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 PPEEDDAAGGÓÓGGUUSSOOKK  

LLAAPPJJAA  
EMLÉKEZZETEK ÉS HARCOLJATOK! 
 
Pásztázott a kamera a Kossuth téren álló hatvan-hetvenezer ember között 2016. február 13-án. Nem tu-
dom, csak vélelmezem, hogy a Pedagógusok Sztrájkbizottsága által hirdetett tüntetés résztvevőinek nagy 
többsége, a szülők és nagyszülők mellett maga is tanító, tanár, óvónő, dajka, titkár vagy takarító, portás 
(és még hosszan sorolhatnám), egyszóval óvodában, iskolában dolgozó, ahhoz kötődő személy volt. A 
kamera végigfutott a sorokon, az ott állók arca felnagyítódott. Tömegből személyes ismerőseinkké váltak 
ők, mert megláthattuk, és meg is láttuk arcukra íródott sorsukat. S az újabb kameraváltással embereket 
láttunk, akik azért gyűltek össze a folyamatosan szitáló hideg és szürke esőben, mert az oktatásért, vagyis 
gyermekeink, unokáink, egyszóval Magyarország jövőjéért aggódtak. S láttuk azt is, ahogy a dacos, szo-
morú emberek abban a felemelő és megrázó 5 percnyi csöndben felemelik a fejüket, kiegyenesítik a gerin-
cüket, kihúzzák magukat. Akkor, ott ez a mozdulat véget vetett megalázottságuknak. Láttuk, ahogy 2016. 
március 15-én a Kossuth téren ismét megismétlődik mindez. Valami minden erőnél nagyobb dolog elért az 
emberek szívéig. Ez a valami a hit volt abban, hogy nem semmi kis pontok vagyunk, akikkel úgy játszik a 
sors, mint macska az egérrel, hanem emberek, akik felelősséggel képesek végiggondolni saját és országuk 
sorsát. Emberek, akik ezért nem balhézni, handabandázni, hanem tenni akarnak. Azért, hogy a jövő nem-
zedékének ne kelljen átélnie mindazt, amit az előttük járókra mért a történelem.  
 Most pedig eljött a cselekvés ideje! Eljött az ideje, hogy azt a felemelő csöndben született hitet erővé 
konvertáljuk! Olyan erővé, ami úgy válik a közösség javára, hogy mindenki egyénenként és egyenként 
hozzáad magából, bátorságából, emberségéből. 
 A Pedagógusok Szakszervezete 2010 óta folyamatosan mondja, rossz irányba halad az oktatás sze-
kere. Sokáig és sokak közt nem talált megértő fülekre. Érdekvédelmi szervezetként mégis tette tovább a 
dolgát, mentette a menthetőt anélkül, hogy ezért köszönetet kapott volna. Harcolt azokért, akik mellette 
álltak, és harcolt azokért is, akik nemhogy nem álltak mellé, de még támadták is a harcáért. Mert tudta, 
igaza van. Most már azok közül is sokan belátják, akik támadták.  
 De harc volt ez a hatalommal is. Éjszakába nyúló, vesszőkért, szavakért küzdő tárgyalásokon kellett 
kicsikarni minden apró változtatást, minden engedményt. A Pedagógusok Szakszervezete pedig a szaktu-
dása mellett minden érdekvédelmi technikáját bevetette, hogy elérje azokat. Mert tudta, hogy igaza van. 
Tudta, a 2010-ben bevezetett köznevelés rendszere nem a jövőbe repíti, hanem egy szomorú, kátyúban 
tipródó múltba tántorítja vissza az országot. Tudta, egy ország csak annyira tud erős lenni, amennyire an-
nak leggyengébb láncszeme erős. S ha az oktatás gyenge, akkor a sok-sok gyenge láncszemből nem lehet 
majd erős láncot fűzni. Tudta, még légvárat sem szabad hagyni építeni az oktatásból való pénzkivonás 
árán. Tudta, hogy az űrhajók korának, a XXI. századnak nyitott, gondolkodni tudó, az információt kritiku-
san szemlélő fiatalokra van szüksége, az iskolának ilyen fiatalokat kell nevelnie. A Pedagógusok Szakszer-
vezete azért harcolt, hogy ez így legyen.   

 Most már a hatalom is belátja, a szakszervezetnek igaza volt, de mégsem enged saját elképzeléséből. 
Ámításból odavet némi engedményt, de a rossz alapot nem akarja megváltoztatni. 

 A Pedagógusok Szakszervezete pedig tovább nem enged, elment egészen a falig. Ezért kényszerül be-
vetni a legkeményebb szakszervezeti eszközt, a sztrájkot! 

 Sokan elcsodálkoztak rajta, sokan meghökkentek. Nem csoda, hisz a rendszerváltás óta pedagógusok 
országos, egész napos sztrájkot csak egyszer, 1995. december 15-ére hirdettek. Azt a sztrájkot is egy nagy 
tüntetés előzte meg 1995 novemberében. Sokan összefogtak akkor, és ez eredményt is hozott. Fodor 
Gábor oktatási miniszter lemondott, teljesült a sztrájkolók követelése. 2007-ben lett volna még egy, az 
egész országra kiterjedő közszolgálati sztrájk, de a hatalom akkor nem kockáztatott, és mivel megegyezés 
született, azt végül lefújták. 

 Egy szakszervezet életében a sztrájk sohasem cél, hanem eszköz. A pedagógusokéban is. De most is-
mét elő kell venni ezt az eszközt, mert ki kell kényszeríteni a hatalomból, hogy több pénzt tegyen az okta-
tásba, különben elpusztulunk! Kikényszeríteni pedig csak akkor lehet, ha sokan állnak a szakszervezet mellé 
a harcban. A Kossuth téri felemelő és megrázó perceknek még mindig meglevő energiája elegendő lesz 
ahhoz, hogy valami új, fontos változás jöjjön az oktatásban. 

 Emlékezzetek a Kossuth tér csodájára, emlékezzetek a néma percekre! Harcoljatok! 
 

Millei Ilona 

 

A TARTALOMBÓL 

 
Sztrájk április 20.! 
2016. április 20-ára egynapos sztrájkot hirde-
tett az ország egész területére, minden oktatá-
si-nevelési intézményben a Pedagógusok 
Sztrájkbizottsága. A bizottság tagjai vezetőségi 
testületeik felhatalmazásával megkezdték az 
előkészítését. 
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Radnóti Miklós Antirasszista Díjat kapott 
Galló Istvánné, a PSZ elnöke  
A díjat olyan személyiségek, illetve közös-
ségek kapják, akik, illetve amelyek kiállá-
sukkal, példamutató cselekedeteikkel hitet 
tettek az antirasszizmus eszméje mellett. 

 
 

Az oktatás akadémiája és kardja 

A köznevelés átalakításához a társadalom 
csendben asszisztált. Hogy miért most 
robbant az elemi erejű tiltakozás? 2015 
őszén a Klik már a jogos juttatásokat sem 
fizette ki, a PÖCS és az etikai kódex után a 
pedagógusoknak elegük lett. 
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Civil kurázsi egy nem mozgalmártól 
Azt kellene elérni, hogy a szakszervezet 
tapasztalatai, jogosultságai, törvényes 
felhatalmazottsága és a mozgalom friss, 
lendületes hangja ugyanazon célok mentén 
érjen össze. (Törley Katalin) 

 
 

Villanóképek a március 30-ai polgári enge-
detlenségről 
Egy apuka – aki a hajtogatást ugyan nem 
vállalta, de a gyülekezést igen – azt mond-
ta, szolidaritásból jött, főleg a centralizált 
oktatás ellen tiltakozni. Várja, hogy most 
már erőt mutasson a társadalom. 
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12 
Kerekasztal az állami fenntartás mellett 
Azon az állásponton vannak, hogy tovább-
ra is kell egy központi szervezet, ami alá ta-
gozódnának a szervezeti egységek. Elkép-
zeléseik szerint a struktúra a megyékhez, 
járásokhoz igazodna. (Bíró Gábor) 

 
 

A jövőért aggódik az MTA 
A köznevelés, oktatás helyzete jelentősen 
romlott, és ez objektíven mérhető például 
a PISA-felmérésekben vagy az innovációs 
mutatókban. Az utolsó pillanatban va-
gyunk, hogy tegyünk valamit az oktatás ér-
dekében (Lovász László) 
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15 
A tanárok nem tréfálnak 
A VDSZ támogatja a pedagógusok és diá-
kok harcát az oktatási rendszer reform-
jáért, hiszen például a szakmunkásképzési 
rendszer drasztikus lenullázása ezt az ága-
zatot érinti a legsúlyosabban. (Székely 
Tamás) 
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Az OFI megújult tankönyvei 
 

Bemutatták az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) tartal-
mukban és külsejükben is megújult tankönyveit április 5-én 
Budapesten. Kaposi József, az OFI főigazgatója az újgenerációs 
tankönyvek vizuális világa című sajtótájékoztatón elmondta, 2014-
ben indult el a tankönyvfejlesztés új időszaka, a cél az volt, hogy 
minden évfolyamon megújult tankönyvek legyenek. 
 

Idén áprilisra a legelső kísérleti tankönyveket – miután azokat több 
száz tanár kipróbálta és véleményezte – a Nemzeti Tankönyvtanács 
átengedte és az Oktatási Hivatal akkreditálta – jelentette ki Kaposi 
József, az OFI főigazgatója. 
 Hozzátette, 2014 októberétől az OFI felelős az állami tankönyvki-
adásért, tavaly tízmillió tankönyvet gyártottak le, idén pedig ez még 
tovább bővül, reményeik szerint a 12-13 milliós tankönyvpiacon 11 
millió kiadványt az OFI fog az iskoláknak biztosítani. 
 A papíralapú tankönyvfejlesztéshez kapcsolódik egy digitális 
fejlesztés is, a Nemzeti Köznevelési Portálon a kísérleti tankönyvek 
elérhetőek pdf formátumban, valamint találhatók ott filmrészletek, 
feladatok, amelyek nemcsak asztali gépen, hanem okostelefonon is 
elérhetők – közölte. 
 Kojanitz László, az intézet munkacsoport-vezetője hangsúlyozta, 
az 1., az 5. és a 9. évfolyamon már nem kísérleti, hanem akkreditált 
tankönyvek érhetőek el. A mostani generáció vizuális igényeihez 
próbálták közelebb hozni a könyveket, valamint arra törekedtek, 
hogy a tanulók már az ismeretek megszerzése közben szerepet kap-
janak, ne csak a lecke végén kérdezzék őket – fogalmazott. 
 Borosán Beáta, az Emberi Erőforrások Minisztériuma köznevelé-
sért felelős helyettes államtitkárságának osztályvezetője kiemelte, a 
nemzeti köznevelésről szóló törvénynek köszönhetően felmenő 
rendszerben az első négy évfolyam már ingyen kapja a tankönyvet, 
ez tavaly 650 ezer diákot jelentett, akiknek a családjuk összesen 6,5 
milliárd forintot spórolt így meg. A jövő tanévben az 1,2 millió diák 63 
százaléka kapja ingyenesen a tankönyveket. Elmondta azt is, április 
15-én a szülőknek is megnyílik egy felület a Könyvtárellátó Nonprofit 
Kft. (Kello) oldalán, amelyen a szülők online tájékozódhatnak a ren-
delési folyamatról, valamint ki is tudják fizetni a tankönyveket. 
 Aczél Petra, a Budapesti Corvinus Egyetem docense, kommuni-
kációs szakember arról beszélt, hogy a legtöbb felület ma vizuálissá 
válik, az ismeretek legfontosabb hordozói ma a képek, így képi anyag 
nélkül „tankönyv sem tud boldogulni”, az új tankönyvek ennek felis-
merését jelentik. Egy kép kilencvenszer jobban idéz fel egy informá-
ciót, mint bármi más, azonban nem lehet kizárólagos, a képeknek ki 
kell egészíteniük a szöveget, erősíteniük kell az ismereteket. 
 

 
 

Módszeres megkülönböztetés 
 

Olyan Heves megyei roma diákokról közölt riportot a Hír TV, akik még 
serdülő korukra sem tanultak meg rendesen olvasni. A megyében az 
enyhe fokú értelmi fogyatékosnak minősített diákok 98 százaléka ci-
gány származású, ez az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Ala-
pítvány elnöke, Daróczi Gábor szerint egyértelmű szegregációs szán-
dékra utal. A csatorna által megszólaltatott pszichológus szerint a Heves 
Megyei Pedagógiai Szolgálat olyan, úgynevezett Budapest Binet-tesztet 
alkalmazott a gyerekeknél, amely a szociokulturális tényezőket nem 
veszi figyelembe. A hátrányos helyzetű, a tananyagban lemaradt tanu-
lók számára ez túl merev teszt, ezért sorozatosan minősítették fogyaté-
kosnak a gyerekeket, így nem kaphattak valódi képességeiknek meg-
felelő oktatást. Az alapítvány beperelte a szolgálatot, az eljárás végén a 
bíróság helyt adott a keresetnek, emellett elmarasztalta a Kliket és az 
Emberi Erőforrások Minisztériumát is, amely a bíróság szerint „asszisz-
tált” a gyerekek megkülönböztetésében. 

Forrás: Eduline 

 

 

Fulbright-ösztöndíjra lehet 
jelentkezni 

 

A Fulbright Magyar–amerikai Oktatási Csereprogram Bizottság 
örömmel hirdeti meg a 2017–2018-as tanévre szóló ösztöndíjait. 
Fulbright-ösztöndíjra azok a magyar állampolgárok pályázhatnak, akik 
felsőfokú végzettséggel, valamint megfelelő szintű angol nyelvtudás-
sal rendelkeznek, és az Egyesült Államokban szeretnének továbbta-
nulni (és/vagy PhD hallgatóként kutatni), oktatni vagy kutatni. Pá-
lyázni bármely tudományterületen és művészeti ágban lehet. Poszt-
graduális Hallgatói Ösztöndíjak: alapfeltétel a pályázott témában 
legkésőbb 2016. július 15-éig szerzett, legalább BA/BSc szintű dip-
loma. Az ösztöndíj időtartama 6–9 hónap. Oktatói, kutatói ösztöndí-
jak: alapfeltétel a pályázott témában 2016. december 1-jéig megszer-
zett PhD/DLA oklevél és az amerikai egyetem meghívólevele. Az 
ösztöndíj időtartama 3–9 hónap. A világ legnagyobb nemzetközi 
oktatási csereprogramja a néhai J. William Fulbright amerikai szená-
torról kapta nevét, aki 1946-ban terjesztette a Kongresszus elé a 
csereprogram tervezetét, melyben évente 155 ország 8 ezer állam-
polgára vesz részt. A program, melyben 1978 óta ezer magyar állam-
polgár vett részt, kétoldalú államközi egyezmények alapján, autonóm 
módon működik; pályázati rendszere nyitott, és valamennyi pályázó 
számára esélyegyenlőséget biztosít. Az angol nyelvű pályázat beadási 
határideje hallgatóknak: 2016. május 23., oktatóknak és kutatóknak: 
2016. október 10. Online jelentkezés: http://www.fulbright.hu 
 

 

Így alakul a következő tanév 
 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nyilvánossá tette a 2016–2017-
es tanév rendjének tervezetét. A következő tanév 182 napos lesz, az 
utolsó tanítási nap 2017. június 15., csütörtök. Az első tanítási nap 
szeptember 1., ami idén csütörtökre esik. A tanév első féléve január 
20-áig tart, és 27-én félévi értékelés. Az őszi szünet 2016. november 
2-ától 2016. november 4-éig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 
2016. október 28. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2016. 
november 7. (hétfő). Tehát ez egy teljes hetet jelent. A téli szünet 
2016. december 22-étől 2017. január 2-áig tart. A szünet előtti utolsó 
tanítási nap 2016. december 21. (szerda), a szünet utáni első tanítási 
nap 2017. január 3. (kedd). A tavaszi szünet 2017. április 13-ától 
2017. április 18-áig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. 
április 12. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2017. április 19. 
(szerda). 
 
 

OLVASD, ÉS ADD TOVÁBB! 

A Pedagógusok Lapja évi előfizetési díja 5 százalék áfával 4500 
forint. Az intézmények banki átutalással (számlaszám: 11707024-
20100456) fizethetnek elő, az egyéni érdeklődőknek csekket pos-
tázunk. Az egész oldalas hirdetés (A/4-es formában, fekete-fehér-
ben) 120 000 forint, a féloldalas 60 000, a negyedoldalas 30  000 
forint. Minden egyes díjtételt 27 százalékos áfa terhel. A hirdeté-
sek beküldésének határideje: a megjelenési hónap 1. napja.  
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ÉRTÜNK, ÉRTED 3 

 
SZTRÁJK: ÁPRILIS 20.! 

