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2019. évi ..... törvény 

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról

1. §

A nemzeti  köznevelésről  szóló  2011.  évi  CXC.  törvény 64.  §-a  a  következő  (4a)  bekezdéssel
egészül ki:

„(4a) A magasabb fizetési fokozatba lépéshez előírt szakmai gyakorlat számításánál figyelembe kell
venni a pedagógus-munkakörben eltöltött minden időt, akkor is, ha azt – részben vagy egészben - az
új előmeneteli rendszer bevezetése előtt szerezték. Ha a gyermekének gondozása céljából fizetés
nélküli szabadságot igénybevevő pedagógus, a munkába állását követően minősítési eljárásban vesz
részt, kérelmére a meglévő szakmai gyakorlatához hozzá kell számítania a fizetés nélküli szabadság
időtartamát is, feltéve, hogy a munkába állásától számítva legalább tíz hónap eltelt. A pedagógus
kérheti, hogy – az alacsonyabb fokozat kihagyásával - szakmai gyakorlata idejének megfelelő, a
magasabb  fizetési  fokozatba  lépéshez  szükséges  minősítési  eljárásban  vehessen  részt,  ha  a
jogszabályban meghatározott további feltételeknek is megfelel.”

2. §

Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban a folyamatban lévő
ügyekben is alkalmazni kell.
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Általános indokolás

Az új pedagógus előmeneteli rendszer bevezetése 2013-ban kezdődött el. Szabályait a 326/2013.
(VIII.  30.)  Korm.  rendelet  -  a  pedagógusok előmeneteli  rendszeréről  és  a  közalkalmazottak
jogállásáról  szóló  1992.  évi  XXXIII.  törvény  köznevelési  intézményekben  történő
végrehajtásáról – állapította meg. Az alacsonyabb fizetési fokozatba eltöltött meghatározott idő
jogosítja fel az érintettet arra, hogy a magasabb fizetési fokozatba lépéshez szükség minősítési
eljárásra  jelentkezzen.  Nem  rendezett  azonban  az  az  időszak,  amelyeket  a  közoktatás
rendszerében, 2013. előtt töltöttek el  pedagógus munkakörben az érintettek.  A fizetés nélküli
szabadság időtartamát pedig nem engedi beszámítani a rendelet.

Részletes indokolás

1. § 

A törvényjavaslat  világossá  teszi,  hogy a  megkívánt  szakmai  gyakorlatot  –  megszerzésének
időpontjától  függetlenül  –  figyelembe  kell  venni.  E  szabályok  alapján  az  érintett  kihagyhat
fizetési  fokozatot.  Például  a  Mesterpedagógus fokozathoz szükséges  minősítési  eljárásban az
vehet részt, akinek van pedagógus szakvizsgája és a Pedagógus II. fokozatban hat év szolgálati
időt szerzett. A hatályos rendelkezések szerint, az, aki 2013 előtt nyolc év szakmai gyakorlatot
szerzett, letette a szakvizsgát, azonban 2013-ban gyermekének gondozása céljából fizetés nélküli
szabadságra ment és csak 2019-ben tért vissza, a szakmai gyakorlata ellenére a Pedagógus I.
fokozatba kerül besorolásra. A törvényjavaslat alapján azonban kérheti,  hogy a Pedagógus II.
fokozathoz vagy a Mesterpedagógus fokozathoz szükséges minősítési eljáráson vehessen részt.
Átléphet egy alacsonyabb fokozatot.

2. § 

A § hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.
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