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OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS É S
KUTATÁSI BIZOTTSÁG

Bizottsági módosító javaslat

Kövér László ,
az Országgyű lés elnöke

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az Országgyűlés Oktatási, tudományos és kutatási bizottság az egyes házszabály i
rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX.30 .) OGY. határozat 102.* (1) bekezdése alapján az
oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló T/11114 . számú
törvényjavaslathoz a következő

bizottsági módosító javaslato t

terjeszti elő :

1 . A törvényjavaslat új . 9-10. §-sal egészül ki, egyúttal a törvényjavaslat 9-10 .§-ainak
számozása 11-12 . §-ra módosul :

„9 .§

(1) A nemzeti köznevelésrő l szóló 2011 . évi CXC . törvény (a továbbiakban : Nkt . )
61 . § (3) bekezdése a következ ő szöveggel lép hatályba :

„(3) A nevelő és oktató munkát, a pedagógiai szakszolgálatokat és a pedagógiai -
szakmai szolgáltatások ellátását szakképzett szakemberek segítik. A nevelési-oktatás i
intézményekben foglalkoztatott vezetők, pedagógusok, valamint a nevel ő és oktató
munkát közvetlenül 	 segítők körét az 1-3 . melléklet határozza meg . Óvoda-,
iskolapszichológust óvodában, általános és középfokú iskolában kell alkalmazni ,
azzal hogy kötelező létszámukat az óvoda iskola gyermek-, tanulólétszáma alapfán
kell meghatározni . Amennyiben az óvoda, iskola gyermek-, tanulólétszáma az 500 fő t
nem	 éri	 el,	 a	 teljes munkaidő ötven százalékában foglalkoztatott óvoda- ,
iskolapszichológust kell alkalmazni . Az e feletti gyermek-, tanulószám esetén, illetve
minden további 500 fő gyermek, tanuló után a teljes munkaid ő ötven százalékában
kell óvoda-, illetve iskolapszichológust foglalkoztatni . ”

(2) Az Nkt . 61 . §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki :

„(8) Ahol a Munka Törvénykönyve vagy a közalkalmazottak jogállásáról szól ó
törvény munkáltatóról rendelkezik, azon az állami intézményfenntartó központ álta l
fenntartott köznevelési intézményt is érteni kell, figyelembe véve az intézményvezet ő
munkáltatói jogainak e törvény szerinti korlátozását .”



10. §

(1) Az Nkt . 62. § (8) bekezdése a következ ő szöveggel lép hatályba :

„(8) Az óvodapedagógusnak a kötött munkaidejét a gyermekekkel való közvetlen, a
teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozásra kell fordítania, a munkaid ő
fennmaradó részében, legfeljebb heti négy órában a nevelést el őkészítő, azzal
összefüggő egyéb pedagógiai feladatok, a nevelőtestület munkájában való részvétel ,
gyakornok szakmai	 segítése,	 továbbá	 eseti	 helyettesítés	 rendelhető 	 el	 az
óvodapedagógus számára.”

(2) Az Nkt . 62 . §-a a következő (11 a) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba :

„(1 la) Az óvoda-, iskolapszichológus neveléssel-oktatással lekötött munkaideje–
teljes munkaidőben történő foglalkoztatás esetében – heti huszonkettő óra. Az óvoda-,
iskolapszichológus a neveléssel-oktatással lekötött munkaid őben végzi a gyermekek ,
tanulók egyéni vagy csoportos sz űrésével, vizsgálatával, konzultációval, tanácsadással
a továbbiakban: közvetlen • szicholó ! ' ai fo ! lalkozás ka e csolatos továbbá a

gyermekekkel, tanulókkal, pedagógusokkal és szül őkkel való hatékony együttműködés
kialakítását célzó feladatokat . Az óvoda-, iskolapszichológus további heti tíz órábana
közvetlen pszichológiai foglalkozások szervezésével, el őkészítésével kapcsolato s
feladatokat látja el, részt vesz a pedagógiai szakszolgálat óvoda-, iskolapszichológu s
koordinátora által szervezett szakmai feladatokban, szükség esetén előkészítia
yermek, tanuló szakellátásba történő irányítását, a munkaidő fennmaradó részében

pedig a munkaköréhez szükséges információk feldolgozásával, az óvodai, iskolai
dokumentáció elkészítésével kapcsolatos feladatokat, továbbá a szakmai fejlődéséhez
szükséges tevékenységeket végez . A közvetlen pszichológiai foglalkozás heti el ő írt
időkerete indokolt esetben a nevelési, tanítási év alatt az egyes hetek közöt t
átcsoportosítható .	 Részmunkaid ős	 foglalkoztatás	 esetén a koordinátorral 	 való
kapcsolattartáson kívül a munkavégzés valamennyi id őkerete arányosan csökken.'

