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Napirendi javaslat  

 
1.  A 2017. év Arany János Emlékévvé nyilvánításáról szóló határozati javaslat 

(H/8343. szám)  
(L. Simon László (Fidesz) és Földi László (KDNP) képviselők önálló indítványa) 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

 
2.  A miskolci Herman Ottó Gimnázium tiltakozó levelében megfogalmazottak 

kivizsgálása 
 

 
3. Egyebek  
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Halász János (Fidesz) dr. Pósán Lászlónak (Fidesz)  
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Gyetvánné Zweig Zsuzsanna, a bizottság munkatársa 
 
 

Jelenlévők 
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államtitkára 
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elnöke 
Dr. Hatházi Gábor, az Emberi Erőforrások Minisztériumának 
osztályvezetője  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 7 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirendi 
javaslat elfogadása 

DÚRÓ DÓRA (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Köszöntöm önöket a Kulturális bizottság mai ülésén. Az ülést megnyitom. A jelenléti 
ív alapján megállapítom, hogy a bizottság határozatképes.  

Az előzetes napirendi javaslatot a képviselők írásban megkapták. Ehhez senki 
nem terjesztett elő írásban módosító javaslatot. Kérdezem, hogy szóban kíván-e 
valaki módosítást előterjeszteni a napirendhez. (Senki sem jelentkezik.) Nem látok 
jelzést. Szavazunk! Ki az, aki támogatja a napirendi javaslatot az előzetesen kiküldött 
formában? Aki igen, kérem, jelezze! (Szavazás.) Volt-e nem szavazat? (Senki sem 
jelentkezik.) Tartózkodás? (Senki sem jelentkezik.) A bizottság egyhangúlag elfogadta 
a napirendet. 

A 2017. év Arany János Emlékévvé nyilvánításáról szóló H/8343. 
számú határozati javaslat (Döntés képviselői önálló indítvány 
tárgysorozatba vételéről) 

Az első napirendi pontunk a 2017. év Arany János Emlékévvé nyilvánításáról 
szóló határozati javaslat, képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről szóló 
döntés. Köszöntöm az előterjesztők közül Földi László képviselő urat, az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma részéről pedig Hatházi Gábor urat. Az előterjesztőnek, 
Földi képviselő úrnak megadom a szót. Parancsoljon! 

Földi László szóbeli kiegészítése 

FÖLDI LÁSZLÓ (KDNP) előterjesztő: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt 
Bizottság! Köszönöm a lehetőséget és örülök annak, hogy a bizottság idei tavaszi 
ülésén elsőként foglalkozik tulajdonképpen ezzel a határozati javaslattal. Számunkra 
nagyon fontos, hogy a 2017-es esztendő Arany János születésének 200. évfordulóján 
emlékév legyen. 

Ez még inkább fontos nálunk, Nagykőrösön, mert az én választókerületemben 
lévő település az, ahol Arany János több éven keresztül tanított, a tudós tanárok közé 
tartozott annak idején, több akadémikus került ki abból az intézményből. Arra 
gondoltunk, hogy a magyarság egyik legnagyobb költőjének a 200. születésnapja 
mindenképpen fontos, és egy éves eseménysorozattal emlékezzünk erre a hatalmas 
költőre. Ezért terjesztettük be ezt a határozati javaslatot. Természetesen ennek a 
kimunkálása, illetve az egész év aprópénzre váltása majd az EMMI, illetve a kormány 
feladata lesz, mi csak azt vállaltuk ebben az ügyben, hogy az Országgyűlés hozzon egy 
olyan határozatot, amellyel a 2017-es esztendőt Arany János Emlékévvé nyilvánítja. 
Ehhez kérem a tisztelt elnök asszony és a bizottság támogató hozzáállását. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Hatházi Gábor urat kérdezem, hogy a 

minisztérium támogatja-e a javaslatot. 
 
DR. HATHÁZI GÁBOR (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Magától 

értetődően és messzemenően támogatja. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. A képviselőknek van lehetőségük észrevételeiket 
megtenni, hozzászólásukat elmondani, kérdésüket feltenni. Kérdezem, hogy van-e 
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hozzászólási szándék. (Senki sem jelentkezik.) Nem látok jelzést. (Dunai Mónika 
megérkezik. – Kucsák László jelentkezik.) Van? (Kucsák László: Támogatom!) Ha 
nincs, nem tudom megadni válaszra sem a szót az előterjesztőnek, így döntést hozunk 
a képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről. Szavazásra teszem fel tehát a 
kérdést. Ki az, aki támogatja a H/8343. számon előterjesztett határozati javaslat 
tárgysorozatba vételét? Aki igen, az, kérem, jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Volt-e 
nem szavazat? (Senki sem jelentkezik.) Volt-e tartózkodás? (Senki sem jelentkezik.) 
Nem volt, így a bizottság egyhangúlag tárgysorozatba vette a képviselői önálló 
indítványt.  

Köszönjük szépen Földi képviselő úrnak és Hatházi úrnak, hogy 
rendelkezésünkre álltak. Jó munkát kívánok önöknek! (Földi László: Köszönöm a 
támogatást! – Távozik a teremből.) 

A második napirendi pontunk a miskolci Herman Ottó Gimnázium tiltakozó 
levelében megfogalmazottak kivizsgálása. Ehhez várjuk Palkovics László államtitkár 
urat, Czunyiné Bertalan Juditot, Hanesz Józsefet, Madarász Pétert és Pilz Olivért. Az 
államtitkár úrék jelezték a tegnapi nap folyamán, hogy körülbelül fél 12-re fognak 
ideérni, ezért az érkezésükig szünetet rendelek el. 

 
(Szünet: 11.10 – 12.13 óra 

A szünetben távozott Kunhalmi Ágnes.) 

A miskolci Herman Ottó Gimnázium tiltakozó levelében 
megfogalmazottak kivizsgálása 

ELNÖK: A második napirendi ponttal folytatjuk a Kulturális bizottság ülését. A 
második napirendi pontunk címe a miskolci Herman Ottó Gimnázium tiltakozó 
levelében megfogalmazottak kivizsgálása. Köszöntöm a bizottság ülésén az 
államtitkár asszonyt, államtitkár urat, a KLIK elnökét, a Herman Ottó Gimnázium 
igazgatóját és a gimnázium közalkalmazotti tanácsának elnökét. Az előzetesen 
megbeszélt menetrend szerint először Madarász Péternek, a Herman Ottó 
Gimnázium igazgatójának fogok szót adni, aki röviden összefoglalja a levél 
megfogalmazásának körülményeit. Parancsoljon, igazgató úr! 

Madarász Péter hozzászólása 

MADARÁSZ PÉTER igazgató (Herman Ottó Gimnázium): Tisztelt Államtitkár 
Asszony! Államtitkár Úr! Elnök Úr! Tisztelt bizottsági tagok! Kedves Képviselők! 
Mindenekelőtt elnézést kérek a késésért, de egy másik rendezvényről rohantam át és 
éppen hogy szusszanni van most időm. De nagyon köszönjük a lehetőséget, hogy 
meghallgatnak bennünket.  

Azt gondolom, hogy az egész levél kirobbanásának oka az volt, és ezt el kell 
mondanom, hogy úgy éreztük, nem hallatszik el a hangunk azokhoz, akik jogalkotók, 
akik az oktatás irányítását végzik. Nem feltételezem, hogy ez azért van, mert süket 
fülekre talál a mondandónk, hanem talán túlságosan messze voltunk a 
problémáinkkal. De hadd mondjam el, hogyan keletkezett ez a levél, mert a 
kerekasztal ülésén az hangzott el, hogy utolsó cseppként tulajdonképpen egy 
gátszakadást okozott, azt gondolom, hogy ez így jelenik meg a sajtóban, akár a 
mindennapokban ezt éljük meg. Az volt tehát az ok, hogy a tantestületünkben 
folyamatosan újabb és újabb terhek jelentkeztek és a kollégák elfáradtak abban, hogy 
ezeknek az eredménye nem volt mérhető.  

A minőség biztosításának, a minőség javításának kapcsán indult el ez az újabb 
és újabb adminisztrációs teher, de egyre jobban látszódott a folyamatokból, hogy ez 
nem eredményez minőséget. Egy kicsit álságosnak tűnt sokak számára a 
pedagógusminősítés, utána a tanfelügyelet, ez kicsit kirakatrendezvénnyé vált, amely 



7 

a minőséget nem eredményezte és nem javította. Amikor a belső ellenőrzési 
csoporttal, illetve a belső önértékeléssel kapcsolatos tájékoztató értekezletet tartottuk, 
megmondom őszintén, addig húztuk, ameddig csak lehetett, hogy hátha lesz 
valamiféle változás ezzel kapcsolatban. Amikor ezt röviden ismertettük, bár olyan 
nagyon röviden nem lehetett ismertetni, a nevelőtestület előtt, ez különféle reakciókat 
váltott ki. Mindenki a vérmérsékletének megfelelően reagált, de, azt gondolom, elég 
heves reakciók is voltak és volt olyan kolléga, kiváló szakember, aki azt mondta, hogy 
ha ez így történik és így megy tovább, akkor ő nem kíván tovább az oktatásban részt 
venni. Nekem, mint egy tantestület, azt gondolom, egy elég jó tantestület élén álló 
igazgatónak még nagyobb lett a felelősségem abban, hogy valahogyan ezeket a 
hangokat eljuttassam az oktatás irányítóihoz, hogy történjen valami. Persze nem 
szeretnénk mi rendszereket megbuktatni, bár lehetne definiálni, hogy milyen 
rendszerről beszélünk. Egyszerűen javítani szeretnénk valamit, ami, úgy látjuk, most 
nem jól működik, bár a javítás irányába indul, és azt kommunikáljuk.  

Egyetlen eszközöm volt: hogy a fenntartóhoz forduljak, a miskolci tankerület 
igazgatójához. Évek óta, ezt is el kell mondanom, több éve küldünk impulzusokat és 
kifogásokat, problémákat, de nem nagyon született megoldás ezekre. Azt is el kell 
mondanom, hogy a minőség rovására ment. Én megértem a központosított elképzés 
fő okát, de az történt, hogy jól működő iskolák - és a miénk, hála istennek, jól működő 
iskola volt - nem pozitív, hanem negatív fordulatot vettek. Amikor közvetlenül az 
intézményfenntartó-váltásnál kerültem igazgatóként a gimnázium élére, én mást 
vállaltam. Az én vezetői programomban teljesen más volt. Ezzel a vezetői programmal 
nem tudtam továbbmenni és ezért kellett, hogy már kicsit komolyabban 
megfogalmazzuk aggályainkat, a részleteket. 

Ezzel egy időben a nevelőtestület előállt egy levéllel, amelyre - hogy mondjam - 
sok mindent lehet mondani, tele van szenvedéllyel, indulattal, biztosan lehetett volna 
sokkal szofisztikáltabb módon fogalmazni, de azt gondoltam, hogy a problémát le 
lehet szűrni a hangvételéből és az ott felvonultatott problémákból. Azt kértem a 
tantestülettől, hogy ne közvetlenül kapjon ez sajtónyilvánosságot, hanem adjunk 
esélyt annak, hogy eljusson ez a hang azokhoz, akik döntéshozói helyzetben vannak. 
Így került László István tankerületi igazgató úrhoz ez a levél, majd ezt követően 
azonnal eljött és egy rendkívüli nevelőtestületi ülésen megpróbált válaszolni azokra a 
kérdésekre, amelyeket az felvetett. Természetesen ezeknek a problémáknak egy része 
túlmutatott rajta és ezt világosan kommunikálta is, hogy túlmutat rajta, éppen ezért 
azt kérte a nevelőtestület ezen az ülésen, hogy legyen kedves továbbítani ezt az elnök 
úrnak, illetve az államtitkárság felé. Ez egyébként december 4-5-e környékén volt, 
nem emlékszem pontosan a napra, de utána tudok nézni. Az azt követő napon este 
telefonon tájékoztatott a tankerületi igazgató úr, hogy értesítette Hanesz elnök urat, 
illetve intézkedett, hogy a levél elkerüljön az államtitkárságra.  

Ezután reménységgel vártunk, hogy valamiféle válasz fog érkezni. Tisztában 
voltunk azzal, hogy karácsony közeledik, sok minden más is van valószínűleg az 
államtitkárság asztalán, elintézendő dolgok. De egy hónap elteltével sem érkezett 
válasz. Amikor a téli szünetről visszaérkezett a tantestület, azzal a kérdéssel álltak 
meg előttem, hogy van-e bármiféle válasz. Én megkérdeztem a tankerületi igazgató 
urat, ő pedig azt mondta, hogy nincs. Ezért akkor tájékoztattam arról, hogy ez a levél 
sajtónyilvánosságot fog kapni, amire ő nem tudott mit válaszolni. A többi már 
történelem. Elindult a maga útján ez a levél.  

Azt gondolom, hogy az abban megfogalmazott dolgok bármennyire is 
kemények, bármennyire is indulatosak, nem csak helyi problémát jelentenek. Nem 
szeretnék számokról beszélni, tehát hogy a 30 ezer fölötti támogatóból hányan 
vannak olyanok, akik érdemben hozzá tudnak szólni, de azt gondolom, hogy ha a 750 
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fölötti - nem tudom pontosan - támogató csoportban lévő iskolákat megnézzük, az 
már egy jelentős szám, tehát ez nem egy helyi probléma volt, hanem valóban a 
diákokat érintő súlyos problémák fogalmazódtak meg. 

Szeretném leszögezni - és ezzel szeretném befejezni, majd utána, ha esetleg 
kérdése van a bizottsági tagoknak, szívesen állok rendelkezésre -, hogy mi az oktatás 
ügyét nemzeti ügynek tekintjük. Minden alkalommal elutasítottunk mindenféle 
pártpolitikai hangot, amelyet megpróbáltak a szánkba adni. Szeretnénk világosan 
leszögezni, hogy egy nevelőtestület írta a levelet, amelyben különféle érzelmű 
emberek, tanárok vannak. Mindnyájan ugyanazt érezték. Mindenféle hovatartozástól 
függetlenül. Ennek üzenete van, azt gondolom, és a mi célunk és az én személyes 
vágyam az, hogy legyen az oktatás nemzeti ügy és ne váljon pártpolitikai csatározások 
színterévé. Nagyon reménykedem most, ezt el kell mondanom, hosszú idő eltelt 
azóta, így most talán bizakodóbb vagyok, mint bármikor előtte. A köznevelési 
kerekasztalról jövök. Azt gondolom, hogy ott egy széles körű szakmai, stratégiai 
egyeztetés indul el, amelyről valószínűleg hallunk részletesebben. A munka nagy 
része még előttünk van. Most kezdődik igazán a munka, mert - ezt is el kell mondani - 
beszélni sok mindent lehet, panaszkodni lehet, fel lehet vonultatni egy sor problémát, 
de hogy hogy lehet ezt jobbá tenni, az most fog kiderülni és nem szeretnénk kihúzni 
ebből sem magunkat. Tehát szeretném, ha a munka terhe is ott lenne a vállunkon, 
nem pedig csak a partvonalról történne bekiabálás, mert nem ez volt a célunk. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen az igazgató úrnak. Kérdezem, hogy Pilz Olivér úr 

kívánja-e kiegészíteni az igazgató urat. 
 
