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• 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről:

• Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő
gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján

• mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), értelmi vagy beszédfogyatékos, több
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos,

• autizmus spektrum zavarral vagy

• egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzd.
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Fogalmi meghatározás



• Más fogyatékos: a halmozottan fogyatékos, továbbá az ép intellektusú és ép
érzékszervű, a kapcsolatteremtésben, kommunikációban súlyosan gátolt gyermek,
tanuló, mint például az autista, dyslexia-dysgráfiás, dyscalculiás, POS sindromás,
dysphasiás, spina bifidás, astheniás, (1993.09.01. – 1996.08.31.)

• Más fogyatékos: átható (pervazív) fejlődési zavarral küzd (pl. autista), illetve pszichés
fejlődés egyéb zavara miatt részképesség- és iskolai teljesítményzavarral küzd, ennek
következtében fejlődésében és a tanulási folyamatban tartósan akadályozott (pl.
dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperaktivitás, figyelemzavar),
(1996.09.01. – 2003.08.31.)

• A pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan
akadályozott (pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus
vagy kóros aktivitászavar), (2003.09.01. – 2006.12.31.).
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„Történeti” megfogalmazások



• A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető
tartós és súlyos rendellenességével küzd, illetve a megismerő funkciók vagy a
viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos
rendellenességével küzd, (2007.09.01. – 2011.08.31.).

• A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos
rendellenességével küzd, illetve a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének
súlyos rendellenességével küzd. (2011.09.01. – 2012.08.31.
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„Történeti” megfogalmazások



• A sajátos nevelési igényű gyermek óvodai nevelése, tanuló iskolai nevelés-oktatása,
továbbá kollégiumi nevelése az e célra létrehozott gyógypedagógiai nevelési-oktatási
intézményben, konduktív pedagógiai intézményben, óvodai csoportban, iskolai
osztályban, vagy a többi gyermekkel, tanulóval részben vagy egészben együtt, azonos
óvodai csoportban, iskolai osztályban történhet.

• A sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló neveléséhez és oktatásához a következő
feltételek szükségesek:

a) a gyermek, tanuló külön neveléséhez és oktatásához, a fejlesztő nevelés-oktatáshoz,
a sajátos nevelési igény típusának és súlyosságának megfelelő gyógypedagógus,
konduktor foglalkoztatása, a neveléshez és oktatáshoz szükséges speciális tanterv,
tankönyv és egyéb segédlet,

b) egyéni előrehaladású neveléshez és oktatáshoz, integrált óvodai neveléshez, iskolai
nevelés-oktatáshoz, az illetékes szakértői bizottság által meghatározottak szerinti
foglalkozáshoz a sajátos nevelési igény típusának és súlyosságának megfelelő
gyógypedagógus, konduktor foglalkoztatása, a foglalkozásokhoz speciális tanterv,
tankönyv, valamint speciális gyógyászati és technikai eszközök,

c) a fejlesztési területek szakértői bizottság által történő meghatározása.
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Együttnevelés-különnevelés
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Statisztikai összefoglaló (2018/2019)

Fő % Integrált 
nevelés, oktatás

% és fő

Szegregált 
nevelés, oktatás

% és fő

Gyermekek, tanulók a 
köznevelésben

1 469 172 100

Sajátos nevelési igényű 
gyermekek, tanulók a 
köznevelésben (a súlyos és 
halmozottan fogyatékos 
tanulók nélkül)

89 052 6
72 %

63 941

28 %

25 211

Súlyos és halmozottan 
fogyatékos tanulók

2 478 0,17 0 % 100 %
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Statisztikai összefoglaló (2018/2019)

Óvoda Általános 
iskola

Középfokú 
iskola

Összesen

Egyéb pszichés fejlődési 
zavar, ebből súlyos tanulási 
zavar

2 524 22 850 12 318 37 692

Egyéb pszichés fejlődési 
zavar, súlyos figyelem 
zavar

804 3 601 949 5 354

Egyéb pszichés fejlődési 
zavar, súlyos magatartás-
szabályozás

480 1 891 387 2 758

- Előbb dinamikus, ma már lassuló emelkedés

- Magas integrációs arány

- Tévhitek
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Statisztikai összefoglaló (2018/2019)

