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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 05 perc)

KERPEN GÁBOR, az ülés levezető elnöke – a továbbiakban ELNÖK: Üdvözlök
mindenkit a Közoktatás-politikai Tanács mai ülésén. Kérem az oldalakat, hogy jelöljék meg
szóvivőiket, illetve esetleges szakértőiket. 

A szakmai oldalé? (Dr. Dobos Krisztina.)
A szakszervezeti oldal szóvivője Kerpen Gábor, szakértőként hozzászól Horváth Péter.
A szülői oldal? (Keszei Sándor.) 
A nem önkormányzati iskolafenntartók? (Papp Kornél.) 
Önkormányzati szövetségek? (Dr. Sáska Géza.) 
Diákoldal? Nincs jelen. 
A kisebbségi önkormányzatok? (Dr. Schäffer István.) 
A kormányoldalé? (Dr. Szüdi János.) 
Kérdezem az előterjesztőt, hogy a kiküldött napirenden kívül van-e valamije.

DR. SZÜDI JÁNOS: Nincsen.

ELNÖK: Kérdezem az oldalakat, hogy napirend előtt van-e valakinek.

PAPP KORNÉL: Napirend előtt – a napirendhez. 

ELNÖK: Ezt kevéssé tudom értelmezni, de akkor röviden kérem, mondja el.

PAPP KORNÉL: Tisztelt Közoktatás-politikai Tanács! Én csak tájékozódni szeretnék,
hogy a napirend mai tárgyalása nem idejétmúlt-e, merthogy a parlament oktatási bizottsága
tudomásom szerint kilenc órakor... (Keszei Sándor: Tizenhárom órakor!) Tegnap jött egy
módosítás: 9 és 11 óra között tárgyalja ugyanezt. Én úgy érzem, egy kicsit későn került a
Közoktatás-politikai Tanács elé, ami bizonyos játékszabályok felrúgását jelenti, és én nem
tudom, indokolt-e ebben az esetben ez a késői tárgyalás. 

ELNÖK: Kérdezem a kormányoldalt, hogy kíván-e erre reagálni. 

DR. SZÜDI JÁNOS: Ma az általános vitára való alkalmasság van a parlament előtt. A
részletes vita előtt minden lehetőség nyitva áll.

ELNÖK: A napirend első pontja: Javaslat az esélyegyenlőség érvényesülésének
közoktatásban történő előmozdítását szolgáló egyes törvények módosítására, a második a
különfélék. A két napirendi ponttal egyetértenek-e az oldalak? Van-e valakinek kiegészítése
ehhez? Ha igen, kérem, most jelezze! (Nincs ilyen jelzés.) Aki bármelyik pontot le akarja venni,
kérem, most jelezze! (Nincs ilyen jelzés.) Ilyen sincs. 

Aki el tudja fogadni a napirendet, most jelezze! (Szavazás.) Aki tartózkodott? (Szavazás.)
Aki nem fogadja el a napirendet? (Nincs ilyen jelzés.) Egy tartózkodással elfogadtuk a
napirendet.

Tisztázásként meg kell kérdeznem, hogy a különfélék napirenden belül van-e konkrétuma
az előterjesztőnek? 
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DR. SZÜDI JÁNOS: Nekem nincs.

AMBRUS ISTVÁN: Annyit szeretnék mondani, hogy a különfélék között bármit
befogadtunk volna. Terveztünk egy dokumentumot, hogy ide hozzuk, a 14/1994-es rendelet
módosítását, de a következő ülésen, körülbelül május 15-e körül tudjuk a testület elé hozni, egyéb
más, komoly kormányrendeletekkel együtt.

ELNÖK: Köszönöm. Akkor kezdjük!
Az első napirendi ponttal kapcsolatban az előterjesztőnek van-e szóbeli kiegészítése?

DR. SZÜDI JÁNOS: Tisztelt Testület! Az önök előtt lévő anyagot és annak tartalmát
ismerhetik, hiszen az „Új tudás – műveltség mindenkinek” program keretében a koncepció
megvitatásra került, és ez a tervezet annak a jogszabályban való letükrözése, ami ott
megfogalmazásra került. 

A javaslat olyan kérdésekkel foglalkozott, ami az oktatási kerekasztalnál is előtérben lévő
problémaként jelent meg, így mindenekelőtt a szegregáció kérdése, és hogy ezzel milyen
megoldást lehet szembeállítani. Az a probléma, ami a tavalyi tanévkezdéshez kapcsolódott, hogy
a gyerekek augusztus 28-án még nem tudták, hogy melyik iskolába fognak járni. A javaslat
változtat azon a sokat vitatott szabályon, hogy hogy lehet az iskolai körzetek kialakításánál egy
ésszerű, jobban végrehajtható megoldást megfogalmazni. A javaslat épít arra az elmúlt
időszakban felvetődött vitára és ahhoz kapcsolódó észrevételekre, hogy milyen választ lehet adni
abban az esetben, hogyha a gyermek, illetve a tanuló az iskolában valamely erőszakos
cselekményt követne el. Az a javaslat elképzelése, hogy iskolapszichológus bevonásával kapja
meg a gyermek, a tanuló a fejlesztéshez szükséges lehetőséget. Ennek az a lényege, hogy a
nevelési tanácsadók ma is ellátnak iskolapszichológusi feladatot, és kormányzati szándék van e
körben, hogy az iskolapszichológusi hálózatot kistérségi szinten fejleszteni fogják. A jelenlegi
kormányzati elképzelés szerint évenkénti ütemezésben további egy-egy létszámot kap minden
kistérség, hogy legalább kistérségenként három iskolapszichológus álljon rendelkezésre ahhoz,
hogy ezekkel a gyermekekkel foglalkozni lehessen.

Ebben az értelemben adunk választ arra, hogy mi a teendő, és ne szabad elfelejteni, hogy
az iskolában és a közoktatásban az erőszaknak számos formája létezik. Amikor tanulói erőszakról
van szó, nem szabad elfelejteni, hogy másik oldal is van – de ne ez a témája a mai értekezletnek,
csak mondanám, hogy az a bizottság, amelyben a szülők képviselői is jelen voltak, egyértelműen
leszögezte, hogy az erőszak minden formáját ki kell rekeszteni a közoktatásból, a gyerekek
egymás közötti és a pedagógus-gyerek, gyerek-pedagógus közötti – nem mondom végig, minden
formája elfogadhatatlan. Az ezzel kapcsolatos válasz viszont egyértelmű volt a bizottságban,
amelyik ezzel a kérdéssel foglalkozott, hogy a közoktatásnak, az iskoláknak, óvodáknak
pedagógiai választ kell adniuk erre a kérdésre, csak nem szabad elfelejteni, hogy ha a pedagógiai
eszközök lezárultak, ott van mellette a gyámhatóság mint lehetőség, amit nem a közoktatási
törvény szabályoz, hanem a gyermekvédelmi törvény. A közoktatási törvényben csak annyi van
erről a kérdésről, hogy az iskola a családvédelem és a gyermekvédelem szervezeteivel építsen ki
kapcsolatot. Ígéretet kaptunk, hogy az a jelzőrendszer, ami ma kevéssé működik, felerősíthető
kormányzati támogatással, hogy jelen lehessen, ahol erre szükség van.

Nem szabad elfelejteni azt sem, hogy minden erőszakos cselekmény egyben
bűncselekmény is, tehát azt sem kell a közoktatási törvénynek kezelni, hiszen a
bűncselekményekkel szembeni fellépés lehetősége más törvények alapján megoldható. 
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Ennyit mondanék bevezetőként. 

ELNÖK: Köszönöm. Van-e olyan oldal, amelyik külön kívánja tárgyalni a kérdéseket és a
hozzászólásokat? (Nincs ilyen jelzés.) Akkor egyben tárgyaljuk, merthogy ilyen nincs. A szakmai
oldalé a szó. 

DR. DOBOS KRISZTINA: Köszönöm szépen. Először is szeretném megjegyezni: úgy
gondoljuk, hogy időben kellett volna ezt a törvénymódosítást megkapnunk. Ez jelenti részben a
túl rövid határidőt, részben a szervezetekkel való egyeztetést, részben pedig, hogy már a
parlament is kezdi tárgyalni. Azt gondolom, a mi véleményezési jogunk arról szólna, hogy előtte
kapjuk meg, nem párhuzamosan. 

Úgy gondoljuk, hogy jó lenne, hogyha a törvénymódosítások nem ilyen nagy tömegben
jelennének meg, mármint a közoktatási törvény módosítása, mert a gyakorlati alkalmazást igen
nehézzé teszi. 

Ez tehát az általános megállapításunk. 
Én sorban mondanám a kérdéseinket, illetve a problémáinkat. 
Az 1. §-ban a 12. pont szerint a Nemzeti alaptanterv kötelező rendelkezéseket állapíthat

meg a helyi tanterv elkészítéséhez. Az a kérdés, milyen szintű szabályozás van Magyarországon.
A Nemzeti alaptanterv kötelező rendelkezéseket határoz meg a kerettanterv részére, a
kerettanterv pedig kötelezőeket a helyi tantervre. Van háromszintű, kétszintű, egyszintű
szabályozás – tehát továbbra is ott tartunk, hogy a közoktatási törvény nem akarja tisztázni,
milyen a szabályozás. 

Az a kérdés, milyen rendelkezéseket akar a Nemzeti alaptantervben a miniszter
meghatározni a helyi tantervhez. Azt gondolom, hogy ez nem az ő feladata lenne. 

DR. SZÜDI JÁNOS: A Nemzeti alaptanterv kormányrendelet, nem miniszteri.

DR. DOBOS KRISZTINA: De a miniszter készíti elő a kormányrendeletet – azért ez
világos. 

ELNÖK: Megkérem az oldalakat, hogy ne beszélgessenek. 

DR. DOBOS KRISZTINA: Bocsánatot kérek!
A 2. § 7. pontja szerint a szülő kötelezettsége, hogy iskolapszichológushoz, nevelési

tanácsadóhoz vigye, illetve, hogyha megállapítják, a foglalkozáson való részvételt biztosítsa. Ez
különösen a hátrányos helyzetű gyerekeknél nagyon komoly probléma, annál is inkább, mert ha
rendszeresen be kell járni iskolapszichológushoz egy kistelepülésről egy másik településre, és
egy többszörösen hátrányos helyzetű családról van szó, akiknek az anyagi lehetőségei nagyon
korlátozottak, fontosnak tartjuk és üdvözöljük az egy-egy plusz pszichológust, ami a körzetben
lesz, de azt gondoljuk, ne csak a szülőkre állapítsunk meg kötelezettséget, hanem legalább olyan
mértékben kellene helybe vinni. Akár a nevelési tanácsadó, illetve a pszichológus is kimehet az
iskolába. Pont a hátrányos helyzetűeknél ez rendkívül komoly problémát jelent ugyanis.

A 3. § f) pontja: egységes óvoda és bölcsőde. Az eddigi közoktatási fejlesztési irányzat
arról szólt, hogy egységes iskola-óvoda, most bejön a bölcsőde – tehát akkor itt egy egységes
iskola-óvoda-bölcsőde lesz? Itt valamit mondani kellene, és a magyarázat nem egészen érthető.
Lehet egységes óvoda és bölcsőde, tehát nem az intézmény ellen van kifogásunk, de nem lenne
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jó, ha két-háromévenként változtatnánk, hogy milyen összevonásokat támogat a közoktatás-
fejlesztés. 

