Szakmai tanévnyitó konferencia-sorozat
Idén is kezdetét vette a szakmai tanévnyitó konferencia-sorozat. Az Emberi Erőforrások
Minisztériuma konferenciákon tájékoztatja a köznevelési intézmények vezetőit, az
intézmények fenntartóit, a köznevelés országos, helyi, intézményi irányításában érintett
szereplőket az új tanévet érintő főbb változásokról és szakmai feladatokról.
A kormány számára fontos, hogy a pedagógusok ne csupán a média csatornáin keresztül
értesüljenek a munkájukat érintő változásokról, hanem hitelesen, első kézből kapjanak pontos
és egyértelmű szakmai támogatást, ezért a tavalyihoz hasonlóan, a 2016/2017-es tanév
kezdetén is lesz szakmai tanévnyitó.
Az Oktatási Hivatal által szervezett konferenciákon az Emberi Erőforrások Minisztériumának
illetékes vezetői átfogó információkkal zolgálnak a tanévhez kapcsolódó főbb feladatokkal, a
jogszabályi környezet változásával, valamint a változások értelmezésével kapcsolatban.
Ebben az évben a tavalyihoz hasonlóan, nem csak a fővárosban, hanem minden megyében,
összesen húsz helyszínen hasonló programmal várják a köznevelésben dolgozó
szakembereket, hogy a fontos tudnivalók könnyen eljussanak minden érintetthez. A
rendezvények fenntartótól függetlenül szólnak állami, egyházi és magánintézmények is.
Az előadásokon a Köznevelési Kerekasztal keretei között megfogalmazott szakmai
feladatokról is tájékoztatást kapnak a résztvevők, hogy a gyerekek érdekében történt
változások hatásai már a 2016/2017-es tanévben is érezhetőek legyenek.
A tanévnyitó konferenciák részletes programjai az Oktatási Hivatal honlapján érhetőek el az
érdeklődők számára.
(EMMI Oktatásért Felelős Államtitkárság)
***
Az Oktatási Hivatal (továbbiakban: OH) és az Emberi Erőforrások Minisztériuma a
2016/2017. évi tanévkezdéskor is megyei/fővárosi szakmai tanévnyitó konferenciákon
tájékoztatja a köznevelési intézmények vezetőit, az intézmények fenntartóit, a
köznevelés országos, helyi, intézményi irányításában érintett szereplőket az új tanévet
érintő főbb változásokról és szakmai feladatokról. Az Oktatási Hivatal által a megelőző
tanév kezdetekor – első alkalommal – minden megyében és fővárosban szervezett

tanévnyitó konferenciáin a több mint hétezer (7094 fő) fős résztvevői létszám azt
mutatta, hogy nagy az igény a szakmai tanévnyitó értekezletekre.
A most kezdődő új tanév kezdetéhez kapcsolódó programsorozatunk célja most is az, hogy
hiteles és átfogó információkat, szakmai támogatást adjunk minden megyében és a fővárosban
a résztvevők számára a tanévhez kapcsolódó főbb feladatokról és a jogszabályi környezet
változásáról, azok értelmezéséhez az EMMI illetékes vezetőinek a közreműködésével, ezzel is
elősegíteni a köznevelési intézmények szakszerű, jogszerű működését, megkönnyíteni a
felkészülést a változásokra.
Minden megyében és a fővárosban hasonló programmal bonyolítjuk le az ez évi tanévnyitó
konferenciáinkat, amelyekhez kapcsolódva a helyi szervezési feladatokat az Oktatási Hivatal
területileg illetékes Pedagógiai Oktatási Központjai (POK-ok) látják el.
A tanévnyitó konferenciák részletes programjai az OH honlapján (www.oktatas.hu), illetve
ezen belül a 15 POK honlapján is elérhető az érdeklődőknek 2016. augusztus második felétől.
Ezúton is felhívjuk a figyelmet arra, hogy a 2016/2017. tanévkezdést támogató konferenciáink
programjai nem csak a délelőtti, hanem délutáni időpontban is megszervezésre kerülnek, ezért
arra kérünk minden érdeklődőt, hogy az intézménye illetékessége szerinti POK honlapon
tájékozódjon majd a megyei tanévnyitó konferenciák pontos időpontjáról, programjáról.
***
Aktuális kiegészítések, a 2016. augusztus 23-án tartott Budapesti Szakmai Tanévnyitó
Konferencián elhangzottakból:
2017-re tervezett tanfelügyeleti ellenőrzések:
pedagógusok nem kerültek tervezésre
intézményvezetői: 2764 fő ( akik 2017-ben vezetői megbízásuk 4. évét teljesítik )
intézményi: 2102 intézmény ( tagintézmény, intézményegység )
A pedagógusminősítés várható változásai:
csökkenek a portfólió dokumentumai – 4 óra/tevékenységterv (a jelenlegi 6 helyett)
szabadon választható dokumentum 2 – 5 (a jelenlegi 4 - 6 helyett)
csökkenek az indikátorok 62-re a 77-ről
2017-es minősítési terv
keretszám – 35000 fő
jelentkezettek száma – 25365 fő
pedagógus I. – 3322 fő (47 fő Noks)
pedagógus II. – 5630 + 12905 fő
mesterpedagógus – 1035 fő
kutatótanár – 40 fő
Változott a nem kötelező minősítési eljárásra jelentkezés határideje április 30-ról március 31re – rendelet 10/A. § (2) bekezdés.