2. A törvényjavaslat új 13-16 . §-sal egészül ki, egyúttal a 13-40 . § számozása értelemszerűen
módosul :

„13 .§

Az Nkt . 64 . (5) bekezdése a következő szöveg eg l lép hatályba :

„(5) A pedagógus-munkakörben foglalkoztatott – a Gyakornok fokozatba tartoz ó
pedagógus kivételével – a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerin t
közalkalmazotti jogviszonyban töltött id ő alapján háromévenként eggyel magasab b
fizetési kategóriába lép . A pedagógust a tárgyév els ő napján kell a magasabb fizetési
kategóriába besorolni . A magasabb fizetési kategória elérésével a hároméve s
várakozási idő újra kezdődik.”

„14 .

Az Nkt . 65. § (5) bekezdése a következ ő szöveggel lép hatályba :



„(2) Az illetményalap középfokú végzettség esetén a mindenkori minimálbé r
száznegyven, fő iskolai végzettség esetén száznyolcvan, egyetemi végzettség esetén
kétszáz százaléka .”

„15 .

Az Nkt . 2 . melléklete e törvény melléklete szerint lép hatályba .”

„16 .	

Az Nkt . 2 . melléklete helyébe a következő rendelkezés lép :

„2. melléklet a 2011 . évi CXC . törvényhez

A nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő alkalmazottakfinanszírozott létszáma

A B C
1 Munkakör Feltétel Létszám
2 óvodatitkár, iskolatitkár, kollégiumi titkár intézményenként, 1

ahol a gyermekek ,
tanulók létszáma eléri

a 100 főt : továbbá
450 gyermekenként ,

tanulónként,
kollégiumi titkár

önálló
kollégiumonként,

valamint a székhelyen
kívül működő

kollégiumi
intézményegységenké

nt
3 dajka vagy helyette gondozónő és takarító csoportonként 1

együtt óvodában
4 laboráns a köznevelés ötödik évfolyamától 250 tanulónként 1

5 pedagógiai asszisztens óvodában 3 óvodai 5
csoportonként

6 pedagógiai asszisztens általános iskolában 250 tanulónként 1
7 könyvtáros vagy könyvtárostanár/tanító 1-100 tanuló között 05

8 könyvtáros vagy könyvtárostanár/tanító 101-500 tanuló 1
között

9 könyvtáros vagy könyvtárostanár/tanító 500 tanuló felett 2

10 szakorvos kizárólag sajátos 250 gyermekenként/ 05
nevelési igényű gyermekeket, tanulónként
tanulókat nevelő intézményben



11 gyermek- és ifjúságvédelmi = fenntartó döntésétő l
felügyelő vagy gyógypedagógiai gg
asszisztens

12 szabadidő-szervező - fenntartó döntését ő l
függ

13 pszichopedagógus = fenntartó döntését ő l
fjigg

14 műszaki vezető szakképző iskolában 1
legalább 120
munkahelyes

tanműhely ,
tangazdaság

esetén, vagy ha a
tanműhely ,

tangazdaság
délelőtt és délután is

üzemel
15 szakmacsoportos képzésben vezet ő szakterületenként 1
16 ápoló kizárólagosan sajátos nevelési igényű 24 órás ellátásra 1

gyermekeket, tanulókat ellátó kollégiumban
17 ápoló kollégiumban 1-50 tanulóig 05
18 ápoló kollégiumban 51-500 tanuló között 1
19 ápoló kollégiumban 500 tanuló felett 2
20 ápoló kizárólagosan sajátos nevelési 1-50 tanuló között 05

igényűeket ellátó kollégiumban
21 ápoló kizárólagosan sajátos nevelési 51-500 tanuló között 1

igényűeket ellátó kollégiumban
22 ápoló kizárólagosan sajátos nevelési 500 tanuló felett 2

igényűeket ellátó kollégiumban
23 hangszerkarbantartó vagy jelmez- és alapfokú művészeti 05

viselettáros iskola
1-200 tanuló között

24 hangszerkarbantartó vagy jelmez- és alapfokú művészeti 1
viselettáros iskola 200 tanul ó

felet t
25 úszómester tanuszodával 1

rendelkező
nevelési-oktatás i

intézményben
26 rendszergazda általános és 1

középfokú
iskolánként

27 pedagógiai felügyel ő amennyiben a 1
kollégium

nevelőtestülete e
törvény

hatálybalépését
megelőzően döntött a

munkakör



bevezetésérő l
kollégiumban
nemenként és

épületenként 10 0
tanulóra számítva, de

legalább

Indokolá s

Az új 9 . §-hoz :

