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Peda

gó gus

mint szakszervezet
(a továbbiakban egytitt:

Felek)

között,

munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a nemzeti
köznevelésről szóló 201L évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.), aközalkalmazottak jogállásárőI
szőlő 1992. évi XXXIII. tv. (továbbiakban: Kjt.), valamint a szakképzésről szőlő 2011. évi

a

CLXXXVI.

törvény (a továbbiakban: Szt.) a|ap1Ín.

Bevezető

A

köznevelési rendszer eredményes működése és a foglalkoztatás hatékonyabb megszervezése
érdekében Felek a következőkben állapodnak meg.
Előzmények

A kollektív szerzódés aZ

oktatásban érdekelt következő szakszervezetek: Pedagógusok
Szakszervezete' Magyar Közoktatási és Szakképzési SzakszeÍvezet, oktatási Vezetők
Szakszervezete, Munkástanácsok Pedagógus Ágazata, Magyar Zeneművészek és Tiíncművészek
Szakszervezeteközremiíködésével készült. A kollektív szerződés megkötésének célja a bevezetőben
foglaltak mellett, hogy Felek hozzájáru|1anak az }i4t., az Nkt., az Szt., továbbá a pedagógusok
előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásríról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
köznevelési intézményekben történő végrehajtásárő| sző|ő 32612013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Vhr.) pedagógus-munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó rendelkezéseinek
végrehajtásához. Felek figyelembe vették a Pedagógusok Sztrájkbtzottsága, valamint a Kormány

- a köznevelés rendszere állami ferrrrtartásával összefiiggő szervezési és
jogok
gyakorlásával
kapcsolatos kérdésekben_ aláirtmegállapodásban foglaltakat.
munkáltatói
áIta| 2013. januar 22-én

A kollektív szerződéssel a Felek azML 276. $-a alapjén, a jogszabályi keretek között kölcsönösen,
jóhiszeműen és együttműködve szabályozzák a KLIK-ben kozalkalmazotti jogviszonyban
foglalkoztatottakat érintő, munkavégzéssel kapcsolatos kérdéseket.

1.

A kollektív szerződés hatálya

A

kollektív szerződés hatálya a KLIK fenntartása alá tartoző köznevelési intézményekben
közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatottak'ra, továbbá a KLIK-ben a kozalkalmazottak
tekintetében munkáltatói jogkört gyakorlókra terjed ki.

A kollektív szerződésben foglaltakat a

vezetői és magasabb vezetői megbízással rendelkező

kőzalkalmazottak tekintetében is alkalmazni kell.

2.

A munkáltatói jogkör gyakorlója

A munkáltatói jogkört a köznevelési intézményekbenfoglalkoztatottak tekintetében - az Nkt.-ban
aZ intézményvezetője gyakorolja. A munkáltatói jogok
meghatározott keretek között
gyakorlásának rendjét a KLIK mindenkor hatályos Szervezeti és Működési Szabályzata
tartalmazza.
3.
3.1 . A

A kinevezés teljesítése

munkavégzéshez szükséges feltételek biztosítása

a köznevelési intézményben
3.1.1' A pedagógus-munkakörben foglalkoztatottközalkalmazottaknál
történő munkavégzés megtervezésénélfigyelembe kell venni azokat a körülményeket, amelyek
abhoz szükségesek, hogy zavartalanul el lehessen látni a munkakörhoz1'artozó feladatokat.

3.I.2. A munkáltatói jogkör gyakorlója eltekinthet a pedagógus munkakörbe tartoző feladatok
köznevelési intézményen belüli ellátásától azok tekintetében, amelyek jellegtiknél fogva külső
helyszínhez kapcsolódnak' vagy ha azok ellátása külső helyszínen rendelkezésre ál1ó feltételeket
igényel. Kétségesetén a munkáltatói jogkör gyakorlója hatátozza meg, hogy az adott munkaköri
feladat végrehajtása a koznevelési intézményben vagy azon kívül oldható meg. A köznevelési
intézményben történő munkavégzésnekkell tekinteni azt is, ha a pedagógus a tanórai vagy egyéb
foglalkozást - a pedagógiai programban foglaltak, illetve a munkáltatói jogkör gyakorlójának
utasítása szerint _ a köznevelési intézményen kívül szervezi meg, továbbá, ha a tanulói felügyelet
megszervezésére és ellátásara a köznevelési intézmény keretein kívül kerül sor.
3.2. Munkáltatói költséetérítés

