
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Magyarország Kormánya 2020. január 31-én fogadta el a Nemzeti alaptanterv kiadásáról,           
bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról szóló           
5/2020. (I. 31.) Korm. rendeletét (Módr., kihirdetve a Magyar Közlöny 2020. évi 17.             
számában), ami a Nemzeti Alaptanterven (továbbiakban: Nat.) radikális változtatásokat hajt          
végre. 

Ezzel szemben számos történész, irodalomtudós, pedagógus, tanári kar, valamint         
érdekvédelmi szervezet: a Magyartanárok Egyesülete, a Történelemtanárok Egylete, valamint         
a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (a továbbiakban: PDSZ) fejezte ki aggodalmát          
a NAT legújabb átalakításával kapcsolatban. 

A PDSZ közleménye szerint „az ismertté vált anyag a tanulók többségének teljesíthetetlen,            
jellegében a totális műveltségátadás elavult talaján áll, és átideologizált”, „még inkább           
fokozódik a tanulók túlterheltsége, az egyénre szabott fejlesztés szinte lehetetlenné válik”,           
valamint „alkalmatlan arra, hogy a magyar oktatásügy megújulásának alapdokumentuma         
legyen”. 

A Magyartartanárok Egyesületének állásfoglalása kimondja, hogy az új NAT.         
„gyerekellenes”, mivel „nem szolgálja a diákok érdekeit, nem teszi őket jó szövegértőkké,            
árnyalt és pontos szövegek alkotóivá, művelt, a humán kultúra iránt elkötelezett felnőttekké.            
Nem szolgálja sem személyiségfejlődésüket, sem tanulás- vagy munkakultúrájukat, sem         
boldogulásukat a munka világában”. 

A Történelemtanárok Egylete állásfoglalása szerint „ez az anyag a nyilvánosság kizárásával           
jött létre, még a készítők neve sem ismert”, „nem differenciált történelmi képet fogalmaz             
meg”, illetve „minden korábbi NAT-hoz képest visszalépést jelent”. 

A fentiek alapján egyértelmű, hogy egy felelős, közmegegyezésen alapuló Nemzeti          
Alaptanterv kialakításához további, széles körű társadalmi egyeztetési folyamat lenne         
szükséges. 

A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 2010. évi CXXXI. törvény           
5.§ (1) bekezdés b) pontja értelmében társadalmi egyeztetésre kell bocsátani a           
kormányrendelet tervezetét és indokolását. A 6. § (1) bekezdés szerint a társadalmi            
egyeztetésre bocsátásért, annak lefolytatásáért és a beérkezett vélemények feldolgozásáért a          
jogszabály előkészítéséért felelős miniszter tartozik felelősséggel. A 7. § tartalmazza a           
társadalmi egyeztetés formáit, melyek általános egyeztetés és közvetlen egyeztetés.  

 



Tisztelettel kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati          
javaslat elfogadására. 

 
Budapest, 2020. február 17. 
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