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JÓ REGGELT, MAGYARORSZÁG! 
 
„Nem kel töb pénz a zoktatásba” – írták transzparensükre a télirózsás forradalom tüntetésén 

a diákok. Az irónia könnyed balhorgával bevitt ütés zseniális, lényegre törő, őszinte és 

vidám, még akkor is, hogy ha igazán belegondolunk, sírni támad kedvünk. Ebben az egy 

mondatban benne van az oktatás minden búja, baja, de még a gyógyulásához szükséges 

gyógyszer nevét is kiolvashatja belőle, „akinek van szeme a látásra”. Márpedig a diákoknak 

van. Meglátták, hogy lenézik, semmibe veszik őket, be is akarják csapni, de úgy tűnik, a 

számítógép-nemzedéket már nem lehet mesékkel etetni. Felismerik önnön érdekeiket, és 

azokat nem is hagyják sárba taposni. Ami szokatlanul friss levegőt hozott ebbe az áporodott 

kelet-európai (majd’ azt mondtam, félázsiai) légkörbe, az a tudatosság, a merészség, a 

bátorság, a másikért való kiállás, ha úgy tetszik, a szabadság, egyenlőség, testvériség. Mikor 

ez a friss szél átfújt Magyarországon, sok felnőtt kapott a gerincéhez, megvan-e még, vagy 

már rég eltaknyolódott. Sokan pedig megkönnyebbülve szívták magukba a friss levegőt, 

kicsit szégyenkezve, kicsit pirulva, hogy ebben az országban az ifjúság tanítja a korábbi 

nemzedékeket arra, mi is az a szabadság, és nem fordítva. És hála az égnek, voltak olyanok 

is, akik elégedetten bólintottak, tanításuk nem veszett kárba, nem volt hiábavaló.  

 Január 1-elsejétől gyökeresen megváltozott a magyar közoktatás. Az általános és a 

középiskolákat ezentúl az állam tartja fenn, aminek egyenes következménye, hogy rajta kívül 

senki nem szólhat bele, mi zajlik a közoktatás rendszerében. Egy gombnyomással, 

pontosabban egy telefonnal elintézhető lesz, hogy amit „fönn” kitalálnak (legyen az egyszerű 

utasítás: az ebédet mindig déli fél tizenkettőkor kell tálalni, vagy egy kicsit bonyolultabb: 

a kétszer kettő ezentúl öt, ami újmagyarul annyit tesz, csak a mi ideológiánkat hirdethetitek), 

az legkésőbb két óra múlva már a legkisebb falu legeldugottabb iskolájában is ki legyen 

hirdetve. Ami pedig még ennél is fontosabb, le is legyen ellenőrizve, hogy ott is az 

utasításnak megfelelően jártak el. Vagyis az iskola nem lesz más, mint egy kihelyezett 

részlege a nagy egésznek, egy hivatali rendszernek. Aki nem az elvártnak megfelelően 

viselkedik, az repül! Ebben a rendszerben 16 éves gyerekek kerülhetnek a partvonalra úgy, 

hogy nem lesz, aki segítő kezet nyújtson nekik. Szép, új világ ez, a Fal világa, ó, ha Orwell 

megérhette volna! 

 Aztán itt van a felsőoktatás! A közoktatási „majd én megmondom, mit csináltok és 

hogyan” kormányzati akció itt is folytatódott egészen a diáktüntetésekig. A nem várt 

ellenállás azonban zavarba hozta a kormányt, lett is összevissza beszéd! A diáktiltakozások 

hatására a korábbi, mindössze 10 500 államilag támogatott hely hirtelen 55 ezerre, más 

számítások szerint 70 ezerre nőtt a 2013-as tanévben. Persze, nagy ravaszul, azt a 16 leg-

népszerűbb szakot, amelyekre tavaly a diákok fele jelentkezett, fizetőssé tennék, azaz 

mégiscsak anyagi javakhoz kötik ezeknek a szakmáknak a tanulását. S van még a kormány 

tarsolyában tartalék arra, hogy is legyen a 70 vagy 55 ezerből mégis csak 10 500! A diákok 

pedig nem kérnek belőle, ahogy a röghöz kötésből sem, és abból sem, hogy még a 

legkiválóbbak se tanulhassanak állami támogatással bizonyos szakokon. És ezzel nemcsak a 

saját érdekeiket veszik számításba, de Magyarországét is. Ezért folytatódik az ellenállás!  

 Ami pedig a legviccesebb az egészben, hogy miközben a kormány a maga szája íze sze-

rint alakítgatja a köz- és a felsőoktatást Magyarországon, a diákok, a hallgatók mellett taná-

rok, szakmai és szakszervezetek egyre többen követelik a még alig világra jött „új” köz- és a 

felsőoktatási rendszer reformját. Merthogy a kormány kivonni akar az oktatásból, a tár-

sadalom pedig egyre inkább felismerve a saját és hazája üdvét, egyre inkább nem akarja azt!  

 Persze régi jó kormányzati taktikával lehet port hinteni ez ügyben a társadalom 

leginkább érintett tagjainak, a pedagógusoknak a szemébe, mondjuk életpályamodell-

ígérettel, de ezt már senki se hiszi el. Ahogy azzal is mindenki tisztában van, ha véletlenül 

mégis lesz rá mintegy 80 milliárd szeptemberben (bár erre nézve egy sor sincs a 

költségvetésben), annak csak politikai motivációja lehet, mert mindenki tudja, szavazás előtti 

évben vagyunk. 
 

 Jó reggelt, Magyarország! 

Millei Ilona 
 

 

 
 

 

Lapunkat olvashatja a Pedagógusok Szakszervezete 

honlapján: www.pedagogusok.hu  

 

A TARTALOMBÓL: 
 

 

Az állam kebelén 

Volt olyan iskolaigazgató is, aki elmondta, a 

népnyelv szerint tankernek hívott felelős azt 

kérte tőle, lehetőleg még semmit se küldjön, és 

semmit se kérdezzen, mert nem tud semmit, 

még íróasztala sincs, ha kapna is anyagot, azt 

sem tudná hová tenni. 3–4. oldal 

 

Télirózsás forradalom Magyarországon 

A diákok többek között „Ha én Rózsa volnék, 

sohasem hazudnék!” mottóval fogalmaztak 

meg hat pontból álló petíciót, melyet a Széll 

Kálmán téren olvastak fel. Ebben követelték a 

középfokú és a felsőoktatás átfogó reformját, a 

felsőoktatási keretszámok visszaállítását a 

2011-es szintre, a forráskivonás megállítását, a 

hallgatói szerződések eltörlését, az egyetemi 

autonómiát és azt, hogy az alsóbb osztálybéli 

családok gyermekei is bekerülhessenek a 

felsőoktatásba. 5–6. oldal  

 

A válság költségvetése, 2013 

Ha mégis bevezetődne 2013 szeptemberétől az 

életpályamodell szerinti illetmény, akkor az azt 

jelenti, hogy a nem pedagógus alkalmazottak 

semmilyen bérszínvonal-emelésre nem számít-

hatnak. (Dr. Horváth Péter igazgató-titkár) 

8–9–10. oldal 

 

Az ETUCE aggódik a magyar pedagógusokért 

Az ETUCE álláspontja az, hogy amennyiben a 

kormányok versenyképességre törekszenek, prio-

ritást kell biztosítaniuk az oktatásnak. De itt van a 

válság, és oda kell figyelnünk arra, hogy a 

kormányok biztosítsák is ezt a társadalom szá-

mára. (Martin Rømer, az ETUCE európai igaz-

gatója) 11. oldal 

 

PL – JOGI ÚTMUTATÓ 

Gyorsinformáció a nyugdíjasok további foglal-

koztatásával, alkalmazásával kapcsolatos válto-

zásokról  
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PÁLYÁZAT 

 
A Világi Zsidó Iskola Ala-

pítvány Kuratóriuma – az 

eddig beérkezett pályáza-

tok érvényessége mellett – 
meghosszabbítja a Lauder 

Iskola 
 

FŐIGAZGATÓI pályázatának 

beadási határidejét 2013. február 15-ig. 

 

A pályázatokat 2013. február 15-ig (angol és 

magyar nyelvű önéletrajz és motivációs levél) 

a lauder5773@gmail.com címre várjuk. 

 

További információ: www.lauder.hu, oldalon, 

ill. a jelölőbizottságtól a fenti e-mail címen. 

 
  
 

 

EMMI: az ELTE kizárólagos joga dönteni a 

gyakorlóiskolájáról 
 

Nem az állam, hanem továbbra is az Eötvös Loránd Tu-

dományegyetem (ELTE) az ELTE Gyakorló Általános Iskola és 

Középiskola fenntartója, és az ELTE kizárólagos joga, hogy 

döntsön az iskola jövőjéről – közölte az Emberi Erőforrások 

Minisztériumának (Emmi) oktatásért felelős államtitkársága. 

Utaltak arra: az utóbbi napokban felröppent a hír, hogy az ELTE 

esetleg bezárja a Kiss János altábornagy utcában működő 

gyakorlóiskolát. A Gyakorló Általános Iskola és Középiskola 

azonban nem került át a Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központhoz, hanem továbbra is az egyetem fenntartásában 

működik. A felsőoktatási intézmények 2013-ban a tavalyival 

megegyező összegű költségvetési támogatást kapnak gyakorló-

iskoláik fenntartására. Az ELTE erre a célra az idén 1,53 milliárd 

forintot kap az államtól, emellett az érintett XII. kerületi 

önkormányzat korábban vállalta, hogy évi 50 millió forinttal 

segíti az iskola működését, és az önkormányzat vállalásának 

teljesítését semmi sem akadályozza. Az államtitkárság bízik 

abban, hogy a XII. kerületi gyerekek érdekében a Hegyvidéki 

Önkormányzat és az ELTE megtalálja a megnyugtató megoldást 

az iskola további zavartalan működtetésére. Az egyetem 

december 19-én közölte, hogy XII. kerületi gyakorlóiskolájával 

kapcsolatban egyeztetést kezdett az önkormányzattal és a 

köznevelési törvényben meghatározott más szervezetekkel, mert 

önállóan a továbbiakban nem képes fenntartani az iskola 

középfokú képzését. Úgy fogalmaztak: a finanszírozási le-

hetőségek szűkülése, az állami normatíva csökkenése és a 

működtetési problémák ellenére továbbra is fenntartják az 

általános iskolát, de a középiskolai osztályok esetében erre nincs 

módjuk. 

MTI 

A mozgáskorlátozottak iskolájának bezárása 

ellen tiltakoznak 
 

Elfogadhatatlannak tartja a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek 

Országos Szövetsége (MEOSZ), hogy a Fővárosi Önkormányzat 

a 2013–2014-es tanévtől már nem indít új szak-középiskolai 

évfolyamot a Mexikói úti mozgásjavító iskolában. A MEOSZ 

szerint a Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola, Egy-

séges Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon az 

országban egyedülálló módon korszerű oktatást, terápiákat, moz-

gásfejlesztést, egészségügyi ellátást és gondozást biztosít a leg-

súlyosabban mozgássérült gyermekek részére, mindezt a leg-

felkészültebb szakemberekkel. A Mexikói úti intézmény szak-

középiskolája 2009-ben kezdte meg működését egy 3,5 milliárd 

forintos fejlesztést követően, amelynek nagy részét a főváros 

állta. Az intézményben jelenleg három évfolyamon mintegy 30 

súlyosan mozgássérült diák tanul. A MEOSZ tiltakozásának adott 

hangot amiatt, hogy a fenntartó Fővárosi Önkormányzat a 

következő tanévtől már nem indít új szak-középiskolai év-

folyamot, és a meglévő három évfolyamot is meg akarja szün-

tetni. A szervezet szerint a főváros két másik szakközépiskolát 

javasol az érintetteknek, ahol a diákok kizárólag informatikát 

tanulhatnának, és az épületek csak részlegesen alkalmasak az 

ellátásra. A MEOSZ elnöke levélben fordult Tarlós István fő-

polgármesterhez és Balog Zoltánhoz, az emberi erőforrások 

miniszteréhez amiatt, hogy az integrált oktatásra nem alkalmas 

tanulók a mozgásjavítóban folytathassák a tanulmányaikat. 
 

 

Nem hallgatnak tovább a budapesti  

Szilágyi Erzsébet Gimnázium pedagógusai 
 

Petíciót fogalmaztak a gimnázium pedagógusai. Úgy vélik, a siker-

történetnek beállított és a pedagógustársadalom többsége által támo-

gatottnak mondott átalakítás előkészítetlen, erőből való végrehajtásának 

következményeit a pedagógusok és a tanulók fogják elszenvedni. Azt 

írják, nem hallgatnak tovább, mert hallgatásukkal elismernék, hogy 

egyetértenek a kormány oktatási reformjával, és támogatják azt, 

hallgatásukkal elismernék, hogy ez az átalakítás a tanulók érdekeit 

szolgálja, hogy az intézményben dolgozó pedagógusok biztonságban 

érzik magukat. Hallgatásukkal elismernék azokat az állításokat, hogy a 

pedagógustársadalom gyáva, és nem mer kiállni saját, a tanítványai és 

az oktatás érdekeiért. Úgy érzik, itt a közös cselekvés ideje. (A petíció 

a www.pedagogusok.hu oldalon olvasható.) 
 

OLVASD, ÉS ADD TOVÁBB! 

 

A Pedagógusok Lapja évi előfizetési díja 5 százalék áfával 4500 forint. Az 

intézmények banki átutalással (számlaszám: 11707024-20100456) fizethet-

nek elő, az egyéni érdeklődőknek csekket postázunk.  

 Az egész oldalas hirdetés (A/4-es formában, fekete-fehérben) 120 000 

forint, a féloldalas 60 000, a negyedoldalas 30 000 forint. Az apróhirdetés 

szavanként 60 forint. Minden egyes díjtételt 27 százalékos áfa terhel. A hir-

detések beküldésének határideje: a megjelenési hónap 3. napja. 
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AZ ÁLLAM KEBELÉN 
Sikertörténet kontra való világ 

 

Míg az oktatási államtitkárság valódi sikertörténetnek kiáltotta ki az iskolák állami kézbe vételét, addig mások nem osztják ezt a 

„kincstári optimizmust”. Arról, hogy mi minden vet rá árnyékot nemcsak politikusok, nemcsak szakszervezeti vezetők nyilatkoztak, 

de megszólaltak, még ha az elbocsátástól félve névtelenül is, maguk a tanárok. Márpedig ez az utóbbi tény is fölöttébb sötét árny az 

egész rendszer felett. Amúgy meg diáktüntetésekkel zajlik a felsőoktatás átalakítása.  

 

A köznevelési intézmények 2013. január 1-

jén kerültek állami fenntartásba úgy, hogy 

beolvadtak a Klebelsberg Intézményfenn-

tartó Központba. Az állami fenntartóhoz 

2748 intézmény, 120 ezer pedagógus és 

1 millió 200 ezer tanuló tartozik. 

 Marekné Pintér Aranka, a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ megbízott el-

nöke már január 3-án sietett leszögezni egy 

rádióinterjúban, hogy: „Meglepő módon” 

nagyon rövid idő alatt megszülettek a meg-

állapodások az országban érintett közel két-

ezer önkormányzattal az oktatási intézmé-

nyek állami átvételéről. Elmondta azt is, 

hogy hat esetben kellett az emberi erőfor-

rások miniszterének, Balog Zoltánnak hatá-

rozattal létrehoznia a megállapodást. Ezeknél 

jellemzően az volt a probléma, hogy a képvi-

selő-testület elhúzódó határozathozatala 

miatt nem született meg határidőre az 

egyezség. A hat eset elenyésző ahhoz képest, 

hogy mekkora munkát jelentett az átadás-

átvétel – tette hozzá az állami intéz-

ményfenntartó megbízott elnöke. Hajdú-

dorogon az önkormányzat azt kérte a 

Klebelsberg-központtól, hogy szerződésben 

vállalja, öt évig nem hajt végre létszám-

leépítést, és nem alakítja át az intézményi 

struktúrát. Marekné Pintér Aranka az esetről 

elmondta, az ügyről beszélt a helyi 

polgármesterrel, megértve, hogy az iskola 

iránti érzelmi kötödésüket tükröző elvárásai-

kat a megállapodáshoz csatolt záradékba 

foglalnák. Az állami intézményfenntartó 

azonban ilyen vállalást nem tehet – közölte. 
 

 

Átállás, bér, ígéret 
 

 

Hoffmann Rózsa oktatási államtitkár január 

8-án szintén a hatalmas sikerről beszélt, 

közölte, január 1-jén formailag és jogilag a 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, 

mint az állam erre kijelölt szervezete, átvette 

az iskolák többségének fenntartását, és ez 

gond nélkül megtörtént. Az átállásból a pe-

dagógusok és a diákok úgyszólván semmit 

nem érzékeltek, és minden pedagógus meg-

kapta a fizetését – tette hozzá. 

 Ez örvendetes hír is lenne, csupán az 

rengeti meg némileg, hogy azok a pedagógu-

sok, akik megkapták azt, ami járt nekik, 

vagyis a fizetésüket, ezt annak köszönhetik, 

hogy azt az önkormányzatok még decem-

berben számfejtették. Ám került így is légy a 

levesbe. A Pedagógusok Szakszervezete azt 

kérte tagjaitól, jelezzék, miféle problémák 

adódtak a bérek kifizetése körül az átadás-

átvételt követően. Eszerint volt olyan megye, 

ahol előrelátóan már decemberben körlevelet 

küldtek a pedagógusoknak, csak január 4-én 

számíthatnak arra, hogy a számlájukon lesz a 

bérük. Volt olyan kolléga, aki azt jelezte, 

nem jutott hozzá a járandóságához. Volt 

olyan megye, ahol a volt megyei fenntartású 

intézmények dolgozói nem kapták meg a 

bérüket, csak ígéretet arra, hogy még az év 

első hetében hozzájutnak.  