A 33. § 7. pontja: egy szervezeti és működési szabályzat, egy házirend. Ha van egy
óvoda-bölcsőde és még egy iskola is egyben, és ezeknek egy házirendje van, az 15-20 oldal. Nem
volna jó, hogyha ezt megcsinálnánk. Egy minőségirányítási program kellene, holott a
minőségirányítási program éppen az intézményhez kötött, helyhez kötött, specialitásokat
tartalmaz. Én értem az egységesítési törekvést, ugyanakkor ezzel az eggyel egy kicsit rontjuk is a
szakmai lehetőségeinket. 

Ha már a bölcsődénél tartunk, az új tudás programban szerepelt a családi napközi, de nem
jelenik meg ebben a tervezetben. 

DR. SZÜDI JÁNOS: Nem ide való.

DR. DOBOS KRISZTINA: Valahová való lenne. Ha a bölcsőde ide való lett – merthogy
eddig a bölcsőde nem volt a közoktatás része -, akkor azt gondolom, a családi napközi sem
teljesen idegen ettől a rendszertől, annál is inkább, mert a családi napközi óvodai időszakra is
vonatkozhat, de iskolai időszakra is. Végig lehetne ezt gondolni. 

A 14. pontban az önkormányzatokra kötelezettséget határoz meg, hogy a év átlagában
nem haladja meg az 1500 főt. Szeretném megvédeni az önkormányzatokat: hadd döntésék már el
ők maguk! Nem látjuk az okát, hogy miért is kellene belerakni ezt a korlátot. Másrészt az a
kérdésünk, hogy történt-e valamilyen egyeztetés az önkormányzatokkal, az óvodai
egyesületekkel és a bölcsődék szakmai körével.

Az itteni 4. §: a törvényalkotó a tanulmányi felvételibe nem írta be az írásbeliséget, a
magyarázatban azonban szerepel az, amiről a múlt alkalommal megállapodtunk: nem tudjuk
szakmailag támogatni, hogy csak írásbeliség legyen a felvételiben. A 4. §-ban nem szerepel a
szövegben, de a magyarázatban igen. Szeretnénk tudni, melyik az igaz: a paragrafus vagy a
magyarázat. 

Az 5. § 4. pontjában módosítás, bővítés történt. Az utolsó mondat a házirenddel és az
intézményi minőségirányítási program elfogadásával bővült. Az a kérdés, hogy a foglalkoztatás
milyen indokból került ki. A nevelőtestület átruházott hatásköréről van szó. A bővítés ellen nincs
kifogásunk, a szűkítés okát szeretnénk megtudni.

DR. SZÜDI JÁNOS: Meg kell néznem, mert nem értem. 

DR. DOBOS KRISZTINA: Ez a 6. § 4. pontja. Bővül, hogy mikor adhatja át a
nevelőtestület a jogkörét bizottságnak. Kibővítették a házirenddel és az intézmény
minőségirányítási programjával, de kimaradt belőle a foglalkoztatásra vonatkozó. 

Az 55. § (1) bekezdése gyönyörű: három mondat nyolc vagy tíz soron keresztül. Eddig is
megtehette ezt az intézmény, miért is kell itt szabályozni? Arról van szó, hogy belső ellenőrzést
folytathat. Az intézmény ezt eddig is megtehette, nincs tiltva. Azt gondolom, teljesen fölösleges
azt mondanunk, hogy megteheti. Eddig is megtehette, hogyha akarta. Eddig is megengedtük neki,
nem változott a dolog.

A 8. § (2) bekezdésével komoly problémáink vannak. A szándékot nem vitatjuk. Kérdés,
ki számolja ki a dolgokat. Ha a település egyik részében ez igaz, akkor át kell majd mennie a
gyereknek a település másik részére? Évről évre számolják. Ha megváltozik a hátrányossági
arány, akkor áttesszük a gyereket a másik iskolába? Ha végig ehetne egy normális példát
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végigszámolni! Mi próbálkoztunk, de csekély matematikai tudásom ehhez kevés. Hátha lehetne
valami olyan példát csinálni, amiből világossá válna ez az évről évre történő dolog. Azt
gondoljuk, nagyon fontos, hogy a hátrányos helyzetű gyerekek speciális programokat kapjanak.
Azt gondoljuk, hogy a támogatással egyet tudunk érteni. Azt azonban nem gondoljuk, hogy
adminisztratív intézkedésekkel és nem egyszer a gyerek érdekével ellentétes intézkedésekkel
meg lehet oldani ezt a hátrányos helyzetet. A gyakorlati végrehajtás lehetetlen, vagy majdnem
hogy kivitelezhetetlen. 

Hasonló a problémám a 3. pontjával is. Ráadásul a 3. pontban két tagadás van: „nem
jelölhető ki” és „nem tartható meg”. A tagadások tagadását még feltételhez is kötjük a következő
oldalon. Szeretnénk, hogyha ez egyértelműbbé és világosabbá válna, másrészt ez a két tagadás
nehezen értelmezhető. 

A 4. pontban csak a kijelölt iskolával van némi problémánk. Azt szeretnénk tudni, hogy –
mert itt azért nagyon speciális feltételeket kell teljesíteni a kisebbségekre és a fogyatékos
gyerekekre vonatkozóan – mi van akkor, ha a jegyző nem tud kijelölni egy iskolát. Akkor át kell
menni másik településre. Milyen támogatást tudunk adni neki?

Az 5. részben...

DR. SZÜDI JÁNOS: Ez az egy mondat volt, ami nem változott 1993 óta, csak
szétszedtük. 

DR. DOBOS KRISZTINA: Az 5. pontban: az érintett csoportba tartozók között sorsolás
útján dönt a jelentkezők között. A sorsolásból kimaradt gyerek aztán elmegy a következő
sorsolásra, ott is kimarad, akkor elmegy a harmadik sorsolásra, ott is kimarad... Én értem, a
dánok már régóta csinálják a sorsolást, de mi történik akkor, hogyha kimarad egy gyerek? Hány
sorsoláson kell részt vennie? Ha végiggondoljuk, miután a véletlen folyamatok nem függenek
tőlünk, ebből az következik, az is előfordulhat, hogy egy gyerek több sorsoláson vesz részt, és
kiderül, hogy mindenütt kiesik. 

A 9. §-ban nem tudjuk értelmezni a j) részt. Tulajdonképpen semmi újdonság nincs
benne. Eddig is megtehette a miniszter. Most ugyanaz a mondat jelentősen ki van bővítve.
Rendeleteket eddig is alkothatott, hiszen benne volt a törvényben, csak rövid mondatban. Hogyha
az van, hogy ő állapítja meg a szakértői névjegyzéket, ő állapítja meg az akkreditációt, akkor
persze, hogy a további szakértőséget is ő állapítja meg. Azt gondolom, kicsit túl lett szabályozva
– finoman fogalmazva.

Az l) pontban az akkreditációs eljárásról van szó, szintén a miniszter szabályozási
jogkörében. Nem vonjuk kétségbe. Azonban van egy egész komoly problémánk. Az l) pontban
szó nincs arról, hogy programcsomag, míg a magyarázatba bejött. Ismét szeretném felhívni a
figyelmet, hogy a közoktatási törvény vitája során a Köznevelési Tanácsban nyolcszor, tízszer
vagy százszor elmondtam: nincs rendesen szabályozva a közoktatási törvényben a
programcsomag, tehát a tartalmi szabályozás nincs rendben. Ha nincs rendben a tartalmi
szabályozás, akkor bújtatva ne vigyük bele! Vagy benne van ebben a pontban a programcsomag,
vagy írjuk ki, és tegyük mellé, hogy mi az, vagy, ha nincs, akkor mit jelent, miért került a
magyarázatba. 

DR. SZÜDI JÁNOS: A Nemzeti alaptantervben van benne. 

DR. DOBOS KRISZTINA: A törvényben nincs. 
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Elmondom a problémákat, van még. 

DR. SZÜDI JÁNOS: Van idő, természetesen. 

DR. DOBOS KRISZTINA: A 10. §-ban az a kérdés, úgy tűnik egy kicsit, hogy a
foglalkoztatásban a miniszter jelentő szerepet akar vállalni. Ebből a paragrafusból az derül ki. Ez
ellen elvileg nem lenne kifogásunk, csak a magyar oktatási rendszer olyan, hogy az
önkormányzatok és az egyházak tartják fenn az iskolákat, tehát a foglalkoztatást nem a
miniszternek kellene szabályozni. 

DR. SZÜDI JÁNOS: Azért szabályozza a kormány, mert az kap felhatalmazást. 

DR. DOBOS KRISZTINA: A 11. §-ban a 95/C (1) bekezdés: az Oktatási Hivatal felvesz
gyereket. Mindaddig, amíg nem tisztázódik, addig az Oktatási Hivatal feltételezi, hogy az
egyenlő bánásmód sérelmét valósítja meg az iskola. Ez prejudikálás. Nem tudjuk elfogadni. Az
Oktatási Hivatal akkor is felvehet gyereket, hogyha túl van a maximális létszámhatárokon. Ha az
iskola nem sértheti meg a törvényt, azt gondolom, hogy az Oktatási Hivatal sem sértheti meg. A
maximális létszámhatárokon felül az Oktatási Hivatal sem vehet fel gyereket. 

Ugyanennek a paragrafusnak a (2) bekezdése: kijelöli az önkormányzatokat, óvodákat,
illetve általános iskolát. Az is felmerül, milyen intézményeket jelölhet ki. A 4. pont szerint olyat,
amelyben korábban önkormányzati fenntartású óvoda és iskola is működött. Ennek az
értelmezését szeretnénk hallani. Még korábban meg lehet, hogy magániskola volt, vagy egyház
által fenntartott intézmény. Tisztázni kell, hogy kit jelölhet ki, és szeretnénk tudni, hogy az
önkormányzatok ebben hogyan egyeznek meg, hogy megegyezzenek a kijelölt intézményben.
Érthető, hogy van egy szándék arra, hogy a tanulókat felvegyék, azonban azt gondolom,
borzasztóan bürokratikussá teszi a rendszert.

Az egyházi intézmények kérdését is szeretnék itt felvetni. 
A 12. § (3) bekezdésében az szerepel, hogy minden információt át kell adni, ami a döntés

meghozatalához rendelkezésre áll. Ez elvileg természetes. Az azonban egy gumiszabály, hogy a
döntés meghozatalához kinek-kinek milyen információra van szüksége. Ez lehetőséget ad arra,
hogy valamilyen információra azt mondják, hogy nem adták át, pedig a döntéshez szükséges lett
volna. Nem világos az egész. Nem jó, hogyha olyan rendelkezéseket tartalmaz a törvény,
amiknek a betartása nem egyértelmű, szankcionálni meg végképp nem lehet. Nem gondolnám,
hogy világossá válik, a döntéshez arra az információra szükség van vagy nincs. Ez utólag
derülhet ki.

A 13. § (2) bekezdése: az esélyegyenlőségi program a miniszter által kiadott útmutató
figyelembevételével elkészített. Az esélyegyenlőségi programok elkészültek, a miniszter által
kiadott útmutató egy kérdés. Alulról a negyedik vagy ötödik sorban: a fenntartó társulás tagjai
között olyan önkormányzat, amely szerepel a hátrányos helyzetű települések jegyzékén. Mi van,
hogyha nincs ilyen társulás, merthogy olyan a körzet, hogy nem tud hátrányos helyzetű települést
bevenni a társulásba. Ne legyen előny, hogy neki potenciálisan a környékén hátrányos helyzet
van. Nyilván vannak olyan pályázatok, ahol abszolút előnyt élvez ezért, de hogy minden
pályázatban... Azt gondolom, minden hazai és nemzetközi forrásokért kiírt pályázatban nem lehet
mindig csak a hátrányos helyzetet figyelembe venni, mert akkor akinek a környékén nincs
hátrányos helyzetű település, az válik hátrányos helyzetűvé. Természetesen lehet azt mondani,
hogy ahol hátrányos helyzetű van, vonják be, de világos, hogy mindenhol nem lehet.
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A másik kérdés, hogy kötelező a társulásba önkormányzat. Itt azzal pozitívan
diszkrimináljuk, hogyha beveszi az önkormányzatot – de hátha olyan társulás jön létre, amelyben
nincs önkormányzat, akkor miért ne lehetne az ő hazai vagy nemzetközi pályázatát komolyan
venni? Eddig nem volt arról szó, hogy kötelező az önkormányzatnak benne lenni a pályázatban. 

