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Bizottsági módosító javaslat !

Dr. Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökéne k

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottsága a Házszabály 94 . §
(1) bekezdése, valamint a 102 .§ (1) bekezdése a Magyar Köztársaság 2011 . évi
költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló T/1665 . számú
törvényjavaslathoz a következő

bizottsági módosító javaslato t

terjeszti elő.

A közoktatásról szóló 1993 . évi LXXIX. törvény 122. §-ának (1) bekezdése helyébe a
következő rendelkezések lépnek :

„A nem állami szerv, illetve nem helyi önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatás i
intézmény munkaviszony keretében foglalkoztatott pedagógusainak [kötelező óraszámára,
túlmunka díjazására, pótszabadságára a közalkalmazottakra vonatkoz ó
rendelkezéseket kell alkalmazni . A pedagógusok munkabére és pótléka nem lehet
kevesebb az azonos feladatot ellátó közalkalmazottaknak járó illetmény és pótlé k
legkisebb mértékénél.] a munkaidejét, pihenő idejét, előmeneteli és illetményrendszeréta
Kjt. 55-80. §-a szerint kell megállapítani . E rendelkezésektől akkor lehet eltérni, ha azzala
munkavállaló kizárólag előnyt szerez . ”

Indokolás :

A törvényjavaslat azt az anomáliát kezeli, amely 2006 januárja óta a közoktatási ágazat ne m
állami, nem önkormányzati fenntartású intézményeiben a munkaviszony keretébe n
foglalkoztatottakat sújtja. 2006 előtt a közalkalmazotti státusban lévőkkel azonosak voltak a
munka és pihenőidőre vonatkozó rendelkezések, illetve azonos előmeneteli és
illetményrendszer illette meg a munkavállalókat, ezt követ ően azonban számos esetben
kevesebb joggal rendelkeztek (pl . elestek a jubileumi jutalom lehetőségétő l) . Javaslatunk a
szociális ágazatban foglalkoztatott nem közalkalmazotti státusban lévőkre vonatkozó
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szabályokhoz hasonlóan a Kjt . általános szabályainak teljességét rendeli alkalmazn i
behivatkozva a törvény III . részének a közalkalmazotti jogviszonyban a munkaid őre és a
pihenőidőre vonatkozó IV. fejezetét, valamint a közalkalmazott el őmeneteli és
illetményrendszerére vonatkozó -V. fejezetét (55-80 . §) .

Budapest, 2010. december 1 .

Dr. Lukács Tamás
elnök
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