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Az Alaptörvény 6. cikkének (1) bekezdése alapján „a köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény
módosításáról” címmel a mellékelt törvényjavaslatot kívánom benyújtani. 



2017. évi ..... törvény 

a köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény módosításáról

1. §

A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Köznev. tv.) 65. § (1a) bekezdése
helyébe e következő rendelkezés lép:

„(1a)  A  köznevelési  intézmény  vezetője  a  pedagógus  munkavégzése  színvonalát,  nyújtott
munkateljesítményét  -  a  köznevelési  intézmény által  elkészített  és  elfogadott  -  kompetencia  és
teljesítményalapú értékelési rendszer alapján értékeli, és ennek figyelembevételével a munkáltató -
tankerületi  központ  által  fenntartott  köznevelési  intézmény  esetében  a  köznevelési  intézmény
vezetője,  szakképzési  centrum esetében  a  tagintézmény-vezető  javaslatára  és  egyetértésével  -  a
tanévre vonatkozóan a pedagógus besorolása szerinti illetménytől eltérően is meghatározhatja az
illetményét azzal, hogy a pedagógus illetménye nem lehet kevesebb, mint a minimálbér

a) középfokú végzettség esetén 120 százaléka,
b) alapfokozat esetén 180 százaléka,
c) mesterfokozat esetén 200 százaléka

alapulvételével megállapított illetményalappal számolt illetmény.”

2. §

(1) A Köznev. tv. 65. § (2) bekezdése helyébe e következő rendelkezés lép:

„(2) Az illetményalap a minimálbér
a) középfokú végzettség esetén 125 százaléka,
b) alapfokozat esetén 185 százaléka,
c) mesterfokozat esetén 205 százaléka.”

(2) A Köznev. tv. 65. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Az (1a) bekezdés alapján eltérített illetmények átlaga intézményi szinten nem lehet kevesebb a
(2) bekezdésben meghatározott összegnél.”

3. §

(1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetése napján lép hatályba. Az
1. § rendelkezéseit 2017. szeptember 1-től kell alkalmazni.

(2) A 2. § 2018. szeptember 1-jén lép hatályba.
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Általános indokolás

Az elmúlt  hét  év fideszes  oktatáspolitikáját  a  folyamatos  kudarcok jellemzik.  A köznevelési
törvény  módosítása,  az  iskolák  államosítása,  a  tankönyvpiac  megszállása,  vagy  a  Nemzeti
Alaptanterv átírása csak néhány példa, de mindközül az egyik legnagyobb bűn, amit elkövettek,
hogy a  pedagógusok  helyzetét  tökéletesen  ellehetetlenítették.  Tanárnak  lenni,  nem csak  egy
munka, hanem egy életre szóló hivatás. A Fidesz azonban úgy tekint a pedagógusokra mint egy
pórázon tartott, túlirányított és végtelenül megfélemlíthető munkaerőre.

A pedagógusok ennél sokkal többet érdemelnek, mert a Fidesz megalázóan alacsony bért fizet, a
pedagógusokat  az  állam pórázán tartja,  portfóliójuk  megírásától  és  felügyelőktől  függ,  hogy
tovább léphetnek-e a Pedagógus I. kategóriából a II-be, és csak reménykedhetünk benne, hogy a
központosított  és folyamatosan változó feltételeknek megfelelően képesek a  gyermekekkel is
foglalkozni.

Részletes indokolás

1-2. § 

Javaslatunkkal  a  kormány  eredeti  ígéretének  megfelelően  vissza  kívánjuk  állítani  az
illetményrendszert  arra  a  szintre,  mint  amelyik  megjelent  a  2011.  decemberében  elfogadott
törvényszövegben. Ezeket a rendelkezéseket az Országgyűlés a hatálybalépés előtti napokban
többször átírta.

Ezzel  a  törvénnyel  kívánjuk  biztosítani,  hogy  a  pedagógus  fokozatokhoz  tartozó  garantált
illetményalap minden pedagógus számára növekedjen.

A javaslat lehetővé teszi az átlagon felüli munkateljesítmény elismerését is.

3. § 

Hatályba léptető szakasz.
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