PILZ OLIVÉR elnök (Herman Ottó Gimnázium közalkalmazotti tanácsa): 

Körülbelül ezeket én is elmondtam volna. Csak akkor kérnék szót, ha a bizottság 
igényli, hogy nagyjából összefoglaljam, miről szól a levél. (Dr. Hoffmann Rózsa: 
Ismerjük!) Ha van olyan, aki nincs ezzel tisztában. Van erre szükség? (Közbeszólások: 
Nincs.) Akkor köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Az előzetesen egyeztetett menetrendnek 

megfelelően most az államtitkár asszonyt kérem, hogy az eddigi egyeztetésekről 
számoljon be a bizottságnak. Megadom a szót Czunyiné Bertalan Judit államtitkár 
asszonynak. Parancsoljon! 

Czunyiné dr. Bertalan Judit beszámolója 

CZUNYINÉ DR. BERTALAN JUDIT államtitkár (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma): Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Jómagam is hadd 
köszönjem meg a türelmet a délelőtti program túlnyúlása miatt. Így kérek elnézést 
jómagam és a minisztérium munkatársainak késéséért.  

A kerekasztal tárgyaláson is elmondtunk, hogy az elmúlt hetekben lezajlott 198 
tankerületi véleményezés és fórum, amely során 4538 jelzés és vélemény került 
megfogalmazásra. Ez egyébként 2207, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz 
tartozó állami fenntartónál levő iskolának a véleményét jelenti. E vélemények 
rögzítésére minden fórumon emlékeztető és jegyzőkönyv készül. Ebből az 
emlékeztetőből az elmúlt hétvégén feldolgozásra kerültek azok a kérdések, amelyek 
részint a levélben is megfogalmazódtak. Húsz olyan kérdéskör került csoportosításra, 
amely - mondjuk úgy - kérdés vagy vélemény, vagy az esetek egy részében 
problémamegnevezés, az minden fórumon előkerült, minden fórumon hangsúlyos 
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volt, minden fórum alkalmával vagy a tantestület képviselői, vagy a szülői képviselet, 
vagy pedig a jelenlévő tankerület munkatársai ezt jelezni tudták.  

E problémaköröket kategorizáltuk, és ha megengedi, elnök asszony, csak a 
felsorolás kedvéért néhányat a csoportosítás és a szempontrendszer alapján 
ismertetnék. Ilyen a tanulói óraszám és tananyag csökkentésének kérdése, amely 
minden fórumon magasan az összes többi észrevétel felett volt. Ilyen a pedagógusok 
óraszámának kérdése, az intézmények gazdálkodási jogának kérdése, a minősítési 
rendszer, az eszköz-, anyagellátottság kérdése, a pedagógusok pótlékainak kérdése, az 
adminisztrációs terhek, az oktatói munkát segítő pedagógiai asszisztensek fizetésének 
kérdése, tankönyvek tartalmi kérdései, a szabad tankönyvválasztás kérdése, a 
köznevelési infrastruktúra kérdése, a továbbképzési rendszer kérdései, a 
tankönyvellátás technikai és szervezési kérdései, az egyéb pluszjuttatások a tanárok 
bérezésénél, a struktúrafelépítés, amely nyilván a fenntartói szerkezetet érinti, az 
igazgatók munkáltatói jogkörének tartalma, az életpályamodell kérdései, vagy ahhoz 
kapcsolódó észrevételek, szakmai stratégia úgy általában, a konzultáció és a 
beszerzések, mondjuk úgy, hogy tankerületenként eltérő módon a beszerzések 
gyorsaságának említése. Az a sorrend, amit említettem, egyébként az ügy nehézségi 
foka szerint, vagy a legtöbb esetben előforduló kérdéssorrend. Nyilván e fölött 
akadtak még az emlékeztetőkben általános vagy nagyon részterületet érintő 
észrevételek.  

Éppen ezért a mai kerekasztalra úgy állítottuk össze a témacsoportokat, hogy a 
20 legfontosabb, leggyakoribb említésű észrevételt, mondjuk úgy, hogy blokkosítva, 
vagy a tartalom- és az összefüggésrendszer szerint rendeztük. Így a mai kerekasztalra 
azt a javaslatot hoztuk, hogy részint a tartalmi témák egy olyan témablokk, amelyen 
belül egyaránt előfordulnak a tananyag, a módszertan, a tankönyv és a digitális 
módszertan, vagy kompetencia kérdései, tanulói teljesítmények és sok minden más. 
Egy másik témacsoport a gyermek, tanulók életútja, amiben szintén sok átfedés akad 
a tartalmi blokkal, ilyen például a gyermekek, tanulók esélyeinek és lehetőségeinek 
szempontjai tekintetében az esélyegyenlőség, tehetséggondozás, a szabályozási 
kérdések a kimeneti szabályozásnál és az átjárhatóság az egyes intézményrendszerek 
között. A harmadik témablokk a pedagógus szakmai stratégia, amely szintén több 
elemet foglal magában a húsz problémakörön és azon belüli részegységek 
tekintetében, ilyen az előmeneteli rendszer, továbbképzés, köznevelés és felsőoktatás 
viszonya, maga a pedagógusképzés, a foglalkoztatási kérdések, bér- és 
jövedelemkérdések. A negyedik nagy tématerület, amelyre javaslatot tettünk, hogy a 
kerekasztal e téma mellett szervezze a munkacsoportokat, az pedig magának a 
fenntartói struktúrának, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak a strukturális 
vagy szervezeti keretrendszere, az adminisztráció kérdése, a fenntartó-iskola 
kapcsolatának a kérdése, a működés, működtetés, fenntartás kérdése és a köznevelést 
kísérő egyéb háttérintézmények működésének a kérdése, azoknak a feladatai, az 
oktatási hivatal és az OFI kapcsolódása a szervezeti és egyébként a tartalmi ügyekben 
is. 

Tehát ezek voltak azok a tematizált és a tankerületekben megtartott fórumokon 
összegyűjtött vélemények alapján priorizált kérdéskörök, amelyeket ma a köznevelési 
kerekasztal elé azzal a javaslattal és azzal az összegzéssel hoztunk, hogy ezek mentén 
munkacsoportok felállítását javasolta az államtitkár úr, amely munkacsoportok ezek 
kibontását tudják megtenni a jövőben. Nyilvánvalóan vannak olyan kérdések, 
amelyeket jól láthatóan az idősávban prioritásként kell kezelni, amelyek azonnali 
vagy a nagyon közeli jövőben intézkedést, döntést igénylő kérdések, vannak közép- és 
hosszú távú, elsősorban a tartalmai kérdéseket érintő stratégiai és a gyermekek 
számára adható tudás szempontjából érdemi, de más szempontból fontos kérdések. 
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Így próbáltuk ezeket is differenciálni, hogy leválasszuk, le tudjuk választani a napi 
működésirányítás és az igazgatás kérdéseit azokról a kérdésekről, amelyek érzésem 
szerint a levélben is hangsúlyosabbak voltak, amelyek a gyermekek számára az 
iskolarendszerben elérhető tudás versenyképességét, használhatóságát, és a 
gyermekek továbblépésének az esélyeit növelik. 

Próbáltuk emellett tematizálni a kérdéseket. Azt gondolom, hogy nem rohanok 
előre, de ebben a kerekasztal valamennyi szereplője konszenzussal állt fel a mai 
napon. Köszönöm szépen, elnök asszony. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen államtitkár asszony beszámolóját.  
Megkérem Palkovics államtitkár urat, hogy egészítse ki az államtitkár asszonyt, 

illetve a mai kerekasztalról számoljon be a bizottságnak. Parancsoljon, államtitkár úr. 

Dr. Palkovics László tájékoztatója 

DR. PALKOVICS LÁSZLÓ államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 
Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves Képviselő Hölgyek és Urak! Kedves 
Kollégák! A mai kerekasztalnak a bemenetét képezte az a két csoport, amit részben az 
igazgató úr, részben az államtitkár asszony elmondott. A köznevelés területén az 
utóbbi időben generálódott anomáliák kapcsán hívta össze a miniszter úr ezt a 
köznevelési kerekasztalt.  

Itt a felsőoktatási kerekasztal tapasztalatait vettük át, és emiatt épült fel a 
köznevelési kerekasztal hasonló módon. Ez a hasonló mód azt jelenti, hogy 
azonosítjuk azokat az érdekcsoportokat, amelyek a köznevelés területén valamifajta 
érdekeltséggel rendelkeznek, kezdve az érdekképviseletekkel. Nagyon gyorsan 
végigmennék rajtuk, nem akarom felsorolni az összes résztvevőt.  

Az érdekképviseletek területén meghatározó a PDSZ, a Pedagógusok 
Demokratikus Szakszervezete volt. A munkaadókat meghívtuk, itt a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara jelent meg. A szülők nagyon fontos elemei ennek, a 
Nagycsaládosok Országos Egyesülete, illetve a Kárpát-medencei Családszervezetek 
Szövetségét hívta meg a miniszter úr. 

A diákok képviseletében a Nemzeti Ifjúsági Tanács és Magyar Ifjúsági 
Konferencia képviselői vettek részt. A fenntartók oldaláról alapvetően a Klik, Hanesz 
úr vett részt, illetve a KPSZTI. Nagyon fontos új elemek a köznevelés területén a 
tudomány, illetve a felsőoktatási intézmények képviselői. Itt a Magyar Tudományos 
Akadémia és a Magyar Rektori Konferencia két képviselője vett részt, illetve a 
szakmai szervezetek részéről a Nemzeti Pedagógus Kar és az OKMT vett részt, illetve 
nyilván az EMMI-n keresztül az EMMI képviselői, illetve a kormánynak a köznevelés 
egyéb területein megjelenő minisztériumai. 

A köznevelési kerekasztal működésénél meghatározható első elem - ugyanis a 
kerekasztal attól kerekasztal, hogy minden résztvevő el tudja mondani itt a 
véleményét, illetve tudja közvetíteni azoknak az egyéb szervezeteknek a véleményét, 
amelyek fizikailag nem ülnek ott a kerekasztalon, és utána pedig elmondja azt is, hogy 
milyen felelősséggel, milyen feladatot vállal magának a közös ügyből - a köznevelés 
rendszerének a továbbfejlesztése. 

A kerekasztal nem egy olyan bizottság, amit egy rendeletben, egy törvényben 
leírunk, ez egy nyitott szervezet. Nyitott abban az értelemben, hogy a kerekasztal 
résztvevőin keresztül gyakorlatilag bárki megjelenhet, és megjelenítheti a saját 
véleményét. És nyitott abban az értelemben is, hogy ami itt elhangzik, az teljesen 
nyilvános. Ezt a nyilvánosságot részben a sajtón keresztül - a kerekasztal ülése után 
egy rövid sajtókonferenciát tartottunk, az érintettek elmondták a véleményüket -, 
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részben pedig azokon az anyagokon keresztül, amelyek kiküldésre kerülnek, tudjuk 
gyakorolni.  

Van egy sajátos eleme ennek a kerekasztalnak. A hálózattal nehéz mit kezdeni, 
a civil szervezettel nehéz mit kezdeni. A miniszter úr az igazgató urat kérte fel arra, 
hogy a Tanítanék…- Nem is tudom, hogy mi… (Madarász Péter: Mozgalom!) 
…Mozgalomnak a képviselőit jelenítse meg, és az ő információikat is mindenképpen 
hozza el a kerekasztalra, illetve utána, ami itt elhangzik, ennek az eredményét 
közvetítse.  

Négy csoportba osztottuk azokat a feladatokat, amelyek itt mindkét részről 
elhangzottak. Az első csoportba az azonnali intézkedéseket igénylő ügyek tartoznak. A 
második csoportba - ezt első prioritási csoportnak hívtuk - azok az ügyek, amelyeknek 
a bevezetését szeretnénk már ez év szeptemberében, tehát 2016 szeptemberében 
megjeleníteni. A harmadik csoportba tartoznak azok az ügyek, amelyek jövő év január 
elsejétől jelennek meg a rendszer átalakításában. A negyedik csoport pedig az, amiket 
most elkezdtünk, de ezek hosszabb távú ügyeket jelentenek. Azért volt fontos ezt így 
meghatározni, hiszen hogy ha szeptember 1-jétől olyan változásokat akarunk 
megjeleníteni, amelyekhez törvény-, rendeletmódosítás szükséges, akkor az ezekről 
való döntéseket meg kell hoznunk ez év áprilisáig. 

Nagyon röviden végigmennék, és tényleg csak példaként emelnék ki néhány 
olyan dolgot, ami a kerekasztalon elhangzott és ebben megállapodtunk. Azonnali 
feladatként, intézkedésként jelenik meg a Klik beszerzési, közbeszerzési 
folyamatainak a teljes átalakítása. Ezt nagyon sok olyan kritika érte, amely valóban az 
intézmény működőképességét veszélyezteti, tehát ez azonnali feladat lett.  

Ugyanez igaz a Klik költségvetésének az áttekintésére. A 
jövedelemelmaradások rendezése egy nagyon fontos elem. A nyugdíjas kort elérők 
foglalkoztatása: itt úgy fogalmaztuk meg, hogy az adott időszak végéig nem lehet egy 
pedagógust, egy tanárt, egy tanítót kivenni az adott osztályból. Van, ahol ez egyébként 
hosszabb ideig tart. Ezt mindenképpen szeretnénk módosítani. 

A tanfelügyeleti rendszer, az önértékelési folyamat egyszerűsítése ebben az 
ügyben: bár a rendelet még nem jelent meg, de már kommunikáltuk az erre 
vonatkozó eredményeket, úgyhogy ez is halad tovább. 

Megvizsgáljuk, szintén azonnali intézkedésként, a munkaerő-gazdálkodás 
kérdéseit, illetve a munkaidő-nyilvántartás rendszerével kapcsolatos ügyeket, hogy 
ezen a területen mit lehet tenni. Van még egy sor kérdés, ezekre most nem térnék ki. 

Az első prioritású, tehát 2016. szeptember 1-jéig megoldandó feladatok 
ügyében a Klik működésének az átalakítása, a finanszírozás szerkezete, 
decentralizációja, a szervezet rugalmasságának a biztosítása, folyamatainak az 
áttekintése és alapvetően egy menedzsmentszemlélet megjelenítése nagyon fontos. Át 
fogjuk tekinteni a Klik és az iskolák közötti hatáskörök rendszerét, hogy hogyan lehet 
ezeket átalakítani, újraszabályozni. 

Át fogjuk tekinteni az önkormányzati működés kritérium-, illetve 
működésrendszerét. Itt is nagyon sok anomália merült fel, amibe nyilván be kell 
vonnunk az önkormányzatokat. És van egy sor foglalkoztatási kérdés, amit a 
résztvevők javasoltak, és gyakorlatilag egyébként minden részben megjelent. Tehát 
ezek azok a feladatok, amiket 2016 szeptemberéig szeretnénk megjeleníteni.  

A második prioritási csoportba tartoznak azok az ügyek, amelyeknél az a cél, 
hogy 2017. január 1-jétől jelenjenek meg. Tehát itt nagyon sok minden van, 
gyakorlatilag: az előmeneteli rendszernek az áttekintése, felülvizsgálata; az 
adminisztráció-, bürokráciacsökkentéssel kapcsolatos lépések, amik nyilván érintik az 
iskolákat; az Oktatási Hivatal továbbfejlesztése; a nem oktató segítők rendszerének az 
átalakítása, az ő jövedelmi rendszerük, illetve aztán egy későbbi lépésben pedig annak 
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az áttekintése, hogy ezt valóban hogyan kellene pozicionálnunk. Át fogjuk tekinteni a 
pedagógusképzés rendszerét, tehát hogy valóban jó-e az, amit az egyetemeken 
tanítunk. Ezért volt fontos, hogy az egyetemek megjelentek. A továbbképzési 
rendszert fogjuk áttekinteni. Nonszensz az, hogy Magyarországon nem az 
egyetemekhez rendelt ez a funkció, hanem különböző magáncégek foglalkoznak ezzel, 
szám szerint nagyjából 900. Ezt valószínűleg legjobban az egyetemek tudják tenni. 
Meg fogjuk vizsgálni a tankönyvvel kapcsolatos minőségi kérdéseket. Itt megint 
átgondoljuk azt, hogy hogyan lehet ezt az egyetemekkel összehozni. 