***
Térségi tanévnyitó konferencia Esztergomban a Pázmányon

Harmadik alkalommal került megrendezésre 2016. augusztus 24-én az új nevelési/tanítási
évre tájékoztatást adó rendezvény, melyen a régió nevelési-oktatási intézményeinek
pedagógusai vettek részt.
Dr. Gloviczki Zoltán – a PPKE BTK intézetvezető egyetemi docense, oktatási dékánhelyettese köszöntötte a résztvevőket, ismertette a programot, bemutatta az előadókat.
Esztergom város alpolgármestere, - Bánhidy László - a városvezetés képviseletében vett részt
a rendezvényen.
Thaisz Miklós – az EMMI Oktatásért felelős államtitkárság stratégiai főosztályvezetője – a
plenáris ülésen elhangzott előadásában ismertette a 2016/2017. tanévre vonatkozó
aktualitásokat, melyek olvashatóak lesznek a kormányzati portálon (is) megjelenő
Tanévkezdő Kiadványban. Ismertette a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításának
alapadatait: az Országgyűlés 2016. június 13-án fogadta el az oktatás szabályozására
vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi LXXX. törvényt,
amely – többek között – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényt (a
továbbiakban: Nkt.) is módosította., mely a Magyar Közlöny 2016. évi 90. számában, 2016.
június 23-án jelent meg. Felhívta a figyelmet a hatálybalépés különböző időpontjaira is.
Külön kiemelte a Köznevelési Kerekasztal javaslatai alapján elfogadott módosításokat,
melynek lényegi eleme az új állami intézményfenntartó létrehozásával kapcsolatos törvényi
szintű szabályok megalkotása. A módosítással bevezetésre kerülő egyik legnagyobb
változtatás, amely 2017. január 1-jén lép életbe, hogy újra egységes lesz a fenntartói irányítás
az állami intézményfenntartó által fenntartott intézmények vonatkozásában is.
Útmutatás adott az illetmények differenciált megállapításával kapcsolatban: a jogos igénynek
igyekeztek eleget tenni, ugyanakkor figyelembe vették azt, hogy az elmúlt években történt és
még várható fizetésemeléseken kívül több forrást pedagógus béremelésre nem tud biztosítani
a központi költségvetés, ezért a következő szabály született:
•
A 2016. szeptember 1-jei és a 2017. szeptember 1-jei pedagógus illetményemelés
fedezetének különbözetét az intézményvezető teljesítmény alapon, az egyes pedagógusok
között különbséget téve, eltérő mértékben is juttathatja a pedagógusoknak 2017. szeptember
1-jét követően.
•
Az illetmények, munkabérek eltérő mértékben történő megállapítása egy kompetencia
és teljesítményalapú értékelési rendszer alapján történik majd. A rendszer részletszabályait
végrehajtási rendelet fogja meghatározni.
•
Mindez az Nkt. 65. § (1a) bekezdéséből olvasható ki, amely szerint a besorolás szerinti
– garantált – illetménytől el lehet térni (akár felfelé, akár lefelé), de az illetmény nem lehet
kevesebb, mint a 2016. szeptember 1-jei, illetményalappal számolt illetmény.
•
A 2017. szeptember 1-jei béremelés szabályozása változatlan marad a törvényben
(2017. szeptember 1-jén hatályba lép az Nkt. 65. § (2) bek.), a fedezete is be van tervezve a
2017. évi központi költségvetésbe, de az intézményvezetőn múlik, hogy ezt az összeget
mindenkinek 100 %-ban vagy teljesítményalapon differenciáltan juttatja a pedagógusoknak.

