Költségvetési törvény.

2020.

Ami oktatásügyben érdekes lehet:

II. FEJEZET (4.oldal)
A KÖZPONTI ALRENDSZER EGYES ELŐIRÁNYZATAINAK
MEGÁLLAPÍTÁSÁVAL, TELJESÍTÉSÉVEL ÉS FELHASZNÁLÁSÁVAL
KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK
4. Az állami vagyonnal kapcsolatos rendelkezések.

5§. (9) A XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 3. alcím,
6. Felsőoktatási vagyongazdálkodási feladatok jogcímcsoport előirányzat a
Kormány engedélyével 2020. szeptember 30. után túlléphető azzal, hogy
ezen túllépés és a 4. § (7) bekezdésben foglalt tartalékösszeg-felhasználás
együttes összegének figyelembevételével sem haladhatja meg az EDP
jelentésben szereplő 2020. Évre várható ESA-hiány a GDP 1,0%-át.
11. A Kormány, az államháztartásért felelős miniszter és a fejezetet

irányító szervek vezetőjének különleges jogosítványai


18. §/b. (1) Az önkormányzati és az állami feladatellátásban év közben
bekövetkező változásokkal összefüggő, a Kormány irányítása alá tartozó
fejezetek között előirányzat-átcsoportosításra
a) a központi alrendszerbe tartozó szervek és a helyi önkormányzatok
közötti feladat-, és intézményátadás-átvétel esetén a Kormány jogosult,
b) a helyi önkormányzatok és a helyi önkormányzati körön kívüli
közszolgáltatók - így különösen az egyházi jogi személy, a civil szervezet,
az alapítvány, a közalapítvány, a nemzetiségi önkormányzat, a gazdasági
társaság és a humánszolgáltatást alaptevékenységként végző, a személyi
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja
tv.) hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó - közötti, a 2. melléklet és a 3.
melléklet I. pont 12-15. alpontja szerint támogatott feladat átadás-átvétele
esetén - ideértve a költségvetési évet megelőző évben történt átadások,
átvételek tárgyévi rendezését is - az államháztartásért felelős miniszter
jogosult. (Egyházi, alapítványi és magániskolák átadására és
visszavételére vonatkozik ez a pont).



25. § (1) A XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezetet
irányító szerv vezetője a XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
fejezet, 20. cím, 65. alcím, 1. Szakképzési Centrumok által ellátott felnőtt
oktatási tevékenység finanszírozása jogcímcsoport terhére
átcsoportosíthat a XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet,
8. Szakképzési Centrumok cím javára. (Szakképzés céljaira
átcsoportosítható források 2020-ban.)



28. § (16.oldal) (1) A XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetet

irányító szerv vezetője az államháztartásért felelős miniszter
egyetértésével a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím,
19. alcím, 7. Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
ellátási szerződésekkel történő finanszírozása jogcímcsoport, és a 2. cím,
3. Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás
intézményei alcím, valamint a 20. cím, 19. alcím, 1. Szociális célú nem
állami humánszolgáltatások támogatása jogcímcsoport között az állam
fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt
szervnek a szociális vagy gyermekvédelmi, gyermekjóléti szolgáltatást
nyújtó szolgáltatót, intézményt működtető fenntartóval létrejött - a
szociális vagy gyermekvédelmi, gyermekjóléti szolgáltatás nyújtásának
átvállalásáról szóló - megállapodásának, illetve ellátási szerződésének
változásaira tekintettel átcsoportosíthat. (Gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatokra átcsoportosítható források.)
V. FEJEZET
A

KÖZPONTI ALRENDSZER ÉS

AZ

ÁLLAMHÁZTARTÁSON

KÍVÜLI SZERVEZETEK KAPCSOLATA
16. Az egyházi jogi személyek, a nemzetiségi önkormányzatok, a magán intézmények

fenntartói és egyéb szervezetek közcélú és egyéb tevékenységének támogatása.



40. § (1) Az Országgyűlés a köznevelési feladat ellátására
a) átlagbéralapú támogatást állapít meg a nevelési-oktatási, valamint pedagógiai
szakszolgálati intézményt fenntartó nemzetiségi önkormányzat, az egyházi és
magán köznevelési intézmény fenntartója részére az általuk fenntartott nevelési
oktatási intézményben, továbbá pedagógiai szakszolgálati intézményben
pedagógus és - a (3) bekezdés kivételével - a nevelő-oktató munkát közvetlenül
segítő munkakörben foglalkoztatottak után a 7. melléklet I. pontjában
meghatározott jogosultak után, az őket ott megillető mértékek szerint,
b) működési támogatást állapít meg a nemzetiségi önkormányzat vagy a bevett
egyház által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben ellátott, továbbá a
pedagógiai szakszolgálati intézményekben gyógypedagógiai tanácsadásban,
korai fejlesztésben és gondozásban részt vevő gyermekekre, tanulókra tekintettel
a nemzetiségi önkormányzat és a bevett egyház részére a 7. melléklet II. Pontja
szerint,
c) tankönyvtámogatást állapít meg a köznevelési intézményt fenntartó
nemzetiségi önkormányzat, továbbá az egyházi és magán köznevelési intézmény
fenntartója részére a 7. melléklet III. pontja szerint,
d) a hit- és erkölcstanoktatáshoz kapcsolódóan
da) tankönyvtámogatást és
db) átlagbéralapú támogatást
állapít meg a bevett egyház által az állam és a nemzetiségi önkormányzat
fenntartásában működő iskolában szervezett oktatáshoz a 7. melléklet IV. pontja
szerint,

e) a gyermek-, tanulói étkeztetéshez az óvodai, általános iskolai, középfokú
iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatására a köznevelési intézményt fenntartó
nemzetiségi önkormányzat, továbbá az egyházi és magán köznevelési intézmény
fenntartója részére az általa biztosított gyermek-, tanulóétkeztetéshez a 7.
melléklet V. pontja szerint támogatást állapít meg.
(2) Az oktatásért felelős miniszter a kis létszámú csoportokban szervezhető hités erkölcstanoktatáshoz az általa vezetett minisztérium költségvetési fejezetébe
tartozó előirányzat terhére további támogatást nyújthat.
(3) A Magyarország területén külföldi állam vagy nemzetközi szervezet oktatási
programja szerint az oktatásért felelős miniszter engedélye alapján működő
nevelési oktatási intézmény Magyarországon nyilvántartásba vett fenntartója a 7.
melléklet szerint jogosult
a) a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak után átlagbéralapú támogatásra,
b) a gyermek-, tanulói étkeztetés Gyvt. szerinti megszervezése esetén
gyermekétkeztetési támogatásra.
(4) A Kormány - jogszabályban meghatározott illetménynövekedésre tekintettel rendeletben az (1) bekezdésben meghatározott támogatásokon túl további
hozzájárulást állapíthat meg


41.§ (1) Az Országgyűlés a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi
közfeladatot ellátó intézményt, szolgáltatást fenntartó egyházi jogi személy, civil
szervezet, közalapítvány, országos nemzetiségi önkormányzat, települési vagy
területi nemzetiségi önkormányzat, gazdasági társaság, és a humánszolgáltatást
alaptevékenységként végző, az Szja tv. hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó (a
továbbiakban együtt: nem állami szociális fenntartó) részére támogatást állapít
meg a következők szerint:
a) a támogatás a nem állami szociális fenntartót a települési önkormányzatok
2.melléklet III. pont 2. alpont c)-m) pontjában, III. pont 3. alpont a) pontjában és
III. pont 5. alpont aa) pontjában, valamint a bölcsődei, mini bölcsődei ellátás
tekintetében a II. pont 4. alpontjában meghatározott támogatásaival azonos
jogcímeken, összegben és feltételek mellett illeti meg,
b) - a hajléktalanok átmeneti intézményei kivételével - a nem állami szociális
fenntartó, ha a Szoctv. 57. § (2) bekezdése, valamint a Gyvt. 15. § (2) bekezdés
c) pontja és (3) bekezdés a), illetve b) pontja szerinti feladatot lát el, a 8.
melléklet I. és II. pont szerinti támogatásra jogosult,
c) a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi
közfeladatot ellátó intézményt, szolgáltatást fenntartó gazdasági társaságot – ide
nem értve a nonprofit gazdasági társaságot - és egyéni vállalkozót az a) és b)
pont szerinti támogatás 30%-ának megfelelő támogatás illeti meg,
d) a nem állami szociális fenntartó a 8. melléklet IV-VI. pontja szerinti
támogatásra jogosult.
(2) A bevett egyházat és annak belső egyházi jogi személyét az egyházak hitéleti
és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló törvény szerinti kiegészítő
támogatás illeti meg, ha a Szoctv. 4. § (1) bekezdés m) pont mb) alpontja, illetve
a Gyvt. 5. § s) pont sb) alpontja szerint szociális, gyermekjóléti vagy
gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményt tart fenn. E kiegészítő támogatás
mértéke
a) - a b) pontban foglaltak kivételével - az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti
támogatás 73,2%-a,