PSZ: megkezdődik az országos pedagógussztrájk előkészítése 
 

2016. április 20-ára egynapos sztrájkot hirdetett az ország egész területére, minden oktatási-nevelési intézményben a Pedagógusok 
Sztrájkbizottsága. A bizottság tagjai vezetőségi testületeik felhatalmazásával megkezdték az országos pedagógussztrájk előkészíté-
sét – jelentette be Galló Istvánné, a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) elnöke április 5-én budapesti sajtótájékoztatóján. 
 

Galló Istvánné elmondta, a kormánnyal 
április 4-én folytatott, hétórás tárgyaláson 
nem sikerült megállapodni a még vitatott 
kérdésekben, ezért megkezdik az előké-
születeket a munkabeszüntetésre. Erre a 
sztrájkbizottság három szervezetének ve-
zetőségi testületei megadták a felhatalma-
zást. A PSZ elnöke ismertette a sztrájkkö-
veteléseket. Ezek közé tartozik az állami 
intézményfenntartó központ átszervezése, 
feladatainak meghatározása oly módon, 
hogy az biztosítsa a köznevelési intézmé-
nyek szakmai, gazdasági és munkáltatói 
önállóságát. Az iskolában pedagógus-
munkakörben alkalmazottak kötelező óra-
számát heti 22 órában kell meghatározni. 
A sztrájkbizottság követeli, hogy a nevelő-
oktató munkát közvetlenül segítők része-
süljenek havi rendszeres, keresetükön 
felüli többletjuttatásban, függetlenül attól, 
hogy milyen intézménytípusban dolgoz-
nak. A jövő évi költségvetés tárgyalásakor 
ugyanakkor mindenképpen foglalkozni kell 
az oktatást-nevelést segítők bérének ren-
dezésével – mutatott rá. Meg kell terem-
teni továbbá annak feltételeit, hogy az 
intézményvezető minőségi munkavégzé-
sért járó minőségi bérpótlékkal ismerhesse 
el az átlagon felüli munkateljesítményt.  
 Galló Istvánné jelezte: a döntésükről 
április 5-én tájékoztatták Orbán Viktor 
miniszterelnököt is. Újságírók kérdésére 
válaszolva elmondta: a tankönyvpiacot a 

kormány továbbra sem kívánja „feloldani”, 
s bár bizonyos elmozdulás van a tanulók 
terhelésének csökkentésében, a javaslatu-
kat arról, hogy a mindennapos testnevelés 
csak heti három óra legyen, nem fogadta 
el a kormány, ahogy azt sem, hogy a hit- és 
erkölcstant fakultatív formában tanulják a 
jövőben – tette hozzá. 
 Ezekről tovább kívánnak tárgyalni, 
sztrájkot a már említett négy pont miatt 
indítanak. A munkabeszüntetés megszer-
vezéséről és a menetéről teljes forgató-
könyvet küldenek ki az intézményeknek.  
 A PSZ elnöke a még elégséges 
szolgáltatásról azt mondta: minden tan-
kerületnél egy intézményt kell kijelölni, 
ahol vigyáznak majd a tanulókra, és bizto-
sítják nekik az étkezést is. Az önkormány-
zati fenntartású óvodákra ugyanez vonat-
kozik. A felügyeletet azok látják el, akik 
nem vesznek részt a sztrájkban. Biztosan 
lesznek ilyenek – jegyezte meg. Közölte: a 
szülőket is idejében tájékoztatni kell arról, 
hogy a sztrájk napján hová vihetik a gyer-
meküket. A zökkenőmentes lebonyolítás 
érdekében kérte a társadalom segítségét 
is: azok a szülők, akik meg tudják oldani, 
segítsék a tiltakozó pedagógusokat azzal, 
hogy aznap maguk vigyáznak a gyerekeik-
re. Kitért arra is: az elkövetkező hét nap 
alatt lesznek további tárgyalások a kor-
mánnyal a sztrájktörvény alapján. 
 Szólt arról, hogy a sztrájkbizottság 25 

pontjának egyik követelése az volt: hozzák 
ismét létre a Közoktatás-politikai Tanácsot. 
A kormánnyal a hétfői tárgyaláson megál-
lapodtak, hogy kell egy olyan egyeztető-
testület, ahol szakszervezetek, szakmai 
szervezetek, szülők, diákok, valamint az 
egyházi és alapítványi intézmények képvi-
seltetik magukat, de a tagokról még nincs 
megegyezés.  
 A Tanítanék Mozgalom április 15-ei 
akciójáról elmondta: április 6-án a Pedagó-
gusok Demokratikus Szakszervezetével 
(PDSZ), a mozgalommal és a civil szerveze-
tekkel egyeztetést terveznek. Hozzátette: 
információja szerint a Tanítanék visszalé-
pett a kétórás polgári engedetlenség meg-
hirdetésétől, hogy a PDSZ kétórás figyel-
meztető sztrájkjához csatlakozhasson. Azt 
azonban még nem hirdették meg, a még 
elégséges szolgáltatásokról a tárgyalások 
nem kezdődtek el Mendrey László PDSZ-
elnök és kijelölt kormányzati partnere kö-
zött. Galló Istvánné megjegyezte: április 
15. egyébként sem túl szerencsés nap egy 
tiltakozó akcióra, mert e napon van az első 
osztályosok beíratása, április 16-án pedig a 
holokauszt-emléknap, ami szombatra esik, 
tehát valószínűleg előző nap, vagyis pénte-
ken tartják meg a megemlékezéseket. 
 A Pedagógusok Sztrájkbizottsága bízik 
abban, hogy más érdekképviseletek is 
csatlakoznak az április 20-ára hirdetett 
munkabeszüntetési akcióhoz. MTI/PSZ 

 

 

MI TÖRTÉNT A TÁRGYALÓASZTALNÁL?  
 

Közeledtek az álláspontok a minősítési rendszer átalakítása és a nyugdíj előtt álló pedagógusok foglalkoztatása ügyében a pedagó-
gus-sztrájkbizottság és a kormány április 4-ei tárgyalásán, ugyanakkor vannak olyan témák is, amelyekben nem jutottak közelebb a 
megegyezéshez a felek – mondta az oktatási államtitkár. 
 

Palkovics László elmondta: az április 4-ei tárgyaláson nagyon sok 
kérdésben, ha nem is minden részletre kiterjedően, de az elveket 
illetően megállapodott egymással a sztrájkbizottság és a kormány. 
A tanulók terhelésének hosszú távú csökkentésével kapcsolatban 
például csak a részletek kérdésesek. Az, hogy a szakszervezetek 
már szeptembertől változást várnak ezen a téren, „már nehezebb 
ügy”. Itt még nincs megállapodás. Megállapodás született arról, 
hogy a tanfelügyeleti rendszert, illetve általában a minősítési 
rendszert hogyan alakítják olyanná, hogy kisebb terhet jelentsen a 
pedagógusoknak. A jövőben ez inkább az intézmény értékelésére 
fog irányulni, és arra is akkor, ha az intézmény mutatói rosszab-
bak, mint az országos átlag. A kormány megvizsgálja annak a 

lehetőségét, hogy a nyugdíj előtt álló pedagógusoknál az adott 
tanévben – alsó tagozatos tanítók esetében két éven belül – nem 
lenne kötelező a nyugdíjazás. 
 Palkovics László kitért azokra a témákra is, amelyekben nem 
közeledtek az álláspontok. Ilyen az állami fenntartó szerepe, 
amellyel kapcsolatban „van egy sor opciónk, nincs még végleges 
megoldásunk”, és a kormány fog ebben dönteni. A szakszer-
vezetek azt szeretnék, hogy a mostani 22-26 óra kötelező tanter-
mi foglalkozás csökkenjen 22 órára, „itt a véleményünk nem 
egyezik”. Bár a felek egyetértettek abban, hogy az oktatást köz-
vetlenül segítők jövedelmi struktúráját rendezni kell, hogy mit és 
milyen formában, az a kérdés – jegyezte meg. MTI 
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A CÉL A MEGÁLLAPODÁS, DE NEM MINDENÁRON 

A PSZ visszavonta a március 30. délutánjára vonatkozó kezdeményezését 
 

A PSZ visszavonja azt a kezdeményezését, 
hogy a pedagógusok március 30-án, délután 
4 óra után fejezzék ki véleményüket a 
köznevelés helyzetéről – jelentette be Galló 
Istvánné, a PSZ elnöke 2016. március 23-án. 
Lépésüket azzal indokolta, hogy nem akarják 
megosztani a pedagógusokat, hiszen a Taní-
tanék Mozgalom várhatóan szintén akciót 
hirdet, aznap reggelre. 
 Galló Istvánné azt mondta: a PSZ olyan 
polgári engedetlenségre, amelynek jogkö-
vetkezménye lehet, nem biztathatja a peda-
gógusokat, minden munkavállaló egyéni 
döntése, hogy részt vesz-e benne. Ugyanak-
kor a szabad véleménynyilvánításra vonat-
kozó álláspontjukat fenntartják, és a jogsze-
rű sztrájk megszervezéséről sem mondtak 
le, ha nem sikerül a Pedagógusok Sztrájk-
bizottságának és a kormánynak megálla-
podnia – tette hozzá. Kérdésre válaszolva 
közölte, ha egy pedagógus nem tart meg 
egy órát, annak lehet végső esetben olyan 
következménye, hogy felmondanak neki. 
Hangsúlyozta: a szakszervezetek nagyon 
fontosnak tartják minden szervezetnek és 
magánszemélynek az oktatás ügyéért tett 
megmozdulását. A szakszervezetek és a 
szakmai szervezetek céljainak megvalósítá-
sa érdekében akcióik nagy segítséget jelen-
tenek, erősítik az üzenetet, hogy változásra 
van szükség a közoktatásban. 
 A PSZ elnöke elmondta: hétfőn egyez-
tettek a Tanítanék Mozgalom egyik képvise-
lőjével, Pukli Istvánnal. Azt javasolták, hogy 
a pedagógusok március 30-án, délután 
4  óra után fejezzék ki véleményüket az is-
kolák épülete előtt, ez azonban nem sztrájk-
felhívás volt, hanem egy akció az alkotmá-
nyos véleménynyilvánítás lehetőségére. A 
Tanítanék Mozgalom nem fogadta el a ja-
vaslatot, és várhatóan polgári engedetlen-
séget hirdet aznap reggelre, egy óra időtar-
tamra. Ezt a Pedagógusok Szakszervezete 
tudomásul veszi, és visszavonja javaslatát. 

 Galló Istvánné kérdésre válaszolva kije-
lentette: a kormány semmilyen pressziót 
nem gyakorolt rájuk, hogy határolódjanak el 
a civil szerveződésektől. Azt ugyanakkor je-
lezte: záros határidőn belül lezárják a tárgya-
lásokat, vagy így, vagy úgy. Abban érdekeltek, 
hogy szülessen megállapodás, de csak olyat 
tudnak elfogadni, amely a pedagógusok és a 
gyerekek érdekét szolgálja. 
 A sztrájkbizottság 25 pontos követelésé-
ről folytatott tárgyalásokon szó volt a Kle-
belsberg Intézményfenntartó Központ meg-
szüntetéséről is. Nem tudják, a kormány 
képviselői „miért szaladtak előre” a bejelen-
téssel, de az „nagyon jól hangzott” – és hoz-
zátette: a problémákat maga a Klik testesíti 
meg. A PSZ elnöke hangsúlyozta: a hír nem 
jó, nem egy Klik lesz, hanem nagyon sok kis 
Klik, de az állami fenntartás nem szűnik 
meg, és továbbra sem látják az intézmények 
szervezeti és szakmai önállóságának biztosí-
tását, a várható jogosítványokat. Az intéz-
mények továbbra is ebben a rendszerben 
működnének, a keretgazdálkodás szabályai 
szerint. A munkaviszony létesítését és meg-
szüntetését kivéve a munkáltatói és gazdál-
kodási jogukat az intézmények a tervek sze-
rint visszakaphatják. Ugyanakkor a fenntar-
tótól továbbra sem válik el az intézmény, 
ami a működtetés legnagyobb problémája – 
jegyezte meg. Kardinális kérdésnek nevezte 
a tanulók terhelésének csökkentését, a 
Nemzeti alaptanterv átdolgozását. Hangsú-
lyozta, jogszabályokban kell garanciát adni 
arra, hogy az ígéreteket be is tartják. 
 A pedagógusok munkaterheléséről Galló 
Istvánné azt mondta: a kötelező 22 óra visz-
szaállításához ragaszkodnak, de ez kemény 
csata, mert a kormány nem támogatja. A 32 
órás kötelező munkaidőt ugyanakkor való-
színűleg megszüntetik majd – jelezte, hozzá-
téve: van pozitív elmozdulás, a kormány 
szándéka megvan a változtatásra, de az irány 
nem mindegy.  

 Kitért arra is, hogy nagyon türelmetle-
nek a pedagógusok, sokan úgy érzik, a kor-
mány időt húz. A köznevelési kerekasztalt a 
sztrájkbizottság munkabizottságnak tekinti, 
de megállapodás csak a sztrájkbizottsággal 
köthető – közölte. 
 Hajnal Gabriella, az Oktatási Vezetők 
Szakszervezetének elnöke szerint a civil 
szervezetek és a szakszervezetek céljai 
megegyeznek, az oktatást újjá kell szer-
vezni, új alapokra kell helyezni. Nagyon 
alaposan ki kell dolgozni a tananyag csök-
kentését, nem szabad kapkodni. Olyan 
változtatásra van szükség, amely a tanulók 
terheit hosszú távon csökkenti, de a tudást 
növeli – mondta. Kitért arra is, az érettségi 
szabályairól is tárgyal a sztrájkbizottság, 
hiszen az benne van a 25 pontban, ami 
nem más, mint a pedagógusok által jelzett 
gondok csokra. Több problémát fogalmaz 
meg, mint a 12 pont, ugyanakkor sok ha-
sonló gondolat van mindkettőben. Mivel 
azonban a 25 pont előbb született meg, 
mint a Tanítanék Mozgalom 12 pontja, 
már nem volt mód a szövegbeli változta-
tásra. Ami lényeges, hogy a Civil Közokta-
tási Platform – amelynek a sztrájkbizottság 
és a Tanítanék Mozgalom is a tagja – a 25 
pont mögé állt, azt támogatta. Hajnal Gab-
riella jelezte, szó volt a tervezett jövő évi 
változtatásokról, majd példaként említette 
a történelem tárgyat, de konkrétumokat 
még nem mondott. Szólt arról: a tanulási 
és magatartászavarral küzdő gyerekeknél 
is kitolhatják a tankötelezettségi korhatárt. 
 Tóth József, a Magyar Közoktatási és 
Szakképzési Szakszervezet elnöke kiemelte: 
a szakképzés speciális kérdéseit törvényben 
kell rögzíteni, erről tárgyaltak és megálla-
podtak a nemzetgazdasági tárcával. Megje-
gyezte: a sztrájkbizottsági követeléseken túl 
17 pontról a PSZ-szel közösen egyeztetnek a 
szaktárcával.  

 MTI-PL 
 

 

RADNÓTI MIKLÓS-DÍJAT KAPOTT GALLÓ ISTVÁNNÉ, A PSZ ELNÖKE 
 

Az Antirasszista Világnaphoz (március 21.) kötődően a Magyar Ellen-
állók és Antifasiszták Szövetsége (MEASZ) az idén is átadta a Radnóti 
Miklós Antirasszista Díjat. Az idei díjazottak között volt Galló Istvánné, 
a Pedagógusok Szakszervezetének elnöke is.  
 A MEASZ elnöksége 15 évvel ezelőtt alapította a Radnóti Miklós 
Antirasszista Díjat, amelyet olyan személyiségeknek, illetve közössé-
geknek adnak át, akik, illetve amelyek kiállásukkal, példamutató cse-
lekedeteikkel hitet tettek az antirasszizmus eszméje mellett. Eddig 
több mint 260-an vehették át. Az Antirasszista Világnap a gyűlölet-
mentesség ünnepe, az antirasszizmus nem jobb- vagy baloldali kér-
dés, hanem humanista életút. 
 A 2016. évi díjazottak Jean Cardoen, a Belga Veterán Intézet em- 

lékezési és kommunikációs igazgatója; Galló Istvánné elnök, Peda-
gógusok Szakszervezete;  
 Gajda Péter polgármester, Budapest XIX ker.; Hajdú László 
polgármester, Budapest XV. ker.; Halász Judit színművész; Horváth 
Dezső polgármester, Kővágóörs,; Kiss Anikó, a SZOCSOMA elnöke; A 
Menekültek Segítői – a közös díjat átveszi: Bánkuti András fotóripor-
ter, a MÚOSZ fotóriporterek szakosztályának elnöke, valamint Kalmár 
Szilárd, a Segítsük a menekülteket! szervezet vezetője; Rédei Éva, a 
Láng Téka könyvesbolt vezetője; Róna Judit anyanyelvi lektor; Somfai 
Péter újságíró, Népszava; dr. Stock Richárd jogtanácsos, Klubrádió; dr. 
Ujhelyi István képviselő, Európa Parlament; Vadai Ágnes országgyű-
lési képviselő; Zsolnai Júlia színművész. 
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AZ OKTATÁS AKADÉMIÁJA ÉS KARDJA 

Galló Istvánné: „Áttörtük a falat, de még csak a másik cellában vagyunk.” 
 

