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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 

Erre a címre várjuk kérdéseiteket, javaslataitokat. 

 

 

2016. március 

Tájékoztató kiadvány 

 
Tartalom: 

1. Tájékoztatás a tervezett Központi Közalkalmazotti Tanács megalakulásához 

kapcsolódó szerveződésről 

 

Kedves Kollégák! 

 

Zajlik az élet a pedagógus berkekben. 25 pontos követelés, 12 pontos követelés, 

bocsánatkérés igénye, esetleges egyórás munkabeszüntetés, sztrájk…stb. Közoktatási 

kerekasztal, pedagógus szakszervezeti törekvések, civil szervezetek szolidaritása. Tárgyalások 

kérése az oktatáspolitikai döntésekről. 

Többnyire a médiából értesülünk kollégáink, illetve a szószólók tevékenységéről. 

Szakszolgálati dolgozóként valamilyen szinten bennünket is érintenek ezek az események, 

törekvések, kinek-kinek egyéni, vagy munkahelyi, közösségi érdeklődése, véleménye, 

értékítélete szerint. 

A közalkalmazotti tanácsok jogszabályi illetékessége teljes körben nem terjed ki a fenti 

törekvésekhez kapcsolódó állásfoglalásra. Ezek az események azonban hatással vannak a 

közoktatásban a közalkalmazotti tanácsok működésérére is. 

 

Jelen kiadványunk célja a közalkalmazotti tanácsokat érintő kezdeményezésről egy rövid 

tájékoztatás küldése. 
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1. A Miskolci Tankerület Közalkalmazotti Tanácsainak Fóruma nevében: Béres Ildikó, 

Pilz Olivér, Szűcs Tamás koordinátorok kezdeményezése a Klebelsberg Központi 

Közalkalmazotti Tanács (KKKT) létrehozása. 

„A KKKT célja, hogy a KLIK legfelső munkáltatói szintjén biztosítsa a közalkalmazotti 

tanácsi jogok érvényesülését. 

A központi KT gondolata még 2015 nyarán indult a miskolci gimnáziumokból. Ez egy 

tipikusan alulról jövő kezdeményezés, melynek létrejöttében a KLIK csak technikai segítséget 

ad és adhat.  

A most szerveződő KKKT-t átmeneti jellegűnek kell tekinteni, a mandátuma ezért rövid 

(2017. szeptember 15-ig tartó). Ennek egyik fő oka éppen az, hogy a KLIK rendszere is 

átalakulhat a következő egy évben. 

Amennyiben a közeljövőben jelentősen változna a KLIK struktúrája és a KKKT értelmét 

veszítené, a tankerületi KT-k fórumait akkor is érdemes megalapítani, hogy ezzel létrejöjjön a 

közalkalmazotti tanácsok informális hálózata.” 

 

2. Ez a felhívás a tankerületek közalkalmazotti tanácsaihoz is eljutott. A KKKT a 

működő közalkalmazotti tanácsok elnökeiből, tagjaiból választandó testület, a jogszabályban 

biztosított eddigi jogi illetékesség mellett, de egy plusz központi testületként. 

Tankerületenként a lehetőség két képviselő választása, akik a megkapott mandátumukkal az 

elkövetkezendő regionális választási gyűléseken fogják majd megválasztani a Központi 

Közalkalmazotti Tanács tagjait, összesen 15 főből állna ez a létrehozandó országos testület. 

 

3. A Szolnoki Tankerület közalkalmazotti tanácsainak 2016. március 16-án volt a 

megbeszélése a két képviselő megválasztása céljából. Kb. 20 KT elnök, illetve KT tag volt 

jelen a Tankerületi intézményekből, középiskolákból, általános iskolákból, gyógypedagógiai 

intézményekből, szakszolgálattól. A JNSZM Pedagógiai Szakszolgálat Közalkalmazotti 

Tanácsát Matuszkáné Barta Mária és Baloghné Bencsik Izabella képviselte. Tanulságos 

helyzetképet kaptunk a közalkalmazotti tanácsok működéséről, az intézményenkénti 

sajátosságokról.  

Az eredetileg kitűzött célt sajnos nem értük el, mert nem sikerült két képviselőt választani a 

regionális választásokhoz. Ennek oka, hogy nem egyértelmű a cél, a tervezett KKKT 

lehetősége és a kezdeményezők törekvése az aktuális helyzetben. Így a Szolnoki Tankerület 

közalkalmazotti tanácsai nyitottan, de nem tevékeny közreműködéssel részesei a bemutatott 

szerveződésnek. 

 

Ha egyéb információnk lesz, tájékoztatást fogunk erről adni. 

 

 

 

Kedves Kollégák! Várjuk a véleményeiteket, felvetéseiteket, kéréseiteket. 

 

 

 

Üdvözlettel: a Közalkalmazotti Tanács tagjai 


