
KIVONAT  
a közalkalmazottak jogállásáról1 szóló 1992. évi XXXIII. törvényből 

 
A közalkalmazotti jogviszony létesítése és módosítása 

20. § (1) A közalkalmazotti jogviszony alanyai a munkáltató és a közalkalmazott. 
(2)2 Közalkalmazotti jogviszony 
a) büntetlen előéletű,3 
b) tizennyolcadik életévét betöltött, továbbá 
c) magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, 
illetve bevándorolt vagy letelepedett, 
d)4 állam elleni bűncselekmény [a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 
XXIV. Fejezet, illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. 
törvény) X. fejezet], igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény (Btk. XXVI. Fejezet, illetve az 1978. évi IV. törvény 
XV. fejezet VI. cím), korrupciós bűncselekmény (Btk. XXVII. Fejezet) vagy közélet tisztasága, valamint a 
nemzetközi közélet tisztasága elleni bűncselekmény (1978. évi IV. törvény XV. fejezet VII. és VIII. cím), hivatali 
bűncselekmény (Btk. XXVIII. Fejezet, illetve az 1978. évi IV. törvény XV. fejezet IV. cím), illetve közbizalom 
elleni bűncselekmény (Btk. XXXIII. Fejezet, illetve az 1978. évi IV. törvény XVI. fejezet III. cím) miatt indult 
büntetőeljárás hatálya alatt nem álló 
személlyel létesíthető. 
…. 
(2d)5 Közalkalmazotti jogviszony nem létesíthető 
a) a büntetőeljárás jogerős befejezéséig azzal, aki 
aa)6 a 2013. június 30-ig hatályban volt emberölés [1978. évi IV. törvény 166. § (2) bekezdés i) pont], öngyilkosságban 
való közreműködés [1978. évi IV. törvény 168. § (2) bekezdés], személyi szabadság megsértése [1978. évi IV. törvény 
175. § (3) bekezdés e) pont], emberkereskedelem [1978. évi IV. törvény 175/B. § (2) bekezdés a) pont és (5) bekezdés], 
családi állás megváltoztatása [1978. évi IV. törvény 193. § (2) bekezdés b) pont], kiskorú veszélyeztetése [1978. évi 
IV. törvény 195. § (1)-(3) bekezdés], erőszakos közösülés [1978. évi IV. törvény 197. § (2) bekezdés a) pont és (3) 
bekezdés], szemérem elleni erőszak [1978. évi IV. törvény 198. § (2) bekezdés a) pont és (3) bekezdés], megrontás 
(1978. évi IV. törvény 201-202/A. §), tiltott pornográf felvétellel visszaélés (1978. évi IV. törvény 204. §), üzletszerű 
kéjelgés elősegítése [1978. évi IV. törvény 205. § (3) bekezdés a) pont], visszaélés kábítószerrel [1978. évi IV. törvény 
282/B. § (1) bekezdés, (2) bekezdés a) és c) pont, 282/B. § (5) bekezdés és (7) bekezdés a) pont], 
ab) 7  tiltott toborzás [Btk. 146. § (3) bekezdés], emberölés [Btk. 160. § (2) bekezdés i) pont], öngyilkosságban 
közreműködés [Btk. 162. § (2) bekezdés], emberi test tiltott felhasználása [Btk. 175. § (3) bekezdés a) pont], 
kábítószer-kereskedelem [Btk. 177. § (1) bekezdés a) és b) pont], kábítószer birtoklása [Btk. 179. § (1) bekezdés a) 
pont és (2) bekezdés], kóros szenvedélykeltés (Btk. 181. §), teljesítményfokozó szerrel visszaélés [Btk. 185. § (3) és 