 Hoffmann Rózsa hangsúlyozta: az átala-

kítás célja, hogy az állam garantálja, a gyere-

kek „az ország minden településén (...) ugyan-

azokban a műveltségi javakban részesed-

jenek”, s ezt ellenőrzik is a jövőben kialakí-

tandó tanfelügyeleti rendszerrel. Reményét fe-

jezte ki, hogy intézkedéseikkel a közoktatás 

széttagoltsága jelentős mértékben és rövid idő 

alatt csökken. Az államtitkár közlése szerint a 

közoktatás átalakítása része a kormány által 

meghirdetett megújulási folyamatnak, amely 

párhuzamosan zajlik többek között a köz-

igazgatási, szociális, egészségügyi rendszer át-

alakításával, s ennek érdekében az elmúlt két 

és fél évben több mint negyven jogszabályt al-

kottak a közoktatási területen. 
 

 

Politikusok ugyanarról 
 

 

Az idei év a kormányzati oktatáspolitika 

koncepciótlanságának következményeiről 

fog szólni az MSZP szerint. Kunhalmi Ágnes 

úgy véli, hogy mindez tovább mélyíti a 

Fidesz-kabinet alatt kialakult „tudásválsá-

got”, aminek hosszan kiható társadalom- és 

gazdaságpolitikai veszteségei lesznek. A 

szocialista politikus emlékeztetett, hogy 

pártja kezdettől fogva ellenezte a közoktatási 

intézmények államosítását, amivel mostantól 

egyetlen központból irányítják 126 ezer pe-

dagógus munkáját és 1,2 millió diák tanul-

mányait. Úgy látja, egy ilyen „mamutrend-

szer” nem képes figyelembe venni a helyi 

sajátosságokat, és csak „bután”, mindent 

leegyszerűsítve működhet. Hozzátette: az 

államosítás emellett a szegény sorsú gyer-

mekek felemelkedését sem segíti, sőt a „ki-

rekesztő” oktatási törvények egyenesen 

megnehezítik számukra, hogy felnőve piac-

képes szaktudást szerezhessenek. 

 A bizonytalanság és a káosz jellemezte a 

közoktatást 2012-ben az LMP szerint. 

Osztolykán Ágnes az elmúlt év oktatáspolitikai 

döntéseit elemezve szóvá tette, hogy a 

kormányzati döntéshozók tavaly szinte hó-

napról hónapra módosították a köznevelési 

törvényt, ráadásul ennek során nem kérték ki a 

szakmai szervezetek álláspontját. Az ellenzéki 

képviselő úgy értékelte, hogy a kormány 

döntései nem növelték az esélyegyenlőséget. 

Viszont folyamatosan forrásokat vontak ki az 

ágazatból, és az egész rendszerre kiható 

szakmai hibákat követettek el. Példaként 

említette a tankötelezettség korhatárának le-

szállítását, a „szegregáló” Híd-programokat, a 

„múltba révedő” Nemzeti alaptantervet, a 

„kivéreztetett” alapítványi iskolákat és az 

„igazgatói botrányokat”. Hozzátette, hogy a 

pedagógusokat pedig becsapták, amikor elha-

lasztották a nekik ígért életpályamodell beve-

zetését. A tavalyi változtatásoknak nem a fel-

sőoktatás előremozdítása, sokkal inkább egy 

elitista oktatás létrehozása volt a célja – 

közölte véleményét. 
 

 

Most akkor kötelező a nyugdíj, vagy nem? 
 

 

Persze zökkenők egyébként is lesznek. Egy 

zökkenőre már magunk is rábukkantunk, 

nevezetesen arra, hogy a több közoktatási 

szakszervezet által még tavaly októberben 

létrehozott Pedagógusok Sztrájkbizottsága 

megállapodott a tárgyalásra kijelölt Balog 

Zoltán emberierőforrás-miniszterrel abban, 

hogy nem kell kötelezően nyugdíjba vonul-

niuk a 62. életévüket betöltött pedagógusok-

nak, nehogy veszélybe kerülhessen a szakos 

ellátottság. Ám egy tavalyi kormányhatáro-

zat értelmében a 62 év feletti közalkalma-

zottakat mégis kötelező lesz nyugdíjazni. Így 

azért nehéz tárgyalni. Még akkor is, ha 

Hoffmann Rózsa január 8-án úgy nyilatko-

zott: a pedagógus-sztrájkbizottsággal az 

egyeztetések nem zárultak le, sok kérdésben 

már meg is állapodtak, „nyitott kérdés kevés 

maradt”, ezek tárgyalása január 3. hetében 

lesz. Az államtitkár azt is jelezte, várják a 

munkaügyi bíróság döntését arról, kell-e 

teljesíteniük a pedagógusoknak sztrájk ese-

tén az elégséges ellátást. Meglátása szerint „a 

sztrájk oka minimális”. Igaz, Marekné Pintér 

Aranka ezzel kapcsolatban elmondta, a 

nyugdíjas pedagógusoknak kérniük kell, ha 

továbbra is dolgozni szeretnének, a kor-

mányzat pedig dönthet úgy, hogy továbbra is 

alkalmazza őket. (Vagy nem.) A megbízott 

elnök asszony beszélt arról is, hogy felméré-

sük január végére készül el arról, hány nyug-

díjas tanár dolgozik az országban. 
 

 

Mi alapján határozzák meg  

a pedagóguslétszámot? 
 

 

Ugyanezen a sikerekről beszámoló sajtótájé-

koztatón Gloviczki Zoltán közoktatásért 

felelős helyettes államtitkár többek között 

arról  beszélt,  a  közoktatási  informatikai 

(Folytatás a 4. oldalon) 
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AZ ÁLLAM KEBELÉN 
 

(Folytatás a 3. oldalról) 

 

rendszerben – statisztikai adatgyűjtés ered-

ményeként – rendelkezésükre állnak az 

egyes iskolák pedagógus-diák arányszámai, 

de ennek alapján nem fogják meghatározni a 

településeken dolgozó pedagógusok létszá-

mát. 

 Nem osztja az államtitkárság kincstári 

optimizmusát a Pedagógusok Szakszerve-

zetének elnöke. Galló Istvánné úgy látja, az 

átszervezés java még hátravan, és hiába 

tagadja a kormányzat, hogy nem lesz elbo-

csátás, sajnos lesz. Azt is elmondta, hogy bár 

a kollégák megkapták a decemberi fizetésü-

ket, de nem kaptak még új szerződéseket. 

Fenntartóváltás történt, és mintegy 120 ezer 

pedagógusnak kellene új szerződés. To-

vábbra sem ismerik a tanárok az intézmé-

nyek szervezeti és működési szabályzatát. A 

szakszervezeti vezető szerint a nagy durranás 

majd tavasszal lesz, amikor a megyei fej-

lesztési terveket elkészítik. Akkor nézik meg, 

hogy hány gyerek van, hány pedagógus kell, 

és szerinte igenis lesznek összevonások, 

lesznek elbocsátások. 
 

 

Amit az érintettek a bőrükön éreznek 
 

 

Marekné Pintér Aranka, a Klebelsberg In-

tézményfenntartó Központ elnöke azt kö-

zölte a sajtótájékoztatón, hogy a vagyon 

használatáról, kezeléséről január 15-ig rész-

letes megállapodást köt az intézményfenn-

tartó központ az önkormányzatokkal a tan-

kerületi igazgatók vezetésével. A szakmai, 

iskolaszervezési, személyügyi kérdésekben 

az iskoláknak a jövőben a tankerületi igaz-

gatókhoz kell fordulniuk, ahol pedig az ön-

kormányzat működteti az iskolát, ott to-

vábbra is az önkormányzattal tárgyalnak 

majd a működtetésről. 

 Ami a tényleges működtetést illeti: az 

egyik iskolaigazgató arról számolt be, hogy 

január elsejétől nincs érvényes munkaköri 

leírása, vagyis nincs tisztában a hatáskörével. 

Ráadásul hivatalosan nem is igazgatóként, 

hanem intézményvezetőként dolgozik, de azt 

nem tudja, hogy ez mit jelent pontosan. Az 

egyes intézmények vezetői kaptak egy leve-

let a Klebelsberg Intézményfenntartó Köz-

ponttól (KIK), mely egy mellékletben össze-

foglalta azokat a leggyakoribb eseteket, 

amelyek a mindennapi szakmai munka során 

a munkaszervezési feladatok gyakorlásával 

összefüggésben megjelenhetnek. A levélben 

kérték, hogy lehetőség szerint az igazgatók 

tegyenek mindent ugyanúgy, ahogy eddig, 

de a nyilatkozó igazgató szerint vannak napi 

problémák, amelyekre nézve nem kaptak 

útmutatást. „Mindennap van valami, amit alá 

kell írni, de nem tudjuk, hogy megtehetjük-

e” – mondta. A tankerületi vezetőkhöz na-

ponta több kérdés érkezik, ám gyakran nem 

tudják a választ. Ők is felhívják a felettesei-

ket, és az eredménnyel egy-két napon belül 

visszatelefonálnak az intézményvezetőknek. 
 

 

Mindennapi gondok 
 

 

A mindennapok apró-cseprő gondjai, na-

gyobb problémák is gondot okoznak. Példa

ként néhány: X egyik általános iskolája – 

630 tanuló, 80 közalkalmazott – egyben a 

városi logopédiai intézet székhelye is volt 

idáig. A kistérségi központot, az okmány-

irodát áthelyezték a nehezen megközelíthető 

Y-ba. Természetesen itt lesz a tankerületi 

iroda is. Azután, január 4-én egy kolléga 

fizetési előleget szeretett volna kérni, 

nevezetesen édesapja halála miatt temetési 

segélyt. (Az eddigi rend szerint a kérvényt az 

igazgatónak kellett adni, ő elbírálta, aláírta, 

és az összeget aznap vagy másnap 

kifizették.) Most egy fillér sincs a házban, 

nincs is házi pénztár. E-mailt küldtek a 

tankerületi vezetőnek, de délutánig nem 

kaptak választ. Az végül január 8-án 

megérkezett, de visszakérdeztek benne: 

mennyi szokott lenni a segély? Ja, és írjon 

kérvényt a kolléga, és személyesen vigye be 

„az irodára”. A bibi csak az volt, hogy annak 

pontos címét egy újabb e-mailban kellett 

megkérdezni, mert eddig csak ebben a for-

mában történt az információváltás.  

 Volt, aki arról panaszkodott, nincs pénz 

kulcsmásolásra, pedig nagyon kellene egy 

kulcs, továbbá tönkrement a sportcsarnok 

öltözőjében egy zuhanyfej, azt is ki kéne 

cserélni, de nincs miből. De volt olyan 

iskolaigazgató is, aki elmondta, a népnyelv 

szerint tankernek hívott felelős azt kérte tőle, 

lehetőleg még semmit se küldjön, és semmit 

se kérdezzen, mert nem tud még semmit, 

még íróasztala sincs, ha kapna is anyagot, azt 

sem tudná hova tenni. 
 

Összeállította: M. I. 

 

 

A PSZ az Országos Felsőoktatási Egyeztető Fórumban 
 
December 17-én megalakult az OFEF, melynek megalakításában a Pedagógusok Szakszervezete is részt vett. A fórum elfo-

gadja és támogatja a hallgatók által megfogalmazott követeléseket. Az alábbiakban a közleményüket olvashatják. 

 

Mi, a magyar köz- és felsőoktatás képviselői, érzékelve az oktatáspolitika súlyos válságát és felismerve az összefogás 

szükségességét, kölcsönösen kinyilvánítottuk együttműködési szándékunkat. 

 Hisszük, hogy a magyar köz- és felsőoktatás érték, amelyért mindannyian felelősséggel tartozunk. 

 Ezért a mai napon megalakítottuk az Országos Felsőoktatási Egyeztető Fórumot, melynek ülésén, az Eötvös Loránd 

Tudományegyetemen az alábbi állásfoglalást hoztuk: 

 Az universitas több évszázados szellemiségét követve elfogadjuk és támogatjuk a hallgatók által megfogalmazott pontokat: 

1. „Követeljük a köz- és felsőoktatás átfogó reformját! 

2. Követeljük, hogy legalább 44 000-en kezdhessék meg állami ösztöndíjas 

formában felsőfokú tanulmányaikat! 

3. Állítsák le a forráskivonást, kompenzálják az elvonásokat! 

4. Töröljék el a hallgatói szerződést! 

5. Ne korlátozzák az egyetemi autonómiát! 

6. Az átfogó reformnak biztosítania kell, hogy a hátrányos helyzetű családokból is legyen esély bejutni a felsőoktatásba!” 

Tudatában vagyunk annak, hogy a magyar felsőoktatás több területen átalakításra szorul. Ragaszkodunk ahhoz, hogy az érintettek 

teljes bevonásával, világos és egyértelmű célok érdekében hosszú távú, kiszámítható stratégia és oktatási koncepció készüljön. 

 

A Magyar Rektori Konferencia Elnöksége, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája,  

a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete, a Hallgatói Hálózat tagjai, az Oktatói Hálózat tagjai,  

a Pedagógusok Szakszervezete, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete 
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TÉLIRÓZSÁS FORRADALOM MAGYARORSZÁGON 
Szabad felsőoktatást követel az ifjúság, januárban a megmozdulások folytatódnak 

 

Diáktüntetésektől volt hangos a december. Országszerte tiltakoztak a fiatalok a kormány felsőoktatási politikája ellen. Buda-

pesten, a Széll Kálmán téren, lánykori nevén a Moszkva téren csikorgó hideg fogadta a diákokat december 13-án. A mintegy 

ezer középiskolás azért gyűlt itt össze, mert, ahogy a szervezők egyike, a Közgazdasági Politechnikum tanulója fogalmazott: 

hallatni szeretnék a hangjukat. A diákok az ott elhangzott beszéd után a Margit hídon át a Parlament és az Emberi Erőfor-

rások Minisztériuma oktatási államtitkársága elé vonultak. „Focira van pénz?”, „Nem hagyjuk!”, „Szabad egyetem!” Ilyen és 

hasonló feliratok jelezték a tiltakozók véleményét, célját. A diáktüntetések ez évben is folytatódnak.  

 
 

Hallják meg a hangunkat! 
 

 

A diákok többek között „Ha én Rózsa vol-

nék, sohasem hazudnék!” mottóval fogal-

maztak meg hat pontból álló petíciót, me-

lyet a Széll Kálmán téren olvastak fel. Eb-

ben követelték a középfokú és a felsőok-

tatás átfogó reformját, a felsőoktatási ke-

retszámok visszaállítást a 2011-es szintre, 

a forráskivonás megállítását, a hallgatói 

szerződések eltörlését, az egyetemi auto-

nómiát és azt, hogy az alsóbb osztálybéli 

családok gyermekei is bekerülhessenek a 

felsőoktatásba. Az egyik szónok rámuta-

tott arra, hogy a diákhitelt akkor kell majd 

visszafizetni a végzett diplomásoknak, 

amikor a legnagyobb szükségük lenne a 

pénzre a családalapítás és a lakhatás bizto-

sítása céljából. Elfogadhatatlannak ne-

vezte, hogy két hónappal a felsőoktatásba 

való jelentkezési határidő előtt megvál-

toztatták a jelentkezési feltételeket. Véle-

ménye szerint a keretszámcsökkentésnek 

az lesz a következménye, hogy „az egye-

temisták csak a felső tízezer köréből fog-

nak kikerülni”. A szervezők elmondták: 

nem várják el, hogy ezekre a kormány ré-

széről most bárki is reagáljon, azt viszont 

igen, hogy az illetékesek meghallják a 

hangjukat. A beszédek elhangzása után a 

diákok fegyelmezett sorokban vonultak az 

EMMI elé. Itt ismét felolvasták a meg-

mozdulás elején ismertetett követeléseiket. 

A tüntetés véget ért, de mielőtt szétszé-

ledtek volna, felhangzott a skandálás: 

„Visszajövünk, visszajövünk!”  
 

 

Tízezren az MTA előtt 
 

 

És visszajöttek. Középiskolások, főisko-

lások, egyetemisták, tanárok és az őket 

támogató civilek mintegy tízezres tömege 

tüntetett Budapesten december 19-én a 

Széchenyi téren, az MTA épülete előtt. Ez 

volt a „télirózsás forradalom” elnevezésű 

diákdemonstráció. A Dunakesziről érke-

zett szónok részletesen elmondta, hogyan 

manipulálta a Hír TV a gimnáziumban egy 

hete szervezett tiltakozó akcióról készített 

„tudósítását”. Egy másik beszédben el-

hangzott: a diákok a „hallgatói szerződés-

nek” nevezett röghöz kötés ellen több ok-

ból tiltakoznak, egyik súlyos kifogásuk, 

hogy a kormány csak a diákok kötelezett-

ségeivel foglalkozik, de semmiféle garan-

ciát nem vállalna a végzett szakemberek 

képzettségének megfelelő foglalkoztatásra. 

Egy szónok nagy sikert aratott a kérdéssel, 

amit a kormány jelen nem lévő képvise-

lőinek címzett: önök tudják, hogy mit csi-

nálnak? A Széchenyi térről egy „Téli ró-

zsás diákforradalom” feliratú molinó mö-

gött kezdődött a vonulás, többek között 

„Szabad Egyetemet!” és „Az oktatás nem 

eladó!” feliratú táblák alatt. 
 

 

Rózsák a Dunába 
 

 

A menet fél hét körül a Margit hídra ért. Itt 

a rózsákat a Dunába dobták a diákok. A 

szervezők eredeti tervei szerint a felvonu-

lás eddig tartott volna. Ám a menet to-

vábbindult Budára.  

 Este hét óra körül azokhoz, akik a Bat-

thyány térig vonultak, a HaHa egyik akti-

vistája beszélt. Turai Eszter, aki tavaly 

érettségizett, arról beszélt, hogy tavaly 

még azt hitte, az ő évfolyamuk járt rosszul, 

mert őket érintette először a hallgatói szer-

ződés, de szerinte a mostani érettségizők 

még náluk is sokkal rosszabbul járnak. 

