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Jelen iskolája -  
Jövő Magyarországa 

 

 

„Olyan lesz a jövő, amilyen a jelen iskolája.”  

Szent-Györgyi Albert  

 

 

 

A jogállam és a demokratikus intézményrendszer lerombolása mellett, az 

elmúlt hat év kormányzásának egyik legnagyobb áldozata az oktatási 

rendszer. 1989. június 16-án, a Hősök terén elhangzott a mondat a 

jelenlegi miniszterelnöktől, miszerint „a hatodik koporsóban nem csak egy 

legyilkolt fiatal, hanem a mi elkövetkezendő húsz, vagy ki tudja, hány 

évünk fekszik.” Orbán Viktor, hat év kormányzása alatt, újból 

megteremtette a hatodik koporsót, amelyben most a mi elkövetkezendő 

évtizedeink fekszenek.  

Az oktatási rendszerünk a XX. század diktatúráinak elemeit hordozza. A 

pedagógusok és intézményvezetők megfélemlítése, a szülők infantilis 

létbe kényszerítése és a gyerekek feltétel nélküli tiszteletre nevelése 

jellemzi. Az oktatási rendszerünk minden szereplőjét megalázza a 

hatalom. Ezek alapján nem túlzás azt állítani, hogy Orbán Viktornak 

egyetlen baja volt az előző rendszerrel: nem ő vezette. Az oktatási 

rendszerünk totális bukásáért ugyanis ő a felelős, aki bornírt, populista, 

autoriter politikusként nem érti a XXI. századot, és esze ágában sincs olyan 

oktatási rendszert fejleszteni, amely a magyar társdalom javát szolgálja.  

Ez a kormány szándékosan követ el mindent annak érdekében, hogy 

nehogy felnőhessen egy generáció, amely nem a búval bélelt, mindentől 

összerezzenő, kihívásoktól megrettenő, önmagáért kiállni csak a 

legritkább esetben képes társadalmat termelné újra. Felnőtt, 

felelősségteljes állampolgárként, álljunk ki társadalmunk jövőjéért! Célunk 

széleskörű társadalmi vitában hozzálátni egy új oktatási rendszer 

felépítéséhez. Az ország boldogulásáról van szó. Küzdjünk érte közösen!  

Barátsággal:  
Bősz Anett 
A Magyar Liberális Párt ügyvivője  
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Alapelvek  

A rendszerváltás után zöld utat kapott a tanszabadság, a szabad 

iskolaválasztás, a tankönyvpiac liberalizációja, és a demokratikus 

kezdeményezések – mint a szülői munkaközösségek, az iskolaszék, vagy 

bármilyen kis csoportosulás, amelyek a helyzet javítását konszenzuális 

módon igyekezett elősegíteni. Az egész oktatási rendszerben szabadabb 

szelek fújtak: egyre több tantestület alakította át a gyerekek igényei 

szerint az időbeosztást, a tantervet, az iskolák ritmusát és a közösség 

életét. Szülőkkel egyeztetve keresték a jobb utakat és egyre inkább 

megélhették, hogy a pedagógusoké egy önálló értelmiségi pálya.  

A „kötelező” helyét átvette a „választható”, vagy a kötelezően választott: 

a lehetőségek világa, amely a gyerekek fejlődésének egyik fő 

mozgatórugója.  

Annak érdekében, hogy újraéledhessenek ezek az értékek, és azok a helyi 

közösségek, amelyek ezekért küzdenek, négy alapelvet látunk kiemelten 

fontosnak, amelyet az oktatási rendszerünk célrendszereként is 

jellemezhetünk.  

