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Ellátott alapfeladat – szervi jogállás 
– a foglalkoztatás jogi kerete 

▪ Köznevelési alapfeladat: 

o kollégiumi ellátás,

o nemzetiségi kollégiumi ellátás,

o azoknak a sajátos nevelési igényű gyermekeknek, tanulóknak az

óvodai nevelése, iskolai nevelése-oktatása, kollégiumi ellátása,

akik az e célra létrehozott gyógypedagógiai, konduktív

pedagógiai nevelési-oktatási intézményben, óvodai csoportban,

iskolai osztályban, kollégiumi csoportban eredményesebben

foglalkoztathatóak

[Nkt. 4. § 14.a pont e), f) és s) pont]



Ellátott alapfeladat – szervi jogállás 
– a foglalkoztatás jogi kerete 

▪ Szakképzés szakképző intézményben folytatható [Szkt. 9. § (1) 

bek.].

▪ 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) [Szkt. 18. §]. 

A többcélú szakképző intézmény szervezeti keretében működő 

kollégium a szakképzés törvény és végrehajtási rendeletének 

hatálya alatt működik (szervi jogállás) . 



Ellátott alapfeladat – szervi jogállás 
– a foglalkoztatás jogi kerete 

▪ A középiskolára, középfokú iskolára, iskolára, illetve nevelési-

oktatási intézményre vonatkozó szabályokat a szakképző 

intézményre akkor kell alkalmazni, ha azt a szakképzési törvény 

vagy a Kormány végrehajtási rendelete kifejezetten előírja [Szkt. 16. 

§ (2) bek.]. 

▪ A tanuló a szakképző intézmény útján vagy közvetlenül kérheti 

kollégiumi felvételét, valamint externátusi elhelyezését az Nkt. 

szerint [Szkt. 59. § (2) bek.]. 

▪ Eljárási szabályok: 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rend. 48. §, 50. § (7)-

(8) bek.  



Ellátott alapfeladat – szervi jogállás 
– a foglalkoztatás jogi kerete 

▪ A többcélú szakképző intézményre, alkalmazottaira és tanulóira a 

szakképzési törvényt és annak végrehajtási rendeleteit kell alkalmazni azzal, 

hogy a többcélú szakképző intézmény által ellátott, nem a szakképzési 

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 a szakképzési törvényt és annak 

végrehajtási rendeleteit kell megfelelően alkalmazni [Szkt. 127. § (4) bek.]. 



Ellátott alapfeladat – szervi jogállás 
– a foglalkoztatás jogi kerete 

▪ A köznevelési jogszabályok alkalmazása a többcélú szakképző 

intézményekhez tartozó kollégiumokban (szabályozási tárgykörök): 

❑ kollégiumi felvétel: Nkt., 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rend. /kollégiumi 

felvétel, kollégiumi elhelyezés megszűnése/ 

❑ szakmai tartalom: Nat /kollégiumi nevelés kapcsolata az iskolai 

neveléssel-oktatással/, 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rend. /pedagógiai 

program, kollégiumra vonatkozó különös szabályok/ 

❑ végzettségi, képesítési és munkaköri követelmények: 326/2013. 

(VIII. 28.) Korm. rend /kollégiumi nevelőtanár alkalmazásához szükséges 

feltételek/  



Ellátott alapfeladat – szervi jogállás 
– a foglalkoztatás jogi kerete 

▪ A kollégiumi nevelőtanárok  foglalkoztatásának jogi kereteit munkaviszonyra 

vonatkozó szabály és a munkaviszonnyal összefüggő megállapodások határozzák 

meg. 

a) Normatív szabályok:  

✓ ágazati foglalkoztatási szabályok (Szkt. és végrehajtási rendelete) 

✓ munka törvénykönyve

a) Kollektív szerződés, üzemi megállapodás

b) Individuális jogforrások: 

✓ munkaszerződés 

✓ munkaköri leírás 



Ellátott alapfeladat – szervi jogállás 
– a foglalkoztatás jogi kerete 

▪ A szakképzési centrum nem oktató munkakörben foglalkoztatottja a 

szakképzési centrummal munkaviszonyban vagy megbízási 

jogviszonyban áll [Szkt. 26. § (6) bek.]. 

▪ A szakképzési centrum kollégiumi nevelőtanára a munka 

törvénykönyvének hatálya alatt foglakoztatott munkavállaló, 

akire a foglalkoztatás szakmai tartalma és feltételei tekintetében a 

köznevelési jogszabályok, a munkavégzés jogi keretei tekintetében a 

szakképzési jogszabályok és a munka törvénykönyve vonatkozik. 

A kollégiumban történő foglalkoztatás jogi kereteit a munkáltató 

szervi jogállása és nem az ellátott alapfeladatot szabályozó 

ágazati foglalkoztatási normák határozzák meg.   



Ellátott alapfeladat – szervi jogállás 
– a foglalkoztatás jogi kerete 

▪ A foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra vonatkozó jogok és 

kötelezettségek a szabályozás két szintjén kerülnek meghatározásra: 

❑ tárgyi jog forrásai

❑ alanyi jogforrások

▪ Alkalmazási elsőbbség rendje: 

➢ ágazati jogszabály (Szkt., Szkr.)

➢ szubszidiárius szabályozó (Mt.) 

➢ jogalkalmazói gyakorlat (közhatalmi aktusok: hatósági, bírósági döntés)



Köszönöm a megtisztelő 
figyelmet! 