Két szervezet, a SZEF Akadémia és a Kard egyesület is oktatással foglalkozó fórumot szervezett március 19-én. Míg a SZEF Aka-
démián Bokros Lajos a tanszabadság teljes helyreállítását követelte, addig Pukli István, a Tanítanék Mozgalom vezető tagja a be-
szélgetésen határozottan kifejtette, nem akarják politikai mozgalommá szélesíteni tiltakozásukat. Galló Istvánné, a PSZ elnöke a 
szakszervezet harcát mutatta be.  
 

A SZEF Akadémia Jövőnk záloga: az oktatás 
címen meghirdetett tanácskozásán Bokros 
Lajos, a Modern Magyarország Mozgalom 
vezetője arról beszélt, hogy a „neokommu-
nista diktatúra” tudatosan silányítja a köz-
oktatást, tehát gyámoltalan és buta alatt-
valók „kitenyésztésében” érdekelt, nem 
kiművelt és önálló gondolkodásra képes 
emberfők újratermelésében. Legfontosabb 
feladat a tanszabadság teljes helyreállítása, 
tehát az intézmények oktatási autonómiá-
jának megteremtése, valamint a Klik azon-
nali felszámolása. Szerinte változásra van 
szükség, és meg kell teremteni a közokta-
tásban is a versenyt: működtethessenek 
iskolát az önkormányzatok, egyházak és 
alapítványok is, az állam dolga pedig csak az 
lehet, hogy fejkvóta alapján, a személyi jö-
vedelemadó bizonyos hányadának vissza-
osztása révén finanszírozza a rendszert. 
 Trencsényi László oktatáskutató elő-
adásában a hazai közoktatás és az egyete-
mes oktatás történetét is felidézte, utalt 
Comeniusra, akit mint „migránst” 1641-
ben Angliába, majd Svédországba hívtak, 
hogy közreműködjön az oktatásügyi refor-
mok végrehajtásában, és egykor Sárospa-
takon is taníthatott. Szerinte egyébként az 
önkormányzatok által fenntartott iskolák 
biztosították a tanszabadságot. 
 Szüdi János oktatási szakértő felidézte, 
hogy a közoktatás 1985-ig direkt pártirá-
nyítás alatt állt. 2011-re sikerült visszatérni 
az államosított köznevelés koncepciójához 
– fogalmazott. Ma viszont szó sem lehet 
tanszabadságról, mert a művelődéshez 
való jogot az állam az alaptörvény szerint 
„az oktatásban részesülők törvényben 
meghatározottak szerinti anyagi támoga-
tásával biztosítja”. Nahalka István egye-
temi oktató arra hívta fel a figyelmet, hogy 
a Hálózat a tanszabadságért mozgalom 
már 2011-ben tiltakozott a rendszer átala-
kítása ellen. De ennyien még soha nem 
fogtak össze a változás érdekében, mint 
most. Szerinte kérdéses azonban, hogy a 
kormány valódi tárgyalópartnereknek te-
kinti-e az érintetteket. 
 
A Pedagógusok Szakszervezetének harca 
 
Galló Istvánné, a Pedagógusok Szakszerve- 

vezetének elnöke arra emlékeztetett, hogy 
az érdekképviselet szintén fellépett a vál-
tozásokkal szemben. A négyéves harcot 
bemutatva felsorolta, hogy 2010-ben a 
köznevelési rendszer átalakításával kap-
csolatban emelték fel a szavukat, mert 
nem készült hatástanulmány, előzetes fel-
mérés. A koncepcióból látszott, a köz-
pontosítás célja, hogy az irányítást és az 
ellenőrzést is kézbe vegyék. 2011-ben a 
köznevelési törvény miatt, 2012-ben az 
iskolák állami kézbe vételének egyéves el-
halasztása miatt a szakszervezet tüntetést 
szervezett, mozgalmat indított, hogy a 
polgármesterek a szülőket is bevonva 
közmeghallgatást szervezzenek a közne-
velési törvény várható következményeiről. 
Hatása mindennek nem volt. 2012-ben 
sztrájkbizottságot alakítottak (amiből a 
PDSZ az aláírás előtt kilépett – a szerk.), 
2013-ban pedig megállapodást kötöttek a 
kormánnyal. Ennek legfőbb érdeme az 
volt, hogy megakadályozta 22 ezer peda-
gógus a Széll Kálmán-tervben már leírt el-
bocsátását. 
 Vészmegállapodás volt, de eredménye 
volt az is, hogy az életpályamodell kiterjedt 
a szakmai szolgáltatásokat nyújtó, mintegy 
6 ezer pedagógusra, bizonyos egyeztetési 
formákat jogszabályban rögzítettek, és 
Kollektív Szerződést kötöttek. Galló Ist-
vánné beszélt arról, hogy a pedagógusok 
későn kapcsoltak, látásukat elhomályosí-
totta a beígért béremelés. A köznevelés 
átalakításához a társadalom csendben asz-
szisztált. Hogy miért most robbant az 
elemi erejű tiltakozás? 2015 őszén a Klik 
már a jogos juttatásokat sem fizette ki, a 
PÖCS és az etikai kódex után a pedagógu-
soknak elegük lett, robbant a bomba. 
 A robbanás 2015. november 21-én a 
Magyar Közoktatás Napja alkalmából tar-
tott PSZ-fórumon kezdődött, ahol a kollé-
gák elmondták, valójában hogyan is érzik 
magukat. A PSZ kongresszusa 2015 dec-
emberében ismét felhatalmazta az elnö-
köt, kezdjen tárgyalásokat Balog Zoltán 
emberierőforrás-miniszterrel. 2016 janu-
árjában elkezdődtek a tárgyalások, mi-
közben nyilvánosságra került a Herman-
levél is. Február 3-án a miskolci tün-
tetésen sokan csatlakoztak a pedagógu-

sok követeléseihez, az emberek felbáto-
rodtak. Az is kiderült a miniszterrel folyta-
tott informális beszélgetésen, hogy a ha-
talomban nincs hajlandóság a megegye-
zésre a legfontosabb kérdésekben. Így és 
ezért került sor a február 13-ai „eser-
nyős” tüntetés megszervezésére, ami 
szakszervezeti megmozdulás volt, és azt a 
Pedagógusok Szakszervezete szervezte és 
finanszírozta. Február 16-án megalakult a 
Civil Közoktatási Platform, amely azokat a 
szervezeteket – köztük a PSZ-t is – tömö-
ríti, amelyek nem hajlandók a kormány 
által létrehozott köznevelési kerekasztal-
hoz leülni. 
 A CKP megalakulása azért mérföldkő, 
mert az abban részt vevők felsorakoztak a 
PSZ 25 és a Tanítanék Mozgalom négy-
pontos követelése mögött. A PSZ elnöke 
arról is beszélt, a március 15-ei tüntetés 
segítette a tárgyalások előrehaladását. A 
sztrájkbizottsági tárgyalások során a kor-
mánynak kell elmozdulnia jelenlegi állás-
pontjáról, a civil szervezetek és a szakszer-
vezet céljai közösek, az együttműködés 
lehetőségeit kell megtalálni. Galló Istvánné 
úgy fogalmazott: „Áttörtük a falat, de még 
csak a másik cellában vagyunk.”  
  

Pártpolitika, vagy nem 
 
A „Kockás ing és esernyő, avagy az oktatás 
hétköznapjai" című beszélgetést immár 
másodszor vették napirendre a Kard Egye-
sületben. Pukli István, a március 15-ei tün-
tetést szervező Tanítanék Mozgalom ve-
zető tagja kifejtette, nem akarják politikai 
mozgalommá szélesíteni tiltakozásukat. 
„Ha átlépjük a szakmai politizálás határát, 
elveszíthetjük a hitelességünket” – össze-
gezte.  
 Hiller István volt oktatási miniszter sze-
rint a probléma rendszerszintű, ezért a po-
litikai válasz nélkülözhetetlen. Hogy ez 
pártpolitikai legyen-e? „Szembe fogok 
menni minden olyan kezdeményezéssel 
amely a pártpolitikát lekicsinyli. Ostoba 
egy párt, amely egy polgári demokráciá-
ban a pártok ellen beszél, mert azzal csak a 
diktatórikus berendezkedést segíti” – 
mondta.  
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 CIVIL KURÁZSI EGY NEM MOZGALMÁRTÓL 
Törley Katalin: a cél a rendszerszintű változtatás az oktatásban a gyerekeink érdekében 
 
Törley Katalin a budapesti Kölcsey Gimnázium tanára, közalkalmazotti tanácsának elnöke, a Tanítanék Mozgalom képviselője. A 
pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem bölcsészkarán szerzett franciatanári diplomát. Szerinte valószínűleg igazságtalan azt 
mondani, hogy a szakszervezetek nem csinálnak semmit, hiszen régóta keményen dolgoznak, és próbálnak apróbb-nagyobb lé-
pésekben előrehaladni, de mivel ez nem látszik, az emberek nagy része azt gondolja, hogy már elégtelen. Most viszont van egy 
civil mozgalom, amelyik lendületben van. Azt kellene elérni, hogy a szakszervezet tapasztalatai, jogosultságai, törvényes felha-
talmazottsága és a mozgalom friss, lendületes hangja ugyanazon célok mentén érjen össze. A tavaszi szünet első napján, a már-
cius 30-ai megmozdulás előtt beszélgettünk. 
 
–  Nagy a várakozás. Ön mekkora tá-
mogatásra számít annak tükrében, hogy 
most az iskolák nem jelezték olyan so-
kan részvételüket, mint ahányan aláír-
ták a Herman Ottó Gimnázium nyílt le-
velét? 
 
–  Nem jelentkeznek olyan sokan, mert 
nem egyszerűen véleménynyilvánító 
csatlakozásról, hanem aktív részvételről 
van szó, aminek akár következményei is 
lehetnek. Nyilvánvalóan sokkal nagyobb 
bátorság, civil kurázsi kell ahhoz, hogy 
ebben az emberek részt vegyenek. 
Ugyanakkor optimista vagyok. Ez olyan 
tiltakozó akció, ahol mindenki egyénileg 
dönti el, hogy akar-e, tud-e benne részt 
venni. Elképzelhető, hogy lesznek olyan 
iskolák, ahol csak pár pedagógus fog aktí-
van kiállni. Az, hogy mára éppen száz is-
kola jelentkezett, nem jelenti azt, hogy 
más iskolákból viszont nem lesznek olya-
nok, akik másképp, de megszervezik a 
reggel 8 és 9 közötti eseményt. 
 
–  Mozgalmárnak született? 
 
–  Nem…  
 
–  Akkor hogy keveredett a Tanítanék 
Mozgalomba, hisz a Pukli, Pilz, Törley 
hármast együtt emlegetik? 
 
–  Ha nem is születtem mozgalmárnak, 
azért már elég régóta úgy gondolom, 
hogy ahhoz, hogy egészséges tudjak ma-
radni, bizonyos dolgok mellett nem me-
hetek el szó nélkül, bizonyos dolgok mellé 
oda kell állni. Gyakorlatilag majdnem füg-
getlenül attól, hogy az, amit elérek, meg-
felel-e a kitűzött célomnak. Ezért is vet-
tem sokszor részt az oktatásügyben is 
különféle petíciók megfogalmazásában, 
demonstrációkon. Konkrétan pedig a tan-
testületem (a budapesti Kölcsey Ferenc 
Gimnázium – a szerk.) közalkalmazotti 
tanácsának elnökeként, az ő felhatalma-
zásukkal és nagy egyetértésben csatla-

koztunk a Hermanos nyílt levélhez. Azt 
hiszem, hogy az intézmények közül első-
ként. Aztán felpörögtek az események. 
Amikor a Klik február 3-ára, a miskolci 
szimpátiatüntetéssel egy időben szerve-
zett úgynevezett panaszfórumokat, és 
megláttam a napirendi pontokat, az 
tényleg kiütötte nálam a biztosítékot. 
Ugyanis nemcsak arról volt szó, hogy 
végre egyszer elmondhatjuk azokat a pa-
naszainkat, amiket évek óta jelzünk, és 
soha nem kaptunk rájuk érdemi választ, 
hanem az első két napirendi pont gya-
korlatilag arról szólt volna, hogy a tanke-
rületi igazgató a kormánypropagandát le-
nyomja a torkunkon, hogy megértesse, 
nekünk mennyire jó. Akkor úgy döntöt-
tünk, hogy elmondjuk, mi mit gondolunk, 
de nem óhajtjuk a két első pontot meg-
hallgatni. Én mondtam volna el, de a tan-
kerületi igazgató konkrétan belém foj-
totta a szót, mi pedig a kollégákkal kivo-
nultunk a teremből. Talán ez volt az a 
pillanat, amikor aktív szereplőként beke-
rültem a köztudatba, mert a média az ott 
történteket hírül adta, és megkérdezte a 
véleményemet. Így aztán, amikor Pilz Oli-
vérnek, a Herman Ottó Gimnázium köz-
alkalmazotti tanácsi elnökének eszébe 
jutott, hogy kéne valamiféle képviselő-
testület, valakik, akik meg tudnak szólalni 
ennek a mozgalomnak a nevében, akkor 
én is felkerültem egy listára. Ezt a listát 
kiküldtük a csatlakozó iskoláknak, és ne-
kik három nevet kellett kiválasztaniuk 
azok közül, akik szerintük a leghiteleseb-
ben tudnák képviselni az ügyeket. Én 
ebbe belekerültem, így kerültem a moz-
galomba.  
 
–  Mi a szereposztás hármójuk között? 
 
–  Ezt még sosem mondtuk ki, de tény 
az, hogy nagyon jól kiegészítjük egymást, 
mert három nagyon különböző habitusú 
emberről van szó. Olivér talán a leghig-
gadtabb, legnyugodtabb, ugyanakkor na-
gyon konzekvens és pontosan tisztában 

van azzal, hogy mik a céljaink, és a legsze-
lídebb nyugalommal halad rendíthetetle-
nül afelé. István sokkal hirtelenebb, tény-
leg van benne valami, ami lelkesítővé te-
szi, én meg talán a kettőt összekötöm. Így 
viszonylag jó triót alkotunk, a különböző-
ségeinket, úgy érzem, pozitív irányba 
tudjuk fordítani. 
 
–  Végül is mik a céljaik? 
 
–  A céljaink elég egyértelműek. Valóban 
azt szeretnénk elérni, hogy a Tanítanék 
Mozgalom négy pontja szellemében kez-
dődjenek el érdemi tárgyalások a kor-
mányzattal a közoktatás megújításáért.  
 
–  Kivel? 
 
–  Én most zavarban vagyok ettől a kér-
déstől. Inkább úgy tudom megfogal-
mazni, hogy milyen emberekkel szeret-
nénk tárgyalni. Olyanokkal, akiknek van 
felhatalmazásuk nagyon súlyos anyagi 
döntések meghozására. Hiszen ahhoz, 
hogy a közoktatás állapota jobbra for-
duljon, nyilvánvalóan a GDP-ből nagyobb 
részarányt kellene ráfordítani. Megfo-
galmaztuk azt is, hogy szakmailag felké-
szült, kompetens, és egyébként humánus 
emberekkel szeretnénk találkozni. Azt 
gondolom, hogy a kormány feladata 
lenne, hogy fel tudja mutatni, kik ők. Ra-
gaszkodunk ahhoz is, hogy a Civil Közok-
tatási Platform tárgyaló csapata legyen 
ott a tárgyalóasztal másik felén, és ebbe a 
kormány ne szólhasson bele. Én sem sze-
retnék diktálni a kormánynak, azt szeret-
ném, hogyha a tárgyalási feltételeket 
egyenrangú partnerként hoznánk meg, és 
így alakulnának ki a tárgyalási delegációk. 
 
–  Ön hogyan gondolja, az élet folya-
matos valami, ahol a dolgok egymásra 
épülnek, vagy egy-egy nagyobb lökés az, 
ami működteti az előrehaladást? 
 

