
1. témakör 

AZONNALI INTÉZKEDÉSEK A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA ÉRDEKÉBEN 

A konzultáción elhangzott szakértői összefoglaló írásos változata  

 

2017. november 11-én sikeresen lezajlott a CKP által kezdeményezett konzultáció-sorozat 

első eseménye, amelyen a választásra készülő politikai pártok közül 10 ellenzéki párt 

képviseltette magát. 

A konzultáción terítékre kerülő első témakör az ún. azonnali intézkedések kérdése volt. Arra 

kerestük a választ, hogy melyek azok a lépések, amelyeket egy reménybeli kormányváltást 

követően a 2018. szeptemberi tanévkezdésre MINDENKÉPPEN meg kell tenni. 

A CKP előzetesen kidolgozott javaslatai és a megjelent 10 ellenzéki párt oktatáspolitikusai 

által bemutatott lépések között nagyfokú egyezés mutatkozott. Talán nem túlzás kijelenteni, 

hogy bármilyen konstrukcióban is jutnak kormányzati pozícióba az ellenzéki pártok, egy 

irányba mutató stratégiáik okán komoly támogatottság mellett láthatnak neki a közoktatás 

megújításának. 

A pártok szerint nem tűr halasztást a közoktatás rendszerének a megújítása. Amennyiben 

lehetőség nyílik rá, a 2018/2019-es tanévet már módosult feltételekkel kell elkezdeni.  A 

bevezetendő első intézkedéseknek üzenetértéke is kell legyen: az intézményi autonómia 

jelentős mértékű növelése a megújulás egyik záloga. 

A pártok mindegyike hangsúlyozta saját programja ismertetésekor az intézményi autonómia 

elengedhetetlenségét. 

Egyértelmű egyetértés mutatkozik abban is, hogy az intézményi autonómia részeként 

támogatni kell 

- az iskolaalapítás és -működtetés társadalmasítását, társadalmi felügyeletét, 

- az intézményigazgatók kinevezésének helyi hatáskörbe helyezését, 

- a munkáltatói jogok, a szakmai és a gazdasági irányítás felelősségének 

visszaadását. 

Nyilvánvaló az elszántság abban a tekintetben is, hogy már a következő tanév kezdetétől  

- csökkentsék a pedagógusok terhelését, kötelező óraszámát, 

- csökkentsék a diákok terhelését és kötelező óraszámát, 

- visszaállítsák a 18 éves tankötelezettségi korhatárt (fokozatosan vagy azonnal), 

- és visszaállítsák a tankönyvválasztás szabadságát is. 

A jelenlévő oktatáspolitikusok lényegében mindannyian egyértelművé tették: 

elengedhetetlennek tartják egy önálló oktatási minisztérium azonnali felállítását. Szinte 

minden jelenlévő ellenzéki párt képviselője hitet tett amellett, hogy az oktatáspolitikának, a 

finanszírozásnak szektorsemlegesnek, illetve esélykiegyenlítőnek kell lennie.  A pártok 



egyetértenek abban is, hogy a közoktatás finanszírozásának már néhány éven belül el kell 

érnie a GDP 6-6,5%-át. 

A 10 ellenzéki párt többsége azon az állásponton van, hogy a következő tanévtől ki kell 

vezetni 

- a jelenlegi pedagógus életpályamodellt,  

- a jelenlegi pedagógiai-szakmai ellenőrzés rendszerét, 

- és a kötelező tagságú Nemzeti Pedagógus Kart  

 

Sokan jelezték, hogy fontosnak tartják  

- a központi kerettantervek kötelező jellegének megszüntetését,  

- a szakgimnáziumi érettségit korlátozó jogszabály megváltoztatását, valamint 

- a szakmaszerkezeti döntés intézményének megszüntetését. 

Egyetértés mutatkozott abban, hogy a jelzett azonnali intézkedések elkerülhetetlenek – 

ugyanakkor semmiképpen sem helyettesítik a széleskörű társadalmi egyeztetés intézményeinek 

a létrehozását, majd velük együtt egy megújult oktatáspolitika és az annak megfelelő 

oktatásirányítási rendszer kidolgozását, majd felelősségteljes bevezetését. 

A jelzett azonnali intézkedések egyike sem kíván különösebb erőforrástöbbletet, azaz az 

erőforráshiány nem lehet akadálya megvalósításuknak. 

A CKP még két olyan erőforráselemet ajánlott a pártok képviselői figyelmébe, melyek 

rendszeresen kívül maradnak a közoktatási diskurzusok látóterén: 

- Futottak és jelenleg is futnak olyan EU-s támogatású oktatási projektek, melyek 

sok-sok olyan elemet „termelnek ki”, amelyek rendkívül eredményesen 

segíthetnék a közoktatás kívánatos megújítását. Ezen projekteket célszerű a 

közoktatás integráns részévé emelni. 

- Az intézmények, a pedagógusok jelentős részénél tapasztalhatók innovatív jellegű 

törekvések a helyi problémák (meg)oldása érdekében. E törekvésekben hatalmas, 

jelenleg kihasználatlan erőforrás rejlik. Adjunk teret, adjunk támogatást ezen 

innovatív kezdeményezéseknek, és sikeresség esetén ismerjük el azokat, 

legitimáljuk a működőképes és eredményes megoldásokat. 
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