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Tisztelt Pedagógusok! 

 

A szakképzésért is felelős miniszterként Pedagógusnap alkalmából szeretném kifejezni Önöknek 

magam, a Nemzetgazdasági Minisztérium szakmai közössége és az egész magyar társadalom 

köszönetét. Köszönetünket azért a nagyon fontos, értékes, ugyanakkor embert próbáló 

munkáért, amellyel ebben a tanévben is segítették diákjainkat. Többek között abban, hogy 

megszerezhessék a továbblépésükhöz szükséges szaktudást, megmutatták nekik a munka és a 

tanulás örömét és a közösen eltöltött időben szerzett élményekkel is gazdagították őket. Tudjuk, 

hogy a tanári munka a szó nemes értelmében sokkal többet jelent az ismeretek puszta 

átadásánál. 

Ezért Önökön is múlik, hogy gyermekeink életük folyamán mennyire lesznek nyitottak arra a 

technológiai változás-özönre, amely napjainkban zajlik, mennyire lesznek sikeresek az újabb és 

újabb ismeretek elsajátításában, valamint a munka világába való beilleszkedésben. A 

szakképzésben dolgozó pedagógusoknak, tanároknak komoly felelőssége van abban is, hogyan 

változik Magyarországon a szakmatanulás és a szaktudás társadalmi elismertsége.  

Magyarország elmúlt években elért gazdasági teljesítménye, közös eredményeink 

megteremtették a feltételeit annak, hogy az oktatási rendszer egésze és ezen belül az egész 

szakképzési rendszert tekintve távlatokban, lehetőségekben és fejlődésben gondolkodhassunk. 

Amikor 2011-ben megkezdtük a szakképzési rendszer átalakítását, mindannyian tudtuk, hogy 

hatalmas feladatra vállalkozunk. Ahogyan azt is, hogy ez a munka el nem odázható, az ország 

jövője szempontjából éppen olyan fontos, mint a szakképzésben dolgozó tanárok és az itt tanuló 

diákok számára. 

Amikor megkezdtük a munkát, azt vállaltuk, hogy úgy állítjuk vissza a szakképzés rangját, 

presztízsét, hogy az oktatást tartalmában, szervezetében és a gazdasághoz való 

kapcsolatrendszerét illetően is megújítjuk. Magyarország érdeke az, hogy olyan szakképzési 

rendszert építsünk ki, amely erős, stabil hátországot jelent a gazdaságunk számára. Ezért olyan 

szakképzési rendszert alakítunk ki, amely alkalmas arra, hogy a gazdaság igényeinek megfelelő, 

a munkavállalóknak pedig elhelyezkedési lehetőséget adó szakoktatást valósítson meg. 

Ezt a célt szolgálta a szakképző intézmények átkerülése a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz, a 

szakképző centrumok megalapítása, a technikus képzés megújítása és a képzések tartalmának 

fejlesztése is, hogy csak a legfontosabb lépéseket említsem. Kiterjesztettük az 

ösztöndíjrendszert, számos külön programot indítottunk, ezen belül kiemelten foglalkozunk az 

esélyteremtéssel, a valamilyen okból hátrányban lévő tanulók és az őket oktató pedagógusok 

támogatásával. A duális képzés fejlesztését célozták az olyan intézkedések, mint a gyakorlati 

oktatásvezetői munkakör visszaállítása, új támogatási lehetőségek bevezetése a szakképzési 

hozzájárulási rendszerben a gazdálkodó szervezetek ösztönzésére, támogatására. A duális 

képzésnek a középfokú oktatás rendszerébe való hatékonyabb beépítése, a vállalatok 
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iskolarendszerű szakképzésben való szerepvállalásának erősítése ugyanakkor a tapasztalatok 

szerint további intézkedéseket igényel, ezért ezen a területen is tovább fogunk lépni. 

Főként a tapasztalt pedagógusok felkészítő munkájának is köszönhetően a nemzetközi 

versenyeken komoly eredményeket értek el a szakképzett magyar fiatalok. Érezhető, hogy a 

legfejlettebb országokhoz hasonlóan Magyarországon is egyre nagyobb megbecsüléssel 

fordulnak az emberek a szakértelem, a hozzáértéssel végzett munka, vagyis a szakmák felé. 

Köszönöm, hogy az elmúlt évek során a szakképzésben résztvevő tanárok és oktatók partnerei 

voltak a kormánynak ebben a fontos munkájában. 

Ami a jövőt illeti, terveink között hangsúlyosan szerepel, hogy rugalmasabbá tegyük a 

felnőttképzési rendszert, növeljük a munkáltatók szerepét a képzési feladatok ellátásában, 

folyamatossá tegyük a képzési tartalmak megújítását és a képzést illetően is felkészüljünk a 

gazdaság digitalizációjára.  

 

Tisztelt Pedagógusok! 

Eredményeinkből és a jövőre vonatkozó terveinkből jól látszik, hogy az Önök munkájának 

komoly szerepe van Magyarország gazdaságának előrejutásában. Ezért az ünnep adta 

lehetőséggel élve, most is el kívánom mondani, hogy Magyarország Kormánya mindig is 

megbecsüléssel fordult a pedagógus társadalom felé. Ma a pedagógusok biztosak lehetnek 

abban, hogy a kormány mellettük áll és a megbecsülés nemcsak szavakban nyilvánul meg. Ezt 

mutatja, hogy a pedagógusok voltak az elsők, akiknek életpályamodellt és átfogó több éves 

béremelési programot indítottunk, amely immár az ötödik évéhez ért. A pedagógusok bére 2013 

és 2017 között átlagosan 50%-kal emelkedik, ami a munkájuk megbecsülését is jól mutatja. 

Bízom abban, hogy közös munkánk a jövőben is sikeres lesz, és ezzel megfelelően szolgáljuk 

majd hazánk és a magyar emberek boldogulását. 
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