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Iktatószám: 131-63/2011. 
 

JEGYZŐKÖNYV  
 
 
 
Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Humánszolgáltatási Bizottsága 2011. 
augusztus 30-ai soros ülésén (Megyeháza, 3100 Salgótarján, I. em. Hadady-Hargitay termében) 
 
Jelen vannak a bizottság tagjai: Meló Ferenc a bizottság elnöke, Dudás Vilmos a bizottság alelnöke, 
Látkóczki Bálint  tag, Csach Gábor, Tóth Zoltán, Kollár László külső tagok. (jelenléti ív másolata 
papíralapú jegyzőkönyvhöz mellékelve)  
 
Csank István Csaba, Filkor Lajos, Nagy Attila, Kopcsányi Ottó, Lavaj Árpád, Magyar Zoltán  
(2-es napirendi pontnál), Ember Csaba (1-es, 2-es napirendi pontnál) megyei fenntartású 
intézmények vezetői (jelenléti ív másolata papíralapú jegyzőkönyvhöz mellékelve) , 
Kovács Erika, a Hivatal munkatársa 2-es napirendi pontnál, 
Zsolnai Béla főosztályvezető-helyettes, 2-es napirendi pontnál,  
Vágvölgyiné Dr. Bene Orsolya referens 1-es napirendi pontnál, 
Tóth Mária Ágnes jegyzőkönyvvezető  
 
Igazoltan távol van: Tisza Attila tag, Gácsi Péter tag, Várszegi István külső tag  
 
Meló Ferenc elnök köszönti a megjelenteket és megnyitja a bizottság ülését. Felkéri a Balassagyarmat 
Város Önkormányzatától július 1-vel átvett 3 közoktatási intézmény vezetőjét, hogy röviden 
mutatkozzanak be. Az intézményvezetők (Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és 
Szakiskola: Lavaj Árpád, Madách Imre Kollégium: Magyar Zoltán, Szondi György Szakközépiskola, 
Szakiskola és Speciális Szakiskola: Kopcsányi Ottó) bemutatkozása után a bizottság elnöke 
megállapítja, hogy a bizottság tagjai közül jelen van 6 fő. Az ülés határozatképes.  
Indítványozza a bizottságnak, hogy a meghívóban szereplő napirendet tárgyalja meg. 
 
A bizottság a napirendi javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.   
 
Napirend: 
 

1. Javaslat a Rózsavölgyi Márk Művészetoktatási Intézmény módosított pedagógiai 
programjának jóváhagyására 
Előterjesztő: Meló Ferenc, a bizottság elnöke   

 
2. Javaslat a megyei önkormányzat nevelési, oktatási intézményeiben a 2011/2012. tanévben 

indítható óvodai csoportok, iskolai osztályok, napközis és kollégiumi csoportok számának 
meghatározására, valamint indítható osztály, csoport átlaglétszámtól, maximális létszámtól 
való eltérés engedélyezésére 
Előterjesztő: Meló Ferenc, a bizottság elnöke   

 
3. Egyebek 

 
 
1. Javaslat a Rózsavölgyi Márk Művészetoktatási Intézmény módosított pedagógiai 
programjának jóváhagyására 
Előterjesztő: Meló Ferenc, a bizottság elnöke   
(5 igen szavazat szükséges) 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban szóbeli kiegészítés nincs. A bizottság tagjai részéről kérdés, 
észrevétel nem hangzik el. 
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A bizottság a határozati javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag támogatta és a következő 
határozatot hozta:  
 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Humánszolgáltatási Bizottsága 
 
39/2011. (VIII. 30.) HSZB. Tárgy: a Rózsavölgyi Márk Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény módosított 
pedagógiai programjának 
jóváhagyására 

 
HATÁROZAT 

 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Humánszolgáltatási Bizottsága – a közgyűlés és 

szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 1/b. 
melléklet I. 3. b) pontja szerinti – átruházott hatáskörben – 2011. szeptember 1-jei hatállyal 
jóváhagyja a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény nevelőtestülete által 2011. 
június 20-án elfogadott módosított pedagógiai programját. 

 
2. A bizottság utasítja elnökét, hogy a döntésről értesítse az intézmény igazgatóját. 

Határidő: 2011. szeptember 1. 
Felelős: Meló Ferenc, a bizottság elnöke 

 

Salgótarján, 2011. augusztus 30. 