A pedagógus-munkakörben foglalkoztatott részere - azMt. 51. $ (2) bekezdése a|apján - meg
kell téríteniazokat a munkáltatói jogkör gyakorlój a által jóváhagyott, indokolt és igazolt
3.2.1.

költségeket, amelyek
a) a foglalkozások, tanítási órák előkészítéséhezszükséges kiadásokat fedezik, továbbá
b) amelyek a szülőkkel történő kapcsolattartáshoz, valamint a tanulószerződések és a
gyakorlati képzésekkelkapcsolatos ellenőrzésekkel összeftiggésben keletkeztek, valamint

c) a

munkaköri feladatok körében teljesített, intézményekközötti

helyi, illetve helyközi

utazások mi att keletkeztek.

4.

A pedagógus munkahelye

pedagógus-munkakörben foglalkoztatott köza|kalmazott a neveléssel-oktatással lekötött
munkaidőt egy adott, a kinevezésében feltüntetett köznevelési intézményben teljesíti (munkahely).
Több köznevelési intézményben egyoldalú munkáltatői intézkedéssel elrendelt foglalkoztatásra
akkor kerülhet sor, ha a pedagógus számára az adott tanítási év, adott félévébennem biztosítható a
foglalkoztatására irényadó neveléssel-oktatással lekötött munkaidő alsó határának megfelelő számu
tanőrai vagy egyéb foglalkozás. E rendelkezések az ML 53. $ (3) bekezdésében meghatározott

A

e s

etekb en cs ak a

p ed

5.

agó gu s ho zzáj árulás

ával alkalm azbatők.

A munkaidő-beosztás

és a

munkaidőben ellátandó feladatok

5.1. A köznevelésí íntézménybenpedagógus-munkakörben foglalkoztatott közaIkalmazott
munkaidő-beosztását (munkarendjét) oly módon kell meghatározni és nyilvántartani, hogy abból
egyértelműen meg lehessen állapítani a neveléssel-oktatással lek<itcitt munkaidő terhére végzett
feladatokat, továbbá a kötött munkaidő terhére ellátott feladatokat.
5.2. Aköznevelési intézményben vezetői megbizással rendelkezó közalkalmazott - ha a kinevezése
pedagógus-munkakörre szól - avezetói feladatokat a teljes munkaidőnek a tanórai foglalkozásokkal
le nem kötött részébenlátja el.

A sza|<képzo intézményekben folyó moduláris oktatásban résztvevők tekintetében a munkáltatói
ogkör gyakorlój a a munkaidőkeretet tiz honapban is megállap ithatja.

5.3.
j

6. Mentesülés a munkavégzésíkötelezettség

alól

6.1. A közalkalmazottat az Mt. 55. $ (l) bekezdésében felsoroltak mellett, előzetes kérésérea
munkáltató mentesíti a munkavégzési kötelezettségének teljesítésealól a következő esetekben:

a) Ha a kóza|kalmazott az intézménybeiskolázási tervében meghatarozottak

szerint
kapcsolódik be a pedagógus továbbképzésbe |277l1997. (Xl.I. 22.) Korm. rendelet ó. $ (2)(7) bek.]. A mentesülés a továbbképzésen való meg|elenés napjára, valamint a vizsgák
napjára és vizsgánként további kettő-kettő munkanapra szol;

b) A minősítő vizsgán való részvételre a vizsga napján, továbbá a vizsgára

történő

c) A

történő

felkészülésheztovább kót munkanapra.

minősítési eljárásban való részvételnapjéna, valamint
folkészüléshez további egy munk afiapra.

a minősítési eljárásra

d) A

továbbkepzési program' illetve a munkáltató egyedi engedélye alap1án felsőfokú iskolai
rendszerű képzésbenvaló részvétel esetén a kötelező foglalkozásokon, szakmai gyakorlaton
való igazolt részvétel' továbbá vizsgánként - avizsganapját is beszámítva _ négy munkanap
idejére.

4

6.2.

A kiesett munkaidőre az a)-c) pontokban foglaltak

esetében a

jár, a d) pont szerinti esetben a felek megállapodása szerint

6.3.

A

j

résávevők számára távolléti díj

ár dijazás.