b) a 2. melléklet III. pont 2. alpont l)-m) pontjában meghatározott szolgáltatások
után a fenntartó által ezen szolgáltatásokra tekintettel igénybe vett támogatás
22%- a.
(3) A nem állami szociális fenntartó az (1) bekezdés alapján megállapított
támogatás teljes összegét a folyósítást követő 15 napon belül köteles annak az
intézménynek átadni, amelyre tekintettel a támogatás megállapítására sor került.
(4) Az egyházi jogi személy a (2) bekezdés szerinti kiegészítő támogatást
köteles elkülönítetten nyilvántartani és a támogatás teljes összegét a
humánszolgáltatást ellátó intézményei, illetve azok humánszolgáltatásai
támogatására fordítani.
(5) Az (1) bekezdés szerinti támogatás és a (2) bekezdés szerinti kiegészítő
támogatás elszámolása a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet terhére,
illetve javára történik.
(6) A Gyvt. 44. §-a szerinti munkahelyi bölcsőde fenntartóját - az (1)-(2)
bekezdéstől eltérően - a 2. melléklet III. pont 2. alpont j) pontja szerinti
támogatás 50%-ának megfelelő támogatás illeti meg, amennyiben a fenntartó
költségvetési vagy köztestületi szerv a 2. melléklet III. pont 2. alpont j) pontjával
azonos mértékű támogatás illeti meg.
(7) A nem állami szociális fenntartó részére a kötelező legkisebb munkabér
(minimálbér) és a garantált bérminimum változásával összefüggésben felmerült,
a szociális hozzájárulási adó mértéknek csökkenéséből származó megtakarítások
figyelembe vételével meghatározott többletkiadásaihoz a Kormány rendeletben
az (1)- (2) bekezdésben meghatározott támogatáson túl, továbbá a megváltozott
munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról,
valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához
nyújtható költségvetési támogatásokról szóló kormányrendelet szerinti
akkreditált munkáltató részére további hozzájárulást állapíthat meg.

VII. FEJEZET
18. A KÖZPONTI ALRENDSZER KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS VEGYES RENDELKEZÉSEK


60§. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban:
Nkt.) 65. § (1) bekezdése szerinti illetményalap számításának vetítési alapja 101
500 forint. (Magyarán a költségvetési törvénybe nincs beillesztve a
béremelésünk!!!!!!!!!!!)
1. Mellékletében




XI. Fejezet.
Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása
1 159,7 millió Ft
 Nemzetiségi intézmények támogatása beruházásra, felújításra, pályázati önrészre
1 946,0 millió Ft

XVII. Fejezet.


Innovációs és Technológiai Minisztérium igazgatása 28 016,3 millió Ft
Működési költségvetés millió Ft
1 Személyi juttatások 15 877,8 millió Ft
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 751,7 millió Ft
3 Dologi kiadások 5 342,8 millió Ft
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,3 millió Ft
5 Egyéb működési célú kiadások 22 185,4 millió Ft
Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 236,8 millió Ft
7 Egyéb felhalmozási célú kiadások 34,0 millió Ft



Ipar 4.0. program 1 431,4 millió Ft
MKIK támogatása 50,0 millió Ft
Munkaerőpiaci és képzési feladatok
Szakképzési Centrumok által ellátott felnőttoktatási tevékenység
finanszírozása 5 823,3 millió Ft
Váci Fejlesztő Központ létrehozása és működtetése 332,0 millió Ft

XX. Fejezet.
Szociális és gyermekvédelmi
intézményrendszer
Szociális és gyermekvédelmi,
gyermekjóléti feladatellátás és

25
015,0
milli
ó Ft



Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 93 899,6 millió Ft
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 14 937,4 millió
Ft
3 Dologi kiadások 24 136,7 millió Ft
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 846,3 millió Ft
5 Egyéb működési célú kiadások 26,5 millió Ft
Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 206,6 millió Ft
7 Felújítások 509,0 millió Ft
 Oktatási Hivatal 800,0 millió Ft
Működési költségvetés
Személyi juttatások 5 536,1 millió Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 979,5 milió Ft
Dologi kiadások 1 573,2 millió Ft
Beruházások 8,8 millió Ft


Klebelsberg Központ
7 553,7millió Ft
Működési költségvetés
 Személyi juttatások
435 312,2 millió Ft
 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 75 609,2 millió Ft
 Dologi kiadások 78 195,1 millió Ft
 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 673,0 millió Ft

Felhalmozási költségvetés
 Beruházások 9 376,4 millió Ft
 Felújítások 662,5 millió Ft
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 1 025,8 40,5 millió Ft
Működési költségvetés
 Személyi juttatások 1 048,2 millió Ft
 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 190,8 millió Ft
 Dologi kiadások 400,8 millió Ft
 Egyéb működési célú kiadások 134,2 millió Ft
Felhalmozási költségvetés
 Beruházások 40,6 millió Ft
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Normatív finanszírozás
 Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása 24 400,7 millió Ft
 Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás 251 211,6 millió Ft
 Hit- és erkölcstanoktatás és tankönyvtámogatás 6 580,1 millió Ft
 Köznevelési szerződések 3 990,5 millió Ft
Felsőoktatási feladatok támogatása
 Felsőoktatás speciális feladatai 661,2 millió Ft
 Lakitelek Népfőiskola támogatása 625,0 millió Ft
 Francia Egyetem kialakítása a Szegedi Tudományegyetemen 39,6 millió Ft
 Felsőoktatási vagyongazdálkodási feladatok 2 000,0 millió Ft
Köznevelési feladatok támogatása
 Köznevelés speciális feladatainak támogatása 1 355,4 millió Ft
 Nemzeti Tehetség Program 3 163,8 190,0 millió Ft
 Tarpai sportkollégium támogatása 100,0 millió Ft
 Kis létszámú hit- és erkölcstanoktatás kiegészítő támogatása 800,0 millió Ft
 Erzsébet gyermek- és ifjúsági táborok támogatása 4 375,6 7 900,0 millió Ft
 14 2019-2027 közötti idegen nyelvi stratégia megvalósítása 35 000,0 millió Ft
Egyéb feladatok támogatása
 Centenáriumi megemlékezések 1 000,0
 Peres ügyek 1 422,0
 Autista gyermekeket gondozó központ támogatása, Lakitelek 50,0 millió Ft
 Hangszercsere program 1 000,0 millió Ft
 Tudatos nemzeti közjogi gondolkodás és a magyar kulturális 300,0 millió Ft
Értékek megőrzése és fejlesztése
Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása
 Határon túli felsőoktatási feladatok támogatása 798,0 2 525,0 millió Ft
 Határon túli kulturális feladatok támogatása 97,5 millió Ft
 Határon túli köznevelési feladatok támogatása 231,5 5,0 millió Ft
 Szociális ágazati fejlesztések, szolgáltatások és programok támogatása 34,8
millió Ft
Nemzetközi kapcsolatok programjai
 Nemzetközi kétoldalú oktatási és képzési programok 924,4 millió Ft
 Európai Uniós és nemzetközi oktatási és képzési programok 399,7 millió Ft
 Waclaw Felczak Alap 319,7 millió Ft
Kétoldalú munkatervi feladatok
 Kétoldalú kulturális munkatervi feladatok 4,0 millió Ft
Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok















Ifjúságpolitikai feladatok támogatása
Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok 538,3 60,1
Báthory István Magyar-Litván Együttműködési Alap 3,0
Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása 80,0
Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása 300,0
Fiatalok első sikeres nyelvvizsgájának támogatása 1 985,5
Fiatalok vezetői engedélyének megszerzésével összefüggő hozzájárulás 1 138,7
Hazai bölcsőde-, családi bölcsődefejlesztési program nem állami fenntartók
részére 32,2 1 455,5 millió Ft.
Oktatási alapítványok, közalapítványok
Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért 184,3 millió Ft
Autizmus Alapítvány 30 millió Ft,
Nemzeti Pedagógus Kar működtetésének támogatása 98,0 millió Ft
Oktatási társadalmi szervezetek, szövetségek, testületek, egyesületek,
bizottságok támogatása 100,0 millió Ft;



2. Mellékletében
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI

FELADATAINAK TÁMOGATÁSA.
ELŐIRÁNYZAT: 154 246,5 millió forint
PEDAGÓGUSOK ÁTLAGBÉRÉNEK ÉS KÖZTERHEINEK
ELISMERT ÖSSZEGE: 4 371 500 forint/számított létszám/év
PEDAGÓGUSOK NEVELŐMUNKÁJÁT KÖZVETLENÜL SEGÍTŐK
ÁTLAGBÉRÉNEK ÉS KÖZTERHEINEK ELISMERT ÖSSZEGE:
2 400 000 forint/létszám/év
A központi költségvetés a Kjt., az Nkt., valamint a pedagógusok előmeneteli
rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: köznevelési Kjtvhr.), továbbá egyéb, a kereseteket
meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbéralapú támogatást biztosít az óvodát
fenntartó települési önkormányzat részére az általa fenntartott óvodában foglalkoztatott
pedagógusok, és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők (a továbbiakban:
segítő) béréhez és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz. A támogatás a
települési önkormányzatot az általa fenntartott óvodákban foglalkoztatott, az Nkt.
nevelés-szervezési paraméterei szerint számított pedagógus-, valamint segítői létszám
után illeti meg. Egy intézménynek kell tekinteni az egy OM azonosítóval és alapító
okirattal rendelkező óvodát, beleértve az óvoda valamennyi feladatellátási helyét
(székhely, tagintézmény, telephely) akkor is, ha az alapító okiratban a tagintézményként
vagy telephelyként nevesített feladatellátási hely a fenntartótól eltérő településen van.
a) Az óvodai nevelésben részesülő gyermekek számának meghatározása (beleértve a
sajátos nevelési igényű gyermekeket is)
Az óvodai nevelésben részesülő gyermekek számának meghatározása a 2019/2020. és a
2020/2021. nevelési évek köznevelési statisztikai tényleges nyitó létszám adatai alapján
történik. Számításba kell venni továbbá mindazon gyermekeket, beleértve a
krízisközpontban vagy a titkos menedékházban elhelyezett ellátásra tekintettel ideiglenes

