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Tisztelt Elnök Asszony! 
  
Az elmúlt időszakban nagyarányú, az oktatás szinte minden területét egy időben 
érintő radikális beavatkozásra került sor. Az eseményeket átélő és figyelő 
szereplőknek, pedagógusoknak, gyermekeknek, szülőknek sokszor úgy tűnt, és ma 
is úgy tűnik, hogy az átalakítások kapkodva, számos ponton átgondolatlanul 
történtek és történnek. 
 
Az új intézményrendszer hetek, hónapok alatt bonyolít le éveket igénylő 
átszervezéseket, jól érzékelhető zavarokkal kísérve. Az érintetteket senki nem vonja 
be a döntések meghozásába, nem velük együtt, hanem felülről vezérelve, 
kényszerítve történik minden, mintha nem emberi életekről, munkáról, tapasztalatról, 
elhivatottságról, hanem mechanikus gépek átprogramozásáról lenne szó. 
 
A beavatkozások indoklása fájdalmasan üres, miközben a szavak mögött rendszerint 
felsejlik a valódi indok, a pénzkivonás, az oktatás megkurtítása. Ma még nem is 
tudhatjuk igazán – Önök sem –, hogy a ma kivont források milyen kárt és hiányt 
okoznak a jövő magyar társadalmának, hogy a ma az átalakítások következtében 
meg nem szerzett tudás mennyire hiányzik majd néhány év múlva a 
munkaerőpiacon, hogyan rombolja majd mindez az ország versenyképességét. 
 
Magyarországnak joga van tudni, mi és miért történik az iskolákkal. A magyar 
pedagógusoknak joguk van tudni, hogy mik az Önök valódi szándékai, hogy az üres 
ígéretek mögött milyen valódi leépítés zajlik. 
 
Ezért arra kérem, hogy az oktatási rendszer teljes központosítását felügyelő 
intézmény vezetőjeként, az oktatásban zajló átszervezés első számú felelőseként az 
alábbi kérdésekre adjon nyilvános választ: 
 

 2013. január 1-én – amikor állami fenntartásba vették a magyar általános- és 
középiskolákat, - hány fő pedagógust vettek át? 

 2013. szeptember 1-től hány pedagógussal számolnak? 

 A kötelező nyugdíjazás miatt hány pedagógus válik vagy vált meg korábbi 
iskolájától? Ennek következtében hány iskolában nem tudják biztosítani új 
osztályok indítását, illetve a megfelelő minőségű oktatás biztosítását? 

 Egyéb indokok alapján hány pedagógustól váltak vagy válnak meg 2013. 
január 1. és szeptember 1. között? 
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 Az Önök számításai szerint mekkora bérmegtakarítást jelent a 
kényszernyugdíjazás, az eddigi elbocsátás és a várható jövőbeli elbocsátás 
összességében? 

 Mekkora bérmegtakarítást jelentenek a megnövelt osztálylétszámok? 

 A pedagógus életpályamodellnek nevezett ígérethalmaz különféle 
kategóriákhoz, besorolásokhoz, előzetes értékeléshez köti a majdani 
béremelést. Léteznek-e a pedagógusok besorolását előzetesen meghatározó 
létszámkorlátok? Ha léteznek ezek a kvóták, akkor mikor és milyen formában 
fogják nyilvánosságra hozni mindezeket? 

 Zajlott-e, és ha igen, milyen jellegű adatcsere a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ és a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. között? 

 
A kérdések a zajló átalakítás során keletkező statisztikai információkra vonatkoznak, 
így személyes adatot nem sértenek. Finanszírozásuk az állami költségvetésből 
történik, így a nyilvánosságra tartoznak. 
 
Várom pontos és mindenre kiterjedő, tényszerű és őszinte nyilvános válaszát! 
 
 
 
Tisztelettel: 
 
 
 
Kunhalmi Ágnes 


