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mint rnunk§ltató,

másreszról:

Pedagógusolr§rnkszervezete (a további*kban: §zakszervezet} l

Kepviseli: Galló lstvánné elnök \

§zékhelye: 1S68 Budapest. Vi{rosligetí lbsor lCI.

Bejegyzó határazal sánra : ? -? K-22*a/' 989 13

Nyilvántartási száma: l 1 l / 602a0.

mi*t §zak§zervezet

(a továbbiakban együtí: Felek)

között,

a mwka törvénykönyveről szótó 2ül2, évi 1. törvény (a tnvábbiakb; Mt.}, a nenrz*ti
k6ryevelósről szóló 7ű11" *vi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.)" a közalkalmazattak jogáttrásáról
szÓlŐ 19l}2. évi XXXlll. tv, (továbbiakban: Kjt.), r,alamint a szakképzésről szóló 20ll. évi
CLXXXVíI. törvény {a továbbíakbarr: §zt,) alapján.

§evezefő

A kóznevelósi rendszer eredményes működése és a fuglalkoztata§ hatékonyabb rnegsrervezése
érdekében Felek a következökben állapodnak meg.

Előzmények

A kollektív *zerződés &z oktaásban érdekelt következó §zaksz,etveeetek: Pedagógusok
§zakseervezete, Magyar Köztlktatási és Szakképzési §zakszerv§u§t, CIktatási Vezetők
§zalcszervezete, Munkástanacsok Ped*gógus Ágazata" Magyar Zeneművdsrek és Tiincnrüvészek .

§zakszervezete közreműk§désóvel készült. A kollektív szerrődés nregkötésénelc cdlja a bevezetőbníl '

foglaltak mellett, hogy Felek hozzájáruljanak az Mt., az Nkí,, az §zt.. továbbá a pedagógusok
elómeneteli rendszeréről és a közalkalrnazottak jogállásaról szóló 1992. évi XXXIIL törvény
köznevelesi intézrnényektren történó végrehajtásáról szóló 3261?013. {VttI" 3ü.) Korm. rendelet (a 

,

továbbiakba:r: Vhr.) pedagógus-munkakőrben fogíatkonntottakra vsnatk*xó rendelkezéseinek i
végrehajtá*ához. Fel*k figyeternbe vették a Fedagdgusok §ztrájkbiztlttsaga, valamint a Kormány 
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által ?ü13. január 274n --a közftevelés re*dszere állami f,cnntartásával összetüggő sxervez$si és
munkáltatói jagok gyaknrlásával kapcsolakrs kérdósekbsn * aláírt megál}apodásban fuglalt*kat,

Á kollektiv szerződéssel a Felek azblt.276, §-a a}apjan. a jogszabályi keretek közőft kölestinösen.
jóhiszemüen ós *gyiiitrnűk$rlv* szabályozziik a KLIK-berr köaalkaimaz**i jagvisznnyhan
íbglalkoztatottakat d.rintö" munkavégzrsseHtapcsolattls kérddseket.

1. Á k*llcktív szerződós hatálya

A kollektív szerződés h*tálya a KL}K fenntartása alá tartozó köznevelési inté;nnényekbcn
közalk*lmaz*tti j*6visxa*yban íi:glalkoztatottakra, továtrbá a KLlK-be* a közalkalmaz*ttak
tekintetáben rnur*ál tatói j ügk$ri gyakorl ókra terj ed ki.

A krrllektív srerződésb*n foglaltaliat a §§xetői és rnaga*abb vgzetői megbizással rendelkezű
kiizalkalmaz§it&k tekintetélren is alkalmazni kell,

2. A nrrrnkáttatóí jogktir ry*ktrlója

Á. rriunkáltatói jogkörl a kőzrrevelési intezrnényekben ftlglalkr:ztatcftak tekintetében - az Nkt"-ban
meghatározctt keretsk közőtt &1| intér**ény vezetője gyakorolj*. A munkáltatói jogak
gyxkcrlásának rendjé; a K["IK mindenk*r hatályos §zervczeti é* Mükiirtési Szab,ályeüa
tartalmazz*,.