(5) bekezdés], emberrablás [Btk. 190. § (2) bekezdés a) pont és (3) bekezdés a) pont], emberkereskedelem [Btk. 192. 
§ (4) bekezdés a) pont, (5) és (6) bekezdés], kényszermunka [Btk. 193. § (2) bekezdés c) pont], személyi szabadság 
megsértése [Btk. 194. § (2) bekezdés a) pont és (3) bekezdés], szexuális kényszerítés [Btk. 196. § (2) bekezdés a) pont 
és (3) bekezdés], szexuális erőszak [Btk. 197. § (2) bekezdés, (3) bekezdés a) pont és (4) bekezdés], szexuális 
visszaélés (Btk. 198. §), kerítés [Btk. 200. § (2) bekezdés és (4) bekezdés a) pont], prostitúció elősegítése [Btk. 201. § 
(1) bekezdés c) pont és (2) bekezdés], gyermekprostitúció kihasználása (Btk. 203. §), gyermekpornográfia (Btk. 204. 
§), szeméremsértés [Btk. 205. § (2) bekezdés], kiskorú veszélyeztetése (Btk. 208. §), gyermekmunka (Btk. 209. §), 
családi jogállás megsértése [Btk. 213. § (2) bekezdés b) pont] 
bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt büntetőeljárás hatálya alatt áll, 
b) azzal, aki a Btk. 52. § (3) bekezdése szerinti foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll, vagy 
c) azzal, aki az a) pontban meghatározott bűncselekmények elkövetése miatt kényszergyógykezelés alatt áll. 
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(2e)8 Közalkalmazotti jogviszony nem létesíthető azzal, akivel szemben a (2d) bekezdés a) pontjában meghatározott 
a) szándékos bűncselekmény miatt végrehajtandó szabadságvesztést szabtak ki, 
aa) öt évet el nem érő szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított öt évig, 
ab) ötévi vagy azt meghaladó szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított nyolc évig; 
b) szándékos bűncselekmény miatt közérdekű munkát vagy pénzbüntetést szabtak ki, a mentesítés beálltától 
számított két évig; 
c) szándékos bűncselekmény miatt végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztést szabtak ki, a mentesítés 
beálltától számított három évig. 
(3)9 Végrehajtási jogszabály a jogviszony létesítéséhez 
a) a (2) bekezdés b) és c) pontjában foglalt feltétel alól mentesítést adhat, 
b) magyar állampolgárságot, magyar nyelvtudást, illetőleg cselekvőképességet írhat elő. 
(4)10 A közalkalmazotti jogviszonyt létesíteni szándékozó személy hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy 
büntetlen előéletű, továbbá, hogy nem áll a (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, és - ha a 
(2c) bekezdésben meghatározott közalkalmazotti jogviszonyt kíván létesíteni - vele szemben nem állnak fenn a 
(2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok. 
(5) 11  A munkáltató felhívására a közalkalmazotti jogviszonyt létesíteni szándékozó személy hatósági 
bizonyítvánnyal igazolja, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti 
jogviszony létesítését nem teszi lehetővé. 
…. 
20/A. §12  (1)13  Közalkalmazotti jogviszony pályázat alapján létesíthető. Csak olyan közalkalmazottat lehet 