Meló Ferenc s. k. 
a bizottság elnöke 
 

 
2. Javaslat a megyei önkormányzat nevelési, oktatási intézményeiben a 2011/2012. tanévben 
indítható óvodai csoportok, iskolai osztályok, napközis és kollégiumi csoportok számának 
meghatározására, valamint indítható osztály, csoport átlaglétszámtól, maximális létszámtól való 
eltérés engedélyezésére 
Előterjesztő: Meló Ferenc, a bizottság elnöke   
(5 igen szavazat szükséges) 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban szóbeli kiegészítést nincs.  
 
Lavaj Árpád  igazgató úr az osztálylétszám túllépésének engedélyezését kéri a 11. évfolyami 
szakközépiskolai osztály tekintetében. Konkrét létszámot nem tud mondani, mert jelenleg még folynak 
a javító vizsgák.  
 
Zsolnai Béla főosztályvezető-helyettes hozzászólásában elmondja, hogy igazán jó időpontot nem 
tudnak mondani arra, hogy mikor kellene engedélyezni az indítható osztályok számát. Vannak olyan 
önkormányzatok, akik már szeptember hónapban engedélyezik a következő szeptemberi tanévre.  
Elsősorban a kötelező beiskolázást végző intézmények létszámai miatt nem lehet a pontos időpontot 
megadni. Ezek az intézmények a tanköteles tanulót a körzetükből kötelesek felvenni akkor is, ha a 
tanuló szeptember 8-án jelentkezik. Gyakorlatilag a létszámok állandóan változnak. Nem volt 
semmilyen befolyásuk arra, hogy a két balassagyarmati intézmény (Mikszáth, Szondi) vonatkozásában 
mikor lenne célszerű a javítóvizsgákat megszervezni. A megyei fenntartású közoktatási 
intézményekben az eddigi tapasztalat alapján általában az augusztus 20-át követő napokban tartották a 
javítóvizsgákat. A bizottságnak viszont ma kell döntenie.      
Zsolnai Béla arról is tájékoztatja a bizottságot, hogy a jogszabály kimondja: az indítható osztályok 
esetében  a maximális létszámtól való eltérésről a fenntartónak augusztus végéig kell dönteni.   
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Amennyiben azonban szeptember 1-jén bármilyen okból valaki beiratkozik az iskolába, és ezzel 
túllépi egy adott osztálynál a maximális létszámot, ahhoz már nem kell engedély.  
 
Kovács Erika, a hivatal munkatársa hozzászólásában – az eddigi gyakorlatban már alkalmazott –
javaslatot tesz a probléma megoldására. Véleménye szerint be kell illeszteni egy olyan mondatott, 
hogy a két osztály indítása csak akkor engedélyezett, ha a két évfolyam együttes létszáma meghaladja 
a maximálisan felvehető létszám + 30 %-ot. Egy ilyen döntést lehetne hozni és ebben mind a két 
lehetőség megvan.    
 
Zsolnai Béla jelzi, hogy a Mikszáth Kálmán Gimnáziumnál mindenképpen összevonás várható, csak a 
létszám a probléma. Azt nem lehet tudni, mennyivel lépik túl.  
 
Kovács Erika javasolja, amennyiben már most látható, hogy egy összevont osztály lesz, akkor a két 
osztály helyett már most csak egyet kellene engedélyezni a maximális létszámot 30 %-kal meghaladó 
túllépési lehetőséggel. Ez egy módosító javaslat az előterjesztéshez.   
 
A bizottság a módosító javaslatot 6 igen szavazattal támogatja.  
 
Kopcsányi Ottó igazgató úr (Szondi György Szakközépiskola) a maximális létszám megemelését  
kéri. 
 
Filkor Lajos  igazgató úr (Lipthay Béla Mezőgazdasági) hasonló kéréssel fordul a bizottsághoz.   
 
A bizottság a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola, a Szondi György 
Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola, valamint a Lipthay Béla Mezőgazdasági  
Szakképző Iskola igazgatóinak kérésére a határozati javaslat mellékletére vonatkozóan tett 
módosító javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag támogatta.  
 
