A Pedagógusok Szakszervezetének felhívása a jövő évi parlamenti választásokon induló
pártokhoz, politikusokhoz
Miután a koronavírus-járvány harmadik hulláma „hivatalosan” véget ért, a pártok és
politikusok ráfordultak a jövő évi parlamenti választáshoz vezető útra: ígérgetnek. Ezért a
Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) felszólít minden pártot és politikust: tegyen versenyképes
ajánlatot, megalapozott ígéretet az óvodapedagógusok, a tanítók, tanárok, az oktatók és
más, oktatásban-nevelésben dolgozók bérének emelésére is!
Minden pártvezető, tapasztalt és kezdő politikusjelölt tudhatja: a pedagógusok
életpályamodellje megbukott. Bérük számításának alapja a 2014-ben megállapított
minimálbér, azaz 101 500 forint. Az azóta folyamatosan növekvő minimálbér idén elérte a
167 400 forintot, de a pedagógusok bérét - igazságtalanul - továbbra is a vetítési alapnak
elnevezett 101 500 forintból számítják. Vagyis a pedagógusok bérét több mint 60 százalékkal
kellene emelni ahhoz, hogy a köznevelési törvényben eredetileg rögzített szintet elérje.
Ma egy kezdő pedagógus bére bruttó 230 ezer forint, vagyis nettó 150 ezer. (Friss hír: az
ország egyes részein egy mezőgazdasági napszámos havi nettó 200 ezer, máshol 260 ezer
alatt nem megy gyümölcsöt szedni!)
Ennek az éveken át fenntartott és eltűrt méltánytalan, igazságtalan és megalázó
bérrendszernek az lett a következménye, hogy a fiatalok elhagyják a pályát, sőt, képzésre sem
jelentkeznek kellő számban, miközben 10 év múlva nyugdíjba mennek azok, akik az oktatást
cipelik a hátukon. Nem lesz óvónő, dajka, tanítónő, tanár, oktató, iskolapszichológus,
fejlesztő- és gyógypedagógus, de a sor még nem ért véget…
Itt az ideje, hogy a XXI. században felelősen gondolkodó politikusok, jelöltek végre
szembenézzenek a valósággal!
A Pedagógusok Szakszervezete is ígéretet tesz: hagyományainak megfelelően 2022-ben is
fórumot szervez, melyre meghívja a választáson induló pártok oktatáspolitikusait, hogy
minden oktatásban dolgozó (mint választópolgár) megtudja: miként képzelik az
egyenlőtlenségeket újratermelő közoktatás átalakítását, a tanárképzés megújítását, a
fizetések emelését, a pálya társadalmi megbecsültségének javítását.
A PSZ olyan európai Magyarországot képzel el, ahol az ígéreteket teljesítik, elmaradásukat
pedig - következményekkel - számonkérhetik a választók.
Budapest, 2021. június 14.
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