kinevezni, aki a pályázaton részt vett és a pályázati feltételeknek megfelelt. A pályázatot - törvény eltérő 
rendelkezése hiányában - a kinevezési jogkör gyakorlója írja ki. Ha a pályázat kiírása nem kötelező, a munkáltató 
dönthet arról, hogy a munkakör, illetve a beosztás betöltése pályázat alapján történik. 
…. 
(4) 14  A pályázati felhívást a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv (a továbbiakban: 
személyügyi központ) internetes oldalán kell közzétenni. Emellett a pályázati felhívást, valamint a munkáltatónál 
közalkalmazotti jogviszony keretében pályázat nélkül betölthető munkakört és a kinevezés feltételeit (a 
továbbiakban: álláshirdetés) 
a) ha a fenntartó önkormányzat, a székhelyén, 
b) ha a fenntartó önkormányzati társulás, a társulásban részt vevő önkormányzatok székhelyén is, továbbá 
c) a munkáltató a székhelye és telephelye szerinti településen 
a helyben szokásos módon köteles közzétenni. Végrehajtási jogszabály hivatalos lapban vagy egyéb módon való 
közzétételt is előírhat. Ebben az esetben, továbbá az a)-c) pontban foglalt esetekben meg kell jelölni a pályázati 
felhívásnak a személyügyi központ honlapján való közzétételének időpontját. A pályázat benyújtásának a határideje 
a pályázati felhívásnak a személyügyi központ honlapján való elsődleges közzétételétől számított tizenöt napnál - a 
munkáltató vezetésére kiírt pályázat esetén harminc napnál - rövidebb nem lehet. Álláshirdetés esetén e határidőket 
az a) pont alapján történő közzétételtől kell számítani. 
(5)15 A pályázó - a (3) bekezdés d) pontja alapján meghatározottakon túlmenően - a pályázathoz csatolja 
a) a munkáltató vezetésére kiírt pályázat esetén a munkáltató vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programját, 
b) arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, 
c) a külön jogszabályban vagy a pályázatban előírt további követelmények igazolására vonatkozó okiratokat. 
(6)16 Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában magasabb vezetői beosztásra kiírt pályázat esetén a pályázót a 
pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által 
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létrehozott legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság 
hallgatja meg, melynek nem lehet tagja - a helyi önkormányzati képviselő-testület tagja kivételével - a 
kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója. A kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója a bizottság írásba foglalt 
véleményét mérlegelve a pályázati határidő lejártát követő 
a) hatvan napon belül, vagy 
b) első ülésén, ha e jogot testület gyakorolja, 
dönt a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve a vezetői megbízásról. Egyebekben a pályázat 
elbírálásának rendjét a munkáltató határozza meg. 
(7)17 A benyújtott pályázat tartalma - törvény eltérő rendelkezése hiányában - csak a pályázó beleegyezésével 
közölhető harmadik személlyel. Sikertelen pályázat esetén a pályázó részére a pályázati anyagot vissza kell juttatni. 
Amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat tartalmazó adathordozót a pályázat elbírálási 
határidejétől számított kilencven napon belül nem veszi át, azokat meg kell semmisíteni és személyes adatait törölni 
kell. 
…. 
20/B. §18 (1) A magasabb vezető és a vezető beosztás ellátására szóló megbízásra a 20/A. § (1) és (3)-(8) bekezdései 
alkalmazásával pályázatot kell kiírni. A pályázatot a megbízási jogkör gyakorlója írja ki. 
(2) A pályázatban meg kell jelölni, hogy a magasabb vezető, illetve a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, 
aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti 
munkakörbe kinevezhető. 
(3) Ha e törvény alapján a magasabb vezető, illetve vezető beosztás ellátásához pályázatot kell kiírni, a pályázatban 
meg kell jelölni a közalkalmazott által betöltendő munkakört is. 
(4) Ha a magasabb vezető, illetve a vezető beosztással történő megbízáshoz közalkalmazotti jogviszony létesítése 
is szükséges - törvény eltérő rendelkezése hiányában - a kinevezési jogkör a megbízási jogkör gyakorlóját illeti meg. 
…. 
23. §19 (1) A magasabb vezetői, illetve vezetői feladat ellátása magasabb vezető, illetve vezető beosztásra történő 
megbízással (a továbbiakban: megbízott vezető) történik. A magasabb vezetői, illetve vezetői megbízás feltétele, 
hogy a közalkalmazott - a kinevezés szerinti munkaköre mellett - látja el a magasabb vezetői, illetve vezetői 
beosztásból eredő feladatait. A megbízást és annak elfogadását írásba kell foglalni. Magasabb vezető - a 90. §-
ban foglalt kivétellel - csak felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező közalkalmazott lehet. Nem lehet 
megbízott vezető a közalkalmazott a gyakornoki idő tartama alatt. 
(2) A munkáltató vezetője és helyettese, valamint a munkáltató működése szempontjából meghatározó 
jelentőségű feladatot ellátó vezető magasabb vezetőnek minősül. A magasabb vezetői, valamint vezetői 
megbízások körét, továbbá a megbízás feltételeit a végrehajtási rendelet határozza meg. 
(3) A magasabb vezetői, valamint a vezetői megbízás jogszabályban megjelölt, legfeljebb 5 évig terjedő 
határozott időre szól. 
… 

