A PSZ véleménye a szakképzésről, a közérdekű adatigénylés eredményei
1.) A Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) mindig is egyetértett a magyar
szakképzés fejlesztését célzó konstruktív intézkedésekkel, mint a tanulói
juttatások emelése (kiterjesztett ösztöndíj, duális képzéshez kapcsolódó
juttatások), valamint a módszertani innovációt célzó lépésekkel. Ugyanakkor
elfogadhatatlannak tartja a szakképzési jogalkotással járó káoszt, mely
beárnyékolja a pozitív lépéseket és rendkívüli mértékben növeli elsősorban a
szakképzésben dolgozók terheit, de hatással van a szülőkre, a tanulókra, a
munkaadókra is.
2.) Egyetértettünk az oktatók béremelésével, azonban határozottan
visszautasítjuk az „árukapcsolást”, azaz a közalkalmazotti jogoktól, juttatásoktól
való megfosztásukat, a nem oktató munkakörben dolgozók kihagyását az érdemi
béremelésből, a béremelés igazságtalanságait, a munkaköri feladatok
tisztázatlanságát, a kiszolgáltatottság növelését.
3.) Több iskolából kaptunk jelzést arról, hogy nem készültek el az új típusú
szakmai bizonyítványok, ezért kiosztásuk jelentős késedelmet szenved.
4.) A munkáltatói és az iskolai gyakorlati képzés között korábban hidat képező
együttműködési megállapodás jogintézményének megszüntetése miatt nagyon
sok gondot okoz a nyári gyakorlatok megszervezése, mely sok esetben
"barkácsolásra" kényszeríti az iskolákat és a duális partnereket.
5.) A jogszabályi előírások ellenére a szakképzésben vannak olyan oktatók, akik
nem kapták meg a pedagógus igazolványukat, ezért nyáron nem tudják igénybe
venni a nekik járó kedvezményeket.
6.) A szakképzési törvény máris módosításra szorul, ha a jogalkotó nem mellőzte
volna a törvényi szinten előírt társadalmi egyeztetést és nem erőből vitte volna
át a gyakorta utópisztikus elképzeléseit, az iskolákat terhelő káosz számos
területen megelőzhető lett volna.
7.) A törvénymódosítás enyhíteni próbálja a szakképzési tankönyvhiányt,
pótolni próbálja a felnőtt szakmai oktatásban részt vevők elveszett juttatásai
közül a diákigazolványt, legalább kifutó rendszerben ismét finanszírozhatóvá
tenné az együttműködési megállapodásokat, ugyanakkor a legitimációs
bázisként létrehozott ágazati készségtanácsok jogköreit csorbítja, a
magániskolák finanszírozását befagyasztja, és a szakképzési centrumokban
működő iskolák költségvetését teljesen beolvasztja a centruméba, azaz
egyértelműen tovább központosít. A vizsgaközpontok létrehozása még
hónapokat vesz igénybe, az állam által elismert kimenetek száma (több mint

800) máris meghaladja az értelmetlenül megszüntetett OKJ szakképesítések
számát (767), az oktatók és a vizsgáztatók próbálják követni az eseményeket és
a tanulók érdekében menteni, ami menthető.
8.) A PSZ felszólítja az ITM-et, hogy ne növelje tovább az öncélú átalakítások
terheit, ennek érdekében kezdje meg végre az érdemi szociális párbeszédet. A
PSZ már tavaly javasolta a Szakképzési Innovációs Tanács szervezetén belül egy
tripartit fórum létrehozását, melyet az ITM válaszra sem méltatott. A parlament
előtt lévő szakképzési törvénymódosítás azonban önmagában is igazolja a PSZ
előre jelzett aggályainak megalapozottságát. Hányszor 50 pontban kell még
módosítani a szakképzési szabályozást ahhoz, hogy minden hibát, hiányosságot
orvosoljanak, és visszatérjünk a szakmaiság, a józan ész diktálta szakképzési
szabályozási környezethez, és ez mennyi terhet fog még róni az iskolákra, az ott
dolgozókra?

Közérdekű adatigénylés
A Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) 2021. január végén közérdekű
adatigénylést nyújtott be a Magyar Államkincstárnak, a Nemzeti
Népegészségügyi Központnak, a Klebelsberg Központnak, a Nemzeti Szakképzési
és Felnőttképzési Hivatalnak, valamint az összes tankerületnek (60) és
szakképzési centrumnak (41).
A következő kérdésekre vártuk a választ: 2020. szeptember 1. és 2020. december
31. között hány köznevelésben és szakképzésben dolgozó volt táppénzen,
összesen hány napot voltak távol, hány kolléga volt táppénzen vírusfertőzés
miatt, hányan kapták meg a 100%-os táppénzt, hányan haltak meg, hány dolgozó
munkaviszonya szűnt meg, illetve ebből hány fő vonult nyugdíjba (öregségi és
korkedvezményes)?
Számítottunk arra, hogy az érintettek ki fogják használni a válaszadásra
jogszabályban biztosított maximális időkeretet. Az adatokat azonban csak a
határidő lejárta után, többszöri felszólításra kaptuk meg.
Az adatok még véletlenül sincsenek szinkronban egymással.
Táppénzben részesülők száma
Táppénzes napok száma
Covid fertőzöttek száma
100%-os táppénzt kapottak száma

Tanker. + SZC
44.718 fő
590.623 nap
nincs adat
nincs adat

MÁK
30.441 fő
478.969 nap
nincs adat
305 fő

Halálesetek száma (munkavállalók
jogviszonyának megszűnési oka)
Munkaviszonyok megszűnése

108 fő

87 fő

922 fő

4.910 fő

Érdekességek:
A MÁK válaszaiban az óvodák, tankerületek és centrumok dolgozóinak összesítve
kellene szerepelnie! Azaz magasabb számoknak kellene lenniük az ő adataikban.
Az adatkezelésben nem illetékes KK és NSZFH ugyanazt a formalevelet küldette
el a tankerületekkel és centrumokkal.
Néhány szakképzési centrum – komolyan véve feladatát – már februárban
elküldte válaszait, majd a formalevélben ismét tájékoztattak bennünket. A
különbség annyi, hogy az első levélben még megmondták, hány dolgozó kapta el
a COVID-19 vírusfertőzést, hányan kaptak 100%-os táppénzt, a második levél
szerint már ezeket az adatokat nem tartják nyilván.
A köznevelési államtitkár 2020 őszén azt nyilatkozta, hogy 2020 szeptemberében
1083 pedagógus kapta meg a 100%-os táppénzt, a MÁK adatai szerint viszont 4
hónap alatt alig több mint 300 köznevelésben és szakképzésben dolgozó
kollégánk kapta meg a teljes fizetését táppénzként.

Kérdések:
Kinek higgyünk?
Ki és milyen adatokat kezel egyáltalán, mi alapján tájékoztattak/tájékoztatnak
minket az Operatív Törzsben nyilatkozók?
Ha a KK, az NSZFH és az NNK nem adatkezelők, mi alapján döntöttek osztályok,
csoportok, intézmények karanténba helyezéséről, bezárásáról?
Hol nem érnek össze az adatok?
Miért nem képes a kormány egy XXI. század kihívásainak megfelelő informatikai
rendszert létrehozni, amikor nap mint nap több milliárd forintos informatikai
fejlesztésekről kapunk híreket?
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