 Társadalmi kohézió 

 Önszerveződés 

 Állampolgári közösség helyreállítása  

 Tanszabadság  

A llampolga ri ko zo sse g  

Elsőrendű az állampolgári közösség (kicsit archaizálva: a respublika 

tudatának) megerősítése vagy helyreállítása. A helyesen felfogott oktatás 

képességeket fejleszt mások megértésére, másokkal való 

kommunikációra, az együvé tartozás felismerésére, a közösségi értékek 

felismerésére és elfogadására, a szolidaritásra. Nem véletlen, hogy a 

közösségtudatot teremtő oktatás a liberálisok történetében mindig 

kiemelt fontosságú területnek számított, mint az egyéni szabadság 

állításának – vagy érmének – ellentételező pólusa, vagy másik oldala. 
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Ta rsadalmi kohe zio   

A társadalmi kohézió megerősítése vagy helyreállítása kulcskérdés az 

ország jövőjének szempontjából. Értjük ez alatt a szociális, 

életszínvonalbeli, területi szakadékok szűkítését, a gettósodás és 

leszakadás kialakult zárványainak feloldását. Úgy is fogalmazhatunk, hogy 

célunk a minél kiterjedtebb középosztályosodás elősegítése, támogatása a 

tudás és képességfejlesztés révén. 

 

 

 

Ö nszervezo de s 

Az önszerveződésben rejlő források kihasználása olyan eszköz, amely híján 

nem tud felemelkedni ez a társadalom. A szubszidiaritás elvével 

összhangban, segítene bennünket abban is, hogy ténylegesen 

bekapcsolódhassunk az Európai Unió vérkeringésébe – állampolgári 

mivoltunkat és közösségfelfogásunkat tekintve is. Egy ország nagy 

rendszereinek, amilyen az oktatás is, szükségszerűen különböző szintjei 

vannak. A legáltalánosabb és viszonylag stabilnak gondolt szempontok 

érvényesítését állami vagy központi döntésekkel és eszközökkel kell 

biztosítani. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy az információk sokasága, s a 

szellemi és anyagi források – a növekedés érdekei és forrásai - az 

egyéneknél, illetve az egyéni, helyi és csoportos kezdeményezések 

szintjén vannak. A részvétel, választás és önszerveződés nélkül 

elképzelhetetlen a gyorsan változó valósághoz való rugalmas 

alkalmazkodás, és az ellenkező irányú kísérletek rendre kudarcot is 

vallottak. 
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Tanszabadsa g  

Végül, a liberális oktatás nem tanítás-központú, hanem ennél is fontosabb 

a tanulás szabadsága. A tanszabadság elve szoros összefüggésben van a 

fent említett önszervezés jelentőségével. Kellő teret kell adni a magukkal 

szemben felelős egyének és közösségek választásainak. 

Az oktatási rendszer célja összefoglalóan és pozitívan megfogalmazva az, 

hogy az emberek jó, és egymáshoz képest minél egyenlőbb esélyekkel 

léphessenek be a tevékenységek cseréjének nagy társadalmi rendszerébe, 

a verseny és együttműködés tereként is felfogható Piacra.  

Másként fogalmazva az a cél, hogy minél kevesebben rekedjenek kívül 

ezen a Piacon. A világ fejlett részein nő az oktatásban eltöltött idő, nő az 

oktatásban hosszú időn keresztül résztvevők aránya.  

Az egyéni boldogulás, a munkalehetőségek elérése szoros korrelációban 

van a megkapott oktatás színvonalával. Magyarországon olyan oktatási 

rendszert kell kialakítani, az alapoktatástól az egyetemekig, és a 

posztgraduális oktatásig és felnőttoktatásig, amelyik az emberek számára 

minél egyenlőbb szintre hozza az aktív életkor megkezdésének feltételeit, 

és megnyitja, és nyitva tartja a társadalmi mobilitás útjait. 
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Fo  ce lkitű ze seink  

A KLIK, és az általa érvényre juttatott centralizációs állami politika 

nyilvánvalóan csődöt mondott, s vele a részleteiben előírt tanterv és 

tankönyv-kijelölés is. Fel kell számolni a változatos igények kielégítését 

akadályozó központosítást, visszaállítva az alsóbb szinteken 

érvényesíthető irányítási autonómiát. 

Törvénymódosító javaslat a KLIK felszámolásáért, és azért, hogy az 

iskolák újra önkormányzati kezelésbe kerüljenek. Ahol a helyi 

önkormányzat az apparátus csekély létszámából, valamint kapacitás- és 

forráshiányból adódóan ezt a feladatot nem tudja elvállalni a mindenkori 

településvezetés, a település más, hasonló helyzetben levő települések 

önkormányzataival közösen, önkéntes társulásokat hozhatnának létre, 

hogy így biztosítsák településeik iskoláinak fenntartását.  

