
 

A magyar közoktatás színvonala zuhanórepülésben van. Az elhibázott átalakítás 
eredményeképpen a tanulói eredmények az elmúlt nyolc évben folyamatosan 
romlottak. 
A Fidesz számára a közoktatás nem szakmai, hanem ideológiai kérdés. A 
pedagógusok és a gyerekek érdekeivel ellentétes szinte valamennyi lépése a teljes 
központosítástól kezdve a pénzkivonáson át a pedagógusok autonómiájának 
felszámolásáig. A Fidesz legnagyobb bűne azonban az, hogy elvágta a társadalmi 
felemelkedés útját a szegényebb gyerekek elől. A társadalmi mobilitás befagyott 
Magyarországon. A szegénység legyőzésére az oktatás nyújtana lehetőséget, 
azonban a létrehozott iskolarendszer a gyerekek közti esélykülönbséget nem 
csökkenti, hanem növeli. Nyolc év fideszes kormányzás után ma nehezebb 
érettségihez és diplomához jutni, mint korábban. A kormány csökkentette a 
tankötelezettség idejét. Az érintetteknek nagy valószínűséggel sem szakmájuk, sem 
diplomájuk nem lesz, életük kiszolgáltatottá válik. A világ ellenkező irányba halad, 
mint a magyar kormány. Máshol nem pénzt vesznek ki az oktatásból, hanem még 
több pénzt tesznek bele. Máshol nem lexikális adatokat magoltatnak a gyerekekkel, 
hanem felkészítik egy olyan világra, amelyekben a hagyományos munka jó részét 
hamarosan robotok látják el. Az MSZP oktatáspolitikájának középpontjában a 
gyermek áll. Korszerű tudást akarunk nyújtani minden diáknak, hogy szorgalmuknak 
és képességeiknek megfelelő módon tudjanak érvényesülni az életük során. Olyan 
közoktatást akarunk, amely nem növeli, hanem kiegyenlíti az esélykülönbségeket. 
 
Ennek érdekében: 
• Véget vetünk a megszorítás éveinek, a GDP 6 százalékát fordítjuk az oktatásra. 
• A pedagógusok bérének alapja a minimálbér lesz, így bérük átlagosan 35 
százalékkal nő. 
• Visszaállítjuk a tankötelezettség korhatárát 18 évre. 
• Bevezetjük a 9 évfolyamos iskolai alapképzést úgy, hogy az alapkészségek 
elsajátítására és megerősítésére (írás, olvasás, számolás, szövegértés, digitális 
alapismeretek) szolgáló alsó tagozat 5 éves lesz. 
• A tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók érdekében gondoskodunk 
arról, hogy az iskolákban lényegesen több fejlesztő pedagógus dolgozhasson. 
• Minden jelentős szakmai kérdésben egyeztetést kezdeményezünk az érintett 
szakmai és civil szervezetekkel, beleértve az ifjúsági és diákszervezeteket is. 
• Csökkentjük a diákok óraterhelését és a pedagógusok adminisztratív terheit. 
• A helyi közösségeknek újra lehet iskolájuk, ha annak működtetését az 
önkormányzat vállalja. Azokon a településeken, ahol kizárólag világnézetileg 
elkötelezett intézmény működik, biztosítani fogjuk, hogy legyen állami vagy 
önkormányzati fenntartású iskola is. A központi költségvetésből az állami-
önkormányzati közoktatási intézményrendszer arányaiban nem lehet rosszabbul 
finanszírozott, mint bármely más fenntartó intézményrendszere. 



• A szegregáció megállítása elsődleges nemzeti érdek, ezért szakmai-politikai 
egyeztetésre bocsátjuk a kötelező körzetesítés kérdését. 
• Biztosítjuk a feltételeket az önkormányzatok számára, hogy korszerű óvodai ellátást 
tudjanak nyújtani. 
• Megerősítjük az idegen nyelvi képzést a közoktatás teljes rendszerében, hogy az is 
megtanulhasson idegen nyelveket, akinek nincsen pénze a piacon drágán 
megvásárolni az alkalmazható idegen-nyelvtudást. 
• Az angol nyelv ismerete immár nem egyszerűen kulturális, hanem 
versenyképességi kérdés. A munkaerőpiaci érvényesüléshez nélkülözhetetlen 
idegennyelv-tudás megszerzése érdekében úgy alakítjuk át a nyelvi képzést, hogy 
angol nyelvből minden diák sikeres érettségi vizsgát tudjon tenni. 
• Az informatika a modern világban nélkülözhetetlen ahhoz, hogy eligazodjunk, ezért 
szerepe a közoktatásban kiemelt lesz. Az informatikai ismeret alapkészség, 
amelynek fontossága immár egyenértékű az írással, olvasással. A közoktatásban, az 
új Nemzeti Alaptantervben ennek megfelelően fogjuk kezelni. 
• A piacképes, korszerű szakmai tudás érdekében átalakítjuk a szakképzést, úgy, 
hogy a közismereti tárgyak arányát is növeljük. 
• Megszüntetjük a Klebelsberg Központot. Több szakmai autonómiát, nagyobb 
szabadságot biztosítunk a pedagógusoknak. 