6.1. pontban foglaltakhoz képest a tanulmányi szerződésben a felek kedvezőbb fe|tételekben

is megállapodhatnak.

7.

A közalkalmazottijogviszonyból

származőköte|ezettségek

vétkes megszegése

A

közalkalmazotti jogviszonyból származő kötelezettség vétkes megszegése esetén
meghallgatását követóen, az eset súlyától fi'iggően - a kőza|kalmazottal szemben alka|mazhatő
7

.1.

hátrányo s következmények

:

a) szóbeli figyelmeztetés,

b) írásbeli megrovás,
c) a jutalmazás|ehetőségéből legfeljebb hat hónapra történő kizárás.

7.2. Ahátrányos következmények végrehajtását legfeljebb .gy évi próbaidőre fel lehet fiiggeszteni.

7.3. A hátrányos következmény alkalmazására akkor kerülhet sor, ha a közalkalmazott vétkes
kötelezettségszegése óta hat hónapnál kevesebb idő telt el, illetve a kötelezettségszegésnek a
munkáltatói jogkört gyakorló tudomásara jutása őtatizenöt napnál nem telt el hosszabb idő.

8.

Az eltérő megállapodás lehetősége

A munkáltató azMt.61. $ (1) bekezdésén tul tájekoztatja a vezetése alatt állő közalkalmazottat
hatátozott időre szóló munkavégzés lehetőségéről, az őraadő munkavégzés lehetőségéről, a

8.1.

a

munkakörbe nem tartoző feladatok óraadóként történő ellátásának lehetőségéről.

8.2. A munkáltató a köza|kalmazott kérelmére gyermeke három éves kora után is, a gyermek
legfeljebb hét éves koráig az intézményműködésének veszélyeztetésenélkül a napi munkaidő
felének megfelelő tartamű részmunkaidőre módosíthatja a közalkalmazottijogviszonyt, ha erre a
közalkalmazottnak gyermeke ellátása érdekében, vagy más méltányolható ok miatt szüksége van.

9.

A munkaközi szünet

9.1. A munkaközi szünet valamennyi közalkalmazotti
teljes munkaidőnek.

munkakörben része a beosztás szerinti napi

A

pedagógus munkakört betöltő közalkalmazottak részéreharminc perc munkaközi szünetet
kell biztosítani, amennyiben a munkaközi szinet biztosításának jogszabályban foglalt feltételei
fennál1nak.
9.2.

10.

10.1'

A pedagógus-munkakörben

vonatkozó szabályozását

is

A munka-

és pihenőidő

foglalkoztatottak tekintetében - a Vhr.-nek a kötött munkaidőre
figyelembe véve - munkaidőnek minősüI az adott munkanapon

feladatellátási helyek között történő utazás, minden olyan esetben, amikor a
köza|ka|mazott alkalmazása több munkahelyre történik, valamint a tanőrai és egyéb foglalkozások
között az intézményben elt<iltott idő, feltéve, hogy a pedagógus a munkáltatő által elrendelt

különböző

feladatot lát el.

I0.2. Ha a pedagógus a heti pihenőnapján vagy munkaszüneti napon a munkak<jrére előírt a
neveléssel-oktatással lekotcitt munkaidő felső határa felett, az eseti helyettesítést meghaladó
mértékben tanőrai vagy egyéb foglalkozásttart, a 13. pont szerinti őradíj illeti meg.

A

foglalkoztatása aZ Mt. általános teljes napi
munkaidőre vonatkozó rendelkezései szerint, hat hónapos munkaidőkeret alkalmazásával t<irténik.

10.3.

portaszolgálatot ellátó közalkalmazott

11.

Köti'tt munkaidő felettÍ munkavégzés

13. pont szerint számitott óradíj illeti meg a pedagógus-munkakörben foglalkoztatott
köza|kalmazottat, Ita a munkáltató intézkedésealapján a kötött munkaidőt meghaladóan kell a
nevelési-oktatásí intézményben,illetve a pedagógiai szakszolgáIat intézményébenmunkavégzés
céljából berntartőzkodnia. Annak megállapitása, hogy a kötött munkaidőt a pedagógusmunkakörben foglalkoztatottköza|kalmazott tullepte-e' a havi munkaidőre vetítve történik.