Szerinte ami most történik, az kapkodás és 

kaotikus reakció, nem a felsőoktatás re-

formja. A hallgatói szerződés szerinte jogi 

nonszensz és a személyes szabadság korlá-

tozása. Egy élhető Magyarországért akar-

nak harcolni, ahol nem kényszerrel, hanem 

lehetőségekkel tartják itthon a fiatalokat. 

 Néhányan később úgy döntöttek, hogy 

a Lánchíd pesti hídfőjéhez vonulnak, ahol 

egy másik csoport tüntet. 
 

 

Tusakodás a hídon 
 

 

A Lánchídon néhány száz tüntető megállt, 

hogy fórumot tartson a továbbiakról. Ba-

log Zoltán miniszterrel akartak tárgyalni, 

mert semmilyen garanciát nem látnak a 

diákság hatpontos követeléseinek teljesíté-

sére. A hídon az egy-kétszáz tüntető a bá-

zisdemokrácia szabályait mintaszerűen 

alkalmazva nem mozdult addig, amíg nem 

alakul ki világos többségi vélemény. A 

rendőrök közben elkezdték a megafonos 

szervezőket lekísérni a hídról, és igazol-

tatni. Ezeket az aktivistákat más tüntetők 

csoportjai követték, ezzel lazult a hídon a 

tömeg. A rendőrök egy ideig igyekeztek 

békésen megoldani a helyzetet. Fél kilenc 

körül a tüntetők egy része megpróbálta 

elzárni a rendőrautó útját, amelyben az 

egyik megafonos tüntetőt akarták elvinni. 

A diákok leültek a kocsi elé és mögé is. A 

rendőrök kiszorították az egyik irányban a 

tüntetőket, a rendőrségi dzsip abban az 

irányban el tudott hajtani a hídon át, és há-

rom tüntetőt vittek el a IV. kerületi kapi-

tányságra, de a tüntetők azt hitték, az 

V. kerületire vitték őket. Így mintegy két-

százan átvonultak a Szalay utcába, hogy 

ott várják meg társaikat. A rendőrök a diá-

kokat csütörtök virradóra elengedték, a két 

kiengedett nagykorú diák az V. kerületi 

rendőrkapitányság elé ment, ahol társaik 

egy kis csoportja várt szabadulásukra.  
 

 

Feljelentették az előállítottakat 
 

 

A Budapesti Rendőr-főkapitányság 

(BRFK) a Police.hu honlapon közzétett 

tájékoztatása szerint a szabálysértési ható-

ság gyülekezési joggal visszaélés szabály-

sértésének elkövetése miatt figyelmezte-

tésben részesítette a Budapest V., Széche-

nyi Lánchíd hídszerkezetéről, illetve a Bu-

dapest V., Széchenyi Lánchíd pesti hídfő-

jétől 2012. december 19-én a Budapesti 

Rendőr-főkapitányság IV. kerületi rendőr-

kapitányságára előállított három fiatalem-

bert. A meghallgatásuk során ők nem is-

merték el a szabálysértés elkövetését. Az 

előállítottak ruházatának átvizsgálásakor 

kettőjüknél kést találtak a rendőrök, amit 

lefoglaltak. Egyikük ellen rendzavarás sza-

bálysértésének elkövetése miatt feljelen-

tést tettek a bíróságon. 
 

 

Mi lesz 2013-ban? 
 

 

A diáktüntetések hatására látszólag meghát-

rált a kormány, a korábbi, mindössze 10 500 

államilag támogatott hallgató mellett beve-

zetett tandíj helyett mégis 55 ezerre, más 

számítások szerint 70 ezerre növelnék a 

2013-as tanévben az ingyenes felsőoktatási 

helyek számát. Ám az oktatási tárca hajt-

hatatlan maradt a 16 jogász, gazdasági, mé-

dia és andragógia szak mindenki számára 

fizetőssé tételében. Ez a diákok számára el-

fogadhatatlan. A tavalyi felvételi adatok 

alapján ugyanis erre a 16 szakra jelentkezett 

a felvételizőknek a fele, azaz minden máso-

dik diákot diszkriminál a rendszer, anyagi 

javakhoz köti ezeknek a szakmáknak a ta-

nulását. A diákok, a tanárok, de még a rekto-

rok sem elégedettek az eredménnyel, és ja-

nuárban is folytatják a tárgyalásokat, tün-

tetéseket, fórumokat, az ellenállás megannyi 

formáját.  (Folytatás a 6. oldalon) 
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Télirózsás forradalom 

Magyarországon 

 

(Folytatás az 5. oldalról) 
 

 

Hallgatói ultimátum 
 

 

A január 7-i hallgatói fórumon 

egy diákokból álló kiküldött munkacso-

port által megfogalmazott ultimátum 

szerint a kormány nem teljesítette a 

hallgatók korábbi hat pontját, az elvo-

nások miatt az egyetem csődközeli 

helyzetbe került, a kancellárok miatt 

csökkent az egyetemek autonómiája, a 

kormány veszélybe sodorta a felsőokta-

tást, az elvonások miatt szakok fognak 

megszűnni, tanárokat küldhetnek el, a 

hallgatók pedig kiszolgáltatott hely-

zetbe kerültek. A diákok ezért ultimá-

tumot adnak a magyar kormánynak, 

amelyben követelik a hat pont mielőbbi 

teljesítését; nyilvános tárgyalásokat 

minden érintett bevonásával; soron 

kívüli gyorssegélyt az egyetemeknek az 

elvonások kompenzálására; hogy min-

den szakon biztosítsanak államilag fi-

nanszírozott férőhelyeket; a szociálisan 

rászoruló helyzetűeknek vállalják át a 

felvételi jelentkezés díját; valamint idén 

kivételesen a felvételi jelentkezéskor a 

sorrendváltoztatáskor lehessen új sza-

kokat is megjelölni. 
 

A hallgatók hat pontja 

1.  Követeljük a köz- és felső-

oktatás átfogó reformját! 

2. A keretszámokat állítsák vissza 

legalább a 2011-es szintre! 

3. Állítsák le a forráskivonást, 

kompenzálják az elvonásokat! 

4. Töröljék el a hallgatói szerző-

dést! 

5. Ne korlátozzák az egyetemi 

autonómiát! 

6. Az átfogó reformnak biztosí-

tania kell, hogy a hátrányos 

helyzetű családokból is legyen 

esély bejutni a felsőoktatásba. 
 

Amennyiben a kormány nem teljesíti 

február 8-án déli 12 óráig a köve-

teléseket, akkor február 11-étől az 

ország minden területén az egyetemi 

polgárok, vagyis az oktatók, hallga-

tók, valamint a tenni szándékozó 

emberek a polgári engedetlenség 

eszközével fognak élni, ám ennek 

formájáról zárt körben döntenek 

majd. A diákok hatalmas ovációval 

elfogadták  az ultimátum szövegét. 

 Hangsúlyozták azonban, hogy ad-

dig sem mondanak le a további ak-

ciókról. 

PL-összeállítás 

LISTÁZÁS UTÁN ALMÁDIBAN 
Az iskola tanárai és a szülők követelték az igazgatónő leváltását 

 

Sokakat megdöbbentő és felháborító hír érkezett a balatonalmádi Magyar–Angol Kéttan-

nyelvű Gimnáziumból, miszerint december 18-án Gránásiné Bácsi Tünde,  az iskola igazga-

tója egyenként behívta, majd arról faggatta a végzős tanulókat, valamint a pedagógusokat: 

beszélt-e velük egyik tanáruk a diáksztrájkról, a keretszámokról a tanórán. Szavaikat állító-

lag írásba rögzítették, az igazgatónő szerint azért, mert azok alapján jelentést kell írnia a 

Veszprém Megyei Kormányhivatalnak. Az ügyben vizsgálatot indított az oktatási jogok biz-

tosa, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke, az oktatási államtitkár. 

Az iskola tanárai és a szülők nyílt levélben követelték az igazgatónő leváltását.  
 

Az esetet az egyik szülő értesítése alapján először a hvg.hu hozta nyilvánosságra. A Facebookon 

pillanatok alatt külön oldal született Petíció az Almádi Gimnáziumért címmel. Másnap reggel az is-

kola végzős diákjai sorfallal fogadták a pedagógusokat és az iskola igazgatóját, majd átadták neki a 

petíciót. A kormányhivatal később közleményt adott ki, ebben „felhívja a sajtó figyelmét”, hogy 

teljesen valótlanok azok az állítások, melyek szerint ők kértek volna bármilyen vizsgálatot. A nyi-

latkozatból az derül ki, hogy az iskola fenntartójához szülői bejelentés érkezett, mert az iskola egyik 

tanára „megengedhetetlen módon” a tanítás helyett politizál, s demonstrációra biztatja a fiatalokat.  
 

 

Nyílt levélben kérték az igazgató leváltását 
 

 

Az esetet követően nyílt levélben kérték Hoffmann Rózsától a Balatonalmádi Magyar–Angol Tan-

nyelvű Gimnázium  intézményvezetőjének leváltását a tanárok és a szülők.  A tanárok azért kérték  

Gránásiné Bácsi Tünde igazgatói kinevezésének visszavonását, mert mint vezető és pedagógus 

hitelét vesztette, illetve a kialakult helyzetben a további magas színvonalú eredményes oktatói-ne-

velői munkát a vezetésével nem látják megvalósíthatónak. Hangsúlyozták, hogy az almádi gim-

názium politikamentes oktatási intézmény, ahol a pedagógiai programban megfogalmazott értékek 

szellemében nevelik a diákokat. Azt írták, nem tudják elfogadni, hogy „akár fenntartói utasításra, 

akár önálló kezdeményezésre az igazgató alapvető állampolgári jogokat sértő, emberi méltóságot 

megalázó módszerekkel vizsgálatot folytatott állítólagos, névtelen szülői bejelentés kapcsán, ami 

saját bevallása szerint is alaptalannak bizonyult”.  
 

 

Tájékoztatáskérés, hatósági eljárás, vizsgálat 
 

 

Hoffmann Rózsa tájékoztatást kért a balatonalmádi esetről. Az oktatási államtitkár elmondta: fontos, 

hogy a fiatalok félelem nélkül vállalhassák véleményüket, emiatt hátrány nem érheti őket. Az ügyben 

hivatalból hatósági eljárást indított  Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóság (NAIH) elnöke is, annak megállapítására, hogy a gimnáziumban megvalósulhatott-e a sze-

mélyes, illetve adott esetben különleges adatok jogellenes kezelése. A vizsgálat eredményéről január-

ban adnak tájékoztatást. Aáry-Tamás Lajos, az oktatási jogok biztosa is vizsgálatot indított az ügyben. 

AZ MSZP és az LMP feljelentést tett az ügyben.    
 

* * * 

A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE 

ELÍTÉLTE AZ ALMÁDIBAN TÖRTÉNTEKET 
 

A Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) közleményben szögezte le, elfogadhatatlannak tartja és elíté-

li, hogy Balatonalmádiban, a Magyar–Angol Tannyelvű Gimnáziumban adatokat gyűjtöttek a vég-

zős diákoktól a sztrájkkal és keretszámokkal kapcsolatos nézeteikről. Az érdekvédelmi szervezet 

követeli az ügy kivizsgálását. 

 A PSZ közleményében azt írta, riasztó és felháborító, hogy a tanulóktól kértek információkat a 

pedagógusokról is. Ezekről a meghallgatásokról jegyzőkönyvet készítettek, és mindezt állítólag a 

Veszprém Megyei Kormányhivatal utasítására tették – közölte a szakszervezet, amely követeli az 

ügy kivizsgálását, majd a jegyzőkönyv és másolatainak megsemmisítését, az ügyben eljárók meg-

nevezését és felelősségre vonását. A PSZ szerint  a hatalom félelmét jelzi, hogy a rendőrség szer-

dán Budapesten, a diákok békés demonstrációján őrizetbe vett három tüntető diákot, akiket csü-

törtök hajnalban engedtek el. A PSZ elutasítja az indokolatlan rendőri fellépést, és követeli a 

rendőrségi túlkapás kivizsgálását, a felelősség megállapítását, továbbá nyilvános tájékoztatást kér a 

vizsgálat eredményéről és következményeiről. 

 A szakszervezet hangsúlyozta, a pedagógusok egyik fontos és nehéz feladata felkészíteni tanít-

ványaikat arra, hogy a demokrácia alapja a jogállam, annak alapja pedig a jogbiztonság. Emellett 

lényegesnek nevezték egymás véleményének megismerését és tiszteletben tartását is. Kiemelték, a 

véleménynyilvánítás szabadsága magában foglalja a békés gyülekezéshez, a tüntetés szervezéséhez 

és az azon való részvételhez való jogot. Továbbá hozzátartozik a véleménynyilvánítástól való tar-

tózkodás joga is. A pedagógus akkor tölti be hivatását, ha jogtisztelő, jogainak gyakorlására képes 

és vállalkozó, kötelezettségei teljesítésére felkészült polgárokat nevel.  
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MIT VÁRNAK A SZAKSZERVEZETEK AZ ÚJ ÉVTŐL? 
 

Elégedetlenek az új Munka törvénykönyvével, annak korrekciójában bíznak 
 
A szakszervezeti szövetségek ettől az évtől várják a tavaly július 1-jén életbe lépett új Munka törvénykönyvének korrekció-

ját. Az Autonómok és a SZEF szerint romlani fog a munkavállalók helyzete 2013-ban. A Liga és a Munkástanácsok jó ered-

ménynek tartják a tavaly év végi minimálbér-megállapodást.  

 
Varga László, a Szakszervezetek Együttműködési Fórumának 

(SZEF) elnöke szerint ahogy 2012-ben sem nőtt a közszféra 

több mint 650 ezer munkavállalójának bére, úgy 2013-ban sem 

fog. Úgy vélekedett, hogy 2011-hez képest a jogszabályi kör-

nyezet romlott, mert „életbe lépett az új alaptörvény, amely azt 

a látszatot kelti, hogy amit a kormány csinál, az törvényes”, 

miközben ez egyáltalán nem így van – hangsúlyozta. Hozzá-

tette, hogy erre a legjobb példa az új Munka törvénykönyve.  

 Székely Tamás, az Autonóm Szakszervezetek Szövetségének 

(ASZSZ) elnöke szerint „elégtelent” érdemel a kormány az ok-

tatás és a szakképzés, valamint a Munka törvénykönyve kapcsán 

hozott 2012-es intézkedéseiért. Az elnök szerint a kabinet „szét-

verte a nyugdíjrendszert”, elvette a korengedményes és korked-

vezményes nyugdíj lehetőségét, és nem hajlandó érdemben tár-

gyalni egy új változatról. 

 Az érdekképviselet vezetője kiemelte: a kormány érdek-

egyeztetői gyakorlata sem elfogadható, és „az utolsó pillanatok-

ban született 2013-as bérmegállapodás” is csak elégséges ered-

mény. Székely Tamás a kormány és a szakszervezetek közötti 

párbeszédet minősíthetetlennek tartja, s úgy véli, ez nem az ér-

dekvédelem hibája. Az elnök hozzáfűzte: kiváló osztályzatot 

érdemelnek a középiskolások és felsőfokú hallgatók az elmúlt 

hetekben történtekért, azért az összefogásért, amely a szakszer-

vezetek számára is példaértékű lehet. 

 Palkovics Imre, a Munkástanácsok Országos Szövetségének 

(MOSZ) elnöke azt mondta: 2012 a keserűség éve volt, 2013 

talán a lehetőségek éve lesz. Kifejtette, hogy tavaly a MOSZ 

tagságának zömét kitevő fizikai dolgozók két fontos területen is 

érzékeny pozícióvesztést szenvedtek el. Reálbérük – mindenek-

előtt az egykulcsos adó bevezetése, illetve az adójóváírás kive-

zetése miatt – 6-8 százalékkal csökkent, ráadásul ott, ahol az 

adókompenzációt nem hajtották végre a munkáltatók, a reálbér 

csökkenése ennél is nagyobb volt. 

 Palkovics Imre szerint az új Munka törvénykönyvének (Mt.) 

bevezetése és a rendvédelmi dolgozók érdekegyeztetési rendsze-

rének „szétzilálása” volt a másik „keserű pirula”. Az új Mt., 

amelynek hatása 2013-tól fog kibontakozni, egyszerre idézheti 

elő a keresetek csökkenését és a kiszolgáltatottság növekedését 

a munkahelyeken – vélekedett. Hozzáfűzte: „Természetesen 

ismerjük a gazdaság nehéz állapotát és a kormány küzdelmét az 

eladósodás megállításáért, ez utóbbi céllal magunk is egyetér-

tünk. Úgy gondoljuk azonban, hogy a társadalmi szolidaritás 

2012-ben nem érvényesült megfelelően, a terhek elosztása nem 

vette kellően figyelembe a legnehezebben élő társadalmi cso-

portok teherviselő képességét” – jelezte. Hozzátette: a MOSZ 

azonban értékeli a nyugdíjak inflációt követő emelését, amely 

2012-ben is megvalósult. 

 Palkovics Imre szerint biztató, hogy a tavalyi év végén – ha 

nehezen is – létrejött a megállapodás a minimálbérekről, ami 

több év után először eredményezhet az alacsony jövedelműek 

körében növekedést, természetesen csak akkor, ha a minimálbé-

rek feletti kategóriákban is követik a példát a bérek korrekciójá-

nál. Ugyancsak komoly hatása lesz a kormány rezsicsökkentő 

lépésének, amely önmagában 3 százalékos bruttó béremeléssel 

egyenértékű a legalacsonyabb keresetűek esetében – hangsú-

lyozta az elnök.  

 A Munkástanácsok bízik az érdekegyeztetési intézmények 

újjászervezésében, az Mt. esetében pedig a módosításban. Pal-

kovics Imre szerint ugyanakkor jól vizsgázott a versenyszféra 

érdekegyeztetési fóruma. 

