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Módosító javaslat 2 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 18. Cím 1. Előirányzat-csoport
Módosítás jellege: módosítás

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
  18 Klebelsberg Központ
    1 Működési költségvetés

      1 Személyi juttatások [431 189,6] 482     189,6
/+51 000,0 m.

kiadás/

      2
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó

[80 709,6] 89     709,6
/+9 000,0 m.

kiadás/

Indokolás 

A pedagógusok nem az ígért béremelésben részesültek. A béremelés a pótlékok elvételével és a

1 A HHSZ  91.  §  (4)  bekezdése  alapján  a  központi  költségvetés  és  a  költségvetési  fejezetek
bevételi és kiadási főösszegére és egyenlegére – a Gst. 25. § (2) bekezdése szerinti módosító
javaslat  kivételével  –  kizárólag  a  költségvetési  ügyekkel  foglalkozó  bizottság  nyújthat  be
módosító javaslatot. 

2 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag-
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy  módosító  javaslatban  benyújtott  módosító  pontok  a  továbbiakban  összefüggőként
kezelendők. 



munkaterhelés  növekedésével  járt,  ami  az  emelkedés  jó  részét  felemésztette.  A pedagógus
életpályát  módosítani  kell  két  szempontból.  Egyrészt  elfogadhatatlan,  hogy  egy  kezdő
pedagógus csak néhány tízezerrel forinttal keres többet, mint a garantált bérminimum összege,
ez nem motiválja a fiatalokat, hogy a pedagógus pályát válasszák. Meg kell emelni. Másrészt az
életpálya  nem  kínál  valós  perspektívát,  az  előmenetellel  és  idővel  arányos  méltányosan
magasabb  bért.  Ezt  is  korrigálni  kell.
A nevelést-oktatást  segítőket  is  kihagyták  az  életpályából.  Fenntartótól  és  intézménytípustól
függetlenül minden nevelést-oktatást közvetlenül segítő munkatárs számára 30%-os béremelést
biztosítanánk,  kompenzálandó a 2008 óta  elszenvedett  reáljövedelem-csökkenést.  A kormány
7+3%-os béremelése tűzöltó jellegű ezen a területen is, elégtelen még a korábbi veszteségek
pótlására is. Ennél magasabb összegű béremelésre van szükség.
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