Azt hiszem, hogy egyelőre ennyi.

ELNÖK: Köszönöm. Jelzem, hogy a szakmai oldal tizenhét percet vett igénybe, ennyit
szeretnék legfeljebb mindenkinek juttatni – nem muszáj a tizenhét percet kihasználni, de azt
gondolom, van olyan fontos ez az ügy, hogy mindenki e lehető legrészletesebben mondhassa el
ezen időkereten belül az álláspontját. 

Ha a szakmai oldalnak nincs más, akkor a szakszervezeti oldal következik. Két részre kell
bontanom: vannak egyeztetett álláspontok, vannak nem egyeztetett álláspontok, és a szakértő is
hozzá fog szólni. 

A szakszervezeti oldal egyeztetett álláspontját mondom először. Ez hasonló a szakmai
oldaléhoz. Az előterjesztés 3. § (14) bekezdésére vonatkozó módosításban kérdés, mi indokolja a
település lélekszámának megfelelő korlátot ebben az esetben az óvoda és bölcsőde
összevonásánál. Illetve nagyon fontos megjegyezni, hogy amennyiben összevont intézmény jön
létre, akkor a szakmai képzettségi feltételeket mind a bölcsőde, mind az óvoda működtetésénél
természetesen biztosítani kell, és ennek megfelelően kell módosítani a vonatkozó jogszabályokat
is. 

Az előterjesztés 8. § (2)-(3), a 14. § (13)-(14)-(15) bekezdésével kapcsolatban – amely a
szakmai oldal véleményében is előtérbe került – a szakszervezeti oldal úgy látja, hogy ez az
erőszakos integráció feltételeit erősíti, nem a szakmailag indokolt integrációt, ami fontos lenne.
Másrészt, mielőtt ezt részleteiben tárgyalja a parlament oktatási bizottsága, nagyon fontos lenne
például modellezni ennek a hatásait. Azért nem hatásvizsgálatot mondtunk, mert itt tényleg
fontos lenne egy modell arra, hogy mikor mi történik egy adott intézményben, egy adott
körzetben a gyerekekkel. Különben fenntartjuk azt a véleményünket, hogy ezt törölni kell innen,
mert az erőszakos integrációt támogatja. Nem mondjuk, hogy az Oktatási Minisztérium
erőszakosan akar integrálni, de hogy támogatja ezt, mi úgy látjuk. 

A következő a 12. § (11) pontja, amelynél egy alapvető kérdésünk van. Ez úgy szól, hogy
a fenntartó legkésőbb az intézkedés tervezett végrehajtása évének március utolsó napjáig hozhat
a nevelési-oktatási intézmény átszervezésével, fenntartói jogának átadásával, megszüntetésével
összefüggő döntést. A mi olvasatunkban ez elvi döntésről is szól. A fenntartók általában úgy
szoktak dönteni, hogy először hoznak egy elvi döntést, és utána a véglegest. A mi
értelmezésünkben ez a korlátozás már az elvi döntésről is szól, hiszen itt az van, hogy
„összefüggő”. Mi szeretnénk, ha ebben az értelemben lenne.

A következő a 11. §, amely kiegészül a 95/C ponttal. Itt az egyeztetett álláspontunk, hogy
ez a 150 nap nagyon nehéz helyzetbe hozhatja mind a szülőt, mind a diákot, mind az oktatási
intézményt, hogyha a javasolt törvényi hely szerint a szorgalmi időszak utolsó hónapja is lehet.
Ezért arra kérjük az előterjesztőt, aki kodifikálandó szöveget ír le, hogy nagyon fontos lenne
biztosítani, hogy azokban az esetekben, ami a tanév kezdete előtt elbírálható, ott az adott tanévre
vonatkozzék, ha pedig szülői kérés nem bírálható el, csak a következő tanévre vonatkozóan
jöjjön létre ez a típusú beiskolázás. 

A következő egyeztetett álláspontunk az, amit hiányolunk az előterjesztés 2. §-ából. A
közoktatási törvény 14. § 2/D-be való volna. Azt mondja a munkavállalói oldal, hogy
mindenképpen meg kell erősíteni az oktatási intézmény és a szülői ház kapcsolatát, különösen
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abban az esetben, amikor az a diáknak érdeke, és nem érdeke a diáknak az, hogy például a szülő
távol marad az oktatási intézménytől akkor is, hogyha azt az oktatási intézmény kifejezetten kéri.
Ezért az a javaslatunk – nem kodifikálandó szöveg mentén, hanem csak az elv mentén -, hogy
most kerüljön be a közoktatási törvénybe, amennyiben az oktatási intézmény kifejezett, írásbeli
kérésére sem tartja a kapcsolatot a szülő az oktatási intézménnyel, az legyen olyan értelemben
szabálysértés, amilyen értelemben szabálysértés, ha a szülő nem iskolázza be a gyerekét az
oktatási intézménybe. Nemcsak a beiskolázás a törvény szerinti kötelezettsége, hanem a
kapcsolattartás is. 

Eddig volt a közös.
Azt hallottuk az előterjesztőtől, hogy a jelenlegi előterjesztés részben megpróbál választ

adni az intézményben lévő erőszak – diák-diák, pedagógus-diák, szülő-diák és vice versa –
kapcsán, ezért fontos lenne, hogy minden egyes oktatási intézményben garantáltan lehessen
foglalkoztatni olyan kollégát, aki az intézmény és a szülői ház között tartja a kapcsolatot: például
a gyermekvédelmis garantált alkalmazására lenne szükség. Ezen kívül úgy véljük, hogy az
oktatási intézmény méretétől függően olyan kolléga garantált foglalkoztatására is szükség van,
aki a gyakorlatban megvalósíthatóvá teszi, hogy különösen indokolt esetben a pedagógus
küldhesse ki az osztályból azt a gyereket, akivel előforduló konfliktus osztálykeretben nem
megoldható. Jelenleg a törvény lehetővé teszi azt, hogy a gyerek kiküldhető, hogyha felügyelet
alatt van. Ezt kell garantáltan biztosítani. És ha már ennek a garanciáját a törvény biztosítaná,
fontos lenne, hogy ez olyan személy legyen, aki az adott konfliktusban a diákot abba a helyzetbe
tudja hozni egy megbeszélés után, hogy a diák visszamehessen az osztályba a lehető legrövidebb
időn belül, és folytathassa a tanulmányait.

Ugyanezzel a témával kapcsolatban a PDSZ javasolja a fegyelmi intézkedésekre
vonatkozó törvényi szabály módosítását abban az értelemben, hogy lehessen olyan fegyelmi
büntetés a közoktatási intézményben a tanköteles gyerekkel szemben is – tehát fegyelmi
intézkedés, nem azonnali hatályú, hanem fegyelmi eljárás végén megszülető fegyelmi intézkedés
-, amely lehetővé teszi, hogy a gyerek, aki a fegyelmi határozat mentén úgy tűnik, közösségben
nem nevelhető az adott állapotban, a tanév végéig felmenthető legyen, illetve vagy a tanév
végégéig, vagy egy adott intervallumra. Ebben az állapotában ő legyen magántanulói státuszban.
Illetve azt mondja a szülői oldal a bal fülembe, hogy esetleg kerülhessen a felnőttoktatásba. 

A PDSZ nem kívánja az ilyen gyerek életét abszolút elvágni, de feltételesen jelezni kell a
diáknak, hogy a közösségellenes magatartása elfogadhatatlan. 

A következő lényeges elem, hogy ha a már a törvény módosul, akkor egy jelentős
probléma adódik az állami önkormányzati közoktatási intézményekben munkaszerződéssel
pedagógusként foglalkoztatott kollégákkal. Rájuk ugyanis nem vonatkozik a közoktatási törvény
102. §-a...

DR. SZÜDI JÁNOS: 102. § (2): ugyanaz az illetmény illeti meg...

ELNÖK: Itt az van, hogy csak a nem állami, nem önkormányzatinál. Márpedig a
patrónusi rendszerben, amit bevezetett mostanában a kormányzat, és erre pályázatok vannak,
azok a kollégák pedagógus munkakörben foglalkoztatottak, és munkaszerződéssel
foglalkoztatottak, nem pedig közalkalmazotti kinevezéssel. Fontos lenne, az ő számukra
különösen, hogy ilyen értelemben módosuljon a közoktatási törvény a lehető leghamarabb. 

DR. SZÜDI JÁNOS: Ezt én értem, csak azt nem értem, hogy ilyen nem fordulhatna elő. 
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ELNÖK: Állami, önkormányzati fenntartású intézményben...

DR. SZÜDI JÁNOS: Nem lehet munkaszerződéssel foglalkoztatni. 

ELNÖK: Ilyen a pályázati kiírás. 

DR. SZÜDI JÁNOS: Ez jogellenes.

ELNÖK: Én most rászólok magamra: a levezető elnök meginti a beszélgetőket, ne
beszélgessenek, hanem majd a végén... (Derültség.) 

A különvéleményt elküldtem az irodára, és azt kérem, vegyék figyelembe a többit is, amit
most az idő rövidsége miatt nem mondtam el. Átadom a szót a szakértőnek, amennyiben szólni
kíván.

DR. HORVÁTH PÉTER: Tisztelt Közoktatás-politikai Tanács! A Pedagógusok
Szakszervezete támogat minden olyan jogszabályi változást, amelyik elsősorban az Új iskola – új
tudás program végrehajtására, különösen az ötödik pillér bevezetésére vonatkozó felhatalmazás. 

Ugyancsak támogatunk minden olyan integrációt, amelyik a gyerek érdekét szolgálja, de
ellenzünk minden olyat, ami erőszakos, amelyik a spontán ellen hat, és ami a szülő és a gyerek
ellenére van.

Támogatjuk az Oktatási Hivatal szerepének növelését, de azt is elvárnánk, hogy először
segítsen, utána legyen szabálysértés. Javasoljuk mindenképpen ennek a pontosítását.

Ugyancsak támogatjuk a szakmai munkaközösségeknek a belső ellenőrzésbe való
bevonását, különösen örülünk annak a megjegyzésnek, hogy ehhez nem kell neki oktatási
szakértői papír. Ez egy nagyon lényeges dolog, és azt hiszem, egy kicsit a felügyelet erősebbé és
testhezállóbbá válhat. 

Támogatjuk és mindenképpen üdvözöljük az önkormányzatok terheit csökkentő többcélú
oktatási intézmények és különböző társulások kialakítását, örvendetesnek tartjuk, ha ezekbe
különböző ágazatokhoz tartozó intézmények is bekerülnek. Ez mindenképpen segíti a
megoldásokat.

Örülünk, hogy talán a főigazgató-igazgató megjelenése a jogszabályban rendezi azokat a
munkaügyi és egyéb más problémákat, amelyek a nagy intézményeknél és a szórt, különböző
tagintézményekkel rendelkezőknél felmerülnek. Ezeknek a szabályozását támogatjuk,
helyeseljük.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. A szülői oldalé a szó, tizenhét percben.

KESZEI SÁNDOR: Szeretném bejelenteni, hogy Simonné Toldi Ágnes is hozzá kíván
szólni a napirendi ponthoz.