KIVONAT  
a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendeletből 
 

21. § A köznevelési intézményben - az intézmény gazdálkodási jogosítványaitól függetlenül - 
a) magasabb vezetői megbízásnak minősül: 

aa) a miniszter, az országos, területi nemzetiségi önkormányzat közgyűlése, a települési nemzetiségi 
önkormányzat, a települési önkormányzat képviselő-testülete, a fenntartó vezetője vagy megbízottja által 
adott intézményvezetői megbízás, 
ab) a tagintézményvezetői megbízás, 
ac) az intézményegység-vezetői megbízás, 
ad) az intézményvezető-helyettesi megbízás, 
ae)20 a tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézmény kivételével a gazdasági, az ügyviteli, a 
műszaki, a személyzeti intézményvezető-helyettesi megbízás, 
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b) vezetői megbízásnak minősül: 
ba) a tagintézményvezető-helyettesi megbízás, 
bb) az intézményegységvezető-helyettesi megbízás, 
bc) a gazdasági, az ügyviteli, a műszaki, a személyzeti vezetői megbízás. 

… 
22. § (1) A 21. §-ban rögzített magasabb vezetői, vezetői megbízást - a (2) bekezdésben meghatározottak 
figyelembevételével - az év során bármikor, öt évre kell adni. A határozott idő lejártát követően a közalkalmazott 
- az Nkt. 67. § (7) bekezdésében foglalt kivétellel - az e §-ban meghatározott eljárás lefolytatásával ismételten 
megbízható magasabb vezetői, vezetői feladat ellátásával. 
…. 
23. § (1) A pályázati eljárásban biztosítani kell, hogy a pályázat iránt érdeklődők a pályázatok elkészítéséhez 
szükséges tájékoztatást megkapják, és az intézményt megismerhessék. 
(2) A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szakmai önéletrajzát, a vezetési programját, továbbá a pályázati 
felhívásban megfogalmazott feltételeknek történő megfelelés hitelt érdemlő igazolását, valamint a pályázó 
nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléshez, továbbításához. 
(3) A pályáztató a pályázattal kapcsolatos vélemények kialakításához - a pályázatnak a nevelőtestület 
(szakalkalmazotti értekezlet) részére történő átadás napját követő első munkanaptól számítva - legalább 
harminc napot köteles biztosítani (a továbbiakban: véleményezési határidő). 
(4) A nevelőtestület (szakalkalmazotti értekezlet) az Nkt. 70. § (2) bekezdés j) pontja alapján a véleményezési 
határidőn belül alakíthatja ki szakmai véleményét a vezetési programról. A pályázati eljárásban lehetővé kell 
tenni, hogy a nevelőtestület (szakalkalmazotti értekezlet) mellett a vezetési programról véleményt 
nyilváníthasson a Nemzeti Pedagógus Kar illetékes területi szerve. 
(5) A pályáztató a pályázattal együtt megküldi a megbízási jogkör gyakorlójának a kialakított véleményeket, vagy 
tájékoztatja a megbízási jogkör gyakorlóját, ha a jogosultak nem éltek a véleményezési jogukkal. 
(6)21 A tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézmény esetében az illetékes tankerületi igazgató a 
pályázattal együtt megküldi az oktatási központ vezetőjének a kialakított véleményeket, vagy tájékoztatja, ha a 
jogosultak nem éltek a véleményezési jogukkal. 
(7)22 Az oktatási központ vezetője és a tankerületi központ vezetője az eljárás jogszerűségéről szóló nyilatkozatát, 
és - több pályázó esetén - a pályázatok rangsoráról kialakított indokolt javaslatát megküldi a miniszternek. 
(8) A pályázatot a véleményezési határidő lejártát követő harminc, ha az elbírálásra váró pályázatok száma a 
huszonötöt eléri, hatvan napon belül el kell bírálni. Ha a megbízási jogkört közgyűlés vagy képviselő-testület 
gyakorolja, a pályázatokat a közgyűlés, képviselő-testület részére a véleményezési határidő lejártát követő 
harmincadik, illetve hatvanadik napot követő első testületi ülésre be kell nyújtani. 

