
EMBERI ERŐFORRÁSOK

MINISZTÉRIUMA
PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁR

Iktatószám : 11070/2016/PAR L
10687/2016/PARL
11029/2016/PARL

Heringes Anit a
Dr. Harangozó Tamá s
országgyű lési képviselők részére
MSZP
Budapest

Tisztelt Képvisel ő Asszony !
Tisztelt Képvisel ő Úr !

Az Önök által Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter úrnak, Lázár János Miniszterelnöksége t
vezető miniszter úrnak és Balog Zoltán emberi erőforrások miniszterének feltett „Számíthatnak-e a
technikai és műszaki dolgozók a közeljövőben bérfejlesztésre az egészségügy és az oktatá s
területén?” című írásbeli kérdésekre illetékességbő l — Balog Zoltán miniszter úr megbízásából — a z
alábbi választ adom .

A gyermekek, a családok, az ország jöv ője szorosan összefügg. A felnövekvő gyermekek
sikeressége nagyban függ a köznevelésben eltöltött évek sikerét ő l, a támogató pedagógusoktól, a
biztonságot és motivációt nyújtó iskolai környezett ő l . Ennek érdekében a Kormány a
pedagóguspályán kiszámítható életutat biztosító rendszer bevezetésével megteremtette a
köznevelési intézményekben folyó nevel ő-oktató munka magas min őségének, egyúttal a pedagógu s
munka társadalmi jelent őségéhez méltó elismerésének garanciáját . A nagyobb anyagi elismeré s
mellett a jelenlegitő l alapvetően eltérő szemléletű új bérrendszer bevezetésére került sor. Feladatunk
a továbbiakban a nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak bérhelyzetének rendszerszint ű
javítása, amelyben tárgyalásaink eredményeképpen a tavalyi évben béren kívüli juttatással tudtunk
javítani a fizetéseken .
2016. február 9-én alakult meg a Köznevelési Kerekasztal, amelynek résztvev őivel a jövőben
közvetlenül tárgyalunk minden koncepcionális jellegű kérdésről, jogszabály-módosításról . A
kerekasztal tagjainak a közvetítésével minden, a kerekasztal munkacsoportjaiban résztvev ő
szervezet lehetőséget fog kapni arra, hogy elmondja véleményét, észrevételét, javaslatát az adot t
kérdésekről, jogszabály-módosító javaslatokról . Már az első ülésen az ütemezett és megoldandó
feladatok közé került a nevel ő-oktató munkát segít ők jövedelmi rendszerének felülvizsgálata, a
dolgozók bérének fejlesztése . Ennek megvalósíthatósága jogszabály el őkészítést és módosítás t
igénylő feladat, ezért 2017. január 1-tő l megoldandó feladatként került ütemezésre .