3. A kinevezés teljerító*e

3" t " Á mtl§kavéguóshez"s3iiks_$89§ feltételek birtasításq

3"1.1- A pedagógus-munkakörban fbglalktrztaí$tl köz*lkalmazottaknál a köznevelési inté;nnényben
torténö munkavégzés megtervezdsenél íigyelenrbe kell lenni azckat a k§rii}rxényeket, amelyek
atrrh*z szükségesek, lrogy zavartalanrrl el lehessen látni a mr,lnkakörhöz tartazó feladatokrt.

3,1,2. A murrkáltatói jogkör gyakorlója eltekinthet a pedagtrgus munkakörbe:taríoai* fgladatok
köz,x*v*lósi intézménl,e* belüli etlátásától azok tekintetében, *nrelyek jetlegiikrrél íogva külső
helyszínhez kapcsolódnak, vagy ha az-ok ellátása külsö helyszínen rendelkezdsre áiló feltételeket
ig*ny*l" KÉfség es*tén n munkáitatói jogkör gyaknr}ója halár*zza nieg, hogy az adott munkakóri
felad*t végrehajtása a köz*evelósi iníórményben va§y ez§n kívül oldható meg" A köznevelési
intézr.néni,ben történő nrunkavégzécnek kel! tekinte*i arl is" ha a pedagogus a tanórai v*gy egyéb
foglalkozast * a pedagógrai pr*gramba* foglaltak, illetve a munkáltatói jogkör gyakorlójának
utasitása szerint * * köznevclósi intózményen kívü] szervezi meg, ttrvábbá, ha * tanulói felügyel*t
meg§xörvezés*re és e}látására a közn*velósi intéxmény keretein kívül kerül sor.

3, 7, Mv,rkát.íg!ói töJ{§égle{í.".f.s.§

3-2"1".^pedagógus-munkakörben f*glalkoztatatt részer* - ax ML 5l, § {2] bekezdése alapján - rnsg
kell tóriteni azokat a munkáltatói jogkőr gyakorlója által jóváhagyütt, indoknlt és igamlt
költségeket, amelyek

a} a foglalkazásrik, taniti{si órak glökésziréséhez szükséges kiadásokat fedeuik, továbbá
b} arnelyek * szülökkel t$rténő kap:scllafiafirishoa valamint a tanulósr.erzödések és a

gy*korlati képzésekkel k*pcsolatrrs ellenörzésekkel összefiiggésben keletkeztek, vaiamint



c} a mllnk&köri fbladatok köre,ben íeljesitett, irrtéznrények közötti helyi, illetve hely*özi
*tazás*k miatt kel*ikeztek.

4. A ped*gógur munkakel_v*

A pedagógus-nrunkakörben íi:glalktlztatcln kiizalkalmazott a nevelésseI-oktatássnl Iekötöti
nrunkaidót egy adna, a kinevezésében t'eltiintetett k§znevelési intézményben teljesiti {munkahely}"
Több köarevelési intázrnényben egyoldalú nrur*áltfitói intézkedéssel elrerrdelt íbglalktlztatásra
akkor kerülhet sor, ha a pedagógus sxámára az ad*tt tanítási év, adctt íblévébgr neffi biztosíthat* a
fogíalkoztatására irány"adö r:eveléssgl-oktatással lekötött rnurrkaidő alsó határának megíelelő srámú
tanőrai vagy egyéb foglalkazas. f; rendplkezések az Mt. 53, § (3} bekezdésében megha{ározoti
ese{ekben csak a pedagógus hoxzájárulásával alkahnazhatók.