A bizottság a módosított határozati javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag támogatta és a 
következő határozatot hozta:  
 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Humánszolgáltatási Bizottsága 

40/2011. (VIII. 30.) HSZB. Tárgy: a megyei önkormányzat nevelési, 
oktatási intézményeiben a 2011/2012. 
tanévben indítható óvodai csoportok, iskolai 
osztályok, napközis és kollégiumi csoportok 
számának meghatározására, valamint az 
osztály, csoport átlaglétszámtól, maximális 
létszámtól való eltérés engedélyezésére 

 

HATÁROZAT 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Humánszolgáltatási Bizottsága a közgyűlés és 

szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 1/b. 
melléklet I. 3. h) pontjában kapott felhatalmazás alapján – átruházott hatáskörben – a határozat 1. 
számú melléklete szerint határozza meg a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és 
Kollégiumban a 2011/2012. tanévben indítható osztályok, a kollégiumokban szervezhető 
csoportok számát, valamint engedélyezi az osztályok átlaglétszámtól és a maximális 
csoportlétszámtól való eltérését. 
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2. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Humánszolgáltatási Bizottsága a közgyűlés és 
szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 1/b. 
melléklet I. 3. h) pontjában kapott felhatalmazás alapján – átruházott hatáskörben – a határozat 2. 
számú melléklete szerint határozza meg a Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és 
Kollégiumban a 2011/2012. tanévben indítható osztályok, a kollégiumban szervezhető csoportok 
számát, valamint engedélyezi az osztályok átlaglétszámtól és a maximális osztálylétszámtól való 
eltérését. 

 
3. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Humánszolgáltatási Bizottsága a közgyűlés és 

szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 1/b. 
melléklet I. 3. h) pontjában kapott felhatalmazás alapján – átruházott hatáskörben – a határozat 3. 
számú melléklete szerint határozza meg a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi 
Szakközépiskola és Kollégiumban a 2011/2012. tanévben indítható osztályok, a kollégiumban 
szervezhető csoportok számát, valamint engedélyezi az osztályok átlaglétszámtól és a maximális 
osztálylétszámtól való eltérését. 

 
4. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Humánszolgáltatási Bizottsága a közgyűlés és 

szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 1/b. 
melléklet I. 3. h) pontjában kapott felhatalmazás alapján – átruházott hatáskörben – a határozat 4. 
számú melléklete szerint határozza meg a Váci Mihály Gimnáziumban a 2011/2012. tanévben 
indítható osztályok számát, valamint engedélyezi az osztályok átlaglétszámtól való eltérését. 

 
5. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Humánszolgáltatási Bizottsága a közgyűlés és 

szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 1/b. 
melléklet I. 3. h) pontjában kapott felhatalmazás alapján – átruházott hatáskörben – a határozat 5. 
számú melléklete szerint határozza meg a Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény és Gyermekotthonban a 2011/2012. tanévben indítható óvodai csoportok, 
osztályok, napközis osztályok (csoportok), a kollégiumban szervezhető csoportok számát, 
valamint engedélyezi az osztályok átlaglétszámtól és a maximális csoport- és osztálylétszámtól 
való eltérését. 

 
6. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Humánszolgáltatási Bizottsága a közgyűlés és 

szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 1/b. 
melléklet I. 3. h) pontjában kapott felhatalmazás alapján – átruházott hatáskörben – a határozat 6. 
számú melléklete szerint határozza meg a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási 
Intézményben a 2011/2012. tanévben indítható osztályok, csoportok számát, valamint engedélyezi 
az osztályok, csoportok átlaglétszámtól való eltérését. 

 
7. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Humánszolgáltatási Bizottsága a közgyűlés és 

szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 1/b. 
melléklet I. 3. h) pontjában kapott felhatalmazás alapján – átruházott hatáskörben – a határozat 7. 
számú melléklete szerint határozza meg a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és 
Szakiskolában a 2011/2012. tanévben indítható osztályok számát, valamint engedélyezi az 
osztályok átlaglétszámtól és a maximális osztálylétszámtól való eltérését. 

 
8. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Humánszolgáltatási Bizottsága a közgyűlés és 

szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 1/b. 
melléklet I. 3. h) pontjában kapott felhatalmazás alapján – átruházott hatáskörben – a határozat 8. 
számú melléklete szerint határozza meg a Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola és 
Speciális Szakiskolában a 2011/2012. tanévben indítható osztályok számát, valamint engedélyezi 
az osztályok átlaglétszámtól és a maximális osztálylétszámtól való eltérését. 