Megvizsgálva a törvénymódosítást egy kicsit keményen fogalmaztunk egy véleményben,
amit letettünk az Oktatási Minisztérium asztalára. Meg kell mondanunk, hogy a
törvénymódosítás többségével – ami kiegészítette, megerősítette a közoktatási törvény eddigi
rendelkezéseit – egyetértünk. Úgy érezzük, igazából a szülői dimenzió a közoktatási törvényben
a tizenkét év alatt úgy ki lett dolgozva, hogy majdnem hibátlan, némi pontosítást igényelne csak,
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de tökéletesen alkalmazható mind az iskolai erőszakkal szemben, mind bármilyen más szülő-
iskola kapcsolatban, és ideális család-iskola és szülő-pedagógus kapcsolat jöhet létre ennek
alapján.

Kivéve azt a néhány részt, ami tulajdonképpen összeugrasztja a szülőket a
pedagógusokkal, kihasználhatóvá és kiismerhetetlenné téve a helyzetet, hogy mi lesz a
következmény. Ez a mi olvasatunkban a 2. §, a Kt. 10.§ (7) bekezdésének módosítása. Ez
elmondja, hogy a szülő kötelessége, hogy gyermekével megjelenjék a nevelési tanácsadáson,
továbbá biztosítsa gyermekének az iskolapszichológusi vizsgálaton és fejlesztő foglalkozásokon
való részvételt, ha a tanulóval foglalkozó pedagógusok kezdeményezésére a nevelőtestület erre
javaslatot tesz. Semmi köze ehhez a szülői kötelességnek. A szülői kötelesség máshol jelenik
meg, ott, ami azt mondja, hogy a szülő segítse elő gyermekének közösségbe történő
beilleszkedését, az óvoda, iskola, kollégium rendjének, a közösségi élet szabályainak
elsajátítását. Itt mondja ki azt is, hogy a szülő joga és feladata, hogy gyermeke neveléséhez
tanácsot és segítséget kérjen. Ez nekünk kerek. Ez nem ide való. Mi ennek a szövegnek a teljes
kihúzását kérjük, vagy javaslatot tehetünk arra, hogy a nevelőtestület jogosítványai közé kerüljön
be. Ez egy nevelőtestületi jogosítvány: a törvény döntési helyzetbe hozza a nevelőtestületet, hogy
a szülőt a gyerekével együtt a nevelési tanácsadóhoz utasítsa. Ugyanakkor több kérdés merül föl.

Az egyik kérdés, hogy megteheti-e ezt a nevelőtestület, van-e ennek valami hozadéka. A
nevelési tanácsadóban olyan szakemberek vannak-e, akik szakképzettsége messze meghaladja
egy ötvenfős nevelési testület nevelési kompetenciáját? Ha a nevelési tanácsadó ilyen lenne –
mint ahogy nem ilyen, sőt -, akkor ez esetleg elfogadható lenne, hogy egy ilyen dolog történt.
Másodsorban milyen jogorvoslat van arra, hogyha a nevelőtestület ilyen döntést hoz? Mi a
garancia, hogy nem használja ki egy-egy gyereknek az eltávolítására – nem akarok olyat
mondani, hogy elfogultsággal. 

Itt tehát többféle dolog fölmerül, ezért ezt innen törölni kell, az egyértelmű. A tanulói
jogoknál megint fölmerül ez a kérdés. Államtitkár úr, éveken keresztül nagyszerűen ki lett
dolgozva. Nemzetközi szintű a közoktatási törvény, az iskolai demokráciát nemzetközi szinten
alkalmazza. Javaslatunk van viszont akkor is, ha a nevelőtestület döntési jogkörébe kerül. A
nevelőtestület döntéséhez az óvodában a szülői szervezet, közösség, iskolában, kollégiumban a
szülői szervezet, közösség és a tanulói közösség véleményét, illetve egyetértését ki kell kérni.
Tehát csak akkor hozhat ilyen határozatot, ha a két szervezet egyetértését élvezi. Hiszen az is
lenne a fontos, hogy ebbe bevonjuk a szülői és a tanulóközösséget. A tanulóközösség támogassa
az iskola által szakmai álláspontját, hogy a gyerek nevelési tanácsra szorul. Így saját magából is
segít kiszűrni az ilyen gyerekeket. Ezt tudjuk elképzelni.

A másik, hogy egyáltalán sehová se kerüljön, hiszen ez tulajdonképpen a mi
olvasatunkban egy retorzió is lehet. Mi azt mondjuk, hogy ha az iskolából nevelési tanácsadóhoz
akarunk küldeni egy gyereket, fegyelmi eljárást kell ellene lebonyolítani, döntésnek kell születni,
és annak a keretei között lehet, hiszen az már biztosítja a jogorvoslati lehetőséget, felülvizsgálati
kérelemmel lehet fordulni a fenntartóhoz, bírósághoz lehet fordulni. Azt nem tudjuk elfogadni,
hogy jogorvoslat nélkül ilyen döntést hozzon a nevelőtestület.

És mi van a nagykorú gyerekekkel? Azokkal mit csinálunk? Egyáltalán a szülőt lehet-e
arra kötelezni, hogy fogja kézen a gyereket, és a gyerek akarata ellenére vigye el a nevelési
tanácsadóba?

DR. SZÜDI JÁNOS: Ma is így van, Sándor!
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KESZEI SÁNDOR: Hát ez a baj! Az óvodában sikerült elérni, hogy oda be lett téve, a
nevelési tanácsadó csak a szülő beleegyezésével dönthet. Előtte tetszik tudni, mi volt az
óvodákban? Horror! Gyógyszerezések tömkelege! Számtalanszor döntött úgy a nevelési
tanácsadó meg a pszichológus, hogy gyógyszerezni kell a gyerekeket. Mióta kivettük onnan ezt a
lehetőséget, tehát ilyesmi csak a szülő beleegyezésével lehet, megoldódott a probléma. (Dr.
Sáska Géza: A Jehova tanúi meg imába foglalják a neveteket!) 

ELNÖK: A szülői oldalé a szó!

KESZEI SÁNDOR: El tudjuk foglalni a fegyelmi eljárás eredményeként a nevelési
tanácsadóhoz küldést. Ha nem, akkor nem tudjuk hová tenni, akkor ki kell húzni innen. Vagy
betenni a nevelőtestület döntési kompetenciái közé, de csak a két testület egyetértésével. Ha nem
ez van, akkor ez tényleg kizár mindent: ami létezik, Alkotmánybíróság vagy akármi, mindent
meg fogunk mozgatni annak érdekében, hogy ez ne maradjon, mert az egész magyar közoktatást
tönkreteheti, összeugrasztja a pedagógusokat a szülőkkel. Csak el kell képzelni, hogy olyan
területen, ahol az iskolai agresszió általános, amikor a szülőket elkezdik indokolatlanul
küldözgetni a nevelési tanácsadóhoz, nem fognak nekimenni az iskolának? Szét fogják szedni az
iskolát.

Kérem kihúzni. Ez volt a lényeg.
Aztán, hogy mi nem került be.
Köszönjük, hogy a 102. §-ban még segítette a véleményezőket, de nekünk lenne egy

kérésünk. A szülői vezetők képzése elvileg a mi kezünkben van, de nem vagyunk hatékonyak.
Lecserélődnek a szülők, nem tudjuk se kiadványokkal... (Dr. Sáska Géza: Meghalnak időnként...)
Igen, lecserélődnek: meghalnak, megöregednek. (Dr. Sáska Géza: Írd be, hogy nem szabad!) 

Ahhoz, hogy egy szülői közösség egy iskolai költségvetést véleményezzen, olyan
szakmai felkészültségének kell lennie, ami nem áll most a rendelkezésünkre. Mi fel tudjuk
készíteni, hogy ellenőrizzék, hogy éljenek véleményezési jogukkal iskolabezárásnál,
átszervezésnél, igazgatóválasztásnál, de ezt nem tudjuk nyújtani. Azt kérjük tehát a jogalkotótól,
tegye be a törvénybe, hogy a véleményezési és egyetértési jogát gyakorló szülői közösségek
vezetőjét az iskola minden évben készítse fel e jogaik gyakorlására. Ők se tudják, hogy hogy kell,
de legalább készítsük föl a szülőket!

DR. SZÜDI JÁNOS: Ki?

KESZEI SÁNDOR: Az iskola. A nevelőtestület vagy akárki. Mi is ezt csináljuk.
Összehívja, és azt mondja, hogy így kell véleményezni. Van az iskolának önköltségi szabályzata.
Nem hiszem, hogy Magyarországon volna olyan szülő, aki ezt tudja. (Dr. Sáska Géza: Mi?)
Önköltségi szabályzata. Ugye, még az oktatáskutató elvtárs se tudja! (Derültség. – Ambrus
István: A részben önálló vagy nem önállóan gazdálkodóknak nem kell.) De akinek van.
Adatvédelmi szabályzat stb. (Zaj.) 

ELNÖK: A szülői oldalé a szó, és nagyobb figyelmet szeretnék kérni. 

KESZEI SÁNDOR: Köszönöm szépen. Leírtuk ezeket, tehát oda tudjuk adni. 
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Menjünk gyorsan tovább! Azt is el kell mondani, hogy a szülői jogok és kötelességek fel
vannak sorolva, a kollektív szülői jogok is – ebből semmit nem tud a szülő érvényesíteni az
iskolában. Egyet se. Ezt le tudnám vezetni, de most nem kívánom ezzel terhelni a testületet.

Ami nekünk fontos, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű gyerek szülőjét megilleti az a
jog, hogy gyermeke óvodába járatásához a törvényben meghatározott anyagi támogatást kapjon –
ez húszezer forint. A halmozottan hátrányos helyzetű. Azt máris kifogásoljuk, mit jelent a
halmozottan hátrányos helyzetű, egyáltalán a hátrányos helyzet megfogalmazását
alkotmányellenesnek tartjuk. Sérti a nemzetközi egyezményeket. Nem lehet leszűkíteni egy
számadathoz – a 38 475 forinthoz -, hogy az a gyerek hátrányos helyzetű, akinek pedig tíz
forinttal több az egy főre eső jövedelme, nem az. De nem ez a vita tárgya. Ez egy másik
kategória, megint egy alkotmánybírósági ügy lesz, amit előkészítünk.

A kérdés, hogy most a halmozottan hátrányos helyzetű gyereket föl kell venni az
óvodába, ha jelentkezik. Itt van nálunk a dunakeszi szülők panasza. Ott kevés a férőhely, egymás
után nyílnak az új lakóparkok, és amikor egy halmozottan hátrányos helyzetű gyerek jelentkezik,
akkor kitesznek egy másik, nem halmozottan hátrányos helyzetűt. Súlyos a helyzet. Nincsenek
meg a feltételek, ezért nem kerülnek be, és mennek a 60-150 ezer forintos óvodákba. 

DR. SÁSKA GÉZA: Nem azok mennek oda, akik putriban laknak? Nem értem pontosan. 

KESZEI SÁNDOR: Majd leírjuk. 

DR. SÁSKA GÉZA: Mi a baj? Hogy akik a 60 ezer forintosba...

ELNÖK: Azt kérem, hogy ezt majd akkor, amikor szót kap... (Zaj.) 

KESZEI SÁNDOR: Elveszi az időt tőlünk Sáska úr! (Zaj, közbeszólások.) 
Nagyon köszönjük, amit az iskolai erőszakkal kapcsolatos bizottságban a pedagógus oldal

csinált: tulajdonképpen nem hogy nem tűrjük, hanem egyszerűen meg fogjuk torolni. (Zaj.) 

ELNÖK: Jelzem, hogy annak a bizottságnak a működése nem napirendi kérdés, és
jelzem, hogy négy perce van a szülői oldalnak. 