Vissza kell fordítani a felsőoktatásban résztvevők arányának 

csökkentését, és az egyetemi oktatásba bevezető gimnáziumi 

beiskolázás korlátozását. Vissza kell állítani az egyetemek, főiskolák 

autonómiáját. Meg kell szüntetni a konzisztóriumot és a kancellár 

intézményét.  

Hatalmas probléma a hátrányos területeken lévő iskolák leszakadása, a 

gettóiskolák kialakulása, és a hátránykompenzáció gyengesége az 

óvodától a középiskoláig. Erre az Európai Unió bevonásával 

ösztöndíjprogramot szeretnénk létrehozni, amelyre fiatal pedagógusok 

pályázhatnának, egy komplett ötletcsomaggal, hogy egy iskolában, amely 

a leghátrányosabb helyzetű térségekben lakó, akár spontán szegregáció 

áldozatául esett gyerekeknek lehetőségük legyen a fejlődésre.  

Az Európai Unió forrásaiból egy Erasmus-ösztöndíj összegével megegyező 

(havi 500 eurós) juttatás járna a kezdő pedagógusfizetés mellé. Ezeket az 

iskolákat és a programban dolgozó pedagógusokat folyamatosan 

monitoroznák – különösen ügyelve a gyerekek lemorzsolódási rátájára és 

az iskolai teljesítményükre. A cél egy más típusú integráció megvalósítása 

és az esélyegyenlőség újraértelmezése.  

 

Kiemelt feladat a pedagógus-pálya gondjainak feltérképezése, 

megoldása és a pedagógusok társadalmi megbecsülésének javítása. A 

pedagógus életpálya-modell alapvetően nem probléma, a megvalósítása 

azonban igen. A jelenlegi rendszer megalázó, és nem segíti a 

pedagógusokat abban, hogy egy kiszámítható fejlődési pályát lássanak 

maguk előtt.  
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A Kliknek mennie kell!  

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ minden félelmünket és 

aggodalmunkat beváltotta: az erőszakos központosítás, a „mi mindent 

jobban tudunk” fideszes, KDNP-s hozzáállás miatt a közoktatás ma 

nehezebb helyzetben van, mint korábban bármikor. A kormány az oktatás 

legalapvetőbb feltételeit sem tudja megteremteni – a tanulók nem kapják 

meg a könyvüket, a pedagógusok a fizetésüket. Láttunk már 

vizsgaidőszakban zárva tartó egyetemet az elmúlt években. Most vajon 

jön újra a szénszünet, mert a KLIK nem fizeti ki a számlákat? 

A KLIK jó példázata a tervezetlen, felelőtlen viselkedésnek, ami az Orbán-

kormányt jellemzi: hatástanulmányok és következmények nélküli 

törvényalkotások, ötletszerű reakciók. A Fidesz persze nagyvonalú, ha a 

közmédiának extrában kell néhány milliárdot juttatni, és ha muszáj, akkor 

a KLIK-et is életben tartja – de egy rendes ország nem így működik. Felelős 

kormány nem szórja az adófizetők pénzét. Az oktatás fontosabb annál, 

hogy iskoláink működése Orbán Viktor vagy Balog Zoltán kegyességén 

múljon. 

Mi, a Liberálisokkal olyan ellenzéki alternatívaként kívánunk megjelenni, 

amely nem elégszik meg a kormány politikájának és szakpolitikai 

területeinek elutasításával.  

Hiszünk a valós alternatíva megfogalmazásában, és azzal is tisztában 

vagyunk, hogy a 2010 előtti időszak hibáinak korrekciójának 

kötelezettségét is vállalnunk kell. Éppen ezért, az erőszakosan 

központosított rendszer és az önkormányzati intézményfenntartói 

rendszer hibáinak együttes kiküszöbölésére törekedtünk.  