Illetve egy nagyon fontos elem, ezek azok a fajta tartalmi átalakítások, 
szabályozások, amik a tananyag mennyiségét a hallgatók… - Bocsánat, a diákok, még 
nem szoktam le teljesen a felsőoktatásról, tehát a diákok terhelésének a csökkentését 
jelentik. Illetve megnézzük, hogy azoknál az átmeneteknél, óvoda-iskola átmenet, 
középiskola-egyetem átmenet, ahol valóban problémák merültek fel, ezeket 
áttekintjük.  

A diákképviselők részéről felmerült több olyan pont - 
szabályozásmódosításoknak felmenő rendszerben történő bevezetése, egyáltalán a 
képviseleti rendszer megoldása -, amikre szintén rá fogunk térni.  

És a negyedik csoport, ami pedig a hosszabb távú feladatokat jelenti, aminek 
szintén nekikezdünk, de nyilván ez egy hosszabb időszakot fog igényelni. Alapvetően 
azoknak a kompetenciáknak a fejlesztése - ide tartoznak a digitális kompetenciák, 
módszertani fejlesztések -, amik alapvetően a tanuló életútját befolyásoló ügyek, 
intézményrendszerek közötti átjárhatóság, esélyegyenlőség, amelyek fontos feladatok, 
de ezeknél nyilván egy kicsit több időre van szükség. 

Munkamódszerként a javaslat az volt, és ezt elfogadta a kerekasztal, hogy két 
kerekasztal ülés között létrehozunk hat munkacsoportot, ezek a munkacsoportok 
végzik a feladatukat, aztán a kerekasztal ülésein beszámolnak erről. Az első két 
hónapban ez egy eléggé intenzív folyamat lesz. Én említettem, hogy egy sor változást 
szeptembertől meg szeretnénk tenni, emiatt a kerekasztal március-áprilisban 
kéthetente fog ülésezni, tehát ebben az időszakban kell a munkacsoportoknak a 
különböző ügyeket végignézni. Utána havonta júniusig, és szeptembertől pedig 
megint havi rendszerességgel. Én azt gondolom, ebből látszik az, hogy a probléma 
kezelése, jelentősége abszolút fontos, és az érdekeltek, mindenki a kerekasztal ülésén, 
ezt elfogadta.  

Nagyon röviden, ez a hat munkacsoport: az első a tartalomfejlesztési 
munkacsoport. Kiterjedésében valószínűleg ez a legnagyobb, és ez működik a 
leghosszabb távon. Tehát itt jelennek meg azok az ügyek, amelyekről az előbb 
beszéltem - módszertan, tankönyv, mindennapos testnevelés, tananyagfejlesztés, 
tananyagmennyiség-csökkentés, a NAT áttekintése, a kerettanterv áttekintése, 
digitális kompetenciák. 

A második a gyermek-tanuló életutak munkacsoport. Itt egy sor olyan 
problémával szembesülünk, amikre szintén választ kell találnunk, illetve meg kell 
néznünk azt, hogy hogyan tudjuk a meglévő megoldásainkat felgyorsítani, 
továbbfejleszteni. A végzettség nélküli iskolaelhagyás kérdése, az intézmények közötti 
átjárhatóság, a kimeneti szabályozás kérdése merült fel elég erőteljesen. A Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara vetette föl, hogy a tanulók, akik elvégzik valamelyik 
szintjét az iskolarendszernek, nem biztos, hogy pont azzal a kompetenciahalmazzal 
rendelkeznek, amire egyébként a következő szintnek szüksége van, vagy a 
munkaerőpiacnak szüksége van. Tehát fontos ezt is áttekinteni. 

A pedagógus szakmai stratégia munkacsoport tartalmazza azokat a kérdéseket, 
amelyek során a pedagógus előmeneteli rendszert, a foglalkoztatás kérdéseit és 
nyilván a bér- és jövedelem kérdéseit fogja megvizsgálni.  
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A pedagógus hivatás munkacsoport pedig, amit a Magyar Rektori Konferencia 
fog szervezni, mint témafelelős, olyan ügyekkel foglalkozik, mint a köznevelési és 
felsőoktatási intézmények viszonya. Ma ez a viszony gyakorlatilag évente kétszer 
„történik”, egyszer februárban, egyszer meg szeptemberben. És ahogy a Rektori 
Konferencia alelnöke fogalmazta meg, az arisztokratikus felsőoktatási intézmények 
nem nagyon foglalkoznak ezzel. Ezt feladatul szabnánk. Ide tartozik a 
pedagógusképzés; ide tartozik a tankönyvekkel kapcsolatosan részben a tankönyvírás, 
részben pedig azok a minőségi funkciók, amelyeket létre kell hoznunk és a 
pedagógus-továbbképzés ügyei, tehát ez is egy nagyon széles spektrumú 
munkacsoport.  

És van két olyan munkacsoportunk, amelyektől nagyon gyors eredményt 
várunk el. Az egyik a fenntartói munkacsoport: itt a Klik ügyeit, a fenntartó iskola 
viszonyát, a működtetés, a fenntartás, a finanszírozás, az adminisztráció kérdését 
tekintjük át. Illetve a másik kérdés, hogy a kormányzati bürokráciacsökkentési 
célkitűzés területén az Oktatási Hivatal és az OFI hogyan fogja tudni jobban szolgálni 
részben a köznevelés, részben pedig a felsőoktatás ügyeit. Tehát erre is egy külön 
munkacsoport alakul. 

Úgyhogy nagyjából ebben maradtunk. Én azt gondolom, hogy a közel 
háromórás megbeszélés - és én is elnézést kérek a késésért, mind a hárman ebben 
voltunk érdekeltek - után én azt hiszem, az ott lévők mindegyike úgy értékelte a 
beszélgetést, hogy nem voltak tabutémák; nem mondta semmire egyik oldal sem azt, 
hogy ezt nem akarjuk megvizsgálni. Tehát minden terület nyitott, minden területet 
meg tudunk vizsgálni ebben a körben.  

Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy sikeres első, alakuló megbeszélés volt, 
és a következő ülést pedig két hét múlva fogjuk tartani. Köszönöm a figyelmüket. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen az államtitkár úr beszámolóját. Most a bizottsági 

tagoknak van lehetősége a kérdéseiket feltenni, a hozzászólásaikat megtenni. 
Kérdezem, hogy van-e a bizottsági tagok részéről hozzászólási szándék. (Jelzésre.) 
Szabó Szabolcs jelzi. Parancsolj! 

Kérdések, hozzászólások 

SZABÓ SZABOLCS (független): Úgy látszik, hogy megint én leszek az első. 
Köszönöm szépen a szót, igyekszem nagyon rövid lenni.  

Egyrészt természetesen gratulálok az államtitkár úrnak az új feladatához, 
akárcsak az államtitkár asszonynak a digitálistartalom-fejlesztéshez. Azt gondolom, 
hogy mindannyian egyetértettünk, és ez a beszámolókból is kiderült itt, hogy 
önmagában azon már felesleges vitatkoznunk, vagy arról beszélnünk, hogy mi a 
probléma a közoktatásban, ezt talán ma már mindenki látja, elismeri, és ebben 
természetesen a Herman Ottó Gimnázium kollektívájának, majd az ő levelükhöz, 
petíciójukhoz csatlakozó diákoknak, szülőknek és tanároknak is kijár a köszönet. 
Most már nem lehet azt mondani, hogy csak az ellenzék mondja a problémákat. 
Éppen ezért én most nem is foglalkoznék ezzel; itt, a bizottságban erről már nagyon 
sokszor beszéltünk, úgyhogy ezt inkább átugranám.  

Azt a részt is átugranám, amit mindig átbeszéltünk az elmúlt egy évben, hogy 
nemcsak strukturális problémák, meg szakmai problémák vannak, hanem a pénz 
kevés a rendszerben. Látjuk azt, hogy a GDP-nek most már kevesebb, mint 4 
százalékát költjük oktatásra; ez valamikor még, tíz évvel ezelőtt jóval 5 százalék fölötti 
volt, közoktatásra meg most már 3 százalékot sem költünk. Tehát ezek a problémák 
ismertek. Én azt javaslom, hallgatva ezeket a beszámolókat, amiket mindhárman 
megtettek, hogy próbáljunk meg akkor tényleg a problémákra koncentrálni, és valós 
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válaszokat adni a felmerült problémákra; és próbáljunk meg valamiféle nemzeti 
konszenzus keretében előrelépni, tehát hogy egyikünk se - és ez vonatkozik nyilván az 
ellenzékre is - akarjon ebből kommunikációs ügyet generálni.  

Ennek megfelelően én azt gondolom, hogy például ezt a kerekasztalt érdemes 
lenne egy picit azért kibővíteni. Egyrészt persze abban nyilván van igazsága az 
államtitkár úrnak, hogy egy mozgalmat nehéz becsatornázni, de azért egy 
mozgalomnak is vannak vezetői, szervezetei. A diákok esetében létezik 
diákparlament, független diákparlament, diák önkormányzati szövetség; a 
neveléstudománynak megvannak a megfelelő intézményei, kutatócsoportjai. Az 
egyetemi hallgatókat is érdemes lenne bevonni, ha már az egyetemeket próbáljuk 
ebbe bevonni, hiszen a pedagógusképzés esetében nyilván a hallgatói 
önkormányzatoknak, meg az egyéb más civil szervezeteknek is van szerepe ebben.   

Azt gondolom egyébként, hogy az oktatáspolitikával foglalkozókat is érdemes 
lenne bevonni, ha egyszer nemzeti konszenzusra akarnánk törekedni. Én 
megmondom őszintén, azt gondolom, hogy ha hosszú távon azt szeretnénk, hogy 
kormányokon átívelő módon egy jól működő közoktatás legyen, akkor azok a kollégák 
például, akik itt ülnek ebben a bizottságban és oktatáspolitikával foglalkoznak - 
nyilván azért ülünk itt mindannyian, mert a pártjainkban mi foglalkozunk ezekkel a 
témákkal -, akkor mi is legyünk ott, mi is vihessünk szakértőket és így beszéljünk 
erről.  

És nyilván ha így, folyamatosan bővítgetjük, és ott ül mindenki, aki a 
neveléstudománnyal, az oktatással szakértőként foglalkozik, és nem mondható rájuk 
az, hogy egyoldalúan képviselik például az egyes csoportokat, akkor majd a 
szakszervezetek is ott lesznek, és nemcsak a PDSZ, a PSZ, a TANOSZ és az összes 
olyan érdekképviseleti szervezet, amelyek egyébként nagyon jól összeszedték már az 
elmúlt években, azt gondolom - az érdekképviseleti szervek is, a pártok is -, hogy mit 
gondolnak a közoktatásról és milyen problémákat látnak.  

Úgyhogy én arra biztatnám önöket, hogy bővítsük már ki ezt a kerekasztalt, és 
csináljunk belőle akkor egy olyan tárgyalássorozatot, amelyik egy nemzeti 
konszenzuson alapuló átalakítást, előrelépést, reformot - teljesen mindegy, hogy most 
ezt hogy nevezzük - tud kialakítani. Mi a magunk részéről erre abszolút készek 
lennénk. Van leírt, több száz oldalas koncepciónk, van elképzelésünk. Nem 
ragaszkodunk hozzá, hajlandóak vagyunk kompromisszumot kötni minden téren 
természetesen, de szeretnénk, hogyha a szakértőinket el tudnánk vinni, ott 
elmondhatnánk ezeket, és ezt mindenki megtenné a parlamentben ülő pártok közül, 
úgy, mint az érdekképviseleti szervezetek és az összes többi olyan szervezet, amelyik 
ebben érdekelt.  

Tehát ez lenne az, amit én határozottan kérnék az államtitkár úrtól, hogy itt, az 
új területén is sikeres lehessen. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Pósán alelnök úr. Parancsolj! 
 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Egyik 

oldalról szeretném kifejezni azon véleményemet, hogy örülök annak, hogy a 
kerekasztal indítása is és az ott megfogalmazott javaslatok, problémák és így tovább, 
láthatóan a résztvevők megelégedésével találkozott. Ez szerintem egy jó és biztató 
kezdet. 

És azt gondolom, hogy az az ütemterv is, amit az államtitkár úr felvázolt, hogy 
milyen sürgősséggel, hogy épülnek egymásra a megoldandó feladatok, ez nagyon is 
életszerű és nagyon pragmatikus megközelítés. Ebből következően kifejezetten 
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optimista vagyok a tekintetben, hogy sikerül jó megoldásokat találni minden olyan 
kérdésre, amely egyébként vitatott volt. 

Szabó képviselő úr felvetésével kapcsolatban pedig legyen szabad 
megjegyeznem, hogy talán egy parlamenti bizottságot nem kellene összekeverni egy 
szakmai kerekasztallal, és egy parlamenti bizottság politikai vitáit odaexportálni a 
lehető legnagyobb károkat okozná… (Szabó Szabolcs: Nem ezt mondtam…) 
Szeretném azt javasolni, hogy a kerekasztal maradjon szakmai kerekasztal, úgy, 
ahogyan az elkezdődött. Maradjon ebben a keretben, és a politikusok pedig a maguk 
politikai vitáit a parlamenti bizottság keretében vívják meg. Ne akarjuk a kettőt 
összevonni, összekeverni; és ne akarjunk egy nagyon széles körű korporatív rendszert 
kitalálni, mert az ebből a szempontból, e tekintetben nem fog semmi jóra vezetni.  

Én azt hiszem, hogy számos olyan kérdés merült fel az elmúlt héten a 
különböző tankerületi fórumokon, amelyeknél egyértelmű volt az, hogy nagyon 
szigorúan szakmai kérdés, és ne keverjük össze az oktatási szakpolitikát a nagyon 
szigorúan vett tárgyi-szakmai kérdésekkel, hogy konkrétan mi legyen egy tankönyv 
beltartalma. Tehát ezeket nem szabad ilyen értelemben összehúzni. Úgyhogy a 
parlamenti bizottság maradjon meg parlamenti bizottságnak, mert annak az dolga, a 
kerekasztal meg maradjon kerekasztal, mert annak meg szintén az a dolga. Jó munkát 
kívánok! 

 
ELNÖK: Ikotity alelnök úr, parancsolj! 
 
IKOTITY ISTVÁN (LMP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót. 

Tisztelettel köszöntök mindenkit. Mindenkinek a legnagyobb elégedettségére szolgált, 
ami a kerekasztalon történt, hangzott el az imént az alelnök úr szájából. Hogyne lett 
volna mindenkinek a legnagyobb elégedettségére, ez elhangzott, hogyha olyan 
személyek, olyan szervezetek voltak erre meghívva, ha képzavarral élhetek, amelyik 
nagyon egyoldalú kerekasztal volt, hiszen akik meg lettek erre hívva, azok barátok, 
családtagok úgymond. Tehát a kormány olyanokat hívott meg, dehát ez nagyon sok 
helyen átjött már. 