A

12. Helyettesítés és a megállapodás alapján történő munkavégzés

l2.I. Ha a pedagógus elrendelés alapján a munkakörére jogszabályban megállapított neveléssel-

oktatással lekötött munkaidő felett, _ az eseti helyettesítést meghaladó mértékben - további tanórai
vagy egyéb foglalkozásttart, a 13. pont szerint szánnitott óradíjra jogosult.

I2.2. Ha a feladat ellátása más munkaszewezési intézkedések alka|mazásával nem oldható meg,
megállapodáson alapuló óijazás illeti meg a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottat, amennyiben
a neveléssel-oktatással lek<it<itt munkaidő felső határanál több tanórai foglalkozást' illetve egyéb
foglalkozást taÍt. A dij irányadó összege - minden megtartott ilyen foglalkozás után _ a 13.1 . pont
szerint megállapítható összeg. E díjazáson felül más jogcímen tovabbi díjazásra a pedagógus nem
l'arthat igényt.

12.3. Ha a munkaszervezés más módon nem oldható meg és a pedagógus átmenetileg más
pedagógus osztályát, tanulócsoportját, foglalkozási csoportját - a neveléssel-oktatással lekötött
munkaidőn belül - a sajátjával egyutt tanitja, összevonással megvalósított helyettesítést lát el' Az
összevonással megvalósított helyettesítésértmegállapodás szerint díjazás illeti meg a pedagógust'
feltéve, ha azmegltalad1a az eseti helyettesítésmértékét.
13.

A helyettesítés díjazása

A helyettesíté s dyazásának számitási alapja pedagógus munkakörben foglalko ztatottak esetén
a pedagógus - pótlék nélküli - illetményének 138,5 osztószámmal megállapított hrányada (a
1

3.1.

továbbiakban: óradíj ).
13.2. A 12. 3. pont szerinti összevont helyettesités díjazásának megállapításakor
szerinti óradíj legalabb 33 Yo-a az irányadő összeg.

a 13.

1. pont

14.

Kifizetések

A

munkáltató gondoskodik arról, hogy a közalkalmazott a havi illetményétlegkésőbb a
tárgyhónapot kovető hónap 5. napjáig megkapja.

I4.I.

I4.2. A munkába jarással kapcsolatos igazolt utazási költségeket a munkáltató minden hőnapban az
utazást követő hónap 15. napjáig térítimeg.

15.

Jóléti juttatások

A

munkáltatónál |ega|ihb 6 hónapja közalkalmazotti jogviszonyban álló közalkalmazott
_
részére átmeneti anyagi gondjaik enyhítésére'legfeljebb atárgyév végéigtörténő visszaÍizetéssel
- illetményelőleg adható. Az illetményelőleg maximális összege a hitelnyújtás napján érvényes
minimálbér ötszöröse. Az előleg egy évben csak egyszer igényelhető, maximum hat havi
vísszaftzetési kötelezettség mellett. A visszafizetési kötelezettség teljesítéséigújabb előleg nem
igényelhető ladhatő.
15.1.

I5.2. Amunkáltató a mindenkori költségvetésének fiiggvényébenlakásalapot képezhet és ebből

-

A munkáltató a mindenkori költségvetésénekfiiggvényébenbiztosít béren kívüli juttatást

a

ktilön szabályzatban foglaltak szerint - a közalka|mazottak szárnátra lakásvásárlásltoz,ItÍuépítéshez,
lakásfelúj ít áshoz kamatmentes kölcsönt nyúj that.
15.3.

közalkalmazoÍttészére. Enől a Felek minden évben külön tárgyalást folyatnak.

1
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gok érvényrej uttatás a

16.1. Atáiékoztatáshoz való

jog eyakorlása

16.1.1. A munkáltatói jogkör gyakorlőja a választott szakszervezeti tisáségviselő részére- a
munkaügyi kapcsolatokkal vagy a munkaviszonnyal összefuggő kérdésekben - a szakszervezeti
tagok tájékoztatása megtartására a kötött munkaidő terhére biztosít munkaidő kedvezmény't.
16.I.2. A munkáltatói jogkör gyakorlója a helyben szokásos módon biztosítja annak lehetőségét,
hogy a szakszervezet atevékenységévelkapcsolatos té1ékoztatást a munkáltatőná|kózzétegye.