óvodai jogviszonyt létesített gyermekeket is,
– akik 2019. december 31-éig, vagy – az Nkt. 8. § (1) bekezdésében foglalt feltételek
megléte esetén – a felvételüktől számított hat hónapon belül a harmadik életévüket
betöltik és a 2019/2020. nevelési évben legkésőbb december 31-éig első alkalommal
veszik igénybe az óvodai nevelést,
– akik negyedik, illetve ötödik életévüket betöltik és a 2019/2020. nevelési évben
legkésőbb december 31-éig az óvodai nevelést első alkalommal veszik igénybe,
– akik 2020. december 31-éig, vagy – az Nkt. 8. § (1) bekezdésében foglalt feltételek
megléte esetén – a felvételüktől számított hat hónapon belül a harmadik életévüket
betöltik és a 2020/2021. nevelési évben legkésőbb december 31-éig első alkalommal
veszik igénybe az óvodai nevelést, valamint
– akik negyedik, illetve ötödik életévüket betöltik és a 2020/2021. nevelési évben
legkésőbb december 31-éig az óvodai nevelést első alkalommal veszik igénybe.
Az óvodai nevelésben részesülő integráltan nevelt sajátos nevelési igényű gyermekek
számát a pedagógusok számított létszámának megállapításakor az Nkt. 47. § (7)
bekezdésében meghatározottak szerint kell figyelembe venni.
Nem igényelhető támogatás
– a 2019/2020. nevelési évre azon gyermekek után, akik a hetedik életévüket
2019. augusztus 31-éig betöltötték,
– a 2020/2021. nevelési évre azon gyermekek után, akik a hetedik életévüket
2020. augusztus 31-éig betöltik, kivéve, ha az Nkt. 45. § (2) bekezdése alapján a
gyermekek óvodai nevelése meghosszabbítható.
Nem igényelhető támogatás továbbá azon gyermekek után, akik esetében az intézmény
óvodai neveléshez kapcsolódó tandíjat állapít meg, továbbá akinek a jegyző vagy a
fenntartó felmentést adott a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól.
b) A számított pedagógusi és a segítői létszám meghatározása
ba) A számított pedagóguslétszám meghatározása a következő képlettel történik:
Psz = [(L1 / Cs) * Feh1 + Vk1 + Op1]*8/12 + [(L2 /Cs) * Feh2 + Vk2 + Op2] *4/12
ahol:
Psz = a 2020. évre számított pedagógusok létszáma, egy tizedesre kerekítve,
L1; L2 = a 2019/2020., illetve a 2020/2021. nevelési évben szervezett csoport(ok)ban az
a) pont szerinti összes gyermeklétszám,
Cs = csoport átlaglétszám 20 fő,
Feh1; Feh2 = foglalkozási együttható az 50 órában egységesen meghatározott, óvodai
foglalkoztatási időkeret, az Nkt. szerinti pedagógus heti kötelező óraszám, illetve kötött
munkaidő figyelembevételével: 1,62
Vk1; Vk2 = vezetői órakedvezmény miatti pedagógus-többletlétszám a 2019/2020.,
illetve a 2020/2021. nevelési évben (egy tizedesre kerekítve),
Op1; Op2 = az Nkt. 61. § (3) bekezdése alapján az intézmény alapító okirata szerint 500
fő férőhelyet elérő vagy azt meghaladó intézménynél kötelezően alkalmazandó
óvodapszichológusok létszáma a 2019/2020., illetve a 2020/2021. nevelési évben (egy
tizedesre kerekítve).
bb) A támogatás igénylése szempontjából a segítői létszám – beleértve a pedagógus
szakképzettséggel, szakképesítéssel rendelkező segítőket is – az Nkt. 2. melléklete
szerint elismerhető és a Kjt. alapján foglalkoztatott – létszám, de legfeljebb a 2020.
évben a ténylegesen foglalkoztatott segítők – teljes munkaidőre átszámított – átlagos
száma, egy tizedesre kerekítve.
A segítői létszám meghatározásakor az Nkt. 2. melléklete szerinti pedagógiai asszisztens
csak azon intézménynél vehető figyelembe, ahol legalább 3 csoport működik.

Az év végi elszámolás a havonta, az Nkt. 2. melléklete szerint elismerhető és a Kjt.
alapján
ténylegesen foglalkoztatott segítők – teljes munkaidőre átszámított – egy tizedesre
kerekített
átlagos száma alapján történik.
A pszichopedagógus a segítői létszámban nem vehető figyelembe.
c) A számított pedagógusi és a segítői létszám alapján az átlagbéralapú támogatás
összege
Az átlagbéralapú támogatás az alábbiak szerint kerül meghatározásra:
Tp = Psz * ÁBp
Ts = S * ÁBs + PS * ÁBp
ahol:
Tp = a 2020. évben a pedagógusok átlagbéralapú támogatása,
Ts = a 2020. évben a segítők átlagbéralapú támogatása,
S = a 2020. évben a segítők bb) alpont szerinti száma, levonva a PS értékét,
PS = a 2020. évben a pedagógus szakképzettséggel, szakképesítéssel rendelkező segítők
száma,
ÁBp = pedagógusátlagbér elismert összege,
ÁBs = segítők átlagbérének elismert összege.
A támogatás felhasználható a 2019. december havi bérek 2020. januárban történő
kifizetésére is.
2. Óvodaműködtetési támogatás
ELŐIRÁNYZAT: 27 693,2 millió forint
FAJLAGOS ÖSSZEG: 97 400 forint/fő/év
A támogatás a települési önkormányzatot az óvoda működésével és feladatellátásával
összefüggő kiadásaihoz kapcsolódóan illeti meg az általa fenntartott óvodában nevelt –
az 1.a) pontban figyelembe vett – gyermeklétszám után. A létszám meghatározásakor
minden gyermeket egy főként kell figyelembe venni.
3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása
ELŐIRÁNYZAT: 500,9 millió forint
FAJLAGOS ÖSSZEG: 189 000 forint/fő/év
A támogatás a Mötv. alapján létrehozott társulás által fenntartott óvodákba járó – az 1.a)
pontban figyelembe vett – gyermeklétszámból azon gyermekek után igényelhető, akik a
lakóhelyüktől, ennek hiányában tartózkodási helyüktől eltérő településen veszik igénybe
az óvodai ellátást és utaztatásuk autóbusz működtetésével, iskolabusz-szolgáltatás vagy
külön célú menetrend szerinti autóbusz-szolgáltatás vásárlásával biztosított. E támogatás
szempontjából iskolabusz-szolgáltatás vásárlásnak minősül a menetrendtől függetlenül
kizárólag e célból indított járat(ok) igénybevétele. A támogatás igénybevételének további
feltétele, hogy az utaztatott gyermekek mellett kísérő utazzon. A támogatás
szempontjából az adott napon figyelembe vehető egy főként az a gyermek, akinek az
utazását mind az oda-, mind a visszaúton a fentiek szerint biztosították. Az utaztatott
gyermekek számának meghatározása: tervezéskor az éves becsült létszám, elszámolásnál
az utaztatás kapcsán készített nyilvántartás alapján naponta összesített ellátottak száma
osztva 220-szal.
4. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező
segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz
ELŐIRÁNYZAT: 8 435,4 millió forint
ALAPFOKOZATÚ VÉGZETTSÉGŰ PEDAGÓGUSOK, PEDAGÓGUS

SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ SEGÍTŐK – PEDAGÓGUS II.
KATEGÓRIÁBA SOROLT PEDAGÓGUSOK, PEDAGÓGUS
SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ SEGÍTŐK KIEGÉSZÍTŐ
TÁMOGATÁSA:
396 700 forint/fő/év
– MESTERPEDAGÓGUS, KUTATÓTANÁR KATEGÓRIÁBA SOROLT
PEDAGÓGUSOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA:
1 447 300 forint/fő/év
MESTERFOKOZATÚ VÉGZETTSÉGŰ PEDAGÓGUSOK, PEDAGÓGUS
SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ SEGÍTŐK – PEDAGÓGUS II.
KATEGÓRIÁBA SOROLT PEDAGÓGUSOK, PEDAGÓGUS
SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ SEGÍTŐK KIEGÉSZÍTŐ
TÁMOGATÁSA: 434 300 forint/fő/év
– MESTERPEDAGÓGUS, KUTATÓTANÁR KATEGÓRIÁBA SOROLT
PEDAGÓGUSOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA: 1 593 700 forint/fő/év
A központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít az Nkt. 64. §-a szerinti
előmeneteli rendszer keretén belül lebonyolított minősítési eljárás során 2020. január 1jén Pedagógus II., Mesterpedagógus vagy Kutatótanár fokozatú besorolással rendelkező
pedagógusok, a bölcsődében és mini bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű
kisgyermeknevelők (a
továbbiakban: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők), valamint Pedagógus II.
fokozatba átsorolt, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők (a továbbiakban:
segítők) béréhez.
A támogatás az önkormányzatot az általa fenntartott óvodai, bölcsődei és mini bölcsődei
intézményben 2019. december 1-je és 2020. november 30-a között ténylegesen
foglalkoztatott pedagógusok, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és segítők
időarányosan figyelembe vett, egy tizedesre kerekített száma alapján illeti meg a
következők szerint:
– a támogatás teljes összege megilleti a fenntartót azon pedagógusok, felsőfokú
végzettségű kisgyermeknevelők és segítők után, akik a minősítést 2019. január 1-jéig
történő átsorolással szerezték meg, - a támogatás 11 havi időarányos része illeti meg a
fenntartót azon pedagógusok, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és segítők után,
akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg. A támogatás
felhasználható a 2019. december havi bérek 2020. januárban történő kifizetésére is. A
minősítést elnyert pedagógusok, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és segítők
fenntartónkénti adatait a köznevelési információs rendszer adatkezelőjének
adatszolgáltatása alapozza meg. Ha a támogatást megalapozó adatok az önkormányzat
által fenntartott intézményben ténylegesen foglalkoztatott, minősítést elnyert és átsorolt
pedagógusok, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és segítők számával nem
egyeznek meg, azok önkormányzat általi módosítására az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásról szóló 368/2011. (XII. 31.) korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)
szerinti értesítőben meghatározott módon és határnapig kerülhet sor.
5. Nemzetiségi pótlék
ELŐIRÁNYZAT: 418,9 millió forint
FAJLAGOS ÖSSZEG: 563 000 forint/fő/év
A központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít a települési önkormányzatok által
fenntartott óvodában foglalkoztatott, a köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdése alapján
nemzetiségi pótlékra jogosult pedagógusok nemzetiségi pótlékához és az ehhez

kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz. A támogatás az önkormányzatot az óvodában
2020. évben ténylegesen foglalkoztatott és nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógusok
átlagos száma alapján illeti meg.
A támogatás igénybevételének további feltétele, hogy az óvoda
– alapító okiratában szerepel a nemzetiségi óvodai nevelés és
– a nemzetiségi óvodai nevelést a nemzetiségi óvodai nevelésének irányelve és a
nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 17/2013. (III. 1.) EMMI
rendelet
figyelembevételével elkészített pedagógiai program alapján szervezi meg.
A támogatás felhasználható a 2019. december havi nemzetiségi pótlék 2020. januárban
történő kifizetésére is.
A II.1., II.2., II.4. és II.5. pontra vonatkozó közös szabály:
A II.1., II.2., II.4. és II.5. pont szerinti támogatás 50%-ára jogosult az önkormányzat, ha
az óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát.
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS,

GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK
TÁMOGATÁSA
A II. jogcím szerinti támogatásokra vonatkozó speciális kiegészítő szabályok
a) A pedagógusok és a segítők átlagbéralapú támogatásának megállapításakor az
alábbiakat is figyelembe kell venni. Vezetői órakedvezmény miatti pedagógustöbbletlétszám számítása
2019/2020. nevelési évre:
2020/2021. nevelési évre:
ahol:
Vk1; Vk2 = a 2019/2020., illetve a 2020/2021. nevelési évben a vezetői
órakedvezményből
adódó létszámtöbblet,
V1; V2 = az Nkt. 1. melléklete szerinti vezetők kötelező és a többcélú intézmény óvodai
intézményegység-vezető létszáma, de legfeljebb
– 2020. év első 8 hónapjában a 2019/2020. nevelési évi nyitó (októberi 1-jei) köznevelési
statisztika szerint ténylegesen foglalkoztatott,
– 2020. év utolsó 4 hónapjában a 2020/2021. nevelési évi nyitó (októberi 1-jei)
köznevelési
statisztikai állapotra becsült vezetői létszám.
Az év végi elszámolás mindkét nevelési év tekintetében a köznevelési statisztikában
szerepeltetett vezetői létszám alapján történik.
Vi1; Vi2 = a V1 és V2 vezetői létszámra – az Nkt. 5. mellékletében – megállapított
kötelező nevelési óraszámának, óvodai foglalkozásai számának összege.
b) Az Nkt. szerint létrehozott óvoda-bölcsőde többcélú intézmény esetében a II.1-II.3. és
II.5. jogcímek szerinti támogatásokat kizárólag az óvoda intézményegységre vonatkozó
létszámadatok alapján kell megállapítani.
Többcélú intézmény óvodai intézményegység-vezető intézményként legfeljebb 1 fő
létszámként vehető figyelembe, feltéve, hogy az intézménynek nem magasabb vezetője,
vagy más az Nkt. 1. melléklet szerinti vezetője.
c) A II. jogcím szerinti támogatásokra vonatkozó felhasználási szabályok A II.1.-II.5.
jogcímek szerinti támogatások kizárólag a támogatással érintett óvodaintézmények

működési és felhalmozási kiadásaira, valamint az óvodai nevelésben résztvevő
gyermekek étkeztetési kiadásaira használhatók fel. A támogatás szempontjából kizárólag
az „Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai”, a „Sajátos nevelési igényű gyermekek
óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai”, a „Nemzetiségi óvodai nevelés,
ellátás szakmai feladatai”, az „Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai”, valamint a
„Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben” kormányzati funkciókon elszámolt
kiadások vehetők figyelembe.
A II.4. jogcím szerinti támogatás a támogatással érintett óvodai, bölcsődei és mini
bölcsődei intézmények működési és felhalmozási kiadásaira, valamint az óvodai
nevelésben részt vevő gyermekek étkeztetési kiadásaira használhatók fel. A támogatás
szempontjából kizárólag a „Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai”, a „Sajátos
nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai”, a
„Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai”, az „Óvodai nevelés, ellátás
működtetési feladatai”, a „Bölcsődei ellátás”, valamint a „Gyermekétkeztetés
köznevelési intézményben” kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők
figyelembe
7. melléklet a 2019. évi…. törvényhez
Az egyházi jogi személyek, a nemzetiségi önkormányzatok és a magán köznevelési
intézmények fenntartói köznevelési feladatainak és a bevett egyházak hit- és
erkölcstanoktatás után járó támogatása
I. A PEDAGÓGUS-MUNKAKÖRBEN ÉS A NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKÁT
KÖZVETLENÜL SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTTAK UTÁN
JÁRÓ ÁTLAGBÉRALAPÚ TÁMOGATÁS
1. Az átlagbéralapú támogatás alapja
a) A 40. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott átlagbéralapú támogatás alapja – az
óvoda kivételével – az állam által fenntartott általános iskolában, középfokú iskolában,
alapfokú művészeti iskolában (a továbbiakban együtt: iskola), kollégiumban,
gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási, valamint pedagógiai
szakszolgálati intézményben pedagógus-munkakörben, valamint nevelő és oktató
munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak után kifizetett személyi
juttatás és járulék.
b) A 40. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott átlagbéralapú támogatás alapja – az
óvoda kivételével – az állam által fenntartott iskolában, kollégiumban, gyógypedagógiai,
konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben
foglalkoztatottak után kifizetett személyi juttatás és járulék.
2. Az átlagbéralapú támogatás megállapítása
2.1. Óvodában az átlagbéralapú támogatást, beleértve a minősítéssel összefüggő
többlettámogatást is a 2. melléklet II. pont 1. és 4-5. alpontja szerint kell megállapítani.
Ha az óvoda a fenntartó engedélye alapján hat óránál rövidebb napi nyitvatartási idővel
működik, a fenntartásához a központi költségvetésből támogatás nem igényelhető.
2.2. Az iskolában, kollégiumban, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelésioktatási, valamint pedagógiai szakszolgálati intézményben az átlagbéralapú támogatást
a) a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak után az 1. pont a) alpontban
meghatározott állami intézmények pedagógus-munkakörben foglalkoztatottjainak és az
állam által fenntartott iskolával, kollégiummal, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai
nevelési-oktatási intézménnyel a nevelési évben vagy a tanévben október 1-jén