Bemutatta a minősítési kötelezettség hatályon kívül helyezésének indokait: 2017. január 1jével hatályon kívül helyezésre kerül az Nkt. 97. § (19) bekezdése, amely szerint:
„(19) A pedagógus-munkakörben, valamint pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó
munkakörben foglalkoztatottak első minősítésére vagy minősítő vizsgájára 2013. szeptember
1. és 2018. június 30. között kerül sor.”
Ez azt jelenti, hogy az Ép. r. főszabályai lépnek életbe a kötelező minősítésekre vonatkozóan:
•
Gyakornok (2-4 év)
•
Pedagógus I. Ép. r. 3. § (1) bekezdése szerint
„3. § (1) Ha a Pedagógus I. fokozatba besorolt pedagógus e besorolását követően legalább hat
év szakmai gyakorlatot szerzett, saját kezdeményezésére minősítési eljárásban vehet részt. Ha
a pedagógus a Pedagógus I. fokozatba történő besorolástól számítva kilenc év szakmai
gyakorlatot szerzett, a minősítési eljárást le kell folytatni. A minősítési eljárásban való
kötelező részvétel teljesítésének időpontját a munkáltató írja elő a Pedagógus I. fokozatba
lépést követően a kinevezés, munkaszerződés módosításában.”
Az előmeneteli szabályozás alapadatai: 235/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet a pedagógusok
előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm.
rendelet módosításáról, amely 2016. július 29-én a Magyar Közlöny 113. számában jelent
meg, a hatálybalépés időpontjai, a kihirdetést követő nap (július 30.) és 2017. január 1.
A módosításra alapvetően 3 okból került sor:
•
A Mesterpedagógus és Kutatótanár fokozatokba történő átsorolással kapcsolatos
fontos, új szabályok
•
A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők
minősítése
•
A Köznevelési Kerekasztal tárgyalások alapján elfogadott kedvezmények,
béremelések
A továbbiakban, figyelembe véve a jelenlévők státuszait, besorolásuk kategóriáit, a harmadik
okot fejtette ki részletesen az előadó, a Köznevelési Kerekasztal tárgyalások alapján
elfogadott kedvezményeket, béremeléseket: A 2015. január 1-jén ideiglenesen Pedagógus II.
fokozatba besorolt pedagógus besorolása minősítési eljárás lefolytatása nélkül véglegessé
válik, a határidő meghosszabbodott: 2019. december 31-ig.
Minősítési eljárás nélkül előre kell sorolni Pedagógus II. fokozatba azokat
a) a pedagógusokat, pedagógiai szakértőket, pedagógiai előadókat,
b) pedagógus szakképzettséggel, szakképesítéssel rendelkező nevelő-oktató
munkát közvetlenül segítő alkalmazottakat és
c) a Gyvt. hatálya alá tartozó intézményben pedagógus munkakörben
foglalkoztatottakat, akiknek 2016. szeptember 1-jén a rá irányadó öregségi
nyugdíjkorhatár betöltéséig és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő
megszerezéséig hét év, vagy annál kevesebb idejük van hátra, vagy öregségi nyugdíjra
jogosultak. (1958. szeptember 1. előtt születettek)
A pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül
segítő ( NOKS ) munkakörben foglalkoztatottak 7+3 %-os illetmény-, illetve munkabéremelésben részesülnek 2017. január 1-jétől. (Ép. r. 32/A. § (1)-(2) bek.) 7 %-os emelés
kötelező, e felett 3 %-ot az egyes alkalmazottak között differenciáltan adhat oda a munkáltató.