KESZEI SÁNDOR: Igyekszem gyorsan, gyorsan! 
Szakértők. Államtitkár úr, tudja, hogy ha egy szakértőt meghív egy önkormányzat, az

megcsinál egy szakértői véleményt, és az nem tetszik az önkormányzatnak, akkor visszaadja
neki, hogy írja át, különben többé nem hívja szakértőnek? Mi a helyzet a szakértőkkel? Az
önkormányzat vagy akármilyen szervezet, egyszerűen fogja magát a megbízója, és visszaadja.
Van nálam egypár, megmutathatom, ahol leír a szakértő egy véleményt, utána leírt egy másikat,
hogy megmaradjon szakértőnek. Itt valamit tenni kellene. Nem mondjuk a sorsolást, de a
szakértő meghívása a mi számunkra illogikus. Lehetne egy olyan dolog, mint amit mi csináltunk,
a szülői szervezetekkel, hogy ellenszakértőt fogadtunk. De hiába fizettük ki, nem mert a szakértői
véleményét leírni. 

A szakértő kijelölésével valamit tenni kell. Ilyen hülyeséget nem mondok, hogy sorsolni
kell. 

Az Oktatási Hivatal ilyen komoly jogosítványokat kap! Szétszedik az iskolát! Nem
hiszem el, hogy ebbe bele kell mennie a pedagógustársadalomnak. A belső ellenőrzés, amit a
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munkaközösség kezébe adunk, belső ellenőrzési feladatokkal bízzuk meg. Ez meg a belső
elhárítás? Vagy mi készül az iskolák ellen? Nem tudom, hogy észreveszik-e az iskolák.

DR. SZÜDI JÁNOS: Azt hittem, hogy legalább ennek örülsz. 

KESZEI SÁNDOR: Én örülök neki, csak... 
Államtitkár úr, a felvételivel kapcsolatban még valami! Köszönjük, hogy a kijelölt iskolák

közé bekerültek a középiskolák is. De ha csináljuk ezt az integrációs felkészítést, körzetesítést,
osztást-szorzást-százalékot, utána, a középfokú iskolákban nem kell? Ott nem működnek ezek a
rendszerek, csak a pályázati feltételnek kell megfelelni? Azt miért nem csináljuk meg? Azt
ugyanúgy lehet körzetesíteni a középfokú iskolákat! 

DR. SZÜDI JÁNOS: Ha hozol egy körzetet, megcsináljuk. 

KESZEI SÁNDOR: Megcsináljuk. 

ELNÖK: Azt kérem, hogy az együttműködési megállapodást a Közoktatás-politikai
Tanács ülésén kívül legyenek szívesek... (Derültség.)

KESZEI SÁNDOR: Ez nagyon fontos volt számomra. Most már olyan csöndben vagyok,
mint a sír, úgyhogy átadom a szót a kolléganőmnek. 

ELNÖK: Másfél perc van még, plusz az az egy perc, amit az önkormányzati oldal
beszólásai miatt megítélek. 

SIMONNÉ TOLDI ÁGNES: Köszönöm a szót. Én tulajdonképpen kérdéseket szeretnék
föltenni. Miután a médiában csak azok a jelenségek láthatók és hallhatók, amikor a pedagógust a
szülő vagy a diák bántalmazza, arról nem kaphatunk tájékoztatást, hogy mi vezet odáig, ezért
kérdezem, hogy ez a módosítás, ez a tervezet miért nem tér ki a tanulókat megalázó pedagógusok
magatartásának kezelésére. 

A második kérdésem a10. §-hoz kapcsolódik. Miért kell kormányrendeletben szabályozni
az önkéntes szülői nyilatkozattételt? Ugyanakkor a 15. §-ban egyértelműen le van írva, hogy a
pénzbeli támogatás folyósításához szükséges a szülő önkéntes nyilatkozata. Itt ellentmondást
érzek a két paragrafus között. Hogyha ez már a kormányrendeletben szabályozva lesz, akkor már
nem önkéntes, hanem kötelező. 

A harmadik kérdésem, hogy jelenleg pályázhatnak-e az önkormányzati társulások, ha nem
rendelkeznek közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési tervvel. 

DR. SZÜDI JÁNOS: Nem. Nem szabad. 

SIMONNÉ TOLDI ÁGNES: Mert készülnek pályázatok, és a gazdasági érdek alá
helyezik a gyerek mindenek felett álló érdekét.

A 15. §-hoz kapcsolódóan szeretném megkérdezni, hogy évente hány alkalmat jelent ez
az esetenkénti tízezer forint, és hogy ez milyen szinten lesz szabályozva. Egyszer megkapja a
szülő a húszezer forintot, amikor beíratja a gyereket az óvodába, utána pedig esetenként tízezer
forintot kaphat. Ez hol, milyen szinten lesz szabályozva, és évente...
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DR. SZÜDI JÁNOS: Itt van benne, egy bekezdéssel lejjebb.

SIMONNÉ TOLDI ÁGNES: Még egy észrevételem van. A hátrányos helyzetet a
hetvenes években határozták meg. Azt minősítették hátrányos helyzetűnek, aki abban az időben
az általános iskola nyolcadik évfolyamát nem fejezte be. Akkor tizennégy éves korig volt a
tankötelezettség. Ugyanez a meghatározás most a háromhásokra vonatkozik, akkor pedig csak a
hátrányos helyzetűekre. 

DR. SZÜDI JÁNOS: Akik akkor nem fejezték be az általános iskolát, azoknak a gyerekei
most a halmozottan hátrányos helyzetűek. 

ELNÖK: Köszönöm ezt a kiegészítést. A szülői oldalon nincs több hozzászólás. A nem
állami, nem önkormányzati fenntartók? 

PAPP KORNÉL: Köszönöm szépen a szót. Bevezetésként két mondat, majd utána tíz –
nem akarok fenyegetőzni.

A két bevezető mondat – bár úgy hiszem, egy korábbi ülésen már érintettem –, hogy
eléggé túlszabályozottá válik a közoktatást szabályozó jogszabályi rendszer, a mozgástér ezáltal
eléggé szűkössé válik. Ennek a negatív következménye, hogy nagyon sok vitás jogeset támad a
közoktatásban érdekeltek között. Ha már előkerültek a pályázatok: az esélyegyenlőséggel
összefüggésben milyen jó feljelentgetéseket lehet tenni, a pályázó felek, vetélytársak egymást
jelentgetik fel. Ez a legjobb érv valakinek a kipöckölésére, hogy szegregál, nem biztosítja az
esélyegyenlőséget, az egyenlő bánásmódot. 

A másik észrevételem gyakorlatilag ebből adódik. Mindezen túlszabályozottsággal együtt
visszalopakodott a közoktatásügybe a centralizáció. Nagyon kemény centralizáció, amely egy
régi, rossz emlékű időben jelen volt. Átestünk a ló túloldalára. Nem a középkorra gondoltam – ha
már a szülői oldal észrevételezte a nem önkormányzati oldal hozzászólását, amiért én egyszer
megrovást kaptam az akkori levezető elnöktől -, hanem az 1990 előtti időszakra. Akkor, amikor a
nem önkormányzati iskolafenntartók jelentős csoportja, a mindössze 5 százalékot kitevő egyházi
fenntartók épp arra emlékeznek másfél hónap múlva, hogy hatvan évvel ezelőtt amputálták le a
magyar oktatásügyről az egyházi oktatást, akkor úgy hiszem, eme aggodalmam a centralizáció
irányában talán jogos, és nem a középkorra vezethető vissza. 

Túlszabályozottság és centralizáció. Az Oktatási Hivatal körül vehető észre leginkább.
Nem a centralizáció ellen vagyok, csak van egy mérték – és ezt én már túlzottnak tartom. 

Végezetül a tíz észrevétel:
Szakmailag aggályosnak tartják óvodapedagógusaink az egységes intézményként történő

megszervezését a bölcsődei-óvodai ellátásnak. A többcélú, közös igazgatású intézmény egy
nagyon jó színtere gazdaságilag is – amikor egy intézmény keretei között van óvodai és
bölcsődei csoport is -, itt azonban, a14. § tanúsága szerint, együttes ellátásról van szó. Ha már
túlszabályozásról beszéltem az előbb, lehet, hogy tovább kellene gondolni a14. § második sorát:
„továbbá az óvodai nevelésben ellátható gyermekek közös nevelése”. Az „ellátható” szót esetleg
részletezzük a törvényben, hogy ez milyen szocializációs szintet jelent. Az óvodás gyerekek
szüleinek is van érdeke, hogy az ő fejlődésük töretlen legyen, ne akadályozza mindez. A
többcélú, közös igazgatású intézményben rendjén valónak, sőt hasznos, egységes csoportban
viszont aggályosnak tartjuk. 
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A második észrevételem a főigazgatói poszt létrehozásával kapcsolatban elhangzott egy
pozitív észrevétel. Nekem itt is aggályom van. Egy százfős intézmény keretei között is
beszélhetünk egy főigazgatóról, ha különböző településen van a székhely és a telephely, viszont
van olyan ezerfős konglomerátum, amely, ha nem felel meg a feltételeknek, a főigazgatói és az
igazgatói rangok egy kicsit összekavarodnak a társadalomban. Egy százfős tagintézményt vezető
valaki főigazgató lesz, egy ezer főst vezető pedig igazgató. A társadalmi megbecsültség
különbsége, úgy hiszem, feltűnő lesz. Mindenki törekedni fog arra, hogy főigazgató legyen, és
annyi részre bombázzák szét az intézményeket a két betű megszerzése érdekében. Gondoljunk
csak az osztályvezető és a főosztályvezető titulusok meglétére.

A harmadik észrevételem elég tág. A közoktatási törvény 66. §-ára vonatkozóan én csak
kérni tudom közoktatási szakállamtitkár urat, hogy a nem önkormányzatiak szempontjából
nagyon aprólékosan gondolják-gondoljuk végig, mi az, ami a nem önkormányzatiakra ebből
kötelezően érvényes, mi az, ami a 25 százalékos szabály alkalmazása miatt esetleg közrejátszik
és befolyásol. Jelenleg a 81. § (1) bekezdés c) pontjában kivételként jelenik meg, hogy nem kell
az egyházi fenntartású intézményeknek betartani a 66. § (2) bekezdését. Ez most megváltozik, és
a jogszabály kiegészül további három bekezdéssel. Született már két egyéb jogszabály – a
múltkor tárgyaltuk -, hogyan kell figyelembe venni a nem önkormányzatiakat a halmozottan
hátrányos helyzetűek arányának kiszámításánál. Nem vagyok jogász, nekem egy kicsit kaotikus
ez a három-négy bekezdés. Nyilvánvaló, hogy a jogalkalmazóknál problémát okozhat, ha nem
egyértelműsítjük a 81. §-ban, mi az, ami érvényes, mi az, ami nem.

Például az új (5) bekezdésben a sorsolás kérdése. Mindez a világnézeti elkötelezettséggel
– pontosabban, hogy kikötheti az egyházi intézmény a világnézeti elkötelezettséget – hogyan fog
társulni? 

DR. SZÜDI JÁNOS: Csak az önkormányzatiaknál van sorsolás. De ez kiderül belőle.

PAPP KORNÉL: Csak számomra nem – és gondolom, még lesz egypár alkalmazó, aki
számára nem. 

A negyedik észrevételem a 95/C új paragrafusra vonatkozik. Ahogy jeleztem, erre a
paragrafusra több észrevételem is lesz majd. 

Az előbb már elhangzott, aggályosnak tűnik számomra, hogy tulajdonképpen
jogszabálysértéssel oldunk meg jogorvoslatot, tehát hogy mindenféle létszámhatárok átlépésével
helyezni egy adott tanulócsoportba, osztályba a gyermeket... Biztos, hogy másként is meg lehetne
oldani. 

