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I. 

HELYZETELEMZÉS 

  

A 100 éves Pedagógusok Szakszervezete a megújulás-megújítás szándékával készült a XXIX. 

Kongresszusára. 

A társadalomban lezajlott folyamatok, a gazdaságban, a politikában és a szakmában történt 

változások szükségessé teszik, hogy a PSZ a megváltozott körülményekhez alkalmazkodva 

alakítsa ki stratégiáját. 

 Kiépült az állami oktatás intézményrendszere és jogi háttere. Nincs Oktatási Minisztérium, 

így az oktatásnak nincs önálló képviselete a kormányban. 

Giga-minisztériumok irányítják a közoktatást.  

 Az önkormányzatok kezében csak az óvodák irányítása maradt. Jelentősen megnőtt az 

egyházak által fenntartott intézmények száma. 

Hasonló szakmai és munkavállalókat érintő problémák vannak jelen az oktatás minden 

területén. 

Napjainkban a társadalom mélyen megosztott. Az Európai Unió számos országában jól 

működő szociális párbeszéd intézményei hazánkban hatástalanok. A Kormány eddigi 

szakszervezet- politikája elutasító, a minisztériumok és a Pedagógusok Szakszervezete 

együttműködése kiüresedett. 

Az érdekegyeztetés mai lehetőségei beszűkültek, a PSZ érdekérvényesítő-képessége romlott. 

Ezért a Pedagógusok Szakszervezetének is keresnie kell az érdekképviselet és 

érdekérvényesítés új lehetőségeit. 

 

II. 

A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE STRATÉGIAI 

CÉLJAI 

 

A PSZ kezdeményezi és szorgalmazza a magyar közoktatás jövője érdekében egy 

kormányokon átívelő, hosszú távú oktatáspolitikai koncepció kidolgozását, és abban aktívan 

részt kíván venni.  

Szükségesnek tartja a költségvetési források növelését a közoktatásban. Ennek el kell érnie az 

EU 28 országa oktatásra fordított költségeinek átlagát. 

Készüljön reális szakmai elemzés a mai iskolarendszer működéséről, helyzetéről.  

Minden jövőbeli szerkezeti változást és tartalmi szabályozást a valós helyzethez kell igazítani 

(pl. 9 évfolyamos általános iskola és az új NAT bevezetése). 

Nem lehet csak a gazdaság és a munkaerőpiac pillanatnyi mennyiségi és minőségi igényeit 

kiszolgálni a közoktatás rendszerének, hosszabb távú tervezésre is szükség van, különös 

tekintettel a szakképzésre és a felnőttképzésre. 

A jelenlegi iskolarendszer nem tudja kezelni a növekvő társadalmi egyenlőtlenségeket, inkább 

felerősíti azokat.  

Szükséges a tankötelezettségi korhatár emelése. Meg kell állítani a tanulói lemorzsolódás 

növekedését.  



A tanulói és a pedagógus munkaterhek csökkentése érdekében sürgető egy új törvényi 

szabályozás. 

Foglalkozni kell a pedagógus-munkaerőhiány okaival, annak rövid és hosszú távú 

megoldásával, valamint a pedagógusképzés és továbbképzés rendszerének észszerűsítésével, 

korszerűsítésével. 

Meg kell őrizni a Pedagógusok Szakszervezetének politikai pártoktól való függetlenségét.   A 

Pedagógusok Szakszervezete továbbra is támogat minden olyan szakmai programot, 

kezdeményezést, amely az általunk képviselt értékekkel, célokkal azonosul. 

 

III. 

A PSZ FOGLALKOZTATÁS-, BÉR- ÉS KERESETPOLITIKAI 

CÉLJAI 

 

Az oktatás minőségének további javítása, az uniós mércéhez igazodó élet- és 

munkakörülmények elérése érdekében az alábbi változások szükségesek: 

• a neveléssel-oktatással lekötött munkaidő (22-26 óra) felülvizsgálata, az óraszámok 

egységesítése, az egyenlő munkáért egyenlő bér elvének érvényesítése; 

• a technikai munkavállalók és a nevelést-oktatást közvetlenül segítő kollégák 

bérének rendezése, a bérek versenyképességének biztosítása, 

• a gyógypedagógiai asszisztensek munkaköri feladatainak felülvizsgálata; 

• a közoktatásban, az iskolarendszerű szakképzésben foglalkoztatott valamennyi 

munkavállaló közalkalmazotti jogviszonyban való alkalmazása; 

• a pedagógus életpályamodell felülvizsgálata; a vetítési alap minimálbérhez kötése;  

• az életpályamodellben meghatározott béremelés utolsó részletének biztosítása minden 

érintett munkavállaló részére; 

• a 326/2013. (VIII. 30.) számú kormányrendelet felülvizsgálata; 

• a pedagógusok minősítési és tanfelügyeleti rendszerének újragondolása; 

• a minőségi munka anyagi elismerése; 

• a helyettesítés és a túlóra jogszabályainak rendezése; 

• cafetéria biztosítása minden munkavállaló számára;  

 

IV. 