 
9. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Humánszolgáltatási Bizottsága a közgyűlés és 

szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 1/b. 
melléklet I. 3. h) pontjában kapott felhatalmazás alapján – átruházott hatáskörben – a határozat 9. 
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számú melléklete szerint határozza meg a Madách Imre Kollégiumban a 2011/2012. tanévben 
indítható kollégiumi csoportok számát, valamint engedélyezi a csoportok átlaglétszámtól és a 
maximális létszámtól való eltérését. 

 
10. A bizottság utasítja azon intézmények igazgatóit, amely intézményekben az osztályok, csoportok 

létszáma meghaladja a maximális létszám húsz százalékát, a létszámok túllépéséről szerezzék be a 
szülői szervezet és a diákönkormányzat egyetértését. 
Határidő: 2011. szeptember 1. 
Felelős: érintett intézmények igazgatói 

 
11. A bizottság utasítja az intézmények igazgatóit, hogy az osztályok, csoportok szervezésénél – a 

gazdaságos működés érdekében – a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. sz. 
mellékletében, valamint a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. 
törvény 3. melléklete Kiegészítő szabályok 10. pontjában a 2011/2012. tanévre meghatározott 
paraméter-rendszerre vonatkozó táblázatban foglalt csoport/osztály átlaglétszámtól lefelé lehetőleg 
ne térjenek el, törekedjenek az átlaglétszámhoz közeli csoport- és osztálylétszámok kialakítására. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: érintett intézmények igazgatói 

 
12. A bizottság utasítja a középfokú oktatási intézmények igazgatóit, hogy a 2012/2013. tanévre 

vonatkozó felvételi tájékoztatóban tegyék közzé, hogy a meghirdetett osztályok csak abban az 
esetben indíthatóak, amennyiben a jelentkezők száma eléri a mindenkori oktatásról szóló 
törvényben meghatározott, az adott képzési típusra vonatkozó átlaglétszámot. A fenntartó 
fenntartja azt a jogot, hogy ennél alacsonyabb számú jelentkező esetén más képzési típusban, 
illetve másik, a választott képzést biztosító intézményében biztosítja a kötelező felvételt. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: középfokú intézmények igazgatói 

 

Salgótarján, 2011. augusztus 30. 

Meló Ferenc s.k. 
a bizottság elnöke 
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1. számú melléklet a 40 /2011. (VIII. 30.) számú HSZB. határozathoz 
 

a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumban 
a 2010/2011. tanévben indítható osztályok, a kollégiumokban szervezhető csoportok számának 
meghatározása, valamint az osztályok átlaglétszámtól és a maximális csoportlétszámtól való 

eltérésének engedélyezése  
 

Az oktatás típusa  Osztályok, csoportok 
száma 

Osztály, 
csoport 
várható 
létszáma 

Szakközépiskola   
- 9. évf. 3 20+25+22= 

67 
- 10. évf. 3 28+19 + 33 

= 80 
- 11. évf. 4 28 + 

22+24+28 
= 102 

- 12. évf. 5 23+20+21+
20+ 27 = 
111 

- 13. évf.   
Szakközépiskola szakképző évfolyamai Osztály Csoport  
- 1/13. autószerelő  1*  13 
- 2/14. autószerelő, 2/10 Karosszérialakatos 1  9+18= 27 
1/13 Biztonságszervező  1*  12 
Szakiskola   
- felzárkóztató oktatás 9. évf. 1 12 
- 9. évf. 5 25+25+25+

25+25=125 
- 10. évf. 2 30+25=55 
„El őrehozott” szakképző évfolyamok Osztály Csoport  
- 9. bútorasztalos 1  22 

- 9. festő, mázoló és tapétázó 1  29 
- 9. kőműves 1  24 
- 9. hegesztő 2  30+26 =56 
- 9. fodrász 1  24 
- 9. villanyszerelő 1  21 
- 9. panziós falusi vendégl. 1  22 
- 10. bútorasztalos 1  21 
- 10. festő, mázoló és tapétázó + szerklakatos 1  25 
- 10. kőműves + villanyszerelő 1  25 
- 10. hegesztő 1  22 
-10 szabó + hegesztő 1  25 
Szakiskola szakképző évfolyamai    
- 1/9. hegesztő  2  35+21=56 
- 1/9. karosszérialakatos 1  30 
- 1/9. kőműves 1  28 
- 1/9. szerkezetlakatos 1  28 
- 1/9. épületasztalos 1  25 
- 1/9. panziós 1  25 
- 1/11. fodrász  1*  11 
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- 2/12. számítógép-szerelő, karbantartó, fodrász 1  21 
- 3/13. festő, mázoló tapétázó 3/11.és 2/10 
kőműves 