A felvetésünk nekünk is az, hogy egy ilyen kerekasztalt sokkal szélesebb körűre 
kellene szervezni, és nyilván előremutató lenne, hogyha olyan módon szerveződne, 
hogy valóban meg lenne mindenki hívva, nemcsak azok, amelyek a saját szájuk ízének 
megfelelőek.  

Erre voltak már példák, elég csak visszamutatni arra a Közoktatás-politikai 
Tanácsra, amelyik működött, amelyiken kvázi reprezentatív módon képes volt 
megjelenni minden érintett. Ez már nincs benne ebben a köznevelési 2011-es 
törvényben.  

Gyakorlatilag amely témák itt felsorolásra kerültek, sokkal egyszerűbb lett 
volna, hogyha azokról a témákról beszélünk, amik rendben vannak. Tehát elképesztő, 
hogy gyakorlatilag ki lehet azt jelenteni - bár nyilván nem most van itt az ideje annak, 
hogy sommás kijelentéseket tegyünk -, hogy ez a 2011-es köznevelési törvény úgy, 
ahogy van, megbukott. Ezek a problémák, amik itt most előbukkannak, amelyekre 
mindegyikre bizottságot hoznak létre, ezek sebtapaszok és lázcsillapítók, úgy érezzük.  

Hogyha valódi megoldást keresnek, akkor elsődlegesen nyilván az lenne a 
legfontosabb, hogy az oktatás forrásait növelni kellene, hiszen sereghajtók vagyunk, 
sajnos nagyon sok területen. Másrészt pedig valóban széles körű konszenzusnak 
kellene kialakulnia az oktatás kérdésében, hiszen ez valóban egy nemzeti ügy.  

 
ELNÖK: Ismét egy alelnök, Kucsák alelnök úr következik. Parancsolj! 
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KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. 
Tisztelettel köszöntök mindenkit. Államtitkár Asszony! Államtitkár Úr! Tárca 
Képviselői! Tisztelt Igazgató Úr, Tisztelt Tanár Úr! Sajnálatos módon egy ilyen 
kulturális bizottsági ülésen, a parlamenti bizottságok ülésein nehéz különválasztani 
egymástól a szakma felvetéseit és a primer pártpolitikai szempontokat. Én 
indítványoznám, hogy ez utóbbit próbáljuk lehántolni, mert nem fog segíteni az 
ügynek.  

Én éppen ezért arra szeretnék fókuszálni, amit az igazgató úr elmondott a 
bevezetőjében. Ott többek között megemlítette, hogy amikor megfogalmazták a 
felvetéseiket, nem túl szofisztikált formában, ahogy ön ezt említette, az azért is volt, 
merthogy úgy érezték, hogy nem ért el a szavuk az érintettekhez. Az egykori amerikai 
elnök egy bizonyos sajnálatos tragédia kapcsán, amikor a jelenlévő tűzoltók 
bekiabálták, hogy: „nem hallunk, nem hallunk”, azt mondta, hogy: „de én hallak 
benneteket.” Ezt csak azért idézem fel, mert fontos, hogy egy folyamat részesei 
vagyunk. Ennek a folyamatnak vannak tanulságai. Ezeket ki-ki a maga területén, a 
maga szakmájában megéli, és leszűri a tapasztalatokat.  

De fontos az, rendkívül fontos, ahogyan ön is fogalmazott, és ebben is 
egyetértünk, egy kiemelten fontos nemzeti ügy, mint az oktatás-nevelés ügye, a 
közoktatás vagy a köznevelés ügye - nem a szóhasználat érdekes, hanem ennek a 
lényege - valóban fontos, talán a legfontosabb ügyünk, valóban egy nemzeti ügy.  

Éppen ezért szerintem mindenképpen elismerésre méltó, hogyha 
megfontolandó felvetéseket tesznek, és ezeket megfogalmazzák, eljuttatják az 
érintettekhez. És az is fontos szerintem, hogy ezzel kapcsolatban elindult egy 
párbeszéd, megfelelő időben; hogy korán vagy későn, ez megítélés kérdése. Nem is 
erre szeretnék én most igazán kitérni, hanem arra, hogy azt a kezdeményezést én 
mindenképpen üdvözlöm, hogy egy, a közoktatás-köznevelés területével foglalkozó 
kerekasztal-megbeszéléssorozat indult el. 

Hallhattuk államtitkár úrtól, igazgató úrtól és tanár úr megerősítésével, hogy 
ennek az első ülése milyen módon, milyen eredményekkel zajlott le, és hogy 
folytatása következik. Mert hogy fontos szerintem mindannyiunk számára, hogy 
azokból a tapasztalatokból kiindulva, amelyekkel rendelkezünk, a jelen lévő 
kérdésekre megnyugtató választ találjunk. Azt javaslom, hogy azon a módon 
próbáljuk meg szemlélni mindannyian ezt a kérdéskört, hogy ennek a fókuszában 
mindig a gyerek, a gyerekek, a diákok, fiatalok kell hogy álljanak, és az is nagyon 
fontos, hogy a jelenben meglévő különféle kérdéseket, problémafelvetéseket oly 
módon kell megnyugtató válaszig, megoldásig eljuttatni, hogy az ne csak a jelen 
számára legyen megoldás, hanem a jövőbe mutasson, mert a jelen oktatásügye a 
jövőről is szól. Gondolom, ebben megintcsak egyetértünk. 

Éppen ezért nagyon fontosnak tartok magam is minden olyan kérdést, 
amelyeket egyébként államtitkár úr érintett és különféle prioritási rendbe sorolva elő 
is hozott, úgyhogy ezeket nem ismételném meg. Ezeket valóban a szakma felvetéseit 
alapul véve, minél hamarabb vizsgáljuk meg, és ezekre megfelelő, mindenki számára 
érthető, elfogadható, kiszámítható módon működő válaszokat tudjunk találni annak 
érdekében, hogy megelégedésre szolgáljon mindenki számára a magyar köznevelés, 
közoktatás ügye gyermeknek, fiatalnak, szülőnek és természetesen pedagógusnak is. 
Mert nagyon fontos az, hogy a pedagógusok ne leterhelt személyekként tudják 
végezni hivatásukat, úgyhogy nyilván a fölöslegesnek tűnő bürokratikus terheket ki 
kell emelni a rendszerből annak érdekében, hogy a hivatását mindenki a lehető 
legteljesebb mértékben tudja kiteljesíteni. Még egyszer mondom: a fiatalok, a 
gyerekek érdekében, és ez mind a jövőnkről szól.  
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Én ahhoz kívánok az államtitkár úrnak nagyon sok erőt, hogy egy teljes 
oktatási rendszerben gondolkodva, annak leendő vezetőjeként eredménnyel tudja 
levezényelni ezeket a folyamatokat, és nagyon fontos még egyszer, és ezzel zárom is, 
hogy a szakmai felvetéseket próbáljuk meg a primer politikai, pártpolitikai, olykor 
számító pártpolitikai szempontoktól különválasztani, mert ez utóbbiak csak ártanak 
ennek a nemes, valóban nemzeti ügynek. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Vinnai Győző, tessék! 
 
DR. VINNAI GYŐZŐ (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök asszony. Tisztelt 

Jelenlévők! Madarász Péter azt mondta, hogy a Hermanban az a gondolkodás, hogy 
hogyan tudnának javítani ezen az oktatási rendszeren, tehát amikor jöttek ezek a 
minősítési problémák vagy bizonyos olyan problémák, amelyek a tantestületben 
megjelentek - és gondolom, először beszélgettek egymással a kollégák -, egy nagyon 
fontos mondatot mondott: először az a szándék vezette őket, hogy hogyan tudnak 
minőségi oktatást adni. Mert szerintem az oktatásnak - talán ezt a 3 pontot 
elmondanám, hogy én hogyan látom, aki elsősorban felsőoktatásban dolgoztam, de 
tanárképzéssel foglalkozom. Az egyik a mai magyar iskolának a minőségre való 
törekvése, hogy hogyan tudja olyan ismeretekkel a nevelés mellett gyerekeinket, 
unokáinkat ellátni, hogy a XXI. században sikeres felnőttek legyenek. 

A másik - és ez is valóság ma Magyarországon - az esélyteremtés. Az iskola 
nagyon sok gyerek számára, olyan családból vagy társadalmi háttérrel rendelkező 
gyerek számára kitörési pont lehet, vagy ahogy szoktuk mondani: a családból hozott 
hátrányokat tudja kompenzálni, csökkenteni. 

A harmadik pedig a tehetséggondozás. Nekem ez a 3 olyan pontom van, 
amikor a tehetséget fölismerni, gondozni, eljuttatni, hogy nemcsak az egyén számára, 
hanem egy közösség számára is megfelelő módon bontakozhasson ki. Éppen ezért, 
mert nemzeti ügy - persze az oktatás nagyon sok embert érint, nagyon sok szülőt, 
nagyon sok családot érint -, jó lenne ha a párbeszéd szakmai keretek között maradna, 
bár tudom, hogy az Oktatási bizottság tagjai politikusok, szakpolitikusok, ezért azt 
gondolom, hogy a kerekasztalra kell bízni. Úgy ítélem meg a beszámolók alapján, 
hogy egy jó startot, jó rajtot vett a kerekasztal, hiszen minden az asztalra került, 
minden lényeges, ha jól értettem, bár ezt szeretném is megkérdezni igazgató úrtól, 
hogy elégedett-e az indulással, elégedett-e azzal a - eredményeknek nehezen 
nevezném, de - párbeszéddel, ami itt elindult, amit a kormányzat részéről is 
tapasztalunk, hogy nyitottak vagyunk - nyílt kormányzás van - ezekre a felvetésekre. 

Még egy dolgot szeretnék elmondani. Részt vettem tankerületi köznevelési 
fórumokon, egyéni választott képviselőként. Egy olyan tankerületben is voltam, ahol 
elég sok hátrányos helyzetű gyermek van, nagyon sok pedagógus kolléga, tanár 
kolléga eljött, és nem éreztem azt, egy szakmai keretet éreztem, nem éreztem sérelmi 
politikát, csak mondták azt, hogy ők mit szeretnének. Tehát abszolút jó volt a 
hangulat. Nagyon sokan hozzászóltak, de most nem az időtényezőt kell nézni, és két 
fogalom a fülembe jutott. Mondták a tartós tankönyvhiányt, de sok más kérdést. Nem 
akarok belemenni a részletekbe. 

De két dolog, amit az egyik tanítónéni említett meg, egy alsó tagozatban tanító 
tanítónéni. Azt mondta: hivatástudat és lelkiismeret. Azért vagyunk itt, mert van 
hivatástudatunk, tehát a tanár, a tanító személyén nagyon sok múlik, ahogy Kucsák 
László is mondta, hogy milyen mentális állapotban vannak, hogyan viszonyulnak a 
munkájukhoz.  

Azt szoktam mondani a főiskolán, hogy az már nagyon rossz, ha valaki reggel 8 
órakor úgy megy be, hogy megnézi ott az órát, hogy mikor lesz délután 4 óra vagy fél 
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5, mert az embernek a munkáját szeretni kell. Ad absurdum, mondhatnám, hogy 
hobbijának kell lennie a munkájának, mert akkor tud igazán kreatív és elkötelezett 
lenni benne. 

Az egyik a hivatástudat, a másik a lelkiismeret, amit a tanári társadalomban a 
kollégákban érzek, akik nem oktatáspolitikusok, hanem nap mint nap teszik a 
dolgukat, és igyekeznek tudásuk legjavát adni.  

Azt szeretném befejezésül mondani - Czunyiné Bertalan Judit említette, 
fölsorolta, hogy 2207 iskoláról kaptunk képet és hogy melyek a fő kérdések. Ezt 
nagyon fontos dolognak tartom, hogy tudjuk rendszerezni ezeket a gondokat, 
problémákat, melyek azok, amelyek a napi működést nehezítik, amelyek azok, 
amelyek a minősítéssel kapcsolatban az adminisztrációs terheket jelentik. Azt 
gondolom, hogy nagyon fontos, hogy az Oktatási Kerekasztal kereteit - hogy úgy 
mondjam - betartsuk. Azt mondta Palkovics államtitkár úr, hogy ez egy nyitott 
történet. Elindultunk, de nem olyan értelemben.  

Látom, hogy Szabó Szabolcs egy kicsit mosolyog ezen, mert ő már egy nem 
tudom, milyen kerekasztalt gondolt el, egy nagyon hosszú kerekasztalt, ebben a 
vonatkozásban. Én azt mondom, hogy nézzük meg az első eredményeket, nézzük 
meg, hogy a munkacsoportok mit tesznek le az asztalra, és utána lehet még egyet 
előrelépni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Hoffmann Rózsa, parancsolj! 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA (KDNP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a 

szót. Sokan jellemezték itt már az iskola, a pedagógus és a köznevelés világát, hadd 
kezdjem én is ezzel! A köznevelés rendszere egy olyan érzékeny műszer, amely talán 
az emberi szervezethez hasonlítható, ha akár csak egy ujjunk is fájdalmas, az egész 
szervezetünket betegnek érezzük. A köznevelés nagy rendszerében bizony sokszor 
előfordul, hogy fáj a kisujj vagy fáj valami egyéb, és ha ezt a fájdalmat még 
megpiszkálják, mi több, még ráerősítenek egyéb dolgokkal, akkor nagyon nagynak 
tűnik a baj. 

Most is valami ilyesmi történt, meglátásom szerint. Kétségkívül voltak és 
vannak problémák és bajok, de amivé terebélyesedett a miskolci Herman Ottó 
Gimnázium nyílt levelét követően - mert más nyílt levelek is születtek, tüntetések, s a 
többi -, azt én a magam részéről elég nagy szomorúsággal tapasztaltam, mert 
ismervén a helyzetet, azért a baj korántsem volt ekkora, mint hogy olyan 
jajgatásoknak legyünk szemtanúi, mint amelyeket a sajtó az elmúlt időben közvetített.  

Ezért a jobb későn, mint soha elve alapján nagyon üdvözlöm az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának és miniszterének kezdeményezését és az új oktatási 
államtitkár első sikeres lépését is, hogy a Köznevelési Kerekasztalon belül ezeket a 
bajokat, az ujjfájásokat és egyéb problémákat kész az EMMI orvosolni, mint ahogy 
eddig is kész volt, csak talán valahol disszonáns volt ez a nagy kórus. 

Szerintem nagyon jó érzékkel találták meg azokat a gondokat, amelyeket 
részben máris orvosoltak, illetve amelynek az orvoslása ki van tűzve, ahogy a 
beszámolóból hallottuk. Két ilyet meg is említenék, a költségvetési, finanszírozási 
gondokat, amelyek zömmel a KLIK-nél csapódnak le, illetve a pedagógusok 
adminisztratív terheinek csökkentését. Ez valóban két olyan baj volt, ami erősebb 
volt, mint az ujjfájás és jó esélyünk és reményünk van arra, hogy ezt a két súlyos 
gondot orvosolják. Nagyította a bajt és a közvélemény szemében érhetetlenné tette ezt 
a felzúdulást sok olyan megnyilvánulás, amely nem valós tényeken alapult.  

Kedves Igazgató Úr! A Herman Ottó Gimnázium nyílt levelét többször is 
elolvastam. Számos olyan megjegyzést találtam benne, ami nem fedi a valóságot. 
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Engedje meg, hogy néhányat idézzek, mert mindaz a sajtómegjelenés, ami most a 
köznevelés helyzetét leírta, nem jó, ha ilyen téves állítások keringenek és ezt 
továbbvisszük, bár megszoktuk már, hogy ezt sokan esetleg valamilyen hátsó 
szándékkal - kimondom: kormánybuktató szándékkal - előszeretettel felnagyítják. 
Nem a Herman Ottó Gimnázium levelére céloztam most, természetesen. 

