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60. §

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 65. § (1) bekezdése
szerinti illetményalap számításának vetítési alapja [101 500]149 000 forint.

Indokolás 

Indítványozzuk a Javaslat  60. §-ában meghatározott vetítési alap összegének emelését a
2019. évi minimálbér összegére, 149 000 Ft-ra, és ehhez költségvetési többlettámogatás
biztosítását.

Indítványunk a pedagógus illetmények számítási alapját képező vetítési alap összegének a

1 A HHSZ  91.  §  (4)  bekezdése  alapján  a  központi  költségvetés  és  a  költségvetési  fejezetek
bevételi és kiadási főösszegére és egyenlegére – a Gst. 25. § (2) bekezdése szerinti módosító
javaslat  kivételével  –  kizárólag  a  költségvetési  ügyekkel  foglalkozó  bizottság  nyújthat  be
módosító javaslatot. 

2 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag-
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy  módosító  javaslatban  benyújtott  módosító  pontok  a  továbbiakban  összefüggőként
kezelendők. 



2019.  évi  minimálbérhez  való  igazítását,  és  ezzel  a  pedagógusbérek  értékállóságának
megteremtését célozza, amely tovább nem halasztható.

A Javaslat  továbbra  is  a  2014.  évi  minimálbéren  (101.500 Ft/hó)  befagyasztott  vetítési
alapot tartaná fenn, holott azóta a minimálbér és a garantált bérminimum évente 8%-os
emelése  folytán  2020-ra  az  a  tarthatatlan  helyzet  fog  előállni,  hogy  törvény  szerint
előírtan(!) a felsőfokú végzettséghez és szakképzettséghez kötött pedagógus-munkakörben
alapfokozatú végzettség esetén évi 210 600 Ft-tal, mesterfokozat esetén pedig évi 91 200
Ft-tal lesz kevesebb az illetmény a garantált bérminimumhoz képest.

Mindez  a  pedagógus  életpálya  értékének  további  jelentős  romlását  és  az  általános
pedagógushiány további növekedését idézné elő, amely már most rendkívüli nehézségeket
okoz a nevelési-oktatási intézményeknek – fenntartótól függetlenül – és hosszabb távon
nyilvánvalóan a köznevelés minőségének romlását idézné elő.

Feltétlenül szükségesnek és indokoltnak tartjuk ezért a pedagógusbérek felzárkóztatását, a
vetítési  alapnak  a  mindenkori  minimálbérben  történő  meghatározását,  és  a  pedagógus
béremelésekhez  költségvetési  többletforrás  biztosítását  –  érvényre  juttatva  ezzel  a
köznevelési  törvény  kihirdetésekor  a  törvényhez  fűzött  indokolásban  deklarált  eredeti
jogalkotói célt:

„A  pedagógusok  anyagi  és  erkölcsi  megbecsülése  nem  megfelelő...A  pedagógus-bérek
értékállóságának  megőrzése  érdekében  az  illetményalap  főiskolai  végzettség  esetén  a
mindenkori minimálbér száznyolcvan, egyetemi végzettség esetén kétszáz százaléka.”
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