1  23 

- 2/10. hegesztő + 2/10. szerk.lakatos 1  33 
- 3/13. fodrász  3/11 és 2/10. gépiforgácsoló 1  28 
- 2/10. épületasztalos 1  20 
- 2/10. hegesztő 1  25 
Kollégiumi csoportok 9 218 
- ebből HHT Arany János Kollégiumi 
Programjában résztvevő 

4 
25+32+24+

24 
- ebből HHT Arany János Kollégiumi-szakiskolai 
Programjában résztvevő 

3 25+23+23 

Fáy  A. SZKI kollégiumi csoportok 2 21 +21 
Egyéb (pl. tanulószoba stb.) 11 220 

 
*Ezen csoportokból a további beiratkozások, valamint az összevonási lehetőségek figyelembe vételével 
osztályokat szükséges szervezni 
Megjegyzés: 
A 2/10. gépi forgácsoló (3 fő) és a 2/10. szerkezetlakatos tanulók (4 fő) beszámoltató oktatási 
rendszerben tanulnak a 2011/2012-es tanévben. A képzésért felelős minisztérium telefonon történt 
tájékoztatása szerint engedélyezik a beszámoltató képzést, amennyiben a gyakorlati képzési órákat az 
iskola megoldja. Az intzémény tájékoztatása szerint a tanulóknak tanulói szerződésük lesz külső 
képzőhellyel. 
 

A maximális csoportlétszámtól való eltérés az alábbiak szerint engedélyezett 
 

Csoport Max. létszám 
(fő) 

Engedélyezett 
tényleges létszám (fő) 

Eltérés, túllépés (%) 

2. számú AJKP csoport 27 32 18,5 
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2. számú melléklet a 40/2011. (VIII. 30.) számú HSZB. határozathoz 
 

Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégiumban 
a 2011/2012. tanévben indítható osztályok, a kollégiumban szervezhető csoportok számának 
meghatározása, valamint az osztályok átlaglétszámtól és a maximális osztálylétszámtól való 

eltérésének engedélyezése 
 

Az oktatás típusa  Osztályok, 
csoportok 

száma 

Osztály, csoport 
várható létszáma 

Szakközépiskola   
- 9. évf. 1 25 
- 10. évf. 1 25 
- 11. évf. 1 34 
- 12. évf. 1 29 
- 13. évf. 1 14 
Szakközépiskola szakképző évfolyamai   
- 14 mg-inf 1 23 
Szakiskola   
- 9.c évf. 1 36 
- 9.d évf. 1 36 
- 10. évf. 1 36 
„El őrehozott” szakképző évfolyamok**   
-  9.sa évf. szakács 1 35 
-  9.sn évf. szakács 1 35 
Szakiskola szakképző évfolyamai   
- 11.n 1 30 
- 2/12 nl 1 32 
- 1/11p-2/12p  1 40 
- 2/12sz -3/13sz  1 22 
Esti oktatás (felnőtt)   
- 9-10 évf. 1 14 
- 11-12 évf.   1 22 
Kollégiumi csoportok 2 52 

 
A maximális osztálylétszámtól való eltérés az alábbiak szerint engedélyezett 
 

Osztály 
Maximális létszám 

(fő) 

Engedélyezett 

tényleges létszám (fő) 

Eltérés, 

túllépés (%) 

9. c (szakiskola) 30 36 20,0 
9. d (szakiskola) 30 36 20,0 
10. évf. szakiskola  30 36 20,0 
1/11p-2/12p 35 40 14,3 
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3. számú melléklet a 40/2011. (VIII. 30.) számú HSZB. határozathoz 
 

a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégiumban 
a 2011/2012. tanévben indítható osztályok, a kollégiumi csoportok számának meghatározása, 

valamint az osztályok átlaglétszámtól és a maximális osztálylétszámtól való eltérésének 
engedélyezése 

 
Az oktatás típusa Osztályok, 

csoportok 
száma 

Osztály, csoport 
várható létszáma 

Gimnázium   
- nyelvi előkészítő 9. évf. 1 35 
- nyelvi előkészítő 9. évf. magyar-francia két tanítási 
nyelvű 