Azt írják az ön kollégái, hogy volt olyan gyerek, aki iskolai pályafutása alatt 6-8 
újításhullámot ért meg. Nem volt ilyen. Kérdje meg a kollégáit, akik ezt mondták, 
vajon milyen újításokra gondoltak, ami a gyerekeknek elviselhetetlen.  

Negatív jelzővel illeték a tanulók felmérését, ezt a bizonyos Netfit-vizsgálatot. 
Kérdezem: miért baj ez, amikor az országunk egyik legnagyobb gondja az, hogy nem 
elég egészséges az ifjúságunk, ezért vezettük be a mindennapos testnevelést és ennek 
az eredményeit ezekkel a vizsgálatokkal valahogy szeretné a kormányzat látni és 
tudni, hogy mi történt. Micsoda óriási terhet rak ez vajon a tanárokra vagy a 
gyerekekre? Egy évi egyszeri vizsgálatról van szó.  

Azt írták, hogy hol a NAT változik, hol az érettségi követelmények változnak. 
Kérem, a Nemzeti Alaptantervet 2012 tavaszán adta ki a kormány, ha jól emlékszem. 
Egy vagy két olyan minimális változás volt benne, ami inkább enyhítette a gyerekek 
dolgát, de a Nemzeti Alaptanterv egy olyan alapdokumentum, amit a kerettantervek 
közvetítenek, azok 2012 őszén jelentek meg; nem volt olyan változtatás, amely 
igazolná azt az állítást, ami ebben a levélben van. Nem inkább arra vezethető vissza ez 
állítás, hogy az országos tanári kar nagy része még mindig úgy gondolja, hogy a 
tankönyv az a tantervi szabályozó eszköz, aminek alapján tanítani kell? És ha a 
tankönyvben benne van valami vagy az változik egyik évről a másikra - mert ilyen volt 
-, akkor itt a tanterv változik. Nem, nem változtak a tantervek.  

Igen, a továbbképzésekkel és a szaktanácsadással kell fejleszteni a tanároknak 
azt a metodikai felkészültségét, hogy a tantervet alkalmazni nagyon sokféleképpen 
lehet. A továbbiakban elkerülöm azt…  

Még szakfelügyelőt említ a levél, holott szakfelügyelők már nincsenek. 
Szeretnék, ha az igazgató újra főnök lenne. Igazgató úr, maga nem érzi magát 
főnöknek a maga gimnáziumában? (Madarász Péter: Nem.) Szerintem igen, mert 
van tekintélye és ha formailag a hierarchiában a portást ön nem is utasíthatja, nem 
tudom elképzelni azt a helyzetet, hogy ha megkéri a portást, hogy csukja be az ajtót 
vagy ezt vagy azt csinálja, akkor ezt ne tenné meg. Ha ilyen helyzet van, akkor az rossz 
helyzet. Nem sorolom a levélben fellelhető egyéb olyan megállapításokat, amelyek 
burjánoztak.  

Olvastam állandóan az elmúlt hetekben a különböző híradásokat a sajtóban, és 
tényleg néha a hajam szála az égnek állt, hogy miket írnak le emberek, miket 
nagyítanak föl. Ilyen például a gyerekek kötelező bent tartózkodása az iskolában, 
amelyre nekem, még államtitkár koromban legalább tízszer kellett válaszolnom 
interpellációra, téves állításra, és megint és megint ismételték. 

Ha már ennyire egyetértünk abban - bárhogy is gondolkozzunk a világról, hogy 
a köznevelés nemzeti ügy, és az a jó, ha béke van az iskolában, akkor én a legnagyobb 
tisztelettel arra kérek mindenkit, aki a köznevelésről megszólal, hogy nézzen utána, 
hogy amit belekiabál az éterbe egy médiumon keresztül, vajon megfelel-e a 
valóságnak, tényleg úgy van-e.  

Azonkívül egy konkrét esetet fölnagyítani és általánosítani, ez is hiba. Olvasom 
a sajtóban, hogy a nem is nevezem néven, melyik iskolában elzárták a fűtést. 
Bizonyára így van: baj, ha azért zárták el, mert a KLIK-nek nem volt rá pénze. Nincs 
ember, aki ezt ne fogadná el, hogy ez helytelen. De ebből nem következik, hogy a 
KLIK rosszul működik, hiszen mindannyian tudjuk, hogy 198 tankerület van, és ebből 
talán 160-ban soha nem fordult elő ilyesmi. 
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Ezek a túlzások azok, amelyek mögött ha ott van egy sanda politikai szándék, 
nem tesznek jót az oktatásnak. Nem akarok abba a hibába esni, hogy a kerekasztal 
szakértői szerepében tetszelegjek, jóllehet magam is szakembere vagyok az 
oktatásnak. Bízom azokban a szakemberekben, akiket a különböző szakmai 
csoportokba felkérnek, de az utolsó gondolatom mégis a harmadikként vagy sok 
helyen Czunyiné Bertalan Judit államtitkár asszony által első helyen jelzett 
problémára szeretnék reagálni, ez pedig a tanulók túlterheltsége. 

Bizonyára így van, ha ezt állítják, de javasolnám, hogy kísérletképpen ha van rá 
embereknek idejük és elég szakértelmük, készíttessenek azokkal az emberekkel, akik 
ezt állítják, egy másik kerettantervet, de adják ki nekik feladatnak, hogy vegyenek ki 
belőle akkor 10 százalékot. Nem nagyon fog menni, mert minden tantervkészítésnél 
végigcsináltam. 

A NAT-ot 250 olyan szakember állította össze, akik szakmaisága 
megkérdőjelezhetetlen. Ott voltak a bizottságban azok az általános iskolai tanítók, 
tanárok, gimnáziumi, szakközépiskolai tanárok, akik a gyerekek oldaláról is próbálták 
mérlegelni, hogy elvégezhető-e vagy sem. És ha hiszik, ha nem, nap mint nap kaptunk 
leveleket, felszólításokat, hogy ezt is tegyük bele a tantervbe, azt is tegyük. 
Ellenálltunk, amennyire lehetett. Megszületett a Nemzeti Alaptanterv, másfél évig 
senki nem kifogásolta, hogy sok, hanem belekapaszkodtak egy-két olyan névbe, ami 
az ajánlott irodalom jegyzékében volt. 

Nagyon nehéz, nagyon komoly szakmai munka a Nemzeti Alaptanterv. Nem 
volt még olyan időszak soha a magyar neveléstörténetben, hogy mindenki 
közmegelégedésére készült volna el egy tanterv. Ezért van igen nagy hangsúly a tanári 
adaptáción, amelyre a tanárokat, úgy látszik, még jobban fel kell készíteni, hogy a 
tanterv laza megfogalmazásait az adott osztályhoz tudják alkalmazni.  

Lehet egy jelenséget egy tantervi fogalmat egy hétig tanulni, tanítani, lehet 3 
hétig, 1 hónapig is. A követelmények oldaláról a gyerekhez igazítva a tantervi 
túlterhelést meg lehet szüntetni. 

De - utolsó mondatom - a Nemzeti Alaptantervről úgy rendelkezik az Ikotity 
képviselő úr által kidobásra ítélt, meglátásom szerint nagyon jó 2011. évi köznevelési 
törvény, hogy ötévenként felül kell vizsgálni. Ez az ötödik év jövőre fog elérkezni. El 
kell kezdeni nyilván máris ezt a munkát. De feltétlenül azt javaslom, ha valóban az a 
megítélés, hogy ez elvégezhetetlen, ami a Nemzeti Alaptantervben van, akkor 
fogalmazzák meg a sajtó számára is, hogy például Arany János kell-e bele vagy nem. 
Éppen most szavaztuk meg, hogy jövőre Arany János-év van. Nagyon óvatosan kell 
ahhoz nyúlni, hogy mi az, amit a köznevelésben mindenki számára közvetíteni kell. A 
hogyan és a mélység viszont az iskola helyi tantervén és a tanári munkán múlik. 

Sok sikert kívánok a Köznevelési Kerekasztalnak. A szakértői csoportokon 
nagyon sok múlik, és még egyszer: igen nagy örömmel üdvözlöm, hogy a KLIK és a 
finanszírozási problémák, valamint az adminisztratív, főleg az önértékeléssel 
kapcsolatos, túlzásba vitt adminisztráció csökkentéséről már meg is jelent azóta a 
rendelet, így tehát most már nyitott kapukat döngetünk, de lehet, hogy tovább lehet 
azt még csökkenteni. Ezt majd a szakértők eldöntik, mi pedig örömmel, megértéssel 
és bizalommal fogjuk fogadni a szakértők munkáját.  

 
ELNÖK: Hiller István, tessék! 
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Tisztelettel üdvözlöm önöket. Tisztelt Igazgató 

Úr! Tisztelt Tanár Úr! Én a levelüket bátor kiállásnak tekintem. Tartom magam 
ahhoz, amit a levélben, aztán a második levelükben és itt is elmondtak: nem 
pártpolitikai vitát akarok és fogok csinálni. Azt igen, hogy különbségekre érdemes 
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felhívni a figyelmet, de az az igény, amit önök megfogalmaztak, nem véletlenül jutott 
túl a városukon, és az egész országban visszhangra talált, mert valós problémákra 
hívta fel a figyelmet.  

Nyilván láthatják, hogy felfogásbeli különbségek vannak, és ezeket eltagadni 
álságos lenne. Én úgy gondolom, hogy nem hogy eltúlzott, hanem még visszafogott 
az, amit és ahogy írnak. Nem azt gondolom, hogy a kisujj fáj, hanem azt gondolom, az 
egész szervezettel van a baj. Értem, hogy az államtitkár asszonynak a levél elolvasása 
kapcsán égnek áll a haja, de több tízezer tanárnak meg akkor állt a haja égnek, amikor 
látták a 2011-es törvény következményeit. 

A lényeg mégiscsak abban áll, hogy hogyan lehet előrevinni a magyar 
közoktatás ügyét. Azt a szándékot látom az önök felhívásában, hogy ne egyik felfogás 
vagy másik felfogás, hanem a közoktatás menjen előbbre. Ezt én tisztelettel tekintem.  

Az államtitkár úrnak jó munkát és jó idegrendszert kívánok és munkatársaival 
együtt azt, hogy amibe belekezdett, az mindannyiunk javára váljon. Van egy 
várakozás, hogy ha ez sikerre vezet, akkor a közoktatás előbbre megy, a másik oldalt 
most nem kívánom leírni, mert mégiscsak az első ülés napján az ember ne negatívan 
álljon hozzá. Én úgy állok hozzá, hogy remélem, sikerre viszik a dolgot. 

De néhány ügyet el kell mondanom, amelyeknek - mégiscsak a parlament 
oktatással is foglalkozó bizottságának ülésén vagyunk - el kell hangozniuk. Ha a 
felszínt akarják bármilyen szinten kapargálni és úgy gondolják, hogy itt csak egy kis 
módosítás kell, aztán minden megy rendben, akkor tévednek. Nem így gondolom, 
csak mivel hallottam a korábbiakban ilyen véleményt, szeretném elmondani, hogy itt 
a probléma rendszerjellegű. Nem egyik vagy másik kisebb intézkedéssel van a baj, 
hanem magával a rendszerrel van a baj.  

Amíg ilyen formában a Klebelsbergről, szegényről elnevezett 
intézményfenntartó központ áll és működik, ez nem lesz jobb. Azt javaslom önöknek, 
hogy szüntessék meg a KLIK-et. Azt javaslom, hogy számolják fel intézményesen 
mindazt, ami maga a probléma, mert nem hogy megoldani tudta volna az egyébként 
valóban létező gondokat, hanem önmaga nőtte ki magát problémává.  

Elfogadom azt a nézetet, hogy ezt hétfőről keddre nem lehet csinálni. Igaza van 
annak, aki ezt mondta. Nem gondolok anarchista robbantásra. De ha fenn akarják 
tartani a KLIK-et, nem fogják tudni megváltoztatni a rendszert.  

Nem személyi gondokat látok, egyébként meg ez a kormányzat dolga. Ebben az 
ellenzék inkább óvatosabban adjon tanácsot. És mennyivel egyszerűbb lenne ha A-
személyt lecserélnék B-személyre, az egész ügyet jobbá tenné és minden menne. Én 
sokkal mélyebb problémákat látok.  

Ezért megismétlem, hogy kérem, fontolják meg, mi követelni fogjuk, hogy azt a 
rendszert, ami a magyar közoktatásban alapvető probléma lett, a KLIK rendszerét, 
szüntessék meg. Annak megvitatására, hogy hogyan tovább, szolgálhat a kerekasztal, 
de a politikai döntéshozóknak is felelősségük van és a törvényeket mégiscsak mi 
szavazzuk meg vagy utasítjuk el az állampolgárok, a szavazópolgárok jóvoltából. 

Ezért szeretném bejelenteni, hogy mi parlamenti vitanapot kezdeményezünk a 
magyar közoktatás állapotáról. Arra kérem a tisztelt képviselőtársakat és frakciókat, 
hogy vegyenek ezen részt. A parlament házszabálya szerint be fogjuk nyújtani 
megfelelő időben a kellő aláírást. Szívesen venném, ha a tisztelt kormánypárti 
képviselők is ehhez csatlakoznának. Így is elegendő lesz, hogy a parlamenti vitanapot 
megtartsuk, de amire igazgató úr kért minket mint politikusokat, hogy ezt nemzeti 
ügyként kezeljük, ha önök is támogatják, hogy a magyar Országgyűlés külön 
vitanapon erről a kérdésről beszéljen, akkor kérem, hogy csatlakozzanak. Nyilván ott 
lesznek ellentétes és hasonló vélemények, de a vitanapot szíveskedjenek lehetővé 
tenni.  
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Végül van néhány olyan kérdés, ami prompt, és mivel most találkozunk és 
nyilván minden héten minden bizottsági ülésen nem lesz itt államtitkár úr, 
államtitkár asszony, a tisztelt vezetőség, szeretném erre fölhívni a figyelmüket 
bizonyos tapasztalatok birtokában. Úgy látom, hogy a kormányzat intézkedései 
egymásnak ellentmondóak, fésületlenek, és ezt nem úgy általában, hanem 
kimondottan az oktatás területén érzékelem, különösképpen a közoktatás területén, 
ezért kötelességem ezt elmondani. Az nem megy, kérem, hogy az egyik oldalon önök 
azt mondják, hogy erősítik a KLIK-et, a másik oldalon pedig megszüntetik az OFI-t, 
és jelenleg nem teljesen világos státusba helyezik az Oktatási Hivatalt. Ez így nem fog 
menni.  

Itt az érettségi idejére olyan intézményesített káosz lesz, amit aztán megint 
megpróbálnak tűzoltással megoldani. Itt ülünk február első felében. Az, ami 
elhangzik az egyik sajtótájékoztatón, hogy a háttérintézményeket meggyengítik - 
kérem, ezek a háttérintézmények felelősek elementáris erővel, például az érettségi 
lebonyolításáért.  

A másik oldalról pedig a KLIK tevékenységét így-úgy erősíteni kívánják. A 
maguk dolga, de sok tízezer magyar fiatal fog érettségizni negyedév múlva. Úgyhogy 
kérem szépen, azt javaslom, ezt tekintsék át.  