 Gaskó István, a Liga Szakszervezetek elnöke az elmúlt évet 

értékelve kiemelte: tavaly arra törekedtek, hogy a hosszas har-

cok és tárgyalások árán újjáélesztett társadalmi párbeszéd in-

tézményein keresztül megpróbálják javítani a munkavállalók 

nehéz gazdasági és szociális helyzetét.  

 Hangsúlyozta: 2012 decemberében a bérmegállapodás 

keretében öt év után először sikerült olyan mértékű minimálbér-

emelésben megegyezni, amely reálbér-növekedéssel is együtt 

jár.  

 Gaskó István hozzáfűzte ugyanakkor, hogy a Liga folya-

matosan tárgyal a kormánnyal többek között az egykulcsos 

személyi jövedelemadó helyett a progresszív adózás bevezetésé-

ről, a hon- és rendvédelmi szakszervezetek, valamint a közszfé-

rás szakszervezetek diszkriminatív helyzetének megszüntetésé-

ről. A Liga Szakszervezetek 2010 decembere óta fennálló célja 

továbbá a sztrájktörvény korlátozó rendelkezéseinek visszavo-

natása a jogalkotóval – jelezte az elnök.  

 2012 az átmenet éve volt a Munka törvénykönyve szempont-

jából is, hiszen 2012 júliusától az új Mt. teljes hatályosulásáig – 

2013. január 1-jéig – átmeneti szabályok is bonyolították az 

átállást. 2013 ezért az új Mt. által okozott anomáliák figyelésé-

ről és kiküszöböléséről is szól majd – mondta Gaskó István.  

 A Liga Tanács 2012-ben új stratégiát fogadott el, amely 

alapján egyrészről továbbra is törekszik az ágazatok egységesí-

tésére, másrészt az országos munkáltatói szövetségekkel kötött 

stratégiai megállapodások segítségével nyitni kíván a kis- és 

középvállalkozások felé. 

Forrás: MTI 

 

 

 

ÉRIK A SZTRÁJK 
 

A SZEF tagszervezetei december végi ülésükön 

erről tárgyaltak 
 
A sztrájk lehetőségéről beszéltek a Szakszervezetek Együtt-

működési Fórumának tagszervezetei az érdek-képviseleti 

tömörülés december 20-i budapesti sajtótájékoztatóján. Ér-

tékelték a kormánnyal folytatott idei tárgyalások eredmé-

nyét. 

 
Galló Istvánné, a Pedagógusok Szakszervezetének elnöke és 

Lázár András, a Postai és Hírközlési Dolgozók Szakszervezeti 

Szövetségének elnöke egyaránt arra mutatott rá, hogy a közok-

tatásban és a közmédiában tapasztalt átalakítások miatt érik a 

sztrájk lehetősége. 

 
Boros Péterné, a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és 

Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének főtitkára szerint 

jövőre sok ezren válhatnak létszámfelettivé az önkormányzati 

hivatalok átalakítása, valamint a helyhatóságok forráshiánya 

miatt.  
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A VÁLSÁG KÖLTSÉGVETÉSE, 2013 
 

(2012. évi CCIV. törvény) 
 

Az Országgyűlés által 2012. december 11-én elfogadott 2013-as 

büdzsé a júniusi beterjesztés óta soha nem látott mennyiségű és 

minőségi változáson ment át, még az elfogadás előtti napon is 

volt módosító javaslat. A hiány június óta nőtt 841 milliárdra. 

Ennyit kell hitelből fedezni, mert az állami működés ugyancsak 

visszafogott kiadásait nem fedezik az ugyancsak jelentősen 

megnövekedett adók, díjak, kamatok, vagyonhasznosítási bevé-

telek. A nagy kérdés pedig az, hogy ezt a hiányt az IMF-től vagy 

pénzpiacokon felvett hitelből fogja a kormány fedezni. 

 A hiány a GDP 2,7%-a, és ez reményt ad arra, hogy hazánk 

2013 tavaszán kikerülhet a 2004 óta folyó túlzottdeficit-eljárás 

alól, megszűnik a megszorításokat jelentő konvergenciaprog-

ramok szükségessége. A hiánytartás mellett a másik fő cél az 

államadósság csökkentése. A biztonságot szolgálja egy 400 mil-

liárdos Országvédelmi Alap és egy 100 milliárdos keret a rend-

kívüli kormányzati intézkedések fedezetére. (Ezek fájni fognak, 

idetartozik pl. a közszférában a nyugdíjasok és nyugdíjkorhatárt 

elértek eltávolítása.) 

 A hiány tartására hivatkozva zárkózik el a kormány a köz-

szféra bértarifáinak emelésétől (utoljára 2008-ban emelték). 

Ezért van szükség a közszférában 2013-ban is bérkompenzá-

cióra (89,5 milliárd). A bérkompenzáció nem béremelés, nem 

jelent reálbér-növekedést, csak az adópolitika miatti hiányt kom-

penzálja. A lebonyolítása ugyanolyan bürokratikus, mint az 

eddigi években volt, beszámításra kerül a soros előlépés, a há-

zastárs, az eltartott gyermek stb. 

 A 2013-as büdzsé más, mint az összes eddigi volt, nagymér-

tékben elszakad az eddigi normatív támogatási rendszertől, 

kialakulóban van egy új finanszírozási struktúra, amelynek 

egyik célja, hogy megnyitja a lehetőséget a korábban az állam-

adósságot újratermelő (a Rákosi-korszakban improduktívnak 

nevezett) alrendszerek (pl. közigazgatás, közoktatás/köznevelés, 

egészségügyi ellátás) fenntartható működtetésére. 

 A működés ma ugyancsak zavaros, rengeteg megválaszolha-

tatlan kérdés merült fel az utóbbi két hétben a fenntartás és 

működtetés szétválasztása miatt, a kialakulatlan és tapasztalatlan 

KIK járási szervezetek – a korábban fel nem merülő problémák 

megoldatlansága – miatt. 

 A kormány 2013-ban folytatja eddigi politikáját, 2013-ra is 

megemelte a minimálbért (98 ezer Ft) és a garantált bérmini-

mumot (114 ezer Ft). Ennek hatása a Kjt. bértarifáira ka-

tasztrófális. Az A–E fizetési osztályok 70 fizetési fokozatából 

csak 5 fokozatot nem érint az emelés, és az emelés ellenére is 

kell még bérkompenzáció.  

 A középfokú végzettségűek garantált bérminimuma csak 

13 ezer forinttal kevesebb, mint a főiskolai végzettségű tanárok 

kezdőbére, és 15 ezer forinttal kevesebb, mint az egyetemi vég-

zettségű tanárok kezdőbére. 2008-ban ez a különbség 33, illetve 

55 ezer forint volt. És nincs különbség a kezdő és a nyugdíj előtt 

álló technikai-adminisztratív dolgozók bére között sem. A hely-

zet 2013-ban súlyosabb, mint 2002-ben volt. Ezért kellett volna 

legalább 20%-os tarifaemelés az egész közszférában. 

 

A közalkalmazotti illetménytábla bértételei forintban (Ft/hó)* a 2012. évi CCIV. törvény  

54. § (1) bekezdés 7. sz. melléklete szerint  
 

Fizetési 

fokozatok 

Fizetési osztályok 

A B C D E F G H I J 

1. 69 000 77 000 78 000 79 000 89 000 122 000 127 000 129 500 142 000 154 500 

2. 70 200 78 300 79 600 81 000 91 400 126 300 131 400 136 000 148 400 163 800 

3. 71 400 79 700 81 100 83 000 93 900 130 800 136 200 142 500 156 600 175 400 

4. 72 600 81 000 83 100 84 900 97 000 135 400 141 000 148 900 165 800 186 900 

5. 73 800 82 400 85 000 86 900 100 100 140 000 145 700 155 400 176 400 198 500 

6. 75 000 83 700 86 800 88 900 103 200 144 600 150 500 163 200 187 100 210 100 

7. 76 400 85 300 88 700 91 000 106 600 149 100 155 300 172 900 197 700 219 400 

8. 77 800 87 800 90 700 93 800 109 900 154 300 161 600 182 600 208 400 229 000 

9. 79 400 90 300 93 200 96 800 113 300 159 500 169 200 192 300 216 900 238 700 

10. 80 900 93 000 95 900 99 700 116 600 166 800 177 200 202 000 225 400 248 400 

11. 82 500 95 700 98 900 102 700 119 900 174 200 185 100 210 400 233 900 258 000 

12. 84 000 98 400 101 800 105 700 122 600 181 500 193 000 218 900 242 500 267 700 

13. 85 600 101 100 104 700 108 600 125 300 188 800 201 000 227 300 252 400 278 500 

14. 87 100 104 000 107 600 111 600 128 400 196 100 208 900 235 700 262 300 289 300 
 

* A 390/2012. (XII. 20.) Kormányrendelet alapján 2013. január 1-jétől a minimálbér 98 000 Ft. A középfokú iskolai végzettsé-

get, illetve szakképzettséget igénylő munkakörökben (B, C, D, E) január 1-jétől 114 000 Ft. [Az A/1–14., a B/1–14., a C/1–14. a 

D/1–14. és az E/1–10. fokozatban a garantált illetményt a besorolás új sorában a minimálbérhez ki kell egészíteni.] A tábláza tban 

vastag vonallal jelöltük az A–E fizetési osztályok érintett fizetési fokozatainak határát.  

(Folytatás a 9. oldalon) 



" 

2013. január 10.  Gazdaság  9 
 

 

 

Ha mégis bevezetődne 2013 szeptemberétől 

az életpályamodell szerinti illetmény,  

akkor az azt jelenti, hogy a nem pedagógus 

alkalmazottak semmilyen  

bérszínvonal-emelésre  

nem számíthatnak 

A VÁLSÁG KÖLTSÉGVETÉSE, 2013 
 

(Folytatás a 8. oldalról) 

 

Nemcsak a bértábla maradt változatlan, hanem az illetménypót-

lék számítási alapja, a törvény 54. § (1) bekezdés b) pontja sze-

rint 20 ezer Ft, a kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítés 

számítási alapja pedig 5250 forint/fő/hónap (57. §). 

 A költségveti szervek éves cafetériakerete a közterhekkel 

együtt 2013-ban is csak 200 ezer forint lehet [52. § (2)]. Hang-

súlyozni kell, hogy lehet. Mivel az óvodán túli köznevelési 

intézményeknél szétvált a fenntartás-irányítás és a működtetés, 

bizony a cafetéria 2013-as jövője is eseti megállapodások függ-

vényévé vált. Sok intézménytől érkezett máris jelzés, hogy az 

eddigi kedvezményes étkeztetés jogát megvonták a működtetők. 

 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetésében a 

KIK feladatellátás és -irányítás intézményi költségein túl még 

az alábbi feladatok és források vannak (millió forintban): 
 

Közoktatási feladatok támogatása  Kiadás  Bevétel  Támogatás  

Közoktatás speciális feladatainak támogatása  101,1  
 

101,1  

Nemzeti Tehetség Program  1010,7  
 

1010,7  

Közoktatási Információs Rendszer (KIR) 

fejlesztése  
50,0  

 
50,0  

Kisiskolák támogatása  80,0  
 

80,0  

Szakmai, tanügy-igazgatási informatikai 

feladatok támogatása  
1000,0  

 
1000,0  

A kormány törölte a büdzséből a pedagógusoknak megígért, 

2013. szeptember elsejétől járó életpálya-illetmény fedezetét, de 

minden fórumon azt hirdetik, hogy a beinduló növekedés meg 

fogja teremteni ennek fedezetét. 
 

 A kormány ebben a kérdésben őszintétlen, ígérgető. Miért 

teszi? Azért, mert elszánt abban, hogy 2013. szeptember 1-jétől 

a pedagógus-életpályamodell bevezetése (jelentős béremelés) 

elmaradása esetén is bevezeti, elrendeli a köznevelési törvény 

szerinti új munkarendet, melyben többek közt ismeretlen a túl-

munkagát, a helyettesítésért járó többletjuttatás. 

 Ha mégis bevezetődne 2013 szeptemberétől az életpályamo-

dell szerinti illetmény, akkor az azt jelenti, hogy a nem pedagó-

gus alkalmazottak semmilyen bérszínvonal-emelésre nem szá-

míthatnak. 

A pedagógusfokozatokhoz tartozó garantált illetmény az illetményalap százalékában  

– mestertanár és kutatótanár nélkül 
 

 
A B C D 

Kategória/év 

Gyakornok Pedagógus I. Pedagógus II. 

 Főisk. Egyetem Főisk. Egyetem Főisk. Egyetem 

1 Forint Euró* (%) Forint Euró* Forint Euró* (%) Forint Euró* Forint Euró* (%) forint Euró* 

2 1. 0–2/4 176 400 608,27 100 196 000 675,86           

3 2. 3–5      211 680 729,93 120 235 200 811,03      

4 3. 6–8 2013. évi  

minimálbér: 

98 000 Ft x 1,8 

 2013. évi  

minimálbér: 

98 000 Ft x 2 

229 320 790,76 130 254 800 878,62      

5 4. 9–11  238 140 821,17 135 264 600 912,41 264 600 912,41 150 294 000 1 013,79 

6 5. 12–14      246 960 851,59 140 274 400 946,21 273 420 942,83 155 303 800 1 047,59 

7 6. 15–17      255 780 882,00 145 284 200 980,00 282 240 973,24 160 313 600 1 081,38 

8 7. 18–20      264 600 912,41 150 294 000 1 013,79 291 060 1 003,66 165 323 400 1 115,17 

9 8. 21–23      273 420 942,83 155 303 800 1 047,59 299 880 1 034,07 170 333 200 1 148,97 

10 9. 24–26      282 240 973,24 160 313 600 1 081,38 308 700 1 064,48 175 343 000 1 182,76 

11 10. 27–29      291 060 1 003,66 165 323 400 1 115,17 317 520 1 094,90 180 352 800 1 216,55 

12 11. 30–32      299 880 1 034,07 170 333 200 1 148,97 326 340 1 125,31 185 362 600 1 250,34 

13 12. 33–35      308 700 1 064,48 175 343 000 1 182,76 335 160 1 155,72 190 372 400 1 284,14 

14 13. 36–38      317 520 1 094,90 180 352 800 1 216,55 343 980 1 186,14 195 382 200 1 317,93 

15 14. 39–41      326 340 1 125,31 185 362 600 1 250,34 352 800 1 216,55 200 392 000 1 351,72 

16 15. 42–44      335 160 1 155,72 190 372 400 1 284,14 361 620 1 246,97 205 401 800 1 385,52 

 

(Folytatás a 10. oldalon)
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A VÁLSÁG KÖLTSÉGVETÉSE, 2013 
 

(Folytatás a 9. oldalról) 

 

A büdzsé leképezi a köznevelésben lejátszódó változásokat: az 

óvodán túli nevelési intézményeket fenntartó Klebelsberg In-

tézményfenntartó Központ rendelkezésére köznevelési feladat-

ellátás és irányítás címen 446 921,8 millió forint van. 

Kiemelt előirányzat neve 
Kiadás Bevétel Támogatás 

millió forint 

Köznevelési feladatellátás és 

irányítás intézményei 

  411 930,5 

Működési költségvetés  34 991,4  

Személyi juttatások 307 688,4   

Munkaadókat terhelő járulékok és 

szociális hozzájárulási adó 
82 987,0 

  

Dologi kiadások 56 240,0   

Egyéb működési célú kiadások 6,5   

 

Hogy ez mire elég? Majd meglátjuk. Tavasszal elkészülnek majd a 

járási, megyei fejlesztési tervek, akkor kiderül, milyen létszám-, 

csoport-, intézményváltozás várható. 

 Az önkormányzatok által fenntartott óvodai ellátáshoz a telepü-

lési önkormányzatok többelemű támogatást kapnak a központi 

költségvetésből: 

 – biztosítja az óvodapedagógusok és közvetlen segítők illet-

ményét; 

 – bonyolult számításokkal a csoportok létszámához, foglal-

koztatási időkerethez, gyerekekkel való foglalkozási idő szerint 

(2. sz. mell. II/1.); 

 – kötött felhasználású támogatást ad az óvodai neveléshez 

szükséges eszközök, felszerelések beszerzésére, a feladatellátást 

szolgáló épület folyamatos működtetéséhez (2. sz. mell. II/2.); 

 – óvodai, iskolai étkeztetési támogatás (2. sz. mell. II/3.). 

 Bértámogatásként 101 228,8 millió Ft-ot kapnak az önkor-

mányzatok, az óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek 

elismert összege 2 832 000 Ft/év, ebből kiszámítható, hogy bruttó 

185 826 Ft bérrel számolt a költségvetés, az óvodapedagógusok 

nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek 

elismert összege 1 632 000 Ft/év, ebből kiszámítható, hogy bruttó 

107 086,5 Ft összeggel (kevesebb, mint a garantált bérminimum) 

számolt a büdzsé. 

 A szükséges pedagóguslétszám kiszámítása bonyolult (2. sz. 

melléklet II.1. és a kiegészítő szabályok 3. pontja). Szerepel a 

gyermekek száma, a csoportátlaglétszám, a foglalkoztatási időkeret, 

a vezetői órakedvezmény miatti többletlétszám és az intéz-

ménytípus-együttható. Néhány kötelező foglalkozásra számított 

példa: 

1 csoportnál: 

 

 

3 csoportnál: 

 

 

A nem közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez, 

eszközbeszerzéshez, az infrastruktúra folyamatos működtetéséhez 

is támogatást ad a büdzsé 54 ezer Ft/fő/év mértékben, 

16 743,3 millió Ft/év előirányzattal. 

 A büdzsé tmogatja az óvodai, iskolai, kollégiumi ingyenes és 

kedvezményes étkeztetést 102 ezer Ft/fő/év fajlagos összeggel, 

44 799,3 millió Ft előirányzattal. 

 A társulások által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaz-

tatására is van 600 millió forint a büdzsében. 