§" Á munk*idő-becsrtós és a munk*ídöbcn ell*t*nd6 felndatok

5.1. A köznevelési intéz:nényben pedagógus-rnunkakörben fagl*lkoziai*tt kiizalkalmazott
munkaidö-beosztárát {mu*karendj$t} oly módcrn kell rtreghatározni és nyilvántartani, hogy abból
egyértelrnüerr meg lehessen állapítani a nev*léssel-oktatással lekotött munkaidó terhére végzett
íbladalokat, tavábbá a kötstt munkairlő terhére ellátott íeladatclkat.

5.?" Á kor;rrevelési intér-ményb*n vezetői megbízíssal rendslkezö közalkairnar.cl{t -"ha a kirrev:ez*se
pedagoglls-rnunkakörre szól * a vezetői feladatokat a teljrs munkaidőnek a lenórái íbglalkozásokkal
le nern kötött résr.óben látja el.

5,3. A szakképző intézm§ny*kb*n {irlyó nrtrtluiáris oktatá*ban résztvtvök tekintetóben a mun'káltatói
j*g&ör gya&orlója a munkaidőkeretet tiz hórrapban is megállapírhatja. .

ó. Menfesülés a munkavégzósi kötelezettség aról

6"I" A k§zalkalmazc}ttat ffz Mt, 55. § (l) bekezdéseben felsoraltah mellett, elóeetes k§résóre a
mrrnkáltató nrente*iti a munkavógzesi kötelezettségónek teljesítése alól a következő esetekt}en:

ai 1-1a a közalkalmazott il?. intézmény beiskolazási tervéberr meghatározottak szerint
kapcsolódik be a pedagógus továbbképzésbe t2?'ll1997, (XlI.'22,) Kerrm. rc*de*et 6. § {2)-
{7} bek.j. Á mentssüiés a tCIvábbképzéserr való rnegjelenés napjára, valamint a vizsgák
napiána és vizs}anként további kettö-kettó munkanapra szól;

bi A minóxítö vizsgán l,aló részvételre at vizsga napján, továbbá a vízsgisa törtórrő
f*}készüléshez t*v§b két munkanapr*.

c} A minösítési eliártsban való rószvdíel napjára, va}amint a rninősítési eí.iárasra töfiénö
§blkószülóshez további egy rnunkanapra.

d) A t*vábbképzési pro§rarn, illetve a munkáltató egyedi srrgedélye alapján f'elsófokú iskolai
rendszerű képzé*ben való részxótel esetén a krj,telező fuglalk*zrások*n, szakmai gyaknrlat*n
való ig*zolt résrvétel, továbbá vizsgánkónt -- a vizsga napját is beszámítva - négy *:unkanap
idejére.
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§"2. A kiesett lrr*rrkaidóre wz a}-r} p**tclkban fbglaltak e§etében a rdsztr-,svők számara távolléti díj
jár, a úS pont szerinti *setben a &iek rxcgállapodás* szerint jár díjazas.

ó,3. A 6,1. pontban firg}altakhoz képest a. í*lt*lrnányi szerrődÉslren a íblek kedv*zxibb fettétclekben

7. Á kör*lktlmanottí jagviszonyból sxárm*ró köíelezeííség*k yétltts megszegése

? "l, A köz*lkalrnazotti jogviszony,ból *zármazá kötelezettség vót}res rnegszegése esetén *

nreghallg*tását követően" &7 eseí súlyától íiiggiien - a köz*lkaltnarottal *zemben alkalmazható
h*trányos kövt&ezrnények :

a} szóbeli fi gyelrr:eztetés,
b} irásb*li mepovás,
cJ ajrrtalmazas lehetíisegéból legfe§ebb hat hónapra törtdnő kizárás,

7.3, Ahátráayos következmények végr*hajtását legfe§§bb egy évi próbaidöre fel lehet fiiggeszteni,

't.3. Abátránytls következmény alkalmarására nkktrr kerü}her sor. ha a köz-alkalmazott vétkes
kötelezettségszegése óta hat hónapnál kevesebtr idö telt el, illetve a kötelezettségszegésnek a
rnunkáltatoi jogkórt gyakorló tud*rnására jutá*a óta tizenöt napnál nem telt el heissnabb idő.

