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ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

 

Ezen indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, továbbá a 

Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi 

szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM 

rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontja alapján a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő 

Indokolások Tárában közzétételre kerül. 

 

A köznevelés feladata a gyermek mindenek felett álló érdekére, az Alaptörvény XI. cikkében foglalt 

művelődéshez való jog és az Alaptörvény XVI. cikkében foglalt védelemhez és gondoskodáshoz 

való jog, valamint a tanszabadsághoz való jog érvényesülése szolgálata. A nevelésben-oktatásában 

kulcsszerepet játszó pedagógusok feladata, hogy az általános etikai normákkal összhangban, a rájuk 

bízott gyermekek, tanulók testi, lelki és szellemi fejlődését, jogait és érdekeit mindvégig szem előtt 

tartva – ismereteiket, tudásukat folyamatosan megújítva és gyarapítva – hivatásukat akként 

végezzék, hogy az általuk nevelt és oktatott gyermekek, tanulók, a magyar nemzet elkötelezett, 

értékes tagjaivá válhassanak, és ennek eredményeképpen a köznevelésbe vetett közbizalom is 

erősödjék. 

A pedagógusok a jövő generációinak felnevelésén keresztül közvetlen hatást gyakorolnak a magyar 

fiatalok identitására, nemzeti önazonosság tudatának kialakulására, szaktárgyi műveltségi tudására, 

alkalmazási készségeinek és képességeinek kifejlődésére. A jelenlegi úgy gazdasági, mint 

társadalmi és egészségügyi kihívásokat tartogató évtizedekben különösen fontos, hogy kellő 

számban álljanak rendelkezésre megfelelő felkészültségű, minőségi munkát végző, elkötelezett 

pedagógusok, nevelő-oktató munkát segítő dolgozók az óvodákban, iskolákban. A pedagógus 

életpálya rendszer 2013-ban történt bevezetését követően a nemzetgazdasági átlagkereset 

emelkedése, valamint a köznevelést is új kihívások elé állító események bekövetkezése szükségessé 

teszi a köznevelésben dolgozók helyzetét rendező szabályok felülvizsgálatát. A törvénytervezet 

elsődleges célja a köznevelésben dolgozók foglalkoztatására vonatkozó szabályanyag 

megújításával, elsődlegesen a több lépcsőben történő béremelés biztosításával és a 

teljesítményalapú differenciálásnak a korábbiaknál következetesebb érvényesítésével a pedagógus 

életpálya vonzerejének növelése, továbbá a foglalkoztatás rugalmasságát szolgáló megoldások 

bevezetése. Ennek keretében létrejön a köznevelés ágazati sajátosságaihoz igazodó új 

jogviszonytípus, a köznevelési foglalkoztatotti jogviszony, amely fenntartótól függetlenül minden 

köznevelési intézményben dolgozó pedagógus és az ehhez szorosan kapcsolódó tevékenységet 

ellátó nevelést és oktatást közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott számára biztosítja a 

foglalkoztatás kereteit. 

A Magyarország és az Európai Bizottság között megkötött megállapodás értelmében, az Emberi 

Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Plusz (EFOP Plusz) részét képezi a Pedagógus életpálya 

modell, melynek megvalósítása érdekében a törvénytervezet megteremti a pedagógusok 

illetményemelésének és a pályakezdők kiemelt bérfejlesztésének, a hátrányos helyzetűekkel 

foglalkozó pedagógusok többletjuttatásának munkajogi feltételeit. 

 

 


