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Szávay István
rezfmgyiiliési képviselő

Dr. Kövér László' úrnak.,

az .Ors~yúíléS elnökének

Tiszteli Ein k úr!

A Házszabály 91 . § alapján írásbeli kérdést kívánok intézni a nemzeti erőforrás miniszteréhez,

mint a tárgyban illetékes minisztérium vezetkéhez jervead-e a. ICor~ a. p dag+ Basa

vrffirtkí«rtmziisí keetvezminyének v isszatiflít ásít?" címmel .

A kérdése irambeli választ kérek!

Tisztelt Miniszter úr!

A Jobbik Magyarországért Mozgalom számára rendlcívlil frtntas nktahis tám~

igy a peőagbgus-titrsaőalom segítését is nemzeti ügynek tekinti. Siúnálatos tény, hogy a

magyar tanárok nincsenek megbecsülve sem erkölcsileg, sem anyagilag. A helyzetet az utóbbi

nyak évben a 1'vledgyessy,-Gyurcsány-Eiajzíai-korm&iy te,

	

súlj,mb~ nem tőe!klve

azzal, hogy a magyarság jővöje függ a felnövekvő nemzedékek szellemi és erkölcsi

gyarapodásáért felelős szakemberektől . Ez az alapvető nemzetstratégiai fontosságú és

fé"ségtercs' hjvaffist az egytttast kVvvtő szueia6tta ~ának sikerült teestin

lezüllesztenilk, a tanárok nem tudják ellátni oktatási-nevelési feladatukat, filléres anyag i

problémákkal küszk ődnek, minimális az társadalmi megbecsültség	

A szcto'i'ali's* korm&tYok eRehet'cíieniwtték a nevelésben és Xanftásban főszerepet

játszó' kőzalkalmazottakat, ezt bizonyítja többek között az is„ hogy 2007 . május 1-étől a

k

2010

	

.;O . L

'10 10/07 1633

	

TX/RX NO. 1919

	

PO1



IG 10707 CSCt 19 :33 FAX 38 1 441 974

	

GY KTK

	

NY .NI'. I LV

	

2

y-kormny a 95/2007. (IV.25.) korra rendelet 'T§ (1) bekezdésében megvonta a

vaslki utazási kedvezraéuyt pedagógusoktól, ráadásul semmiféle érdekegyeztetés nem történ t

az érintett szervezetekkel, akik kectvezményeik esor~ e-Rel" tvfblrsz+31- emeltek- A

Nemzeti Együttműködés ~a sem vetette fel eddig a kedvezmények esetleges

vlss~lIását, így e pedzgó~k továbbra la év~ Vissze 12 alkalommal – oda- és

visszautat külön számolva – vehetik igénybe az 50%os utazási kedvezxaéuyt, amefy a legtöbb

pedagógus számára még a mur~k'iáht kapcsolódó, úgymond hivatalból tett utazásokhoz sem

Kérdezem tehát Miniszter úrtól :

Tervezi-e a Kormány a fent említett kedvezmc%yek visszaállítását, ezzel
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ekei oktató, (le an-yaglag nem kelión. megi cet p+

	

át?

Várom. megtisztelő válaszátl

Budapest, 2010. október 7.

Szávuy István

orsz,i~'

Jobbik Magyarországért Mozgalom
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