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1. Egyetértünk abban, hogy mindannyian az egész életen át tanulás elvét és 
gyakorlati alkalmazását valljuk. A tanulás a legkisebb gyermekkortól az idős 
korig az élet természetes része. A politikának az a célja és feladata, hogy a 
jogállamiság és oktatásügy alapelveit összehangolva mindenki számára 
biztosítsa a tudáshoz való hozzáférést. Olyan oktatási rendszert akarunk, 
amely esélyt teremt, és nem ad teret a diszkriminációnak és a 
szegregációnak. 

 
2. A modern világ és annak fejlődése igen nagy mértékben a tudás biztosításán, 

az oktatás és innováció színvonalán múlik. Ezért alapvetően fontosnak tartjuk, 
hogy Magyarország ismét azon országok körébe tartozzon, amelyek a tudás 
átadásában, az oktatás korszerűsítésében a társadalom előrelépését látják.  

 

3. Egyetértünk abban, hogy a tudás, a műveltség és a kreatív gondolkodás a 
magyar társadalom XXI. századi sikerének záloga, ezért az oktatás és képzés 
korszerűsítése, fejlesztése a legfontosabb nemzeti célok egyike, amelynek 
érdekében még a kormányváltás után megörökölt rendkívül nehéz gazdasági 
helyzetben is az oktatás forrásainak növelése indokolt. Egyetértünk abban, 
hogy az oktatás működésének alapelve a gyermek mindenek fölött álló 
érdeke, és hogy ezt az elvet az oktatás átalakítása során érvényesíteni kell. 
Az oktatás és nevelés együtt egy egységes egészet képez, amelyben 
megfelelő arányokban kell szerepelnie az információ-átadás és átvétel 
folyamatának, a képességek és készségek fejlesztésének, valamint az egyéni 
és közösségi szocializációnak. 

 
4. A magyar oktatásügy évszázados, progresszív hagyományokkal rendelkezik. 

Azok szolgálták a nemzet felemelkedését, akik saját korukban képesek voltak 
látni az oktatás, a kutatás és az innováció szerepét a társadalom 
megújításában, valamint képesek voltak a társadalmi mobilitás és felzárkózás 
egész ügyének szolgálatába állítani mindezt, ezért egyetértünk abban, hogy a 
18 éves korig tartó tankötelezettség helyreállítása szükséges és 
nélkülözhetetlen.  

 

5. Egyetértünk abban, hogy a magyar felsőoktatást az Európai Felsőoktatási 
Térség normáihoz igazítva kell fejleszteni, a bolognai rendszert – a szükséges 
korrekciókkal – fenn kell tartani. 

 
 
 
 
 
 
 
 



6. Értéknek tartjuk a magyar oktatásügy progresszív hagyományait, ugyanakkor 
szükségesnek tartjuk a továbblépést, az együtt haladást a modern világgal. 
Valljuk és vállaljuk azokat a célkitűzéseket, amelyeket a progresszív politika 
szerte a világban és így a mi Európai Uniónkban is vall és vállal. Ezért 
egyetértünk abban, hogy a hallgatói szerződések rendszerét azonnal el kell 
törölni. Egyetértünk abban, hogy szükséges és nélkülözhetetlen a tanulás és 
oktatás szabadságának, a felsőoktatási intézmények autonómiájának 
helyreállítása.  

 

7. Meggyőződésünk, hogy konzervatívok, liberálisok és szocialisták az oktatás, 
kutatás, innováció ügyében vállalhatnak közös minimumot. Nem 
gondolkodásbeli különbség, hanem az oktatás jelentőségének felismerése 
kell, hogy legyen a közös gondolkodás alapja. Mi az oktatásban a 
legrászorultabbak felzárkóztatásának biztos esélyét, a tehetséggondozást, a 
társadalmi esélyegyenlőtlenségek csökkentésének eszközét és lehetőségét 
látjuk, és nem a hatalomgyakorlást, a hatalmi berendezkedés 
megerősítésének intézményrendszerét.  

 
 

 


