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Kedves Kollégák! 

 

A Jász – Nagykun - Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Közalkalmazotti 

Tanácsának tájékoztatóját olvashatjátok.  

Olyan céllal jelentetjük meg ezt a kiadványt, 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 

A 2016/17-es tanévben a KT tagok: Matuszkáné Barta Mária, elnök, Baloghné Bencsik 

Izabella, Földesiné Ungi Marianna, Magyarné Kovács Ildikó, Pappné Szabó Gabriella. 

Erre a címre várjuk kérdéseiteket, javaslataitokat. 

 

 

2017. áprilisi 

Tájékoztató kiadvány 
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Kedves Kollégák! 

 

A 2016/17-es tanévben harmadik alkalommal jelentetjük meg ezt a kiadványt. 

Az aktuálisan felmerülő kérdésekre, problémákra igyekeztünk választ találni.  

 

Köszönettel tartozunk ezen a fórumon is a Kunhegyesi Tagintézmény munkatársainak, 

mert a március havi Közalkalmazotti Tanács ülését náluk tarthattuk meg. 

 

 

I. Kovácsné Bögödi Beáta, szakmai és koordinációs igazgató-helyettest 

kérdeztük a következő témakörökben: 

 

1. A 2017/18-as tanévi továbbképzési tervben szereplő kollégák személy szerint kaptak erről 

információt. A közös kérés, hogy egy általános tájékoztatást, összegzést adjunk erről a 
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Megyei Szakszolgálatra vonatkozóan is. Mik voltak a prioritások, milyen mértékűek és 

típusúak átlagban a támogatások, mennyiben sikerült teljesíteni az igényeket ? 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálatnál a 2017/18-as Beiskolázási 

Tervbe 21 kolléga jelentkezett be.  

A prioritás a kötelező szakvizsga megszerzése volt, illetve a hiányterületekre való képzés. 

Ezen belül is elsőbbséget élveztek azok a kollégák, akik a 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a 

pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 44/A § b) pontja értelmében 2013. január 

1-jén az intézményben dolgoztak. Nekik a rendelet alapján meg kell kezdeni a szakvizsgás 

képzést. 

A Beiskolázási Tervbe bekerült kollégák támogatása három módon valósult meg: 

 tandíjtámogatás  

 útiköltség támogatás  

 a tanuláshoz szükséges idő biztosítása a Kollektív Szerződés szerint 

Megjegyzés: Az érintett kollégák a beiskolázási tervbe kerülésről már kaptak információt, 

köszönetüket tolmácsoljuk a támogatási lehetőségek biztosításáért. 

 

 

2. Az elégedettségmérés eredményeinek milyen tanulságai fogalmazódtak meg idáig. Erről is 

Tagintézményi és szakszolgálati feladatokhoz kötötten már kaptunk adatokat. Az egész 

intézményre vonatkozóan milyen tapasztalatok fogalmazódtak meg? 

Az elégedettségmérés adatait összegezték a munkaközösségek a szakszolgálati feladatok 

szerint. Meghatározták a legerősebb és leggyengébb területeket. A tagintézmények is 

elvégezték az értékelést és a gyengébb területekre fejlesztési tervet készítettek. A vezetők 

(90,35%) és a munkatársak (84,8%) elégedettségmérő kérdőíveit a főigazgatóság összegezte 

és Főigazgató Asszony egy fejlesztési tervet készített a problémás területekre. Munkatársi 

kérdőív eredményei alapján fejlesztendő területek: leterheltség mértéke és a munka erkölcsi 

elismerése.  

Összességében elmondható, hogy magas elégedettségi értékeket kaptak az egyes területek, a 

munkatársit kivéve mindegyik 90% feletti. 

 

3. Hol tart az időmérleg értékelése, megfogalmazhatóak-e már tanulságok ezzel 

kapcsolatosan? 

Az időmérleg kiértékelése megtörtént. Az összegző értékelés készítése folyamatban van. 

Amikor ez elkészül, tagintézményi szinten kíván Főigazgató asszony visszajelezni, mert az 

nem nyilvános adat, kizárólag a munkavállalói körre és a fenntartóra tartozik, a honlapon nem 

tehető közzé. 
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II. Pszichológus Kamarával kapcsolatos hírek 

Kérdésként felmerült: Hol tart jelenleg a Pszichológus Kamara létrehozása? Történt-e 

előrelépés a 2016-ban beterjesztett törvényjavaslat óta? 

