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III. Kormányrendeletek

A Kormány 24/2020. (II. 24.) Korm. rendelete
a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló  
1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló  
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 94.  § (4)  bekezdés g)  pontjában, valamint a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII.  törvény 85.  § (2)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  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: 
Ép.r.) 16. §-a a következő (5a)–(5d) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A  nevelési-oktatási, valamint a  többcélú köznevelési intézmény intézményvezetőjét az  Nkt. 8.  mellékletében 
meghatározott pótlék mértékét figyelembe véve az  intézmény – tárgyévet megelőző tanév, nevelési év – 
október 1-jei gyermek- és tanulólétszáma alapján
a) legalább ezeregy fő esetén a pótlékalap százhetven százaléka,
b) nyolcszázegy és ezer fő között a pótlékalap százhatvan százaléka,
c) hatszázegy és nyolcszáz fő között a pótlékalap százötven százaléka,
d) négyszázegy és hatszáz fő között a pótlékalap százharminc százaléka,
e) kétszázötvenegy és négyszáz fő között a pótlékalap száztíz százaléka,
f ) százötvenegy és kétszázötven fő között a pótlékalap nyolcvan százaléka,
g) legfeljebb százötven fő esetén a pótlékalap legalább hatvan százaléka
mértékű pótlék illeti meg.
(5b) A  nevelési-oktatási, valamint a  többcélú köznevelési intézmény intézményvezető-helyettesét 
az (5a) bekezdésben meghatározott mértékű pótlék ötven százaléka illeti meg.
(5c) A  nevelési-oktatási, valamint a  többcélú köznevelési intézmény tagintézmény-vezetőjét, intézményegység-
vezetőjét az  általuk vezetett tagintézmény, intézményegység (5a)  bekezdés szerint megállapított gyermek- és 
tanulólétszáma alapján számított intézményvezetői pótlék ötven százaléka illeti meg.
(5d) A  pedagógiai szakszolgálati intézmény vezetőjét a  költségvetési törvényben az  átlagbéralapú támogatás 
megállapítása szerint meghatározott számított létszám alapján illeti meg az  (5a)  bekezdésben meghatározott 
pótlék. Az intézményvezető helyettesét az (5b) bekezdésben meghatározott pótlék, a tagintézmény-vezetőjét pedig 
az (5c) bekezdésben meghatározott pótlék illeti meg.”

2. §  Az Ép.r. 16. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) A  pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatott a  (9)  bekezdésben foglaltak alapján 
a  pótlék és illetményeltérítés nélkül számított illetménye tíz százalékának megfelelő ágazati szakmai pótlékra 
jogosult.”

3. §  Az Ép.r. a 27. §-t követően a következő III/A. Fejezettel egészül ki:
„III/A. FEJEZET
A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYVEZETŐJÉNEK ÖSZTÖNZÉSI KERESETKIEGÉSZÍTÉSE
27/A. § (1) Az iskola intézményvezetőjét a munkáltató
a) az Nkt. 80. § (1) bekezdésében foglalt országos mérések eredményei,
b) az idegen nyelvi és kompetenciamérések eredményei,
c) az iskolai lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók, lemorzsolódó tanulók számának alakulása,
d) tanulmányi versenyeken elért eredmények,
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e) a sajátos nevelési igényű tanulók nevelésében-oktatásában vagy a sajátos nevelési igényű tanulók többi tanulóval 
való együttnevelésének támogatásában betöltött szerepvállalása, eredményessége,
f ) az országos pedagógiai szakmai ellenőrzés során tett intézményfejlesztési javaslatok megvalósulása,
g) a fenntartó által meghatározott egyéb szempontok
figyelembevételével, mérlegelés alapján egy tanévre, nevelési évre vagy naptári évre szóló, havi rendszerességgel 
fizetett ösztönzési keresetkiegészítésben részesítheti.
(2) Az ösztönzési keresetkiegészítés mértéke havonta legfeljebb a vetítési alappal azonos összeg.”

4. §  Hatályát veszti az Ép.r. 16. § (4) és (4a) bekezdése.

5. §  Ez a rendelet 2020. július 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 87/2020. (II. 24.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés c)  pontja, valamint a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény  
27. § (3) bekezdése alapján – az  innovációért és technológiáért felelős miniszternek a  fenntartóval egyetértésben 
tett javaslatára – Iordachi Constantint 2020. március 1. napjával egyetemi tanárrá kinevezem.

Budapest, 2020. február 3.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2020. február 7.

  Dr. Palkovics László s. k.,
  innovációért és technológiáért felelős miniszter

KEH ügyszám: KEH/00595-3/2020.

A köztársasági elnök 88/2020. (II. 24.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés c)  pontja, valamint a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény  
27. § (3) bekezdése alapján – az  innovációért és technológiáért felelős miniszternek a  fenntartóval egyetértésben 
tett javaslatára – Szende Katalint 2020. március 1. napjával egyetemi tanárrá kinevezem.

Budapest, 2020. február 3.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2020. február 7.

  Dr. Palkovics László s. k.,
  innovációért és technológiáért felelős miniszter

KEH ügyszám: KEH/00595-2/2020.
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A köztársasági elnök 89/2020. (II. 24.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés c)  pontja, valamint a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 
27. § (3) bekezdése alapján – az innovációért és technológiáért felelős miniszter javaslatára – Dr. Keszthelyi Sándort  
2020. március 1. napjával egyetemi tanárrá kinevezem.

Budapest, 2020. február 7.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2020. február 13.

  Dr. Palkovics László s. k.,
  innovációért és technológiáért felelős miniszter

KEH ügyszám: KEH/00688-2/2020.

A köztársasági elnök 90/2020. (II. 24.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés c)  pontja, valamint a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 
27.  § (3)  bekezdése alapján – az  innovációért és technológiáért felelős miniszter javaslatára – Dr. Kovács Leventét  
2020. március 1. napjával egyetemi tanárrá kinevezem.

Budapest, 2020. február 7.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2020. február 13.

  Dr. Palkovics László s. k.,
  innovációért és technológiáért felelős miniszter

KEH ügyszám: KEH/00689-2/2020.
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Felelős kiadó: Papp Tibor ügyvezető.

A köztársasági elnök 91/2020. (II. 24.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés c)  pontja, valamint a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 
27. § (3) bekezdése alapján – az innovációért és technológiáért felelős miniszter javaslatára – Pelczné dr. Gáll Ildikót  
2020. március 1. napjával egyetemi tanárrá kinevezem.

Budapest, 2020. február 7.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2020. február 13.

  Dr. Palkovics László s. k.,
  innovációért és technológiáért felelős miniszter

KEH ügyszám: KEH/00689-3/2020.

A köztársasági elnök 92/2020. (II. 24.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés c)  pontja, valamint a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény  
27. § (3) bekezdése alapján – az  innovációért és technológiáért felelős miniszternek a  fenntartóval egyetértésben 
tett javaslatára – Dr. Hafenscher Károly Istvánt 2020. március 15. napjával egyetemi tanárrá kinevezem.

Budapest, 2020. február 7.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2020. február 13.

  Dr. Palkovics László s. k.,
  innovációért és technológiáért felelős miniszter

KEH ügyszám: KEH/00690-2/2020.
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