1 35 

- 9. évf.   
- 10. évf. 2 73 
- 11 évf. 2 75 
- 12. évf. 2 71 
- 13. évf. 2 72 
Szakközépiskola   
- nyelvi előkészítő 9. évf. 1 21 
- 10. évf. 1 33 
- 11. évf. 1 21 
- 12. évf. 1 24 
- 13. évf. 1 32 
Szakközépiskola szakképző évfolyamai   
- 1/13 évf. 1 20 
Kollégiumi csoportok 4 96 
Egyéb (pl. tanulószoba stb.) 2 30 
 
 

A maximális osztálylétszámtól való eltérés az alábbiak szerint engedélyezett 
 

Osztály Maximális létszám (fő) 
Engedélyezett 

tényleges létszám (fő) 
Eltérés, túllépés (%) 

11. f (magyar-francia 

két tanítási nyelvű) 
35 42 20 

10. a (gimnázium) 35 37 6 

12. a (gimnázium) 35 36 3 

13. a (gimnázium) 35 40 14 
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4. számú melléklet a 40/2011. (VIII. 30.) számú HSZB. határozathoz 
 

a Váci Mihály Gimnáziumban 
a 2011/2012. tanévben indítható osztályok számának meghatározása, valamint az osztályok 

átlaglétszámtól való eltérésének engedélyezése 
 

Az oktatás típusa  Osztályok, 
csoportok 

száma 

Osztály, csoport 
várható létszáma 

Gimnázium   
- AJKP előkészítő 9. évf. 1 25 
- 9. évf. 1 20 
- 10. évf. 1 30 
 1 33 
- 11. évf. 1 21 
 1 26 
- 12. évf. 1 28 
 1 27 
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5. számú melléklet a 40/2011. (VIII. 30.) számú HSZB. határozathoz 
 

a Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthonban a 
2011/2012. tanévben indítható óvodai, kollégiumi csoportok, iskolai osztályok számának 

meghatározása, valamint az osztályok átlaglétszámtól és a maximális osztálylétszámtól való 
eltérésének engedélyezése 

Az oktatás típusa Osztályok, 
csoportok 

száma 

Osztály, csoport 
várható létszáma 

Enyhe értelmi fogyatékosok általános iskolája, 
összevont osztályok 

  

- 1-2. évfolyam 1 12 
- 3-4. évfolyam 1 15 
- 5-6. évfolyam 1 16 
-7-8. évfolyam 1 14 
Középsúlyos értelmi fogyatékosok általános iskolája, 
összevont osztályok 

  

- 1-2-3. évfolyamok 1 9 
- 3-4-5. évfolyamok 1 7 
- 5-6. évfolyam 1 10 
- 6-7-8. évfolyamok 1 10 
Autista csoportok általános iskolája, összevont 
osztályok 

  

- 1-2-3-4. évfolyamok 1 5 
- 5-6-7-8. évfolyamok 1 5 
Készségfejl. spec. szakisk.   
- 9-10. évf. 1 6 
- 11. évf. 1 8 
Óvodai csoportok 1 5 
Kollégiumi csoportok   
- Óvoda - Autista. 1 9 
- ÉA 1. csoport 1 10 
- ÉA 2. csoport 1 11 
- ÉA 3. csoport 1 10 
- TA 1. csoport 1 11 
- TA 2. csoport 1 10 
- TA 3. csoport 1 11 
 

A maximális csoport- és osztálylétszámtól való eltérés az alábbiak szerint engedélyezett 
 

Osztály Max. létszám 
(fő) 

Engedélyezett 
tényleges létszám (fő) 

Eltérés, túllépés (%) 

Enyhe értelmi 
fogyatékosok 3-4. 
évfolyam összevont 
osztály 

13 15 15 

Enyhe értelmi 
fogyatékosok 5-6. 
évfolyam összevont 
osztály 

16 15 7 

ÉA 1. kollégiumi csoport 9 10 11 
ÉA 2. kollégiumi csoport 9 11 22 
ÉA 3. kollégiumi csoport 9 10 11 
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6. számú melléklet a 40/2011. (VIII. 30.) számú HSZB. határozathoz 
 
