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MTGÁLLAPoDÁs A KoZNEvET :.ÉSRENDSZERE
ALLAMI FENNTARTASAVAL ÜSSZEFUGGO
SZERVEZÉsI ÉsMUNKÁLTATÓI JOGoK GYAKÜR'LÁsÁval KÁPCSÜLATOS
NnnnÉsEKBEN

A Pedagógusok Sztrájkbizottsága (a to.rábbiakban: szakszerr'ezetek) és a Korr'nány
képviseletében eijarÓ oktatásért felelős miniszter {a továbbiakban: miniszter)
rnegállapodásanak szándéka, hogy a közrevelés rendszerének állami fenntartásba véteie jól

szolgálja a nevelő és oL1ató munka folyamatos és zavartalan működését. Ezért a felek vállaiják'
hogy a rendszer átalakítása, a műkö<iés megszervezése, a foglalkoztatás átaiakítása során
kotrcsönösen együttműkodnek jelen nregállapodásban foglaltak teljestilése érdekében,a
következők szerint:

A kiiznevelési rendszer szervezésévelösszefüggő általános kérdések
szempondait jogszabály rögzíti.
1. A fovárosi, megyei fejiesáési terv elkészítésének
Ennek a jogszabálynak az elkészítésébenrészt vesznek a munkavállalói érdekképviseleti
szervezetek a közalkalmazottak jogállásáról szóió 1992. évi XXXII. törvényben (a
továbbiakban: Kj t. ) meghatát ozott rend szerint.
2.

A

3.

Kisiskolák esetében az itlagIétszámtől való eltérésta fenntartó engedélyezi.

KÓzneve lési Hídprogramok kedvezm ény ezett i skolatípusa a szaki skoia.

A

fo

gialko ztatás szervezés ével ii s szefü ggő áltaiáno s kérriései<

i. A Korm ény átkép,zésiprogramokat doigoz ki azokr:lak a pedagÓgusoknak, akiknek a
tor'ábbfcglalkoztatására az átvétel kör'etkeztében nem nyílik lehetősóg. A Kormány jar'asiatait
zaB. augusztus 31-éig a munkavállalói érdekképviseletiszervezetek elé terjeszti.
2. A finanszírozott pedagógus álláshelyek sztrrnitása az engedé|ytzett idókeretek, az
átlag csoport- és osztá|y1étszárrr, valarnint a neveléssel-oktatással treköt<jtt munkaidő alsó
hatarával tcirténik.
3. A Kormány célja az, hogy az új fogialkoztatási renci és az űj juÍtatási rend egyszerre
kerüljön bevezetésre' Anrenrryiberr az ttj foglalkoztatási rend 2013" szeptemtrer l-jétől
bevezetésre kerrli, és a dijazás új rendje későbbi időpontban lépne életbe' átrneneti r1íjazási
szabályokkal biztosítani keli, hogy a pedagÓgusok illetrnénye a Kjt. és a közalkalmazottakról
szólÓ 1992. évi XXXfiI. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú
13811992" (X. 8.) Kcrm. rencelet szerint szátmitott mértéketelérje. Ebbe betre kell érteni a
pótlékokat, és azt is, hogy a tanítással lekötött idó alsó határának túllépéseesetén a
pedagógusok többletfeladatot végeznek, amelynek minden őrájautánkülön díjazésját.

A

pedagÓgus_életpálya a!á be kell vonni valamennyi pedagÓgus munkakörben
foglalkoztatottat, fiiggetlenül attól, hogy a közrrevelés melyik intézményébenvégez munkát,
illetőleg a feladatát a gyermek_ és ifiúságvédelemben latja el. Ki kell terjeszteni a
rendelkezéseket a pedagógiai szakrnai és szakszolgaltatás körében foglalkoztatott szakértői
körre is. A pedagógus-életpálya azot'ta a neveiő_oktató munkát segítőkre is vonatkozik, akik
feladataikat pedagÓgus végzettséggei és szakképzettséggel látják et (pl.: szabadidő szervezo)"
Abekezdésben foglalÍak végrehajtásáróI, a végrehajtas modjaról a felek 2013. jrrnius 30-ig

4.

megá11apodnak.

A

kötött munkaidó, azaz a teljes munkaidő nyolcvan széna!ékáig elrendelhető
munkavégzés feladathoz kötött, neín munkahelyhez. A törvény rendelkezéseiből nem
következik, hogy a pedagÓgus-munkakorben foglalkoztatottaknak lrarminckét óíát feltétleniil
bent az intézményben kell eltöltenie.

5.