(Folytatás a 7. oldalon) 
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CIVIL KURÁZSI EGY NEM MOZGALMÁRTÓL 

 

(Folytatás a 6. oldalról) 

–  Én nem tudom, hogy ezt a kétféle utat, 
koncepciót el lehet-e választani. Az egészen 
nyilvánvaló, hogy egymásra épülő, apró 
lépések, egymásra ható folyamatok vannak 
a háttérben. A nagy események, kimoz-
dulások inkább katalizátorként tudnak bil-
legő helyzeteket egy-egy döntő irányba el-
vinni. Talán valahogy így működik.  
 

–  Ön szerint a február 13-ai, PSZ szer-
vezte pedagógustüntetés nélkül létrejö-
hetett volna a március 15-ei? 
 

–  Nem hiszem. Nagyon-nagyon fontos 
tüntetés volt a február 13-ai. Nagyon-na-
gyon fontos beszédek hangzottak el, és 
fantasztikus volt az a több szférát, több 
szakszervezetet, szülőt, diákot magába 
foglaló összefogás. Talán ez volt az első 
olyan pillanat, ahol az a fajta összefogás 
megjelent, ami nélkül egyébként elég ne-
héz lenne elképzelni a továbbiakat. Nem 
fogunk tudni továbbhaladni, hogyha szét-
esünk, ez egész biztos. Ráadásul az volt az 
első olyan komoly tüntetés, ahol bizonyos 
alapszimbólumok és alapvetések megszü-
lettek. Például az esernyő, az együtt va-
gyunk, ázunk, és mégis ott vagyunk szim-
bolikája, ami azóta is él és folytatódik. Az a 
hit is ott született meg, hogy nagyon sokan 
gondoljuk úgy, a közoktatás kérdése rend-
kívül fontos, emögött pedig pontosan ele-
gendő erő, sőt még növelhető erő is van. 
Azt gondolom, hogy február 13-a nagyon 
fontos momentum volt. És erre tudott rá-
épülni, akár azt is mondom, hogy ezen tu-
dott még tovább lépni a március 15-ei 
esemény.  
 

–  Ahhoz, hogy ez a február 13-ai létrejö-
hessen, nagyon sokat kellett a PSZ-nek 
dolgoznia. Tette is, már 2010 óta. Gyakor-
latilag egy olyan kormányt kényszerített 
a tárgyalóasztal mellé, olyan kormánytól 
facsart ki jelentős engedményeket, ame-
lyikben erre nem volt túl nagy hajlandó-
ság. 2015-ben is egy olyan fórumot ren-
dezett november 21-én, amelyen a peda-
gógusok, dajkák, oktatást, nevelést segí-
tők mondták el a panaszukat. Hasonló 
volt ez a Herman nyílt leveléhez, azzal a 
különbséggel, hogy a Herman-levél csak 
egy szűkebb területet, leginkább a gim-
náziumok gondjait vette lajstromba…  
 

–  Nyilván arról tudtak beszélni, amiben 
élnek.  
 

–  Mégis, ha az életben a dolgok egymás-
ra épülnek, nagyon nehéz lett volna elis-

merni a Tanítanék vezetőinek, hogy a PSZ 
2010 óta folytatott, nagyon kemény mun-
kája belejátszott abba, hogy a Herman-
levél kiüsse a biztosítékot? Már csak azért 
is, mert Facebook-olvasóként mindketten 
tudjuk, nagyon nemtelen támadások érték 
a PSZ-t és annak elnökét ez ügyben. 
 

–  Azt gondolom, hogy itt tényleg két pár-
huzamosan folyó dologról van szó. A PSZ 
régóta folytatott munkáját nem lehet nem 
figyelembe venni, ugyanakkor valóban 
nem ért el bizonyos fajta ingerküszöböt. 
Valamilyen csodálatos módon – és nyilván 
ez sem teljesen véletleneken múlik – a 
Hermanos levél olyan húrt pendített meg, 
ami hirtelen gátszakadást okozott az isko-
lákban, így aztán a médiában és a közvéle-
ményben is. Én nem gondolom, hogy a 
kettő független egymástól, egyszerűen a 
közvéleményben megjelenő hatása volt 
nagyon más. Az nem vitatható, hogy a PSZ, 
és egyáltalán a szakszervezetek a háttér-
ben dolgoznak, és folyamatosan igyekez-
nek nyomás alatt tartani a kormányt, de 
kevés az eredmény, nem tudunk róla, nem 
érzékeljük, sok ember ingerküszöbéig nem 
jut el. Az emberek azt vették észre, hogy 
egy iskola kétségbeesett segélykiáltást 
hallat, és mivel a Herman-levél nagyon 
erőteljesen a gyerekekre fókuszált, iszo-
nyatosan betalált embereknek a szívébe. 
Ugyanakkor nagyon megható és megrázó 
aha-élményt is jelentett, hogy úristen, eb-
ben vagyok benne, és ebben vannak 
benne a tanítványaim, és saját gyerekeim 
az iskolában. Én nem gondolom, hogy 
hierarchizálni kéne a kétfajta munkát. A 
Herman-levél érzelmileg iszonyatos erejű 
volt, és ebből kinőtt egy mozgalom. Sze-
rintem most inkább arra kellene koncent-
rálni, hogy a Civil Közoktatási Platformban 
együtt lévő szakszervezetek, szülői szerve-
zetek, diákszervezetek – mivel egy irányba 
haladunk, nagyon hasonló dolgokat sze-
retnénk elérni – valamilyen módon együt-
tesen jelenjenek meg, és próbáljunk meg 
együtt nyomást gyakorolni a kormányra. 
 

–  Csakhogy együtt haladni úgy lehet, 
hogyha gesztusokat gyakorlunk egymás 
felé. Úgy nem lehet, hogy megpróbáljuk 
lenyomni a másikat. Különösen úgy nem, 
hogy Pukli István is, Pilz Olivér is tudta, 
nem lehet a sztrájkot bejelenteni. Március 
15-én mégis ez hangzott el. 
 

–  Én nem voltam személyesen jelen az 

egyeztetéseken, de tudom, hogy voltak 
egyeztetések. Többször, több szakszerve-
zet résztvevőivel folytak egyeztetések ar-
ról, hogy milyen bejelentést szeretnénk 
tenni. Azért a bejelentés ott sokak számára 
nem volt meglepetés, bár pontosan a ha-
tásossága miatt igyekeztünk viszonylag 
szűk körben tartani. Ez az akciócsoport 
munkájának az egyik sajátossága. De az, 
hogy valamilyen nagy bejelentés lesz, és 
mit szeretnénk bejelenteni, az nem volt 
titok. Azt is pontosan lehet tudni, hogy volt 
és most is nagyon nagy várakozás van a 
pedagógustársadalom részéről, hogy most 
már végre legyen sztrájk. Azt is pontosan 
tudjuk, hogy a magyarországi sztrájktör-
vény olyan, amilyen. Tehát gyakorlatilag 
megértem, amikor a szakszervezetek két-
ségbe vannak esve, mert gúzsba kötve 
táncolni nagyon nehéz. Úgyhogy mind-
ezeknek az előzményeknek a figyelembe-
vételével és kommunikálásával került sor a 
március 15-ei bejelentésre. Azzal együtt, 
hogy már ott kimondtuk, tisztában va-
gyunk a nehézségekkel, ezért mi hárman 
magánszemélyként – ahogy a mögöttünk 
álló, szintén magánszemélynek tekinthető 
támogató tömeg is – vállaljuk, hogy polgári 
engedetlenséget szeretnénk létrehozni. A 
polgári engedetlenség azért nem ördögtől 
való, mint technikai eljárás már a szakszer-
vezeti mozgalmak előtt is létezett, és na-
gyon szelíd és nagyon méltóságteljes 
forma. Gondoljunk Gandhira vagy Martin 
Luther Kingre.  
 

–  Igen, csakhogy az ő mozgalmuk sike-
réhez kellett az is, hogy az ellenfél akcep-
tálja törekvéseiket. A magyar kormányról 
ez nem mondható el. Ezért nem volt túl 
elegáns olyan helyzet elé állítani a szak-
szervezeteket, hogy ne tudják megvédeni 
a mozgalom mellé álló embereket. Ha 
adott esetben ugyanis a tettüknek vala-
miféle jogi következménye lesz, önök 
nem tudják ezt megtenni. Egyébként pe-
dig Pukli István a színpadon azt is mond-
ta, sztrájk, azt is mondta, polgári enge-
detlenség, minden elhangzott. Igazából 
az emberek azt hallották meg, amit meg 
akartak hallani. 
 

–  Azt hallották meg az emberek, hogy 
sztrájk. Nyilvánvalóan ez egy pontatlan 
megfogalmazás volt, de csak azért, mert ez 
egy bevett szó arra, hogy megállítjuk a 
 

(Folytatás a 8. oldalon) 
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 CIVIL KURÁZSI EGY NEM MOZGALMÁRTÓL 
 
 

(Folytatás a 7. oldalról) 

 

munkát. De az is elhangzott, hogy polgári 
engedetlenség, és azóta igyekszünk ezt a 
fogalmat a lehető legtisztábbá tenni. Ami-
kor mi azt mondjuk, hogy polgári enge-
detlenségre, tiltakozásra hívunk fel, akkor 
egyáltalán nem azt mondjuk, hogy a szak-
szervezetek nevében tesszük, azt mond-
juk, hogy magánszemélyek csatlakozását 
várjuk. Azt is hangsúlyozzuk, hogy ez min-
denkinek egyéni döntése, következmé-
nyekkel járhat, és azt is, hogy mi az, ami 
védelmet adhat. Azt szeretnénk, hogyha a 
további akcióinkat – mert folyamatosságot 
ígértünk, és szeretnénk ehhez tartani is 
magunkat – még sokkal jobban össze tud-
nánk hangolni a szakszervezetekkel. Azt is 
tudom, hogy folynak szakszervezetekkel 
egyeztetések. Folyamatosan dolgozunk 
azon a megoldáson, ami lehetővé teszi 
majd azt, hogy mindannyian együtt te-
remtsük meg a következő akció feltételeit. 
 

–  Ahhoz, hogy nagyon sok pedagógus 
jogszerűen kiállhasson az iskolák elé 30-
án, a PSZ mentőövet kínált azzal a javas-
latával, hogy 16 óra után – amikor a szü-
lők mennek a gyerekekért, és így ők is 
csatlakozhatnak a tiltakozáshoz – ne pol-
gári engedetlenségre, hanem vélemény-
nyilvánításra kerüljön sor. Így a véle-
ménynyilvánítás szabadságának jogával 
élve senkit nem lehetett volna megbün-
tetni. Ezt a tervet a Pukli Istvánnal való 
egyeztetés után hozta nyilvánosságra a 
PSZ. Nem gondolja, ha ezt elfogadja a Ta-
nítanék Mozgalom, akkor most nem száz 
iskola lenne a listán, hanem sokkal több?  
 

–  Elfogadni elfogadtuk ezt a javaslatot, 
mint szolidaritási gesztust. Ugyanakkor úgy 
éreztük, hogy mi már ezen túl vagyunk, 
ennél radikálisabb és a nyomásgyakorlás-
nak erőteljesebb lépését szerettük volna 
megtenni. Azt ígértük meg március 15-én, 
hogy tiltakozásként beszüntetjük a mun-
kát. És ehhez tartjuk magunkat. Azt is 
hangsúlyoztuk, hogy mindenki a saját lehe-
tőségei és szándékai függvényében tud 
ehhez csatlakozni, illetve kértünk minden-
kit arra, hogy a maga módján fejezze ki a 
szolidaritását. Megértjük azt, hogy a szak-
szervezetek, akiket teljesen más keretek 
kötnek, nem fognak agitálni és mozgósí-
tani a polgári engedetlenség mellett, 
ugyanakkor a szolidaritási gesztusaikat, a 
háttérből való támogatásukat köszönettel 
vesszük. És ismétlem, a cél az, hogy a kö-

vetkező lépéshez valamilyen összehangolt 
akciót tudjunk létrehozni. 
 

–  A PSZ ellen pedig tájékozatlanságból, 
tudatlanságból hihetetlen arrogáns, al-
pári és gusztustalan támadás indult még 
a sajtóban is. Ezt önöknek is látniuk kel-
lett. Tegnap önök sajtótájékoztatót tar-
tottak, de még gesztusként sem hangzott 
el, egyeztettek a PSZ-szel a javaslatáról… 
(A javaslatot egyébként a PSZ március 23-
án visszavonta – a szerk.)  
 

–  Én úgy emlékszem, hogy elismertük, 
hogy a négyórás javaslat szolidaritási gesz-
tusnak volt felfogható, és azt is hangsú-
lyoztuk, egyeztetünk a szakszervezetekkel. 
Azt gondolom, hogy ezek a támadások 
abból adódnak, hogy iszonyatos feszültség 
van a tanárikban, az országban. A közvé-
leményben most valóban egyszerre van 
jelen a messiásváró hangulat és a kiábrán-
dultság például a szakszervezeti mozgal-
makkal kapcsolatban. Lehet, hogy nagyon 
igazságtalan azt mondani, hogy a szakszer-
vezetek nem csinálnak semmit, hiszen 
régóta keményen dolgoznak, és próbálnak 
apróbb, nagyobb lépésekben előrehaladni, 
de ez nem látszik, és az emberek nagy ré-
sze azt gondolja, hogy elégtelen. Most vi-
szont van egy civil mozgalom, amelyik len-
dületben van, és ez tény. Azt kellene el-
érni, hogy a szakszervezet tapasztalatai, 
jogosultságai, törvényes felhatalmazott-
sága és ez a fajta friss, lendületes hang, 
amit mi hozunk, ugyanazon célok mentén 
érjen össze. Ezért is gondolom, hogy na-
gyon-nagyon jó, hogy a Civil Közoktatási 
Platformnak mindannyian a tagjai va-
gyunk, alapdokumentumként elfogadtuk 
egymás követeléslistáit, közös ügyért dol-
gozunk egy platformon belül. Ez nagyon-
nagyon fontos, ezt kellene erősíteni, akkor 
tudunk nyerők lenni. 
 

–  Én is ezt gondolom, éppen ezért kér-
dezem, hogy folyik a sztrájkbizottsági 
tárgyalás, és nagyon sok pontban 
megegyezésközeli állapotban van. Nem 
lenne célszerűbb, ha a Tanítanék Moz-
galom jelen esetben e mögé sorakozna 
fel? Hiszen a 25 pont és a Tanítanék 12 
pontja közül nagyon sok lefedi egymást, 
és végső soron mindkettő rendszerszintű 
átalakítást követel az oktatásban.  
 

–  A rendszerszintű átalakítás valóban 
megjelenik a 25 pontban, nem véletlen, 
hogy a követelések párhuzamosan együtt 
tudnak élni a Civil Közoktatási Platform-

ban. Azért, a nézőpont más. A hermanos 
levél ugyan felületi kezelésre tett javasla-
tot, de aztán elmélyült a Tanítanék 4 
pontjával, illetve a CKP másik két munka-
csoportjában most folyik a munka, ami a 
gyerek nézőpontjából próbálja vizsgálni a 
dolgokat. Ez egy elég nagy és teljesen ter-
mészetes különbség. Egy munkavállalói 
érdekképviselet a munkavállalót kell hogy 
a rendszerszintű változások központjába 
tegye. Mi pedig inkább a gyerekre kon-
centrálunk. Ez a kettő egyébként teljesen 
jól elfér egymás mellett és kiegészíti egy-
mást. Szerintem ezt a kettőt kéne együtt 
vinni. Nem gondolom, hogy rivalizálnánk 
egymással, hanem együtt visszük a dolgo-
kat előre. 
 

–  A kívülállónak mégsem így tűnik. Rá-
adásul a 25 pont alapvetése, hogy a 
gyermek mindenekfelett álló érdeke ke-
rüljön vissza a közoktatásba. Tehát nem 
lehet azt mondani, hogy a munkavállalói 
érdekeket helyezi előtérbe. A megfogal-
mazások mások. És nekem az a félelmem, 
hogy pontosan ez az elkülönülés az, 
amelyik gyengíti az egész folyamatot…  
 

–  Én meg pont azt gondolom, hogy erő-
sítjük egymást. Én azt gondolom, hogy én 
vagyok az állampolgár, én vagyok a meg-
rendelő, én vagyok a szakma képviselője, 
az én általam megbízott kormánynak ku-
tya kötelessége, hogy engem figyelembe 
vegyen. Tudom, hogy ez nagyon idealista, 
naiv hozzáállás, de azt gondolom, hogy 
egyébként jó úton vagyunk afelé, hogy 
különféle nyomásgyakorló eszközökkel 
egyszerűen kikényszerítsük ezt a kormány-
tól, vagy ha nem, akkor legalább ráébresz-
szünk sokakat arra, hogy ez bizony nagyon 
jogos kérdésfelvetés. Valami nem működik 
rendesen. Mi szakmai kérdéseket teszünk 
fel, és azt követeljük, hogy vegyenek ben-
nünket ember- és partnerszámba. Úgy lát-
szik azonban, hogy még egy nagyon fontos 
kommunikációs feladat vár ránk: az egyez-
tetések eredményeit úgy tudjuk tálalni ki-
felé, hogy az ne széthúzásnak tűnjön, hisz 
a követeléscsomagok egymást kiegészítve 
ugyanabba az irányba mennek. És a végső 
cél a teljes rendszerszintű változtatás lét-
rehozása a gyerekeink érdekében. A fel-
adat pedig az, hogy ezt így tudjuk nyilván-
valóvá tenni, és a következő akcióinkban 
képviselni.  
 