 

a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézményben 
a 2011/2012. tanévben indítható osztályok, csoportok számának meghatározása, valamint az 

osztályok, csoportok átlaglétszámtól való eltérésének engedélyezése 
 

 
Az oktatás típusa  Osztályok, 

csoportok 
száma 

Osztály, 
csoport 
várható 
létszáma 

Alapfokú művészetoktatás   
− zeneművészeti ágban 114 8 
− más művészeti ágban 35 10 

 
 



7. számú melléklet a 40/2011. (VIII. 30.) számú HSZB. határozathoz 
 

a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskolában 
a 2011/2012. tanévben indítható osztályok számának meghatározása, valamint az osztályok 

átlaglétszámtól és a maximális osztálylétszámtól való eltérésének engedélyezése 
 

Az oktatás típusa  Osztályok, 
csoportok 

száma 

Osztály, csoport 
várható létszáma 

Szakközépiskola   
9. évf. kereskedelem-marketing 1 28 
9. évf. vendéglátás-idegenforgalom 1 29 
9.évf. közgazdasági szakmacsoport+egyéb szolg 
(rendész) 1 32 
9. évf.közgazdasági szakmacsoport+informatika 
szakmacsoport (Rétság) 1 28 
10.évf. kereskedelem-marketing 1 30 
10. évf. vendéglátás-idegenforgalom 1 30 
10.évf. közgazdasági szakmacsoport+egyéb szolg 
(rendész) 1 30 
10. évf.közgazdasági szakmacsoport+informatika 
szakmacsoport (Rétság) 1 30 
11.évf. kereskedelem-marketing, vendéglátás-
idegenforgalom 1 41 
11.évf.közgazdasági szakmacsoport+informatika 
szakmacsoport 1 24 
11.évf. egyéb szolg (rendész) 1 25 
11. évf.közgazdasági szakmacsoport+informatika 
szakmacsoport (Rétság) 1 24 
12.évf. kereskedelem-marketing 1 30 
12. évf. vendéglátás-idegenforgalom+egyéb 
szolgáltatások (rendészet) 1 35 
12.évf.közgazdasági szakmacsoport+informatika 
szakmacsoport 1 35 
12.évf. informatika szakmacsoport (Rétság) 1 20 
Szakközépiskola szakképző évfolyamai   
13.évf. pénzügyi, számviteli ügyintéző, 
kereskedelmi ügyintéző, vendéglős 1 44 
14. évf. pénzügy, számviteli ügyintéző, 
kereskedelmi ügyintéző, vendéglős, informatikai 
hálózattelepítő és üzemeltető 1 41 
Szakiskola   
9. évf. kereskedelem-marketing 1 30 
9.évf. vendéglátás-idegenforgalom 1 30 
10. évf. kereskedelem-marketing+vendéglátás 
idegenforgalom 1 30 
„El őrehozott” szakképző évfolyamok   
9. évf. élelmiszer és vegyiáru eladó 1 24 
9. évf. szakács 1 24 
10.évf. élelmiszer és vegyi áru eladó+szakács 1 30 
Szakiskola szakképző évfolyamai   
11. évf. élelmiszer és vegyi áru eladó+műszaki 
cikk eladó 1 28 
11.évf. pincér+pék 1 34 



 14 

11.évf.szakács+cukrász 1 24 
12.évf.élelmiszer és vegyi áru eladó+műszaki cikk 
eladó+ruházati eladó 1 29 
12. évf. pék+pincér+szakács 1 29 
13. évf szakács+pincér+cukrász 1 30 
Nappali oktatás (felnőtt)   
10.évf Balassagyarmat 1 30 
11.évf Balassagyarmat 1 25 
12.évf Balassagyarmat 1 25 
Esti oktatás (felnőtt)   
10.évf. Nagymaros 1 30 
10.évf. Rétság 1 30 
10.évf. Nógrádsáp 1 30 
11.évf. Nagymaros 1 25 
11.évf. Rétság 1 20 
11.évf. Nógrádsáp 1 25 
12.évf. Nagymaros 1 25 
12.évf. Rétság 1 18 
12.évf. Nógrádsáp 1 21 

 
A maximális osztálylétszámtól való eltérés az alábbiak szerint engedélyezett 
 

Osztály 
Maximális létszám 

(fő) 

Engedélyezett 

tényleges létszám (fő) 

Eltérés, 

túllépés (%) 

13.évf. pénzügyi, 
számviteli ügyintéző, 
kereskedelmi ügyintéző, 
vendéglős 

35 44 20+ számított 
maximális 4,7 

%-a 

14. évf. pénzügy, 
számviteli ügyintéző, 
kereskedelmi ügyintéző, 
vendéglős, informatikai 
hálózattelepítő és 
üzemeltető 