TAGSZERVEZÉS 

 

A szakszervezeti taglétszám növelése, a fiatalok megnyerése a Pedagógusok Szakszervezete 

számára a jövőnket meghatározó kérdés. Ez annál is inkább elengedhetetlen, mert a 

pedagógustársadalom elöregszik, amit a PSZ korfája is mutat. 

Nagyobb figyelmet kell fordítani a nevelést-oktatást segítők körében a tagszervezésre. 

Fel kell venni a kapcsolatot a pedagógusképző intézmények hallgatóival és 

önkormányzataikkal, kezdeményezve a szakmai gyakorlat idején a szakszervezeti tagság 

létesítését. 

http://pedagogusok.hu/webmail/#NOP


A gyermek- és ifjúságvédelemben, a gyógypedagógiában, a pedagógiai szakszolgálatokban, 

illetve a gyarapodó nem állami fenntartású intézményekben dolgozók (alapítványi, egyházi 

iskolák) speciális szakmai igényei és az ott dolgozók érdekei képviseletére a Pedagógusok 

Szakszervezetének a jövőben nagyobb figyelmet kell fordítani. 

  

V. 

A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE SZÖVETSÉGI 

POLITIKÁJA 

 

A SZEF tagszervezeteként meghatározó szerepet kell betölteni a közszféra munkavállalóit 

tömörítő konföderáció tevékenységében. Szorosabbra kell fűzni a kapcsolatát az azonos 

értékrendet képviselő ágazati szakszervezetekkel. 

Együttműködésre törekszik minden olyan szakmai és civil szervezettel, munkáltatói 

érdekképviselettel, amelynek célkitűzései és gyakorlati tevékenysége összeegyeztethető a PSZ 

törekvéseivel.  

A Pedagógusok Szakszervezete együttműködik és szolidáris az oktatási ágazatban működő 

szakszervezetekkel a kölcsönös előnyök alapján.  

A PSZ tagja az Oktatási Internacionálénak, az ebből adódó kötelezettségek mellett, a 

lehetőségek jobb kihasználása érdekében továbbfejleszti együttműködését az oktatási 

szakszervezetekkel.   

A PSZ-nek az ETUCE tagjaként az uniós oktatásügyi kérdések és foglalkoztatáspolitikai 

ügyek alakításában aktívabb szerepet kell vállalnia. 

Az Európai Unió tagországainak - különös tekintettel a közép-kelet-európai országok - 

pedagógus szakszervezeteivel szorosabb együttműködésre kell törekedni.  

  

VI. 

ÉRDEKEGYEZTETÉS, SZOCIÁLIS PÁRBESZÉD 

 

A Pedagógusok Szakszervezete álláspontja szerint jelenleg nem működik az érdekegyeztetés 

rendszere. 

Ezért elengedhetetlen: 

• az EU normái alapján rendezett munkaügyi kapcsolatok megteremtése és 

működtetése, valódi érdekegyeztetés minden szinten; 

• a szociális párbeszéd jogszabályokban garantált intézményrendszerének érdemi 

működtetése; 

• szigorú jogszabályi szankció bevezetése és alkalmazása, ha az állami partner vagy a 

munkáltató hibájából nem működik az érdekegyeztetés; 

• a munkavállaló-barát Munka törvénykönyve és sztrájktörvény kikényszerítése; 

  



VII. 

A PSZ SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE 

 

A Pedagógusok Szakszervezete csakúgy, mint a társadalom, megosztott. A szervezeten belül 

közmegegyezésre és a bizalom helyreállítására van szükség, hogy a szervezet egysége teljes 

legyen.  

A PSZ szervezeti feladatai: 

·        az eredményes érdekképviseleti munkához a szakszervezeti tisztségviselők egységes 

tematika alapján való országos képzése; 

·        a PSZ informatikai rendszerének korszerűsítése; 

·        a PSZ-szervezetek működésének korszerűsítése; 

·        a PSZ szakmai és rétegtagozatainak erősítése, a szakmai érdekképviseleti munka 

minőségének javítása; 

·        a PSZ „arculatának” médiában való rendszeres megjelenése, kommunikációs stratégia 

megvalósítása; 

·        a PSZ marketing-stratégiájának továbbfejlesztése;  

·        a szakszervezeti szolgáltatások további bővítése; 

·        a PSZ belső szabályzatainak felülvizsgálata, a koherencia megteremtése. 
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