jogviszonyban álló gyermekek, tanulók létszáma, valamint a pedagógiai szakszolgálati
intézmény által ellátott gyermekek, tanulók átlaglétszáma alapján egy tizedesre kerekített
finanszírozott pedagóguslétszám szerint a 4-6. alpontok,
b) a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak – a
pedagógiai szakszolgálati intézmény kivételével – a ténylegesen foglalkoztatottak, teljes
munkaidőre átszámított létszáma, de legfeljebb a jogszabályban meghatározott
elismerhető létszáma alapján, figyelemmel az a) pont szerinti gyermek és
tanulólétszámra a 4. alpont, az 5. alpont a)- c), e) pontjai szerint kell megállapítani.
Az egy főre jutó átlagbér az iskolatípusra, kollégiumra, gyógypedagógiai, konduktív
pedagógiai nevelési-oktatási intézményre, pedagógiai szakszolgálati intézményre
számított, az állami intézményfenntartók által fenntartott intézményekben
intézménytípusonként pedagógus-munkakörben, valamint nevelő és oktató munkát
közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak éves személyi juttatása és járulékai
együttes összegének és az előbbinek megfelelő létszámhányadosa. A pedagógiai
szakszolgálati intézményben nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben
foglalkoztatottak finanszírozott létszáma fenntartói szinten nem haladhatja meg a
pedagógiai szakszolgálati intézményben a pedagógus-munkakörre megállapított
finanszírozott létszám 8%-át.
3. A Magyarország területén külföldi állam vagy nemzetközi szervezet oktatási
programja szerint az oktatásért felelős miniszter engedélye alapján működő nevelésioktatási intézmény Magyarországon nyilvántartásba vett fenntartója az ilyen intézmény
által pedagógus-munkakörben foglalkoztatott személy után átlagbéralapú támogatásra
akkor jogosult, ha
a) a pedagógus szakképzettsége vagy szakképesítése megfelel az Nkt.-ban meghatározott
képesítési előírásoknak,
b) a külföldi óvoda, a nemzetközi óvoda pedagógiai programja megfelel az Óvodai
nevelés országos alapprogramjának, a külföldi iskola, a nemzetközi iskola pedagógiai
programja tartalmi szempontból igazodik a Nemzeti alaptantervhez.
4. Az iskolában, a kollégiumban, a gyógypedagógiai, a konduktív pedagógiai nevelésioktatási, valamint a pedagógiai szakszolgálati intézményben a pedagógusok, valamint a
nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők átlagbére és közterhei elismert együttes
összegének meghatározása
a) A pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel vagy szakképesítéssel rendelkező
nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert
összege
aa) általános iskolában 4 455 000 forint/számított létszám/év,
ab) gimnáziumban, szakgimnáziumban (szakképzési és nem szakképzési évfolyamon
egyaránt), művészeti szakgimnáziumban, szakközépiskolában – beleértve a Köznevelési
és Szakképzési Hídprogramot és az érettségire való felkészítő évfolyamokat is –,
szakiskolában és készségfejlesztő iskolában, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai
nevelési-oktatási intézményben és köznevelési intézményben működő utazó
gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat esetén 4 638 000 forint/számított létszám/év,
ac) alapfokú művészeti iskolában főtárgy szerinti egyéni és csoportos foglalkozás
keretében való részvétel esetében 4 356 000 forint/számított létszám/év,
ad) kollégiumban 4 459 000 forint/számított létszám/év,
ae) pedagógiai szakszolgálati intézményben 4 311 000 forint/számított létszám/év,
b) Az iskolában, a kollégiumban, a gyógypedagógiai, a konduktív pedagógiai nevelésioktatási, valamint a pedagógiai szakszolgálati intézményben a pedagógus
szakképzettséggel vagy szakképesítéssel nem rendelkező nevelő és oktató munkát

közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege 3 000 000
forint/számított létszám/év.
c) Az Nkt. 2. § (3) bekezdés b) pont bd) alpontja szerinti fenntartók köznevelési feladatot
ellátó intézményeiben foglalkoztatott pedagógusok, valamint a nevelő és oktató munkát
közvetlenül segítők átlagbére és közterhei elismert összege az a)-b) és d) pontban,
valamint a 2. pont 2.1. alpontban meghatározottak 30%-a a köznevelést alapfeladatként
végző, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény hatálya
alá tartozó gazdasági társaság – ide nem értve a nonprofit gazdasági társaságot –,
továbbá a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény hatálya alá tartozó
vállalkozó esetén.
d) Az iskolában, a kollégiumban, a gyógypedagógiai, a konduktív pedagógiai nevelésioktatási, valamint a pedagógiai szakszolgálati intézményben az Nkt. 64. §-a szerinti
előmeneteli rendszer keretén belül lebonyolított minősítési eljárás során 2020. január 1jei hatállyal Pedagógus II., Mesterpedagógus vagy Kutatótanár fokozatú besorolással
rendelkező pedagógusok, valamint Pedagógus II. fokozatba átsorolt pedagógus, és
pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők
esetén a bérnövekmény és közterheinek elismert összege
– Pedagógus I. fokozatból Pedagógus II. fokozatba lépés és
= középfokú vagy alapfokozatú végzettség esetén 392 000 forint/fő/év,
= mesterfokozatú végzettség esetén 430 000 forint/fő/év,
– Mesterpedagógus, vagy Kutatótanár fokozatba lépés és
= középfokú vagy alapfokozatú végzettség esetén 1 432 000 forint/fő/év,
= mesterfokozatú végzettség esetén 1 576 000 forint/fő/év.
A támogatás a 2020. január 1-je és 2020. december 31-e között ténylegesen
foglalkoztatott pedagógusok és a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők teljes
munkaidőre átszámított, egy tizedesre kerekített éves átlaglétszáma alapján illeti meg a
fenntartót a következők szerint
da) A teljes összeg illeti meg a fenntartót azon pedagógusok után, akik a minősítést
2018. december 31-éig szerezték meg.
db) Az összeg 11 havi időarányos része illeti meg 2020. február hónaptól a fenntartót
azon pedagógusok után, akik a minősítést a 2019. évben szerezték meg.
e) A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdése alapján nemzetiségi pótlékban részesülő
pedagógusok 2018. január 1-jétől történt 5%-os, valamint a 2019. január 1-jétől
megvalósuló további 15%-os nemzetiségi pótléknövekményének és közterheinek
elismert összege 563 000 forint/fő/év. A támogatás a 2020. évben ténylegesen
foglalkoztatott és nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógusok átlagos száma alapján
illeti meg a fenntartót.
5. A finanszírozott pedagóguslétszám és a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő
munkakörben foglalkoztatottak létszámának megállapításához szükséges – az óvoda
kivételével – a nevelési-oktatási intézménybe járó, valamint a pedagógiai szakszolgálati
intézmény által ellátott gyermekek, tanulók létszámának meghatározása
a) A tanulólétszám meghatározásánál a nappali rendszerű iskolai oktatásban vagy a
nappali oktatás munkarendje szerint oktatott tanulót, továbbá a fejlesztő nevelésben
oktatásban részt vevő tanulót egy tanulóként, az esti oktatás munkarendje szerint tanulók
számát kettővel, a levelező oktatás munkarendje szerint tanulók számát öttel elosztva, a
kollégiumban ellátott – a nappali rendszerű iskolai oktatásban, vagy a nappali oktatás
munkarendje szerint oktatott – tanulót egy tanulóként kell figyelembe venni.
b) A pedagógiai szakszolgálati intézményben az ellátott gyermekek, tanulók létszámát az
ellátott gyermekek, tanulók egy évre számított havonkénti átlaglétszámának éves

összesített, tízzel elosztott becsült létszáma alapján kell meghatározni. A heti ellátotti
létszám megállapításánál egy gyermek, tanuló csak egyszer vehető figyelembe tekintet
nélkül arra, hogy a hét egy vagy több napján, egyéni vagy csoportos foglalkozás
keretében biztosították számára a jogszabályban megállapított szakmai
követelményeknek megfelelő ellátást. Új pedagógiai szakszolgálati intézmény esetén
átlaglétszámként a becsült létszámot kell alapul venni.
c) Az alapfokú művészetoktatásban azt a tanulót lehet egy főként figyelembe venni,
akinek a számára egy tanszak vonatkozásában legalább heti négy tanóra kerül
megszervezésre. Azokat a tanulókat, akik számára heti kettő vagy három tanóra kerül
megszervezésre, kettővel elosztva lehet figyelembe venni, más esetben a tanuló nem
vehető figyelembe.
d) Az alapfokú művészetoktatás kivételével a nappali rendszerű iskolai oktatásban vagy
a nappali munkarend (a továbbiakban: együtt: nappali oktatás) szerint oktatott enyhe
értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos vagy pszichés fejlődési zavarral küzdő sajátos
nevelési igényű tanulót két főként, a mozgásszervi, érzékszervi, középsúlyos értelmi
fogyatékos, autizmus spektrumzavarral küzdő vagy halmozottan fogyatékos tanulót
három főként kell számításba venni, ha a nevelésük, oktatásuk a többi tanulóval együtt
történik. Ha az óvodában, a nappali rendszerű iskolai oktatásban a sajátos nevelési
igényű gyermek, tanuló számára az egészségügyi, pedagógiai célú habilitációs,
rehabilitációs foglalkoztatást nem saját alkalmazottjával (vagy óraadó pedagógussal),
hanem utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat igénybevételével láttatja el az
intézmény, az integráltan oktatott sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló csak egy
főként vehető figyelembe.
e) A gyermek- és tanulólétszám meghatározása feladat ellátási helyenként egy tizedesre
történik.
6. A finanszírozott pedagógus létszám meghatározása A finanszírozott pedagógus
létszám meghatározásához az állam által fenntartott intézmény pedagógus-munkakörben
foglalkoztatottjainak és az általa fenntartott iskolába, gyógypedagógiai, konduktív
pedagógiai nevelési-oktatási intézménybe felvett gyermekeknek, tanulóknak, továbbá
kollégiumban elhelyezett tanulóknak, valamint a pedagógiai szakszolgálati intézmény
által ellátott gyermekek, tanulók heti átlaglétszámának aránya köznevelési
intézménytípusonként:
a) általános iskolában 11,8 fő tanulónként 1 fő pedagógus,
b) gimnáziumban – beleértve a hat és nyolc évfolyammal működő gimnáziumokat is –
12,5 fő tanulónként 1 fő pedagógus,
c) szakközépiskolában – beleértve a Köznevelési és Szakképzési Hídprogramot és az
érettségire való felkészítő évfolyamokat is – 12 fő tanulónként 1 fő pedagógus,
d) szakgimnáziumban, nem szakképzési évfolyamon 12,4 fő tanulónként 1 fő pedagógus,
e) szakgimnáziumban, szakképzési évfolyamon 13,7 fő tanulónként 1 fő pedagógus,
f) alapfokú művészeti iskolában főtárgy szerinti egyéni foglalkozás keretében való
részvétel esetében 19,9 fő tanulónként 1 fő pedagógus,
g) alapfokú művészeti iskolában főtárgy szerinti csoportos foglalkozás keretében való
részvétel esetében 78,8 fő tanulónként 1 fő pedagógus,
h) művészeti szakgimnáziumban
ha) párhuzamos oktatásban részt vevő 6 fő tanulónként 1 fő pedagógus,
hb) szakképzési évfolyamon az Nkt. 27. § (9) bekezdése szerinti egyéni foglalkozás
keretében részt vevő 3,5 fő tanulóként 1 pedagógus,
hc) szakképzési évfolyamon legalább 4 főből álló csoportos foglalkozás keretében részt
vevő 8,5 fő tanulóként 1 fő pedagógus,