Legfőképpen az ötödik és a hatodik észrevételem ugyanennek a 95/C-nek a (3)-(4)
bekezdésére vonatkozik. A (3) bekezdésben az ingatlan más vonatkozásban jelenik meg, mint a
(4) bekezdésben. Tehát a feladatellátás minőségének az ingatlanhoz való kötése a (3)
bekezdésben: nem fizet ellenszolgáltatást vagy nem éri el a piaci értéket az ellenszolgáltatás.
Tulajdonképpen önkormányzati feladatellátásnak tekintik ebben az esetben. Számos olyan
intézmény van, hogy annak idején – nem azért, mert átadta – volt a településen egy egyházi
intézmény, működtek, működtek, egyszer megszűnt az önkormányzati, ott voltak az ingatlanok,
amelyeknek a felújítása, karbantartása problémát okozott, így adódott egy jelentkező, és az
egyházi intézmény hasznosítja az ingatlant. Vélhetően nem piaci értéken. Mert mi határozza meg
a piaci értéket? Amiben nyolc évvel ezelőtt megegyeztek egy bizonyos rendben, vagy ha egyszer
netán euró lesz, és átváltásra kerül sor, nyilvánvaló, hogy nem piaci értéket fizet. Azt
sokféleképpen meg lehet határozni. Egy adott önkormányzat feladatellátásában való
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közreműködés nincs, mégis, e miatt olybá tekinti a jogszabály, mintha itt közoktatási
megállapodást kötöttek volna korábban. Sőt, annak idején esetleg ellenérdekelt volt! Pesttől
harmincegy kilométerre van egy település, ahol, konkrétan tudom, annak idején mindent
megtettek, hogy ne jöjjön létre az egyházi iskola, de létrejött, és most az ingatlanok egy részét az
egyházi iskola használja. Most olyan, mintha akkor egy átadás történt volna.

A (4) bekezdésben, amikor ahhoz kötik, hogy korábban önkormányzati fenntartású óvoda,
iskola működött az ingatlanban... A református egyház esetében egyedül a Debreceni Református
Kollégium Gimnáziumában nem működött önkormányzati intézmény. (Mihályi Zoltánné: Nálunk
mindegyikben.) Az evangelikus egyháznak nem volt intézménye 1948-tól, az összes többi esetben
igaz, hogy ott önkormányzati iskola működött. De mehetnék tovább, ugyanez fordítva is igaz
lenne. Számos önkormányzati intézmény olyan épületben működött vagy működik, amely annak
idején egyházi volt. Így nem lehet eldönteni egy ilyen fontos szabályozást, mint ami a (4)
bekezdésben van. Ennek a javítását mindenképpen szeretnénk kérni. 

A hetedik észrevételem a 102. § (11) bekezdésére vonatkozik. Ez már elhangzott más
oldal részéről, de szeretném a magunk részéről is aláhúzni, hogy indokolatlan megkötése a
fenntartói átszervezés...

DR. SZÜDI JÁNOS: Mi az indokolatlan megkötés?

PAPP KORNÉL: Az, hogy március...

DR. SZÜDI JÁNOS: Augusztus 28-án kell megszüntetni az iskolát, ugye? És ott rohangál
a gyerek szeptember 1-jén, iskola nélkül! 

PAPP KORNÉL: A tavalyi esztendőnek ez az ámokfutása – elnézést kérek, én is
kénytelen vagyok azt mondani, hogy a kormányzat a felelős azért, hogy ilyen helyeztet teremtett
2007 nyarán. Most a Vác melletti esetre nem is térnék ki, hogy a szegregáció kérdésének
túlszabályozása mihez vezet egy olyan faluban, amelyben a lakosok többsége roma származású.
Ha jól tudom, a minisztérium is kapkodott annak idején, legalábbis próbált segíteni ennek a
településnek. Olyan külső körülmények adódhatnak március 31-e után is, amelyek az
átszervezést indokolják. 

A nyolcadik észrevételemre valószínűleg megint azt a választ kapom, hogy az én
értelmezésem nem széles körű és pontos. A közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési tervvel és a
pályázatokon való részvétellel kapcsolatos. Itt az van, hogy előnyben kell részesíteni azt a
közoktatási intézményfenntartó társulást, amelynek tagjai között olyan önkormányzat van... stb.
A következő bekezdésben visszatér, hogy a (2) bekezdésben foglaltakat a nem állami, nem
önkormányzati intézményfenntartók tekintetében is alkalmazni kell. Ez a pályázatokra is
vonatkozik, ugye? Merthogy közoktatási intézményfenntartó társulásnak nem tagja a nem
önkormányzati fenntartó. Nem lehet tagja. De akkor, ha olyan település egyházi intézménye
pályázik, amely rajta van azon a településlistán, akkor, ugye, az egyházi intézményt is előnyben
kell részesíteni. Mert egyébként sérül az egyenlő bánásmód elve. 

A kilencedik észrevételem egy kérdés – mert egy körben tárgyaljuk. Hogyan értelmezzük
azt, hogy a 2008-2009-es tanítási évre történő eljárásnál is alkalmazni kell egy olyan
törvénymódosítást, ami körülbelül egy hónap múlva a Magyar Közlöny révén a nyilvánosság elé,
miközben az általános iskolába beiratkozás holnap lezárul. 
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A tizedik, egyben utolsó észrevételem a 132. § (17) bekezdésére vonatkozik. Ez a
harmadik eset, amikor az én jogértelmezésem nem lehet pontos, mert összezavarodom a sok
jogszabály között. Ez a nyolc évfolyamnál kevesebb évfolyammal működő intézményekre kérdez
rá. Most kitörli a törvény a 26. § (3) bekezdést, ami arról szól, hogy akkor sem tekintjük
évfolyamnak, hogyha a maximális osztálylétszám – ha jól tudom – ötven százalékát nem haladja
meg az adott osztály létszáma. Akkor most mi van? Félek, hogy itt a még hatályban lévő törvény
alapján olyan folyamatok indultak el, amik ennek kapcsán esetleg visszafordíthatók lennének.
Nem az önkormányzat tehet róla. Jelenleg még az a törvény van hatályban, hogy ezeket az
intézményeket augusztus 31-éig át kell szervezni. Most megjelenik ez a törvény, és a hónap
utolsó munkanapjának végéig kezdeményezni lehet az Oktatási Hivatalnál a továbbműködési
engedély megszerzését. Ez vélhetően június 30-a lesz. Augusztus 31-éig rágják a körmüket ezen
fenntartó intézmények, tanárok. Ugyanaz a szituáció áll elő, amit 2007-re nézve megróttunk,
viszont ez egy pozitív folyamat, mert legalább esélyt adunk annak az önkormányzati
intézménynek, hogy tovább tudjon működni, ha anyagilag a fenntartó fedezni tudja. Köszönöm
szépen.

ELNÖK: Köszönöm, ez nagyon fontos volt. Önkormányzati fenntartók?

DR. SÁSKA GÉZA: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. 
Nehéz témát tárgyalunk – ez a hozzászólások hosszúságából és a részletekből is kiderült.

Főleg az, hogy itt nem azonos súlyú ügyekről van szó. Itt azt látom, hogy három-négy
megoldatlan, a rendszerváltásra visszavezethető problémát egy törvénytervezettel nem lehet
megoldani. Csak egy szögletes zárójelben jegyzem meg, hogy mit kell előnyben részesíteni, mit
nem, az a Jánossal folytatott évtizedes vitánk. Szerintem az kormányrendelet, miniszteri rendelet,
törvényben ezt nem kell, de ezt tegyük félre! Csak azért mondom, hogy a rendszerváltás körüli
viták sorába tartozik ez a vita is.

Ide tartozik az első, a hátrányos helyzet, esélyegyenlőség, egyenlő bánásmód, hiszen ez
üti az iskolai autonómiát, a szabad iskolaválasztást. De nemcsak ezt üti, hanem a társadalomról
alkotott képet is. Hogy az a jó társadalom, kedves szülők, ahol a társadalomban mindenki
képességei alapján tud elrendeződni, mint a kommunizmusban - ebbe az irányba is lehet fejlődni
az oktatási rendszernek, hiszen évtizedeken keresztül Kelet-Európában erre irányították -, vagy
pedig egy tagolt társadalmi képben gondolkodik, amelyben azt nézi, hogy az
esélykülönbségekkel honnan hová kell eljutni. Ez a szétválás nem történik meg, hanem csak az a
rossz érzés és a félelem növekszik a lentiek és a föntiek között, és a rossz érzés a demokraták
között, hogy nő az olló. De az az intellektuális munka, hogy mitől van, és hogy ne adj’isten a
jelenlegi résztvevők érdekeit sérti, nem merül föl, vagy ha fölmerül, akkor tudjuk a választ,
hiszen az országos politikai aktusok mind azt mutatják, hogy ezek csupán verbálisan fontos
problémák, egzisztenciálisan mérsékelten. 

De ide tartozik, mint említettem, még az önkormányzati és az iskolai autonómia
problémája is, hiszen itt hatékonysági problémák merülnek föl. El kell dönteni, hogy a kettő
közül melyik a fontos. Vagy az, hogy az iskolában a tantestület közérzete legyen jó,
konfliktusminimalizáló, vagy pedig ennek árán csökkenjen a hátrányos helyzet, akik lent vannak,
akkor inkább vigye el a tantestületen belül a nehezebb munkát. Ez nyilván döntéshozatali
mechanizmusok kérdése.
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Végezetül, amit mindig el kell mondanom hivatalból – tulajdonképpen ezzel kellett volna
kezdenem: a pénz. Természetesen az önkormányzatoknak ebben a jelenlegi pénzügyi
konstrukcióban a nemes célokra sincs egyetlenegy külön ráfordítható elemük sem. 

Menjünk sorjában!
A 2. § szerint voltaképpen, kedves kollégák, ez nem más, mint a tankötelezettségnek egy

kiterjesztése. Egy olyan tankötelezettség kiterjesztése, amiben egy morális küldetés van,
nevezetesen, hogy ne legyen halmozottan hátrányos helyzetű, és a tankötelezettségnek az az
általános jogi eleme hiányzik, hogy milyen intézményi garanciák vannak, nevezetesen, hogy a
nevelési tanácsadóban olyan szakmai tevékenység folyik-e, amely megéri ezt a tevékenységet.
Mi az a kontrollmechanizmus, mi a garancia arra, hogy ez a fajta intézményrendszer valóban
csökkenti a hátrányos helyzetet? Ez nagyon lényeges, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy A
megyében ugyanaz a szakértői csoport 80 százalékban tekint iskolalátogatásra alkalmatlannak, B
megyében meg pont fordított arányban – szakmai alapon. Ha ide juttatjuk, nagyon nagy baj van.
Az történik, hogy a legalacsonyabb társadalmi rétegekbe tartozók jogi védettséggel – nemcsak a
szülők – bekerülnek egy olyan szakmai mechanizmusba, szakmai rendszerbe, amelynek pozitív a
célja – a politikában csak pozitívan – de a tényleges működtetése fölött nem látok
kontrollmechanizmust, hogy ez valóban ezt a célt szolgálja. 

Nyomatékkal leszögezem: a célt fontosnak tartjuk, a pénzt, amit erre fordítanak, az
önkormányzatok támogatják, de az, hogy hatékonyság nélkül, csak úgy, odaadunk egy szakmai
körnek – mert ők azt gondolják, hogy tudják -, kontroll nélkül nem lehetne. Milyen kontroll van?
A nyilvánosság kontrollja, szakmai kontroll, vagy más fenntartók közös kontrollja, erről
beszélhetünk, vagy versenyt hozunk létre, hogy ez a közös cél teljesüljön. Ez nagyon fontos. 

