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Kedves Kollégák! 

 

A Jász – Nagykun - Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Közalkalmazotti 

Tanácsának tájékoztatóját olvashatjátok.  

Második alkalommal jelentetjük meg ezt a kiadványt, olyan  céllal, hogy közérdekű   

információkat közöljünk, tájékoztatást adjunk olyan témákban, amelyek a Közalkalmazotti 

Tanács feladatkörébe tartozóak, de mindegyikőnket érinthetik.  

A kapcsolattartás formája a következő E-mail: kt5.tajekoztato@gmail.com 
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2. Tájékoztató kiadvány 

Tartalom: 
I. Hírmondó: Aktuális kérdések – válaszok, a JNSZ Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat vezetőségének tájékoztatása alapján  

II. Kiajánló 

 

 

I. Hírmondó: Aktuális kérdések  

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Közalkalmazotti Tanácsa gyűjti 

azokat a kérdéseket, témákat, amelyek a közalkalmazottak részéről felmerülnek.  

A kérdések tartalma a Főigazgatóság felé irányuló, ezért kérjük a tájékoztatást a következő 

kérdésekben: 

 1, A pedagógus igazolvány 2015. január 1-től hogyan kerül kiadásra, milyen 

információk vannak erről? 

 2, A béren kívüli juttatásokkal kapcsolatban - mi várható a KLIK fenntartású 

intézmények dolgozóinak 2015-ben? 

 3, Korábban létezett a közalkalmazottak kedvezményes kölcsöne, amit munkáltatói 

kölcsönként ismertünk, kedvezményes kamatozással. 

 Van-e ilyen jellegű támogatásnak lehetősége, várható-e bármilyen kedvezményes 

kölcsön a közalkalmazottakra vonatkozóan? 

 

A kérdések másik köre a jelenléti ívvel, a munkaidő elszámolással kapcsolatos. Összefoglalva 

ez: 

 4.  A jelenléti ívet vezetjük, s a heti esetforgalmat adminisztráljuk. 
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A heti esetforgalommal kapcsolatosan kérünk egy részletes tájékoztatást arról, 

hogy ennek mi a célja, milyen következményei lehetnek egy-egy szakemberre, egy-  egy 

tagintézményre vonatkozóan. Az el nem jött gyermekek, tanulók jelzésének mi a célja, 

jelentősége a közalkalmazottakra vonatkozóan? 

 

A továbbtanulással kapcsolatos információk is érdeklődést keltőek. 

 5. Egy rövid tájékoztatást szeretnénk kapni arról, hogy a 2014-15-ös tanévben a     

Szakszolgálat dolgozói közül hány fő vesz részt szakvizsgás és egyéb képzésben? 

Mennyien munkahelyi résztámogatással, mennyien saját költségen? 

 Hírmondó: Aktuális válaszok 

A feltett kérdésekre a következő választ adja a Főigazgatóság: 

 

 1. Pedagógus igazolvány 

Az Oktatási Hivatal a következő közleményt adta ki: 

 Az új rendelkezések szerint a NEK specifikációja szerint kiadott, chippel ellátott új típusú 

pedagógusigazolvány egyelőre még nem igényelhető. 

Azon pedagógusok részére, akik nem rendelkeznek érvényes régi típusú 

pedagógusigazolvánnyal az igenyles.diakigazolvany.hu felületről van lehetőség Igazolás 

kiállítására, mellyel a pedagógusigazolványhoz fűződő kedvezmények igénybe vehetők. 

A pedagógusigazolványokkal kapcsolatos további információkról a későbbiekben küldünk 

tájékoztatást az intézményvezetők részére. 

 

 2. és 3. kérdést továbbítottuk a tankerület felé, hiszen nem vagyunk önálló 

gazdálkodók. Erre a következő választ kaptuk: 

 „Kérem, hogy a közalkalmazotti tanács ezen kérdéseit hivatalos formában fogalmazza meg 

Igazgató Úr felé.” 

 Kérem, tegyétek meg ezt, a választ a Tankerülettől fogjátok megkapni. 

  

 4.  A heti neveléssel-oktatással lekötött munkaidő regisztrálásának célja a jogszabályi 

kötelezettség teljesítése 
  

2011. évi CXC. törvény 62. § 
5)

173
 A nevelési-oktatási és a pedagógiai szakszolgálati intézményekben pedagógus-

munkakörökben dolgozó pedagógus heti teljes munkaidejének nyolcvan százalékát (a 

továbbiakban: kötött munkaidő) az intézményvezető által – az e törvény keretei között – 

meghatározott feladatok ellátásával köteles tölteni, a munkaidő fennmaradó részében a 

munkaideje beosztását vagy felhasználását maga jogosult meghatározni. 

http://igenyles.diakigazolvany.hu/
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139880.283324#foot173
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(6) A teljes munkaidő ötvenöt–hatvanöt százalékában (a továbbiakban: neveléssel-oktatással 

lekötött munkaidő) tanórai és egyéb foglalkozások megtartása rendelhető el. A kötött 

munkaidő fennmaradó részében a pedagógus a nevelés-oktatást előkészítő, nevelés-oktatással 

összefüggő egyéb feladatokat, tanulói felügyeletet, továbbá eseti helyettesítést lát el. 

(13)
176

 A pedagógiai szakszolgálat intézményében alkalmazott pedagógusok teljes 

munkaidőben történő foglalkoztatás esetében heti huszonegy órában a neveléssel-

oktatással lekötött munkaidőben végzik a gyermekek, tanulók vizsgálatával, egyéni vagy 

csoportos foglalkoztatásával, a tanácsadással, gondozói tanfolyamok megtartásával (a 

továbbiakban: közvetlen foglalkozás) kapcsolatos feladatokat. 

  

 5 . Pedagógus továbbképzésről tájékoztatás 

 

 Beiskolázási terv 2014/15 

  

Képzés típusa Fő Ebből támogatott Megjegyzés 

szakvizsga 18 15 1 fő nem igényelte a 

támogatást, 1 fő 

esetében másik 

képzést támogat az 

intézmény 

kötelező hétéves 

képzés 

4 4   

szakirányú 

továbbképzés 

1 1   

egyéb 3 3   

halaszt 3     

Összesen képzésre 

jár 

26 23   

 

II. Kiajánló 

Várjuk kérdéseiteket, e-mailben, vagy személyesen is. 

 

Egyéb információk: 

A Ká Té Té 5 Tájékoztató kiadvány legközelebb 2015. február 5-én fog megjelenni, a januári 

és februári kiadvány összevont tartalommal. 

 

Kellemes ünnepeket, jó pihenést kívánunk. 

 

                                                                         
 

Üdvözlettel: a Közalkalmazotti Tanács 

 

Szolnok, 2014. december 5. 
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