–  Köszönöm az interjút. 
 

Millei Ilona 
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VILLANÓKÉPEK A MÁRCIUS 30-AI POLGÁRI ENGEDETLENSÉGRŐL 

 

Viszonylag kis rizikóval indult a tanárok március 30-ai polgári engedetlenségi akciója, hisz Palkovics László oktatási államtitkár az MTI-n keresz-
tül, Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár a Tv2 aznapi reggeli műsorában is büntetlenséget ígért a résztvevőknek. Hogy ponto-
san hányan is vettek részt benne, azt csak találgatni lehet. (Az általunk adott körkép sem teljes.) Ami biztos, hogy a miskolci Herman Ottó Gim-
názium nyílt leveléhez anno 950 iskola tantestülete csatlakozott, a polgári engedetlenségre való felszólításhoz április 29. estéjéig nagyjából 150, 
hogy azután 30-án több mint 250 legyen a számuk. Az iskolák előtt is más-más létszámmal voltak jelen tanárok és szülők, a budapesti Teleki-
gimnázium előtt például sokan álltak, ám volt olyan iskola is, ahol egy táblát akasztottak az ablakba: „Az iskolában folyamatos és zavartalan a 
tanítás.” 
 

Értékelés pró- és kontra 
 

Sikeresnek ítélte a Tanítanék Mozgalom a 30-
ai, reggel nyolc és kilenc óra közötti időszakra 
meghirdetett polgári engedetlenségi akcióját. 
A mozgalom három képviselője, Pilz Olivér, 
Pukli István és Törley Katalin közleményében 
azt írta: ilyen erejű megmozdulásra Magyar-
országon még nem volt példa. Rámutattak, 
előzetesen mintegy 200 iskola jelezte, hogy 
részt vesz az akcióban, a beérkező visszajel-
zések alapján azonban ennél jóval több helyen 
mentek ki az iskolák elé. A Tanítanék Mozga-
lom délután két órai adatai szerint legalább 
300 iskola és több mint 7 ezer ember vett részt 
a megmozdulásban. Bíznak abban, hogy ez a 
nap nem múlik el nyomtalanul. Végső céljuk, 
hogy érdemi tárgyalásokon, az érintettek, 
szakértők bevonásával kezdődjön meg az 
oktatás átalakítása. 
 Kudarcba fulladt a pedagógusok 30-ai de-
monstrációja, hiszen a 3200 iskolából mind-
össze százban tartottak tiltakozó akciót. Ennek 
ellenére a kormány tiszteletben tartja a tilta-
kozók véleményét, azt viszont helytelennek 
tartja, hogy beviszik a politikát az iskolákba – 
közölte Lázár János a Kormányinfón március 
31-én. A Miniszterelnökséget vezető miniszter 
szerint intő jel a Tanítanék Mozgalom szerve-
zőinek, hogy felhívásuktól a pedagógusok és a 
diákok több mint 90 százaléka távol tartotta 
magát, azaz ennyien tartják fontosabbnak a 
tárgyalást a tiltakozásnál. A Nemzeti Pedagó-
gus Kar (NPK) elnöke szerint tartós eredményt 
csak tárgyalásokkal lehet elérni; ezért azt kéri, 
hogy azok, akik valóban szakmai megoldást 
keresnek, csatlakozzanak a köznevelési kerek-
asztalhoz. Horváth Péter az M1 aktuális csa-
tornán szerdán azt mondta, mindenki érdeke 
az lenne, hogy egységesek legyenek azokban 
az ügyekben, ahol a célok közösek. Úgy fogal-
mazott, ha a legfontosabb kérdésekben sikerül 
megegyezni, akkor szerinte a pedagógusok 
többsége megnyugszik. Ennek ellenére mindig 
lesznek majd olyanok, akiknek az eredmények 
nem elegek – tette hozzá. 
 A Pedagógusok Szakszervezetének elnöke 
március 31-én a Hír Tv-ben jelentette be, ha az 
április 4-ei tárgyaláson sem egyeznek meg a 
kormánnyal, akkor egynapos sztrájkot hir-
detnek. Galló Istvánné a megállapodás esé-
lyéről azt mondta, 25 pontból 18-ban köze-
ledtek az álláspontok, de több lényeges kér-
désben, mint például a pedagógusok kötelező 

óraszámának csökkentése vagy a tankönyv-
piac kérdése, még nem. 
 

Kezdeti zavarok 
 

A Tanítanék Mozgalom nevében Pukli István, a 
fővárosi Teleki Blanka Gimnázium igazgatója 
hirdetett meg polgári engedetlenséget egy-
órás időtartamra a március 15-ei tüntetésen. 
Pontosabban akkor sztrájkot is mondott, bár 
hozzátette, azt a sztrájktörvény miatt nehéz 
összehozni. A több tízezres tömeg pedig 
sztrájkot akart hallani, vagy nem is tudta, mi a 
különbség a két fogalom között. S bár Pukli 
Istvánt a PSZ tájékoztatta arról, hogy a szerve-
zet március 30-án délután négy órára törvé-
nyesen lebonyolítható véleménynyilvánítási 
akciót szervez, a mozgalom maradt a reggel 
nyolcórai kezdésnél. Ezzel a PSZ nyakába zúdí-
tott sok tájékozatlanságból eredő, felesleges, 
bizarr és nemtelen támadást, ami a szakszer-
vezetet arra késztette, vonja vissza kezdemé-
nyezését. (Bővebben a 4. oldalon.) Ma már 
csak az égiek lennének a megmondhatói, ha a 
PSZ akciója is lezajlik, mennyivel lett volna 
sikeresebb a 30-ai megmozdulás, hisz a kettő 
eredményessége összeadható lett volna. 
 

Budapesti pillanatkép 
 

A fővárosban március 30-án a zuglói Teleki 
Blanka Gimnázium körül élőláncot alkottak a 
polgári engedetlenségi akcióval szimpatizálók. 
A demonstráció elején Pukli István igazgató azt 
mondta, hogy a gimnázium az egész oktatási 
rendszert szimbolizálja: az egykor gyönyörű 
épületről most hullik a vakolat. Ezután felol-
vasta a Civil Közoktatási Platform 12 pontját. A 
rendőrség az akció idejére lezárta a Hungária 
körút és a Hermina út között az Ajtósi Dürer 
sort, amelynek több sávját, valamint a gimná-
zium előtti járdát elfoglalták a szimpatizánsok. 
Törley Katalin, a Tanítanék Mozgalom másik 
vezetője iskolájánál, a Kölcsey Ferenc Gimná-
zium előtt mondott beszédet. 
 A Városligeti fasorban reggel nyolckor a 
Derkovits Gyula Általános Iskola előtt két 
asztalon színes papírhajtogatás folyt. A hajto-
gatást vezénylő pedagógustól megtudtam, 
madarak, a szabadság és az önállóság jel-
képei készülnek. Azt is elárulta, a tantestület 
fele van az épület előtt, a többiek a gye-
rekekre vigyáznak. Egy apuka – aki a haj-
togatást ugyan nem vállalta, de a gyülekezést 
igen – azt mondta, szolidaritásból jött ide, 
főleg a centralizált oktatás ellen tiltakozni. 

Meg azt várja, hogy most már erőt mutasson 
a társadalom a kormány felé, elég volt az 
épülő „új kádárizmusból”. Reggel kilenckor 
már üres volt az iskola előtti járda. Csak a 
kerítésre ragasztott színes madarak jelezték, 
itt korábban történt valami.  
 A Budapest-Fasori Evangélikus Gimná-
ziumban három diák vett részt a tiltakozásban. 
Az igazgató kiment hozzájuk, majd rövid 
szóváltás után közölte, hogy akciózás után 
mindhárman mehetnek az igazgatóiba. 
 A ferencvárosi Bakáts téri Általános Iskola 
előtt 50-60 szülő és pedagógus állt, ketten 
közülük a Tanítanék 12 pontját írták krétával a 
járdára. Az egyik szülő pontokba foglalta, sze-
mély szerint miért érezte úgy, hogy itt a helye. 
Az ő három pontja így szólt: 1. Modernebb, 
naprakészebb oktatást szeretne. 2. Stratégiai 
fontosságúnak tartja az oktatást, ami szerinte 
most nagyon rossz irányba halad. 3. Az okta-
tásba kellene a legtöbb pénzt és a legjobb 
pedagógusokat, a legnagyobb tehetségeket 
koncentrálni.  

 Bodó László, az iskola igazgatója is ott állt a 
pedagógusok és szülők gyűrűjében. Mint 
mondta, már az első „Herman-levélhez” is 
csatlakoztak, most az első kérésre szintén 
„bejelentkeztek”. Nem örülnek, hogy ide ju-
tott a dolog, így a pedagógusok kénytelenek 
„engedetlenkedni”.  

 Az igazgató úr szerint akkor kellett volna 
valamit csinálni, amikor az igazi változások 
történtek. Vagyis akkor, amikor a közoktatási 
törvényt átszabták, amikor Hoffmann Rózsa 
ráerőltette az iskolákra a hit- és erkölcstanok-
tatást (mert ez nem fér össze azzal, hogy az 
iskolákban világnézetileg semleges oktatás-
nak kell folynia), amikor a gyalázatos életpá-
lyamodellt bevezették. Megalázták a peda-
gógusokat, ő is három diplomával, vezetői 
végzettséggel toporoghatott a ped.1-ben. 
Mikor ellenvetem, hogy a PSZ igenis kiabált, 
az igazgató úr legyintett, nem elég hangosan, 
mert nem hallották. Igaz, a 36 fős tantestü-
letben egyetlen PSZ-tag sincs. Az érdekvé-
delmi szervezetektől elidegenedtek az embe-
rek. Egyébként pedig elég volt a vonulgatás-
ból, a tüntetésekből, abban úgyis jobb a má-
sik fél – utalt a CÖF meneteire –, az igazi erő 
az, ha az iskola kapujára ki van írva legalább 
három napig, hogy zárva.  

 
(Folytatás a 10. oldalon) 
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 VILLANÓKÉPEK A MÁRCIUS 30-AI POLGÁRI ENGEDETLENSÉGRŐL 

 

(Folytatás a 9. oldalról) 
 

Igazából tíznapos sztrájk kellene, de azt ki 
fizeti meg? Mert egy gyerekeit egyedül ne-
velő pedagógus nem bírná ki tíz napig fizetés 
nélkül. Azt is mondta, ő már küldött a Taníta-
nék Mozgalomnak egy levelet, ami a szak-
szervezet megalakításának a lehetőségéről 
szólt. Egyszerű dolog, de az biztos, hogy azok, 
akik a régi szakszervezetnek résztvevői, tiszt-
ségviselői voltak, nem lehetnének benne. 
Választ nem kapott a mozgalomtól. Azt is 
szomorúan konstatálta, hogy a mozgalom 
követelései közül eltűnt a hit- és erkölcstan 
azonnali megszüntetése. Kicsit elfilozofáltunk 
azon, hogy hol is lett elrontva az egész. Bodó 
László szerint először akkor, amikor az Antall-
kormány, másodszor akkor, amikor a két-
harmados Horn-kormány nem ültette le az 
ellenzéket egy asztalhoz, és nem egyeztek 
meg arról, hogy mi legyen az oktatásban a 
nemzeti minimum, nem állították pályára a 
magyar közoktatást. Harmadszor pedig ak-
kor, amikor a Fidesz-kormány szétverte a 
közoktatást. Úgy vélte, az nem a „zemberek” 
dolga, a közoktatás a szakma és a nagyfor-
mátumú gondolkodók ügye kellene, hogy 
legyen. A baj csak az, hogy nincsenek nagy-
formátumú gondolkodóink, mert az értelmi-
ség is „ki lett irtva”.  
 A XI. kerületi Öveges József Szakközépis-
kola és Szakiskola tantestülete a tízperces 
szünetben demonstrált. Az iskola PSZ-alap-
szervezete akcióra hívó leveléből közlünk 
részleteket. „2011 decembere, a köznevelési 
törvény elfogadása óta a magyar nevelésügy 
minden területén változások sorozatát éljük 
át mindannyian”. (…) „Sokan voltak, akik azt 
remélték, ezek a változások összességében 
kedvező eredményre vezetnek. Mára egyér-
telműen kiderült, hogy csalódnunk kellett. Az 
iskolahasználó polgárok erre a helyzetre ko-
moly figyelmet érdemlő társadalmi akciók 
formájában válaszoltak. Ennek egyik megje-
lenési formája a Tanítanék Mozgalom már-
cius 30-ai kezdeményezése. 
 A Pedagógusok Szakszervezete Öveges 
József Szakközépiskola és Szakiskola alap-
szervezetének tagjai, csakúgy, mint az iskola 
összes pedagógusa, nap mint nap átéltük a 
változások ellentmondásait.” (…), ezért „szo-
lidárisak vagyunk a Tanítanék Mozgalom 
március 30-ai kezdeményezésével. Csatlako-
zunk mindazokhoz, akik szimbolikus és tevő-
leges formában adnak nyomatékot az okta-
tási rendszer megváltoztatását megfogalma-
zó elvárásaiknak”. 
 

Mi történt a megyékben? 
 

Baranya megyében nyolc órától 8.45-ig 
mintegy 80-an demonstráltak az ANK-nál, 
számos tanár mellett sok diák valamint szü-

lők és nagyszülők is kiálltak a kezdeményezés 
mellett. Az egyik diák a Tanítanék Mozgalom 
12 pontját is felolvasta. A belvárosi Leövey-
gimnázium közelében, a Szent István tér 
parkjában Benke Norbert baranyai szakszer-
vezeti vezető mondott beszédet mintegy 50 
résztvevő, köztük diákok előtt. Utóbbiak úgy 
tudtak megjelenni, hogy 7.45 előtt be sem 
mentek az iskolába. A Janus gimnáziumnál 
mintegy kéttucatnyi résztvevő volt. 

 Bács-Kiskun megyében bár hivatalosan 
egyik bajai iskola sem csatlakozott az orszá-
gos pedagógus megmozduláshoz, azonban 
meghirdettek egy „flashmob”-ot. A „Kicsen-
getés” fedőnevű akció lényege, hogy reggel 
7.50-kor a III. Béla Gimnázium előtt volt egy 
összejövetel, mindenkit ösztönöztek, hogy a 
tanársztrájkkal való szimpátia kifejezéseként 
kockás szalagokat kössenek az iskolák kör-
nyékére. Az összes bajai középiskola környé-
kén találtak szalagot. Kiskunfélegyházán a 
Móra Ferenc Gimnázium tanári karának né-
hány tagja csatlakozott az akcióhoz, amit 
több félegyházi polgár is támogatott. Kecs-
keméten a Damjanich János Általános Iskolá-
ban egy osztály technika óra keretében az 
udvaron virágot ültetett. A palántákból a 
tanítanék szót formázták meg a diákok taná-
ruk segítségével, az utcára egy gyerek sem 
mehetett ki. A többi tanulónak a megszokott 
rend szerint folyt a tanítás. Azok a pedagógu-
sok, akiknek nem volt órájuk, az utcán beszél-
gettek. Kiskunmajsán körülbelül 30 tanár 
demonstrált az Arany János Iskola főépületé-
nél. A Dózsa György Gimnáziumban mind-
össze két tanár merte bevállalni, hogy nem 
tartja meg az első órát. Ez egyébként érthető 
is: fegyelmit kockáztatnak a polgári engedet-
lenséggel. (Az Arany tüntetői könnyebb hely-
zetben voltak: nekik egész héten tanítási 
szünet volt.) 