35 41 20+ számított 
maximális 2,4 

%-a 

11.évf. kereskedelem-
marketing, vendéglátás-
idegenforgalom 

35 41 20+ számított 
maximális 2,4 

%-a 
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8. számú melléklet a 40/2011. (VIII. 30.) számú HSZB. határozathoz 
 

a Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskolában 
a 2011/2012. tanévben indítható osztályok számának meghatározása, valamint az osztályok 

átlaglétszámtól és a maximális osztálylétszámtól való eltérésének engedélyezése 
Az oktatás típusa  Osztályok, 

csoportok 
száma 

Osztály, csoport 
várható létszáma 

Speciális szakiskola   
- 9. évf. (S) 1 15 
- 10. évf. (S) 1 6 
Speciális szakiskola szakképző évfolyamai   
- 1/9.S évf. 1 14 
Szakközépiskola   
- 9. évf. (Sza) 1 28 
- 10. évf. (Sza) 1 29 
- 11. évf. (Sza) 1 23 
- 11. évf. (Szb) 1 23 
- 12. évf. (Sza) 1 32 
- 12. évf. (Szb) 1 16 
Szakközépiskola szakképző évfolyamai   
- 1/13. évf. (A) 1 36 
- 2/14 évf. (A) 1 17 
Szakiskola   
- 9. évf. (A) 1 21 
- 9. évf. (B) 1 27 
- 10. évf. (A) 1 15 
„El őrehozott” szakképző évfolyamok   
- 1/9. évf. (A) 1 38 
- 1/9. évf. (B) 1 36 
- 1/9. évf. (C) 1 40 
- 2/10.évf. (A) 1 35 
Szakiskola szakképző évfolyamai   
- 1/11. évf. (A) 1 29 
- 2/12. évf. (A) 1 33 
- 2/12. évf. (B) 1 35 
- 3/11.évf (A) 1 21 
- 3/13.évf. (A) 1 23 
Esti oktatás (felnőtt)   
- 9. évf. 1 15 
- 10.évf. 1 15 

 
A maximális osztálylétszámtól való eltérés az alábbiak szerint engedélyezett 

Osztály 
Maximális létszám 

(fő) 

Engedélyezett 

tényleges létszám (fő) 

Eltérés, 

túllépés (%) 

1/13. évf. (A) 35 36 2,8 
1/9. évf. (A) (előrehozott 
szakképzés) 

35 38 8,6 

1/9. évf. (B) (előrehozott 
szakképzés) 

35 36 2,8 

1/9. évf. (C) (előrehozott 
szakképzés) 

35 42 20,0 
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9. számú melléklet a 40/2011. (VIII. 30.) számú HSZB. határozathoz 

 
a Madách Imre Kollégiumban a 2011/2012. tanévben indítható kollégiumi csoportok számának 
meghatározása, valamint a csoportok átlaglétszámtól és a maximális létszámtól való eltérésének 

engedélyezése 
 

Az oktatás típusa Csoportok 
száma 

Csoport várható 
létszáma 

Kollégiumi csoportok 6 172 
Petőfi csoport 1 28 
- ebből HHT Arany János Kollégiumi-szakiskolai 
Programjában résztvevő 

  

- ebből HHT Arany János Tehetséggondozó Programjában 
résztvevő: 

5 144 

9. D.  1 36 
10. D.  1 33 
11. D 1 26 
12. D 1 24 
13. D 1 25 
 

A maximális csoportlétszámtól való eltérés az alábbiak szerint engedélyezett 
 

Csoport Max. létszám 
(fő) 

Engedélyezett 
tényleges létszám (fő) 

Eltérés, túllépés (%) 

Petőfi csoport 27 28 3,7 
9. D. 27 36 20+ számított 

maximális 10 %-a 
10. D. 27 33 20+ számított 

maximális 1,8 %-a 
 
3. Egyebek napirenddel kapcsolatban nem merült fel megtárgyalandó kérdés. 
 
A bizottság elnöke megköszöni a jelenlévőknek a részvételt és bezárja az ülést. 
 
 
 

k. m. f. 
 
 
 
 
 
  Meló Ferenc          dr. Barta László  
a bizottság elnöke                   megyei főjegyző   