 
KIVONAT  

a nemzeti köznevelésről23 szóló 2011. évi CXC. törvényből 
 

65. § (1) 24  A fokozatokhoz és ezen belül az egyes fizetési kategóriákhoz tartozó garantált illetményt az 
illetményalap százalékában az (1a) bekezdés és e törvény 7. melléklete állapítja meg.25 
(1a)26 A köznevelési intézmény vezetője a pedagógus munkavégzése színvonalát, nyújtott munkateljesítményét 
kompetencia és teljesítményalapú értékelési rendszer alapján értékeli, és ennek figyelembevételével a munkáltató - 
tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézmény esetében a köznevelési intézmény vezetője, szakképzési 
centrum esetében a tagintézmény-vezető javaslatára és egyetértésével - a tanévre vonatkozóan a pedagógus 
besorolása szerinti illetménytől eltérően is meghatározhatja az illetményét azzal, hogy a pedagógus illetménye nem 
lehet kevesebb, mint a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott vetítési alap 
a) középfokú végzettség esetén 119,6 százaléka, 
b) alapfokozat esetén 174,5 százaléka, 
c) mesterfokozat esetén 193,2 százaléka 

                                                 
21 Módosította: 486/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 14. § e). 
22 Módosította: 486/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 14. § f). 
23 Kihirdetve: 2011. XII. 29. 
24 Megállapította: 2016. évi LXXX. törvény 33. § (1). Hatályos: 2017. IX. 1-től. 
25 Lásd: 2014. évi C. törvény 61. §, 2015. évi C. törvény 59. §, 2016. évi XC. törvény 61. §, 2017. évi C. törvény 61. §. 
26 Beiktatta: 2016. évi LXXX. törvény 33. § (2). Hatályos: 2017. IX. 1-től. 



alapulvételével megállapított illetményalappal számolt illetmény. 
(2)27 Az illetményalap a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott vetítési alap 
a) középfokú végzettség esetén százhúsz százaléka, 
b) alapfokozat esetén száznyolcvan százaléka, 
c) mesterfokozat esetén kétszáz százaléka. 
(3) A Kormány rendeletben állapítja meg a 8. melléklet szerinti, az ágazati, szakmai sajátosságokra tekintettel 
meghatározott illetménypótlék megállapításának elveit. 
… 
67. § (1) Nevelési-oktatási intézményben az intézményvezetői megbízás feltétele: 
a)28 az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges - a 3. mellékletben 
felsorolt - felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint 
pedagógus-munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség, 
b) pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, 
c)29  legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó 
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat, 
d) a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre 
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes 
munkaidőre szóló alkalmazás. 
(1a) 30  Az (1) bekezdés c) pontja szerinti óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat 
megállapításakor az egy időben több köznevelési intézménnyel fennálló óraadói megbízási jogviszony keretében 
ellátott tanórák, foglalkozások számát össze kell adni. 
(2)31 Nem lehet a köznevelési intézmény vezetője a köznevelési intézmény fenntartója, továbbá a köznevelési 
intézmény fenntartójánál vezető állású munkavállaló vagy vezetői megbízással rendelkező köztisztviselő, 
közalkalmazott. Ha a köznevelési intézmény fenntartója a nemzetiségi önkormányzat vagy az óvoda fenntartója a 
települési önkormányzat, ez a korlátozás nem vonatkozik a fenntartói jogot gyakorló képviselő-testület tagjaira. Az 
egyházi és magánintézmények esetében ez a korlátozás nem vonatkozik a fenntartói jogot gyakorló testület tagjaira. 
… 
(7)32 Az intézményvezető kiválasztása - ha e törvény másképp nem rendelkezik - nyilvános pályázat útján 
történik. A pályázat mellőzhető, ha az intézményvezető ismételt megbízásával a fenntartó és a nevelőtestület 
egyetért. Egyetértés hiányában, továbbá az intézményvezető harmadik és további megbízási ciklusát megelőzően 
a pályázat kiírása kötelező. 
(8) Az intézményvezetői megbízásra benyújtott pályázat részét képező vezetési program, a vezetési programmal 
kapcsolatosan - e törvény alapján véleményezésre jogosultak által - kialakított vélemény és a vélemény 
kialakításával kapcsolatos szavazás eredménye közérdekből nyilvános adat, amelyet a köznevelési intézmény 
honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni. 
(9) A szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységben vezetői megbízást az kaphat, aki rendelkezik 
az azonos feladatot ellátó önálló intézmény vezetői megbízásához szükséges feltételekkel. A nyilvános pályázatra 
vonatkozó rendelkezéseket az e bekezdésben szabályozott vezetői megbízás esetén is alkalmazni kell. 
 
