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AA  ttööbbbbccééllúú  sszzaakkkkééppzzőő  iinnttéézzmméénnyyeekk  sszzeerrvveezzeettii  eeggyyssééggeekkéénntt  mműűkkööddőő  

kkoollllééggiiuummookkrraa  ééss  aa  sszzaakkkkééppzzééssbbeenn  ttaannuullóókk  kkoollllééggiiuummii  eellhheellyyeezzéésséétt  

bbiizzttoossííttóó  nneevveellééssii--ookkttaattáássii  iinnttéézzmméénnyyeekkrree  vvoonnaattkkoozzóó  ffoonnttoossaabbbb  

jjooggsszzaabbáállyyggyyűűjjtteemméénnyy  
 

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (Szkt.) 

18. § [A többcélú szakképző intézmény] 

A szakképző intézmény köznevelési intézmény egy vagy több köznevelési alapfeladatát is elláthatja, valamint 

nem köznevelési feladatot ellátó intézménnyel is összevonható (a továbbiakban: többcélú szakképző intézmény). 

A szakképző intézmény pedagógiai-szakmai szolgáltatási feladatot, illetve a gyermekétkeztetés feladatát anélkül 

is elláthatja, hogy többcélú szakképző intézmény formájában működne. 

 

26. § [A szakképzésért felelős miniszter fenntartói joggyakorlása alá tartozó szakképző intézmény] 

(6) A főigazgató, a főigazgató-helyettes, a kancellár és a gazdasági vezető a szakképzési centrummal 

munkaviszonyban áll, a szakképzési centrum más, nem oktató munkakörben foglalkoztatottja a szakképzési 

centrummal munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban áll. 

 

59. § [A tanuló juttatásai és az őt megillető további kedvezmények] 

(2) A tanuló a szakképző intézmény útján vagy közvetlenül kérheti kollégiumi felvételét, valamint externátusi 

elhelyezését az Nkt. szerint. A tanuló tanítási évben (ideértve az évközi szünetek idejét is) és a szorgalmi 

időszakon kívüli egybefüggő gyakorlat idejében hazautazásra – a rendkívüli eseteket kivéve – nem kötelezhető. 

65. § [A tanuló fegyelmi felelőssége] 

(3) A tanulóval szemben ugyanazért a kötelességszegésért csak egy fegyelmi büntetés állapítható meg. Ha a 

kötelességszegés miatt a szakképző intézményben és a kollégiumban is helye lenne fegyelmi büntetés 

megállapításának, a szakképző intézmény és a kollégium eltérő megállapodásának hiányában a fegyelmi 

büntetést ott lehet megállapítani, amelyikben az eljárás előbb indult. 

 

127. § [A szakképző intézményre vonatkozó szabályozási átmenet]  

(4) A többcélú szakképző intézményre, alkalmazottaira és tanulóira e törvényt és az e törvény végrehajtására 

kiadott jogszabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a többcélú szakképző intézmény által ellátott, nem az e 

törvény hatálya alá tartozó alapfeladat tekintetében az alapfeladatot szabályozó jogszabálynak kizárólag az 

ilyen alapfeladat megszervezése szakmai tartalmát és annak oktatásához szükséges végzettségi, képesítési 

és munkaköri követelményeket meghatározó rendelkezéseit kell alkalmazni. Ha az alkalmazandó jogszabály 

vagy jogszabályi rendelkezés nem állapítható meg, az ilyen alapfeladat tekintetében a szakképző intézményre 

vonatkozóan e törvényt és az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályokat kell megfelelően alkalmazni. 

 

52. § (1) A tanuló az iskola útján vagy közvetlenül kérheti kollégiumi felvételét, valamint externátusi 
elhelyezését. 

(2) Az önálló kollégiumba való felvételről a kollégium igazgatója, a nem önálló kollégiumba való 
felvételről pedig a kollégiumvezető egyetértésével az iskola igazgatója dönt.  A kollégiumba felvett tanulók 
foglalkozásra történő beosztásáról a kollégium igazgatója vagy a kollégiumvezető dönt, a kollégiumi 
nevelőtestület véleményének kikérésével. 

(3) A gyámhatóság kezdeményezésére a tanulót fel kell venni a kollégiumba. Fel kell venni a kollégiumba 
azt a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulót, akinek gyermekotthoni elhelyezése 
nagykorúság miatt szűnt meg. 

(4) A kollégiumi felvétel, externátusi elhelyezés a (3) bekezdésben meghatározott esetben a tanulói 
jogviszony fennállásáig, egyébként egy tanévre szól. 

[2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről] 
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IV/A. FEJEZET 
 

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYBEN PEDAGÓGUS-MUNKAKÖRBEN, ÓRAADÓKÉNT 

FOGLALKOZTATOTTAK VÉGZETTSÉGI, SZAKKÉPZETTSÉGI KÖVETELMÉNYEI 

33/B. § (9) Iskolai, kollégiumi könyvtárostanárnak vagy könyvtárostanítónak alkalmazható az is, aki a 6. 
mellékletben foglaltak szerint az iskolában, kollégiumban pedagógus-munkakör betöltésére jogosító tanítói 
vagy tanári végzettséggel és szakképzettséggel, továbbá iskolarendszeren kívüli oktatásban szerzett emelt 
szintű könyvtárosi szakképesítéssel rendelkezik. 

