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Tisztelt Elnök Úr!

Az Országgyűlés Oktatási, tudományos és kutatási bizottsága az oktatás szabályozására
vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló T/11114. számon benyújtott
törvényjavaslathoz az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló 46/1994. (IX.30.) OGY
határozat 107. (1) bekezdése alapján a T/11114/41 . számú egységes javaslatához az alábbi

terjeszti elő :
zárószavazás el őtti módosító javaslatot

1. Az egységes javaslat az alábbi 32 . §-sal egészül ki azzal, egyidej űleg a jelenlegi 32 . és az
azt követő szakaszok számozása értelemszerűen változik:

37. §(l) Az Nkt. 65. $ (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(2) Az illetményalap a mindenkori minimálbér
a) középfokú végzettség esetén százhúsz ,
b) alapfokozat esetén száznyolcvan ,
c) mesterfokozat esetén kétszáz
százaléka.”

(2) A Nkt. 65 . § (9) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba :

„(9) A 64-65 . §-ban foglaltakat alkalmazni kell
a) a pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézményben pedagógiai szakért ő ,
pedagógiai előadó munkakörben ,
b) a nevelési-oktatási intézményben nevelő- és oktatómunkát közvetlenülsegítő
munkakörben pedagógus szakképzettséggel rendelkez ő.,
c) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény hatálya al á
tartozó intézményben pedagógus-munkakörbe n
foglalkoztatott tekintetébenis .'

2. Az egységes javaslat az alábbi 31 . §-sal egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi 31 . és az azt
követő szakaszok számozása értelemszerűen változik :



,,31. & Az Nkt . 97. § (20) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(20) A köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben, pedagógiai szakértő ,
pedagógiai előadó munkakörben foglalkoztatott, aki 2013. szeptember 1-jén már
legalább 2 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik, els ő minősítéséig a Pedagógus I .
fokozatba és a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján közalkalmazott i
iogviszonvban töltött idő szerinti kategóriába, aki két évnél kevesebb szakmai
gyakorlattal rendelkezik, Gyakornok fokozatba kerül besorolásra . A nevelési-oktatási
intézményben nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben pedagógu s
szakképzettséggel rendelkező , továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló törvény hatálya alá tartozó intézményben pedagógus-munkakörben
foglalkoztatott alkalmazott, aki 2013 . szeptember 1-jén már legalább 2 éves szakmai
gyakorlattal rendelkezik 2013. szeptember 1-jétől első minősítéséig a Pedagógus I .
fokozatba és a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján közalkalmazott i
jogviszonyban töltött idő szerinti kategóriába, aki két évnél kevesebb szakmai
gyakorlattal rendelkezik, Gyakornok fokozatba kerül besorolásra, azzal az eltéréssel ,
hogy	 a	 besorolás	 szerinti	 fokozat	 megnevezése	 igazodik	 a munkakör
megnevezéséhez.”"

3. Az egységes javaslat az alábbi 60 . §-sal egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi 60., és az azt
követő szakaszok számozása értelemszerűen változik :

„60.§ Az Nkt. 64. § (1) és (21 bekezdésébena „nevelési-oktatási intézmény”
szövegrész helyetta„köznevelési intézmény”szöveggel lép hatályba .”

4. Az egységes javaslat 61 §-a új (4)-(5) bekezdéssel egészül k i

„(4) A 60. § 2013 . szeptember 1-jén lép hatályba.
(5) A 37 . & (2) bekezdése 2013 . szeptember 1-jén lép hatályba . ”

Indokolós

A módosító javaslat 2013-tól kiterjeszti az életpályamodell hatályát a középfok ú
végzettséggel rendelkező, valamint a pedagógia szakszolgálatoknál, pedagógiai-szakma i
szolgáltatást és a gyógypedagógiai intézményekben dolgozó pedagógusokra, a nevel ő-oktató
munkát közvetlenül segítő , pedagógiai szakképzettséggel rendelkező foglalkoztatottra is .

Budapest, 2013 . június 17 .

Pokorni Zoltán
elnök


	page 1
	page 2