A tervezett cél, hogy a Magyar Pszichológus Kamara megalakításával a pszichológusok 

önkormányzattal rendelkező szakmai, érdekképviseleti köztestülete jönne létre. Létrehozását 

indokolja, hogy a pszichológus szakma képviselői a közérdekkel összhangban képviseljék 

szakmai, etikai, gazdasági és szociális érdekeiket.  A Kamara a pszichológus szakma 

társadalmi presztízsét erősítené, és egyben ellátná a kliensek érdekvédelmét is, azáltal, hogy 

kiszűri a szakképesítés nélkül pszichológiai jellegű tevékenységet végzőket: A törvényjavaslat 

szerint csak az pszichológus kaphatna működési engedélyt, aki tagja a Magyar Pszichológus 

Kamarának.   

Információink szerint márciusban nyújtotta be az Országgyűléshez az emberi erőforrások 

minisztere a Magyar Pszichológus Kamaráról szóló törvényjavaslatot, amelyet még tavasszal 

megtárgyal a parlament (internetes forrás: Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara) 

 

III. A Szolnoki Tankerületi Központtal kapcsolatos információk: 

Tájékoztatásul közöljük, hogy a Szolnoki Tankerületi Központtal kapcsolatos információk 

már elérhetőek a honlapjukon is: http://kk.gov.hu/kozerdeku-adatok-szoln 

Tartalma: Aktuális hírek, intézmények, közérdekű adatok, szervezet, elérhetőség. 

A közérdekű adatok információ:  

Szervezet neve, elérhetősége 

Szolnoki Tankerületi Központ alapító okirat 

Szolnoki Tankerületi Központ törzskönyvi alapadatok 

Szolnoki Tankerületi Központ SZMSZ 

Szolnoki Tankerületi Központ összesített tanulói létszám 

Tankerületi központ dolgozói létszáma: 52 fő 

Szolnoki Tankerületi Központ Elemi költségvetése 

Szolnoki Tankerületi Központ Közbeszerzési Terve 2017 

Az érdeklődők a felsorolt területeken elérhetik a szükséges információkat. 

http://kk.gov.hu/kozerdeku-adatok-szoln
http://kk.gov.hu/download/6/4c/a1000/Szolnoki%20Tanker%C3%BCleti%20K%C3%B6zpont%20n%C3%A9v%20el%C3%A9rhet%C5%91s%C3%A9g.pdf
http://kk.gov.hu/download/7/2c/b1000/Szolnoki%20Tanker%C3%BCleti%20K%C3%B6zpont%20Alap%C3%ADt%C3%B3_2017_02_07.pdf
http://kk.gov.hu/download/6/98/b1000/T%C3%B6rzsk%C3%B6nyvi%20nyilv%C3%A1ntart%C3%A1s%20adatai%20Szolnoki%20Tanker%C3%BCleti%20K%C3%B6zpont.pdf
http://kk.gov.hu/download/8/5b/b1000/%C3%89rv%C3%A9nyes%20SZMSZ%20Szolnoki%20Tanker%C3%BCleti%20K%C3%B6zpont.pdf
http://kk.gov.hu/download/a/7a/b1000/%C3%96sszes%C3%ADtett%20tanul%C3%B3%20l%C3%A9tsz%C3%A1m%202016_okt%C3%B3ber%201_%20Szolnoki%20Tanker%C3%BCleti%20K%C3%B6zpont2.pdf
http://kk.gov.hu/download/0/69/b1000/Elemi%20k%C3%B6lts%C3%A9gvet%C3%A9s%20Szolnoki%20Tanker%C3%BCleti%20K%C3%B6zpont.pdf
http://kk.gov.hu/download/4/84/c1000/k%C3%B6zbeszerz%C3%A9si%20terv%202017%20Szolnoki%20Tanker%C3%BCleti%20K%C3%B6zpont.pdf
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IV. Továbbképzésekkel kapcsolatos kérdések: 

A hétévenként kötelező 120 órás továbbképzések támogatási lehetőségei: „A 120 órás 

képzéseket a költségvetési keret szűkössége miatt jelenleg nem tudjuk támogatni. Nagyon sok 

ingyenes képzés érhető el, illetve a pályázatokban is lesznek ingyenes képzések. A pedagógus 

felelőssége a képzési kötelezettség nyilvántartása.” 

A gyakornokok szakvizsga kötelezettsége: „Nincs gyakornoki státuszhoz kötve. Elvileg már 

az első évben elkezdhetik, ha önerőből meg tudják finanszírozni. Az intézménynek a 

harmadik évben kötelezettsége felszólítani a szakvizsgás képzés elkezdésére.” (A kérdésekre 

a válaszokat Csibi Enikő főigazgató asszony a Szolnoki Tagintézményben tartott fórumon 

elhangzott válaszaiból idéztük) 

 

Kedves Kollégák! Továbbra is várjuk a véleményeiteket, felvetéseiteket, kéréseiteket. 

 

Üdvözlettel: a Közalkalmazotti Tanács tagjai 