 A helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletköltsé-

gek (felmentési idő, végkielégítés) fedezetére az önkormányzatok 

6800,0 millió Ft-ot költhetnek központi támogatásból. 

 Azok a települési önkormányzatok, amelyek vállalják, hogy 

szorgalmi időszakban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény-

ben részesülő gyermekek számára étkeztetést biztosítanak, a 3. sz. 

melléklet 9. pontja szerinti 2400,0 millió Ft előirányzatból igényel-

hető támogatást szerezhetnek. 

 A települési önkormányzatok és intézményi társulások a kötelező 

önkormányzati feladatot ellátó intézményeik fejlesztésére és felújítá-

sára, az óvodai és iskolai sport infrastruktúra-fejlesztésére, felújításra 

a 3. sz. melléklet 10. pontja szerinti 4770,0 millió forint előirányzat-

ból igényelhetnek maximum 30, illetve 20 millió forint támogatást. 

 Változott viszont az önkormányzatok támogatása abban, hogy 

megszűnt az szja 8%-ának átengedése, csak a gépjárműadó 40%-a 

[32. § (1)], a termőföld-bérbeadás szja-jának 100%-a [32. § (2)], a 

jegyző által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes össze-

ge [32. § (1) a)], a felügyelőség által kiszabott bírságok 30%-a [33. § 

(1) b)], a szabálysértési bírság 100%-a [33. § (1) c)], a közúti szabály-

sértési bírság 40%-a, ha a végrehajtást a jegyző foganatosította [33. § 

(1) d)], közterület-felügyelők által kiszabott közigazgatási mérték 

teljes összege [33. § (1) e)] marad az önkormányzatoknál. 

 A büdzsé 1. sz. melléklet IX. fejezete így összegzi a helyi ön-

kormányzatok támogatását: 

Kiemelt előirányzat neve 
Kiadás 

millió Ft 

A helyi önkormányzatok általános működésének és 

ágazati feladatainak támogatása  
118 012,9  

A települési önkormányzatok egyes köznevelési és 

gyermekétkeztetési feladatainak támogatása  
163 371,4  

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti 

feladatainak támogatása  
214 229,8  

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak 

támogatása  
28 992,0  

Helyi önkormányzatok által felhasználható központo-

sított előirányzatok  
57 715,8  

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai  46 093,0  

Címzett és céltámogatások  35,0  

Vis maior támogatás  8 000,0  

Összesen 636 449,9  
 

A büdzsé továbbra is a régi módon finanszírozza a nem állami 

(egyházi, alapítványi, nemzetiségi, civil, magán stb.) fenntartású 

közfeladatot ellátó intézményt (35. §) 2013. augusztus 31-ig. A 

Kormány a 2013. szeptember 1-jétől történő finanszírozásukra 

2013. március 31-ig dolgoz ki és nyújt be új törvényi szabályozást 

az Országgyűlés részére. 

 Minden költségvetés megváltoztatható, és az eddigi gyakorlat 

szerint meg is változik. Az oktatás, az egészségügy, a közigazgatás 

új szervezési formái számára bevezetett összegek is a szükség sze-

rint fognak változni. Az új adók beválásától is sok függ, ha behajt-

hatók lesznek, nem kell újabb megszorítás, ha nem, akkor a fő cél a 

3% alatti hiány tartása miatt csökkenteni kell a kiadásokat, vagy 

újabb, már 2013-ban bevételt hozó adókat, díjakat stb. kell beve-

zetni, és ez bizony, tetszik-nem tetszik, megszorítást jelent. Jó lenne 

elkerülni ezt. Ígérni könnyű, de azt betartani nagyon nehéz! Kíván-

csian várjuk, hogy milyen forrásokból, mikortól lesz valamilyen 

szinten béremelés. 

 Az OKÉT december 17-i ülésén a munkavállalói oldal újra 

felvetette a bértábla 20%-os mértékű tarifaemelésének szükséges-

ségét a közszférában. Bevezetését akár 3 ütemben is hajlandóak 

lennénk elfogadni. Azt az alternatívát is felvetettük, hogy legalább 

két alkalommal 50-50 ezer forint kompenzációt kapjanak a közszfé-

ra dolgozói. A kormány megígérte, hogy 2013. második felében 

újragondolja a jelenlegi elutasító választ. Ígéret tehát van több is. 

Reménykedjünk! Reménykedünk. Összeállította: 

dr. Horváth Péter igazgató-titkár
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Martin Rømer 

AZ ETUCE AGGÓDIK A MAGYAR PEDAGÓGUSOKÉRT 
 

Európában az adózási rendszerek reformjával az oktatásba több pénz kerülhetne 
 
A válságra az oktatás jelent megoldást. Amennyiben a kormányok versenyképességre törekszenek, prioritást kell biztosítaniuk az 

oktatásnak – véli Martin Rømer, az ETUCE (Európai Oktatásügyi Szakszervezeti Bizottság) európai igazgatója. Mint mondja, a szer-

vezetnek oda kell figyelnie arra, hogy a kormányok be is tartsák ezt az elvet. Az ETUCE pedig odafigyel, és támogatja tagszervezetei 

akcióit, akár az oktatási rendszer, akár a tagság védelmét szolgálják azok. Minderről és a magyarországi oktatási folyamatokkal 

kapcsolatos véleményéről Martin Rømert kérdeztük. 

 
– Úgy tűnik, a gazdasági válság Európában 

alapvetően megrengette azt a hitet, hogy az 

oktatás olyan stratégiai ágazat, amelybe sok 

pénzt kell fektetni, hogy az oktatásnak prio-

ritást kell adni a fejlő-

dés érdekében. Leg-

alábbis erre utal az az 

oktatás újragondolásá-

ra vonatkozó stratégia, 

amelyet az Európai Bi-

zottság 2012. november 

20-án mutatott be. Ön 

az Európai Oktatási 

Szakszervezetek Szövet-

ségének európai igaz-

gatójaként is érzékeli, 

tapasztalja ezt a folya-

matot? 

 – Az a helyzet, 

hogy a válság kezdete 

óta az Európai Bizottság 

hivatalos álláspontja az, 

hogy az oktatás kiemelt 

terület, és ha lehet, ezen 

a területen újabb be-

ruházásokat kell 

eszközölni a tagorszá-

gokban. Az Európai Bizottság álláspontja az, 

hogy az oktatás megoldást jelent a válságra. 

A Bizottságnak viszont nincs arra joga, hogy 

a tagállamokat erre kötelezze! Ezért látjuk, 

hogy egyes tagállamok épp az ellenkezőjét 

teszik, és az oktatásra szánt költségeket 

jelentősen csökkentik. Ezért a probléma nem 

az Európai Bizottság, hanem a tagállamok 

szintjén jelentkezik.  

 

 – Az Andrulla Vasziliu, az Európai 

Bizottság oktatásért felelős ciprusi tagja ál-

tal bemutatott új stratégiának egyik indoka, 

hogy az oktatási rendszerek korszerűsítésre 

szorulnak azért, hogy rugalmasabbak 

legyenek, és megfeleljenek a társadalmi 

igényeknek, a munkaerő kínálata a jövőben 

jobban megfeleljen a kereslet igényeinek. 

Ön is úgy látja, hogy újra kellene gondolni 

Európa oktatási stratégiáját? 

 – Európában bizonyos területeken 

szakemberhiány lesz, vagy már napjainkban 

is van. Arra számíthatunk, hogy a jövőben az 

alacsonyan képzett munkaerő számára nem 

lesz állás. A munkavállalók képzettségi 

szintjét emelni kell, tehát Európában maga-

sabb szakképzettségre van szükség. Ezért is 

igaz, hogy az oktatás kulcsfontosságú ágazat. 

Ennek ellenére egyes országok nem figyel-

nek oda a pedagógusképzésre, pedig a XXI. 

században minőségi oktatásra van szükség. 

Minden pedagógus alapképzést és master 

szintű képzést kell kapjon. Ez pedig ma csak 

kilenc tagországban 

működik így. 

 

 – A stratégia 

értelmében nagyobb 

hangsúlyt kell fek-

tetni az alapvető ké-

pességek fejlesztésé-
re, emellett fejleszte-
ni kell a vállalkozói 
és informatikai, in-
fokommunikációs 
képességeket, a 
n y e l v t a n u l á s t . 

Mindez pénzt kíván, 
ám a válság követ-
kezményeként Eu-
rópa országai in-
kább csökkentik, 
mint emelik az ok-
tatásra szánt össze-
geket. Európai uni-
ós szinten fel tud, fel 

akar-e lépni ez ellen az ETUCE? 

 – Az ETUCE álláspontja az, hogy 

amennyiben a kormányok versenyképes-

ségre törekszenek, prioritást kell biztosíta-

niuk az oktatásnak. De itt van a válság, és 

oda kell figyelnünk arra, hogy a kormányok 

biztosítsák is ezt a társadalom számára. 

Véleményünk szerint Európában a legtöbb 

adórendszer elavult, és olyan adókivetést ír 

elő, amely a multinacionális vállalatoknak 

kedvez, hiszen alacsony adót fizetnek, ami 

egyáltalán nem felel meg a jövedelmi szint-

jüknek. Ha Európa-szerte valós szándék 

jelenne meg arra, hogy az adózási rendszerek 

reformja megvalósuljon, nagyon sok olyan 

forrás szabadulna fel, amely a közszféra 

javára lenne fordítható, beleértve az oktatást 

is. Az oktatásra szánt költségvetési tételeket 

nem lehet egyéb tételektől különválasztva 

vizsgálni. A közszféra költségei figyelmet 

érdemelnek, és a finanszírozását fontos 

megfelelően megoldani.  

 

 – A világ több országában tüntettek a 

diákok a tandíjemelés miatt, sztrájkba 

lépnek a pedagógusok a bérükért, a meg-

növekedett munkaterhekkel kiváltott vár-

ható elbocsátások miatt. Magyarországon is 

épp most tárgyal négy közoktatási szak-

szervezet sztrájkbizottsága – köztük a legna-

gyobb magyar közoktatási szakszervezet, a 

Pedagógusok Szakszervezete is – a kor-

mánnyal, s bár egyes kérdésekben közeled-

tek az álláspontok, még mindig sztrájkké-

szültségben vannak a magyar pedagógusok. 

Ezek egy-egy országon belüli szakszervezeti, 

érdekvédelmi harcok. Milyen tanácsot tud-

na adni ezeknek a szervezeteknek? 

 – Az ETUCE mindig odafigyel és 

támogatja tagszervezetei akcióit, akár az 

oktatási rendszer, akár a tagság védelmét 

szolgálják azok. Az utóbbi négy év alatt az 

ETUCE nagyon sok támogatási akciót szer-

vezett, de kidolgozta saját stratégiáját is a 

válság leküzdésére. Ez továbbra is szándéká-

ban áll. Ami pedig Magyarországot illeti, 

aggódunk a rengeteg változás miatt, és főleg 

a magyar pedagógusok bér- és munkakörül-

ményei aggasztók számunkra. Volt szeren-

csém találkozni az oktatásért (is) felelős 

magyar miniszterrel, és világosan rámutat-

tam arra, hogy a kormány nem várhatja el a 

reformok támogatását, amíg a saját pedagó-

gusait nem támogatja. Követjük a történése-

ket, és a Pedagógusok Szakszervezetét min-

denben támogatjuk. 

 

 – Készül-e az ETUCE arra, hogy 

egységesen is fellépjen, és tagszervezetei 

megsegítésére egy zászló alatt, egy közös 

akcióban adjon hangsúlyt és jelentőséget az 

érdekvédők harcának? 

 – Mint ahogy már mondtam, az 

ETUCE támogatja tagszervezetei akcióit. Sőt 

együttműködik az ESzSz-szel is, amikor 

összehangolt, átfogó európai akciókra ké-

szül. Így nemcsak az oktatásban dolgozókért 

áll ki, hanem Európa minden dolgozójáért. 

Feladatunk, hogy erősítsük a szociális párbe-

szédet és a demokráciát Európa-szerte, vala-

hányszor támadás éri. Európa változik, de 

nekünk azt kell biztosítanunk, hogy közös 

értékeinket meg tudjuk védeni társadalmaink 

számára. Az utóbbi 15 hónap alatt Európa 18 

országában sztrájkoltak a pedagógusok! De 

az igaz, hogy Európában a válságnak az 

oktatásra és pedagógusokra gyakorolt hatása 

nem egyforma. Olyan ország is van, ahol a 

válság hatása egyáltalán nem érződik e terü-

leten. Ezért is fontos, hogy erősítsük a hatá-

rokon átnyúló szolidaritást tagságunk köré-

ben Európában, és ezt nem könnyű elérni. 

De az ETUCE mindent megtesz, hogy tag-

szervezeteit támogassa.  

M. I.–V. T. 
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A FELSŐ TAGOZAT NEM CSÖKKENTI AZ EGYENLŐTLENSÉGET 
A magyar diákok teljesítménye átlagos vagy annál jobb nemzetközi viszonylatban 

 

A közoktatásban tanuló magyar diákok eredményei átlagosak, illetve annál jobbak – derült ki annak a két nemzetközi felmérésnek az 

eredményeiből, amelyekről decemberben számolt be Hoffmann Rózsa oktatásért felelős államtitkár. Magyarországon 150 iskola 5400 

tanulója írta meg a felmérő teszteket. Radó Péter oktatáselemző a felmérések alapján nem a kisebb-nagyobb teljesítményingadozások 

okára volt kíváncsi, az OktpolCafén megjelent írásában arra kereste a választ, az elvileg egységes magyar „általános” iskola mennyire 

komprehenzív?  

 

A PIRLS és a TIMSS elnevezésű felmérések 

során a tíz és 14 éves diákok matematikai, 

szövegértési és természettudományi ismereteit 

mérték fel a világ számos országában. Az 

egyik felmérésben 49, míg a másikban 64 or-

szág több mint 300 ezer tanulója vett részt. 

Magyarországon 150 iskola 5400 tanulója írta 

meg a felmérő teszteket. Kiderült, a negyedi-

kesek szövegértési eredményei 12 országban 

voltak jobbak, míg 23 oktatási rendszer gyen-

gébb eredményeket ért el a magyar átlagnál. 

Hasonló eredményeket hozott a matematikai 

tudás összehasonlítása is, míg a természet-

tudományi felmérések eredményei csak hét 

országban voltak jobbak a magyarországinál. 

 A korábbi felmérések összehasonlításá-

ból nyilvánvalóvá vált, hogy a magyar diá-

kok szövegértése és matematikai tudása in-

gadozó volt az elmúlt évtizedekben, ám a 

természettudományok területén jelentős elő-

relépés volt tapasztalható. A nyolcadik osztá-

lyosok matematikai és természettudományi 

felmérésében a magyar diákoknál csak nyolc 

országban értek el jobb eredményeket. A 

matematikai és természettudományi képzés 

eredményei azonban az elmúlt években rom-

lottak a nyolcadikos magyar diákok körében. 

A felmérésből világosan kiolvasható, hogy a 

lányok szövegértésben jobb eredményeket 

értek el a fiúknál, míg a természettudományi 

teszten a nyolcadikos fiúk voltak jobbak. A 

többi területen nem volt jelentős eltérés. 

 A kutatásokat végző, több mint 70 tagál-

lamot tömörítő nemzetközi szervezet 1958 

óta végez hasonló felméréséket. Az oktatás-

irányítás ezen adatok úgynevezett másod-

elemzéséből vonja ki a legtöbb információt, 

ezért fontos, hogy az eredmények minél szé-

lesebb körhöz eljussanak. 
 

 

Mennyire általános az általános iskola? 
 

 

A TIMSS és a PIRLS 2011 adatainak né-

hány tanulságát összegezte Radó Péter okta-

táselemző az OktpolCafén. Azt írta: „Mint 

minden nagyobb nemzetközi tanulói teljesít-

ménymérés, ezek a jelentések is igazi kin-

csesbányák azok számára, akik a magyar 

közoktatás teljesítményét nemzetközi össze-

hasonlítás segítségével szeretnék megítélni. 

Ebben a bejegyzésben arra a kérdésre kere-

sem a választ, hogy a mi elvileg egységes 

»általános« iskolánk mennyire komprehen-

zív.” Mint azt leszögezte, „a bejegyzésben a 

magyar tanulók eredményeinek kisebb-na-

gyobb ingadozásaival nem foglalkozom, 

mindenkinek javaslom a két letölthető jelen-

tés böngészését. A most megjelent adatok 

azonban kihagyhatatlan lehetőséget biztosíta-

nak arra, hogy egy oktatáspolitikai szem-

pontból rettenetesen fontos kérdésre keres-

sünk választ: mennyire képesek a magyar ál-

talános iskolák egyenletes eredményesség-

gel, nem kiugróan nagy teljesítménykülönb-

ségeket produkáló módon működni? Az álta-

lános iskoláink neve azt sugallja, hogy azok 

»komprehenzív« iskolák, melyek együtt ne-

velik a különböző képességű, adottságú és 

hátterű gyermekeket, ezért nagyjából azonos 

szintű tanulási eredményekhez juttatják őket. 

Jól tudjuk természetesen, hogy ez nem így 

van, az általános iskolás tanulók teljesítmé-

nyében kimutatható egyenlőtlenségek nem-

zetközi összehasonlításban viszont elég pon-

tosan megmutatják, hogy mennyire nincs 

így. A két vizsgálat adatai arra is lehetőséget 

teremtenek, hogy képet alkossunk arról, a 

PISA által 15 éves korban (tehát a középfokú 

oktatás elején) mért hatalmas magyarországi 

teljesítménykülönbségek melyik iskolasza-

kaszban keletkeznek. 

 Az alábbi összeállításból szokásommal 

ellentétben kihagytam Délkelet Európát, 

mert az e régió közoktatási rendszereire jel-

lemző, igen nagy általános iskolai lemorzso-

lódás erősen torzítja az összképet. (Az álta-

lam elemzett adatok forrása minden esetben 

a 2011-es TIMSS és PIRLS kutatások angol 

nyelvű jelentéseinek statisztikai melléklete.) 
 