i) kollégiumban 18,5 fő tanulónként 1 fő pedagógus,
j) pedagógiai szakszolgálati intézményben
ja) logopédiai ellátás esetén 50,0 fő gyermek-, tanulólétszám alatt 1 fő pedagógus,
további 50,0 gyermek/tanulólétszám esetén további 1-1 fő pedagógus,
jb) nevelési tanácsadás esetén 87,0 fő gyermek-, tanulólétszám alatt 1 fő pedagógus,
további 87,0 gyermek/tanulólétszám esetén további 1-1 fő pedagógus,
jc) gyógytestnevelés esetén 50,0 fő gyermek-, tanulólétszám alatt 1 fő pedagógus,
további 50,0 gyermek/tanulólétszám esetén további 1-1 fő pedagógus,
jd) szakértői bizottság esetén 180,0 fő gyermek-, tanulólétszám alatt 1 fő pedagógus,
további 180,0 gyermek/tanulólétszám esetén további 1-1 fő pedagógus,
je) gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás együtt:
A B
Gyermek-, illetve
Pedagóguslétszám
1. tanulólétszám
(fő)
(fő)
2. 1,0-1,9
1
3. 2,0-10,9
2
4. 11,0-20,9
4
5. 21,0-50,9
5
további 10
6. 51-200,9
gyermek/tanulólétszám
esetén további 1-1 fő pedagógus
7. 200,9 felett
21
183
jf) továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, konduktív pedagógiai ellátás,
iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás, kiemelten tehetséges gyermekek,
tanulók gondozása együtt:
A
B
Gyermek-, illetve
Pedagóguslétszám
1.
tanulólétszám
(fő)
(fő)
2.
1,0-100,9
2
3.
101,0-500,9
5
4.
501,0-1000,9
7
5.
1001,0-2000,9
9
6.
2000,9 felett
12
k) gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény
ka) óvodája esetében 4 fő gyermekként 1 fő pedagógus,
kb) általános iskolája esetében 3,7 fő tanulónként 1 fő pedagógus,
kc) középiskolája esetében 6,2 fő tanulónként 1 fő pedagógus,
kd) szakiskolája esetében 6 fő tanulónként 1 fő pedagógus, készségfejlesztő szakiskolája
esetében 4 fő tanulónként 1 fő pedagógus,
ke) kollégiuma esetében 7,8 fő tanulónként 1 fő pedagógus,
l) fejlesztő nevelést-oktatást végző gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai
intézményben 3 fő tanulónként 1 fő pedagógus,
m) a kiegészítő nemzetiségi nevelés-oktatásban 21 fő tanulónként 1 fő pedagógus,
n) utazó gyógypedagógusi hálózat igénybevétele esetén a sajátos nevelési igényű
gyermekek, tanulók egészségügyi, pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs
foglalkoztatásának megtartására 39 ellátott gyermek- és tanulólétszám esetén 1 fő

pedagógus után igényelhető az átlagbéralapú támogatás.
Ha az a)-e) és i) pont szerinti köznevelési intézmény ellát nemzetiségi nevelési-oktatási
feladatot, akkor a nemzetiségi nevelésben, oktatásban részt vevő tanulók tekintetében 8
fő tanulóként 1 fő pedagógust kell figyelembe venni. A pedagóguslétszám
meghatározása fenntartónként, a nevelési évi, tanévi október 1-jei gyermek-, illetve
tanulólétszám (a költségvetési éven belül 8 és 4 havi létszám) alapján egy tizedesre
történik.
II. A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT, A BEVETT EGYHÁZAK ÁLTAL
FENNTARTOTT KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSÉNEK
TÁMOGATÁSA
1. A 40. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott támogatás fajlagos összege: 200 000
forint/gyermek, tanuló/év.
2. A gyermek-, illetve tanulólétszám meghatározásánál
a) óvoda esetén, ha az óvoda napi nyitvatartási ideje eléri, illetve meghaladja a nyolc
órát, a gyermeket egy főként, ha nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát, a gyermekek
létszámát kettővel elosztva,
b) kollégium és iskola esetén – az alapfokú művészetoktatás és a szakképző iskola
kivételével – az I. pont 5. alpont a) pontban leírtak szerint,
c) pedagógiai szakszolgálati ellátás esetén a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés
és gondozásban részt vevőket az I. pont 5. alpont b) pontban leírtak szerint,
d) az integráltan oktatott sajátos nevelési igényű gyermeket, tanulót – a szakképző iskola
kivételével – a nappali oktatásban egy főként, kell figyelembe venni.
3. Az alapfokú művészetoktatásban részt vevő tanulót az átlagbéralapú támogatásnál
számított tanulólétszámot öttel elosztva kell figyelembe venni.
4. A nemzetiségi önkormányzat óvoda, kollégium és iskola esetén kizárólag a
nemzetiségi nevelésben, oktatásban vagy kiegészítő nemzetiségi oktatásban részt vevő
gyermekeket, tanulókat veheti figyelembe. A nemzetiségi önkormányzat által fenntartott
iskolában alapfokú művészetoktatásban részt vevő tanulók után e támogatásra a fenntartó
akkor jogosult, ha az általa fenntartott alapfokú művészeti iskolában a nemzetiségi
nevelésoktatás megfelel az alapfokú művészetoktatásról szóló jogszabály nemzetiségi
nevelést oktatást szabályozó előírásainak.
5. A szakképző iskola tanulóját – figyelemmel a 2. alpont d) pontban leírtakra –az
átlagbéralapú támogatáshoz számított létszámmal kell figyelembe venni.
6. Ha az iskola büntetés-végrehajtási intézményben vagy javítóintézetben működik, a
tanulók után e támogatásra a fenntartó nem jogosult.
7. A működési támogatás megállapításakor a nevelési-oktatási intézmény esetében a
nevelési évi, tanévi október 1-jei gyermek-, illetve tanulólétszámot (a költségvetési éven
belül 8 és 4 havi létszám) egy tizedesre kerekítve kell kiszámítani.
III. A KÖZNEVELÉSI FELADATOT ELLÁTÓ INTÉZMÉNYT FENNTARTÓ
SZERVEZETEK TANKÖNYVTÁMOGATÁSA
1. A 40. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott fenntartó
a) az Nkt. szerinti ingyenes tankönyvek biztosítása érdekében a nappali rendszerű
iskola, a nappali rendszerű nemzetiségi és gyógypedagógiai, konduktív
pedagógiai feladatot ellátó iskola
aa) első-negyedik évfolyamán 2020. október 1-jén tanulói jogviszonyban álló
tanulók létszáma alapján 9 000 forint/fő/év,
ab ötödik (beleértve a nyelvi előkészítő és nemzetiségi nyelvi előkészítő), hatodik

és nyolcadik évfolyamán, továbbá tízedik - tizenhatodik évfolyamán 2020.
október 1- jén tanulói jogviszonyban álló tanulók létszáma alapján 12 000
forint/fő/év,
b) ac) hetedik (beleértve a nyelvi előkészítő és nemzetiségi nyelvi előkészítő,
továbbá a Köznevelési és Szakképzési Hídprogramok) évfolyamán2020. október
1-jén tanulói jogviszonyban álló tanulók létszáma alapján 15 000 forint/fő/év,
ad) kilencedik (beleértve a nyelvi előkészítő és nemzetiségi nyelvi előkészítő, az
Arany János Tehetséggondozó Program, az Arany János Kollégiumi Program, az
enyhe értelmi fogyatékos tanulók előkészítő) évfolyamán 2020. október 1-jén
tanulói jogviszonyban álló tanulók létszáma alapján 20 000 forint/fő/év,
b) nemzetiségi nevelést-oktatás ellátó iskolával tanulói jogviszonyban álló nappali
rendszerű iskolai oktatásban részesülő tanulók 2020. október 1-jei létszáma
alapján további 5 000 forint/fő/év
c) a fejlesztő nevelés-oktatásban részesülő tanulók 2020. október 1-jei létszáma
alapján 12 000 forint/fő/év összegű tankönyvtámogatásra jogosult.
2. A tankönyvtámogatásokkal összefüggésben egy tanulót tanévenként csak
egyszer és egy jogcímen lehet figyelembe venni.
3. A tankönyvtámogatásokat az oktatásért felelős miniszter utalványozása alapján
2020.
augusztus 25-éig folyósítja a kincstár.
IV. A BEVETT EGYHÁZ ÁLTAL AZ ÁLLAMI ISKOLÁBAN SZERVEZETT
HIT- ÉS ERKÖLCSTANOKTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS
1. A 40. § (1) bekezdés d) pont da) alpontjában meghatározott tankönyvtámogatást a
bevett egyház a hit- és erkölcstanoktatásban részt vevő tanulók után veheti igénybe,
ha ahhoz olyan tankönyvet alkalmaz, amely a hivatalos tankönyvjegyzéken szerepel.
2. A tankönyvtámogatás fajlagos összege
a) az 1-4. évfolyamon 980 forint/tanuló,
b) az 5-8. évfolyamon 1 270 forint/tanuló,
c) a hat évfolyammal működő gimnáziumokban a 7-8. évfolyamon 1 580
forint/tanuló. A támogatást az oktatásért felelős miniszter utalványozása alapján
2020. augusztus 25-éigfolyósítja a kincstár.
3. A 40. § (1) bekezdés d) pont db) alpontjában meghatározott támogatás
szempontjából elismert számított pedagóguslétszámot egy tizedesre kell
megállapítani a hit- és erkölcstanoktatásban részt vevő tanulók 8 fős csoportja után
heti 24 teljesített tanórával számolva. A tanulók számának meghatározása a tanévi
október 1-jei tanulólétszámok (a költségvetési éven belül 8 és 4 havi létszám) alapján
történik.
4. A támogatás összege 343 000 forint/hónap, amely a főiskolai végzettségű
Pedagógus I. kategóriába sorolt pedagógus bruttó átlagbérének és járulékának
megfelelő összeg.
5. A támogatások kizárólag a IV. pont alatt meghatározott feladatokra használhatók
fel.
V. AZ INTÉZMÉNYI GYERMEKÉTKEZTETÉSI TÁMOGATÁS ÉS A
KIEGÉSZÍTŐ GYERMEKÉTKEZTETÉSI TÁMOGATÁS AZ ÓVODAI
ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK INGYENES ÉTKEZTETÉSÉHEZ

