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Az Alaptörvény 6 . cikk (1) bekezdése alapján mellékelten benyújtom a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997 . évi XXXI. törvénynek a felsőfokú
végzettséggel nem rendelkező bő lcsődei, gyermekvédelmi intézményi és javítóintézeti
pedagógusok bérrendezéséhez szükséges módosításáról szóló törvényjavaslatot.
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2016. évi ... törvény

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI . törvénynek a
felsőfokú végzettséggel nem rendelkez ő bölcsődei, gyermekvédelmi intézményi é s

javítóintézeti pedagógusok bérrendezéséhez szükséges módosításáró l

1. §

A gyermekek védélméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997 . évi XXXI. törvény 15. §
(1 Oa) bekezdése helyébe a kővetkező rendelkezés lép :

„(10a) A (2) bekezdés b) pontjában meghatározott gyermekek napközbeni ellátását nyújtó
bölcsődében, a (3) bekezdésben meghatározott gyermekvédelmi szakellátást nyújtó
intézményben és az (5) bekezdésben meghatározott javítóintézeti nevelést nyújt ó
intézményben — a Kjt.-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban
történő végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott — pedagógus-munkakörbe n
foglalkoztatott (a továbbiakban: pedagógus-munkakörben foglalkoztatott) személ y
tekintetében e törvény bérpótlékra vonatkozó rendelkezéseit is alkalmazni kell .”

2. §

A nemzeti köznevelésről szóló 2011 . évi CXC. törvény 65. (9b) bekezdése helyébe az
alábbi rendelkezés lép:

„(9b) Pedagógus-munkakörben foglalkoztatottnak min ősülnek az egységes óvodabölcsődében
a kisgyermeknevel ő munkakörben foglalkoztatottak is, és rájuk a 65 . (9) bekezdés c)
pontjában és (9a) bekezdésében foglaltakat, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló törvényben a bölcsődében pedagógus-munkakörben foglalkoztatot t
személyekre meghatározott rendelkezéseket kell alkalmazni .”

3. §

80. § Az Nkt. a 97. §-a a kővetkező (21c) és (21d) bekezdéssel egészül ki :

„(21 c) A 2017 . január 1-jével a pedagógusok előmeneteli rendszerének hatálya alá kerül ő
a) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerinti b őlcsődében
felsőfokú végzettség nélkül pedagógus-munkakörben foglalkoztatott ,
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint i
gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézményben felsőfokú végzettség nélkül
örökbefogadási tanácsadó munkakőrben foglalkoztatott, továbbá
c) az e törvény szerinti egységes óvoda-bölcs ődében felsőfokú végzettség nélkül
kisgyermeknevelő munkakörben foglalkoztatot t
közalkalmazott illetménye, munkavállaló munkabére az átsorolás eredményeként nem lehe t
kevesebb, mint a 2016. december hónapra járó — illetménykiegészítéssel ,
illetménynövekedéssel és rendszeres illetménypótlékokkal összeszámolt — kinevezésbe n
rögzített illetménye, illetve munkaszerz ődésben rögzített munkabére .

(21d) A 65 . § (9a) bekezdésében foglaltakat a (21c) bekezdésben meghatározott személyekr e
2017. január 1 jét megelőzően keletkezett foglalkoztatási jogviszonyok esetében is alkalmazn i
kell azzal, hogy a 2017. január 1-jén



a) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerinti
gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézményekben pedagógus-munkakörben
foglalkoztatott, továbbá
b)javítóintézeti nevelést nyújtó intézményekben pedagógus-munkakörben foglalkoztatott
közalkalmazott illetménye, munkavállaló munkabére a 65 . § (9a) bekezdésének alkalmazás a
következtében nem lehet kevesebb, mint a 2016 . december hónapra járó —
illetménykiegészítéssel, illetménynövekedéssel és rendszeres illetménypótlékokka l
összeszámolt — kinevezésben rögzített illetménye, illetve munkaszerződésben rögzített
munkabére ."

4. §

Ez a törvény 2017. január 1-jén lép hatályba .



INDOKOLÁ S
ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Az LMP évek óta küzd a bölcsődei dolgozók munkájának méltó elismeréséért. Ma azok a
dolgozók, akik a gyermekeinket nevelik, és ezzel a társadalom számára felbecsülhetetle n
értékű munkát végeznek, gyakorlatilag tartós szegénységben és nélkülözésben élnek . A
kormány évek óta hitegeti a közszféra legkevésbé megbecsült dolgozóinak számító bölcsődei
dolgozókat, de eddig csak a szakdolgozók töredékének béremelésére került sor .

A felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők beemelése a pedagógus életpályába jellemzően
csak a vezetőket és a szaktanácsadókat érintette, a dolgozók 11 százalékát . A többi mintegy
hatezer középfokú végzettségű vagy felsőfokú szakképesítésű kisgyermeknevelő a szociáli s
sztrájk előtt egy nappal kapott ígéretet arra, hogy második lépésként 'az ő bérrendezésük i s
megvalósul 2017 . január 1-jétő l .

Ehhez képest a kormány most egy újabb, bölcsődei pótlékot vezetne be, ami a már eddig is
agyonpótlékolt alapbéren nem változtatna. Az eddigi pótlékokon felül az új pótlék egy
pályakezdő számára mindössze bruttó 8500 forint pluszt jelentene, bruttó 35 ezret pedig csa k
a 40 éve a pályán levő levők kapnának. A mindössze 1,5 milliárdos többletforrásból átlagosan
12 százalékos, bruttó 17 ezer forintos emelésben részesülnének a dolgozók .

Az LMP ezért most javaslatot tesz arra, hogy az Országgy űlés, a kormány eredeti ígéretéhez
híven, az összes bölcsődei szakdolgozóra terjessze ki a pedagógus életpályát . E nélkül nem
lesznek meg az anyagi feltételek sem ahhoz, hogy a középfokú végzettség ű
kisgyermeknevelők felsőfokú végzettséget szerezzenek . A kormány által betervezett 1, 5
milliárd helyett 3-4 milliárd forintra van szükség, aminek a forrása b őven megvan a
költségvetésben.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

Az 1-3. §-okhoz

A javaslat a gyermekvédelmi törvény tavalyi módosítását kiegészítve immár a fels őfokú
végzettséggel nem rendelkező bölcsődei, gyermekvédelmi intézményi és javítóintézet i
pedagógusi munkakörök esetében is elrendeli a törvényi bérpótlékszabályok alkalmazását ,
illetve — ezt az érintette kört is bevonva a törvény alapján pedagógus-munkakörbe n
foglalkoztatott személyek közé — őket is bevezeti a pedagógusi életpályának nevezett
bérrendezésbe. A köznevelési törvény kapcsolódó módosítása az utóbbi célhoz szükséges
korrekciókat tartalmazza .

A 4. §-hoz

Hatálybaléptető rendelkezés .
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