To rve nymo dosí to -javaslat  

A Magyar Liberális Párt benyújtott törvénymódosító 

javaslatának hatálybalépésével megszűnne a Klik, 

helyére az iskolákat fenntartó önkormányzatok 

lépnének, melyek felé az államnak finanszírozási 

kötelezettsége van. A szabályozás ezen része 

kiküszöbölné a Klik előtt meglévő problémákat a 

rendszerből. 

A hátrányos helyzetű, vagy az önhibáján kívül fizetésképtelen, illetve 

alacsony költségvetésből gazdálkodó önkormányzatok részére 

lehetőséget biztosítana a törvény arra, hogy az állami normatívát 1,1-től 

1,5-it terjedő szorzóval szorozzák fel, így biztosítva a valódi 

felzárkóztatást. A csekély apparátussal rendelkező kistelepülések 

önkormányzatai önkéntes társulásokat hozhatnának létre, és ezek a 

társulások válnának a településeinken működő iskolák fenntartóivá. 

Hiszünk abban, hogy a társadalmi szakadékok kezelésének nem az 

erőszakos központosítás és az intézményi autonómia megvonása az 

eszköze. Ez az eszköz egyszer s mindenkorra megbukott. Fontos tudnunk, 

hogy az oktatási rendszerünk jelenlegi, totális csődjének végső felelőse 

maga a miniszterelnök. Orbán Viktor teremtette az átideologizált, egyéni 

és kollektív szabadságjogokat semmibe vevő rendszert az oktatási 

rendszerünkben, éppen úgy, ahogyan az a NER egészében felépült. 

A pedagógusok döntöttek: elég volt! Ideje, hogy a törvényi szabályozás is 

kövesse a társadalmi követeléseket. 
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  ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ 

 

Törvényjavaslat 

Dr. Kövér László 

az Országgyűlés Elnöke részére 

Budapest 

Tisztelt Elnök Úr! 

 

Magyarország Alaptörvénye 6. cikkének (1) bekezdése alapján 

mellékelten benyújtom a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény oktatással összefüggő 

módosításáról szóló törvényjavaslatot. 

 

Budapest, 2016. február 15. 

 

dr. Fodor Gábor 

független 

 

 

 

 

2016. évi … törvény 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény oktatással összefüggő módosításáról 

1. § 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. §-a (1) bekezdésének 6. pontja helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 

„13. § (1) [A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható 

közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok 

különösen:]  

6. óvodai ellátás, alapfokú nevelés-oktatás;” 

 

2. § 

(1) E törvény hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII. 27.) 

Korm. rendelet. Az alapfokú nevelési-oktatási intézmények 

fenntartójává ezt követően az az önkormányzat válik, amely a 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ létrehozását közvetlenül 

megelőzően a fenntartói feladatokat ellátta. A fenntartásra kijelölt 

önkormányzat a köznevelési feladatot önkormányzati társulás útján is 

elláthatja. 
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(2) A köznevelési fenntartói feladatok ellátásához a Kormány megfelelő 

forrást köteles biztosítani. A hátrányos pénzügyi helyzetben lévő 

önkormányzatok esetén a köznevelési feladatok ellátására juttatott 

támogatás egy főre számított összegét a hátrányos helyzet mértékétől 

függően 1,1 és 1,5 közötti szorzóval növelt értékben kell megállapítani.  

 

(3) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza a 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ megszűnésével összefüggésben 

a 2. §-ra való tekintettel a fenntartói feladatok ellátásához szükséges 

forrásátcsoportosításokat és a köznevelési intézmény jogutód fenntartó 

önkormányzatának kijelölését, valamint az önkormányzat hátrányos 

pénzügyi helyzetének megállapítására szolgáló tényezőket és számítási 

módszereket. 

 

(4) Felhatalmazást kap az önkormányzatokért felelős miniszter, hogy 

tanévenként rendeletben szabályozza a köznevelési feladatok ellátására a 

fenntartó önkormányzatok számára juttatott támogatás egy főre számított 

összegét. 

 

(5) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 62. §-ának (5) bekezdése, a 

62. § (6) bekezdésében a „-hatvanöt” szó, valamint a pedagógusok 

előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 

szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 17. §-ának 8. pontja. 