1. A nevelési-oktatási intézmény fenntartóját kötött felhasználású támogatás illeti
meg a 2. melléklet III. 5. pont a) alpont alapján.
2. A fenntartót további kiegészítő támogatás illeti meg az óvodai ellátásban részesülő,
a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés szerint a gyermekétkeztetést ingyenesen igénybe vevő
gyermekek után. A kiegészítő támogatás fajlagos összege 28 400 forint/fő/év.
VI. KIEGÉSZÍTŐ SZABÁLYOK
1. Az átlagbéralapú támogatás a személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó
munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez, a dologi
kiadások, az ellátottak pénzbeli juttatásai és egyéb működési célú kiadások, valamint
felújítási kiadások finanszírozására használható fel a felújítási hitel felvétele és
törlesztése kivételével. Az átlagbéralapú támogatás azon megbízási jogviszonyban
foglalkoztatott pedagógus végzettségű személyek, valamint nevelő és oktató munkát
közvetlenül segítő alkalmazottak megbízási díjára használható fel – az Nkt. 22. § (2)
bekezdésében, szakképző iskolák esetében a szakképzésről szóló 2011. évi
CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: szakképzésről szóló törvény) 30. § (4)
bekezdésében meghatározott alkalmazotti arány mértékéig –, akik megfelelnek a
nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.)
Korm. rendelet 37/B. § (2) bekezdés a) pont ad) alpontjában leírt feltételeknek.
2. A fenntartó – a IV. pont 4. alpont szerinti támogatás kivételével – az átlagbéralapú
támogatásokat – azok folyósítását követő 15 napon belül – az általa fenntartott
nevelési oktatási, pedagógiai szakszolgálati intézménynek átadja úgy, hogy az általa
fenntartott valamennyi nevelési-oktatási-, pedagógiai szakszolgálati intézmény
folyamatos működését biztosítsa. Az átadási kötelezettséget csökkenti a nevelésioktatási, valamint pedagógiai szakszolgálati intézménynek már megelőlegezett,
átadott összeg.
3. A tankönyvtámogatás – ide nem értve a IV. pont 2. alpont szerinti támogatást –
teljes összegét át kell adni annak az iskolának, amelyre a támogatást megállapították.
E támogatásból elsősorban a tankönyvek tanulók számára történő beszerzését kell
biztosítani,a fennmaradó összeg a nevelési-oktatási intézményben működő könyvtár
tankönyvállományának gyarapítására fordítható, a fel nem használt összeget a
központi költségvetés számára a kincstár útján vissza kell fizetni.
4. A támogatásokat, a működési támogatás kivételével, a folyósítás évében kell
felhasználni. A tárgyévet követő év január 31-ig fel nem használt – pénzügyileg nem
teljesült – vagy nem jogszerű kifizetésre fordított összeget, vissza kell fizetni. A
nemzetiségi önkormányzat és a bevett egyház a II. pont szerinti működési támogatást
köteles elkülönítetten nyilvántartani és a támogatás teljes összegét a köznevelési
feladatot ellátó intézményei, illetve azok köznevelési feladatainak támogatására
fordítani.
5. Az átlagbéralapú támogatás és a működési támogatás az iskolai rendszerű
szakképzésben részt vevő tanulók után tanévenként a tanuló szakképző iskolai
képzőhelyen – közismereti, szakmai elméleti és szakmai gyakorlati képzésben –
töltött kötelező óraszáma alapján számított létszám alapján igényelhető. A szakmai
gyakorlati képzésben tanulószerződés alapján részt vevő tanulók a közismereti és a
szakmai elméleti oktatás kötelező óraszámának arányában vehetők figyelembe. A
számított létszám meghatározásához alkalmazott arányok megállapítása során a
tanévre figyelembe vett tanulói összes kötelező óraszámba be kell számítani az
összefüggő szakmai gyakorlat időtartamát is. Ha az előbbiek szerint számítható
létszám nem egész szám, a fenntartónként összesített mutatószám meghatározásánál a

kerekítés általános szabályait kell alkalmazni.
6. Ha a szakmai gyakorlati képzést együttműködési megállapodás alapján részben
vagy egészben folytató szervezet nem szakképzési hozzájárulásra kötelezett, a
szakképző iskola fenntartója a gyakorlati képzés együttműködési megállapodás
alapján járó időarányos részére az iskolai tanműhelyben folyó gyakorlati képzés
finanszírozási feltételei szerint jogosult támogatásra.
7. A támogatások igénybevétele és elszámolása az október 1-jei köznevelési
statisztikai adatokra és az azt megalapozó tanügyi okmányokra, vagy a támogatást
megalapozó egyéb okmányokra, analitikus nyilvántartásokra épül. Az igénylésnél és
annak elbírálása során figyelembe kell venni az Nkt., a szakképzésről szóló törvény,
valamint ezek végrehajtási rendeleteiben foglalt előírásokat. Nem korlátozzák az
igénybevételt az Nkt.-nak a maximális csoport- vagy osztálylétszám betartására
vonatkozó követelményei.
8. A támogatás igénylésénél a gyermek, tanuló akkor vehető figyelembe sajátos
nevelési igényű gyermekként, tanulóként, ha a köznevelési intézmény jogerős
működési engedélye meghatározza az Nkt. 4. § 25. pontja szerinti fogyatékosság
típusát is, és a szakvélemény szerint kerül sor a gyermek, tanuló nevelésére,
oktatására. Továbbá október 1-jén jogviszonyban álló gyermek, tanuló közül
figyelembe vehető az a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló is, akiről a tárgyévet
megelőző évben október 1-je és december 31-e között került kiállításra a
szakvélemény, és az e pontban foglalt további feltételek megvalósulnak.
9. Nem igényelhető támogatás olyan gyermek, tanuló után, aki
a) tandíjfizetésre kötelezett,
b) szülői vagy saját kérésre magántanuló,
c) a felnőttoktatásban más sajátos munkarend szerint tanul,
d) a szakképzésről szóló törvény 29. §-a alapján az iskolai rendszerű szakképzésben
való ingyenes részvételre nem jogosult,
e) vendégtanulói jogviszonyban áll, kivéve, ha e törvény másképp nem rendelkezik,
f) az óvodai, a tanulói jogviszonyát szünetelteti,
g) externátusi ellátásban részesül az externátusi ellátásra tekintettel,
h) külföldi állampolgár és nem tartozik az Nkt. 92. § (1)-(6) bekezdés hatálya alá.
10. Gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény óvodája esetén nem igényelhető
támogatás olyan gyermek után, akinek a jegyző vagy a fenntartó felmentést adott a
kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól.
11. A gyermek, tanuló akkor vehető figyelembe a nemzetiségi nevelésben,
oktatásban, ha
a) a nemzetiségi nevelési-oktatási intézmény működési engedélye tartalmazza a
nemzetiségi feladatok ellátását, és annak formáját,
b) az óvoda, iskola a nemzetiségi óvodai nevelést, nemzetiségi iskolai neveléstoktatást a nemzetiségi óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai
oktatásának irányelve kiadásáról szóló 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet (a
továbbiakban: nemzetiségi irányelv), továbbá a nemzetiségi nyelv és irodalom,
valamint a nemzetiségi népismeret kerettantervei figyelembevételével elkészített
pedagógiai program alapján szervezi meg,
ba) a nemzetiségi óvodai nevelésben és iskolai oktatásban a gyermek szülője,
törvényes képviselője (a továbbiakban együtt: szülő) korlátozottan cselekvőképes
tanuló esetén a tanulónak és szülőjének a beiratkozáskor írásban benyújtott kérelme,
nyilatkozata alapján vesz részt és
bb) a nemzetiségi nyelvek oktatására fordított heti kötelező tanórák megtartása a

