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Bizottsági ajánlás népi kezdeményezés vitájáho z

Az Országgyűlés Oktatási és Tudományos Bizottságának

ajánlás a

„Az Országgyú7és tűzze napirendjére és tárgyalja meg az 1993. évi LXXIX. törvény a
közoktatásról (Közoktatási törvény) módosítását abból a célból, hogy a pedagóguso k

kötelező óraszáma álljon vissza a 2006. évi módosítás előtti szintre, azaz n e
növekedjen 2007. szeptemberétől” tárgyban

a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete nevében Kerpen Gábor elnök álta l
benyújtott országos népi kezdeményezéshez

(H/3451. szám)

Tisztelt Országgyú7és !

Az Országgyűlés Oktatási és Tudományos Bizottsága a 2007. szeptember 10- i
ülésén a népi kezdeményezést megvitatta, és annak parlamenti vitájához az alábbi
ajánlást nyújtja be :

A bizottság meghallgatta Kerpen Gábort, a PDSZ elnökét, aki ismertette a mintegy
hatvanezer támogató aláírással megerősített kezdeményezés 3fő okát :

- a 2006. évi közoktatási törvénymódosítási megel őzően és azt követően - a jogalkotás i
törvény rendelkezésével ellentétben . - nem készült hatásvizsgálat a pedagógusok
kötelező óraszámának emeléséről;

- a kötelező óraszámok emelésének eredményeként nőtt az elbocsátott pedagógusok
száma, ennek egyenes következménye az oktatás minőségének romlása, hiszen egy
álláshely megszüntetésekor pénzügyi szempontok alapján születik döntés, és ne m
aszerint, hogy az adott pedagógus milyen min őségű munkát végez;

– a magyar közoktatási rendszerben az iskolákra háruló összes feladatot – a pedagógus
munkáját segítő munkavállalói kör hiányában (pl. tanárasszisztensek) – tanárok
végzik; a nagy munkateher kedvezőtlenül hat az oktatás minőségére .

Az Országgyűlés
Oktatási és Tudományos Bizottság



A bizottsági vitában dr. Szüdi János szakállamtitkár (OKM) ismertette a Kormány
álláspontját, mely szerint a pedagógusok kötelező óraszámának csökkentése nem
időszerű

A vitát követően a bizottság 10 igen és 12 nem szavazati arányban a népi kezdeményezé s
elfogadását nem támogatta.

A vitában a bizottsági vélemény előadója Kormos Dénes (MSZP) ;
a kisebbségivélemény előadója Tóth Ferenc (Fidesz) .

Dr. Szabó Zoltán
elnök

Budapest, 2007 . október 3.
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