33/J. § (1) Ha nincs a képzés szakirányának megfelelő hazai felsőfokú pedagógusképzés, vagy megfelelő 
végzettségű és szakképzettségű pedagógussal nem látható el a feladat, a nemzetiségi óvodai nevelésben, 
iskolai nevelés-oktatásban, kollégiumi nevelésben pedagógus-munkakört tölthet be, továbbá vezetői 
megbízást kaphat az is, aki a 6. mellékletben foglaltak vagy az átmeneti, továbbá a kivételi szabályok szerint 
pedagógus-munkakört tölthet be az óvodában, iskolában, kollégiumban, valamint az adott nyelvből 
legalább középfokú „komplex” típusú államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű 
okirattal rendelkezik. 

33/K. § (2) Pedagógus-munkakörben foglalkoztatható 
… 
b) kollégiumban, aki felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel 
rendelkezik, abban az esetben, ha a bizonyítvány, oklevél megszerzése óta 1996. szeptember 1. napjáig 

az adott pedagógus-munkakörben legalább hét év szakmai gyakorlatot szerzett. 
 

6. melléklet a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelethez 

A nevelési-oktatási intézményekben pedagógus-munkakörben alkalmazottak végzettségi 

és szakképzettségi követelményei 

 

 A B C 

1 A nevelő-oktató 

munka 

pedagógiai szakaszai/ 

Nevelési-oktatási 

intézmények 

Pedagógus-munkakör Az alkalmazáshoz 

szükséges 

szakképzettség 

11 Kollégium kollégiumi 

nevelőtanár 

kollégiumi nevelőtanár, 

gyógypedagógus, 

konduktor, 

szociálpedagógus, 

játék- és szabadidő-

szervező tanár, 

tanulási és 

pályatanácsadó tanár, 

tehetségfejlesztő tanár, 

hittanár-nevelő tanár, 

pedagógia szakos tanár 

és pedagógia szakos 

nevelő, 

a nevelő-oktató munka 

pedagógiai szakaszának 

megfelelően tanító, 

tanár 

 

[326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról  
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Melléklet a 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelethez 

NEMZETI ALAPTANTERV 

I. RÉSZ 

AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI 

 
I.2. A NAT, A KERETTANTERVEK ÉS A HELYI SZINTŰ SZABÁLYOZÁS 

I.2.1. A köznevelési rendszer egyes feladataira és intézményeire vonatkozó külön szabályok 

A kollégiumi nevelés kapcsolata az iskolai neveléssel-oktatással 

A kollégiumi nevelés és oktatás A kollégiumi nevelés országos alapprogramja alapján mindenekelőtt a 
Nat kiemelt fejlesztési feladatain keresztül kapcsolódik az iskolai tantervi szabályozáshoz. A kollégiumi 
nevelésnek és oktatásnak segítenie kell az érintett iskolák nevelő és oktató feladatait. 

Az Arany János programok 

Az Arany János Tehetséggondozó Program célja, hogy a kollégium és a középiskola összehangolt 
tehetséggondozó program keretében készítse fel a hátrányos helyzetű tanulókat a középiskola 
megkezdésére, tanulmányaik eredményes folytatására, majd esélyt teremtsen a felsőoktatási 
tanulmányok folytatásához. 

    Az Arany János Kollégiumi Program célja, hogy a kollégium és a középiskola összehangolt pedagógiai 
tevékenysége keretében, a kulcskompetenciák fejlesztésével készítse fel a hátrányos helyzetű tanulókat a 
középiskola megkezdésére, és segítse tanulmányaik sikeres befejezését, a továbbtanulást, illetve a 
belépést a munka világába. 

[110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról] 

 

5. § (9) A kerettantervek és a Kollégiumi nevelés országos alapprogramja nemzetiségi nevelést-oktatást 
érintő kérdéseiben, továbbá a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai 
oktatásának irányelve kiadásához be kell szerezni az országos nemzetiségi önkormányzat egyetértését. 

17. § (4) A kollégiumi nevelés a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának figyelembevételével a 
helyi pedagógiai program szerint folyik.  

[2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről] 

 

A Kollégiumi nevelés országos alapprogramjáról szóló 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendeletet a Nemzeti 
alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet 
módosításáról szóló 5/2020. (I. 31.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdés g) pontja hatályon kívül helyezte 
2020. február 8. napjával.  