A másik kérdés szintén olyan, ami néhány héten belül a családoknak - nem a 
politikusoknak csak - fejfájást fog okozni. Önök megváltoztatták az érettségi 
feltételrendszerét menet közben. Azok a diákok, akik érettségizni fognak májusban-
júniusban, nem ugyanazon feltételrendszerrel kezdték meg a tanulmányaikat, mint 
amilyen feltételrendszer mellett nekik vizsgázni kell. A követelés egy egészen konkrét 
pontja többek között erre vonatkozik. 

Azt nem lesz elég megoldani szeptemberre, mert mégsem mondhatják az 
érettségizőknek, hogy kérem, szeptember 1-jéig mi megoldjuk ezt a problémát, 
miközben ők május 3-án érettségizni fognak. Kérem szépen, hogy erre reagáljanak, 
próbálják ezt úgy megoldani, hogy a kormány különböző szervei - a 
Miniszterelnökség, a szakminisztérium - különböző intézkedései és javaslatai ne 
üssék egymást. Nekem jó, ha egymást ütik, de úgy látom, hogy a magyar 
közoktatásnak és főleg a diákoknak nem. És van olyan tervezés, amiről államtitkár úr 
beszélt.  

Nagy a vállalás, államtitkár úr, tehát ezek komoly vállalások időben is, de 
kérem, lássa be, hogy a tanév maga, meg a több tízezer diák nem fog tudni várni 
addig, amíg akár ilyen erőltetett ütemben is eredmény születik, történetesen az 
érettségi miatt. 

Legvégül: azt hiszem, hogy az egész gondolkodásunk középpontjában az áll, 
illetve a különbség mégiscsak az, hogy mi a közoktatás középpontjába a gyermeket 
tettük, önök meg ezt kivették. Nincsen mese, ezek tények. Nem gondolok pártpolitikai 
vitát csinálni ebből, de ami tény, azt ki kell mondani. 

2011-ig benne volt az egymást követő kormányok által változtatott közoktatási 
törvényben, hogy a gyermek mindenekfelett álló érdeke az a központ, az a 
vezérlőcsillag, ami a magyar oktatáspolitikát vezeti. Önök ezt kivették. Most meg arra 
hivatkoznak, hogy a gyerek a leglényegesebb? Miért vették ki? Ketten javasoltunk 
módosítást. Az akkori képviselőjük, aki azóta már nem parlamenti képviselő, volt 
miniszterük, és ettől függetlenül mind a kettőt kivágták. Most meg itt öt év után arra 
hivatkoznak, hogy mennyire fontos? Akkor, amikor a törvényt csinálták, akkor 
mondták volna. De mégiscsak a dolog lényege, hogy az, amit leírtak, azért talált olyan 
sok helyen meghallgatásra, mert nem gondolom, hogy ennyi hellyel fizikálisan, akár 
telefonkapcsolatban lennének, igazgató úr, mert ugyanígy gondolták ezt 
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Zalaegerszegen meg Békéscsabán meg Mosonmagyaróváron, és a kiállásukért meg a 
véleményük megfogalmazásáét tiszteletem. Köszönöm szépen.  

 
(Az elnöklést dr. Pósán László alelnök veszi át.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Elnézést, elnök asszony egy pillanatra kiszaladt, 

úgyhogy át kellett vennem az ülés vezetését. Elnök asszony tájékoztatása szerint 
Szabó Szabolcs jelentkezett hozzászólásra. Tessék parancsolni!  

 
SZABÓ SZABOLCS (független): Köszönöm szépen. Nagyon nem akarom 

szaporítani a szót, csak számomra meglepő módon, még én kaptam itt kritikát, és 
kénytelen vagyok reagálni, mert tényleg a hajam égnek áll a miatt, ami itt most 
történik. Szóval én tényleg annak megfelelőn szóltam hozzá, abban a 
megközelítésben, amit egyébként igazgató úr is teljesen joggal elvárt, hogy ezt most 
ne tekintsük pártpolitikai kérdésnek. Egy pártpolitikai indokot, érvet, 
kommunikációs fogást nem hoztam elő, ha figyelték volna. Azt mondtam, hogy 
nemzeti konszenzuson alapulva alakítsunk ki egy olyan közoktatási rendszert, amit 
majd 10-20-30 éven keresztül meg tudunk valósítani, és tényleg olyan gyerekek 
jönnek majd ki az iskolából, akik hasznosítható tudással rendelkeznek. Mert, amit 
Vinnai Győző mond, sajnos pont ez nem működik. Azt látjuk, hogy a családból hozott 
különbségek esetében a gyerekek esetében ezt nem lehet csökkenteni a jelenlegi 
rendszerben, ezek nőnek. Minden kutatás ezt mutatja. A családból hozott 
különbségek nőnek az általános iskolában. Nem képes kezelni. Ezt a rendszert 
Hoffmann Rózsa nevéhez kötjük, ő az, aki ennek a reformnak az élén állt, és 
Hoffmann Rózsa is hozzászól, és voltaképpen még letolja az igazgató urat. Hát hol 
élünk? Hol működik ez? Ez a normális kormányzás és ez a normális hozzáállás, hogy 
az igazgató úr az, aki a rossz, ja, meg mellette én, aki mertem felvetni, hogy esetleg 
valamiféle nemzeti konszenzus keretében induljunk el? Pósán alelnök úr, hát látott 
már valahol nemzeti konszenzust Európában vagy a nagyvilágban bárhol, ami nem 
arra épült, hogy a politikai pártok, érdekképviseleti szervek, szakmai szervezetek 
közösen leültek, és megbeszélték? Mert így lehet több évtizedes terveket előre 
kidolgozni, és aztán azt következetesen megvalósítani. Én nem azt mondtam, hogy 
oda akarok menni, és önnel politikai vitát akarok folytatni. Pont azt mondtam, hogy 
szakmai vitákat szeretnék, odavinnénk a szakértőinket, és közösen megbeszélnénk. 
Nem arról beszéltem, hogy politizálni szeretnék egy ilyen fórumon.  

És hát már elnézést, államtitkár úr egyértelműen fogalmazott, úgy nyitott a 
kerekasztal, hogy utána van sajtótájékoztató, illetve a meghívottakon keresztül bárki 
képviseltetheti magát. Erre mindent lehet mondani, csak azt nem, hogy ez egy nyitott 
kerekasztal. Ez akkor lesz nyitott, ha utána, amikor folyamatosan vannak új 
javaslatok, hogy kiket kellene meghívni, akkor azokkal kibővítik. Az nyitott. Egy zárt 
ülés, az nem nyitott. Ezt azért szögezzük le, a magyar nyelv szabályai szerint ez sajnos 
így működik. 

 
(Az elnöklést Dúró Dóra, a bizottság elnöke veszi vissza.) 

 
ELNÖK: Pósán László, parancsoljon!  
 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Mivel 

megszólíttattam, akkor egyértelműsítem, hogy én mit mondtam, és mit gondolok. 
Nemzeti konszenzusra szükség van a közoktatásban, egyetértek. A nemzeti 
konszenzus tartalmának túlnyomó többsége az a fajta szakmai kérdés, amit a 
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pedagógusvilágnak és –társadalomnak kell alapvetően megoldani vagy eldönteni. A 
pártok közötti nemzeti konszenzusnak a terepe lehet egy bizottsági ülés, egy 
jogalkotási folyamat, amikor egyeztetünk, módosító javaslatokat befogadunk és így 
tovább, és így tovább. De az, hogy arról kezdjenek el a pártok, akár szakértői szinten 
beszélgetni, hogy mi legyen a kémiatankönyvben, szerintem az nincsen rendjén. Én 
erről beszélek, és ezért ne keverjük össze a szezont a fazonnal. 

A másik dolog, amit Hiller képviselő úr mondott, parlamenti vitanapot 
kezdeményeznek, állunk egyébként minden vitanap elé, örülünk neki. Egyetlenegy 
dolgot szeretnék viszont világossá tenni: hallottuk azt, hogy a kerekasztal-
megbeszélések elkezdődtek, annak van egy ütemezése és így tovább. Korántsem 
közömbös, hogy ez a bizonyos parlamenti vitanap mikor van. Mert amennyiben ezt – 
elnézést a sarkításért – egy-két héten belülre tervezik, akkor gyakorlatilag valóban 
politikai vita lesz a dologból és nem érdemi megbeszélés. Az nem a konszenzust fogja 
szolgálni, mert hiszen a kerekasztal is most kezdte el, vagy kezdi el a működését. Egy 
ilyen természetű parlamenti vitanapnak én látnám értelmét – megmondom őszintén 
– akkor, hogyha már egy meglévő folyamat értékeléséhez is tud ez kapcsolódni. És ott 
valóban előjönne az a terep vagy az a szint, amiről meg Szabó képviselő úr úgy 
beszélt, hogy legyen a politika szintjén is nemzeti konszenzus, de ezt akkor tudjuk 
megtenni, ha vannak kapaszkodóink, vannak konkrétumok. Tehát csak úgy 
belebeszélni a világba, hogy így vagy úgy vagy amúgy, ez szerintem nem megy. Ezért 
én tisztelettel azt is kérem, hogy amikor ütemezésben gondolkodnak, akkor ezt a 
szempontot tartsák szem előtt, mert amennyiben ezt nem ilyen módon közelítik meg, 
én nem tudok másra gondolni, minthogy ez kifejezetten egy pártpolitikai 
kommunikációs akciózás lesz, és nem több. Tehát legyünk egymás irányában ebből a 
szempontból, hogy is mondjam, megértőek is és egyúttal méltányosak is, hogy 
tudjunk érdemi beszélgetést folytatni, mert egy-egy kijelentés, „úgy, ahogy van az 
egész KLIK-rendszer rossz, meg kell szüntetni”. Hallok ilyen véleményeket. Nyilván a 
mi megközelítésünk ebből a szempontból más, árnyaltabb, és egy szóval nem 
mondjuk egyébként azt, hogy tökéletes. Az is igaz. Tehát, ha az álláspontok szintjén 
nem tudunk közös nevezőre jutni, akkor tényleg politikai adok-kapok lesz csak az 
egész vitából. 

Én egyik oldalon azt kérem, hogy önök is méltányolják azt, hogy mondjuk a 
KLIK rendszere előtt hogy működött a magyar közoktatás, és hogy ez jó volt, vagy 
nem volt jó. Én nem kívánok most sok mindent felidézni, de mégiscsak bizonyos 
településeken iskolák megszűntek, mégiscsak több ezer pedagógusnak az állása 
megszűnt, mégiscsak voltak finanszírozási gondok, akkor is, én nem állítom, hogy 
most nincsenek, de akkor vagyunk korrektek, méltányosak, ha mindent tényszerűen a 
helyén kezelünk, azt is, ami volt, azt is, ami van, és szeretnénk mindebből egy jót 
összerakni, hogy ez hosszú távon mindenki javát szolgálja. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Dunai Mónika jelentkezett, aztán Hiller képviselő úr. Parancsoljon, 

képviselő asszony!  
 
DUNAI MÓNIKA (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Asszony! 

Tisztelt Megjelentek! Először is szeretném nyugalomra inteni a bizottság tagjait. 
(Ikotity István: Nyugodtak vagyunk!) Én azt gondolom, hogy ahhoz a közös 
konszenzusos nemzeti ügyhöz, amiről ma a bizottság tagjai, kormánypárti és ellenzéki 
képviselők is tanúbizonyságot tettek, hogy ezt meg tudjuk valósítani, ehhez 
mindenféleképpen nyugalom kell. Nyugalom kell a politikusok részéről, a pártok 
részéről, nyugalom kell a pedagógusok részéről is. Azt gondolom, hogy ilyen 
kezdeményezés, amelynek kapcsán Balog Zoltán miniszter úr kérte a tankerületi 
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igazgatókat, hogy szervezzék meg egy rövid hét alatt azt a véleménykérő 
fórumsorozatot, amelyre – azt gondolom, hogy – Magyarországon még nem volt 
példa, hogy Magyarország összes pedagógusát szervezetten megkérdezték tartalmi és 
szervezeti, szerkezeti kérdésekről, ilyen még nem volt. Ez mindenféleképpen egy 
olyan tett és egy olyan párbeszéd megindulása és fogadókészség volt a minisztérium 
részéről, amely nagyon jó alapot tud ahhoz szolgáltatni, hogy nyugodtan, a 
szakemberek, vagyis a pedagóguskollégák véleményének az előzetes kikérésével, ami 
most megtörtént, a további mentorálásával és a további vélemények 
becsatornázásával egy olyan párbeszéd tud kialakulni, amelynek folyamán államtitkár 
asszony és államtitkár úr bevezetőjében elmondott és ütemezett lépések hatékonyan 
és gyorsan meg fognak történni. Én azt gondolom, hogy ezt a nagyon fontos 
konszenzust és a nemzeti ügyet, az oktatást, a köznevelést nem az utcán, hanem 
tárgyalóasztalnál és párbeszéddel szakmai úton kell megoldani. Ebben szükség van 
arra, hogy a politikai pártok és a politikusok, szakpolitikusok részt vegyenek, de 
magam is azt vallom, hogy nem a szakmai tárgyalásokon kell nekünk 
kinyilvánítanunk a véleményünket, tehát én azt kérem majd a nemzeti kerekasztal 
vezetőitől, államtitkár úrtól, hogy amikor egy-egy munkacsoport megbeszélés vagy 
egy-egy kerekasztalülés van, akkor a bizottságot erről részletesen tájékoztassák, 
hiszen szeretném én magam is szorosan követni az ott elhangzottakat.  

Azt gondolom, hogy egy-egy ülés után jön az a terep, amikor itt a Kulturális 
bizottságban tudunk beszélni az aznapi, előző napi történésekről. Ezt nagyon 
fontosnak tartom. 

Az a kezdeményezés, hogy nyitott a kerekasztal ülése… nem is értettem azon 
ellenzéki képviselőtársaimnak a felvetéseit, hogy oda nem lehet bemenni. Hát 
államtitkár úr az elején hangsúlyozta, és gondolom, amit mondott eddig, az úgy volt, 
hogy nyitott. Ha azt mondta, hogy nyitott, az azt jelenti, hogy nyitott, vagyis 
kinyilváníthatja mindenki a véleményét, eljuttathatja javaslatait. Egyébként 
zárójelben jegyzem meg, hogy nekem tudomásom van egy olyan jelentős és nagy 
szervezetről, akiket például meghívtak a ma délelőtti kerekasztalra, és mégsem 
mentek el. Nem tudom, de érdekelne, hogy miért nem mentek el. Tudom, kiről van 
szó, de nem szeretném megnevezni a szervezetet. Én azt gondolom, hogy ha valaki a 
pedagógusok és azon belül elsősorban a gyermekek érdekeit képviseli, akkor ebben a 
párbeszédben megkerülhetetlenül részt kell vennie! Merthogy a javaslatok 
megtárgyalásának a terepe most ez. Aki ma nem vesz részt ezeken a tárgyalásokon, 
nem nyilvánítja ki a véleményét a párbeszéd és a segítő kezek terepén, hanem e 
helyett kizárólag a pedagógusokat hergeli, és utcára vonultatja, az nem hiszem, hogy 
az imént mindkét oldalon emlegetett nemzeti ügy és a konszenzus keresése lenne. Én 
abban reménykedem, hogy ez jó fordulatot fog venni, és valóban pártpolitikától 
függetlenül a tárgyaló asztalnál fog eldőlni a köznevelés sorsa. Hiszen ez mindenkinek 
az érdeke, elsősorban a gyermekek érdeke. Köszönöm szépen a szót.  