 Békés megyében iskolák százai vettek 
részt a Tanítanék Mozgalom polgári engedet-
lenségében. Békéscsabán az Andrássy Gyula 
Gimnázium és Kollégiumban összesen 20 ta-
nár jelezte, hogy március 30-án nem tart órát 
reggel 8.00 és 8.45 között. Egy részüknek 
nem is volt akkor órarendi órája. Az Andrássy 
Gyula Gimnáziumnál diákok és tanárok az in-
tézmény bejárata előtt várakoztak. A békés-
csabai székhelyű „Közgé” (Széchenyi István 
Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközép-
iskola) előtt a Tanítanék Mozgalom által meg-
fogalmazott 12 pont az oktatás szabadságá-
ért című röplapokat osztogatták az iskola 
előtt elhaladóknak. Orosházán sok szimpati-
záns megjelent a reggeli órákban a Táncsics-
gimnázium előtt. Óra nem maradt el, akiknek 
éppen lyukas órájuk volt, azok közül csatla-
koztak az akcióhoz. Nyugdíjas, egykoron a ka-
tedrán álló tanárok, szülők, nagyszülők is kife-

jezték szimpátiájukat. A Wesley János Gyógy-
pedagógiai Óvoda, Fejlesztő Nevelés-Okta-
tást Végző Iskola, Speciális Szakiskola tanári 
kara is megjelent a demonstráción.  
 Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a mis-
kolci Herman Ottó Gimnáziumban az akcióban 
részt vevő tanárok nyolc és kilenc óra között 
kertészkedtek, szemetet szedtek, fát ültettek. 
Az iskola többi tanára a diákok felügyeletét 
vállalta, ők és a tanulók az iskola udvarát taka-
rították. Az akcióban szülők és szimpatizánsok 
is részt vettek, de ott lehetett látni az MSZP és 
a DK néhány helyi politikusát, valamint 
szakszervezeti vezetőket is. Pilz Olivér, az iskola 
közalkalmazotti tanácsának elnöke azt mond-
ta: bízik abban, hogy hamarosan elkezdődnek 
a tárgyalások a kormánnyal, „célunk nem az, 
hogy az utcára vonuljunk folyamatosan, ha-
nem tárgyalni szeretnénk, most a legsür-
getőbb a 12 pont lenne, a határidők itt vannak 
napokon belül”. Ezzel kapcsolatban egyebek 
mellett a tankönyvrendelést, az érettségit em-
lítette. Korábban a Fazekas Utcai Általános 
Iskola, valamint a Földes Ferenc Gimnázium is 
külön akciót hirdetett Miskolcon az oktatás 
átalakításáért. A Fazekas előtt mégsem rajzolt 
senki, a Földes Ferenc Gimnázium előtt, a 
kockás abrosszal leterített piknikasztalnál pe-
dig csupán kéttucatnyi, többségében szépkorú 
gyűlt össze, hogy támogassa a Tanítanék Moz-
galom követelését.  

 Csongrád megyében, a Szegedi Radnóti 
Miklós Kísérleti Gimnáziumnál diákok állták 
körbe élőláncukkal az iskolát, a 800 hallgató 
harmada írta alá azt az ívet, amellyel enge-
délyt kértek az intézmény igazgatójától a 
megmozdulásukhoz. A szünet utáni első taní-
tási napon, az első csengetés előtt már több 
százan állták körbe az iskola épületét, az élő-
lánchoz néhány pedagógus és maga az igaz-
gató, Gál Béla is csatlakozott.  

 Fejér megyében Székesfehérváron, Du-
naújvárosban és Bicskén is volt megmozdu-
lás. Székesfehérváron a Teleki Blanka Gimná-
zium előtt kisebb tömeg gyűlt össze. Az ese-
ményen néhány lyukasórás diák is részt vett, 
ők kockás ingben érkeztek. A többiek tanul-
tak.  
 Győr-Moson-Sopron megyében a sop-
roni Deák Téri Általános Iskola pedagógusai-
nak mintegy 90 százaléka csatalakozott a pe-
dagógussztrájkhoz, ők a gyerekeket az első 
órában az udvarra vitték. A Gárdonyi-iskola 
előtt mintegy 30-an várakoztak, köztük ellen-
zéki politikusok is. Kicsengetés után néhány 
pedagógus is megjelent kockás ingben és 
egy, „A szolidaritás nem oszt, hanem szoroz” 
feliratú molinóval. Ők megtartották az első 
órát, a szünetet használták fel az országos 
sztrájkhoz való csatlakozásukhoz.  

(Folytatás a 11. oldalon) 
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VILLANÓKÉPEK A MÁRCIUS 30-AI POLGÁRI ENGEDETLENSÉGRŐL 

 

(Folytatás a 10. oldalról) 
 

A csornai Széchényi általános iskolában a gye-
rekek felügyeletéről azok a kollégák gondos-
kodtak, akik nem kívántak részt venni a sztrájk-
ban. A pártolók pedig az épületben töltötték 
az egy órát. Győrben a Pálffy-iskola volt az 
egyetlen, ahol az első óra közben kivittek egy 
osztályt az épület elé, és a diákok kockákat raj-
zoltak az aszfaltra. A mosonmagyaróvári Móra 
Ferenc Általános Iskola előtt is tiltakoztak, a 
Haller-iskola diákjai az épület előtt álltak. 
 Hajdú-Bihar megyében összesen nyolc 
iskola pedagógusai csatlakoztak a 30-ai reggel 
nyolc és kilenc óra között tartott polgári en-
gedetlenségi akcióhoz. (Debrecenben négy 
helyen szünetelt az oktatás. A városban 36 ál-
talános iskola és 39 középiskola működik, 
melyekben közel 4 ezer pedagógus látja el 
feladatait.) Olyan intézmények is akadtak, 
ahol a tantestületeknek csak egy része vett 
részt (például a vegyipariban) az akcióban. A 
Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló 
Gimnáziuma és a Tóth Árpád Gimnázium 
épülete előtt néhány tucatnyi, csoportokban 
beszélgető pedagógus, szülő és pár diák gyűlt 
össze, sokan viseltek kockás inget.  
 Heves megyében két városban, két hely-
színen csatlakoztak a demonstrációhoz. Eger-
ben egyedül az Egri Szakképzési Centrum Ke-
reskedelmi, Mezőgazdasági és Vendéglátóipa-
ri Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiu-
ma tanári karának néhány tagja tartott egy 
órás szünetet. Hozzájuk az iskola előtt csatla-
kozott néhány nyugdíjas kollégájuk, illetve a 
környéken élők. Gyöngyösön a pedagógusok 
és a városban élők közösen élőláncot alkottak 
a Berze Nagy János Gimnázium előtt.  
 Komárom-Esztergom megyében, Tatabá-
nyán a Kodály Zoltán Általános Iskola és tag-
intézménye (Herman Ottó Általános Iskola), 
valamint a Pedagógiai Szakszolgálat néhány 
gyógypedagógusa csatlakozott a tiltakozáshoz. 
A Herman-iskola előtt reggel csaknem 50-en 
álltak (köztük szülők is), a tanárok nem beszél-
hettek a tiltakozásról, mindössze annyit mond-
tak el, hogy a diákok felügyeletét biztosítják 
nyolc és kilenc óra között, a kiesett órákat 
pedig be fogják pótolni. A Kodály-iskola elé 
nem álltak ki a tanárok, viszont az épület fő-
bejáratánál kockás ingeket függesztettek ki. A 
Bánki-középiskola bejáratára kifüggesztett 
plakáton „Alternatív polgári elégedetlenség” 
felirat hirdette a programot. Nyergesújfalun a 
Kernstok Károly Általános Iskola diákjaira az 
udvaron néhány pedagógus figyelt, döntő 
többségük az iskola főbejárata előtt tiltakozott. 
A megye több iskolájából is csatlakoztak a 
tiltakozáshoz, Tatán, az Eötvös-gimnáziumnál 
diákok is. A pilismaróti Bozoky-iskola előtt is 
felsorakoztak jó néhányan. 

 Jász-Nagykun-Szolnok megyében a Szé-
chenyi István Gimnázium jelezte a részvéte-
lét, beszámolót nem kaptunk az eseményről.  
 Nógrád megyében az alapszervezeti tit-
károk visszajelzései alapján mindössze né-
hány helyen volt kis létszámban demonstrá-
ló. Bátonyterenyén ugyanaz a kb. tízfős cso-
port járta végig az iskolákat, és néhány percig 
voltak ott, míg a fotókat elkészítették. 
 Pest megyében, Szentendrén is tiltakoz-
tak a tanárok és a szülők. Volt, ahol az iskola 
előtt gyülekeztek, és volt, ahol társadalmi 
munkát végeztek ebben az egy órában. A II. 
Rákóczi Ferencről elnevezett iskolában azon-
ban az igazgató állítólag megtiltotta a de-
monstráción való részvételt. Azért itt is kife-
jezték tiltakozásukat a pedagógusok. Szentlő-
rinckátán az Imre Sándor Általános iskola 
pedagógusai és diákjai egy kis szemétszedés-
sel „elégedetlenkedtek”. 
 Somogy megyében vérszegény volt a til-
takozás, kevés tanár hagyta ott az első óráját, 
egyedül csak Öreglakon lépett egységesen a 
tantestület. Sok intézményben március 30-án 
még tartott a tavaszi szünet. Így volt ez né-
hány kaposvári iskolában is, ám a megyeszék-
helyen sok helyütt ott sem vállalták a polgári 
engedetlenséget, ahol már folyt tanítás. A 
Munkácsy-gimnáziumban, ahol február 29-
én több száz diák állt a pedagógusok mellé, 
március 30-án senki sem demonstrált. A 
Táncsics-gimnáziumban egy, a közgazdasági-
ban három pedagógus nem tartott első órát. 
A még zárva tartó Toldi-iskola előtt közel 40-
en verődtek össze. A tabi Takáts Gyula-isko-
lában az 55 pedagógusból egy, a félezer di-
ákból 20 hagyta ki az első órát, hozzájuk 20 
civil csatlakozott.  
 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében fél 
tucat középiskola csatlakozott a megmozdu-
láshoz. A Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimná-
zium nevelőtestülete egyhangúlag döntötte 
el, hogy nem vesz részt a tüntetésen. A Zrí-
nyi-gimnázium előtt tanárok, diákok, szülők, 
nagyszülők álltak ki egy célért. A nyírbátori 
városvezetés támogatta a Tanítanék Moz-
galom törekvéseit, így a nyírbátori Magyar-
Angol Kéttannyelvű Általános Iskola és Mű-
vészetoktatási Intézmény is csatlakozott az 
akcióhoz. Az iskola előtt közel 50-en gyűltek 
össze, köztük szülők, nagyszülők, tanárok, 
óvónők, önkormányzati vezetők. 
 Tolna megyében a PTE IGY Gyakorló 
Iskola előtt körülbelül 40-50 pedagógus és 
szülő beszélgetett 30-án reggel. A gyerekek 
őrzését megszervezték. A szülők közül volt, 
aki a gyermeke osztályát vitte sétálni tanító 
nénistől. A Paksi Vak Bottyán Gimnázium 
teljes tanári kara reggel nyolctól egy órát 
töltött a diákokkal az iskola udvarán. Nem 
tartották meg a tanrend szerinti órákat, de 

gondoskodtak a diákok felügyeletéről. A 
dombóvári belvárosi általános iskola tantes-
tületének 70-80 százaléka csatlakozott a kez-
deményezéshez. 
 Vas megyében, Szombathelyen megl-
ehetősen szerény volt a tiltakozás, mindössze 
három iskola előtt lehetett kisebb csoporto-
kat látni. A Bercsényi Miklós Általános Iskola 
előtt mintegy 20-an voltak (igaz, az intéz-
ményben szerdán még tartott a tavaszi szü-
net), az Aranyhíd előtt 30-40-en, a Nagy Lajos 
Gimnáziumnál pedig néhány tanár és szülő 
gyűlt össze.  
 Veszprém megyében, Veszprémben két 
óvoda és egy középiskola csatlakozott a Taní-
tanék Mozgalom országos akciójához. A 
Hársfa Óvodában több pedagógus és okta-
tást, nevelést segítő munkatárs kockás ab-
roszokat terített az óvoda kerítésére. Mun-
kaidőn kívül csatlakozott a Vadvirág Körzeti 
Óvoda öt dolgozója is a megmozduláshoz. A 
Veszprémi Szakképzési Centrum Ipari Szak-
középiskolájában diákok és szülők is de-
monstráltak. Ajkán az Ajkai Szakképző Iskola 
Bánki Donát Intézményegységének udvarán 
gyűltek össze nyugdíjas és aktív pedagógusok 
és szimpatizánsok. A Bródy Imre Gimnázium 
diákjai kivonultak a városba megnézni a köz-
téri szobrokat. A zirci Reguly Antal Német 
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 
tanárai, nyugdíjas kollégák és szimpatizánsok 
mintegy 70-en vettek részt az akcióban.  
 Zala megyében, Zalaegerszegen, a Zrínyi 
Miklós Gimnázium előtt gyülekeztek a moz-
galommal egyetértők és szimpatizálók. Keszt-
helyen a Vajda János Gimnázium előtt jöttek 
össze szülők és tanárok. Zalaegerszegen ki-
lenc iskolaigazgató időt kért a hivatalos tár-
gyalások lefolytatására, és türelemre szólított 
fel az oktatás átalakításáról szólva abban a 
felhívásban, amelynek az „Én tényleg taní-
tanék...” címet adták, és nem csatlakoztak a 
Tanítanék Mozgalom akciójához.  
 

Hogyan tovább? 
 

Az egyórás polgári engedetlenség napján 
Pukli István 14 napot adott a kormánynak, 
hogy megkezdődjenek velük a valódi tárgya-
lások. A kormány nem tárgyal külön a tün-
tető tanárokkal, reagált erre Palkovics László 
oktatási államtitkár. Balog Zoltán, az Emmi 
minisztere azt hangsúlyozta, az iskola az a 
hely, ahol tanulni és tanítani szoktak, amit 
érdemes mindenkinek betartani. A miniszter 
szerint adottak a tárgyalás keretei, minden 
szervezetet várnak a köznevelési kerekasz-
talhoz. Beszél arról is, hogy szeptember 1-
jétől már az új rendszerben fognak működni 
az állami fenntartású iskolák. (A hogyan 
továbbról a 15. oldalon olvashatnak.)  

PL-összeállítás 
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 A KEREKASZTAL AZ ÁLLAMI FENNTARTÁS MELLETT 
Palkovics: megállapodás a nyugdíjas pedagógusok továbbfoglalkoztatásáról 

 

Megállapodás született a köznevelési kerekasztal március 22-ei ülésén a nyugdíjas pedagógusok továbbfoglalkoztatási lehetőségei-
ről – közölte az oktatási államtitkár az ülés után. 
 

Palkovics László elmondta: abban marad-
tak, hogy adott esetben az intézményve-
zető döntése alapján legyen mód legfel-
jebb kétéves továbbfoglalkoztatásra. Fon-
tosnak tartják, hogy ezen pedagógusok 
tudása ne vesszen el, és lehetőséget kí-
vánnak biztosítani, hogy szakértőként to-
vábbfoglalkoztathatók legyenek. 
 Kitért arra is, hogy a jövő héttől az isko-
laigazgatók rendelkezésére bocsátják azt a 
kártyát, illetve készpénzt, amely a min-
dennapi működéshez szükséges beszerzé-
seket biztosíthatja.  
 Hozzátette: a Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ (Klik) élén egy hónappal 
ezelőtt bekövetkezett vezetőváltás óta a 
tervezett feladatok megfelelő ütemben 
haladnak, a működéshez szükséges forrá-
sokat folyamatosan biztosítják. 
 Az ülésen tájékoztató hangzott el a 
szakszervezetekkel folytatott sztrájkbizott-
sági tárgyalásokról is, amelyek április 4-én 
folytatódnak – jelezte az államtitkár. 
 Bíró Gábor a fenntartói munkacsoport 
képviseletében elmondta: nem kerülhető 
meg az állami fenntartás a jövőben sem. 

Azon az állásponton vannak, hogy to-
vábbra is kell egy központi szervezet, 
amely alá tagozódnának a szervezeti egy-
ségek. Elképzeléseik szerint a struktúra a 
megyékhez, járásokhoz igazodna. Azt is 
elképzelhetőnek tartotta, hogy megyéket 
és járásokat összevonnának az új rendszer-
ben. 
 Rögzítette: minőségorientált, költ-
séghatékony, profi fenntartói működésre 
van szükség. A hatékonyság növelésébe 
ugyanakkor beletartozik a gazdasági racio-
nalitás és a pedagógiai hatékonyság is. Azt 
is javasolják, hogy például az iskolaigazga-
tók nagyobb jogosultságot kapjanak a je-
löltek, pályázók meghallgatása során, és 
fontosnak tartják, hogy a törvényileg előírt 
feladatokhoz törvényileg garantált forrá-
sok legyenek biztosítva.  
 Felvetette, hogy az iskolaigazgatókat 
tegyék érdekeltté a bevételekben, arról 
azonban még vita van, hogy ezen bevé-
telek hány százaléka maradjon helyben – 
jelezte. 
 Részletes javaslatukat a május 17-ei 
ülésre dolgozzák ki – közölte.  

