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Kedves Kollégák! 

 

A Jász – Nagykun - Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Közalkalmazotti 

Tanácsának tájékoztatóját olvashatjátok.  

Ötödik 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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I. Közérdekű információk, válaszok:   
A februári számban kértünk benneteket egy kérdőív kitöltésére. Az összesített 

kérdéseket, témákat a márciusi számban közöltük, a jelen kiadványunkban pedig 

közzétesszük a válaszokat. 

A kérdések megválaszolásában kértük Kovácsné Bögödi Beáta szakmai és koordinációs 

főigazgató-helyettes közreműködését, ez a KT. április 2-i ülésén, közös megbeszélés 

keretében történt. 

 

A Szakszolgálat belső illetékességi körébe tartozó témák a következők:  

 

1,  A munkaközösségi értekezleteken való részvétel kötelező minden tagintézmény egy-egy 

dolgozója számára, viszont az e miatt elmaradt órákat be kell pótolni. Lehetséges lenne-e az, 

hogy az aznapi, neveléssel-oktatással lekötött órákat ne kelljen bepótolni, hiszen a szakember 

egy képzésen vesz részt. 

Nem lehetséges több okból sem. A munkaközösségi értekezletek a szakmai tartalom ellenére 

sem minősülnek képzésnek. A 21 és 32 óra közötti feladatmegosztásban ez szabályozott, a 32 

óra terhére végezhető tevékenység a munkaközösségi feladatokban való részvétel. 

Előzetes tervezéssel, belső szervezéssel megoldható a részvétel, mert a munkaközösségi 

értekezletek időpontja az egész tanévre előre meghatározott.  Van lehetőség eleve nem 

tervezni neveléssel-oktatással lekötött órát erre az időpontra, vagy ha mégis ez a jellemző, úgy 

az elmaradt órák bepótolhatóak. 
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  2,    A munkaidő nyilvántartással kapcsolatosan már kaptunk tájékoztatást. Arra vonatkozóan 

viszont nem, hogy a neveléssel-oktatással lekötött munkaidőre vonatkozóan milyen 

jogszabályi alapja van a mínusz órák fogalmának és nyilvántartásának olyan esetben, ha a 

munkavállaló rendelkezésre áll, csak a gyermek, tanuló nem jelent meg a tervezett 

időpontban? 

A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről szerint „a pedagógiai szakszolgálat 

intézményében alkalmazott pedagógusok teljes munkaidőben történő foglalkoztatás esetén 

heti huszonegy órában a neveléssel-oktatással lekötött munkaidőben végzik a gyermekek, 

tanulók vizsgálatával, egyéni vagy csoportos foglalkoztatásával, a tanácsadással (közvetlen 

foglalkozás) kapcsolatos feladatokat”.  

Ez a jogszabályi háttér, melynek szabályzása annyiban hézagos, hogy nem tér ki olyan 

lehetőségre, ha a gyermek, tanuló nem jelenik meg a közvetlen foglalkozáson. (Elsősorban a 

korai fejlesztés és a szakértői tevékenység az érintett.) 

A jogi értelmezés a háttere annak, hogy a közvetlen foglalkozást a szakembernek pótolnia 

kell, vagyis ún. mínusz órája keletkezhet. Ez belső szabályozás alapján nyilvántartott óra, 

mely tagintézményi szervezés keretében pótolható a vezetőség álláspontja szerint. 

Véleményünk szerint néhány kérdőjel felvetődik ennek kapcsán. Etikailag helyes, hogy 

egyenlő legyen a szakemberek leterheltsége. A jogi kötelezettség is megfogalmazódik, bár a 

mínusz óra fogalma nem jelenik meg. 

A kérdéses pontok, lehet-e a heti neveléssel-oktatással lekötött órát átcsoportosítani a 

következő hetekre, mert heti órakeret fogalmazódik meg az Nkt.-ban, nem havi, vagy évi 

teljesítési kötelezettség, s az átcsoportosítás lehetősége nincs megfogalmazva.  

Ha naponta plusz behívás történik a feltételezett napi mínusz órák kitöltésére, s az mégsem 

keletkezik, mert minden gyermek, tanuló megjelent, akkor a 21 órán túl is kötelezhető 

közvetlen foglalkozásra a szakember?  

Felmerül a kérdés, mi lesz a nyilvántartott mínusz órák következménye egy-egy szakember 

esetében? Mi lehet ennek a hatása az adott szakemberre és a szakszolgálati feladatellátásra 

vonatkozóan?  