S. Áz sltórű mcg{llnpodris Neh$ősége

8.1. A munkáltató az Mt. r}l " § {t} bekezdés$n trll tájékoztatja a vezetése alatf á}|ó köealkatmazottat
a határgzott idóre szóló munk*r.égzcs le}1etőségirő}, az óraradó munkavégr§s lthetöségdr*l. a
nrunkak$rb§ fi*m tartozó t'elgdatok óraadóként történö ellátá§tinak iehetóségéról.

8,?, Á rnunkáltxó a közalkalmazott kérelmóre gyermeke }rárom éves kora utiin is, a gyennek
legfetjebb hót óves koráig az intézmény műktidésenek veszély*ztetese rrétrkiil ;* napi munkaidő
felének rnegfeleló tartamú részmunkaidőre ryródosíthatja a közalkalmazcltti jogviszonyt. ha fiTe &

köz.alkalmazottnak gyermeke ellátása érdekében, vagy más méltányolható ok miatt szüksége van.

§. Á munkaköri sziinet

9"1. & munkaközi sziin*t valarrrennyi kőe:áka}mar.otti munkakörbsn része a beasztás szerinti
te§es murrkaidőrrek.

q.?- A p*dagógus nrunkaktrrt betoltő közalkalrnazCIítak részér* harmínc perc mnnkaközi szünetet
kell biztositani, amennltrerr a rnunknközi szünet biztogításának jogszaba}yban fogla}t fsltétel§i
íbnnállnak.

1§- Á mrnka- ós pihenőirlő

Iü.1, A pedagógps-rnunkakörberr fcgíalkoztatottak tekintetében * a Vhr.*nek a kötött munkajdőre
vonatktrzó sá6*tyoz*sát is figye$mbg véve * munkairlőnek mirrösül az arlolt munkanapon
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különbözó fel*datellátási he},vek k$zött ttir{érrő utazás, minden olyarr g§ftben, arnikcrr &

lcözalkalmazott aíkalmazásn tötrh munkahe3yr* törté:rik, valamint a tanórai és egyÉb f*:glalk*xások
között ae intéz-rnényben eltöltiitt idö, &ltéve. hogy * pedag*gus a m*nkáltató áttal elr*ndelt
feladafot lát e}"

iü.2. l^ía a perlagiigrrs a heti pihenónapján vagy nr*nkasziineti napon i* murrltakörére e}öírt *
nevslóssel**ktatással lektitött munlraidő felső határa f*lett, az *seli he}yettesítdst rnegha}adó
m&tékben tanrira{ vagy egyÉb Íogl*lkozást tart, a 13. p*nt szerinti óradij illeti msg.

lS.3. A plrtaszolgálatoí ellátó közalkalrnazalt foglalkoztatása az Mt. általános teljes napi
munkaidöre v*netk$?ó rendelk*zései szerint" hat hónapns murrkaidőkeret alkalmazásával tőrténik.

ltr. Köíötí prunknidő íel*ttí munktvégzó*

A 13, pütlt szerint szá*ított óradij iileti meg a pedagóg*s-m*nkakörben fbglalkoztatott
kiizalkalrr:azottat, ha a munkáliató intÉzkedése alapján a kiitöt1 munkaidőt meghaladóan kell a
nevelesi-oktatási intézményben. il}etve a pedagógiai szakszcllgálat intózményében ma*kavógzés
céliábcl bennt*rt*zkrrdnia. Annak megállapítása, hogy a kiittitt rrunkaidót a pedagógus-
rnunkakőrben f*glalktlrjtatutt közallcalnraz*tt túllépte-e, a havi munhaidőre vetítve tijrténik.

lt" Helytttesítós ós a megillxpodás alapjrtn törtónő munkavégzós

l2,1. Ha a pedagógus elrendelés alapjárr a munkerkörére jogszabályban megállapított neveléssel-
gktatással lekő{Stt mnnkaidó felett. * az e*eti lrelyettesitést mcghaladó xrértékben - további tanórai
vagy egyéb foglalk*zást tert, a 13. p*nt szerint szárríts}tt óradfira.}trg**ult.