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992 . évi XXXIII. törvénynek (Kjt .) — az oktatás
szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi CCVI. törvénnyel történt —
a módosítása és végrehajtási rendeletének — a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992 . évi XXXIII.
törvény felsőoktatásban való végrehajtásáról és a felsőoktatási intézményben való foglalkoztatás
egyes kérdéseiről szóló 395/2015 . (XII. 12.) Korm. rendelet — 2016 . január 1-én hatályba lépő
rendelkezései megteremtették a jogszabályi hátteret a fels őoktatásban dolgozó oktatók, kutatók é s
tanárok rugalmas foglalkoztatásához és stabil alapot nyújtott a három éve megkezdet t
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átalakításoknak, melynek eredményeként a fels őoktatásban egy komoly és évek óta példátla n
béremelési rendszer kidolgozására kerülhet sor . Mindez közel 15 ezer oktatót és ezen belül 180 0
kutatót érint, így a korábbi emelést is alapul véve összesen 27 százalékos növekedésre számíthatnak
a felsőoktatásban dolgozó oktatási tevékenységet végző közalkalmazottak. Mindehhez
elvitathatatlan alapokat nyújtott a kancellári rendszer bevezetése, melynek hatására olya n
finanszírozási helyzetet tudtunk teremteni, amely révén megtakarításra lehetett szert tenni a
felsőoktatási intézményekben . Így a fenntartó már ismert és elvárható törekvése volt, hogy továb b
bővítse a béremelésben részesülők körét és kiterjessze azt, ezáltal a nem oktatói, kutatói, tanári kör t
is bevonja a bérrendezés kérdésébe . Ennek keretében az állami intézmények esetében a fenntartó a
közvetlenül az intézmények működtetésért dolgozó, nem oktató, kutató, tanár közalkalmazottak
esetében — a Kjt .-ben, vagy külön törvényben a Kjt .-től eltérő sajátos ágazati előmeneteli szabályo k
alapján meghatározott jogcímekre tekintettel a közalkalmazottnak folyósított havi rendszere s
járandóság tekintetében — 150 ezer forintos illetményminimumot irányozott el ő, amelyet az
intézmények saját bevételb ől gazdálkodnak ki. Ezzel az intézkedéssel a felsőoktatásban dolgoz ó
nem oktató, kutató, tanár közalkalmazottak illetménye a jelenleg hatályos minimálbért és garantál t
bérminimumot jelentősen meghaladó mértékben növekedhetett . Az illetményminimum bevezetésé t
megelőzte az intézményeken belüli széles körű egyeztetés bevonva az érdekképviseleti fórumokat ,
amelynek eredményeként a felsőoktatási intézmények saját bevételi forrásuk adta lehet őségeik
figyelembevételével minőségi differenciálást is kialakíthattak a fenti közalkalmazotti csoport
bérezésében . Ennek megvalósítása folyamatban van, az állami fels őoktatási intézmények a ne m
oktatói, kutatói, tanári munkakört betöltő , így a technikai és műszaki közalkalmazottai tekintetében
is a fenti intézkedés — munkáltatói intézkedés keretében — biztosított . A jövedelmek emelkedésének
aránya felsőoktatási intézményenként a saját bevételük mértékére tekintettel differenciáltan valósu l
meg .

A tárca a rendelkezésére álló lehet őségei között a lehető legtöbbet igyekszik megtenni azért, hogy
az egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók anyagi helyzetét is kedvez őbb irányba
befolyásolja . Ez egy hosszan tartó, folyamatos szakmai konzultáción alapuló, lépésenként építkez ő
folyamat révén következhet be . Mind a 2012 . évi, mind pedig a 2013 . évi egészségügyi ágazati
béremelés koncepciójának kialakításánál kiemelten fontosnak tartottuk valamennyi érintett szakma i
szervezet bevonását és folyamatos konzultációk-révén annak biztosítását, hogy a bérfejlesztés sorá n
a szakmai érdekek és álláspontok a lehető legteljesebb mértékben érvényesülhessenek .
A szakmai egyeztetések során is folyamatosan hangsúlyoztuk, hogy természetesen az egészségügy i
ellátás folyamatos biztosítása érdekében más szakterületeken, más munkakörben dolgoz ó
szakemberek, így a technikai és m űszaki területen dolgozók munkája szintén elengedhetetlen . A
rendelkezésre álló költségvetési források mindezidáig az „ágy mellett dolgozók” bérhelyzeténe k
javítását tették lehetővé . A további bérfejlesztési lehet őségek tervezése költségvetési források
függvényében lehetséges .

Budapest, 2016. február 24 .
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Az egyes házszabályi rendelkezésekr ő l szóló 10/2014. (II . 24 .) OGY határozat 2 . melléklet
43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Heringes Anita é s
Dr. Harangozó Tamás (MSZP) országgyűlési képviselők „Számíthatnak-e a technikai és
műszaki dolgozók a közeljövőben bérfejlesztésre az egészségügy és az oktatás területén? ”
című , K/8805., K/8807. és K/8809. számú írásbeli választ igénylő kérdéseikre adott
válaszomat .

Budapest, 2016 . február 24 .
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