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Írásbeli kérdés

Tisztelt Eln ők Úr !

Magyarország Alaptörvénye 7. cikk (2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012.

évi XXXVI . törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánok benyújtani az

Emberi Erőforrások Minisztériumát vezető miniszterhez mint а tárgyban illetékes

minisztérium vezetőjéhez

„Mitő l tart а Kormányzat, hogy nem teszi 1eьеtővé а magyar pedagógusok mind ősszé

egytizedének kőzreműkődésével felállított Nemzeti Pedagóguskarban való őnkéntes

tagságot?„

címmel .

А benyújtott kérdésemreа választ írásban várom .

Tisztelt Miniszter Úr !

А Nemzeti Pedagóguskar (NРК) Alapszabálya nem teszi lehetővé а szervezet életében

önkéntes tagsággal történő részvételt, hanem kötelező , automatikus tagságot ír elő . Horváth

Péter elnök & az NPK megalakulását követően azonban kijelentette, hogy „az é n

korosztályomat sokszor késztették arra, hogy különböző szervezetekbe belépjen”, ezért az

NPK-ba történő önkéntes tagságot ő is szerencsésebbnek tartaná. Ennek igénye több

pedagógus szakszervezet részéről is elhangzott, illetve а sajtóban megjelent egyéb

vélemények is ezt tükrözik.



Az önkéntes tagság megtagadásán аk lehetőségét annak fényében is rendkívü l

aggodalmasnak látom, hogy már а szervezet tisztségvisel őit megválasztó és annak

Alapszabályát elfogadó küldöttgyűlés is súlyos legitimációs problémával küzdö tt: az NPK

Előkészítő Bizottságának elnöke, Kбrösiné dr . Merkl Hilda ugyanis maga is elisme rte, hogy а

küldöttgyűlés tagjait kiválasztásában а mintegy 150 ezer magyar pedagógusnak mindössz e

egytized része, 15 ezer 542 fő ve tt részt. Ez azt jelenti, hogy Nemzeti Pedagóguskar legf őbb

döntéshozó szervének megválasztása а tőle tudatosan távolmaradók rendkívül magas arányát

tekintve kudarcba fulladt, és lényegében nem rendelkezik legitimitással, nem bírja а

pedagógustársadalom széles körű támogatását .

А fentiek okán а következőkre várom Miniszter Úr válaszát :

1. Hogyan tekinthet а kormány kizárólagos tárgyalópartnernek és legitimnek egy önmag a

által létrehozott, egytizedes részvétellel felálló, kötelező szakmai szervezetet?

2. Ha Miniszter Úr szerint ez valóban „ . . .egy olyan lehetőség, ami eddig, ilyen formában

nem volt Magyarországon”, akkor miért nem teszi lehetővé а kormány az önkéntes

tagságot az NPK-ban?

Budapest, 2014 . augusztus 6 .

Tisztelettel :
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