Amennyiben az óvoda-, és iskolapszichológus nem nevel ő-oktató munkát segítő ,
hanem pedagógus-munkakörben foglalkoztatott, akkor az Nkt . 2. mellékletébő l törölni
kell, ugyanakkor a törvény más rendelkezéseiben kell meghatározni a kötelezően
alkalmazandó létszámukat . A javaslat lehetővé teszi, hogy amennyiben a gyermeke k
száma meghaladja az 500 főt, illetve minden további 500 fő gyermek, tanuló után fél
óvoda-, illetve iskolapszichológusi státusz legyen létesíthető az intézményben .

A foglalkoztatási jogszabályok értelmezését és alkalmazását könnyíti, ha az Nkt .
kimondja, hogy munkáltató alatt az állami intézményfenntartó központ által fenntartot t
köznevelési intézményt is érteni kell . A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ ( a
továbbiakban: KIK) speciális felépítéséből – miszerint a fenntartó és az általa
fenntartott intézmények egy szervezeten belül helyezkednek el – adódóan a
jogalkalmazók részéről kérdésként merült fel, hogy a KIK szervezeti egységeiként
működő köznevelési intézményt lehet-e munkáltatónak tekinteni. A módosítást a
szakszervezetek kezdeményezték .

Az új 10. §-hoz :

Korrigálni szükséges az óvodapedagógus munkaidejének beosztására vonatkoz ó
szabályozást, ugyanis amennyiben a pedagógus-munkakörre vonatkozó általános
szabályokat alkalmaznánk, vagyis, hogy munkaideje 20 %-át szabadon használhatn á
fel, akkor még egy nevel ő testületi értekezleten való részvétel sem lenne elrendelhető a
32 óra közvetlen óvodai foglalkozás megtartását követ ően. A javaslat nem tekinthető
visszalépésnek, hiszen egy még életbe sem lépett szabályt módosít, oly módon, hogy a
jelenleg még hatályos és életszerű szabályozásnak megfelel ő rendelkezést állapít meg
és heti 4 órát pedig az óvodapedagógus részér ől szabadon felhasználható
munkaidőként határoz meg, amely a jelenleg hatályos rendelkezésekhez képest a
pedagógus számára még mindig el őnyösebb .

Amennyiben az óvoda-, iskolapszichológus munkakör pedagógus-munkakör, akkor a
többi pedagógus-munkakörhöz hasonlóan meg kell határozni, hogy munkaidejébe n
milyen feladatok ellátására köteles . Ennek hiányában az Nkt . általános szabályai (62 . §
(5)-(6) bekezdése) vonatkoznának munkaideje beosztására, amelyek az óvoda- ,
iskolapszichológus speciális feladataira való tekintettel alkalmazhatatlanok lennének .



Az új 13. §-hoz

E módosítás a szakszervezetekkel kötött Kormánymegállapodás 12 . pontjában
foglaltakat hajtja végre : A pedagógusok besorolásakor a szolgálati idő számításánál a
Kjt. szabályait kell alkalmazni .

Az új 14 . §-hoz

A javaslat meghatározza a középfokú végzettségű pedagógusok illetményalapját .

Az új 15-16 . §-hoz

Az Nkt.-nak a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők finanszírozott létszámát
szabályozó 2. mellékletét az alábbi pontokon módosítja a javaslat :
- dajka esetében a közoktatásról szóló törvény (a továbbiakban : Kt.) jelenleg még
hatályos szabályozásának megfelelő rendelkezést állapít meg, miszerint a dajka vagy a
gondozónő és takarító egy személyben alkalmazása vagylagos legyen .
- szakorvos esetében szintén visszaállítható a Kt .-beli 0,5 státusz szám,
- az óvodában a rendszergazda alkalmazása a központi költségvetés terhére nem
indokolt .

Budapest, 2013 . május 27 .

elnök

27.
Pokorni Zoltán
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