1?.2" Ha n feladat ellátása más munkasz*rvezési i*tézketlések alk*lrnazásáv*l'o**r, oldható nrreg-

m*gállap*dáson alapuló díjazás illeti meg a pedagúgus-munkakörben foglalkoztatatt,at, amennyiben
x nevelé§scl-tlktatiixsal lekötőtt munkaidő íblső határáná! több tanórai foglalkozást, illetve egyéb
foglnlkazást t*rt" Á díj iranyadó ö*szege * rninden meglartotí ilyen í,bglalkozás utián * a t3.1. pont
sz-erint megrttlapítható összeg. E díjazáscn feliil má* jogcímen további díjaeásra a pedagógu§ nern
tarthat ie*yt. i

l2.3, bla a munkaszeívezés más módrrn ;rern oldható nreg és a pedagógrrs átrnenetileg más
pedagógus *sxtályát, tanulócsoportját" ftrglalkozási esoportját - a "nevelésse1-okt*tással tekotöít
nrunkaidőn belül - a sajátjával €§yutt tanitja, összevonással megvalósitott helyettesítést lát el, Az.
össze.v*nással megvalósít*tt helyett*sítésórt megállapodás sz*rini őijazás illeti rxeg a pedagógust,
feltéve. ha az rreghaiadja az esgti he}yettesítés rn&t*két.

l3. A helyettesítós díjazásx

13.1. Á h*lyetlesités díjazásának szárrrítási alapja pedagagus munkakőrben foglalknítet§ttak e*etón
a pedagógu* - póüék nólküli - illetményóne}c 138,5 *sxtoszi{mmal megállapított hányad* {a
tcvábbiakban : óradíj }-

t3"2. A 1?,3" pont szerinti összevont lrelyettesítés tlíjazásának rrregállapitásakor a 13, l. pont
szerinti óradíj legalább 33 Ya-a azir§myald(t összeg"
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l{. t{iíizetés*k

l4"Í. Á munkáltat* gond*skodik arról. h<rgy a ktizalkalmazoít a havi illetméxydt legkósőbb a
targyhónapot követő htinap 5. napjáig megkapja"

14"2. Anunkába járással kapcsolatcls ;gultt utazási kóltsóg*ket a munkáltató minden hónapb*n az
utaaást kövelő hónap 15, napjáigtéríti nreg.

1§. Jótéti jutt*tások

i5,1. A murrkáltatÖnál legalább S hónapja kőzalkalmazotti jogvisz*nyban álló közalkalmazott
réseére - átrN*neti anyagi gerndjaik *nyhítdsire, lcgfe§ehb a {argyév vÉgéig tör"ténó visszafizetóssel
* illetrnényelöleg adható. Az illetményelőleg maximális §ssrege a hitelnyrljtás napján énÉnyes
rninimáIbór §tszöröse. Az előleg egy évtren *sak egyszer igényelheti, rnaximum hat havi
visszafizetési kötelezettség mellett. Á visse*lízetési kötelez*tts§g te§esítdsóig újabb eíőleg nern
igényelhetó/adha{*.

l5.?" Á munkáit*tó a r:nindenkori költségvetésénelc, ftiggvdn1,*ben lakásalapoí képezhe{ és ebhöl -.
kÜlön szabá&yzatbarr foglaltak szsriní - a köza}kalmazottak szétmfualakásvásárláshoz, hazépítéslrea,
laká§felúj ításhoz kamatmentes köl csőnt nyuj th at.