SNI
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Egyéb pszichés fejlődési zavar, 

ebből súlyos tanulási zavar 699 1 893 136 24 353 190 2 882

Egyéb pszichés fejlődési zavar, 

súlyos figyelem zavar 392 1 055 72 6 83 70 1 574

Egyéb pszichés fejlődési zavar, 

súlyos magatartás-szabályozás 294 761 50 7 48 39 1 140



• Együttnevelést segítő pedagógusok (az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori
hálózat által foglalkoztatott gyógypedagógus, konduktor, továbbá a sajátos nevelési
igényű gyermek, tanuló – közös vagy részben közös – nevelésében és oktatásában
részt vevő óvoda és iskola által, a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló óvodai
nevelése, tanuló iskolai nevelés-oktatása érdekében foglalkoztatott gyógypedagógus,
konduktor,)

• Pedagógiai szakszolgálat:

• a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás,

• a szakértői bizottsági tevékenység,

• a nevelési tanácsadás,

• a logopédiai ellátás,

• a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás,

• a konduktív pedagógiai ellátás,

• a gyógytestnevelés,

• az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás,

• a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása.
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Támogató intézmények



Támogató tevékenységek a nevelési-oktatási 
intézmények részéről

(A szakértői bizottság szakértői véleménye alapján.)

- Fejlesztés – egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs foglalkozás,

- egyéni előrehaladású nevelés és oktatás,

- segédeszköz használata,

- írásbeli helyett szóbeli vagy szóbeli helyett írásbeli vizsga,

- szóbeli helyett irásbeli vizsga,

- hosszabb felkészülési idő,

- értékelés és minősítés alóli mentesülés,

- más érettségi tárgy.

- Osztály- csoportlétszám számításnál 3 fő.

- (Tankötelezettség meghosszabbítása?)
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• Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás,

• szakértői bizottsági tevékenység,

• nevelési tanácsadás,

• logopédiai ellátás,

• továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás,

• konduktív pedagógiai ellátás,

• gyógytestnevelés,

• iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás,

• kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása.
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Támogató tevékenységek a 
pedagógiai szakszolgálatok részéről



• EFOP-3.1.6: „A köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése.” Konvergencia régió,
standard (pályázatos) projekt. Súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekek fejlesztő
nevelés-oktatása, szakszolgálati feladatellátás (általában) és utazó gyógypedagógusi,
utazó konduktori tevékenység támogatása érdekében diagnosztikai és fejlesztő
eszközök beszerzése, IT-fejlesztés, módszertani anyagok kidolgozása, képzések
támogatása, szülősegítő és érzékenyítő programok. Keretösszeg: 8 mrd. Ft

• EFOP-4.1.6: „A köznevelés támogató szerepének erősítése.” Konvergencia régió,
standard (pályázatos) projekt. Súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekek fejlesztő
nevelés-oktatása és a szakszolgálati feladatellátás (általában) érdekében
infrastruktúra-fejlesztés. Keretösszeg: 5 mrd. Ft
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Fejlesztések



• EFOP-3.2.5: „Pályaorientáció, kiemelten az MTMI készségek és kompetenciák
fejlesztése a köznevelés rendszerében.” Keretösszeg 3,6 mrd. Ft. Konvergencia régió.

• EFOP-1.9.5: „A koragyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése.” KMR és
Konvergencia régió, kiemelt projekt, a pályázat benyújtva. Diagnosztikai és fejlesztő
eszközök beszerzése, IT-fejlesztés, módszertani és tájékoztató anyagok kidolgozása,
képzések támogatása, protokollok kidolgozása, egységes életút-modell kialakítása,
nyilvántartó rendszerek összekapcsolása. Keretösszeg: 5,7 mrd. Ft
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Fejlesztések



Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

laszlo.kiss@emmi.gov.hu
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