6. Jogszabályban meg kel1 batarozni azokat a körtilményeket, amikor huszonhat óránál
magasabb őraszámat rendelhet el az intézrnényvezeto, mint a munkáltatói jogok gyakorlÓja,
például lta ar::a valamely rendkíviili ok miatt szükség van. Ilyen lehet például betegség, baleset,
halál, illetve akkor is, ha valamely pedagógus-munkakör betöltetlen maradt, és apá|yénat nem
vezetett eredményre' feltéve, t'ngy az áiiami heiyeitesítésirendszer nem tuci biztosítani
megfelelő szakembert. A neveléssel _ oktatással lekötÓtt munkaidő keretében elrendelt tanórai
és egyéb foglalkozások időtartaTl7a a teijes munkaidő ötvenöt százalékát akkor haladhatja meg,
ba a turúángyfelosáásban szereplö tanulócsoportok óraszárna ezt indokolttá teszi, tehát
kevesebb tanulócsoport esetében nem éméel az ötvenöt százalékot.
7. A foglalkoztatás kérdéseitmeghatiároző rendeletben kell egységesen értelmezni az
g|alkozások fo galmát.

egyéb fo

8. A napközis és tanulószobai foglalkozások egyéb foglalkozásnak minosülnek és a
neveléssel-oktatássai lek<ittitt munkaidő terhére teljesíthetóek. A törvény rendelkezései nem
záqákki, hogy kizarőlag egyéb foglalkozások tartására iétesíthető iegyen munkakör.
9. Jogszabá|y hatérozza meg a pedagógus minősítésszempontjait. Ennek kidolgozásába
be kell vonni a pedagógusképző felsőoktatasi intézményeket,a szakrnai szervezeteket és a
mutrJr:avállalóiérdekképviseletiszervezeteket:.

10. A mintisítési eljrírást a kormanyhivatal sze;wezi, a minosító blzottság tag;a a
kormányhívatalban foglalkoztatott kormán1tisztviselő nem lehet' A minősítő bizottság tagsa az
intézmérr1wezető. A bizottság tag|ainak többsége _ hiárom tagbil kettő _ külsŐs szakértő. A
minősítési eljrírás objektív szennpontok szerint, objektív eljiírásban' fiiggetlen bizottság elótt
zaJlík'

A szakvizsgáva| és megfelelő szakmai gyakorlattal rendelkezők besorolása _ esetleg
bizonyos, a szakszervezetek bevonásával kidolgozott, objekÍívszakmai feltételek
1

1.

figyelembevételével * a Pedagógus II. fokozatba történik.
12. A pedagógusok besorolásakor
alkalmazni.

a szo|gá|ati idő számitásánál a Kjt. szabályait keli

A munkáltatói jogokkal iisszefiiggő konkrót kérdósek

l. Az

egyes kÓzlevelési intézmény feladatainak ellátásÍútoz' műkodéséhezszükséges
források meglervezésében részt vesz az adott intézmény vezetője' A fenntartó biztosítja, hogy
az intézményvezető hozzájusson a költségvetéssei összefiiggő informáciÓkhoz. A fenrltartó az
egyes irxézményekrészérea hatókony napi rnúködés feltételeihezigazodó ellátmánytbirtasit,
amely ft'lött az intézményvezető rendelkezik'

2. A pedagógusok kinevezése és a köza1kalmazotti jogviszony megszüntetése
kivételével az egyéb munkíltatÓi jogok gyakorlása az intézményvezetŐ hatáskörébe tartozik a
Klebelsberg intézményfenntartÓ Központ (továbbiakban KLIK) ferrrrtartásában múködő
koznevelési intézményekesetében. A KLIK az tntézrnén1vezetőt bevonja az h'nézményt érin1ő
döntésekbe.

3. A

pedagógus munkahelye az adott intézmény. Másik munkahelyen történő
munkavégzésre a kirendelés szabályut keil aikalmazni. Yákozó munkahelyre történő
alkalmazásra akkor keriil sor, ha a pedagógus egy munkahelyen nem tudja teljesíteni a
neveléssei-oktatással lek<itott munkaidő alső hatésát"
a. Áuami alkalmazottak esetén a munkavállaló érdekképviseleti szervezeti tagdíját a
munkáltató közvetítésével a Magyar Államkincstar vonja le és utaija át. A korábbi
munkavállaló i nyi latko zatokat el kell fo gadni.
Intézmény szew ezési, műkiidtetéssel összefüggő

kérdések

A KLIK

döntései során az i*ézményekzavartalan mtíködésének biztosítása
jár
érdekében
el, és együttműködik a teleptilési önkormanyzatokkal minden, az irftézményt

1.

éríntőkérdésben.

2. A KLIK a települési önkomrányzatral kötött megállapodásban rögziti az
egytittműködés lehetőségét'amely kiterjed a szakmai foglaikoztatási, finanszírozási
kérdésekre'A többcé|ű intézményekfeiadatkör szerinti szétbontasa során céi a jól működő
stnrktúra, a közös pedagógiai elvek megtartása, a váItoző munkahelyen történő foglalkoztatás
biztosítása.
3. A működtetést ellátő települési önkormányzatok a KLIK-kel kötött megállapodásban
vállalhatják többlet szakmai szolgáltatások, többlet juttatások ftnanszírozását, fiytftását, többlet
eszközciknek bixosítását, mind az itézmény'mind a foglalkoáatottak részéte.