 

(6) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a pedagógusok előmeneteli 

rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 

szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendeletben a „vetítési alap” helyébe 

„minimálbér” kerül. 

 

3. § 

 

E törvény 2016. szeptember 1. napján lép hatályba. 

 

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

 

A 2012. szeptember 1-jétől kezdődően az állam az alapfokú nevelési-

oktatási intézmények és középfokú oktatási intézmények fenntartói 

szerepét átvette az önkormányzatoktól, és attól kezdve 3 év alatt 

bebizonyosodott, hogy működésképtelen a rendszer. 

 

A törvényjavaslat az állami fenntartásba vételt megelőző állapot 

visszaállítására törekszik a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

megszüntetésével és az önkormányzatok által elvégezhető közfeladatok 

bővítésével. 

 

 

http://uj.jogtar.hu/
http://uj.jogtar.hu/
http://uj.jogtar.hu/
http://uj.jogtar.hu/
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RÉSZLETES INDOKOLÁS 

Az 1. §-hoz 

A módosítás újra az önkormányzat által ellátandó feladatok között 

határozza meg az alapfokú oktatást. 

A 2. §-hoz 

A törvénymódosítás kimondja a Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központról szóló a 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelettel létrehozott 

állami központi fenntartó szervezet megszűnését, és meghatározza, 

hogy a KLIK létrejöttét megelőzően fenntartóként eljáró 

önkormányzatot határozza meg a fenntartói feladatok ellátására. A 

módosítás kifejezetten kimondja, hogy az alapfokú oktatási feladatot 

önkormányzati társulás útján is el lehet látni. 

A javaslat a hátrányos pénzügyi helyzetben lévő önkormányzatok 

esetében nagyobb fejkvóta számítását írja elő annak érdekében, több 

pénz jusson azoknak az iskoláknak, amelyeknek nehezebb feladattal 

kell szembenézniük (több a mélyszegénységből érkező, halmozottan 

hátrányos helyzetű gyerek, és többen vannak azok is, akik a 

romaintegráció rögös útjával kell, hogy megküzdjenek a nyomorból 

való kitörés mellett). 

A térség és az önkormányzat financiális helyzetének felmérése után 

dőlne el, hogy melyik önkormányzat melyik kategóriába kerül. Ez 

segítené az ún. „rozsdaövezetek” önkormányzatait abban, hogy ellássák 

az intézményfenntartó szerepét, átlátható finanszírozást tenne lehetővé, 

valamint a régóta húzódó felújítások, esetleges közüzemi tartozások 

rendezését is lehetővé tenné. 

 

 

A törvénymódosítás felhatalmazza a Kormányt a fenntartó kijelölésére, 

valamint a fenntartói feladatok ellátásához szükséges megfelelő források 

biztosítására. 

Az (5)-(6) bekezdésekben foglalt módosítás a pedagógusok méltó 

munkakörülményeit hivatott visszaállítani. A javaslat felszámolná az 

eseti helyettesítések ingyenességét, újra bevezetné a 22 kötelező 

óraszámot, és a vetítési alap helyett a mindenkori minimálbér fogalmát 

használná az illetmények számításánál. 

A 3. §-hoz 

Hatályba léptető rendelkezés. 

 

Budapest, 2016. február 15. 

 

dr. Fodor Gábor 

független 

 



A képek forrása: http://hu.123rf.com/  

 

Alapveto  ce lok  

 Univerzális középfokú végzettség  

 50%-os felsőoktatási felvételi arány (a 

középfokú végzettséget megszerzők 50%-a) 

 Alapképességek és szociális kompetenciák 

fejlesztése: az egyenlőtlenségek 

kiküszöbölése  

 Állampolgárrá nevelés: demokratikus 

állampolgárként jól működő egyének 

nőhessenek fel az oktatási rendszerben  

 

 

É s hogy mindez mie rt?  

Az alapvető emberi jogok azokat is megilletik, akiknek nem áll módjukban 

megküzdeni értük. Az európai kultúrkörben egy picit indokolt továbblépni, 

és azt mondani a tudáshoz, az információhoz való hozzáféréshez is joga 

egy európai polgárnak.  