 

Az alsó tagozat 
 

 

A mért kompetenciaszintek megoszlásának 

egyik indikátora a legjobban és leggyengéb-

ben teljesítő tanulók közötti teljesítmény-

különbségek mértéke. Ezt az 5. és 95. 

percentilisek átlagteljesítménye közötti pont-

számkülönbségek összehasonításával szem-

léltetem: minél nagyobb ez a pontszám, an-

nál nagyobb a negyedikes tanulók eredmé-

nyeinek egyenlőtlensége. 

 Magyarországon az alsó tagozat elvileg 

még egységes, az első formális szelekciós 

pont az ötödik osztály, ahol a tanulók egy ré-

sze átkerül nyolcosztályos gimnáziumba. En-

nek megfelelően azt várhatnánk, hogy az al-

só tagozaton mért oktatási egyenlőtlenségek 

még nem kiugróan nagyok. Sajnos nem ezt 

látjuk. Mint az alábbi diagramok mutatják, 

Magyarországon nemzetközi összehasonlí-

tásban már negyedik osztályban kiugróan 

magas teljesítménykülönbségek mutathatók 

ki mindhárom kompetenciaterületen. Az 

egyes kompetenciaterületekkel kapcsolatban 

kimutatható teljesítménykülönbségek tekin-

tetében vannak ugyan kisebb eltérések (ma-

tematika és természettudomány tekintetében 

nagyobbak, mint szövegértésben), ez azon-

ban az igen súlyos összképen nem változtat. 
 

Az 5. és a 95. percentilis közötti teljesítmén-

ykülönbség néhány európai országban. Mate-

matika, negyedik osztály (TIMSS, 2011) 

 

Az 5. és a 95. percentilis közötti teljesítmény-

különbség néhány európai országban. Termé-

szettudomány, negyedik osztály (TIMSS, 2011) 

 

Az 5. és a 95. percentilis közötti teljesítmény-

különbség néhány európai országban. Szöveg-

értés, negyedik osztály (PIRLS, 2011) 

 
 

A felső tagozat 
 

 

A következő kérdés az, hogy a felső tagozat-

ban folyó oktatás gyengíti, megőrzi, vagy 

növeli a negyedikre kialakuló teljesítmény-

különbségeket. A PIRLS nem méri a szö-

vegértési teljesítményeket a nyolcadik évben, 

mert azokat 15 éves korban méri az OECD 

PISA vizsgálat. Ennek ellenére a magyar 

felső tagozat végére kialakuló egyenlőtlen-

ségek a másik két kompetenciaterületen jól 

kimutathatók.  

(Folytatás a 13. oldalon)
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A FELSŐ TAGOZAT NEM CSÖKKENTI AZ EGYENLŐTLENSÉGET 
 

(Folytatás a 12. oldalról) 
 

Sajnos azok az országok (például Ausztria, 

Németország és Hollandia), melyek oktatási 

rendszerei már 11 éves korban külön oktatási 

ágakra terelik a diákokat, nem vettek részt a 

TIMSS vizsgálat nyolcadikos mérésében, így 

arról nem kapunk képet, hogy a korai sze-

lekció milyen mértékben erősíti fel a tanulói 

teljesítmények szóródását. (A nyolcadikos 

magyarországi tesztek mintája reprezentálja 

az általános iskolákban és a szerkezetváltó 

gimnáziumokban tanuló diákokat egyaránt.) 

 Ami a Magyarországon a nyolcadik év-

folyamra kialakuló teljesítménykülönbsége-

ket illeti, a matematikából a legjobban és leg-

gyengébben teljesítők között negyedikre ki-

alakult 298 pontos teljesítménykülönbség 

nyolcadikra nem csökken, az ekkor mért 294 

pontos különbség statisztikailag nem tér el a 

negyedikben mérttől. Ezzel szemben a termé-

szettudományos kompetenciák tekintetében 

megfigyelhető egy csekély mértékű javulás: 

a negyedikes 285 pontos különbség nyolca-

dikra 269 pontra csökken, de ez még mindig 

az egyik legmagasabb érték Európában. 

 Az egyszerűség kedvéért a felső tagoza-

ton bekövetkező változás mértékét egy má-

sik összehasonlító indikátorral, a teljesítmé-

nyek szórásával illusztrálom. (A teljesít-

ménypontokban kifejezett szórás az átlagtól 

való átlagos eltérés mértékét mutatja, szintén 

a teljesítmények egyenlőtlenségének megál-

lapítását szolgálja.) Az alábbi diagramok 

alapján látható kép szerint a teljesítménykü-

lönbségek nyolcadikban pontosan akkorák 

(matematika) vagy csekély mértékben ala-

csonyabbak (természettudomány), mint a 

negyedik osztályban kimutatott különbségek. 

A természettudományos kompetenciák 

egyenlőtlensége tekintetében tehát nyolca-

dikra az alábbi összehasonlításban Anglia 

átveszi Magyarországtól a sereghajtó helyét, 

de ez nem ad okot különösebb büszkeségre. 

Az általános iskola felső tagozata tehát nem 

tesz hozzá a korábban keletkező egyenlőt-

lenségekhez, de érdemben nem is csökkenti 

azokat. 

A matematikateljesítmények szórása a ne-

gyedik és nyolcadik osztályokban néhány 

európai országban (TIMSS 2011) 

 

A természettudomány-teljesítmények szórása 

a negyedik és nyolcadik osztályokban néhány 

európai országban (TIMSS 2011) 

 

 

A lehetséges oktatáspolitikai beavatkozások 
 

 

Őszintén szólva, engem megleptek ezek az 

eredmények. Noha a magyarországi kompe-

tenciamérések csak hatodik évfolyamon 

mérnek először, azok eredményei alapján 

eddig megalapozottnak tartottam azt a felté-

telezést, hogy az alsó tagozaton keletkező 

egyenlőtlenségeket a felső tagozat felerősíti, 

tehát folyamatosan táguló teljesítménykü-

lönbségekkel számoltam. Ezt tükrözte az 

Alternatív Oktatáspolitikai Műhely munkáját 

összesíteni hivatott, Setényi Jánossal közö-

sen készített vitairatunk is, amely elegendő-

nek tartotta az általános iskola végére célzott 

beavatkozást standardokkal és elszámoltat-

hatóságot biztosító méréssel. A TIMSS ada-

tokból kibontakozó kép azonban arra utal, 

hogy a Vitairatban szereplő oktatáspolitikai 

csomagot ennél radikálisabb és az alsó tago-

zatot is megcélzó beavatkozásokkal kell 

kiegészíteni. Minden további kommentár 

nélkül az alábbi ábrában helyeztem el a véle-

ményem szerint szükséges beavatkozásokat. 
 

 

E beavatkozások némelyike súlyosan sérti 

sokak érdekeit, ezért sokaknál kiverheti a 

biztosítékot. Én erről szerveznék nemzeti 

konzultációt, és erről tartanék népszavazást.” 
 

(Radó Péter írása a Facebookon jelent meg.) 
 

 

A NYELVTUDÁSÉRT EGYESÜLET SZERINT SZAKMAI HIBÁKAT 

TARTALMAZ A FEHÉR KÖNYV 
 

„A nemzeti idegennyelv-oktatás fejlesztésének stratégiája a jelenlegi formájában alkalmatlan arra, hogy megoldja a hazai nyelvokta-

tással kapcsolatos problémákat, vagy hogy előremutató gondolatokat közöljön a nyelvtanulás-nyelvtanítás terén” – áll a Nyelvtudá-

sért Egyesület által kiadott közleményben. 
 

A december 20-án közzétett Fehér könyvet az egyesület szak-

emberei a január 3-i határidőig véleményezték, és az Oktatásért 

Felelős Államtitkárság előterjesztésében foglaltakat további át-

gondolásra és átdolgozásra javasolják. 

 A Nyelvtudásért Egyesület szakvéleményében öt olyan területet 

emelt ki, ahol a Fehér könyv szakmailag hibás vagy kivite-

lezhetetlen elképzeléseket tartalmaz. Ezek a nyelvválasztás kérdése, 

a nyelvtanulás folyamatosságának biztosítása, a szakfelügyelet 

intézménye, a nyelvtudás mérése és a költségvetési források 

biztosítása. 

 A Fehér könyv a második idegen nyelv esetében fontos 

szempontnak tekinti a sokszínűséget és a választhatóságot, de az 

elsőként tanult idegen nyelv esetében az angolt, a németet vagy a 

franciát írja elő, és ezek között megalapozatlan prioritásokat állít 

fel. Az egyesület továbbra is úgy látja, hogy a különböző élő idegen 

nyelvek „komplexitás” szerinti sorba rendezése szakmai ab-

szurditás. „A szakmailag értelmezhetetlen érveléssel alátámasztott 

javaslat – miszerint kezdődjön a kisiskolások nyelvtanulása a 

nehezebbnek gondolt nyelvvel – pedig a pedagógiai nonszensz 

körébe tartozik” – áll a dokumentumban. Az egyesület felhívja a 

figyelmet, hogy a tanulandó nyelvnek a szülő, a diák és a helyi 

közösség általi szabad megválasztása a motivált tanulás 

alapfeltétele, motiváció nélkül pedig nem létezik eredményes 

nyelvoktatás. 

 A szervezet azzal sem ért egyet, hogy általános iskolában 

második idegen nyelvként „választható valamely neolatin nyelv, 

az orosz, a határ menti településeken a szomszéd ország nyelve, 

de szóba jöhet a kínai, a japán, az arab is”. Ez nemcsak az 

általános és középiskola közötti „átjárhatóság és folytonosság” 

szempontjából kritikus, hanem az egyetemeken folyó nyelv-

oktatás szempontjából is.  

(Folytatás a 14. oldalon) 
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NYELVSTRATÉGIA AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN 
Első nyelvként az angol, a német vagy a francia javasolt 

 

Általános iskolában az angol, a német vagy a francia nyelv tanítását ajánlja első idegen nyelvként az erről szóló, 2012–2018-ra vonat-

kozó kormányzati stratégia. Kitér arra is: nyelvpedagógiai szempontból javasolt, hogy a diákok a komplexebb nyelvtani struktúrával 

rendelkező német nyelvvel találkozzanak először. 
 

A 44 oldalas, a kormany.hu oldalon közzétett dokumentum célként 

rögzíti, hogy az állami finanszírozásban megvalósuló közoktatás 

biztosítsa a lehetőséget két – a szakiskolákban egy – idegen nyelv 

elsajátítására, a felsőoktatás pedig szaknyelvi képzést adjon. A kitű-

zött célokat elsősorban a jelenleg is rendelkezésre álló források fele-

lős és átgondolt felhasználásával, a jó gyakorlatok megtartásával 

szándékoznak elérni. 

 Fontosnak nevezik a nyelvtanulást támogató környezet 

megteremtését, azt, hogy a diákok tanórán kívül is találkozzanak az 

idegen nyelvvel (nyelvi verseny, színjátszókör, csereprogramok, 

nyári táborok révén), így szabadabban, életszerűbb szituációkban 

fejleszthessék tudásukat.  
 

 

Angolul mindenkinek tudnia kell 
 

 

Az óvodákban a jelenlegi gyakorlatot nem látják indokoltnak meg-

változtatni, ott állami támogatásra továbbra sincs lehetőség. Az álta-

lános iskolai korosztálynál fontos az idegen nyelvek megválasztása, 

angolul mindenkinek tudnia kell, mivel az angol nyelvnek alapvető 

szerepe van a nemzetközi érintkezésben – írták. 

 A dokumentum azt tartalmazza, hogy az első idegen nyelv tanu-

lása kötelezően az általános iskola 4. osztályában indul, a 4–6. évfo-

lyamon erre heti 2-5 óra áll rendelkezésre, a 7–8. évfolyamon pedig 

heti 3-5 óra. A második idegen nyelv oktatása a 7. osztálytól indul. 

Továbbra is lehetséges az idegen nyelv tanulásának bevezetése az 

1–3. évfolyamokon, ha az iskola biztosítja a feltételeket külön állami 

finanszírozás nélkül is. 

 Az általános iskola első idegen nyelvként az angol, a német vagy a 

francia tanítását teszi lehetővé. Az anyag szerint nyelvpedagógiai 

szempontból javasolt, hogy a tanuló a komplexebb nyelvtani struktú-

rával rendelkező némettel találkozzon először. Ezt azzal indokolják, 

hogy ha az angol az első tanult idegen nyelv, akkor utána egy komp-

lexebb nyelvtani struktúrájú nyelv tanulása gyakran nehézségeket okoz.  

 A második idegen nyelv az elsőként választhatókon kívül neola-

tin nyelv, orosz, kárpát-medencei nyelv, illetve egyéb nyelv is le-

hetne, például a kínai, a japán vagy az arab.  
 

 

A nyelvi csoportokat szintenként kell megszervezni 
 

 

Az anyag szerint a közoktatásban jelenleg dolgozó nyelvtanárok lét-

száma nem teszi lehetővé, hogy a másodikként választható idegen 

nyelv teljes választékát biztosítani tudja minden iskola. A helyzet 

azonban hosszú távon változni fog a tanárképzés új szabályozása 

nyomán: két szakon végzett, jól képzett pedagógusok jelennek majd 

meg a közoktatásban, ezáltal nagyobb lesz a nyelvi kínálat is.  

 Kitérnek arra, hogy a nyelvi csoportokat szintenként, nem osztá-

lyonként kell megszervezni, így évfolyamonként különböző szintű 

nyelvi csoportok is kialakíthatók.  

 A feladatok között szerepel a tankönyvjegyzék felülvizsgálata is. 

A jövőben csak azok a nyolcosztályos általános iskolák folytathatják 

majd a két tanítási nyelvű oktatási tevékenységet, amelyek teljesítik 

azt a feltételt, hogy három egymást követő tanév átlagában a tanulók 

legalább 60 százaléka 5. osztályban A2, 8. osztályban B1 szintű 

nyelvtudással rendelkezik.  

 Az elemzés rögzíti: a középfokú oktatásban az első nyelv eseté-

ben a tanulók átlagosan kétharmada kezdő vagy alapszinten tanulja 

azt a nyelvet, amelyet már az általános iskolában is tanult. Azt írták, a 

négyosztályos gimnáziumok két idegen nyelv tanulását biztosítják. 

Hat és nyolc évfolyamos gimnáziumokban az első és a második 

nyelv indításának ütemezése életkor tekintetében azonos a 8+4 rend-

szerrel. A nyolc évfolyamos gimnáziumok sajátossága, hogy kötele-

zően latint tanulnak a tanulók. 
 

 

Csökkent a magyarok nyelvtudása 
 

 

A szakközépiskolában a cél megteremteni annak intézményes lehető-

ségét, hogy a tanulók eljussanak az első idegen nyelvből a B1, a má-

sodikból pedig az A2 szintre, s az általános nyelvoktatáson túl kapjanak 

lehetőséget a szaknyelvvel való megismerkedésre. A szakiskolában 

pedig a cél az A2 szintű nyelvtudás szinten tartása, lehetőség szerint.  

 Azokban a középiskolákban lehet nyelvi előkészítő, amelyek 

három egymást követő tanév átlagában teljesítik, hogy a képzés indí-

tását követő harmadik tanév végéig az első idegen nyelvből a tanulók 

legalább 60 százaléka B2 szintű nyelvtudással, a második idegen 

nyelvből pedig a tanulmányok befejezéséig a tanulók legalább 

50 százaléka B2 szintű nyelvtudással rendelkezik. 

 Kitérnek arra: a legfrissebb, 2012-es Eurobarometer felmérés 

szerint a magyaroknak csupán 35 százaléka nyilatkozott úgy, hogy 

anyanyelvén kívül még legalább egy idegen nyelvet beszél, és 

13 százalékuk, hogy legalább kettőt. Ez nagymértékű csökkenést 

jelent a magyar lakosság nyelvtudásában az előző, 2006. évi felmérés 

adataihoz képest (42 és 27 százalék). Magyarország ezzel a 27 EU-

tagállam közül az utolsó helyen áll. Forrás: MTI 
 

 

A NYELVTUDÁSÉRT EGYESÜLET SZERINT SZAKMAI HIBÁKAT 

TARTALMAZ A FEHÉR KÖNYV 
 

(Folytatás a 13. oldalról) 

Semmilyen gazdasági vagy pedagógiai racio-

nalitást nem tükröz a „ritkábban oktatott nyel-

vek” oktatásának megkezdése az általános is-

kolákban, amikor a középiskolák döntő több-

ségében ezek folytatására nem lesz lehetőség, 

a felsőoktatásba lépve pedig ezek jelentősége, 

továbbvitelének lehetősége a tanulók 99 szá-

zaléka részére elhanyagolható. A felsőoktatás-

ba jelentkező tanulóknál a megszabott nyelvi 

szint is problémát jelent, mert a középiskola 

kimeneti követelménye (B1 szint) és az 

egyetemi alapképzés bemeneti követelménye 

– 2017-től B2 szint – nincs összhangban. 

 A stratégia az országos szakmai ellenőrzés 

bevezetésétől reméli a nyelvoktatási feladatok 

„megfelelő minőségben, a megszabott ütem-

ben” való teljesítését, amit kétévenkénti köte-

lező szintfelmérőkkel iskolai szinten kívánnak 

megoldani. „A Nyelvtudásért Egyesület meg-

győződése, hogy az ellenőrzés és a számonké-

rés eszközei nem pótolják a nyelvtanárok 

szakmai támogatását, továbbképzését, a meg-

felelő források biztosítását, és nem vezetnek a 

stratégiában általános célként meghatározott 

kívánt eredményhez, az államilag finanszíro-

zott nyelvoktatás hatékonyságának növelésé-

hez” – szól a szervezet közleménye, amely 

szerint a nyelvtudás hiteles méréséhez olyan 

apparátusra és hozzáértésre van szükség, 

amely iskolai szinten nem áll rendelkezésre. 