4' A KLIK és a múködtető települési önkormémyzat megállapodhat eg1miással az
azonos településen lévtíköznevelési intézményekközös miiködtetésében. E megállapodás
alapján az érintett intézményekvezetői egyeztethetik pedagógiai programjaikat, illetve
pedagigiaí prograrrt1aIkba beépÍthetnek kulturális-, muvészeti-, sporftevékenységeket' A
megállapodás kiterj edhet a közös fo glalkoaatasra.

5' A KLIK
önállóságát.

az

irrtézmények jogszabályban biztosított szakmai
Tevékenysége során a fenntartóra vonatkozó rendelkezések keretei között jrír el.

tiszteletben tartja

6. A volt tobbcélúintézményekkúlönböző ol\4-azonosítÓval továbbmúködő részeiben
lehetséges a viűtoző munkahelyre torténő alkalmazás és foglalkoáatás, amennyiben a
ferrntartÓk közötti megállapodás, másrésúintézrnényvezetők közötti megállapodás alapjan
szakmai tarsulás jön létre' amely binosítja a közös pedagógiai elvek továbbvitelét és az ehhez
szükséges foglaikoáatást.

A megállapodás garanciáL
Szerződő felek jelen megállapodás végrehajtása érdekébena következőkben állapodnak
meg-

i. A szakszervezeti érdekegyeztetés rendszerének a közigazgatás és oktatásirányítás
reformjának megfeleió, jogszabalyban történő átaiakítaséra a kormányzati oldai garanciát
váIial.
2. A foglalkoztatássa| osszefiiggő kérdésekáttekintése érdekében szakélÍioibizottságot
alakítan:ak, amely elsősorban azt vizsgÍlja, hogy miként alakul az érdekegyeztetés, a
munkáltató és a munkavá|lalő kapcsolata annak következtében, hogy az állami
intézményfenntartó központ lesz a munkaltatÓ. A KLIK Szervezeti és Műkodési
Szabéiyzatanak előkészítésébebe kell vonni a szakszervezeteket. Az I" pontban megjelölt
jogszabály hatalyba lépésiga KLIK SZMSZ-ben kell meghatározni _ 2013. miárcius 3l-éig *
az érdekegyeztetós forumait és működésiiknek rendjét.

A minisáet váIlalja jelen rnegállapodás alapul vételével, Itogy az oktatásban mríködő
szakszewezetek bevonásával2013.július 3l-ig elkésztil és alákásrakerul az ágazati kollektív
szeruódés, me1yben a foglalkoztbtas szabályait is rögzítik. Az ágazati kollektív szetzódés
aláírásával gararftalja a foglalkoztatás szabályainak kialakítását. Az ágazati kollektív
3.

szerződéshez más intézményfenntartó is csatiakozhat.

4. A

nyugdíjas pedagógusok továbbfoglalkoztatásával kapcsolatos kérdéseketa
szakszervezetekkel eg}'utt kidolgozott jogszabályban - a köznevelési foglalkoztatásról szótró
kormán1'rendeletben _ kell rogzíteni 201'3' június 30-ig. Addig kónyszern1ugdijazásra
pedagő gus_munkakÖrben nem kerülhet sor'

5. A felek _ a megállapodás

aláttását kcivető naptól - monitoring bizottságot
működtetnek, amely az áIlarni átadás-Íivétel folyamatát követi nyomon ós sziikség esetén jelzi
a problémákat a KLIK és az oktatasirrányítás száméxa.

j

6. A még elégségesszolgáltatás kérdésébena megáIlapodást aláfuő felek elfogadjrák a
ogerŐs bírÓsági ítéletbenfoglaltakat.

7. A miniszter és az a.JLáítő szakszervezetek szükség szerint, de évente legalább egy
alkalommal áttekintik a me gáLlapo dásban fo glaltak v é gt eha1tását.
8. A megállapodásban foglaltakat a felek közösen módosíthatják.
9. A feiek megállapodnak abban, hogy a Sztrájkbizottsag 20"Á-os bértábla emeiésérre
vonatkozó javaslataról a szakszervezetek az otszágos Közszolgálati Erdekegyeztető Tanácsban
tárgyalnak.

Záradék

1. Jelen megállapodás hatérozatlan id&e szól.

A

megállapodást

a felek

közös

ny1\atkozattal bármikor felbonthatják. Ha bármelyik fél megítéléseszerint a megállapodásban

a másik fel

nem tartotta meg' egyeztető tárgyalást kezdeményezhet annak
ttsztéuására. Ha az egyeztető tárgyalás megtartására _ a kezdeményezés közlésétől számitotÍ
öt munkanapon belül - a másik fel hibájából nem került sor, illetőleg az egyeztető tárgyalás
nem vezetett eredményre' a megállapodás megsértésérehivatkozó fél a megállapodást
foglaltakat

felmondhatja.

A

megállapodás érvényességiideje a|at| a Pedagógus Sztrájkbizottságban részt vevő
szakszervezetek - a benne foglalt kérdéskörökben - nem élnek a munkabeszüntetés
szervezésénekj ogával.
2.

Budapest, 2013. január 22.

A Kormány képviseletében:
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