16.l.3. A munkáltatói jogkör gyakorlója - akózalkalmazottak gazdaságí és szociális érdekeivel
kapcsolatban tájékoztatási kötelezettségével összefiiggésben a vá|asztott szakszervezeti
tisztségviselőt bevonja a munkaterhek arányos ellátásával összefiiggő döntések előkészítésébe.
16.I.4. A munkáltató abban az esetben, ha a választott szakszervezeti tisztségviselő valamely
munkáltatói intézkedéssel (döntéssel) vagy annak tervezetével kapcsolatos véleménytnyilvánított,
konzultációt kezdeményezett - a kötött munkaidő terhére - öt munkanapon belül egyeztetést tart.
Nem terheli ez a kötelezettség a munkáltatői jogkör gyakorlóját az olyan ügyekben, amelyekben
hatvan napon belül már egyeztetést tartottak.

1ó.2.

Az érdekképviselettel összefiiggő jogok

érvényre juttatása

16.2.I. A munkahelyi szakszeruezeti váIasztott tisztségviselő és a munkáltatói jogktir gyakorlója
rendszeresen értékelia közalkalmazottak szociális, valamint élet- és munkakörülményeit. A
munkahelyi választott szakszewezeti tisztségviselő jogosult az adott munkahelyen dolgoző
valamennyi közalkalmazott, a közalkalmazottak megfi,atározott csoportja, illetve egyes
közalkalmazottak érdekében fellépni. A munkáltatói jogkör gyakorlója ezen tárgykörökbe tartoző
döntései előtt meghaIlgatja a képviseleti jogot gyakorló választott szakszervezeti tisáségviselőt.
16.2.2. Ha a munkahelyi egyeztetés - annak megkezdésétől számított öt munkanapon belül

-

nem

jrírt sikenel, illetve annak kezdeményezésétea munkáltatói jogkör gyakorlója két munkanapon
belül nem adott választ' a munkahelyi választott szakszervezeti tisáségviselő a járási szakszervezeti
tisztségviselő segítségétkéri. A járási szakszervezeti tiszÍségviselő kezdeményezésérea jérási
tankerületi igazgatő

a

munkáltatói döntés megllozatalát vagy végrehajtását felfiiggesztheti.

16.2.3. A járási szakszervezeti tisztségviselő indokolt esetben a Szakszervezet orczágos Irodájától
kérhet segítséget. A Szakszervezet országos Irodája a KLIK elnökénél kezdeményezhet egyeztetést,
kérve a döntés me gho zatal ának, i l l etve vé grehaj tás ának fel fii g ge sztés ét.

1

6.3.

A szakszervezet helyiséehasználati io ga

A

szakszervezet jogosult ana, hogy munkaidő után vagy munkaidőben a munkáltató helyiségeit
érdekképviseletitevékenysége céljából használhassa. A helyiséghasználata a neveléssel-oktatással
összefiiggő tevékenységetnem zav arhat1a.

16.4.

A felsőbb szakszervezeti szerv

16.4'I. Aválasztott szakszervezeti tisztségviselő tekintetében a felettes szerv jogait a Szakszewezet
elnöke gyakorolja, aki ezt a jogát - a KLIK elnökének értesítésemellett _ átruhánhatja a járási
szakszervezeti tisztségviselőre'
16.4.2. Az adott munkahelyen megválasztott alapszervezeti titkáron kívül megilleti a munkajogi
védelem azt - a legfeljebb egy fő - szakszervezeti válasrtott tisáségviselőt is' aki az alapszervezeti
titkár helyettesítésévelkapcsolato s fel adatot |át1 a el.

16.4.3. Ha választott szakszervezeti tisáségviselő közalkalmazotti jogviszonyának
megszüntetéséhez a felettes szerv egyetértéseszükséges, a Szakszervezet elnökének
kezdeményezésérea

KLIK elnöke

öt munkanapon belül konzultációt

1

6.5.

hív össze.

A munkaidő-kedvezmény

A felek megállapodnak abban, hogy a szakszervezeti érdek-képviseleti tevékenységellátása
érdekébenrendelkezésre állő munkaidő-kedvezményt a KLIK által foglalkoztatott összes
16.5.1

szakszervezeti tagután á|lapítják meg, azzal a megkötéssel,hogy járási szinten nem haladhatja meg
az összes kiadott munkaidő kedvezmény az li4t. szerinti mértéket.Ha a pedagógus munkakörben
foglalkoztatottnak a neveléssel-oktatással lekötött munkaideje a teljes munkaidő ötvenöt-hatvanöt
széna|éka,a munkaidő kedvezményt heti huszonnégy óra neveléssel-oktatással lekötött munkaidő
alapulvételével kell kiszámítani.

