
„Visszaállítjuk a tudás, a szorgalmas munka és a becsület rangját” 
 
 
 
Elsıként Miskolcon, a megyei tanévnyitón ismertette dr. Hoffmann Rózsa, a Nemzeti 
Erıforrás Minisztérium oktatásért felelıs államtitkára a nemzeti köznevelésrıl szóló, új 
törvény fontosabb irányelveit. A rendezvényen intézményvezetık, pedagógusok, oktatási 
szakértık vettek részt. 
 
 

 
 
 

Az államtitkár beszéde elején emlékeztetett arra, hogy a kormány a közelmúltban 
fogadta el a köznevelésrıl szóló törvény tervezetét, ebben a koncepcióban sok olyan elem 
található, amely nemes hagyományokat elevenít fel; ezek bizonyították a neveléstörténet 
során, hogy a magyar oktatás sikeres tud lenni. 

Az elmúlt években az iskolai nevelés klasszikus tereit és lehetıségeit fokozatosan 
háttérbe szorították. Az újjászervezıdı köznevelési rendszerben minden egyes gyermek 
személyiségének fejlesztése lesz az iskolák feladata. Ezt az egyéni bánásmód pedagógiai 
elvének érvényesítésével és az iskoláskor elıtti intézményes nevelés kiszélesítésével kívánjuk 
megvalósítani - tette hozzá dr. Hoffmann Rózsa. Célunk, hogy a gondjainkra bízott 
gyermekek testben és lélekben egészséges felnıtteké válva boldoguljanak hazánkban. Ezt 
szolgálja majd az új törvény, amely már a címében: Nemzeti köznevelési szóló törvény, is 
jelzi a legfontosabb változásokat. Változtatni kívánunk azon a szemléleten, amely az elmúlt 
években szolgáltatásként, piaci szereplıként kezelte az oktatást - emelte ki az államtitkár. - Az 
oktatás közszolgálat, melyben az államnak fontos felelıssége, kötelezettsége van. Eddig 
tisztázatlan volt az állam irányító szerepe, ezért ezt egyértelmősíteni fogjuk. 

 



 
 
Az intézményrendszer fenntartója fıszabályként az állam lesz – folytatta dr. Hoffmann 

Rózsa, amely a kormányhivatalokon keresztül látja el a feladatait - kivéve az óvodai nevelést. 
Az állam, határozott idıre, szerzıdéssel átadhatja a fenntartást a törvényben meghatározott 
feltételeknek megfelelıen, a települési önkormányzatoknak, de ebben az esetben is 
érvényesítheti jogait, az igazgatók kinevezésén keresztül. Az intézmények vezetıit - pályázati 
eljárást követıen - az állami fenntartású iskolákban a kormányhivatal bízza meg, a 
nevelıtestület véleményének a figyelembevételével. A középiskolák vezetıit, a 
kormányhivatalok elıterjesztésére az oktatásért felelıs államtitkár bízza majd meg, legfeljebb 
öt évre. Az egyházi- illetve magán-intézmények vezetıinek megbízásához is szükség lesz az 
illetékes kormányhivatalok egyetértésére. Hoffmann Rózsa hangsúlyozta, hogy ezzel is 
emelni szeretnék az igazgatók társadalmi rangját, presztízsét. Ennek része a pedagógus 
életpályamodell pedig - a képzés megújításával, a feladatok egyértelmővé tételével, a 
fejlıdési, továbbképzési, szakmai, tudományos elırelépés lehetıségeinek biztosításával, a 
minısítési rendszer kidolgozásával, valamint a fizetések jelentıs emelésével - megteremti a 
pedagógusok régóta várt megbecsülésének, és munkájuk szabályozásának a kereteit. A jó 
iskola legalapvetıbb feltétele a jó pedagógus - hangoztatta az államtitkár. 

Az új törvény bevezeti a pedagógusok munkájának rendszeres külsı szakmai 
ellenırzését és értékelését is. Az országos szakmai ellenırzés az intézményekben ötévente 
ismétlıdı minısítı értékeléssel záruló vizsgálat. 

Az új törvény jelentıs változást hoz a tankönyvkiadás terén is, szőkíteni fogja a 
tankönyvek számát, és megteremti a tartós tankönyv bevezetésének lehetıségét, melynek 
fedezetét a költségvetés biztosítja. A tankönyvek a tantervre épülve készülnek, így helyreáll a 
tanterv és a tankönyv tartalmi összhangja.  

A mérések eredményei arról tanúskodnak, hogy romlik az oktatás eredményessége, 
hanyatlik a fiatalok teljesítménye, ezért az érettségi rendszerét is át kell alakítani. Emelni 
fogjuk az érettségi követelményrendszerét, fokról-fokra –jelentette ki az oktatásért felelıs 
államtitkár. 

 
 



 
 
 
 
A megyei tanévnyitó értekezlet szekció-megbeszélésekkel folytatódott, Hoffmann 

Rózsa és Gloviczki Zoltán helyettes-államtitkár pedig sajtótájékoztatón foglalta össze a 
készülı törvény irányelveit. Mint mondták, a Nemzeti Erıforrás Minisztérium Oktatási 
Államtitkárság országjárásának húsz állomása lesz, amint eddig, úgy a jövıt illetıen is 
nagyon fontosnak tartják a megfelelı egyeztetést, konzultációt a pedagógus-társadalommal. 