 Az egyesület kifogásolja, hogy a közép-

távú stratégia felületesen és nagyvonalúan 

kezeli a tervezet költségvonzatának kérdését. 

Irreálisnak nevezik azt az elképzelést, hogy a 

megfogalmazott célok „a jelenleg is rendelke-

zésre álló források felelős és átgondolt fel-

használásával is elérhetők”, másrészt a he-

lyenként ötletszerűen felvetett pályázatokon 

elnyerhető, bizonytalan uniós forrásokra nem 

lehet rendszerszerű oktatásfejlesztést építeni. 

Forrás: edupress 
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Gönczy Pál – Pollák Zsigmond metszete 

(Forrás: Wikimedia Commons) 

 

GÖNCZY PÁL, A TANÍTÓ 
„S legyenek belőlük sorsukkal megelégedett emberek” 

 

A magyar közoktatás kialakításához számos jeles személyiség járult hozzá az elmúlt évszázadok során. Ám bármennyire is haladó 

szelleműek voltak, nevük lassan a feledés homályába vész. Azért, hogy ezt a meg nem érdemelt, mostoha sorsot elkerülhessék, új 

sorozatot indítunk Nagy elődök címmel. Ebben a számunkban az 1817. december 26-án született Gönczy Pálra emlékezünk. 
 

A XIX. század egyik jeles pedagógus-

egyénisége volt a ma viszonylag kevéssé 

ismert Gönczy Pál. A hajdúszoboszlói 

születésű fiú a 

debreceni kollé-

giumban folytatta 

a tanulmányait, 

majd tanítónak 

állt. Hamarosan 

azonban mesz-

szebbre tekintett – 

a népoktatás meg-

szervezésének 

kérdései kezdték 

foglalkoztatni. Ze-

leméren (ma Haj-

dúböszörmény 

Bodaszőlő nevű 

része) létrehozott 

egy árvanevelő in-

tézetet, melynek ő 

lett az első veze-

tője. Itt a hagyo-

mányos iskolai 

tárgyakon túl selyemhernyó-tenyésztéssel 

és selyemfeldolgozással is foglalkoztak. 

Később Pesten is saját intézetet alapított. 

A kiegyezés után a Vallás- és Köz-

oktatásügyi Minisztérium munkatársa lett, 

ahol az államtitkárságig vitte. Jelentős sze-

repe volt az 1868. évi XXXVIII. tör-

vénycikk, azaz a népiskolai törvény gya-

korlatba való átültetésében. Ez a törvény 

mondta ki hazánkban először az általános 

tankötelezettséget 6–12 éves korig. 
 

 

Gyakorlati ismeretek és alaptanterv 
 

 

Gönczy Pál szívvel-lélekkel dolgozott a 

népiskolák megalapításán és felszerelé-

sén. Ő dolgozta ki az iskolák adminiszt-

rációs rendszerét. Terveket készített a 

tanulók testméreteinek megfelelő iskolai 

padok készítéséhez. Sőt iskolaépületeket 

is tervezett – ezeknél fontos volt a kert, 

ahol a gyerekek gyakorlati ismereteket 

szerezhettek. Írt ábécéskönyvet, növény-

határozót és alaptantervet. Egyik legfon-

tosabb ténykedése talán az volt, hogy az 

iskolai szemléltetőeszközök kidolgozását 

támogatta, és ebben tevékenyen részt is 

vett. Kogutowitz Manó (Lengyelország, 

1851–Budapest, 1908) térképész nevéhez 

fűződik a Gönczy Pál javaslatára kiadott 

magyar nyelvű iskolai térképek megraj-

zolása. 1882-től kezdve összesen 35 vár-

megye térképe készült el. Ő alapította 

meg állami segítséggel hazánk első térké-

pészeti vállalkozását, a Hölzel és Társa 

Magyar Földrajzi Intézetet, mely Hölzel 

halála után a Ko-

gutowicz és Társa 

Magyar Földrajzi 

Intézet nevet vet-

te fel. A nagy-

szerű térképész-

nek ma 542 tér-

képlapja ismert. 

Földgömböt és 

„földabroszokat” 

készített. Ismert 

m ű v é s z e k k e l  

szemléltető ábrá-

kat rajzoltatott. 

Egész térképsoro-

zatot tervezett  

Mag ya r ország  

megyéiről Ma-

gyarország Me-

gyéinek Kézi At-

lasza címmel.  
 

 

A nevelési elvek 
 

 

Gönczy Pál rövid tanítóskodása után 

svájci tanulmányútra indult, ahol elsősor-

ban Philipp Emanuel von Fellenberg 

(1771–1844) svájci pedagógus volt rá 

nagy hatással, akivel számos beszélgetést 

folytatott. Fellenberg családi kapcsolatai 

révén már gyermekkorában megismerke-

dett Johann Pestalozzi (1746–1827) taní-

tásaival, s részben e nagy hatású pedagó-

gus munkáját folytatta. 

 Miben is állt Pestalozzi tanítása? Nagy 

súlyt fektetett arra, hogy az oktatásnak a 

tanuló igényeihez és képességeihez kell 

igazodnia, és a gyakorlati ismeretszerzést 

is támogatta. Ő alkotta meg az oktatásban 

a hézagtalanság elvét: eszerint az ismere-

tek elsajátításának egymásra kell épülnie, 

a meglévő tudásanyagra építve lehet széle-

síteni a tudást.  

 Véleménye szerint az oktatás célja a 

szív, a kéz és a fej kiművelése. Nagy híve 

volt a szegény gyermekek tanításának és a 

népiskolai mozgalomnak. Pestalozzi a 

nyelvtanulást is fontosnak tartotta. El-

mélete szerint először a gyermekeknek a 

hangokat kell megtanulniuk egy nyelvből 

– lehetőleg ritmusosan ismételve a 

leggyakoribb hangkapcsolatokat. A hang-

készlet elsajátítása után következhet az 

alapvető szavak memorizálása, majd 

egyszerűbb szókapcsolatok és mondatok 

bemagolása, majd újak alkotása. 
 

 

Elsődleges a saját tapasztalatszerzés 
 

 

Ezeket az elveket Gönczy Pál életművé-

ben is megtaláljuk. Amellett, hogy az is-

kolai olvasmányok szó szerint való meg-

tanulását ő is szorgalmazta, elsődlegesnek 

mégis a saját tapasztalatszerzésen alapuló 

tanulást tartotta. Rendszeresen kirándulni 

vitte tanítványait. Szenvedélyes botani-

kusként Pest megye növényeiről határozó-

könyvet is írt. Ebben így ír a tanulásról: 

 „A nemzeti általános mivelődés csak 

azóta halad biztos pályán előre, mióta az 

abstract tudományok sikeres megértheté-

sére az oktatás ujabb s helyesebb elvei 

szerint, a tanuló ismerete körét saját vizs-

gálódása utján, az őt legközelebb környező 

s igy bizonyosan leginkább is érdeklő ter-

mészeti tárgyak szemlélgetésén, tapaszta-

lati ismeretek lépcsőjén, mint egyedüli és 

biztos fokozatokon törekszik felemelkedni 

az eszme világába.” (Gönczy: Pest megye 

tájéka és viránya. III. o.) 

 Ez a határozókönyv igen érdekes a bo-

tanika és a különös szavak iránt érdeklő-

dőknek. Egyrészt az igen szabatos határo-

zóban még az is szerepel, hogy a kirándu-

lások során Gönczy hol találkozott az 

adott növénnyel. Általában általános hely-

megjelöléseket ad: „útfeleken, mocsárok-

ban”, de például a téltemetőt a Városligeti-

tó partján találta meg.  

 Ezek az információk a botanikusoknak 

igazi kincsesbányának számítanak. Más-

részt azért érdekes ez a könyvecske, mert 

akkor használt botanikai szakkifejezések, 

fajnevek jó részét ma már meg sem 

értenénk – ha a szerző gondosan nem írta 

volna oda a latin elnevezéseket. Ízelítőül 

néhány érdekes szó: 

 

Gönczy latin mai 

poroda stamen porzó 

szálcsa filamentum porzószál 

terme pistillum termő 

tátkanaf Lamium árvacsalán 

mamó Galeobdolon sárgaárvacsalán 

tarorja Teucrium gamandor 

szegecs Erysimum repkény 

csipkepitty Nepeta macskamenta 

sziralj Eranthis téltemető 
 

 

(Folytatás a 16. oldalon) 
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PÁLYAHŰSÉG 
 

A Vas megyei napilap mellékletében 2012 decemberében leltem rá volt kedves tanárnőm, Lux Ibolya mosolyára. Az egykori 

szombathelyi Felsőfokú Tanítóképző Intézet docense 90. életévének küszöbén Rubin-diplomát kapott. A fényképen nem kitün-

tetéseit teregette, hanem megjelent könyveit ölelte. Pedig odatehetett volna jó néhány trófeát, amit pályája során elnyert. Leg-

nagyobb becsben a Pedagógus Életműdíját tartja, amellyel városa a tanulóifjúság műveléséért tett fáradozását és sok-sok 

eredményét köszönte meg. 
  

Magam is hallgattam őt 43 éve didaktiká-

ból, sajnos a tanítási gyakorlatra nem a 

csoportjába kerültem. Patronálója volt 

több „pályamunkás” TDK-s hallgatótár-

samnak. 14 első díjnak örülhetett vállalko-

zó kollégáimmal együtt. Piros tintás ta-

nácsait útravalóként adta nekünk. Gyakor-

lati mintát nyújtott, amikor maga is odaállt 

a kisiskolások elé a katedrára. Nagy él-

mény volt ez számunkra „kistanítóként”. 

A tanításban biztosan sosem csalódott, bi-

zonyítják ezt megjelent tudományos és 

szépirodalmi munkái. Szerettem volna idéz-

ni ars poeticáját, de kora és egészségi álla-

pota miatt nem bátorkodtam erre a vallo-

másra megkérni. Helyette egy – ifjúkorából 

való – versidézetet küldök, amit a mi kor-

osztályunk születése táján, 1947-ben írt: 

 „Kétkedsz, kutatsz, remegsz a rohanás-

ban, 

 Keresed a választ az üres világban, 

 A válasz pedig itt él benn a szívben, 

 Az, aki valóság, aki örök: ISTEN.” 

 Amint mondja: „Beleszülettem a peda-

gógiába.” 

 Szülei a pápai Református Kollégium 

Nevelő Intézetében tanítottak. Korábbi fel-

menői gyertyaöntők voltak. Tízéves korá-

ban úgy érezte, talán író lesz. Fiatalon so-

kat szerepelt, miközben beleszeretett a ta-

nításba, mert rájött, milyen jó adni annak, 

aki valamit nem tud. Még ma is őrzi és 

közvetíti a magunkfajta számára lángját. 

Családneve is fényét sugallja. 

 Biztos vannak tanítványai, akikre még 

ma is emlékszik. Olyanok is akadnak, akik 

hírnevet szereztek. Találkoztam is velük 

2006-ban Szombathelyen 35 év után… 

 Első telefonbeszélgetésünkre a főisko-

lai évektől 37 év távlatában került sor, 

miután megismerte néhány versemet. Ek-

kor biztatott arra, hogy köréjük prózában 

szőjek korhű valóságot mindarról, amit 

tanítói pályámon összeszedtem. Azt 

mondta akkor: „Bár én nem emlékezem 

önre, de frissítő injekció volt számomra ez 

a szellemi találkozás.” Ezzel Ő nekem új 

fényt adott. Megköszönöm. 

 Amit még szívesen megkérdeznék tő-

le: mi volt pályája legemlékezetesebb nap-

ja, legszebb emléke, mit tanácsol a ma le-

endő pedagógusainak? A válaszok kivál-

tására felhívom figyelmeteket, kedves Kol-

légáim, néhány megjelent könyvére: „Épít-

sünk malmokat és iskolát!” „Évek, év-

szakok – A juharfa emlékei” „A vonatsínek 

párhuzamosak”. Valamint megjelent 2011-

ben egy antológia Fényszivárgás címmel. 

Ebben versei jelentek meg. 

 Ma, szépkorú nyugdíjas napjain haiku-

kat ír. Elmondta nekem, hogy ez egy 5-7-

5-ös szótagszámú, olyan háromsoros, 

amely a mindennapok keserédes, de min-

dig tanulságos csattanóiról szól tömören. 

Egy idézett sora: „Passzióm a patika.” Egy 

másik: „Testem rongyait orvosok foltoz-

gatják.” Az öregség jele: „Egyre gyűlnek 

az olvasatlan újságok az ágyad mellett.” 

 A múlt hét egyik napjának esti órájá-

ban hívott ismét. Bár biztosan fáradt volt, 

de mégis lelkesen és frissen idézte leg-

újabb alkotásait, és örömmel fogadta a 

kagylóba olvasott, jó éjszakát kívánó, bú-

csúzó soraimat: 
 

LÁMPÁSOK ÉNEKE 
 

Bölccsé érett bennünk, ami gyermeki, 

Látod, csillogó szeme kéri, add neki! 

Nekünk adassék boldogság, egészség, 

Szépkorú szívünket utódok kövessék! 
 

Antal Lajos 
 

 

GÖNCZY PÁL, A TANÍTÓ 
 

(Folytatás a 15. oldalról) 
 

 

A kétkezi munka és a szülői ház 
 

 

E kis kitérő után nézzük Gönczy további nevelési elveit. Azt 

szorgalmazta, hogy az iskolások kétkezi munkát is végezzenek 

tanítójuk segítségével. A téli időszakban erre legalkalmasabbnak 

a szalmakalapok készítését és a kosárfonást, míg az év többi 

részében a kertészkedést tartotta. Az így megtermelt javak ti-

zede a tanulókat illette meg, ezt hazavihették. A fennmaradó ter-

mékeket, terményeket pedig az iskola értékesítette, és a befolyó 

összeget tanszerek, szemléltetőeszközök, alapanyagok vásárlá-

sára fordította. Így a gyerekek munkája részben fedezte az ok-

tatás költségeit. 

 Annak ellenére, hogy Gönczy szenvedélyesen hitt a népisko-

lák ügyében és az iskola fejlesztőhatásában, a legfontosabbnak az 

otthoni nevelést tartotta. Cikkeiben arra buzdította a szülőket, 

hogy vegyék nagyon komolyan a nevelést. Minden cselekedetük 

előtt mérlegeljék, ez milyen hatással lesz a gyermek fejlődésére – 

s akár saját vágyaik megtagadása árán is a gyermek szempontjait 

helyezzék előtérbe. Szigorú kitartásra és következetességre intett. 

A szülő legnagyobb feladata szerinte a „lelki tehetségek arányos 

kifejtése”. Bátorította a szülőket arra, hogy sokat beszélgessenek 

már kicsi gyermekeikkel is, és ezen beszélgetések, együtt végzett 

otthoni tevékenységek során természetes módon okítsák a gyere-

keket, semmiképpen sem iskolás módon. 

 

 

Óvodák és elemi iskolák 
 

 

A Gönczy által szorgalmazott iskolarendszer alsó szintje a kisded-

óvó, ahová a 3–6 éves gyerekek járnak. Óva intett attól, hogy 

ezekben az intézményekben írni, olvasni tanítsák a gyerekeket. A 

legfontosabb feladatoknak a szív nemesítését, a játékos tevékenysé-

gek segítségével a munkaszeretet kialakítását és a természetes kí-

váncsiságra alapuló „tudvágy” felébresztését tartotta. Hangsúlyozta 

a játék és a dal fontosságát. A későbbi, 6-7 éves kortól 14-15 éves 

korig tartó iskolai nevelés célját pedig így fogalmazta meg: 

 [a köznép számára létesített népiskolák célja, hogy] „népünk 

fiai jó polgárokká, nekik való műveltséggel bíró és saját s övéik jo-

gát előmozdítani tudó emberekké váljanak s legyenek belőlük sor-

sukkal megelégedett emberek” (Gönczy: Tanulmányok, XVI. o.) 

 Gönczy szerint az iskolai oktatás ütemét a tanulók képességei-

hez kell mérni. Így például matematikai kerettantervében szándé-

kosan nem határozta meg, hogy az első évfolyamban mekkora 

számkörben kell tudni számolni. Óva intette a pedagógusokat 

attól, hogy túl gyors haladásra bírják a tanulókat. Viszont a dicsé-

retre bátorította kollégáit: „A buzdítás és kitüntetés, helyes tapin-

tat mellett, mely azt sem hiusággá, sem dicsekvéssé nem engedi 

fejleni, nagyszerű dolgokat idézhet elő az iskolában.”A XIX. szá-

zad egyik nagy hatású pedagógusára, Gönczy Pálra születésének 

195. évfordulóján ezzel a gondolatával emlékezünk. Nevelési 

elveinek számos pillére ma is megállja a helyét, így érdemes rit-

kán fellelhető műveit forgatni.  Forrás: Nyelv és Tudomány 
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In memoriam SZILÁGYI RÓZA 
(1942–2012) 

 

„Emlékezz rám, ha tőled messze-messze 

a hallgatag országba érkezem, 

s nem foghatod meg többet a kezem, 

és nem fordulhatok el tévedezve. 
 

Emlékezz rám, ha majd magad leszesz te, 

s nem szólsz jövőnkről, úgy, mint rendesen: 

csak emlékezz és értsd meg, kedvesem, 

késő tanács, imádság, minden eszme. 
 

De ha felejtesz, s aztán valahogy 

emlékezel reám, ne búslakodj, 

mert hogyha éj s romlás a szenvedélyt 

nem ölte meg, mely hajdan bennem élt, 

százszorta jobb, hogy mosolyogj s felejts, 

semmint emlékezz és egy könnyet ejts.” 
 

 

 

NEHEZEBB LESZ BEJUTNI A FELSŐOKTATÁSBA 
 

Nem unatkoztak sem a felvételizők, sem az egyetemisták 2012-ben, és úgy tűnik, a 2013-as év sem lesz sokkal nyugodtabb: átalakul a fel-

vételi eljárás, elindulnak az osztatlan tanárszakok és a kétéves felsőoktatási szakképzések, és változnak a pontszámítás szabályai is. Ösz-

szegyűjtöttük a legfontosabb felsőoktatási változásokat. 
 