nemzetiségi irányelvben foglaltaknak megfelelően történik,
c) az óvoda, az iskola olyan településen működik, ahol nem jött létre települési és
területi nemzetiségi önkormányzat, nincsen nemzetiségi szószóló és a fenntartó
beszerezte az országos nemzetiségi önkormányzat nyilatkozatát, amely szerint a
nevelési-oktatási intézmény nemzetiségi feladatot lát el.
12. A kiegészítő nemzetiségi oktatás keretében a vendégtanuló akkor vehető
figyelembe
egy főként, ha
a) a 11. pontban foglalt feltételek teljesülnek,
b) vendégtanulóként az oktatását külön osztályban vagy az országos nemzetiségi
önkormányzat által fenntartott intézményben szervezik meg és
c) nappali rendszerű iskolai oktatásban rendelkezik tanulói jogviszonnyal.
A felnőttoktatásban a tanulói jogviszony fennállásakor a tanuló abban a tanévben
vehető utoljára figyelembe vendégtanulóként, amelyben tankötelezettsége fennáll
vagy életkora alapján nappali rendszerű iskolai oktatásban is részt vehetne. A sajátos
munkarendben létesített tanulói jogviszony esetében a tanuló nem vehető figyelembe
vendégtanulóként.
13. A nevelési-oktatási és pedagógiai szakszolgálati intézménynek a tanügyi
nyilvántartásaival – beleértve a nyilatkozatokat, határozatokat is – kell igazolnia,
hogy a gyermeket, tanulót felvette és biztosította részére az előírt szolgáltatások
igénybevételét.
14. Ha a tanulónak térítési díjat kell fizetnie, az átlagbéralapú támogatás és a
működési támogatás megállapításánál és az arról történő elszámolásnál a tanuló
akkor vehető figyelembe, ha az iskola, a kollégium előírta és beszedte azt,
függetlenül attól, hogy az adott köznevelési intézmény, valamint fenntartója az állami
feladatellátásban részt vesz vagy sem. A térítési díj nem lehet kevesebb, mint a
jogszabályban meghatározott alsó határ. Ha a tanuló a térítési díj-fizetési
kötelezettség mellett igénybe vehető oktatást jogszabály rendelkezése alapján
ingyenesen veheti igénybe, ezt a tényt fel kell tüntetni a törzslapján, megjelölve a
döntés alapjául szolgáló jogszabályt, továbbá nyilván kell tartania a nevelési-oktatási
intézménynek az ehhez és egyéb kedvezmények igazolásához szükséges
dokumentumokat. Ebben az esetben az átlagbéralapú támogatás megállapításakor a
tanulót figyelembe lehet venni. Az igénylési létszámba nem számítható be az a
gyermek, tanuló, akinek a nevelési-oktatási intézmény a jogszabályban meghatározott
térítési díj maximális mértékénél magasabb fizetési kötelezettséget ír elő.
15. Ha az alapfokú művészeti iskola nem vesz részt a kötelező feladatellátásban, a
tanuló a támogatás megállapításánál akkor vehető figyelembe, ha a szolgáltatás
igénybevételét fizetési kötelezettséghez kötötték, azt beszedték, valamint a fizetés
mértéke eléri legalább az állami alapfokú művészeti iskolára vonatkozó
jogszabályban meghatározott térítési díj összegének alsó határát. Ezen szabályt a
2017/2018. tanévtől felmenő rendszerben kell alkalmazni.
16. Az alapfokú művészetoktatási feladatot ellátó egységes iskola – beleértve a
magyar Waldorf-iskolák kerettanterve alapján oktató nevelési-oktatási intézményeket
– 1-12. évfolyamos tanulóinak létszámát az alapfokú művészetoktatási támogatás
igénybevételéhez a finanszírozott pedagóguslétszám számításakor hárommal elosztva
lehet figyelembe venni. A Waldorf-iskolák 13. évfolyamos tanulói után nem
igényelhető átlagbéralapú és működési támogatás.
17. Óvoda esetén alkalmazni kell az I. pont 4. alpont c) pontjában, I. pont 5. alpont d)
pontjában, valamint a Kiegészítő szabályok 1-2., 4., 7-9., 11., 13., 19-21., 23-24.,

alpontban és a 25. alpont a) pontjában foglaltakat.
18. A gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény óvodája esetén a gyermekek
létszámának meghatározásakor az Nkt. 47. § (7) bekezdésében foglaltak kivételével
alkalmazni kell a 2. melléklet II. pont 1. alpont a) pontjában leírtakat.
19. Az I. pont 4. alpont d) pont, valamint a 2. melléklet II. pont 4. alpont szerinti
támogatás megállapításához az alkalmazottak és az óraadók személyes adatait
tartalmazó köznevelés információs rendszer személyi nyilvántartása alapján számított
éves átlaglétszámot kell érteni. A Magyar Államkincstár fenntartó székhelye szerinti
illetékes igazgatósága, ha e törvény másképp nem rendelkezik a támogatásban
részesülő fenntartók számára havi ütemezésben – jogszabályban meghatározott
fenntartói változásjelentéssel érintett utalásig e törvény alapján – folyósítja a
támogatást.
20. Az I. pont 4. alpont d) és e) pont és a 2. melléklet II. pont 4-5. alpont szerinti
támogatás megállapításánál a magasabb fizetési fokozatba besorolt pedagógus és
pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő
alkalmazotti létszámot a közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkaviszonyban
foglalkoztatottak teljes munkaidőre átszámított létszáma szerint kell figyelembe
venni.
21. A pedagógus szakképzettséggel rendelkező, a nevelő és oktató munkát
közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak számított létszámán azok teljes
munkaidőre átszámított létszámát kell érteni, továbbá, ha munkakörük több
köznevelési alapfeladat ellátásához is kapcsolódik, az I. pont 4. alpont a) pontjai
közül azon jogcímen kell őket figyelembe venni, ahol a legmagasabb az
intézményben nevelt, oktatott gyermekek, tanulók létszáma.
22. Az I. pont 4. alpont a) és b) pontjában rögzített támogatás szempontjából nevelő
és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottaknak a Kjtvhr. 4.
melléklete szerint elismerhető létszáma vehető figyelembe, de legfeljebb a 2020.
évben a ténylegesen foglalkoztatott segítők – teljes munkaidőre átszámított – átlagos
létszáma, egy tizedesre kerekítve. Az év végi elszámolás a 2020. évben havonta,
ténylegesen foglalkoztatott nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők teljes
munkaidőre átszámított és egy tizedesre kerekített átlagos létszáma alapján történik.
23. Az V. pont 2. alpontjában meghatározott kiegészítő támogatás igénylésekor és
elszámolásakor a 2. melléklet, Kiegészítő szabályok 5. pont mb)alpontjában
foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy a 2020. január 1-je és december 31-e között az
ingyenesen étkezők naponként összesített létszámát el kell osztani 220 nappal.
24. Az V. pont szerinti támogatásokat elsősorban a gyermekek, tanulók étkeztetési
kiadásaira kell fordítani, a fennmaradó összeg a gyermekétkeztetés megszervezésével
összefüggő és igazolható működési és felhalmozási kiadásokra számolható el. A
kincstár az ellenőrzésekor az étkeztetésben részt vevők számára a Gyvt. szerint
meghatározott térítési díjból származó elvárt bevételek éves összegével csökkentett
kiadások vizsgálatával állapítja meg a támogatás felhasználásának jogszerűségét.
25. Elszámolási szabályok:
a) A támogatások a tényleges gyermek-, tanulólétszám szerinti elszámolására a
költségvetési évet követő év március 31-éig kormányrendeletben meghatározott
módon kerül sor.
b) A 40. § (1) bekezdés a)-b) és e) pontja szerinti támogatás összesített egyenlegének
rendezésére a központi költségvetés végrehajtásáról szóló törvényben kerül sor
akként, hogy az állam, illetve a települési önkormányzat által fenntartott nevelésioktatási intézményekben és pedagógiai szakszolgálati intézményekben kimutatott – a

gyermek- és tanulóétkeztetést is figyelembe vevő – éves összesített működési és
felújítási kiadást, valamint a fenntartók működtetéssel és intézményfenntartással
kapcsolatos kiadásait csökkenteni kell
ba) az Áht. 6. § (3) bekezdés b)-d) pontja szerinti állami és települési önkormányzati,
a kötelező köznevelési közszolgálati feladattal összefüggésben realizált bevételekkel
és
bb) az olyan költségvetési támogatás összegével, amelyhez a nemzetiségi
önkormányzat és a bevett egyház az állam, illetve a települési önkormányzat által
fenntartott nevelési-oktatási intézménnyel, pedagógiai szakszolgálati intézménnyel
azonos feltételek mellett hozzájuthat, valamint a ba)-bb) alpontban meghatározott
számítás eredményének – az állam, illetve a települési önkormányzat által fenntartott
nevelési-oktatási intézménybe vagy pedagógiai szakszolgálati intézménybe járó – egy
gyermekre, tanulóra jutó összegéből az a) pont szerinti elszámolást is figyelembe
véve le kell vonni a kifizetett támogatások egy gyermekre, tanulóra jutó együttes
összegét.
Itt nyilatkozta Varga, hogy nem elsősorban az adósságrendezés a cél, hanem az
5% növekedés.

A Költségvetési Tanácsnak Magyarország 2020. évi központi
költségvetéséről szóló törvény tervezetéről alkotott véleménye.