16.5.2. Ha az adott köznevelési intézménybenfoglalkoztatott közalkalmazottak |egalÍhb tiz
széua|éka taga a Szakszervezetnek, a pedagógus munkakörben foglalkoztatott választott
szakszervezeti tisáségviselő munkaidő beosztását - intézményenkéntlegfeljebb kettő fő
tekintetében - úgy kell elkészíteni, hogy a neveléssel-oktatással lekötött munkaidő alsó hataránál
több tanórai foglalkozást vagy egyéb foglalkozást csak eseti helyettesítéskorlásson el. A
munkáltatóval való konzultációra pedig a kötött munkaidőnek a neveléssel-oktatással le nem kötött
részébenkerüljön sor. Ha az intézményfeladatellátási helyei több településen találhatók e
rendelkezéseket a székhely tekintetében kell alkalmazni. Ezen túl a más településen lévő
telephelyen egy-egy fő tekintetében is alkalmazni kell, feltéve, hogy a telephelyen foglalkoztatott
közalkalmazottak legalább tiz szézaléka taga a Szakszervezetnek.
l6.5.3. Apedagógus munkakörben foglalkoztatott járási szakszervezetitisztségviselő tanőraivagy
egyéb foglalkozás megtartásara - munkaidő beosztás szerint - betervezett munkaideje heti húsz
őránál nem lehet több. E rendelkezéstől eltérő munkaidő kedvezményben a KLIK elnöke és a
Szakszervezet elnöke állapodhat meg. A járási szakszervezeti tisztségviselőt - érdekképviseleti
tevékenységénekellátáséhoz - az esedékesség napját megelőzően legalább öt munkanappal a
munkáltatói jogkör gyakorlójának benffitott - írásbeli kérésérea munkáltatói jogkör gyakorlója
tanítási évenkéntlegalább tiz legfeljebb tizenöt munkanapra mentesíti a munkavégzés alól. Vita
esetén a tíz munkanap feletti mentesítésről - a Szakszervezet elnökének kezdeményezésére- KLIK
elnöke dönt.
16.5.4. Abban az esetben, ha több szakszervezetnek van választott szakszervezeti tisáségviselője

egy köznevelési intézményben, a Szakszervezet elnöke döntésének megfelelően kell alkalmazni az
16.5'2. pontban foglaltakat, legfeljebb kettő tisztségviselő tekintetében.

17.Záradék
|7.I A kollektív szerződést Felek batározatlan időre kötik. Rendelkezéseit a Felek szükség szerint
felülvizsgálják.
11.2

A kollektív szerződést - az aláírást követően - az aláirő felek a honlapjukon nyilvánosságra

hozzák.

I7.3.

A

kollektív szeruódés hatálybalépésévelegyidejűleg

a

korábban megkötött

kollektív

szerző dések hatályukat ve sztik.

I7.4. A Szakszervezet évenként közhiteles nyilatkozatot tesz a KLIK-nél közalkalmazottként
dolgozó azontagukszámáro| köznevelési intézményenként,akiknek szakszervezetitagdl1át nem a
munkáltató vonja illetményükből. Az előző évre vonatkozó nyllaÍkozat megtételénekidőpontja
évenkéntáprilis 1-30. közötti időszak.

A

Szakszervezet kinyilvánitja, hogy az Mt. szerinti szakszervezeti munkaidő-kedvezmény
kiadása a jelen kollektív szerződés 16. pontja szerint' teljes mértékbenmegtörténik.

l7.5.

17.6. A kollektív szerződést - az aláírását követő hat hónap eltelte után - bármelyik fel három
hónapos felmondási idővel felmondhatj a.
17.7. Akollektív szerződés a 17.8. pontban foglalt kivétellel 2014. január 1-jén lép hatályba'

17.8.

A kollektív szerződés 6. és 16.5. pontjai a20l3l20l4. tanév II. felévénekelső napjától lépnek

hatályba.

Budapest, 2013. noventber 22.

Aláírások

Á-tsp^1
Klebelsberg Intéznén
Központ elnöke
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