 
ELNÖK: Hiller István jelentkezett ismét hozzászólásra. Parancsoljon! 
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Bocsánat, egy rövid mondat csak: azt a nyelvet, 

amit Pósán alelnök úr megütött, azt én értem. Próbálom beszélni is, úgyhogy itt 
nyilvánosan szeretnék a Fidesznek politikai ajánlatot tenni. Azt javaslom, hogy mivel 
az oktatásban dolgozó meghatározó szakszervezetek, a Pedagógusok Szakszervezete 
és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete is azt kezdeményezte, hogy legyen 
parlamenti vitanap, mi ezt a kezdeményezést tartjuk, és be fogjuk nyújtani a nagyon 
közeli jövőben. Itt azonban ne fejeződjék be a történet. Az, amit ön mondott, az igenis 
megfontolandó, hogy tudniillik, ne egy pillanatfelvételt készítsünk csak, és akkor ez 
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történik 2016 februárjában. Minden frakciónak van egy bizonyos kreditje, hogy 
milyen témában kíván parlamenti vitanapot kezdeményezni vagy kezdeményezni 
kíván-e. Azt javaslom, hogy amikor úgy látják, hogy ez a folyamat kellően érett, az 
államtitkár úr itt egy nagyon világos időrendet mondott, akkor az év végén, a 
következő év legelején ugyanilyen tárgykörben, történetesen a közoktatás állapota, 
kezdeményezzen a Fidesz parlamenti vitanapot, és akkor látunk egyfajta kezdőpontot 
és egyfajta végpontot, így nem kell elutasítani egyiknek sem az ajánlatát, és azt a fajta 
konszenzust, amire minket gyakorló pedagógusok, szervezetek, a hermanosok levelei 
is intenek, ajánlanak, azt ilyen módon is meg tudjuk fogadni. 

 
ELNÖK: Más képviselői hozzászólási szándék a bizottsági tagok részéről van-

e? (Nincs jelentkező.) Ha nincsen, akkor én is hozzászólnék érdemben a vitához, és 
igyekszem én is az indulataimon és a megdöbbenésemen úrrá lenni.  

Rendkívül álszentnek tartom azt a hozzáállást, mintha az oktatásban nem 
születnének politikai döntések. Minden ágazatban születnek politikai döntések, 
politikusok hozzák a döntéseket, miniszterelnök úr mint politikus is megnyilvánul, 
pártpolitikusként a kormánypárti képviselők is megnyilvánulnak. Mindenki ezekben 
az ügyekben politikusként nyilvánul meg, hiszen ez a munkánk. Hogy itt 
konszenzusos nemzeti ügyről beszél mindenki az oktatás vonatkozásában, akkor 
kérdezem, hogy eddig miért nem törekedtek ennyire szélesen erre a konszenzusra. 
2010-ben vette át az Orbán-kormány a kormányzást és az egész oktatási rendszert 
gyakorlatilag teljesen átalakították, állami fenntartásba vették az iskolákat, új NAT-ot 
hoztak létre, mindennapos testnevelést vezettek be, pedagóguséletpálya-modellt, 
minősítési rendszert, új tankönyveket. És ezt kivel egyeztették? Ezeknek az 
intézkedéseknek a meghozatalakor kik voltak azok, akikkel konszenzusra törekedtek? 
Miért nem folytatták le ezeket az egyeztetéseket ezeknek a rendszerszintű, alapvető 
változásoknak a megkezdése előtt? Miért akkor csinálják ezt, amikor látszik, hogy a 
rendszer nem működik. Mert nem a kisujjal van a probléma, itt ezer sebből vérzik az 
oktatás. És most, hogy most már ezer sebből vérzik, és mindenki látja, hogy ezer 
sebből vérzik, most már akkor hajlandók meghallani akár a Herman Ottó Gimnázium 
szavát, akár a többi pedagógusszervezet és intézmény szavát. Ki kell azt mondani, 
hogy abban van jelenleg nemzeti konszenzus, hogy az oktatási rendszer nem jó. Ez az 
egy, amiben nemzeti konszenzus van. Felsoroltak húsz különböző problémát, ami 
felmerült ezeken az egyeztetéseken. Ennek ellenére Orbán Viktor előző héten 
pénteken a Kossuth Rádióban azt mondja, hogy az oktatási rendszer átalakításában jó 
irányba indultak el. Akkor nemzeti konszenzus van abban, hogy jó a rendszer? Ha jó 
irányba indultak el, akkor miért kell, hogy húsz területen is korrekcióra, alapvető 
változásokra sor kerüljön? Ha jó az irány, akkor nem kellene alapvető rendszerszintű 
problémákról beszélni. De hogyha a miniszterelnök úgy gondolja, hogy jó az irány, és 
pedagógusok tiltakoznak, hogy nem, nem jó az irány, akkor nincs nemzeti 
konszenzus. És hogyha most úgy gondolják, hogy a köznevelési kerekasztal fogja 
elhozni a szakma megjelenését a kormányzásban, akkor én azt kérdezem, hogy eddig 
miért nem jelent meg a szakma a kormányzásban? Miért nem öt évvel a kormányrúd 
átvétele után gondolják azt, hogy a szakmának meg kell jelennie a kormányzásban? 
Eddig nem volt ott? Az eddigi döntéseket nem szakmai alapon hozták? Vagy eddig is 
szakmai alapon működött? És most is szakmai alapon fog működni? Akkor mi fog 
változni?  

Nagyon szeretném, ha államtitkár asszony vagy államtitkár úr ezekre az 
alapvető kérdésekre választ adna. Mert úgy gondolom, hogy ezek olyan alapvető 
kérdések, amik akár a köznevelési kerekasztalon, akár a bizottság ülésén beszélgetünk 
oktatásról, a jövőről, a gyerekekről, persze mindig mindenki ezekről beszél, csak 
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mégsem működik. Még sincs nemzeti konszenzus. Hogyan tudjuk ezt kialakítani? 
Mindazonáltal én sem értek azzal egyet természetesen feltétlenül, hogy az ellenzéki 
pártoknak meg kell jelennie a köznevelési kerekasztal ülésén. Megvannak a magunk 
fórumai, én nem emellett szeretnék érvelni. Csak arra szeretném felhívni a figyelmet, 
hogy itt alapvető önellentmondásban vannak kormányzati politikusok, egymásnak 
ellentmondó nyilatkozatokat tesznek továbbra is az oktatással kapcsolatban. 
Továbbra sem látom azt a víziót, azt a jövőképet, ami ezeket a problémákat, amik az 
iskolákból jönnek, meg tudnák oldani. Nagyon örülök, ha most már legalább 
nyitottságot mutatnak, de továbbra sem látom a garanciát arra, hogy ezeket meg 
fogják tudni oldani. Én ennyit szerettem volna elmondani. Hoffmann Rózsa 
jelentkezik, parancsoljon! 

 
DR. HOFFMANN RÓZSA (KDNP), a bizottság alelnöke: Kedves Elnök 

Asszony! Miután annak idején, amikor a törvény született, én voltam az államtitkár, 
úgy gondolom, hogy nekem illik válaszolni arra, amit ön mondott, és azt kell hogy 
mondjam, hogy ez nem felel meg a valóságnak. Számtalan egyeztetés előzte meg a 
2011 decemberében elfogadott köznevelési törvényt, számszerűen most már nem 
emlékszem rá, mert elég régen volt, de legalább ötven alkalommal egyeztettünk a 
szakszervezetekkel, szakmai szervezetekkel, támogatta az Országos Köznevelési 
Tanács, a Közoktatás-politikai Tanács, még diákszervezetek is. Konszenzus valóban 
nem alakult ki, mert nagyon eltérőek voltak az álláspontok. Miután a köznevelési 
törvény tartalmazta, hogy egyetlen példát mondjak, a tankötelezettség 16 éves korra 
történő leszállítását, az ellenzékiek pedig ezt helytelenítették, egy idő után nem volt 
értelme a vitának, tehát konszenzus nélkül a többség döntötte el a 16 éves kori 
tankötelezettséget. De nem áll szándékomban most végigmenni a ’11-es törvénynek 
minden elemén, de itt nagyon határozottan vissza kell utasítanom minden olyan 
véleményt, amely azt mondja, hogy ez a köznevelési rendszer rossz. Nem vérzik száz 
sebből, több hiba történt valóban, de ezeknek a kijavítására minden esély megvan.  

És itt kezdődik a politikai hozzáállás, ami érthető persze, én nem ítélem el, 
csak lássunk világosan, és beszéljünk nyíltan, az ellenzéki pártoknak az az érdeke, 
célja, hogy azt mutassák be, és azt közvetítsék állandóan, hogy ez úgy rossz, ahogy 
van. Én naponta azért még ma is tucatjával kapok olyan leveleket, amelyek pont 
ennek az ellenkezőjéről biztosítanak.  

Szabó képviselő úrnak és igazgató úrnak pedig azt mondom, hogy én nem 
hiszem, hogy én helyreutasítottam önt, legalábbis nem állt szándékomban, én csak 
arra mutattam rá, hogy a levélben volt néhány hamis állítás. Amennyiben ön így 
értékelte, akkor elnézést kérek, én magam is így gondolom, hogy joga volt a 
levélíróknak mindazt leírni, amit leírtak. De jobban tették volna, ha alaposabban 
utánanéznek, ezt most is megismétlem. És akkor a zárszavam az, hogy ez a 
köznevelési rendszer működik, a gyerekek megkapták, megkapják a félévi 
bizonyítványukat, számos szülő mind a mai napig hálás nekünk azért, amit tettünk, és 
ha hiszik, ha nem, nagyon sok pedagógus is hálás azért, mert hiszen sokkal jobb 
helyzetbe kerültek, mint voltak. Nagyon jelentős mértékben javult az életszínvonaluk, 
és az azért elég meghatározó egy olyan országban, ahol ezt kevés ágazat mondhatja el. 
Még egyszer: jó munkát kívánok a köznevelési kerekasztalnak, hogy azokat a 
problémákat, amelyek a gépezetben mutatkoztak, sikerüljön minél előbb kijavítani.  

 
ELNÖK: Pósán alelnök úr, parancsoljon! 
 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót. 

Ha jól értem, akkor Hiller képviselő úr azt mondta, hogy ők most februárban akarják 
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a vitanapot. Én pedig arról beszéltem, tehát ezek szerint akkor még sem tudtunk egy 
nyelvet beszélni, én meg arról beszéltem, hogy ha fontos a nemzeti konszenzus az 
oktatásügyben – én annak tartom -, akkor helyesebb lenne az a megközelítés, hogy a 
kerekasztal bizonyos ügyekben annak az ütemezését alapul véve halad, ha az első két 
nagyobb témakört, ha úgy tetszik, le tudja zárni, akkor vannak olyan konkrétumok, 
amelyeket akár egy parlamenti vitanap keretében meg tudunk vitatni, és ennek 
tanulságait figyelembe véve, esetleg meg tudjuk szövegezni azokat a jogszabályi 
változtatásokat, amelyek itt előfordulhatnak. Ez egy konszenzuális megközelítés 
szerintem. De ha most februárban tervezik a vitanapot, akkor lehet borítékolni, hogy 
az gyakorlatilag pártpolitikai felhangoktól lesz hangos. Oda-vissza, adok-kapok 
játékká válik, már bocsánat, hogy ezt mondom, de szerintem ettől egyetlenegy 
pedagógus sem fogja jobban érezni magát, ha ilyen természetű vita folyik róluk a 
parlamentben. Tehát ezt csak azért mondom, hogy gondolják át, minden pártnak a 
szíve joga úgy dönteni, ahogy akar.  

Elnök asszonynak volt egy felvetése, hogy hol volt a szakma eddig a 
kormányzásban. Jómagam nem vagyok kormánytag, de azért a következőt 
engedtessék meg hogy elmondjam: szerintem a tankönyveket nem politikusok írják. 
Szerintem a szakmai minősítéssel kapcsolatos eljárási rendet, az indikátorokat, és az 
ördög tudja, mi mindent, az úgynevezett szakértők rakták össze. Most, hogy a 
szakértők jók vagy nem jók, ezen lehet vitatkozni, félreértés ne essék, de emlékeim és 
tudásom szerint nem politikusok vettek benne részt. Ahogy a NAT kidolgozásában 
sem, és számos ilyen példát lehetne sorolni. Ezért fogalmaztam úgy, hogy nagyon-
nagyon sok olyan kérdés van, amit magának a pedagógiai világnak – és ebbe 
pedagógusokat, szakértőket, mindenkit beleértek – kellene tisztázni, rendbe tenni, 
konszenzusra jutni, mennyi legyen az óraszám kérdése, mi szolgálja a gyerekek 
előremenetelét, boldogulását és így tovább és így tovább. Tehát szerintem volt 
szakma, legfeljebb arról bebizonyosodik bizonyos idő elteltével, hogy valószínűleg 
akkor a szakértők nem bizonyultak az élethez kellőképpen passzolt álláspontot 
képviselő szakértőnek – idézőjelben. És nincsen tökéletes rendszer, én nem vitatom. 
Ahol probléma van, azon változtatni kell, szerintem a kerekasztal ebből a 
szempontból egy jó kezdeményezés lesz, és én bízom abban, az elhangzottak alapján 
pedig azt lehet mondani, a részvevők is ebből a szempontból bizakodóak, hogy talál jó 
megoldásokat azokra a jórészt szakmai felvetésekre, amelyek az elmúlt időszakokban 
hol itt, hol ott, hol amott megjelentek, és megfogalmazódtak. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Más képviselői hozzászólási szándék a bizottsági tagok részéről van-

e? Ha nincsen, akkor Szabó Timea képviselő asszony jelezte, hogy hozzá kíván szólni 
a vitához. Erről a bizottságnak szavaznia kell, hogy képviselő asszonynak szót adunk-
e. Így szavazásra teszem fel a kérdést… (Jelzésre:) Pósán alelnök úr, parancsoljon! 

 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke: Csak egy megjegyzést 

szeretnék tenni. Az Országgyűlésről szóló törvény 4. §-a rendelkezik arról, hogy ki 
mikor hogy tud hozzászólni. Képviselők hozzá tudnak szólni, amennyiben nem 
rendelkeznek az adott bizottságban képviselettel. Az Együtt rendelkezik a 
bizottságban képviselettel (Szabó Timea: Ez PM! Ez egy másik párt, alelnök úr, nem 
baj, ha nem tudja!) Viszont de jure független képviselőnek számítanak, ebből 
következően valóban szavazni kell a bizottságnak arról, hogy szót kaphasson. (Szabó 
Timea: Ebből fakadóan jól összefoglalta.) 
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Döntés hozzászólási lehetőség kéréséről 

ELNÖK: Akkor szavazunk. Szavazásra teszem fel a kérdést, hogy ki az, aki 
támogatja azt, hogy Szabó Timea képviselő asszony hozzászólhasson a bizottság 
ülésén. Aki igen, az kérem, jelezze! (Szavazás.) 4 igen. Ki nem? (Szavazás.) 4 nem. Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) 4 tartózkodással a bizottság nem ad szót Szabó Timea 
képviselő asszonynak. Szabó Szabolcs jelzi, hogy hozzá kíván szólni. Parancsoljon!  

 
SZABÓ SZABOLCS (független): Szeretnék gratulálni képviselőtársaimnak, 

hogy már nem először a bizottság történetében egy országgyűlési képviselőnek nem 
adnak szót. Ugye így működik a „fogjunk össze, nemzeti konszenzus!”, amikor már 
egy képviselőt se hallgatnak meg. (Simon Róbert Balázs: Köszönjük!) Tényleg 
gratulálni tudok csak. Hát látják, igazgató urak, tanár úr, így működik ez ma 
Magyarországon.  