l5.3. Á mr,rnkáltató a rnind§nktri kiiltségvetésének íiiggvónyében biztosít beren kívüli juttalást a
kór.,alkalmazott részérs, Erről a Felek n"rinden évben külön tárgyalást fblytatnak.

lö" Á sz*k z*rveustí jogo*uítságok érvényrt jutt*tása

1 S" 1 " lL!áiékaatatr{shoa v*Ió jog gvekortása

16.1,1. A m§nkáltatói jrrgkiir gyakorlója a választott szakszervezeti ti*ztségviselő részére * a
munkaűgyi kapcsolattrkkal vag3r a munkaviszorrrryal összefiiggö kérdésekben - a *zaksz*rvezeti
tagol tajéktlztalása megtartásiira & kötött rnunkaidő terhére Ui*biit munkaidő kedvezményt.

16.|.2. A munkáltatói jogkör gyakorlója a helyben szokásos mód<x biztosída annak lehetöségét,
hogy a szakszervezet c tevékenység*vel kapcsolatos tájÉkoi*aÉás.t a munkáltatónálkőz;zétegye.

l6"t,3. A milrrkáltatói jogkör gyakortója *,a közalkalmar-rrttak gazdasági és se§ciális *rdekeivel
kapc*r:latban tájókoztctási kőtelezeltségév*l össze§iggósben a váasztnit szakszerveztti
tisutxdgvis*lőt bevonja a munkateri}ek arányos ellát;tsával összefiiggő rlöxtések elókószítésÉbe.

16.1.4. Á munkállató abb*n az ssetbsrr! ha * válas;*ott xzakszervezeti tisxségvisetó valamely
nrunká|tatóí intéuk*déssel {döntéssel) vagy ann*k tervezetével kapcsolat*x vóleményt nyilvanított,
konzultációt keademényezeft * a k$tött munkaidő terhére * öt ntunkanapon belül egyeztetést tart,
Nem terheli ez a kötel*ze§ség a munkiiltatói jogkör gyakorlóját az tlyan ügyekherr, amcly*.kben
hatvan napsí} beiül már *gyeztetést taÉr:ttak.



ló.2. Áz *rdp'hképv§:lettel *p*geftiggő jqgqh érvényre iillj*li}s*

16"?.1. A nrunkahelyi szakszerveatii váiasfiott tisxtségviselfi és a rn*nkáltatói jogkiir gy*kirrlója
rendszerese* errékeli a közalkalnrazottak szerciális, valamint éler- és rnunkakönitmé*yeit, Á
rnunkahrlyi r,álasetatf szakszervszeti tisztségviselő jogr:suit az ad*lt nrunkahelyen dolgozó
valamennyi kÖzalkalrna:zctt, x kózztr1<*hnazottak. r*eglratárrrzntt *mpnrtja, illetve c§ye§
köralkalrnazottak érdekében fellepni. A rnunkáltatói jcrgkör gy*k*rlúia ezen tárgykörökbe tartozó
döntései eíőtt rneghaltgatia a képviseleti jtgot gyakarló r,álasztott szaksrervezeti tisztsdgviselőt.

lŰ.?-2, Ha a nrunkahelyi *gyeztetés * annaic rnegkezddsétól számitoít eit munkanapon helül * nern
játt *ikerrel, illetve annak kezdeményez*sére * rnurrkáltatói jogkör gyakorlója két munkanaptln
belül nem adotl váiaszt. a nnun*ahelyi választatt szakszervezeti tisáségvixel$ ajárási szakszervezeti
liszJségvixelő s*gitségét kéri. Á járási sz.akszervez*ti tiszts*gviselő ker-denrérryezásére a járási
tankerÜi*ti igazgató a rnunkáltatói dónt*s megbazatalát vagy vágr*hajtr*sát fe}íiiggeszthgti,