Fontos, hogy az emelést fenntartói formától függetlenül kell biztosítani a közalkalmazotti
törvény szerint járó illetményt alapul véve, illetve, ha ez alacsonyabb, mint a minimálbér vagy
a garantált bérminimum, akkor ez utóbbiakhoz mérten.
Órakedvezmények: az osztályfőnöki, szakmai munkaközösség-vezetői és
diákönkormányzat segítői feladatokat ellátó pedagógusoknak 2-2, illetve 1 óra jár ezen
feladatok ellátására a neveléssel-oktatással lekötött munkaidőből. Ha több jogcímen is jár a
feladat ellátására óra, akkor sem haladhatja meg a 4 órát az összidőtartam. (17. § (1) bek.)
DE! 17/A. § (13) Az (1)-(12) bekezdés alkalmazásakor a pedagógus neveléssel-oktatással
lekötött munkaideje - a kerekítés általános szabályai alkalmazásával - nem lehet kevesebb,
mint a munkaköre szerint rá irányadó neveléssel-oktatással lekötött munkaidő alsó határának
hetvenöt százaléka, vezetőpedagógus esetében legalább tizenegy óra. (16,5 = 17)
A plenáris ülést követően, - a szünetben a büféasztaloknál felfrissülve – két szekció közül
választhattak a résztvevők: óvoda és iskola témában.
Az óvodai szekcióban – immár harmadik alkalommal megtisztelve bennünket – Paszkoszné
Kulcsár Andrea, az EMMI vezető főtanácsosa, kisgyermekkori-óvodai szakreferense beszélt
Az új nevelési év aktuális, óvodákat érintő feladatairól. Bevezetőjében ismertette az állami
köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként résztvevő szervek szabályozásának
módosításait, azok feladatait, elérhetőségeit ( Tankerületi Központok, Klebelsberg Központ )
Felhívta a figyelmet a 2016 szeptember 1-től hatályba lépő költségvetést megalapozó
rendeletére, ( 2016. évi LXVII. törvény 108 §. (1) bek. ) melynek értelmében figyelni kell a
finanszírozott időkeretek megosztására, a nevelési időkeret bontására a feladatellátásban:
a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások heti 50 órás, illetve a BTMN gyermekek
fejlesztő, valamint a SNI gyermekek egészségügyi, pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs
foglalkoztatásának heti 11 órás, a fenntartó által kötelezően szervezett időkeretét! ( Nkt.8.§
(3) bek. )
Változás történt – a fentiek értelmében is – az óvodai időkeret finanszírozásában is, az Nkt.
8.§ (6) bekezdése a következőkkel egészül ki:

Az alábbi módosítások a Magyar Közlöny 90. számában, 2016. június 23-án jelentek
meg:
Kiegészítésre került a 326/2013. Kormányrendelet, a hatálybalépés időpontja: 2016. július 30.
Hangsúlyozta a statisztikai adatok pontos megadásának felelősségét, mert a rosszul
értelmezett és megadott adatok félreviszik a statisztikát!
Felhívta a figyelmet egy UNIÓS pályázatra: Kisgyermekkori nevelést támogató projektre, és
egy hazai forrásból, az Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházásokat támogatottra.
Az iskolai szekcióban dr. Kaposi József – az OFI főigazgatója - Változás és állandóság a
pedagógiai kultúrában - Az OFI támogató tevékenysége címmel tartott előadást.
Előadásának tartalmát tájékoztatásul, felsorolásként teszem ide:
Új feladatok
•
Tankönyvek és tanmenetek

•
•
•

Nemzeti Köznevelési Portál és okostankönyvek
Tanulmányi standardok
Komplex természettudomány tantárgy – Fejlesszünk együtt!

Hagyományos feladatok
•
Kutatások, elemzések
•
Iskolafejlesztések
•
Pedagógiai folyóiratok, honlap, Facebook
•
Képzések, műhelyek, konferenciák
•
Nemzetközi kapcsolatok
•
Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

A 2016/2017. évi tanévnyitó konferenciák időpontjai és helyszínei