 
ELNÖK: Más képviselői hozzászólási szándék van-e a napirendhez? (Nincs 

jelentkező.) Nem látok jelzést. Akkor a válaszadásra megadnám a szót a kormány 
képviseletében, illetve a minisztérium képviseletében, nem tudom, hogy államtitkár 
asszony, államtitkár úr… Államtitkár úr jelzi, hogy ő kíván, illetve igazgató urat is 
megszólította több képviselő, így neki is válaszadásra van lehetősége. A sorrendet 
egymás között eldöntik. Akkor államtitkár úrnak adok szót elsőként. Parancsoljon!  

Dr. Palkovics László válaszadása 

DR. PALKOVICS LÁSZLÓ államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 
Köszönöm szépen. Remélem, nem rémisztettük el igazgató urat a válaszadástól. 
Úgyhogy annak a terhét, hogy ő először válaszoljon ezekre a kérdésekre a 
bizottságban, ezt átvenném tőle. Köszönöm a kérdéseket, a gratulációkat is. Én azt 
gondolom, hogy a felsőoktatási államtitkárság felé is ugyanilyen gratulációkat 
kaptam, mindenki mindent kiszámíthat, hogy egyébként mi fog történni, úgyhogy 
köszönöm szépen még egyszer. Azt gondolom, hogy ezek őszinték voltak. 

Nagyon röviden szeretnék reagálni néhány dologra, nem a politikai részére, azt 
hiszem, az itt elhangzott. A gyerekkérdésre azért nem tudom megállni, hogy ne 
reagáljak Hiller képviselő úrnak, azt gondolom, hogy azt leírni, hogy az oktatás 
rendszerében a gyermek a legfontosabb, az egy trivialitás, ezt így nem szoktuk leírni 
azon túl, hogy egyébként erről sok minden rendelkezik, de én azt hiszem, hogy itt, ha 
valaki ezt kétségbe vonja, és ezt le kell írni, akkor ott tényleg komoly gondjai vannak.  

Ami a Szabó Szabolcs képviselő úr kérdéseit illeti, ugye az, hogy mit jelent egy 
ilyen kerekasztal meg hogyan működik, ez egy nagyon jó kérdés. Ha az összes 
szervezetet a kerekasztalhoz hívjuk, akkor ez egy működésképtelen szervezet lesz. 
Tehát ezért az a fajta jó gyakorlat, amit a felsőoktatási kerekasztalnál sikerült 
egyébként implementálnunk, nyilván ott egy kisebb rendszerről beszélünk, azt 
megpróbáljuk itt is. Ma a teremben egyébként körülbelül ötvenen ültek, ha ezt 
felbővítjük 200-ra, akkor ez egy működésképtelen szervezet lesz. A nyitottsága ennek 
a szervezetnek valóban azt jelenti, hogy bárki egyébként bejöhet szakértőként, 
elmondhatja a véleményét, megkapja az információt. Az, hogy ez most sajtónyilvános 
vagy sem, erről lehet vitatkozni, az ügyrendjét egyébként még nem fogadta el a 
kerekasztal, ezt a következő ülésen, két hét múlva fogja elfogadni. Én azt gondolom, 
hogy ebben is egy kérdés, hogy ez mennyire lesz akkor szakmai vita, vagy mennyire 
fogunk egyébként a sajtó irányába szerepelni. Én azt gondolom, hogy az utóbbi fog 
történni, tehát az, hogy ennek a sajtónyilvánossága… egyébként az információk úgyis 
utána átadásra kerülnek, akkor tulajdonképpen ennek olyan nagyon nagy jelentősége 
nincs.  
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Említette Ikotity képviselő úr a Közoktatás-politikai Tanácsot. Hát ez nagyon 
nem ugyanaz a szervezet, azért nem ugyanaz, mert az a tanács egyrészt véleményezési 
joggal rendelkezett, másrészt meghatározott tagsága volt, ergo kizárt mindenki mást 
ebből a tagságból. Ezzel szemben a kerekasztal senkit nem zárt ki a részvételi 
lehetőségből, sem az információból. Tehát itt mindenképpen lényegesen komolyabb 
szervezetről van szó.  

Ikotity képviselő úrnak arra a vélelmezésére, hogy a szakszervezetek a 
kormány barátai, ez egy nagyon új dolognak tűnik nekem. Nem tudom, ezt hogyan 
kell értelmeznem. Eddig nem szoktak azok lenni, de ha esetleg ezentúl 
megváltoztatjuk ezt a szokást, akkor ez nagyon rendben van. Azt gondolom, hogy 
Ikotity képviselő úr pontosan emlékszik azokra a tüntetésekre, amelyek tavaly év 
elején zajlottak, akkor sem az MRK, sem az MTA nem volt a kormány barátja. Nem 
hiszem, hogy azóta ez változott volna, és hogy ez nagyjából elmondható a többi 
szervezetre. Itt alapvetően szakmaiságot várunk el ezektől a szervezetektől és a 
mögöttük lévő baráti és nem baráti szervezetektől. Tehát én ettől nem tartanék, hogy 
ez az egyeztetés a kerekasztalon ilyen értelemben ne lenne hatékony. 

Hiller képviselő úrnak a prompt ügyekre, illetve a generális kijelentésekre 
vonatkozóan: azt gondolom, az, hogy számoljuk fel a KLIK-et, ez egy nagyon direkt 
kijelentés. Én ehhez csak azt szeretném hozzáfűzni, főleg az ipari múltamból 
adódóan, hogy egy ilyen méretű szervezetet ennyi idő alatt létrehozni, és egyébként 
most eltekintve azoktól a működési zavaroktól, amelyeket látunk, és erről beszélünk, 
hogy hogyan módosítsuk ehhez, az egy nagyon nagy teljesítmény. Persze fel lehet 
mindent számolni. De mi lesz utána? Milyen másik szervezetet hozunk létre? Itt a 
kijelentések is eléggé veszélyesek, mert ez egyfajta zavar érzetét kelti. Én azt 
szeretném kérni mindenkitől tényleg ezzel a felelősséggel, hogy ne okozzunk 
félreértéseket. Ezeket most végig fogjuk vizsgálni, erre van a kerekasztal, és 
megoldást fogunk rá találni. Abban abszolút egyetértünk, hogy bármilyen szervezetet 
hozunk, hoztunk létre, ennek működnie kell, és ez az iskolák és elsősorban a gyerekek 
érdekeit kell hogy szolgálja. Azt gondolom, hogy erre vonatkozóan megvan a szándék 
és az erő is, tehát ezt végre fogjuk hajtani. 

Említette az OFI és az OH ügyét. Itt egy nyitott kérdésről beszélünk. Erről 
nincs döntés sem az OFI, sem az OH ügyében. Azt is talán nem tartom olyan 
célszerűnek - az érettségi valóban egy nagyon fontos folyamat, és nagyon komoly 
folyamat, én azt gondolom, hogy akármilyen döntés is születik, de ez nem fog kárt 
szenvedni. Ennek ellenére azt hiszem, mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez 
a rendszer nagyon jól működjön a továbbiakban is.  

Az érettségi követelmények változása: nyilván ilyenkor kiemelni olyat emelünk 
ki, amely bizonyos szempontból legfeljebb anomália. Itt a szakképzés rendszerében 
egy 2017-re vonatkozó követelményről beszélünk, nem 2016-ra, ami valóban ilyen 
értelemben egy kicsit későn történt, bár szerintem ez nem veszélyezteti a gyerek 
érdekeit. Tehát beszélhetünk másfajta változásokról is, például arról, amikor a 
Magyar Rektori Konferencia javaslata alapján egyébként, mondjuk, az agrárképzés 
területén nem egyetértéssel bevezetésre kerül a kémia és az érettségi követelmény, 
ami egyébként nagyjából ezeregy-néhányszáz hallgatót zárt volna el attól a 
lehetőségtől, hogy agrárképzésre menjen, mert az ő középiskolájában nem tanítanak 
ilyet. Ezt a szakmai javaslatot a Rektori Konferencia tette, és a kormánynak 
módosítania kellett, hogy ne legyen ez, mert valóban kizárunk valakit ebből a 
dologból, holott ez egyébként egy korábbi dolog. Mind a kettőre van pro és kontra 
példa. Azt hiszem, a cél itt megint csak az, hogy senkit ne hozzunk olyan helyzetbe, 
hogy ne tudjon leérettségizni, ne hozzunk olyan helyzetbe, hogy ne tudjon felvételizni. 
Azt hiszem, ebben a kormány abszolút támogató. 
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Az a kérdés, hogy mi történt. Azt hiszem, nem akarom ezt a kérdést tovább 
vinni. Egy ilyen mértékű rendszerváltozásnál, amiben gyakorlatilag három év 
tapasztalatunk van, az, hogy három év után, illetve ezzel párhuzamosan vannak olyan 
módosítások, amelyeket meg kell tennünk, és egyébként vannak pozitív és negatív 
visszajelzések, ennek a természete az oktatási rendszer. Ez nem olyan rendszer, amit 
lehet szabadon rángatni. Ha elkezdünk valamit, akkor azt gondolom, azt valamilyen 
formában stabilan végig kell vinni. Ha ennek vannak hibái, akkor azokat módosítani 
kell, hogy ezek a hibák eltűnjenek. Megint azt tudom mondani, hogy ennek a 
létrehozása egy olyan teljesítmény volt, szokatlanul nagy teljesítmény, egyébként 120 
ezer alkalmazottja van a KLIK-nek, és ez a KLIK képes volt megszervezni egy hét alatt 
a 198 tankerületben, kétezer-néhányszáz iskolában ezt a fajta képzést és folyamatot. 
Ez nem azt jelenti, hogy a rendszer működésképtelen, hanem amit módosítani kell, 
azt módosítani fogjuk. Itt azt szeretném mindenkitől kérni, hogy ne okozzunk 
bizonytalanságot. Ezeket vizsgáljuk meg nyugodtan, aztán meglátjuk, hogy milyen 
döntéseket hozunk. 

Azt én magamtól is kértem volna egyébként, mint ahogy egyébként a 
felsőoktatás területén is többször voltam a Kulturális bizottság ülésén, és többször 
mutattam be, hogy hol áll ez az átalakítási folyamat, hogy ezzel továbbra is élnénk. 
Hogy parlamenti vitanapot fogunk ebből szervezni, vagy sem, ezt nyilván majd el 
fogjuk dönteni. De hogy a Kulturális bizottság ülésére eljöjjek és elmondjam, hogy hol 
állunk, akár nagyobb rendszerességgel is, én mindenképpen szeretném kérni ezt és 
felajánlani, elnök asszony, hogy amikor olyan helyzetbe jutunk, akkor nagyon 
szívesen jövök, és nagyon szívesen elmondom. Nagyjából ennyit szerettem volna 
röviden mondani. Köszönöm.  

Most már az igazgató úr látja, hogy hogyan kell válaszolni, tehát… (Derültség.) 
itt nincs olyan borzalmas helyzet, még ha annak is tűnik. 

 
ELNÖK: Megadom a szót Madarász Péter igazgató úrnak. Parancsoljon! 

Madarász Péter válaszadása 

MADARÁSZ PÉTER, a miskolci Herman Ottó Gimnázium igazgatója: Nagyon 
szépen köszönöm. Sok gondolatom van. Próbálok nagyon rövid lenni, az idő is eltelt. 
Indirekt módon és direkt módon is meg lettem szólítva. Indirekt módon a résztvevők 
körével kapcsolatosan. Azt kell mondjam, hogy a levél elküldése után alighanem 
érezhetem magam barátnak, de éppen ezért örültem annak, hogy meghívtak erre a 
kerekasztal-beszélgetésre. Ezen túl pedig ott volt rajtam kívül még legalább három 
állami fenntartású intézményigazgató, akik ugyanazokkal a problémákkal 
küszködnek, amivel mi küszködünk. Én ennek nagyon örültem, és éppen ezért van 
nagy reménységem arra vonatkozóan, hogy itt pozitív előremozdulások lesznek. 

Direkt módon is meg lettem szólítva. Amint az elején is említettem a levélben, 
valószínű, hogy nem olyan kifinomult részletességgel vannak feltüntetve tények, mint 
ahogyan talán elvárható lett volna, és ebben lehet, hogy van igaza Hoffmann Rózsa 
államtitkár asszonynak. De egy dologra hadd reflektáljak! A NETFIT-mérés, persze, 
nagyon jó elképzelés, csak éppen a feltételek megléte nélkül, annak az 
adminisztrációs terheivel nem éri el azt a célját - és ezt közelről tekintve látom -, mint 
amit talán annak a megalkotói elképzeltek. Természetes az, hogy megfogalmazódik 
ebben a levélben az, hogy változott a Nat, utána az érettségi követelmények. Azzal is 
tisztában vagyunk, persze, ha a Nat változik, akkor változnia kell az érettségi 
követelményeknek is, csak ezek mind-mind egymásra adódnak. 

Meg lettem szólítva abban is, hogy nem érzem-e magam igazgatónak, 
vezetőnek vagy főnöknek. De! Főnöke vagyok annak a tantestületnek, érzek szakmai 
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autonómiát, csak éppen a szakmai autonómiám nagyon sokszor nem tud 
érvényesülni, mert képtelen vagyok bármiféle, az utolsó apró eszköz beszerzésére is. 
Valóban azt gondolom, hogy nagyon sok sebből vérzik, és nem keletkezett volna ez a 
levél, ha nem lenne súlyos a helyzet. Én annak idején még Hoffmann Rózsa 
államtitkár asszonytól vettem át az igazgatói kinevezésemet elsők között. Meg kell 
hogy mondjam, én akkor nagyon hittem. Nagyon nagy lelkesedéssel indultam el abba 
az irányba, hogy igen, végre szakmai dolgokkal foglalkozhatok. A vezetői pályázatom 
zászlajára azt a célkitűzést írtam, hogy ha valakinek többet adtak, akkor sokat 
követelnek tőle, és akire sokat bíztak, attól többet kívánnak. Ezt elfogadta annak 
idején a fenntartó, és engem támogatott. Azóta nagyon-nagyon sokszor úgy érzem, 
hogy nem tudom megvalósítani azt a sokat és azt a többet, amit várnak a Herman 
Ottó Gimnáziumtól, akár a szülők, akár a gyerekek és akár az oktatás irányítói sem, 
mert olyan szűkre lett szabva az a terület, ahol mozogni lehet, hogy ez képtelenség, és 
ezért örvendek annak a kezdeményezésnek, ami a mai napon elindult. Azt gondolom, 
hogy érdemi változások lehetnek a széles körű szakmai és stratégiai egyeztetések 
során. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen államtitkár asszonynak, államtitkár úrnak, igazgató 

úrnak, hogy a rendelkezésünkre álltak. Élni fogunk az államtitkár úr által tett 
felajánlással természetesen, szívesen látjuk a bizottság ülésén a későbbiekben is. Ezzel 
a 2. napirendi pontot lezárom. 

Egyebek 

A 3. napirendi pontunk az „Egyebek”. Kérdezem, hogy az „Egyebek” között 
van-e bárkinek felvetése. (Nincs jelentkező.) Nem látok jelzést. 

Az ülés berekesztése 

Akkor az „Egyebek” napirendi pontot és a bizottsági ülést lezárom. Jó munkát 
kívánok! 
 
 

 (Az ülés befejezésének időpontja: 14 óra 10 perc)  
  

Dúró Dóra 
a bizottság elnöke 

 
Jegyzőkönyvvezetők: Madarász Mária, dr. Lestár Éva, Barna Beáta, Lajtai Szilvia 
és Vicai Erika 

 
 