 

Átalakul a felvételi rendszer 
 

 

Több keretszámtervezet után lassan körvona-

lazódik, hogyan fog kinézni a 2013-as felvételi 

– bár még nem minden részlet egyértelmű. A 

kormány azt ígéri, legalább 55 ezer elsőéves 

tanulhat majd állami ösztöndíjasként 2013 

szeptemberétől: a 240-es minimumponthatár, 

a felvételizők pontszáma és az intézmények 

által meghatározott, az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma által jóváhagyott szakos kapa-

citás dönt majd arról, ki juthat be az adott kép-

zésre, és ki nem. A szakok kapacitását január 

végéig hozzák nyilvánosságra az egyetemek 

és főiskolák, vagyis akkor lehet pontosabban 

látni, mennyi esély van a bejutásra. A pont-

határhúzás 2013-ban még ugyanúgy történik 

majd, ahogy korábban, a következő években 

azonban a szakok ponthatárait is a miniszté-

rium határozza meg.  

 Gyakorlatilag megmaradnak a keretszá-

mok: azt továbbra is a miniszter határozza 

meg, milyen szakokon hirdethetnek állami 

ösztöndíjas helyeket az egyetemek és főisko-

lák, a kapacitás pedig keretszámként funkcio-

nál. A nagy kérdés – és valószínűleg jelenleg 

ez foglalkoztatja leginkább a rektorokat –, 

hogy a felsőoktatási intézmények mennyi 

pluszpénzt kapnak a plusz hallgatói helyekért, 

a 2013-as költségvetésben szereplő 124 mil-

liárd forint erre ugyanis nem lesz elég. 

 A részösztöndíjas finanszírozási forma – a 

2012-es bukás után – eltűnik, vagyis fél tandí-

jas helyet nem lehet szerezni, a hallgatói szer-

ződések azonban maradnak, hiába követelték 

a „röghöz kötés” eltörlését a diákok, és hiába 

indított vizsgálatot az Európai Bizottság. A 

felvételizők idén legfeljebb öt szakra adhatják 

be jelentkezésüket (igaz, ugyanannak a kép-

zésnek a fizetős és államilag finanszírozott for-

mája egy helynek számít), a felvételi eljárás 

díja azonban a korábbi tervekkel ellentétben 

nem változik: 9 ezer forintért három szakot le-

het megjelölni, minden további képzésért 

plusz  2 ezer forintot kell fizetni.  
 

 

Változik a tanárképzés 
 

 

Szeptembertől a tanárképzés visszaáll az osz-

tatlan, kétszakos rendszerre – ez azt jelenti, 

hogy a leendő tanároknak öt vagy hat évig kell 

majd egyetemre, főiskolára járniuk. Az általá-

nos iskolai tanárok képzése négyéves lesz, 

amelynek elvégzése után a hallgatók egyéves 

gyakorlaton vesznek majd részt. A középis-

kolai tanári szakok öt évig tartanak, ehhez jön 

az egy év szakmai gyakorlat. 
 

 

Március 1-jéig lehet jelentkezni a felvételire 
 

 

Míg korábban február 15. volt a felvételi je-

lentkezési határidő, 2013-ban január végén 

kezdődik, és március első napjáig tart a 

jelentkezési időszak – ez lesz az érettségi vizs-

gajelentkezésnek is a határideje. 
 

 

Csak fizetős formában indul 
 

 

Kommunikáció és médiatudomány, nemzet-

közi tanulmányok, andragógia, alkalmazott 

közgazdaságtan, emberi erőforrások, gazda-

ságelemzés, gazdálkodási és menedzsment, 

kereskedelem és marketing, nemzetközi gaz-

dálkodás, pénzügy és számvitel, turizmus és 

vendéglátás, üzleti szakoktató, igazságügyi 

igazgatási, munkaügyi és társadalombiztosítási 

igazgatási, jogász: 2013-tól ezeket a szakokat 

nem támogatja az állam, vagyis ezeken a 

képzéseken csak fizetős formában lehet 

tanulni jövő szeptembertől. 

 Bőven lesz tandíjmentes hely viszont a 

Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Jövőre 

csaknem kétezer államilag támogatott hallga-

tót vehet fel az intézmény – derül ki a Magyar 

Közlönyből. A kormányhatározat alapján a 

2013-as költségvetésben forrás is lesz arra, 

hogy a megnövekedett tanulói létszámhoz 

elegendő pénz jusson az intézménynél.  
 

 

Több százezer forint félévente 
 

 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 

Egyetemen lesz a legdrágább a magyar nyelvű 

gazdálkodási és menedzsmentképzés: 300 

ezer forint egy félév. A magyar nyelvű turiz-

mus-vendéglátás képzések közül a Budapesti 

Corvinus Egyetemé a legdrágább: félévente 

295 ezer forint. A pénzügy és számvitel szak 

magyar nyelven szintén a Corvinus Egyete-

men a legdrágább, 295 ezer forint. 

 A jogászképzésért nappali tagozaton a 

legtöbbet az Eötvös Loránd Tudományegye-

tem karán kell fizetni, félévente 247 ezer fo-

rintot. 
 

 

Több szakhoz kell emelt szintű érettségi 
 

 

2013-tól több szakon szigorodnak a felvételi 

szabályai: a bölcsészképzésekre már nem lehet 

bekerülni emelt szintű érettségi nélkül, de 

ugyanez a helyzet a társadalomtudományi 

szakokkal, több gazdasági és mérnöki képzés-

sel is. Az emelt szintű érettségiért járó 50 

többletpontot is nehezebb lesz megszerezni a 

2013-as felvételin: míg eddig 30 százalékos 

eredmény kellett a többletpontokhoz, idén már 

45 százalék kell. 
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Losonczi Léna 

ŐK 

(a pedagógusok) 
 

Az ígéret-képzelet-tipródásban  

ŐK 

az értelem kihajtó bimbóit babusgatják, 

kérdő tekintetekbe ojtják  

a botorkálók nemesített üzenetét, 

összegyűjtik a sápadt csillagragyogást, 

hogy magukon átszűrve szétszórhassák, 

fénnyel árasztva a táguló horizontot. 

 

Tébolyultan kutatják a múlt-jelen igazát, 

mentik a palettáról lesöpörtek jogát,  

dédelgetik az árva magyar szót 

a tolakodó érthetetlenek dzsungelében. 

Mohával bélelnek utat az indulóknak, 

reménnyel övezik az ébredő csodát, 

míg tudat csitít belső viharzúgást. 

 

Pólyálgatják a barátinak hitt mormolást, 

hogy felengedjen szívünkben a tél,  

s a kitárt lelkük folyópartra menekíti 

a halszagú didergő csendet. 

 

 

Lengyel Géza 
 

Öregdiákok bálja 
 

Vidám tréfák kelnek félszáz év távlatából 

ifjak szemében, nézd, a percnyi gond kiül, 

s hogy ötletük támad, már internetestül, 

míg éltesebbek arca piroslik a tánctól. 

Költőként mérlegelve – s nem mint prédikátor –  

övék az igazság; – ível a Nap, majd éjre dűl, 

a létre mért idő egyre csak rövidül: 

a gyertyacsonk még lobban, kormozott, de lángol! 

 

Felszálló párától sok színes lufi lebben –  

repülni kívánnak, mint lélek a végtelenben. 

 Szűk Balázs 

Bejáratos kijáró 
 

Kijáró lettem. Kilencven kilométeres. Napébresztő -napnyugtató. 

Negyvenöt perces, kerék vonszolta hajnali kabinomban régi ifjú 

szívekre emlékező. Lassan, simogatón. Valaha sihederelmék és 

– szívek itták szavaim. Részegségig. S megtöltekeztek. Szemük 

csillagáig… 

 Ma köpnek egyet. Félre vagy büszkén-nyíltan. Diadalmasan, mint 

a vértolulásos ökrök a hörpölés előtt. Régebben hallgattak. Mint 

mélységes kutak mélységes vize. Meghallgattak, s nem kihallgattak. 

Áthallgattak, és nem lehallgattak. Most nem tudnak hallgatni, mert 

tárnáik mélye üres, vagy tele haszontalan kövekkel. Lelkük és szájuk 

terméketlen zajláda, szavaik őrült zajfergeteg. 

 Kijáró vagyok. Kilencven kilométeres. Busszal, vonattal, busszal. 

Mindennapos retúr. Oda-vissza. Oda-vissza. Kijáróként viszem az igét 

(régmúlt ifjak szívét) bejárós nebulók gyülekezetébe. 

 

 

Forgács Ildikó  

Tudom 
  

Tudom 

Mindenkinek temérdek a gondja 

Arcunkat verejték mossa 

Lelkünket ezer teher nyomja 

Szívünket oly gyakran 

bánat mardossa 

Mindennapi csaták 

Megvívott harcok 

Reménytelen küzdelmek 

Nyomasztó kudarcok 

  

Tudom 

A szívnek súlya van, 

S ha nagy a terhe, megzuhan, 

S ha már semmi nem védi, 

S folyton folyvást bánat éri 

Hát falakat emel, 

S kővé dermed, hogyha kell 

Rezzenéstelen arccal jár tovább, 

S már nem hallani sóhaját 

De mondd, tudtad, 

hogy a szívnek szárnya van, 

S a falakon is átsuhan, 

S ha több lélek húrjai pendülnek, 

Egyszer csak dallammá 

csendülnek, 

S bár a mély sebek el nem 

múlnak, 

Az időre bízva lassacskán 

gyógyulnak 

  

Ne add hát búnak csodálatos 

lelked, 

Hisz tudjuk jól, azt az égiektől 

nyerted! 

A szeretet erejével 

S az új nap reményével menj 

tovább, 

Így nyerhetsz csak új csatát, 

Ezt tudod jól, s én is tudom. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alkotók jelentkezését várjuk! 
  

Minden ember sorsa végül az idő mély kút-

jának vizébe merül. Ám élnek köztünk olya-

nok is, akik tollal, ecsettel, napi munkájuk 

mellett még egy vonalat húznak az öröklét 

falába, így téve tanúbizonyságot arról, hogy 

kortársaink.  

 Nem akarnak hivatásos művészekké válni, 

mert elhivatott képviselői pályájuknak. Olyan 

pedagógusok ők, akik munka után alkotnak, és 

akik az alkotás által kiteljesedve teszik szebbé 

mindennapjainkat. A Pedagógusok Lapja szí-

vesen bemutatja őket és alkotásaikat is. Kérjük, 

hogy műveiket, rövid önéletrajzukat a 

milleii@pedagogusok.hu e-mailre vagy a Bu-

dapest 1417, Pf. 11 postacímre küldjék. A borí-

tékra írják rá: „Alkotó pedagógusok”. 

 
 

 Vörös Ferenc rajza 



Szüdi János 

 

A CHOMSKY-TÍZPARANCSOLAT 

 
Ebben a rövid írásban ismertetendő alaptételek egy bizonyos Noam Chomsky nevéhez fűződnek, aki – 84 éves korához képest 

elképesztő szellemi frissességről téve tanúbizonyságot – a mai napig a híres MIT (Massachusetts Institute of Technology) 

nyelvészeti és filozófiai tanszékének rendszeres előadója. Hosszú és tartalmas élete során foglalkozott ő mindennel, ami 

nyelvészet, filozófia, médiaszociológia, tömeglélektan, de még a számítástechnikai programozás bizonyos területeibe is 

beleásta magát (ez utóbbit úgy 65 évesen kezdte, tehát senki ne adja fel!). 

 Chomsky soha nem csinált titkot abból, hogy a liberális demokrata eszméket tartja magához a legközelebbieknek, s az 

anarcho-szindikalizmus egyes alapvetéseit is a magáévá tette (ami egy, a nyolcvanas éveiben járó egyetemi tanár esetében 

minimum respektet és csettintést érdemel…) 

 No de itt és most nem is az ő élettörténetéről akarok beszámolni, hanem arról a – tíz pontból álló – tételsorról, amit sokan 

Chomsky tízparancsolatának is neveznek, lévén, hogy a Mester ezeken keresztül magyarázza a mindenkori politikai hatalom 

tömegeket manipuláló mesterkedéseinek természetrajzát. Az ő szavaival: ezek a hatalmi diverzió médiastratégiái.  

 Chomsky barátunk ezeket először úgy 25-30 évvel ezelőtt írta össze, amiből mindenki olyan következtetést von le, amilyet 

akar. Mindenesetre úgy vélem: ha tudjuk, hogy a Hatalom miben (és hogyan) mesterkedik, védettebbek vagyunk vele 

szemben. Már ha még tudunk gondolkozni és kételkedni… 

 Lássuk tehát, hogyan próbálja a hatalom maga alá gyűrni (az egyénen keresztül) a társadalmat. Az alábbiak nem szó 

szerinti idézetek, hanem Chomsky egy-egy tételének kicsit zanzásított verziói. 

 

* * * 

 

1.)  Az emberek agyát és figyelmét le kell foglalni másod- és harmadrangú problémákkal. Ennek érdekében figyelmüket el 

kell vonni a valós és súlyos szociális gondokról, mégpedig olyan hírekkel, amelyek társadalmi jelentősége kicsi ugyan, 

de érzelmileg erősen megérintik őket. Támaszkodjunk a bulvársajtóra, amely hű szolgánk lesz. 

2.)  A népnek úgy kell tekintenie politikai vezetőire, mint a nemzet megmentőire. Ennek érdekében (elsősorban a média 

segítségével) hamis riasztások és nem létező fenyegetések tömkelegét kell rá zúdítani, amelyek miatt aggódni, később 

szorongani kezd. Ha a szorongás elérte a kritikus szintet, lépj közbe és oldd meg a (máskülönben nem létező, illetve 

általad gerjesztett) problémákat. Hálásak lesznek, s önmaguk fogják kérni szabadságjogaik csorbítását. 

3.)  A nemzetnek mindig készen kell lennie arra, hogy valami rosszabb következik. Ennek sulykolása érdekében használd fel 

a „fehér” propagandát (vagyis nyíltan a kormány irányítása alatt álló médiumokat), a „szürkét” (azokat a 

sajtótermékeket, amelyek csak részben állnak kormánybefolyás alatt) s a „feketét” (amelyekről senki sem gondolná, 

hogy valójában a hatalom szolgálatában állnak). Ezeknek karöltve azon kell munkálkodniuk, hogy egy olyan kormány 

képét vetítsék a lakosság szeme elé, amely minden erejével azon munkálkodik, hogy a jövő egét beárnyékoló sötét 

fellegek legalább egy részét elhessentse a nemzet feje felől. A kemény, megszorító intézkedéseket fokozatosan kell 

bevezetni, mert így az emberek hozzászoknak a rosszhoz, sőt: örülnek, hogy még mindig nem a legrosszabb következett 

be. 

4.) A nemzetet meg kell győzni, hogy minden rossz, ami aktuálisan történik, az kizárólag azért van, hogy a szebb jövőt 

biztosítsuk számára. Vagy ha nem a számára, akkor a gyermekei számára. Az emberek reménytelenül idealisták és 

hiszékenyek: évszázadokon keresztül hajlandók benyelni és elfogadni ezt az érvet („majd a következő generációknak 

sokkal jobb lesz, nekünk ezért kell áldozatokat hoznunk”).  

5.)  Az embereket le kell szoktatni a gondolkodásról s arról, hogy a történésekben felfedezzék az ok-okozati kapcsolatokat. 

Ennek érdekében a politikai vezetőknek egyszerűen kell megfogalmazniuk üzeneteiket, már-már infantilis módon, 

minimális szókinccsel, rövid mondatokban. A hallgatóság ily módon megszokja a felületességet, naiv lesz és hajlamos az 

információs beetetések elfogadására. 

6.)  Minden adandó alkalommal az emberek érzelmeire kell hatni, nem a racionális gondolkodásukra. Bátorítani kell 

mindenféle emocionális megnyilvánulást, mert az érzelmeket sokkal könnyebb manipulálni, mint a rációt. 

7.)  Az embereket a lehető legnagyobb tudatlanságban és műveletlenségben kell tartani, mert így nem lesznek motiváltak 

magasabb ideálok és összetettebb tervek megvalósításában. Butítsd le az oktatásügyet, tedd korrupttá és hozd a 

működésképtelenség küszöbére. Egy ilyen iskolarendszer a közvélemény manipulálásának ideális eszköze. 

8.)  A népet el kell zárni az objektív, korrekt és teljes tájékozódás/tájékoztatás minden forrásától. Ennek érdekében 

pénzügyileg támogatni kell azokat a médiumokat, amelyek butítják és félretájékoztatják az embereket, s gazdaságilag el 

kell lehetetleníteni azokat, amelyek ennek ellenkezőjét próbálják elérni.  

9.)  A nyájszellem erősítése prioritás! Az egyénben fel kell ébreszteni a szégyen- és tehetetlenségérzetet, s választható 

(pontosabban választandó!) alternatívaként ezzel szembe kell állítani az igazodási, csatlakozási kényszert. Az 

egyéniségeket nélkülöző nyájat mindig könnyebb irányítani, ellenőrizni és befolyásolni. 

10.) Mindent meg kell tenni az egyének megismerése érdekében. Ezt elérendő belső (és titkos) nyilvántartásokat kell 

felfektetni az egyén különféle (ízlésbeli, politikai, ideológiai, viselkedési) preferenciáiról, opcióiról, egyszóval teljes 

pszichológiájáról. Törekedni kell arra, hogy jobban megismerjük az egyént, mint ahogy ő ismeri önmagát. Fel kell 

használni a társadalomtudományok (szociológia, lélektan, csoportképzés pszichológiája stb.) legújabb vívmányait 

céljaink elérése érdekében, de ezeket a lépéseket a legnagyobb titokban kell tartani. 