Fontos az is, hogy itt tankötelezettségről van szó, mégpedig a társadalom alsó szeleteire
vonatkozóan. Ez itt jegyzői kényszerként jelenik meg. Hogyhogy nem az Oktatási Hivatal –
teszem hozzá nyeglén –, hiszen itt eljátssza a hatósági szerepet a jegyző, a másik esetben meg
alkalmatlanná válik. Nyilván a jegyzőnek két arca van ebben a szerepben. 

A legfontosabb ebben az esetben az állami kényszer gyakorlásának a precedense.
Korlátlanul lehetetlen segíteni, mert történelmi tanulságok szerint ez szokott mindig a
legnagyobb katasztrófát okozni. Ez a leglényegesebb ebben. 

A következő, hogy mi a többcélú intézmény. Persze, kevés a gyerek, és gondolom, ez
valamilyen integrált oktatást jelent. Csak nyegle megjegyzésként jegyzem meg, hogy a többcélú
intézményt azok szeretik most, akik tíz évvel ezelőtt a mamutiskolák ellen ágáltak. De ez
mindegy...

A 14. §-ban – köszönjük szépen – a szakmai szervezetet 1500 főben határozza meg. Mi
ennek a számnak az újragondolását javasoljuk. Gondolják végig, ez egy megengedő elem, ha
magasabb, nem 1500 fő. Gondolják végig, mi az a pénzügyi lehetőség, és mi az, amit meg lehet
ejteni ebben. 

Van egy dolog, ami az én tudatlanságom – ami persze végtelen: a 4. § szerint a jogszabály
meghatározza, hogy az iskola állapítja meg a tanulói jogviszony létesítésének valamennyi
feltételét. Segítségre szorulok. Ez hogy viszonyul a helyi pedagógiai programhoz? Hogy
viszonyul ez a kerettantervhez? Hogy viszonyul ez a Nemzeti alaptantervhez? Nevezetesen hogy
az átjárás meglegyen. Merthogy azért fontos. 

A 6. § a szokásos iskolai autonómia problémája. Ha a tantestület dönt a minőségirányítási
program elfogadásáról, akkor a tantestület többségének minőségfelfogása a döntő. Ha a
tantestület többsége úgy gondolja, hogy jó ez az iskola így, akkor ilyen marad. Ha nem, nem. Ez
egy szokásos, 1993-as autonómiafelfogásnak egy következménye. 
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A 4. §-ban szeretném az iskolaigazgató helyét látni. Merthogy a nevelőtestület összeáll,
egy bizottságot hoz létre. De miután nincs intézkedési joga, valószínűleg az iskolaigazgatót kell
utasítani a tantestületnek, ebben az esetben viszont a felelősségviselés jogát is a tantestületre
kellene testálni. Ugyanez vonatkozik a munka belső ellenőrzésére. Szeretném az államtitkár urat
tájékoztatni arról, hogy az intézménynél folytatott szakmai ellenőrzésben a tantestület úgy
döntött egy iskolában, amit belülről jól ismerek, hogy az igazgató nem ellenőrizhet. Az igazgató
dolga a pénzügyek és a pedagógia tárgyi feltételeinek megteremtése. Ha ez van itt, ennek a
lehetőségét fenntartjuk. A kontrollt javasoljuk. Nem azt mondjuk, hogy nem, hanem hogy
egyensúly alakuljon ki. 

A sorsolás a mi kultúránkban idegen. Magyarországon nincs sorsolás: lóverseny van és
kártya. (Ambrus István: OKNT-tag megválasztása.) Úgy értem, hogy Közép-kelet-Európában a
sorsolás, ez a kultúra idegen, ugyanakkor, épp ezért, mint technika nem idegen. A sorsolással
kapcsolatos félelem, idegenkedés miatt ennek a jogszerű eljárásának, eljárási módjának precíz
rögzítése, ha másutt megtörtént, elnézést, hogy húzom az időt, de alapvető fontosságú. (Keszei
Sándor: Közjegyző.) Igen, erről említést tettünk. 

Az OKÉV-vel kapcsolatosan – és itt jegyzem meg, amit a nem önkormányzati
iskolafenntartók oldala mondott – nem a centralizációval van a baj, nem a centralizáció a
szitokszó, hanem arról van szó, hogy az iskolák fölötti, önkormányzati régiók fölötti érdeket csak
a centrumból lehet képviselni, annak meg vagy bürokratikus, vagy hatósági, de nem politikai
kontroll alatt kell állnia. Szerintem ez az alapvető. 

Van még egy fontos dolog, ami ellen határozottan tiltakozunk: a 95/C. Itt arról ír, hogy a
támogatás forrása a gyermek, illetve tanuló ellátásáról nem gondoskodó helyi önkormányzat
részére tanulmányi finanszírozási rendszerben járó nettó finanszírozás összege. Nem. Mi azt
javasoljuk, hogy ezt az összeget, amelyet az önkormányzatok nem tartanak vagy nem tudják, a
többi önkormányzat kapja meg. Ugyanis az önkormányzat kötelező állami feladatot lát el. Ha
kötelező állami feladatot lát el, akkor pénzszűkében legelőször is a kötelező állami feladatot
ellátó szervezetet illeti meg ez a pénzösszeg. Ez a két rendszer szétválasztásának a lényege. Ez
ezzel az elvvel szembemegy. Ezt a pénzösszeget át kell terelni a közösségi iskolafenntartói
szférába. 

A 13. § utal a miniszter által kiadott útmutató figyelembevételére. Az Alkotmánybíróság
ide vágó döntése értelmében az útmutatók nem tekinthetők jogi aktusnak, ugyanakkor
hozzáteszem, semmi kifogásom nincs az ellen, hogy a miniszter úr, a maga politikai befolyását
gyakorolva, útmutatókkal befolyásolja az iskolák munkáját. Én csupán arról beszélek, hogy a
közoktatási törvényben nincs helye az útmutatók megjelenítésének. 

Nem húznám az időt apróbb részletekkel az időt. Köszönöm szépen. Attól tartok, hogy
miután egyre inkább halad az idő, a közoktatási rendszer működtetésének, a’85-ös, ’93-as
közoktatási törvény logikájából adódó feszültségek kezelési metódusaival fogunk találkozni
sorozatban, mint ez is, amely az adott lehetőségek között, azt hiszem, elmegy a falig. De ezek a
keretek a továbbiakban is adottak. 

Még egy záró megjegyzés: bizonyára a nem önkormányzati iskolafenntartók együtt
fognak ünnepelni vagy szomorkodni az alternatív iskolákkal is az államosítás kapcsán, hiszen az
iskolák államosítása nemcsak az egyházi iskolákat, hanem az összeset érintette és célozta azért,
hogy a jövő generációjában a társadalmi egyenlőség nagy legyen, a műveltség mindenkit
egyaránt érintsen, és a társadalmi igazságosságot pedig ne a fenntartók közötti különbség
bomlassza szét. Ez volt ’48-ban. Amihez viszont valamilyen formában 1985. és ’93. között
visszatértünk. Köszönöm szépen.
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ELNÖK: Köszönöm szépen. A kisebbségi önkormányzatoké a szó. 

DR. SCHÄFFER ISTVÁN: Tisztelt Közoktatás-politikai Tanács! Két paragrafushoz
szeretnék hozzászólni, pontosabban azok részletes indoklásához.

A 4. § indoklása így szól: A jövőben a központi írásbeli felvételi vizsgát kizárólagossá
kell tenni, mivel ily módon lehet elérni, hogy ne az általános iskolai tanulmányok során
elsajátított tudás kerüljön középpontba, hanem a középiskolába jelentkező tanulók képessége. A
központi írásbeli vizsga eredményét minden középiskolának el kell fogadnia. Ez elvileg nagyon
szép, és ezzel maximálisan egyet is lehet érteni. Viszont elnézést, hogy egy-két percet rászánok
arra, hogy röviden elmondom a jelenlegi gyakorlatot, mert vannak, akik nem ismerik. Ez úgy
zajlik, kedves kollégák, hogy a nyolcadik osztályban a gyerekek kitöltenek egy úgynevezett
központi adatlapot, amely majd elkerül Győrbe. E mellett kitöltenek jelentkezési lapokat – külön-
külön -, amelyek elkerülnek az egyes iskolákba. Az egyes iskolák nem tudnak arról, hogy rajtuk
kívül az a gyermek hová, hány helyre, illetve hányadik helyen jelentkezett. Ez megint jó. Mert
ugyan nagyon szeretnénk tudni mi, iskolaigazgatók, hogy hová jelentkezett még, de nem is
szabad rákérdezni. 

Eddig nem jelentene problémát, de lépjünk még egyet: a felvételi vizsgák. A felvételi
vizsga nyilván ott történik meg, ahol van túljelentkezés. Ahol nincs túljelentkezés, ott egyszerűen
nem rendeznek felvételi vizsgát, mert a gyerek tanulmányi eredménye alapján bekerül, és
örülnek, ha kapnak gyerekeket. Itt most azt a helyzetet vegyük, hogy van túljelentkezés, az iskola
megrendezi ezt a felvételi vizsgát. 

Miután itt utal arra, hogy központi felvételi vizsgák, ezekre a központi felvételi vizsgákra
a gyerekeket bizonyos központi helyekre, iskolákba behívják, és ott megírják az egységes
felvételi dolgozatokat. De még mindig nem tudja senki, hogy az a gyerek hová jelentkezett
elsősorban. Ezeket a dolgozatokat kijavítják, értékelik objektíven – pont. Valószínű, hogy az
államtitkár úrral személyesen kellett volna megbeszélnünk, de modelleztük, milyen probléma
lehet, így most már közölhetem, a nemzetiségi iskolák vonatkozásában a nem nemzetiségi
származású gyerekekkel. Nagyon örülünk, hogy segít a minisztérium, az államtitkár úr abban,
hogy a nemzetiségi iskolák természetesen a magyar anyanyelvi felmérést helyettesíthetik a saját
anyanyelvi dolgaikkal. Helyettesíthetik. Itt jön viszont a következő lépés. Egy konkrét iskolát
hadd mondjak, mert ezért felelősséget tudok vállalni: a miénket. Negyven településről, körülbelül
hatvan iskolából iskolázunk be gyerekeket. Ezeknek a gyerekeknek ugyanaz a rendszere:
ugyanúgy a központon keresztül jönnek. Ebből viszont az következik, hogy nem tudom, első
helyen, második, harmadik vagy hányadik helyen. Én megíratom természetesen – ha pont
hozzám esik az a gyerek - a magam dolgozatát. Igen ám, de mi van, hogyha ez a gyerek például
Aszódon, Szigetszentmiklóson vagy máshol – hiszen mondom, körülbelül negyven helységből
jönnek, tanult, ahol nincs ott az én kompetencia alapon elkészített német nyelvű feladatlapom –
megírja a magyart. Egyszerre van felvételi. A gyerek jelentkezési lapja megérkezik hozzám, de a
gyerek nincs ott, tehát nem tudom vele megíratni a németet. Ez az egyik. A másik, hogy akivel én
kicseréltem ezt, megíratom vele a németet. És mi van, ha nem veszem föl? A magyar iskola hogy
fogja elfogadni az én német nyelvű feladatlapomat magyar nyelvű feladatlapként, illetve hogyan
fogja ezt értékelni? Kötelezhető rá? Nem kötelezhető. Ha kötelezhető, miért? Én meg miért
volnék kötelezhető arra, hogy az ő magyar nyelvű feladatlapját elfogadjam? 

