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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 42. § (8) bekezdése alapján szóbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani. 

A szóbeli választ igénylő kérdés címzettje: Dr. Kásler Miklós, emberi erőforrások minisztere 

A szóbeli választ igénylő kérdés címe: "Miért bánik a nersevik hatalom egy kifejlett 
banánköztársaságtól megszokott módon a magyar pedagógustársadalommal?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

Önök a nemzet napszámosait legszívesebben a fideszes kormányzat cselédjeivé tennék.

Egyfelől rossz szemmel néznek bármiféle kormánykritikát, és egy lájk vagy megosztás, pláne egy 
határozottabb poszt esetén könnyen a szőnyeg szélén találhatja magát a tanárember, amikor is az 
illetékes nersevik elvtárs nekiszegezi a kérdést - ami miatt már a kádári idők végén is szégyellte 
volna a képét egy normálisabb párttitkár -, hogy tudja-e, kitől kapja a fizetését…

Másfelől az elmúlt négy év során százmilliárdos összeget húztak ki a magyar pedagógustársadalom 
zsebéből. A pedagógusbérek mára alig haladják meg a diplomás átlagfizetés 60%-át, a négy éve 
változatlan vetítési alap pedig mostanra igen komoly bérfeszültséget okozott.

A korábban a minimálbérhez kötött, de 2015 eleje óta változatlanul 101.500 forintos vetítési alap 
mostanra nagyon elszakadt a 149.000 forintos minimálbértől. Így egy pályakezdő tanítót mintegy 
havi 50.000 forinttól, egy három évtizede a pályán lévő, mesterfokozatot szerzett pedagógust pedig 
ennek az összegnek a duplájától fosztanak meg. Ennyit a nemzet gázszerelője ugyan 10 ill. 20 
másodperc alatt megkeres, de higgyék el, hogy egy tanárnak azért ez a summa sokat számít.

Csoda-e, hogy 100 végzett pedagógushallgatóból csak 40 kezdi meg ezt a gyönyörű hivatást, és az ő
egyharmaduk is villámsebesen lemorzsolódik, s otthagyja a szakmát?

Sikeres társadalmat csak az emberi tőkébe való befektetéssel - nem pedig alulfizetett 
pedagógusokkal - lehet építeni. Ilyen bérek mellet viszont a tanári hivatás vonzóvá tétele csak álom 
marad.



Kérdezem tehát, hogy legalább a jövő évi költségvetésben tervezik-e, hogy a vetítési alapot a 
minimálbérhez igazítják?

Várom érdemi választát!
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