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Tisztelt Miniszterelnök Úr!
A Pedagógusok Sztrájkbizottsága a Kormány képviselőivel történő egyeztetés során
minden alkalommal felhívja a figyelmet azokra az aktuális kérdésekre, problémákra, amelyek
megoldása nélkül veszélybe kerülhet a munka zavartalan megszervezése a köznevelési
intézményekben. Ezek között a köznevelés rendszerén túlmutató ügyek is vannak. A
Pedagógusok Sztrájkbizottsága ezért kezdeményezi, szülessen kormányzati döntés a
következő kérdésekben:
1. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum összegének
megemelése miatt a közalkalmazotti illetménytábla – az „F” fizetési osztályt is beleértve –
alkalmazhatatlanná vált. 2017-ben a „B” fizetési osztálytól kezdődően a „F” fizetési osztály 6.
fokozatáig bezárólag minden közalkalmazott a garantált bérminimumnak megfelelő
illetményt kap. 2018-tól kezdődően ez a megállapítás az „F” fizetési osztály egészét érinteni
fogja. Ezért elengedhetetlen a közalkalmazotti illetménytábla összegének korrigálása oly
módon, hogy az egyes fizetési osztályokban, és azon belül a fizetési fokozatokban eltérő és
egyre emelkedő mértékű illetményhez jusson a közalkalmazott.
2. A pedagógusok előmeneteli rendszerében eltérő szabályok alapján kell meghatározni
az érintettek illetményét. A számítás alapja a költségvetésről szóló törvényben meghatározott
vetítési alap. Ez a vetítési alap azonban három éve változatlan. Ebből következően a garantált
bérminimum jövő évi megemelése miatt elértéktelenedik az előmeneteli rendszer. A
gyakornokként alkalmazott pedagógusok illetménye és a garantált bérminimum összege
között a gyakorlatban nincs különbség. Elengedhetetlen ezért, hogy a 2018. évi költségvetést
megállapító törvényben a vetítési alap összegét az Országgyűlés megemelje.
3. Az öregségi nyugdíjkorhatárt elérők foglalkoztatására vonatkozó korlátozó
rendelkezések különösen súlyos helyzetet idéztek elő a köznevelés rendszerében. A
köznevelésért felelős államtitkárság a közeljövőben készül benyújtani egy módosító
törvényjavaslatot, amelyben a kialakult pedagógushiányra tekintettel megfelelő
felkészültséggel, szakképzettséggel nem rendelkező „pedagógusoknak” a foglalkoztatását
kívánja lehetővé tenni. Ez a megoldás azonban nem veszi figyelembe, hogy vannak megfelelő
szakértelemmel és szakmai tapasztalattal rendelkező, nyugállományba kényszerített
pedagógusok, akikkel megoldható lenne a pedagógushiány felszámolása, és nem utolsó
sorban a szakos ellátottság, amely már most is végveszélyben van, különösen a
kistelepüléseken. Foglalkoztatásukhoz a köznevelésről szóló törvénynek lehetővé kell tennie
polgári jogviszonyban, óraadó tanárként történő alkalmazásukat nyugdíjuk folyósítása mellett.
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Tisztelt Miniszterelnök Úr!
Őszintén remélem, a Pedagógusok Sztrájkbizottsága kezdeményezését megalapozottnak
tartja, támogatni tudja, és a javaslatok megvalósulása érdekében a Kormány a szükséges
döntéseket meghozza.
Budapest, 2017. április 6.
A Pedagógusok Sztrájkbizottsága nevében
üdvözlettel:
Galló Istvánné
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