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A Pedagógusok Szakszervezetének  

á l l á s f o g l a l á s a 

a tanfelügyelet, a szaktanácsadás és a szakértői feladatok megszervezéséről 
 

 

1. A Pedagógusok Szakszervezete a foglalkoztatás kérdéseit meghatározó törvényekkel 

és a nemzeti köznevelésről szóló törvénnyel összeegyeztethetetlennek tartja, hogy a Kormány 

rendeletben a tanfelügyelettel, a szaktanácsadással és a szakértői tevékenységgel kapcsolatos 

feladatok ellátására kötelezte azokat, akik a pedagógus-életpályamodell alapján 

Mesterpedagógus, illetve Kutatótanár fokozatba kerültek besorolásra. Az érintetteknek 

ugyanis minősítési eljárás keretében, illetőleg tudományos tevékenységgel „ki kell 

érdemelniük” ezt a besorolást. A magasabb fizetési fokozatba történő besorolás nem 

járhat együtt az érintettek munkaköri feladatainak gyökeres átalakításával, 

munkaterheik nagymértékű megnövelésével.  

 

2. A Kormány elrendelte az állami tanfelügyelet felállítását, az egész pedagógus 

társadalom folyamatos ellenőrzését. Az állam megszüntette a pedagógiai intézeteket, és 

kizárólagos állami feladattá minősítette a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról való 

gondoskodást az állami és önkormányzati intézményfenntartás körében. Az állam felállította a 

pedagógus-minősítési rendszert, elrendelve, hogy minden pedagógusnak pályafutása során 

legalább két alkalommal alá kell vetnie magát egy hatósági jellegű értékelési eljárásnak. Az 

állam a tanfelügyelet, a pedagógiai-szakmai szolgáltatások, a minősítési rendszer 

működtetésével az Oktatási Hivatalt bízta meg. A feladatok ellátásához szükséges személyi 

feltételeket és költségvetési fedezetet azonban nem biztosította, ugyanakkor elrendelte, 

hogy a Mesterpedagógus, illetve a Kutatótanár fokozatba besoroltaknak részt kell venniük az 

Oktatási Hivatal feladatellátásában.  

 

3. A Kormány beavatkozott a munkáltatói jogok gyakorlásába, a köznevelési 

intézmények munkaszervezésének kérdéseibe. Törvénysértő módon rendelte el, hogy a 

Mesterpedagógus, illetve Kutatótanár fokozatba besoroltak neveléssel-oktatással lekötött 

munkaidejét csökkenteni kell. Ezen túlmenően, minden tanítási héten egy napra mentesíteni 

kell őket az intézményben folyó munkavégzés alól. Évente legfeljebb huszonöt alkalommal az 

Oktatási Hivatal rendelkezése szerint részt kell venniük a Hivatal által meghatározott 

feladatok végrehajtásában. Az érintettek részére ugyanis a tanfelügyelői, szaktanácsadói és 

szakértői munkáért ellenszolgáltatást nem fizet. A felmerült költségek megtérítését is 

alkalmanként tízezer forintban maximálta.  

 

4. A Pedagógusok Szakszervezete a következőkre hívja fel a figyelmet: 

- Ez a megoldás a heti törvényes munkaidő kijátszására, a rendkívüli 

munkavégzésre vonatkozó előírások megsértésére, az elvégzett munkáért járó 

ellenszolgáltatás kifizetésére vonatkozó rendelkezések megszegésére alkalmas. 
- Nem rendezett, hogy az egy-egy alkalommal történő kirendelésnél a felkészülésre, az 

előkészületekre mennyi időt kell, mennyi időt lehet fordítani, illetőleg a meghatározott feladat 

konkrét teljesítése mennyi ideig tarthat. 
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- Az eddigi gyakorlat azt igazolja, hogy a feladatok teljesítéséhez szükséges tényleges 

idő többszöröse a munkaidő-kedvezmény idejének. A munkaidő-kedvezmény egyébként 

sem lehet egy elvégzett munka ellenértéke. Különös tekintettel arra, hogy az érintett 

pedagógusoknak a pedagógus-munkaköri feladataikat is el kell végezniük. Különös tekintettel 

arra, hogy a neveléssel-oktatással lekötött munkaidő csökkentésből adódóan elmaradt 

munkafeladatokat esetenként az intézmény többi pedagógusának kell elvégeznie. 

- Ez a megoldás különösen sérti a vezetői megbízással rendelkezők jogait, akik a 

köznevelésről szóló törvény rendelkezései alapján a neveléssel-oktatással le nem kötött 

idejükben vezetői feladatokat látnak el. Részükre még munkaidő-kedvezmény sem jár. 

 

5. A tanfelügyelettel, szaktanácsadással, szakértői tevékenységgel kapcsolatosan számos 

olyan előkészítő feladatot kell elvégezni, amely anyagi terheket ró az érintettekre. Ennek 

összege esetenként eltérő. Már az is elfogadhatatlan, hogy ezt az összeget meg kell előlegezni, 

az meg végképp elfogadhatatlan, hogy az állam kifizetési kötelezettségét a Kormány 

maximálja. A számlával igazolt és indokolt költségek visszafizetését az állam nem tagadhatja 

meg!  

 

6. A napokban az Oktatási Hivatal megbízási szerződést küldött ki aláírásra az érintettek 

részére. Ez a megbízási szerződés tipikusan az erőfölénnyel való visszaélés! A megbízási 

szerződés nyílt fenyegetést tartalmaz! A megbízási szerződés minden felelősséget a másik 

félre hárít! A megbízási szerződés ugyanakkor nem rendezi a vitás kérdéseket, és arra akarja 

„rákényszeríteni” a másik szerződő felet (a pedagógust), hogy fogadja el a tényleges 

költségek visszafizetésének korlátozását!  

 

7. A Pedagógusok Szakszervezetének XXV. Kongresszusa a megoldásra váró kérdések 

között felsorolta a Mesterpedagógus és a Kutatótanár fokozatba soroltak helyzetének 

újragondolását. A Pedagógusok Szakszervezete ezért azt javasolja az érintetteknek, a 

részükre kiküldött megbízási szerződést ne írják alá. A szerződés elfogadhatatlan 

feltételeket ír elő számukra, ezért aláírás nélkül küldjék azt vissza az Oktatási Hivatal részére. 

Segítséget nyújtanak ezzel a Pedagógusok Szakszervezetének ahhoz, hogy nevükben és 

érdekükben eredményes tárgyalást folytathasson. 

 

8. A szakszervezet erejét a tagok létszáma határozza meg! A Pedagógusok 

Szakszervezete reméli, hogy mindazok, akik a köznevelés intézményeiben végeznek munkát, 

és még nem tagjai szervezetünk közösségének, megtisztelik bizalmukkal, s ezt a bizalmat a 

belépési nyilatkozat aláírásával is kifejezik. 

 

Budapest, 2015. december 16. 

 

Pedagógusok Szakszervezete 