7. melléklet a 2011. évi CXC. törvényhez 
 
A pedagógus fokozatokhoz tartozó garantált illetmény az illetményalap százalékában 
 

   A  B  C  D  E  F 

 1  Kategória 
/év 

 Gyakornok 
(%) 

 Pedagógus  
I. 

(%) 

 Pedagógus  
II. 

(%) 

 Mesterpedagógus  
(%) 

 Kutatótanár 
(%) 

 2  1.  0-2/4  100         

                                                 
27 A 2014. évi XCIX. törvény 371. § szerinti szöveggel lép hatályba. 
28 Módosította: 2014. évi CV. törvény 28. § 15. 
29 Módosította: 2014. évi CV. törvény 28. § 16. 
30 Beiktatta: 2014. évi CV. törvény 16. §. Hatályos: 2015. I. 1-től. 
31 Megállapította: 2014. évi LXXI. törvény 15. §. Hatályos: 2014. XI. 26-tól. 
32 A 2012. évi CXXIV. törvény 21. §-a szerinti szöveggel lép hatályba. 



 3  2.  3-5    120       

 4  3.  6-8    130       

 5  4.  9-11    135  150     

 6  5.  12-14    140  155     

 7  6.  15-17    145  160  200  220 

 8  7.  18-20    150  165  205  225 

 9  8.  21-23    155  170  210  230 

 10  9.  24-26    160  175  215  235 

 11  10.  27-29    165  180  220  240 

 12  11.  30-32    170  185  225  245 

 13  12.  33-35    175  190  230  250 

 14  13.  36-38    180  195  235  255 

 15  14.  39-41    185  200  240  260 

 16  15.  42-44    190  205  245  265 
 
8. melléklet a 2011. évi CXC. törvényhez33 
 
A köznevelési intézményekben alkalmazottak számára járó pótlékok és azok mértéke az illetményalap 
százalékában34 
 

   A  B  C 

 1  Pótlék megnevezése  Pótlék alsó határa  Pótlék felső 
határa 

 2  intézményvezetői  40  80 

 3  osztályfőnöki/kollégiumban csoportvezetői  10  30 

 4  munkaközösség-vezetői  5  10 

 5  intézményvezető-helyettesi  20  40 

 635  nemzetiségi  15  15 

 7  gyógypedagógiai  5  10 

 8  nehéz körülmények között végzett munkáért járó  10  30 

 936  gyakorlati oktatás-vezetői  20  40 

 
KIVONAT  

Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről37szóló 2017. évi C. törvényből 
 

61. § A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 65. § (1) bekezdése szerinti illetményalap 
számításának vetítési alapja 101 500 forint. 
 

                                                 
33 A 2013. évi CXXXVII. törvény 9. §, 1. melléklet szerinti szöveggel lép hatályba. 
34 Módosította: 2013. évi CCXLV. törvény 58. § l). 
35 Megállapította: 2017. évi CCII. törvény 1. §, 1. melléklet. Hatályos: 2018. I. 1-jétől. 
36 Beiktatta: 2015. évi LXV. törvény 16. § (3), 3. melléklet. Hatályos: 2015. VI. 12-től. 
37 Kihirdetve: 2017. VI. 27. 


