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Tisztelt Kollégák!
Az elkerülhetetlen bekövetkezett. A kormányzattal folytatott tárgyalások nem vezettek eredményre.
Megtettünk mindent, de nem érzékeltünk kompromisszumra törekvést, így nem maradt más
lehetőségünk, mint az országos sztrájk meghirdetése.
Le kell szögeznünk, hogy nem valami ellen, hanem valamiért kérjük Önöket az érdekérvényesítés
legkeményebb eszközének alkalmazására. Nem a kormány, nem a fenntartó, nem az igazgató, s főleg
nem a szülők és diákok ellen irányul akciónk, hanem munkahelyünk védelme és bérünk növelése a
cél.
Miért van erre szükség?
-

A Nemzeti Köznevelési Törvény ún. új típusú munkaidő számítása egyértelműen lehetőséget
ad a tanítással, neveléssel lekötött (kötelező órák) számának emelésére, hiszen a munkaidőt
három részre osztva, a következőket fogalmazza meg:
1. A pedagógus - tanítással, neveléssel lekötött - óráinak száma a heti teljes munkaidő (40
óra) 55-65%-nak terhére szabályozható. Ez most az alsó határ 55%, azaz 22 óra. Abban az
esetben, ha ez két órával emelkedik, 11.000 álláshely válik feleslegessé.
2. A heti kötelező munkaidő 80%-ával (32 óra) a munkáltató (KLIK) gazdálkodik. Igaz, azt is
leírják, hogy a tanítással – neveléssel lekötött idő fölötti sávot nem kell feltétlenül az
intézményben tölteni. Erről az igazgatónak van hatásköre rendelkezni.
3. Az órákra való felkészülésre, a dolgozatjavításokra, a kutatómunkára, a családdal való
kapcsolattartásra, s még sok egyéb a pedagógushivatással összefüggő tennivalóra marad
heti 8(!) azaz nyolc óra.

Nem vitatja senki annak a 2010-es kutatásnak az eredményét, mely a magyarországi pedagógusok
heti átlagos munkaterhelését 51(!!!) órában állapítja meg. Félreértés ne essék, a fent leírt
szabályozás bevezetésének nem szab gátat a szakszervezeti vezetők és az EMMI minisztere által aláírt
megállapodás!
Ezért fogalmaztuk
munkabeszüntetést.
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Melyek ezek?
- a Nemzeti Köznevelési Törvény részét képező pedagógus életpályamodell bevezetésének ne legyen
következménye a pedagógusok munkaterhelésének növelése. Ennek érdekében rögzítsék a
törvényben a pedagógusok kötelező óraszámát, a heti munkaidő 55%-ban, töröljék a törvényből az
intézményben tartózkodás mértékét kötelezően előíró 80%-os szabályozást. Ezért 2013. április 15-ig
kezdeményezzék, és fogadják el a Nemzeti Köznevelési Törvény módosítását.

- az életpályamodell bevezetésével együtt járó béremelés 2013. szeptember elsejével történő
bevezetésére a Kormány vállaljon garanciát, ami azt jelenti, hogy ha a béremelést bármilyen ok miatt
elhalasztják, az a Kormány lemondását vonja maga után.
Tudom, sokan félnek, s a félelem bénít. Gondoljanak azonban azokra az egyetemekre, melyek
rektorai néma szemlélői voltak a felsőoktatást sújtó mérhetetlen forrás kivonásoknak. Nem
támogatták az érdekükben (is) fellépő diákok megmozdulásait sem. Az elbocsátás hullám őket már
elérte.
A közoktatás szintén olyan területe a költségvetésnek, melytől tekintélyes megtakarítást várnak.
Látnunk kell, hogy ez a színvonal jelentős romlásával fog együtt járni. Nincs olyan ága az életnek,
mely akkor produkál jelentős fejlődést, amikor komoly megszorításokkal kell szembe néznie.
Már nem csak az értelmiségi létünkről van szó. Az már rég odaveszett. Állásunk, családunk, a jövőnk a
tét.
Nem nézhetjük tétlenül, hogy elvegyék. Legalább a remény maradjon. Ezért úgy tűnik, küzdenünk
kell!
Fogjunk össze! Sikerülni fog!
Budapest, 2013. március 6.
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