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Tárgy: Az oktatás totális államosításának elutasítása  

"Az állam és a város csak épületeket, klinikákat, laboratóriumokat emelhet. Tudományos 

szellemet azonban ezekbe a külső keretekbe mi nem lehelhetünk bele. Ezt a tanári kar adja 

meg." (Klebelsberg Kúnó) 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

A Klebelsberg  Intézményfenntartó Központ névadója valószínű forog a sírjában.  

Gróf Klebelsberg Kúnó ugyanis magyar jogász, országgyűlési képviselő, művelődéspolitikus, 

kis ideig belügy-, majd vallás- és közoktatásügyi miniszter volt. Széleskörű tevékenysége 

közül kiemelkedő a népiskolai programja,melynek keretében 5000, főként tanyai iskolát 

létesített, megreformálta a középiskolai oktatást, bevezetve a reálgimnáziumot. 

Nagyszabású egyetemi építkezésekkel Szegeden, Debrecenben és Pécsett teremtette meg a 

felsőoktatás korszerű műhelyeit. 

Ezzel szemben a róla elnevezett intézmény megalakulása óta botladozik. A wikipedia szerint: 

„már 2013-ban Szabó Balázs miniszteri biztos jelentése számos hiányosságra mutatott rá a 

KLIK működésével kapcsolatban: 

a szervezet irányítása nem hatékony                                                                                                   

az informatikai architektúra kiválasztása hibás döntés volt, és elmaradt az adatbekérési és 

adattárolási portál kiépítése                                                                                                       

alapvető szabályozók hiányoznak                                                                                                          

a gazdálkodási szervezet képtelen ellátni a feladatát                                                                        

a költséghatékonyság nem valósult meg                                                                                              

a szervezetet kommunikációs zavarok jellemzik[4” 

Későbbi észrevétel szintén a wikipediáról: 

„A hivatal megalakulásától kezdve alulfinanszírozott, a többszöri állami konszolidáció 

ellenére adósságokat görget maga előtt. A kormány 2015 őszén mintegy 30 milliárd forint 



többlet-forrást biztosított számára a legsürgősebb kiadások fedezésére, ennek ellenére 

adósságállománya 2016 februárjára újra jelentősen megnőtt és elérte a 17 milliárd forintot. 

Ennek nagy részét a különféle közüzemi szolgáltatók felé ki nem fizetett számlák teszik ki. 

Volt olyan iskola, ahol a ki nem fizetett tartozás miatt — többszöri figyelmeztetést követően 

— a gázszolgáltató kikapcsolta gázt, így tanítási nap maradt el.”  

Mára bebizonyosodott, a KLIK nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket.   

A pedagógus szakszervezetek folyamatosan tárgyaltak a kialakult helyzetről. Sőt polgári 

engedetlenséget, majd pedagógus sztrájkot tartottak. Nem a FIDESZ által sulykolt 

béremelésért, hanem a következő 12 pontért: 

Az érettségire vonatkozó módosításokat halasszák el! 

A középfokú szakképzési rendszerben a kormány által tervezett minden változtatást azonnal 

függesszenek fel! Biztosítsák mindenkinek a lehetőséget a középfokú végzettség 

megszerzésére! 

Csökkenteni kell a tanulói terheket! 

A különleges bánásmódot igénylő gyermekek méltányos és eredményes ellátásáért azonnali, 

kármentő intézkedések szükségesek! 

A kormányzat tegyen azonnali intézkedéseket a roma tanulók növekvő szegregációjának 

visszaszorítása, a diszkrimináció minden formájának hatékony tilalma érdekében! 

Követeljük a tankönyvválasztás tényleges szabadságát! 

A pedagógus életpályához kapcsolódó minősítés és a pedagógiai-szakmai ellenőrzés 

rendszerét azonnal fel kell függeszteni, a folyamatban levő eljárások befejezésének 

kivételével! 

Azonnali hatállyal teremtsék meg a nyugdíjas pedagógusok továbbfoglalkoztatásának 

jogszabályi kereteit! Szüntessék meg a létszámstopot! 

A pedagógusok kötelező óraszámát 22 órában kell rögzíteni, el kell törölni az ezen felüli 

kötött munkaidőt! 

Követeljük az oktatásfinanszírozás legalapvetőbb forrásainak biztosítását! 

Elvárjuk az oktatással kapcsolatos őszinte és nyilvános kommunikációt! 

Új alapokra helyezett, az elért eredményekre építő közoktatási rendszer kidolgozását kell 

azonnal elkezdeni! 

 



A kormány, ki tudja miért, talán bosszúból?, úgy döntött az iskolákat totálisan államosítják. 

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő Társaim! 

Azt gondolom, ezzel teljesen elveszítik a pedagógusok, az iskolák az önállóságukat. Nem lesz 

semmilyen beleszólásunk, vélemény nyilvánítási lehetőségünk, kik és mire oktassák 

gyermekeinket.  

Ezek szerint ezen a szinten is megvalósulni látszanak Letner Csaba, a Pallas Athene Domus 

Scientae Alapítvány kuratóriumi elnökének szavai, mi szerint: 

„…….. azt kell oktatni, és a társadalommal is el kell fogadtatni, amit ő és Matolcsy gondol a 

világról, mert csak így nyerhet a Fidesz 2018-ban.” 

Bízom benne, hogy Kecskemét oktatási intézményei jobb sorsra érdemesek. Ezért kérem, 

országgyűlési képviselőinken keresztül juttassuk el véleményünket a kormányhoz, melyben 

kifejezzük, nem kérünk az iskolák államosításából. 

Javaslom , a Közgyűlés szavazzon arról, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város  saját 

hatáskörben szeretné fenntartani oktatási intézményeit.  

Kecskemét, 2016. május 24. 

 

Szőkéné Kopping Rita 

Demokratikus Koalíció képviselóje 

 

KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS 

          K Ö Z G Y Ű L É S E                                                                                                       

                                                     Határozat-tervezet 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt a  határozatával, hogy felkéri az 

országgyűlési képviselőket –Zombor Gábor és Salacz László urakat – juttassák el a közgyűlés 

döntését a kormánynak, miszerint a város saját hatáskörrel szeretné fenntartani oktatási 

intézményeit mind általános, mind középiskolai szinten. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

              Mák Kornél alpolgármester 