16.2.3. A.iárási s:raksr,ervezeti tisztsdgviselö indokü}t esetbetr a §zakszervezet ürszágos lradrá;iától
kérhet segítséget" A §zak*z*n,ezet űrszágrrs tr*dája a KLIK elrrökénél kezdemónyezhet *gye;*etést,
kérve * döníes meg§azatalának, illetve végrehajtásának felfiigg*sztését. t

l 6 *3. A sg*s,rtrvezet helyiq*ghqqználeti josp

Á szakszervezet jogosult arra. hogy mur*aidő után vagy munkaidöben a rnurrkáltató hell,iségeit
ér*iekképviseleti tevékenysége céljából hasenálhass*. A he}yiség használata a neveléssel-oktatáJsal
§sszef§ggő tevdkenységet nem zavarhatja,

1§,4. Á felsóbh,seakszen,ezpti szer!, t

16.4"t" Á. váiasztott szakszeryezeti tisztségviselii tekintetéb*n a felgítes szervjogait a §zakszervezel
elnők* gyakorirlja, aki eirt a jogát * a KLIK eln§k*nek énesít*se mellett - átr§házhetja a járási
szakszervezeti tisztsegviselőre,

lŐ"4.2. Áz adtltt rnunkahelye* megválasztütt alep§z§í§ezsli titkáron kívül rnegilleti a mu*kaj*gi
véde}gn azt - a legfeljebb egy tö - s*akszervezeti válasfiott tisztsógviselót is. aki az alapszervez*ti
ti tkar helyettesítésével kapcsolatos fel adatot iátj a el.

lŰ.4.3" l{a választ*tt sz*kszen§zsti tisáségviselő közalkalmazoni jogviszn*yának
megszÜntetéséhee a felettes sz"§rv egyetértése szükséges, a Szakszervezet elrrökónck
kezdemónyezésére a Ki,íK elnóke öt munkanapon belül kcmzultációt hiv össze"

1 ó,§, A Brqr*.pidó,-kedveffr9ny

t6"5,1 A fel*k megállapodnak abb*n, hogy a szak*zervezeti Érdelt-kepvis*treti fevókenység úlá*á*a
erdekében rendelkezésre álló munkaidó-kedveeményt a KLIK áftal foglalkoztatcrtt összes
szaksxerv,ezeti tag utan állapít"!ák meg, azzal a rnegkötéssel, lrogy járasi szinten nem haladh*§a rneg
az öss:res kiadctt munkaidó kedvezmény az l\{t. szerinti rnértéket. Ha a pe<lagógus rnunkakörben
fuglalkoztatctt§ak a *eveléssel-oktauissal lekötöü mun*aideje a tel.}es munkaidö ötvenöl-hatvaí}öt
száealéka. a murrk*idő kgdvezmÉnyt h*ti huszon*égy óta xevelésxel-*ktatr{ssal lekotctt munkaidó
alapulvételével kell kiszámítani.



16.5.3. Ha az ad*t k§znev*lési intéz;:rónyben foglalküutatott ktizalkalmaz*ttak legalát:b tíz
sxáz*léka t*g|a a §zakszcrve?§tnek, a ped*gógxs nrunkakörben {bgla}k*ztatott választatt
saakszervez*ti liszlségviselö nrunkaictii beosztásál - intézmÉnyenként tegfe§ebb kettő tő
tekintetében - Úgy kelÍ elkószíte*i, h*gy a nevelósscl-r:ktatással lek§tott munkaidő alsó határrinál
ti'lbh tanórai fogXalkclzást v*gy tgyéb , filg}alkozást csak eseti helyettesítésk*r lássa* el. A
rnunkáltatóval valÓ knnzultációra pedig a*.ötötl munkaidönek a neveléssel,crktatással le nem k§tőtt
résr.Óben kerü§ön sar, l{a az intéznrény feladatellátási helyei több telepiilésen találtratók e
rendeli<ezéseket a sz*khely t*kintetóben kell alkalrrlazni. §;r.sn túl a rnás települdsen tdl.tr
teleptrelyen egy-sgy Íö tekirrtetóben is alk*lrxazni kell, ibltéve, }rosy a t*lephelyer: foglalkoztatott
ktizalkalmazottak legalább tiz szixaléka tagsa a 3zaksaerv*zetrr*k.