 Bella Tibor a foglalkoztatási munka-
csoport képviseletében fontos előrelépés-
ként értékelte a nyugdíjas pedagógusok 
továbbfoglalkoztatását. 
 Kitért arra is, hogy javaslataik között 
szerepel az iskolában kötelezően eltöl-
tendő 32 óra felülvizsgálata. Jelezte: azt 
kérték, ez szűnjön meg.  
 Felül kell vizsgálni a helyettesítések 
rendszerét is, a belső helyettesítések rend-
szere „minimálisan működik”, a külső pe-
dig gyakorlatilag nem.  
 Sipos Imre köznevelési helyettes állam-
titkár kérdésre elmondta: a tankönyvpiac-
ról most nem tárgyaltak, az egy későbbi 
kerekasztaltéma lesz. További felvetésre 
közölte: a köznevelés biztonságos műkö-
dését a kormány biztosította eddig is, és a 
jövőben is biztosítja. 
 A jövő hétre jelzett pedagógusakci-
ókról azt mondta: „adatbekérés és retor-
zió” eddig sem volt és ezután sem lesz. A 
kormány és a Pedagógusok Szakszerve-
zete is felhívást tett közzé, amelyből kide-
rül, megvannak a jogi lehetőségek a 
véleménynyílvánításra. 

 

 

VOLT FIGYELMEZTETÉS! 
A Klik jelenlegi formájában megszűnik, de az állami fenntartás marad 

 

Az oktatási államtitkár szerint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (Klik) megszűnése azt jelenti, hogy jelenlegi formájában 
nem működik tovább, de az állami fenntartás jó döntés volt, és az továbbra is feltétel. Ülést tartott március 22-én az Országgyűlés 
kulturális bizottsága. 
 

Palkovics László a bizottság előtt kiemelte: az iskolákhoz tartozó 
döntéseket lehetőség szerint az igazgató kezébe teszik, aki az in-
tézmény költségvetését és létszámgazdálkodását is megtervez-
heti, de nagyobb szerephez jut a minősítési rendszerben, a tan-
testület motiválásában is. Beszámolt a köznevelési kerekasztal 
keddi ülésének azon döntéséről is, amellyel megteremtik a nyug-
díjas pedagógusok továbbfoglalkoztatásának lehetőségeit maxi-
mum két évig. 
 A vitában Hoffmann Rózsa (KDNP) korábbi köznevelési állam-
titkár felvetette: nem volna szerencsés, ha a visszafoglalkoztatott 
nyugdíjasok elszakadnának a tanítástól, pusztán tanfelügyelői 
feladatokat látva el. Hangsúlyozta azt is: a fenntartói szervezetet 
létszámarányosan kellene létrehozni, az egy járás egy tankerület 
rendszerét túlzottan mechanikusnak ítélte. Az Oktatáskutató és 
Fejlesztő Intézet sorsára kérdezett rá, és arra: hogyan mentik át 
annak szellemi, tudományos hátterét? Közölte: nem hisz abban, 
hogy a tantervalkotást és a tankönyvírást az egyetemek önma-
gukban jól el tudnák látni. Az átalakítás sikere szerinte azon múl-

hat: az újabb változásokhoz ad-e a tárca több segítséget az isko-
láknak. Ez ugyanis korábban sem volt elégséges – jegyezte meg. 
 Ikotity István, a bizottság LMP-s alelnöke a pedagógusok 
sztrájkjogára kérdezett rá, valamint arra: milyen eljárást alkal-
maznak a munkájukat beszüntető tanárokkal szemben? 
 Dunai Monika (Fidesz) szerint az ellenzék nem a lényegről 
beszél. A lényeg az, hogyan tudnak a jelenlegi állapotokból to-
vábblépni. Észlelik, vannak javítandó területek, ezt senki nem ta-
gadja, ezért kérték meg mind a 160 ezer pedagógust, hogy 
mondják el a véleményüket. Felidézte a köznevelési kerekasztal 
létrehozását, és azt mondta: aki ma bármit tenni akar, annak eb-
ben a folyamatban kell részt vennie. Aki tenni szeretne, az ne az 
utcára vonuljon, hanem menjen el a kerekasztalra – szólított fel.  
A pedagógusok szakmai kompetenciáját igyekeznek minden 
módon elismerni, anyagi és erkölcsi megbecsülést kívánnak nekik 
adni. Követeléseik jó része már most megállapodás, vagy ahhoz 
közeli állapotban van – jegyezte meg. 

(Folytatás a 13. oldalon)  
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VOLT FIGYELMEZTETÉS! 

 

(Folytatás a 12. oldalról) 
 Farkas Gergely (Jobbik) azt firtatta, milyen garanciát tudnak 
adni arra, hogy a köznevelési kerekasztal konszenzusos megál-
lapodásait betartják. Példaként hozta, sürgés-forgás van a kerek-
asztalon, de közben bejelentik a Klik megszűnését. Hasonló pél-
daként említette a tananyag csökkentését. Dúró Dóra (Jobbik), a 
bizottság elnöke szerint a megoldáshoz hozzájárulnak a tünteté-
sek, és a kerekasztal nem jött volna létre, ha nincsenek a politikai 
eszközöket is használó tiltakozások. A kerekasztal nem azért ala-
kult meg, mert a kormány úgy gondolta, erre szükség van. Megje-
gyezte: szerinte ugyanakkor Pukli István is „túltolta egy kicsit a 
biciklit”. Firtatta, hogy mit jelent a Klik megszűnése. Tudakolta, 
hogy ezzel a döntési kompetenciák lentebbi szintre kerülnek-e. 
Hosszú távon ez sem jelent megoldást – vélekedett. Nem minden 
iskolának a legjobb az állami fenntartás. Azt is kérdezte: elképzel-
hető-e, hogy elfogadják, van olyan iskola, ami önkormányzati 
fenntartásban működne jobban?  
 Kunhalmi Ágnes (MSZP) szerint a kormányoldal az elkeseredett 
pedagógusok jelzéseit próbálja politikai síkra terelni. De ők ezeket a 
problémákat öt-hat éve mondják, volt figyelmeztetés, ahogy jobb-
oldali értelmiségiek részéről is – mondta, hozzátéve: gyerekköz-
pontú és nem Klik-központú oktatási rendszerre lenne szükség. A 
Klik megbukott – jelentette ki, majd feltette a kérdést: ki a felelős 
azért, hogy a pedagógusok 20 százaléka az utcán van? 

 A független Szabó Szabolcs a kerekasztal üléseinek nyilvá-
nosságát kérte, és arra kérdezett rá: kik képviselik a neveléstu-
dományt és a gyakorló pedagógusokat? 
 Reagálásában Palkovics László azt mondta: megvan a tüntetés-
nek is a szerepe, de a szakmai egyeztetéseken kell megoldást ta-
lálni. A márciusra 30-ára tervezett akcióról azt mondta: a pedagó-
gusoknak minden joguk és lehetőségük megvan, hogy sztrájkol-
janak, ugyanakkor a szakszervezet szerinte nagyon bölcsen foglalt 
állást. A gyerekeik érdekének sérelmével járó akcióra, úgy gondolja, 
felelőtlenség buzdítani. Az állami fenntartás továbbra is feltétel, 
továbbra is fontosnak gondolják. Ez jó döntés volt, a szervezetnek 
kell jól működnie – mutatott rá.  
 A Klik megszűnése azt jelenti, ilyen módon nem működik 
majd, új állami struktúra váltja fel. A kormány abszolút komo-
lyan veszi a kerekasztalt – rögzítette, hozzátéve: kezdettől fogva 
kommunikálják, hogy a Klik mostani formájában megszűnik, és 
más formában működik majd. A tananyag csökkentéséről azt 
mondta: olyan megoldást kell találni, ami a magyar viszonyok-
nak a legmegfelelőbb. 
 Az iskolák méretüktől függően fognak bankkártyára vagy kész-
pénzben forrást kapni a mindennapos beszerzéseikre – jelezte egy 
másik témáról. Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetről elmondta: a 
tankkönyvkiadás a Kellóhoz kerülne, a tankönyvkutatás pedig az 
egyetemekhez. 

 

 

A JÖVŐÉRT AGGÓDIK AZ MTA 
Lovász László: az utolsó pillanatban vagyunk, hogy tegyünk valamit az oktatás érdekében 

 

A Magyar Tudományos Akadémia látta vendégül A jövőért, gyermekeink oktatásáért című konferenciát, ahol Lovász László, az MTA 
elnöke elmondta: a tanártüntetéseken látható energiát most a tanároknak, a kormánynak és a társadalomnak közösen kell abba az 
irányba fordítani, hogy valóban lényegesen javuljon a közoktatás helyzete. 
 

„Mindnyájan egyetértünk abban, hogy a 
legnagyobb kincsünk a gyerek, gyermeke-
ink jövője a legfontosabb, és hogy nyitott, 
gondolkodni tudó, az információt kritiku-
san szemlélő fiatalokra van szükség. A köz-
nevelés, oktatás helyzete jelentősen rom-
lott, és ez objektíven mérhető például a 
PISA-felmérésekben vagy az innovációs mu-
tatókban. Az utolsó pillanatban vagyunk, 
hogy tegyünk valamit az oktatás érde-
kében” – mondta Lovász László az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma által megren-
dezett oktatási konferencián 300 iskola-
igazgató előtt. 
 Az MTA elnöke elmondta: a Magyar 
Tudományos Akadémia ezt felismerve 
indította el másfél éve szakmódszertani 
programját, amelyben tudományos mód-
szerekkel vizsgálják, mit és hogyan lehet 
tanítani ma az iskolákban, hogyan hasz-
náljuk az új lehetőségeket. A program első 
szakaszában végzett munkáról 15 kutató-
csoport számolt be március 24-én, és 
nemrég kiírták a második, kibővített körre 
vonatkozó pályázatot is. A szakmódszer-

tani program egy hosszú távú, öt-tíz évre 
tervezett munka. 
 Lovász László arról is beszélt, hogy az 
Akadémia természetesen nem zárkózik el 
a rövidebb távú véleménynyilvánítástól 
sem, és részt vesz a köznevelési kerekasz-
talon. Az MTA elnöke szerint most meg-
nyílt egy kapu, megvan az energia, lelke-
sedés ahhoz, hogy valami új, fontos válto-
zás jöjjön az oktatásban. Ez nem könnyű, 
és mindenkinek át kell gondolnia, mit tud 
tenni e cél érdekében. 
 A kormánytól több támogatás kell, és 
nem csak a tanárok fizetéséről van szó (bár 
ez is nagyon lényeges, mert vonzóbbá kell 
tenni a tanári pályát). A közoktatás re-
formját nem szabad pénzkivonási lehető-
ségnek tekinteni, ahogyan azt sajnos sok 
korábbi kormány tette. Nem szabad a 
mundér becsületét védeni, a hibákat el kell 
ismerni. A kerekasztalt nem szabad arra 
használni, hogy „kieresszük a gőzt”, hanem 
a tanártüntetéseken látható energiát arra 
kell fordítani, hogy oktatásunk jobb irány-
ba fejlődjön. 

 Ehhez a tanároknak is többet kell 
vállalniuk. Az új bevezetése mindig teher, 
sok munkával, tanulással és sokszor 
frusztrációval jár. Tény, hogy a tanártár-
sadalom most elégedetlen, de félre kell 
tenni a megbántódásokat, és előre kell 
nézni. A gazdasági vezetők, politikusok, 
tudósok tapasztalata, véleménye, igénye 
fontos motiváció, de nekünk is meg kell 
értenünk, hogy hiába találunk ki új dolgo-
kat, ezek megvitatás, kipróbálás, a taná-
rok fellelkesítése nélkül kudarcra vannak 
ítélve – mondta az MTA elnöke. 
 Lovász László végül a szülők, családok 
szerepéről beszélt. Nem szabad azt kér-
dezni, hogy miért tanuljon mást a gyerek, 
mint én 30-40 éve. Mást és máshogy kell 
tanulni most, mint régen, és ez nagy ter-
het ró a családokra. Anyagi áldozatokat is 
kell hozni, például különórákat fizetni 
azoknak, akik ezt megengedhetik maguk-
nak, vagy lehetővé tenni, hogy a fiatal ne 
álljon munkába, hanem tanulhasson to-
vább.  

MTA–PL 
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 FELMÉRTÉK A GYEREKEK NYELVTUDÁSÁT 
 

A községek iskolái szembetűnően gyenge eredményt produkáltak 
 

Az Oktatási Hivatal közzétette honlapján március 23-án a 2014–2015-ös tanévben – első alkalommal – szervezett 
országos idegen nyelvi mérés eredményeit. A 6. és 8. évfolyamos tanulók angol- és némettudását mérték fel 2787 te-
lephelyen, a teszt összesen 173 001 tanulót érintett. A mérés szerint a gyenge eredményt elérő iskolák száma szembe-
tűnően magas a községekben, míg a jó eredményt elérő iskolák száma kiemelkedően magas Közép-Magyarország 
régióban. 
 

Érintett telephelyek és tanulók 
 
A 2014–2015-ös tanévben az Oktatási Hivatal angol és né-
met nyelvből idegen nyelvi mérést szervezett az adott nyel-
vet első idegen nyelvként tanuló 6. és 8. évfolyamos tanulók 
számára. A mérés 2787 telephely összesen 173 001 tanulóját 
érintette az alábbi megoszlásban: 
 

Évfolyam 
Anol nyelvi 

mérés 
Német nyelvi 

mérés 

6. évfolyam (A1-es 
szint) 

63 789 24 544 

8. évfolyam (A2-es 
szint) 

61 826 22 842 

 
A mérésben részt vevő telephelyek közel felét az angol és a 
német nyelvi mérés egyaránt érintette. A telephelyek 
felmért nyelvek szerinti megoszlása az alábbi ábrán látható. 
 

 
 

A mérések követelményei 
 
A mérés legfőbb célja az volt, hogy az iskolák számára 
visszajelzést adjon, tanulóik nyelvtudása mennyire felel 
meg a Nemzeti alaptanterv (Nat) által az adott évfolyam 
végére célként kitűzött nyelvtudási szintnek. Ennek meg-
felelően a 6. évfolyamos tanulóknak a Közös európai refe-
renciakeret (KER) szerinti A1, a 8. évfolyamosoknak a KER 
szerinti A2 szinten kellett Hallott szöveg értése és Olvasott 
szöveg értése feladatokat megoldaniuk. Mindkét évfolya-
mon a 60 százalékos eredmény jelentette az adott nyelvi 
szint teljesítését. 

 A mérések feladatlapjait az Oktatási Hivatal által meg-
bízott munkacsoportok dolgozták ki, majd azokat a hivatal 
a megfelelő számban sokszorosíttatta, és eljuttatta az 
iskolákba. A teszteket az iskolák a központilag kiadott 
javítási-értékelési útmutatók alapján, a hivatal által biz-
tosított elektronikus rendszer segítségével értékelték. Az 
iskolák – a mérés céljának megfelelően – az elektronikus 
rendszerben a mérés után közvetlenül megismerhették 
saját eredményeiket. 
 
A megfelelt minősítést szerző tanulók százalékos aránya 
évfolyamonként és nyelvenként az alábbiak szerint alakult: 
 

 
  
Az adatok azt mutatják, hogy a 6. osztályosok, akik már a 
2013-ban bevezetett, új Nat szerint készültek, a célként 
kitűzött nyelvi tudásszintet magas százalékban elérték. A 
8.-os tanulók még nem az új Nat szerint tanultak, ám az 
elért eredmények ott is biztatóak. A két adat azért nem 
hasonlítható közvetlenül össze, mert – ahogyan azt írtuk – 
a két évfolyam különböző tantervi előírások szerint tanul.  
 

A mérés összesített eredményei 
 
A 2014–2015-ös tanév idegen nyelvi mérésének összesített 
eredményei azt mutatják, hogy a gyenge eredményt elérő 
iskolák száma szembetűnően magas a községekben, míg a 
jó eredményt elérő iskolák száma kiemelkedően magas 
Közép-Magyarország régióban.  
 A 2015-ös idegen nyelvi mérés adatainak elemzéséből 
az is kiderült, hogy a 6. évfolyamos angol nyelvi mérésben 
részt vevő tanulók 82 százaléka, a 6. évfolyamos német 
nyelvi és a 8. évfolyamos angol nyelvi mérésben részt 
vevőknek körülbelül 70 százaléka, a 8. évfolyamos német 
nyelvi mérésben részt vevőknek pedig alig több mint a fele 
szerzett megfelelt minősítést, azaz érte el a feladatlapon 
maximálisan elérhető pontszám 60 százalékát.  
 Az idegen nyelvi mérést a hivatal az idei és a további 
tanévek során is meg fogja szervezni, így a 6. és 8. év-
folyamosok első idegen nyelvi teljesítménye a mérések 
eredményei alapján rendszeresen követhető lesz. 
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A TANÁROK NEM TRÉFÁLNAK 

A szakszervezetek segítségével félpályás útlezárás is lehet 
 

Újabb, immár kétórás polgári engedetlenségre hívja április 15-én a pedagógusokat a Tanítanék Mozgalom, ha a kormány velük és a Civil 
Közoktatási Platform képviselőivel nem ül le tárgyalni. Ugyancsak 15-ére a néhány napja a szakszervezetekkel megalakult akciószövetség 
egyes tagjai segítségként figyelmeztető sztrájkot, illetve félpályás útlezárást ígértek. 
 

