
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ
Fidesz - Magyar Polgári Párt

Dr. Szili Katalin
az Országgyűlés Elnöke részére

H~ben

terjesztem elő :

T/3591/347 .

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 102 . § (1) bekezdése alapján a közoktatásról szóló 1993 . évi LXXIX.
törvény módosításáról szóló T/3591 . számú törvényjavaslathoz a T/3591/274 . számon
benyújtott módosító javaslathoz kapcsolódva - a következő

kapcsolódó módosító javaslatot

A törvényjavaslat 87 .§-ában a Kt. 1 . sz . mellékletének új Negyedik részének 1 . pontja az
alábbiak szerint módosul :

/A TELJESÍTMÉNYPÓTLÉK ALKALMAZÁSAI

Kacsolódó módosító javaslat

� 1 . A munkáltató és a beosztott pedagógus - teljes munkaidőben történő foglalkoztatás
esetén - a munkaszerződésben vagy a közalkalmazotti kinevezésben megállapodhatnak
abban, hogy a heti teljes munkaidő keretei között, az adott munkakörre meghatározott
kötelező órát legfeljebb heti hét órával megemelik . Rendes munkaidőben többletmunka
végzésére a munkáltató akkor köthet megállapodást a pedagóQUSSaI, ha a nevelőtestület tagjai
között nincs olyan, aki az adott feladatot tartósan és szakszerűen kötelező óraszámában,
illetve rendkívüli munkavégzés keretében el tudja látni . Többletmunka vé zg élére
megállapodás a kollektív szerződésben, annak hiányában a szervezeti és működési
szabályzatban foglalt elvek alapján köthető . Az így szervezett munkára vonatkozó
megállapodásban az ellátandó óráknál számításba kell venni a pedagógus rendkívüli
munkavégzésre rendelkezésre álló időkeretét . fA megállapodás időtartama nem lehet
rövidebb egy nevelési évnél, egy tanítási évnél, és határozatlan időre is szólhat . A
beosztott pedagógus részére - a végzett munkával arányos - teljesítménypótlék jár.]
Annak a munkának az óradíja, amelyet a pedagógus rendes munkaidőben a kötelező órán
felül ellát, a jo~szabál~ban elő írt d~ 1,5-szerese . A rendes munkaidőn belüli többletmunkára
kötött megállapodás egy tanévre szól .

[2. A teljesítménypótlékot a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 1 . számú
mellékletének alkalmazásával, az érintett pedagógus besorolásának megfelelően
meghatározott összeg (a továbbiakban: számítási alap) alapján kell megállapítani .
Teljesítménypótlék alkalmazása esetén további tanítás elrendelésére csak
kormányrendeletben meghatározott, különösen indokolt esetben kerülhet sor.



3. A teljesítménypótlékok havi mértéke a következő :

a) heti egy órával történő emelés esetén a számítási alap 4-8%-a;

b) heti két órával történő emelés esetén a számítási alap 9-14%-a;

c) heti három órával történő emelés esetén a számítási alap 15-21%-a;

d) heti négy órával történő emelés esetén a számítási alap 22-28%-a;

e) heti öt órával történő emelés esetén a számítási alap 29-36%-a;

f) heti hat órával történő emelés esetén a számítási alap 37-44%-a;

g) heti hét órával történő emelés esetén a számítási alap 45-52%-a.

4. Az általános iskolában, a középiskolában és a szakiskolában osztályfőnöki, az
alapfokú művészetoktatási intézményben tanszakvezetői (tagozatvezetői,
szakosztályvezetői), a kollégiumban tanulócsoport-vezetői feladatot ellátó pedagógus
részére - a munkaszerződés, közalkalmazotti kinevezés közös megegyezéssel történő
módosításával - a 3/b. pontban meghatározott teljesítménypótlékot lehet megállapítani .
A teljesítménypótlék alkalmazása esetén a Harmadik rész II/7. a) pontja első
gondolatjelében szabályozott órakedvezmény nem vehető igénybe. Az így megállapított
összeg magában foglalja a külön jogszabályban meghatározott osztályfőnöki pótlék
összegét is . Az e pontban szabályozott teljesítménypótlék szerinti juttatásra a
feladatellátás időtartama alatt jogosult a pedagógus. Az e pont alapján alkalmazott
teljesítménypótlék nem zárja ki a 3. pontban szabályozott teljesítménypótlék
alkalmazását.

5. A közoltatási intézmény vezetőjének és helyettesének - munkaszerződésének,
közalkalmazotti kinevezésének módosításával - vezetői megbízásának idejére, vezetői
pótlékának folyósítása mellett teljesítménypótlékot kell megállapítani, a következő
szerint:

a) ha a vezető heti kötelező óraszáma meghaladja a heti hat órát, továbbá - a b)-
c) pontban meghatározott kivétellel - azokban a közoktatási intézményekben,
amelyekben a vezetőnek nincs kötelező óraszáma, a 3/d. pontban, a helyettes esetében a
3/b. pontban meghatározott teljesítménypótlék alkalmazásával,

b) ha a vezető heti kötelező óraszáma nem haladja meg a heti hat órát, továbbá
azokban a közoktatási intézményekben, amelyekben a vezetőnek nincs kötelező
óraszáma, ha az intézmény körzeti feladatot lát el, a 3/e. pontban, a helyettes esetében a
3/c. pontban meghatározott teljesítménypótlék alkalmazásával,

c) ha a vezető heti kötelező óraszáma nem haladja meg a heti két órát, továbbá
azokban a közoktatási intézményekben, amelyekben a vezetőnek nincs kötelező
óraszáma, ha az intézmény térségi vagy országos feladatot lát el, a 3/f. pontban, a
helyettes esetében a 3/d. pontban meghatározott teljesítménypótlék alkalmazásával."



6. Az 5. pontban foglaltak alkalmazása akkor kötelező , ha a közoktatási
intézményekben kiadott vezetői megbízások száma kevesebb, mint az Első rész
�Vezetők" cím 2. pont alapján megállapítható vezetői megbízások. A teljesítménypótlék
alkalmazása esetén helyettesítési díj nem állapítható meg.

7. A 3-5 . pont szerinti teljesítménypótlék összegét a kollektív szerződés, annak
hiányában a megállapodásban kell meghatározni . A teljesítménypótlék összege az egyes
pedagógus-munkakörökben eltérő lehet, a munkakör sajátosságaira - a munkakörre e
törvényben meghatározott kötelező óra, tanítási órára való felkészülés, dolgozat
előkészítése és javítása stb . - tekintettel.

8 . A 3-5. pont alapján biztosított teljesítménypótlék összegét - minden olyan
esetben, amikor valamely juttatás számítási alapja az illetmény, illetőleg a személyi
alapbér - figyelembe kell venni.]"

A javaslat átgondolatlan, szakmaiatlan . A javaslat burkolt kötelező óraszámemelést tartalmaz,
pedagógus-elbocsátást generál . Az egyes tevékenységekhez kapcsolódó pótlékok nem
garantáltak, nem ismerik el a többletteljesítményt és felelősséget . A javasolt rendelkezések
helyett a pedagógus életpályamodell megfelelő elemeit kell törvényi szinten szabályozni .

Budapest, 2003 . május 22.
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