Egyértelmű és kölcsönösen megnyugtató válaszokat nem találtunk a kérdésekre, így esetleges 

EMMI állásfoglalás kérése megfontolandó lehet a témában.  

 

3,    Miért kell a fizetési előleg felvétele előtt személyesen megjelenni Főigazgató Asszonynál, 

miért nem elég az írásbeli kérelem benyújtása? 

Nem szükséges a személyes megjelenés, elegendő az írásbeli kérés.  

 

4,   A rendkívüli szabadság kérésének indokai mik lehetnek? (Jó lenne ennek lehetősége egy-

egy napos rosszullét, rövid betegség esetén is, amikor az orvos felkeresése elkerülhető). 

A rendkívüli szabadság indoklása a nevében is megfogalmazódik, rendkívüli, tehát előre nem 

tervezhető esemény. Lehetőleg előző nap, vagy ha másképp nem megoldható, aznap reggel 

kérhető indoklással. Betegség esetén ne ez legyen az irányultság.  

A tagintézmény-igazgatók egyetértésével a Főigazgató engedélyezheti. 

 

 5,   A flottás telefonok sorsa hogyan rendeződik? 

Nem a Közalkalmazotti Tanács illetékességébe tartozik az információ kérés ez ügyben, de 

ennek ellenére rövid tájékoztatást kaptunk a témában. Folyamatban van a tárgyalás, 

tankerületi illetékesség a megoldása.  Egyéni számla…stb. ügyekben is a fenntartó 

illetékeséhez lehet fordulni. 
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6,  A pedagógus továbbképzések (hét évenkénti) lehetőségei, követelményei, rendszere, a 

továbbképzések tapasztalatai. 

A beiskolázási tervek tartalmazzák a résztvevők neveit, a képzések fajtáit, támogatottságát. 

A tapasztalatok megosztása a tagintézményekben javasolt, mert a személyesség 

élményszerűvé, hitelesebbé teheti az információátadást, mint egy tagintézmények közötti 

írásos forma. 

 

 7,    Szakmai nap tartását javasoljuk, az egész intézmény szakalkalmazottainak körében. 

Szintén tagintézményi keretben javasolt, melyre két nap felhasználható, pl.: szakmai nap, 

konferencia rendezés…stb. formában.  

Megyei, közös rendezvény a tanévnyitó és a tanévzáró. Rövid szakmai program javaslata 

esetleg szóba jöhet ezekre az alkalmakra is. 

 

8,   Tájékoztatás a szabadság tervezéssel kapcsolatosan 2015-ben. 

 A folyamatos működés biztosítása tagintézményi felelősség. Az egyéni szabadságok  

tervezése már megtörtént. Ez tervezés, tehát a leadott időpontokon természetesen indokolt 

esetben lehet változtatni. A kérés, hogy az igényléskor a nyolc napos előzetes határidőt 

tartsuk. 

 

9,  A foglalkoztatással összefüggő kérdésekről (betöltetlen álláshelyek, meghirdetésre kerülő 

álláshelyek…)  

Az aktuális álláshirdetések megtalálhatók a kozigallas.gov.hu ajánlatok között. Részletes 

tájékoztatást nem kaptunk ez ügyben, de jellemzőn több a határozott időre szóló ajánlat, 

kevesebb a határozatlan idejű betöltetlen állás. 

Javasoltuk, hogy a szakszolgálati honlapon is megjelenhetnének az állásajánlatok 

 

10,    A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása az Intézményünkben. 

Nincsen, egyébként a KLIK egészére vonatkozik az ilyen foglalkoztatás lehetősége.  

 

11,   A szemüveg-vásárláshoz támogatási kedvezmény lehetősége. 

Fenntartói illetékesség, a kérést továbbította a vezetőség.  

 

 

II. További tervek: 
 

A még felmerült kérdések megválaszolása fenntartói illetékességbe tartozó. 

Kezdeményeztünk egy tájékoztató megbeszélést Dr. Takács Orsolya szakszolgálati 

referenssel, melynek keretében szeretnénk információt kapni a témákról. Erre még áprilisban 

sor fog kerülni, tehát a májusi számban tájékoztatni tudunk benneteket.  

 

 

 

 

 

 

Üdvözlettel: a Közalkalmazotti Tanács tagjai 


