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A Kormány és a Pedagógusok Sztrájkbizottsága 2013. január 22-én megálla
podást írt alá a köznevelés rendszere állami fenntartásával összefüggő szervezési és
munkáltatói jogok gyakorlásával kapcsolatos kérdésekben. A megállapodás megkö
tésénél a feleket az a cél vezérelte, hogyaköznevelés rendszerének állami fenntar
tásba vétele jól szolgálja a nevelő és oktató munka folyamatos és zavartalan műkö
dését.
A megállapodáshoz kapcsolódó törvénymódosítás-tervezet és a foglalkozta
tással kapcsolatos kormányrendelet-tervezet elkészítése során - a megállapodást a
Kormány nevében aláíró - oktatásért felelős miniszter, illetve illetékes államtitkára,
valamint a Pedagógusok Sztrájkbizottságában részt vevő szakszervezetek néhány
kérdésben nem jutottak el ahhoz a mindkét fél számára elfogadható megoldáshoz,
amely garantálná a megkötött megállapodásban foglaltak megvalósulását.
Ez pedig azt a veszélyt hordozza magában, hogyapedagógustársadalom
a Kormányról azt a véleményt fogja kialakítani, hogy nem tartotta be az ígére
tét. A megígért keresetnövekedés részbeni teljesítése már így is csalódást oko
zott kollégáink körében. Nem lenne szerencsés, ha az amúgy is feszült hangu
latot tovább fokozná a megállapodás Kormány részéről való megszegése.
A megoldatlanul maradt "ügyekben" a köznevelésért felelős államtitkár tájé
koztatása szerint a Kormány jogosult dönteni.
Tisztelt Miniszterelnök Úr!
Tájékoztatom Önt - súlyuk, fontosságuk sorrendjében - azokról a legfőbb
kérdésekről, amelyekben a megoldást nem sikerült megtalálni, továbbá javaslatot te
szek arra is, milyen megoldás szolgálná a megállapodásban foglaltak megvalósulá
sát.
1. A Kormány és a Pedagógusok Sztrájkbizottsága Megállapodásának 3.
pontja szerint:
,,3. A Kormány célja az, hogy az új foglalkoztatási rend és az új juttatási rend
egyszerre kerüljön bevezetésre. Amennyiben az új foglalkoztatási rend 2013. szept
ember 1-jétől bevezetésre kerül, és a díjazás új rendje későbbi időpontban lépne
életbe, átmeneti dijazási szabályokkal biztosítani kell, hogya pedagógusok illetmé
nye a Kjt. és a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a
közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet szerint számított
mértéket elérje. Ebbe bele kell érteni a pótlékokat, és azt is, hogya tanítással lekötött
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alsó határának túllépése esetén a pedagógusok többletteladatot végeznek,
amelynek minden órája után külön díjazás jár. "
Az új munkaszervezési rendszer - annak valamennyi többletterhével együtt 
teljes egészében 2013. szeptember 1-jén hatályba lép, az ehhez tervezett illetmény
emelés mértéke azonban csak 60 százalékban valósul meg.
Ez a béremelés a pedagógustársadalom legalább felének semmilyen, vagy
csak kis mértékű keresetnövekedést fog jelenteni. Ennek oka, hogy az új rendszer
ben számos pótlék megszűnik (nemzetiségi, számítástechnikai, idegennyelv-tudási
stb.), illetve, hogy az eddigi kötelező órán túli többlet-tanítás, -foglalkozás ellátásáért
a pedagógusok eddig díjazásban részesültek, ezentúl nem fognak.
A bevezetésre kerülő új munkaszervezési forma rendkívüli feszültségeket fog
okozni az intézményeken belül, mert a többletfeladatokat ellátók keresete azonos
lesz azokéval, akik csupán az alapvető kötelezettségeiket teljesítik.
A fentiekre tekintettel elengedhetetlen, hogya 2013/2014-es tanévben átme
neti jelleggel a többletfeladatot ellátók ellentételezésben részesüljenek, és ez a ké
szülő kormányrendeletben rögzítésre kerüljön. Ennek számunkra elfogadható formá
jaként javasoljuk az ún. átalány-óradíjat 2000 Ftlóra összegben.
Kezdeményezzük a készülő rendelet ily módon történő kiegészítését.
idő

