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A Pedagógusok Szakszervezetének  

f e l h í v á s a  

közös cselekvésre 

 

A Pedagógusok Szakszervezete a köznevelés átalakítását továbbra is súlyosan 

elhibázott döntésnek tartja. 

 

A Pedagógusok Szakszervezete által 2015. november 21-én rendezett fórumon a 

köznevelésben dolgozók megfogalmazták a köznevelési rendszer átalakításának a 

gyermekekre, tanulókra, pedagógusokra és a nevelő-oktató munkát segítőkre gyakorolt 

negatív hatásait, amelynek összefoglaló anyagát megküldték Orbán Viktor miniszterelnöknek.  

  

A Pedagógusok Szakszervezete XXV. Kongresszusa 2015. december 5-én megtárgyalta 

a köznevelés rendszeréről szóló helyzetelemzést, és határozatot hozott a megoldásra váró 

feladatokról és a megoldási javaslatokról. Ezek között vannak olyanok, amelyek nem 

tűrnek halasztást, és vannak, amelyek megvalósításához hosszabb idő szükséges. A 

Pedagógusok Szakszervezetének meggyőződése, hogy a köznevelés jelenlegi rendszere 

teljes újragondolást és radikális változtatást igényel. 

Az Országgyűlés feladata, hogy értékelje a kialakult helyzetet, továbbá 

meghatározza a továbblépéshez szükséges kormányzati feladatokat. A Pedagógusok 

Szakszervezete ezért e felhívás közzétételével egyidejűleg megküldi a Kongresszus 

dokumentumait az Országgyűlés illetékes bizottságaihoz, valamint a parlamenti pártok 

frakcióihoz, és parlamenti vitanap megtartását kezdeményezi. 

 

Az azonnali megoldást igénylő kérdések között szerepel többek között: 

- az áttekinthetetlen irányítási rendszer újragondolása, beleértve a köznevelési intézményeket, 

az igazgatók jogköreit és feladatait, 

- a rendszer finanszírozásának kérdései, a biztonságos működéshez szükséges költségvetési 

fedezet megteremtése, 

- az intézményi gazdálkodási jogosultságok visszaállítása, 

- a pedagógus-életpályamodell alá nem tartozók bérhelyzetének rendezése, 

- a Nemzeti alaptanterv, a kerettantervek, a szabad tankönyvválasztás, 

- az intézmények és pedagógusok autonómiája, 

- a pedagógusok minősítési rendszere, 

- a pedagógusok foglalkoztatási rendje, 

- a pedagógusok bér- és pótlékrendszere, 

- a tanfelügyeleti rendszer. 

 

A Pedagógusok Szakszervezete a PSZ XXV. Kongresszusán hozott határozatairól 

értesítette Magyarország Miniszterelnökét is. Magyarország Miniszterelnöke érdemben nem 

válaszolt. 

 

A Pedagógusok Szakszervezete igazolva látja törekvéseit! 

Az elmúlt napokban több gimnázium nevelőtestülete ismerte fel, a köznevelés rendszere 

jelenlegi formájában nem működhet tovább. Véleményét nyílt levél formájában 

nyilvánosságra hozta. A nevelőtestületek a pedagógusok kongresszusa által megfogalmazott 

helyzetelemzéssel szinte azonos, a megoldási javaslatokat illetően a PSZ követeléseivel 

összecsengő követeléseket fogalmaztak meg. 
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A Pedagógusok Szakszervezete őszintén reméli, hogy az eddig nyilatkozó 

nevelőtestületekhez még számos – nemcsak gimnáziumi – nevelőtestület csatlakozik. 

 

A Pedagógusok Sztrájkbizottsága kezdeményezésére 2016. január 12-én megkezdődtek 

a szakértői egyeztetések az EMMI Köznevelési Államtitkárságával a Pedagógusok 

Szakszervezete XXV. Kongresszusán elfogadott megoldási javaslatokról. 

 

A Pedagógusok Sztrájkbizottsága a Kormány képviselőivel folytatott tárgyalásokon akkor tud 

eredményt elérni, ha bírja a köznevelési intézmények nevelőtestületeinek támogatását.  

 

A Pedagógusok Szakszervezete kéri, hogy azok a nevelőtestületek, amelyek 

azonosulnak a PSZ követeléseivel, az erről szóló nyilatkozatukat küldjék meg a 

psz@pedagogusok.hu e-mail címre. 

 

Minél több nevelőtestület vállalja, hogy támogatja a megfogalmazott célkitűzéseket, 

annál világosabbá válik: eljött az ideje a közös cselekvésnek! 

 

Budapest, 2016. január 14.               Pedagógusok Szakszervezete 
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