Mivel a tanárok nem tréfálnak, és az idő is 
sürget, újabb polgári engedetlenségi akciót, 
munkabeszüntetést hirdetett a közoktatás-
ban a Tanítanék Mozgalom és a Civil Közok-
tatási Platform április 15-ére, arra az esetre, 
ha a kormány április 12-én nem ül le velük 
tárgyalni. Ezt Törley Katalin, a mozgalom 
képviselője jelentette be április 1-jén. El-
mondta, szakértőkkel, kész háttéranyagokkal 
várják a kormány „megfelelő felhatalmazás-
sal” rendelkező képviselőit a MUOSZ székhá-
zában. Elmegyünk a falig, addig fokozzuk a 
nyomást, amíg nem érünk el eredményt – 
jegyezte meg.  
 Beszélt arról is, hogy néhány nappal ez-
előtt megalakult az Akciószövetség a Gyer-
mekeinkért nevű összefogás, amelynek szak-
szervezeti szövetségek, szakszervezetek és 
civil hálózatok is a tagjai. A résztvevők között 
van többek közt a PSZ (Pedagógusok Szak-
szervezete) és a PDSZ (Pedagógusok De-
mokratikus Szakszervezete) is. (A névsort a 
cikk végén olvashatják.) 
 Törley Katalin beszámolt a március 30-ai 
egyórás polgári engedetlenségi akcióról is. Az 
szerinte, „bárki bármit mond” – sikeres volt, 
mintegy 15 ezren vettek részt benne: tanárok, 
diákok, szülők és szimpatizánsok követelték a 
valódi változtatásokat az oktatásban, és álltak 
ki a véleménynyilvánítás szabadságáért.  
 A sajtótájékoztatón felszólaltak az akció-
szövetséghez csatlakozott szakszervezetek 
képviselői is. A szakszervezeti vezetők kiemel-
ték, hogy az oktatás, a gyerekek problémája 
össztársadalmi ügy, ezért fontos az összefo-
gás, szolidaritás. Kordás László, a több mint 
180 ezer tagot képviselő Magyar Szakszerve-
zeti Szövetség (MASZSZ) elnöke szerint a 
mozgalmat országossá kell bővíteni. Ha ápri-
lis 15-én lesz megmozdulás, akkor megfon-
tolják, hogy azt félpályás útlezárásokkal és 
más demonstrációkkal támogassák. Földiák 
András, a SZEF elnöke elmondta, az akciószö-

vetséghez való csatlakozás jelentőségét nö-
veli, hogy a PSZ, amelyik saját jogán is csat-
lakozott, ennek a konföderációnak a tagja.  
 Székely Tamás a vegyipari dolgozók leg-
nagyobb szakszervezetének nevében úgy 
fogalmazott: a VDSZ támogatja a pedagógu-
sok és diákok harcát, amelyet az oktatási 
rendszer reformjáért indítottak, hiszen pél-
dául a szakmunkásképzési rendszer draszti-
kus lenullázása ezt az ágazatot érinti a legsú-
lyosabban. A szervezet elnöke elmondta, a 
vegyipar területén vannak a leghosszabb 
ideig betöltetlen munkahelyek – a vállalatok 
csaknem 20 százalékánál tartós munkaerőhi-
ány van –, mert nincs jó, sőt szinte egyáltalán 
nincs szakmunkás-utánpótlás. A VDSZ ezért a 
szakképzési rendszer érdemi átalakításáért 
felemeli a hangját. Annak ellenére, hogy az 
Ipari és Kereskedelmi Kamara milliárdokat 
kapott a struktúra átalakítására, eddig semmi 
nem történt, teljes a csőd. Ezért az oktatás 
átalakításánál mind a Pedagógusok Sztrájkbi-
zottsága 25, mind a Tanítanék Mozgalom 12 
pontját alapnak kell tekinteni. Székely Tamás 
fontosnak ítélte, hogyan zárul április 4-én a 
Pedagógusok Sztrájkbizottsága és a kormány 
tárgyalása, a VDSZ ennek fényében erősíti a 
támogatását. Hozzátette: most minden szak-
szervezetnek a pedagógusok mellett a helye, 
ágazattól függetlenül. Most a tanároknak kell 
az erő, de lehet, hogy legközelebb másokért, 
akár a vegyészekért kell majd legalább ek-
kora tömegnek az utcára mennie. A valódi 
szolidaritás ugyanis nem a meleg irodákban, 
nem a kényelmes karosszékekben mutatko-
zik meg 
 Mendrey László, a PDSZ elnöke arról 
beszélt, a szervezet április 15-ére a polgári 
engedetlenség támogatására kétórás jog-
szerű munkabeszüntetést, figyelmeztető 
sztrájkot szervez. Igaz, ehhez feltétel az elég-
séges szolgáltatásról való megegyezés, az idő 
kevés, de a PDSZ bízik a bíróság bölcsességé-

ben. Kérdésre válaszolva elmondta, a PSZ-
szel nem egyeztetett, de „az egyeztetések 
értelemszerűen meg fognak történni”.  
 Deák Dániel a felsőoktatásban működő 
Oktatói Hálózat nevében úgy fogalmazott: az 
oktatás bajban van, de fontos, hogy a társa-
dalmi elégedetlenség ne konfliktusos, hanem 
pozitív módon fejeződhessen ki. Köves Fe-
renc a Szociális Ágazatban Dolgozók Szak-
szervezetének (SZÁD) képviseletében azt 
hangsúlyozta: ágazatokon átívelő kezdemé-
nyezés indult el, így már nem csak az oktatás-
ról lehet beszélni. 
 Nemes Gábor, az Egységes Közlekedési 
Szakszervezet vezetője elmondta: arról 
egyeztetnek, hogy minél határozottabb, 
összehangolt direkt akciók legyenek az or-
szágban, ha megtartják az április 15-ei meg-
mozdulást. 
 

Az akciószövetség tagjai 
 

Konföderációként a MASZSZ (Magyar Szak-
szervezeti Szövetség), SZEF (Szakszervezetek 
Együttműködési Fóruma), ÉSZT (Értelmiségi 
Szakszervezeti Tömörülés). Ágazati szakszer-
vezetként az EKSZ (Egységes Közlekedési 
Szakszervezet), EVDSZ (Egyesült Villamos-
energia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szö-
vetsége), KKDSZ (Közművelődési és Közgyűj-
teményi Dolgozók Szakszervezete), PSZ (Pe-
dagógusok Szakszervezete), PDSZ (Peda-
gógusok Demokratikus Szakszervezete), 
HVDSZ 2000 (Helyiipari és Városgazdasági 
Dolgozók Szakszervezete 2000), SZÁD (Szo-
ciális Ágazatban Dolgozók Szakszervezete), 
Távszak (Távközlési Szakszervezet), VDSZ 
(Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon 
Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövet-
sége). Civilként, szakmai szervezetként a 
Humán Platform, az Oktatói Hálózat, a Hí-
vatlanul Hálózat és a Hálózat a Tanszabad-
ságért. 

 

 

 

EGYBECSATORNÁZNI AZ ERŐKET 
 

A Pedagógusok Sztrájkbizottsága – a PSZ, az OVSZ és az MKSZSZ – 
,valamint a PDSZ, a Tanítanék Mozgalom és a Civil Közoktatási Platform 
(CKP) képviselői tanácskoztak április 6-án a PSZ székházában a 
mozgalmak további lépéseiről. Miklósi László, a CKP egyik szóvivője  a 
hosszúra nyúlt egyeztetés pillanatnyi állásáról tudott csak beszámolni a 
kora esti sajtótájékoztatón. Azt mondta: a megbeszélésen részt vevők 
egyetértenek abban, hogy együtt kívánnak működni, „együtt kívánnak 
lépni a közoktatás érdekében”. A szóvivő a sztrájkok és a polgári enge-
detlenségi akció mellett fontos időpontnak mondta még április 12-ét, 

amikor a CKP várja a kormányzat tárgyaló delegációját. Úgy vélte, ezek 
az események a közös célt, a közoktatás érdemi javulását szolgálják. 
 Galló Istvánné, a PSZ elnöke arról beszélt, mindhárom dátum (ápri-
lis 12., április 15. amikorra kétórás polgári engedetlenségi akciót és fi-
gyelmeztető sztrájkot, illetve április 20., amikorra egynapos országos 
pedagógussztrájkot jelentettek be  – a szerk.) valamennyi szervezet szá-
mára fontos, és a továbbiakban arról fognak egyeztetni, hogy miként 
lehet a látszólag „felaprózódott erőket egybecsatornázni” az oktatás 
ügyéért. 
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Szüdi János  

CIVIL A PÁLYÁN 
 

Kádár álma valósul meg az apolitikus nemzet létrejöttéről? Van rá esély! Jól jellemzi a mai közéletet, aki bírál, sietve teszi 
hozzá: ő civil, szakmai alapon kritizál. Nem politizál, csak szakmázik! Nem a kormányt akarja bántani. Csak jobbítani 
szeretne. Nem a kormányt? Akkor kit? A bajok gyökere ugyanis legtöbbször abból ered, hogy az éppen regnáló kormány 
valamit rosszul tesz vagy éppenséggel nem cselekszik, bár szükség lenne rá. Napjainkban egyre többen döbbennek rá: a 
Jó Államnak elkeresztelt kormányzati építmény sosem fog felépülni. Sosem, hiszen nem több ez a – több törvénybe is 
belefoglalt – célkitűzés egy kormányzati blöffnél. Nem több egy olyan légvárnál,  amely azt hivatott eltakarni, hogy olyan 
ország épül, amelyben keveseknek, nagyon keveseknek jó.  
 Az, aki úgy gondolja, hogy a nemzeti stadionfejlesztési programra, a Magyar Nemzeti Bank alapítványaira, a felcsúti 
stadionra és kisvasútra, az olimpiai felkészülésre, a Liget-projektre, a kormány várba költöztetésére fordított 
ezermilliárdot is meghaladó  pénznek lehetne jobb helye is, az nem egyszerűen szakmai véleményt mond. Annak 
követelése ugyanis, hogy a közpénzek felhasználása legyen átlátható. A közbeszerzések legyenek korrektek. Az, hogy ne 
egyetlen ember, hanem a parlament, nagyobb horderejű ügyekben a választók döntsenek az adóforintok sorsáról, 
egyben annak követelése is, hogy távozzon ez a kormány! Míg ez a kormány, ez a miniszterelnök ezzel az ügyészséggel és 
Alkotmánybírósággal kezeli a kincstár kulcsait, addig a pénz nem a közjót, hanem a hatalmat és a pénzeszsákokat 
körülülőket fogja szolgálni. Ez a rendszer lényege. Ez a rendszer szakmai alapon nem javítható. Itt a pilátusi kézmosás 
már nem segíthet. 
 Nincs ez másképpen az oktatásban sem. A „Csipke H. Rózsika”-álomból felébredő pedagógus azt hiszi, szakmázik, 
amikor követeli az állami intézményfenntartó átalakítását, az igazgatói önállóság visszaállítását, a tankötelezettség 
idejének megemelését, a tanulói munkaterhek csökkentését, a pedagógus felszabadítását az állami gyámság alól, a 
szabad tankönyvválasztást. Ez a kormány, ez a miniszterelnök ezeket a követeléseket nem teljesítheti. Az oktatás 
államosítása ennek a rendszernek a lényege. Nem cél a jól képzett, az eseményeket átlátó, dönteni, érdekeit 
érvényesíteni képes polgárság létrehozása. Éppen ellenkezőleg. Cél: azokból legyen valaki, akik lojálisak ehhez a 
hatalomhoz. Nem cél a szakmailag önálló, kreatív pedagógusközösségek léte. Éppen ellenkezőleg. Cél: a pedagógiai 
tevékenység lezüllesztése a betanított munka szintjére. Az, aki a tanítás szabadságának, a tanuláshoz való szabad 
hozzáférés jogának visszaállítását követeli, akár akarja, akár nem, a kormánnyal szemben lép fel. Ha az önnön 
bátorságától megriadt pedagógus kiveszi a vattát a füléből, meghallhatja Lázár fenyegetően lekezelő hangját. 
Üzenetének lényege: „a fizetésemelés jó volt, a munka meg büdös?” Az oktatás rendszere szakmai alapon nem javítható!  
 A Fidesz szerint pártpolitikának nincs helye az iskolában, és a felnőttek konfliktusait nem szabad „a gyerekek mögé 
bújva, rájuk hivatkozva kezelni”. Csakhogy az oktatási rendszer minden pontja a pártpolitika függvénye, és a 
gyermekekről szól. A Fidesz senkit sem kérdezve átalakította a közoktatást közneveléssé. Minden döntési jogot elvett 
mindenkitől, s átruházta az új pártállamra. Így egyedül dönthet arról, hol működhet iskola, hány férőhelyet biztosít a 
középiskolákban, mit és miből lehet tanítani, ki taníthat és hol, ki tanulhat tovább 16. évének betöltése után. Politizálnak 
mindazok, akik úgy gondolják ez nem jó. Politizálnak mindazok, akik úgy gondolják nem jó a kötelező tanterv a 
hozzárendelt tankönyvvel. Politizálnak mindazok, akik nem értenek egyet az óralátogatásra épülő tanfelügyelettel. 
Politizálnak mindazok, akik úgy gondolják, nem jó a kötelező erkölcstanóra. Politizálnak, miután ezek a megoldások a 
kormányzó pártokhoz kötődnek.  
 Nem véletlen, hogy a kormány azonnal megtalálta az elégedetlenség kioltására legalkalmasabb ellenszert. Létrehozta 
a látszategyeztetés fórumát, amelyet elkeresztelt köznevelési kerekasztalnak. Az állami meghívottak mindent 
megtárgyalhatnak, ami nem érinti a rendszer lényegét: az államosítás felszámolását, a tankötelezettség idejének 
meghosszabbítását. Ez a megoldás már egyszer bevált, a felsőoktatásban. Az ottani kerekasztal jól dolgozott. Mára 
megszűnt a felsőoktatási intézmények autonómiája. A szenátus döntéseit jórészt átvette a miniszterelnök által megbízott 
kancellár, illetve az az öt tagból álló konzisztórium, amelybe három tagot delegál a miniszter, a negyedik tag a kancellár.  
 A köznevelési kerekasztalra sem kis feladat vár. Igazolnia kell, hogy a kormány érzékeny az általa kreált problémákra. 
Szentesítenie kell a kormány által kreált problémákra kitalált kormányzati válaszokat. A kerekasztalnak kell kimondania: 
hatékonyabb állami irányításra, jobban működő állami fenntartóra van szükség. Meglesz! Pedig minél jobban működik az 
állami intézményfenntartó, annál rosszabb lesz az intézmények, benne a pedagógusok helyzete. Akik részt vesznek a 
köznevelési kerekasztal munkájában, jó, ha tudják, pártpolitikában vesznek részt. A kormányzó pártok szekerét tolják. 
Hasonló a helyzetük ahhoz, mint amikor a Magyar Szocialista Munkáspárt felszólította tagjait, bátran éljenek az építő 
kritika eszközeivel, a taggyűlések keretében. Az építő kritika a párt társadalomban betöltött vezető helyének a 
megkérdőjelezéséig terjedhetett. 
 A hatalom nyeregben van. Nyeregben van, hiszen látja, ellenfelei megosztottak. Ellenfelei egyet akarnak, de 
százféleképpen. Nem veszik észre, a hatalom nem fog tárgyalni velük. Aki tárgyalni akar, annak tudnia kell, hol a helye.  
 Míg a lengyeleket megváltotta egy villanyszerelő, aki megmutatta, a szolidaritásnál nincs nagyobb erő, addig 
Magyarországon az ilyen elnevezésű mozgalom befuccsolt. Ma még az is kérdéses, jön-e valaki, aki világosságot gyújt a 
fejekben. Ma még az is kérdéses, rájönnek-e az oktatással elégedetlenkedők, nem az a fontos, ki tud nagyobbakat, 
hangosabban szólni. Nem dicsőséget, győzelmet kellene aratni. Ennek felismerése lesz az igazi civil kurázsi.  
 
 