2. A Kormány és a Pedagógusok Sztrájkbizottsága Megállapodásának 5.
pontja szerint:
,,5. A kötött munkaidő, azaz a teljes munkaidő nyolcvan százalékáig elrendel
hető

munkavégzés feladathoz kötött, nem munkahelyhez. A törvény rendelkezéseiből
nem következik, hogy a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottaknak harminckét
órát feltétlenül bent az intézményben kell eltöltenie. "
A megállapodás egyik kiemelkedő fontosságú eleme volt annak rögzítése, mi
szerint a kötött munkaidő nem feltétlenül jelenti azt, hogya pedagógusoknak bent
kell tartózkodni az intézményben. Erre akkor van szükség, ha a munkaköri feladatot
ott kell, lehet elvégezni.
Szövegjavaslatunk a következő: "A pedagógus-munkakörben foglalkoztatott a kötött
munkaidőben köteles a köznevelési intézményben tartózkodni, ha munkaköri felada
tainak ellátása ezt szükségessé teszi. A kollektív szerződés, annak hiányában a
munkáltatói jogkör gyakorlója határozza meg, melyek azok a feladatok, amelyek ellá
tása igényli a köznevelési intézményben való benntartózkodást. "
3. A Kormány és a Pedagógusok Sztrájkbizottsága Megállapodásának 11.
pontja szerint:
,,11. A szakvizsgával és megfelelő szakmai gyakorlattal rendelkezők besorolá
sa - esetleg bizonyos, a szakszervezetek bevonásával kidolgozott, objektív szakmai

feltételek figyelembevételével- a Pedagógus II. fokozatba történik."
Kezdeményezzük, hogya pedagógus-szakvizsgával rendelkező pedagógusok
a megállapodásban foglaltak szerint 2013. szeptember 1-jétől a Pedagógus II. foko
zatba kerüljenek besorolásra. Ez a javaslatunk indokolt, hiszen az érintettek többlet
tudása kerül ily módon elismerésre.
4. Kezdeményezzük, hogya Kormány az "életpálya-modellt" terjessze ki a ne
velő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben fog lalkoztatottakra , amennyi
ben pedagógus-végzettséggel rendelkeznek. E körbe tartoznak a gyermek- és ifjú
ságvédelmi felügyelők, a gyógypedagógiai asszisztensek, a szabadidő-szervezők és
a pszichopedagógusok, továbbá a könyvtárosok.
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5. A Pedagógusok Sztrájkbizottsága kezdeményezi, hogyaköznevelésről
szóló törvény pótlékrendszerét meghatározó 8. mellékletét terjesszék ki a pedagógi
ai-szakmai szolgáltató intézményekben és a pedagógiai szakszolgálat intézményei
ben fog lalkoztatottakra, továbbá a pótlékrendszerbe vonják be a nevelő és oktató
munkát közvetlenül segítők körébe tartozókat. A pótlékok körét e megoldás elfoga
dása esetén javasoljuk kiegészíteni a "Különleges szakértelmet igénylő munkáért já
ró" pótlékkal.
Tisztelt Miniszterelnök Úr!
Kérem, mérlegelje az általam leírtakat, és ennek során vegye figyelembe azt
is, hogya Kormány előtt álló döntések az aláírt megállapodás lényeges elemei.
Tisztelt Miniszterelnök Úr!
Az ügy fontosságára tekintettel kérem, hogy az ezekről az ügyekről tárgyaló
kormányülést megelőzően adjon lehetőséget számomra egy Önnel való személyes
találkozóra.

Budapest, 2013. július 18.

Tisztelettel:
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