 

Kollégiumi nevelés országos alapprogramja: 
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/iranyelvek_alapprogramok  

A kollégiumi nevelés szakmai tartalmával szorosan összefüggő szakmai-szervezeti normákat határoznak 
meg a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet kollégiumi nevelésre vonatkozó normái:  

• Arany János Kollégiumi Program [174-175. §  176. § (5)-(7) bek.],  

• alapdokumentumok tartalma, elkészítése, alkalmazása [3-4. §, 5. § (2) bek., 10. §],  

• kollégiumi felvétel [48. §],  

• kollégiumi tagsági jogviszony megszűnése [50. § (7)-(8) bek.],   

• iratkezeléssel összefüggő szabályok [82-83. §, 108-111. §, 1. mell.],  

• egyeztető fórumok működése [117-122. §],  

• egészségfejlesztés [129-131. §],  

• kollégiumokra vonatkozó különös szabályok [XI/A. FEJEZET 137/A-137/C. §],  

• helyiség- és eszközjegyzék [161. §, 2. mell.],  

•  kollégiumi könyvtár [163-167. §] 

 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/iranyelvek_alapprogramok
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A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet  (Szkr.) 

109. § (3) A tanítás nélküli munkanapok időpontjáról a szakképző intézmény a vele tanulói jogviszonyban álló 

tanulók elhelyezését biztosító kollégiumot és a duális képzőhelyet is tájékoztatja. 

(4) A szakképző intézmény és a vele tanulói jogviszonyban álló tanulók elhelyezését biztosító kollégium 

kölcsönösen tájékoztatja egymást a tanév elfogadott helyi rendjéről. Ha a szakképző intézményben rendkívüli 

tanítási napot tartanak, ennek időpontjáról az érdekelt kollégiumot, a duális képzőhelyet lehetőség szerint 

legalább hét nappal korábban, írásban tájékoztatni kell. 

157. § A tanulónak joga van arra, hogy 

… 

f) kollégiumi ellátásban részesüljön, 

163. § (1) A szakképző intézmény köteles a tanköteles tanuló törvényes képviselőjét és a tanköteles tanuló 

kollégiumi elhelyezése esetén – ha a kollégium nem a szakképző intézménnyel közös igazgatású intézmény – a 

kollégiumot is értesíteni a tanköteles tanuló első alkalommal történő igazolatlan mulasztásakor, továbbá abban 

az esetben is, ha a nem tanköteles kiskorú tanuló igazolatlan mulasztása a tíz foglalkozást eléri. Az értesítésben 

fel kell hívni a tanköteles tanuló törvényes képviselőjének figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire. 

Ha a szakképző intézmény értesítése eredménytelen maradt, és a tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt, a 

szakképző intézmény a család- és gyermekjóléti szolgálat közreműködését igénybe véve keresi meg a tanköteles 

tanuló törvényes képviselőjét. 

(2) Ha a tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási félévben eléri az öt foglalkozást, az igazgató – a 

gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és 

illetékességéről szóló kormányrendeletben foglaltakkal összhangban – értesíti a tanuló tényleges tartózkodási 

helye szerint illetékes gyámhatóságot, a gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló esetén a területi 

gyermekvédelmi szakszolgálatot, tanköteles tanuló esetén – gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló 

kivételével – a család- és gyermekjóléti szolgálatot. Az értesítést követően a család- és gyermekjóléti szolgálat a 

szakképző intézmény és – szükség esetén – a kollégium bevonásával haladéktalanul intézkedési tervet készít, 

amelyben a mulasztás okának feltárására figyelemmel meghatározza a tanulót veszélyeztető és az igazolatlan 

mulasztást kiváltó helyzet megszüntetésével, a tanulói tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos, továbbá a 

tanuló érdekeit szolgáló feladatokat. 

165. § A tanuló kötelessége, hogy 

a) életkorához és fejlettségéhez, továbbá szakképző intézményi és kollégiumi elfoglaltságához igazodva, 

oktató felügyelete, szükség esetén irányítása mellett – a házirendben meghatározottak szerint – közreműködjön 

saját környezetének és az általa alkalmazott eszközöknek a rendben tartásában, a foglalkozások és a 

rendezvények előkészítésében, lezárásában, 

355. § Az a tanuló, aki hátrányos vagy halmozottan hátrányos vagy rászorultsági helyzete alapján 

a) 2020. szeptember 1-jét megelőzően az Arany János Tehetséggondozó Programban vagy az Arany János 

Kollégiumi Programban szakgimnáziumi képzésben létesített tanulói jogviszonyt, 

b) az e rendelet hatálybalépésekor az Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai Programban vesz részt vagy 

c) az a) és b) pont szerinti programok bármelyikére a 2020/2021. tanévre felvételt nyert, 

a teljes képzési időszak befejezéséig az Arany János Tehetséggondozó Programra, az Arany János Kollégiumi 

Programra, és az Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai Programra vonatkozó, 2020. augusztus 31-én 

hatályos szabályok szerint részesül a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 

21.) EMMI rendelet és a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 59/2013. (VIII. 9.) 

EMMI rendelet szerint biztosított pedagógiai támogatásokban. 

 

*** 

 

További releváns jogszabályok:  

➢ 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről /Mt./ ( általános munkajogi háttérszabályok)  

➢ 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről /Nkt./ 66. § (1) bek., 64. § (4a) bek. 28. § (1) bek., 4. mell.  

➢ 2018. évi LXXXIX. törvény az oktatási nyilvántartásról (Onytv./ (KIR, SZIR, OKTIG) 

➢ 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról (Nkt. Vhr./ 

(KIR, közzétételi lista, térítésköteles szolgáltatások. átlagbéralapú támogatás) 