16.5.3. A pedagógus mu*knkörben íagl*lkoxtatütt járási szaksz-.en,ezeti tiszrségr,ise!ő tanórai vagy
egyób f*glalk*zás megtaltására - rnunkaiclő beclsitás szerint * betervezett munkaideje heti hű
&ranál ne*l lehet löbb. E rendelkezéstól eltérő nrr.lr*,aidő kedveirrndnyben a Kt.lK elnöke és a
§zalrszerv*zet elnökc állapodhat meg. A járási szaksz-en,ezgíi ti§zt§égvise]őt * érdekképviseleti
tevékenységének eltátásáhelz * *z esedókesség napját megelőzócrr legalább öt munkan wpa| a
munkáltat,*i jogkör gyakorlójának benyujt*tt * írásbeli kérésére a nTunkáltatói j*gkör gyakorlója
tanítási évenkónt le6alább tíz legfe§ebb tizenöt nrunkanapra mentesíti a murikavégeés alól. Yita
esetéx a tíz munkanap íbletti rnentesítdsriil * a Szaksxerr"euet elnökének kezrlern*nyezésére * KLIK
eln*ike dönt.

lS.5.4. Ábban *z e§etbsn, ha tfibb se&k§xertrezeÉnek van választott siaakszervezeti tisnségviselője
egy ktiznevelési intózményben, a §z*kszervezet elnöke dóntésónek n"legf*lelően kelt atkalmazni az
l6,§.2. pontban fbglaltakat, legfelj*bb kettő tisz:tsógviseió tekintetében,

l7.iÍ,áraáék

17,1 Ákollektív szerződést Felek h*tártlzatlan idóre kötik. Rendelkezéseit a Felek szükség szerint
felülvizsgáljrik.

lV.2 A koliektív szerződdst * az aláíriást kclvetőe* - ail aláiró íblek a honlapjukbn n3,ilv-i{n*sságra
hozzák.

17.3. A kollektív szerződés hatálybalépésévcl egyidejűlcg a kÖrábban megkötött koltektív
szerziidések haÉlyukat vesztik.

1?.4, A §zakszerl,ezet évenként közhiteles nyilatkauatot te§z a KLIK-nél közalkalrnazottként
drilgozó auon tagjaik számáról kömevelési intézményenkérrt, akiknek sz&kszervexeti tegdíját nem fl
rnunká}tatÓ vonja illetmón.l,ükbőI. Az e}őző ér,:,e vonatkoz.ó nyilatkozat meg{ételének i*őptintia
óvenként április 1-30. közötti idöszak.

17"§. A Sz-aksz"en,ezet kixyilvánítja h*gy az Mt. szerinti seakszervexeti mun}aidó-kedvezmény
kiadása a j*len kolle*tfv szerzödés l6, pontia szerint. te§*s mért§kben megtöíténik.

1?.6. A kollektiv suerzöd$*t - az aláírását követii hat hónap eltelt* után - bárnrelyik fel három
hónapox lelmondási idővel fe}rnondhatja-

17.7, Akollektív szerződés a 17.8, pontban fi;glalt kivéí*itrel 2üi4, janllár í-jén lép h*ülyba.



17-8. Á kottektív szcrzödés 6. és l6"5, pontjai a ?0t3/3*14.,tanév §. félévének et*ö napjától lépnék
hatályba.

Brldapest, 2013, novprnber 22. -+-
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