Ahhoz, hogy az európai centrum-periféria szakadékot összébb tudjuk 

húzni, tudásalapú társadalomra van szükségünk, és arra, hogy magunk 

mögött hagyjuk az összeszerelő ország gazdaságát. Ehhez azonban több 

diplomásra és magasabb szintű középfokú oktatásra is szükség van.  

Az egyenlőtlenségek kiküszöböléséhez első lépés, hogy az alapvető 

készségeket, a logikai gondolkodást, a szociális kompetenciákat, a 

csapatban való együttműködésre való készséget mindenki, kivétel nélkül 

elsajátíthassa az iskolában.  

Ezeken keresztül fogjuk magunkat egy közösségnek érezni, és a fentiek 

egyúttal kulcsszerepet játszanak abban a folyamatban is, hogy ne arctalan, 

sémákban gondolkodó, alattvalói szemlélettel rendelkező tömeget 

ontsanak magukból az iskoláink.  

Egy jól működő demokráciának állampolgári öntudattal rendelkező 

polgárokra van szüksége. Egy gyengélkedő – vagy sérült - demokráciából 

pedig nem kér egy olyan társadalom, amelynek valódi állampolgári 

öntudattal rendelkező polgárai vannak. Rájuk most különösen nagy 

szüksége van a Magyarországnak.  

 



A képek forrása: http://hu.123rf.com/  

 

Hosszű  az ű t, de mege ri!  

Ideje, hogy a magyar társadalom a saját kezébe vegye a sorsát. Azok a 

társadalmak voltak képesek ugrásszerű fejlődésnek indulni, amelyek 

felismerték az oktatásban rejlő lehetőségeket, komolyan vették a 

tudásalapú társadalom megteremtését, és néhány évtized alatt teljesen 

átformálták saját országukat.  

A jelenlegi magyar viszonyok mellett, a legfontosabb, hogy a társadalmi 

kohézió létrejöhessen. Vessünk véget egyszer s mindenkorra a 

megkülönböztetők és megkülönböztetettek Magyarországának! A jó 

oktatási rendszer annak alapzatát biztosítja, hogy egy országban az 

„egyenlő bánásmód”, az „esélyegyenlőség” és a „törvény előtti 

egyenlőség” nem üres frázisok.  

Egy stabil, jól működő oktatási rendszer képes biztosítani a gazdasági és 

jogi esélyegyenlőséget. 

Az iskola lényege éppen az volna, hogy a gyerekek megtanuljanak 

csapatban együttműködni, kérdezni, ha valami nem világos számukra, és 

szólni, ha valami nem tetszik nekik. Egy csapat akkor csapat, ha nincsenek 

a csapattagok közt egyenlők és egyenlőbbek. Nincsenek olyanok, akik 

eleve elzárva születnek lehetőségektől, és olyanok sincsenek, akik 

akármennyire is elronthatják, mindig a korlátlan lehetőségek világában 

maradnak.  

Ideje, hogy egy olyan országban éljünk, ahol senkinek sem kell lehajtania a 

fejét azért, mert szegény régióban, szegény családban, vagy akár egy 

kisebbség tagjaként született, de mindenki hajtsa le a fejét, aki törvényt 

szeg, mert az egyenlőség azt is magával hozza, hogy a törvények alól senki 

sem húzhatja ki magát. Ha valamiért, ezért érdemes küzdeni!  

A Magyar Liberális Párt ügyvivőjeként hiszem, hogy a helyzet 

változtatható, és azt, hogy képesek vagyunk oly módon új lapot nyitni, 

hogy mind a régi, mind az új keletű hibákkal leszámoljunk. Egy 

társadalomnak cselekednie kell, ha a saját jövőjéről van szó. Mint most is: 

a gyerekekről.  

Kezdjük el a közös gondolkodást, lássunk hozzá a közös munkához, mert a 

jó oktatási rendszer mindannyiunk érdeke, és a jó oktatási rendszerhez 

való hozzáférés mindenkinek jogában áll!  

 

 