Nagyon jó volt a szándék. Még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy amit a
minisztérium maximális gondossággal eltervezett, jó szándékú. A nemzetiségi iskolák kilencven
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százaléka nem csinál felvételit. (Közbeszólás: Ez helyes!) De van egy tíz százalék, akinek muszáj
csinálni, mert a gyerekek felét én elutasítom. Itt megint csak egy konkrétat mondanék. A
gyerekek körülbelül a felét elutasítom, hely hiánya miatt. Nem tudom fölvenni. A jelenlegi
rendszerben, az egész oktatási rendszerben a kisebbségi oktatás egy kiegészítő oktatás. Ez annyit
jelent, hogy miután nem fér bele a két anyanyelv a tanrendbe – mert a magyart sem lehet idegen
nyelvként tanítani, meg a kisebbségi nyelvet sem illik idegen nyelvként -, ezért a gyerekeknek tíz
százalékkal eleve több az óraszáma. Az érettségijük is másként néz ki, mert kötelező nekik
magyarból is meg a nemzetiségi nyelvből is írni. Mi az akadálya annak, hogy azt mondják,
kérem, igen, legyen egységes: írjon minden gyerek mindenből, hiszen a kisebbségi iskolának is
szüksége van annak a megtapasztalására, hogy mennyire tud a gyerek magyarul, hiszen magyar
állampolgárságú gyereknek a magyar nyelv idegen nyelvként nem tanítható. Ezt megint törvény
írja le. A nemzetiségi gyereknek sem tanítható a magyar idegen nyelvként. 

Akkor viszont miért nem lehet megtenni azt, hogy a szóbeli úgyis nyilván másik napon,
és amikor én behívom a gyereket szóbelizni, megkérdezzem, óhajt-e a kisebbségi nyelven
felvételizni. És ha azt mondja, igen, akkor adok egy egyórás dolgozatot, azzal kezdi reggel
nyolckor, és utána még kibírja azt a tíz-tizenöt percet, amíg németül elbeszélgetünk egymással.
Ezzel gyakorlatilag az egész probléma megoldható. Akiket én elutasítok, azoknak körülbelül 90
százaléka magyar gyerek. Engem köt a kisebbségi törvénynek az a része, ahogy amíg van
fölvehető kisebbségi gyerek, nem vehetek föl magyar gyereket. Ez a kilencvenszázaléknyi, akit
én elutasítok, százas nagyságrendű. Körülbelül százas nagyságrendű magyar gyereknek nem lesz
magyar nyelvi felvételije, vagy utólag szerkeszt a minisztérium vagy a központ – aki kiadta
ezeket a nagyon megfelelő feladatlapokat – egy pót-feladatlapot, egy pótfelvételit ezeknek a
gyerekeknek magyar nyelvből? 

Én azt javaslom, ne bonyolítsuk túl: írja meg mindenki ezt a központit, a magyart, ahogy
van. Szó volt a matematikáról: megoldjuk, lefordítjuk, tehát ezzel nincs gond, a helyszínen
megcsináljuk. De azt, hogy adott kisebbségi nyelvből írásbelit akkor reggel írjon, miért nem lehet
azon a napon, plusz kiegészítésként. Én tudom, hogy az egyik fő probléma, hogy mindig
kilógnak. Sajnos, ilyen az élet, igen, kilógnak. Végig kilógnak belőle. Ez tehát az egyik
problémám.

A másik a 15. §. Ez is összefügg egy kicsit. Az indoklás a 18. oldalon föntről a negyedik
sorban: az óvodai nevelésben való részvétel szülői döntésen múlik mindaddig, ameddig a
gyermek nem lép az ötödik életévébe. Kérem, ez nem így van. Ez nem szülői döntésen múlik,
hanem egy bizottság döntésén, hogy fölveszik a gyereket az óvodába, vagy nem veszik föl. Két
dolog lehet. Először úgy gondoltam, hogy csak saját kisvárosom problémája, mondván, hogy
agglomeráció, óriási a kiköltözés, nincs óvodai férőhely, azért teszik ezt meg. Itt szó sincs arról,
hogy szülői döntés, arról van szó, hogy van egy bizottság, amelyik eldönti. A kutatások azt
igazolják, hogy minél korábban kezdi meg a gyerek az óvodába járást, annál nagyobb esélye van
arra, hogy sikeresen kezdje meg iskolai tanulmányait. Ezzel csak egyet lehet érteni. Ebben az
estben viszont ez nem így működik. Ahol nincs óvoda, ott megoldódott, mert nincs. Kész. De
pontosan az óvodabezárások, a spórolások miatt nagyon sok helyen összezsugorodott: nem
három, nem négy csoport, hanem csak egy vagy két csoport van, és már nem igaz ez az indoklás.
Aztán itt jön, hogy a hátrányos helyzetű gyerekeket előnyben kell részesíteni. Akkor nézzük meg,
hogy ki a hátrányos helyzetű! Itt általában hivatkoznak a gazdasági, illetve az etnikai részére.
Hadd mondjak egy nagyon-nagyon személyes példát. Arra még nem gondoltam, hogy ez velünk
megtörténik – elnézést, hogy ennyire személyes és saját. 
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Az unokám rosszul tud magyarul, mert – uram bocsá’ – a családon belül nem használják a
magyar nyelvet. A gyerek egyértelműen rosszul beszéli a magyart. A jelenlegi törvények szerint
a gyereknek tudnia kell magyarul, mert az iskolában óriási problémája lehet, hiszen ő nem
tanulhatja elsőtől a magyar nyelvet. Ha öt- vagy hatéves korában engedik olyan közösségbe, ahol
a gyerekek beszélik a magyar nyelvet, akkor nyilvánvaló, hogy az iskolakezdésnél hátránya lesz.
És most jön az indoklás. Általában ezek a bizottságok – és ezt megint végig kellene gondolni –
mivel utasítják el, mi az alap-elutasítása nem a nemzetiségi gyerekeknek, hanem általában: azzal,
hogy az anyuka otthon van a kisebbik testvérrel. Végig kellene gondolni, hogy ez milyen
reakciókat válthat ki. Főként a társadalom különböző rétegeiben. Nyilvánvaló, hogy a felső
középosztály, akik nagyon megengedhetik maguknak, megfizeti a nyolcvan-százezer forintos
magánóvodát, az alsó középosztály pedig nem fogja felvállalni a második gyereket, pontosan
azért, mert adott esetben gondok lehetnek az elhelyezéssel. 

Én tehát úgy gondolom, hogy ezt nagyon-nagyon körbe kellene járni, mielőtt ilyen
kategorikus kijelentéseket teszünk, ráadásul olyat, ami nem is igaz. Mert ez nem szülői döntésen
alapul, legfeljebb az adott lehetőségek függvényében. De azok nagyon korlátozottak.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. A kormányé a szó. 

DR. SZÜDI JÁNOS: Én is tizenhat percet kapok?

ELNÖK: Én azt szeretném, ha nem lenne hosszabb.

DR. SZÜDI JÁNOS: Ha nem lehet hosszabb, akkor megvonod a szót. 
Néhány általános gondolatot mondanék el. 
Az első, hogy az óvodai feladatellátás kötelező önkormányzati feladat. A jelenlegi

törvény szerint 2010-től nem utasítható el egyetlenegy kérelem sem, az ötödik életévtől kezdve
pedig a gyereknek kötelező óvodába járni. Egészen addig a szülő dönthet, hogy viszi-e a gyerekét
vagy sem. Én nem akarok az indoklással foglalkozni egyébként, mert az indoklás nem része a
törvénynek, és nincs hivatalos indoklás.

A te felvételi ügyeidben egyébként háromnapos egyeztetés folyt Brassói Sándor és
közötted. Ez egy miniszteri rendelet. Amit most mondtál, az teljesen más, mint amit két héttel
ezelőtt mondtál. Én úgy tudtam, hogy megegyeztetek. Ebbe nem mennék bele, hogy mi van a
felvételi rendeletben – én azt hittem, sikerült eldöntenetek ezt a kérdést. Ennek egyébként a
törvényhez semmi köze nincs, miniszteri rendelet előkészítésében van a vita tárgya. 

Megpróbálok általánosságban menni. Mielőtt elnök úr megvonná tőlem a szót, néhány
gondolatot hadd mondjak el!

Sáska Géza most épp kiment, pedig fontos lenne, hogy itt legyen. Abba sem akarok most
belemenni, hogy jó-e a közoktatás irányítási rendszere vagy sem, jó-e a demokrácia vagy sem,
hogy kinek és miben kell dönteni. Az van a rendszerben, hogy általában az intézmények
döntenek, megalkotják a maguk programját, ami a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé, és
egyébként az intézmény vezetője felel az intézmény teljes törvényes működéséért. Ez a helyzet
most annyiban változott, hogy valóban van egy állami kontroll: ez az Oktatási Hivatal. Ezt az
állami kontrollt egyébként követelték tőlünk, az OECD meg is állapította, a 2006-os évet nézve
és mérlegelve. Benne lesz az OECD-jelentésben, hogy az állami ellenőrzés rendszere nem
működik. Hiába próbáltuk mondani, hogy 2006 óta elég sok minden megváltozott, beleértve az
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országos mérés-értékelés rendszerét, amiben visszacsatolási kényszer van, programokat kell
megnézni, össze kell vetni, és gyakorlatilag úgy látom, ez a dolog nagyjából összeállt.

Amiről ma a törvény szól, ez valóban az autonómiának egy visszafogása. Milyen
vonalon? Azon a vonalon, hogy – és itt az önkormányzati intézményekről van szó, és igen, az
önkormányzati feladatellátásban részt vevő intézményekről – vannak olyan esetek, és erre kellett
állami megoldást találni, amikor a gyerekeknek nincs kötelező felvételi feladatot ellátó óvodája,
meg nincs kötelező felvételit ellátó iskolája, és ilyenkor az államnak lépnie kell. Ezek a
kényszermegoldások, amiket a hivatal adott, semmi másról nem szólnak, mint amikor
megállapítják, hogy az adott gyereknek, adott tanulónak a felvételi ügyét egyszerűen nem
bírálták el – lásd: Csörög: nem akarok várost mondani, de 75 százalékos feltöltöttség mellett 6
cigánygyereket nem volt hajlandó befogadni a város. És ez nem egyedi. Hiába mondja akárki, ez
nem egyedi dolog. És ha ez erőszakos integráció, akkor igen. A hat csörögi cigánygyereknek
augusztus tizenvalahányadikán nem volt iskolája. Úgy kellett könyörögni. Volt olyan egyházi
iskola, amelyik mondta, hogy ő szívesen befogadja – egyébként mindenki lepattintott mindent.
Egyszerűen nem találtunk iskolát ezeknek a gyerekeknek. Végül nagy nehezen megoldódott.
Ezért van ez a százötven nap, mert innen számoltunk vissza, hogy május, június, július, augusztus
– nem válaszoltak a szülőknek. Hiába volt beadva. Kaptak egy polgármesteri utasítást, hogy
válaszolni sem lehet. Ott volt a felvételi kérelem, ami ellen jogorvoslatnak lett volna helye, ha
valaki válaszol. Ha eljut a jegyzőig, addig a jegyzőig, akinek a polgármestere megtiltotta, hogy
felvegye, utána elvitte a bíróságig. 

Ezek kivételes ügyek, nem általános dolog, de valamit tenni kell.
Ugyanez az iskola kijelölése. Ez is kivételes. Nem arról van szó, hogy mi ezt meg akarjuk

csinálni. Csak amikor egy településen nincs, nem látják el – és nem arról van szó, hogy iskolát,
óvodát tartson fenn, csak mutassa meg, hogy melyik az az óvoda, melyik az az iskola, amelyik
nem tagadhatja meg a gyerek felvételét -, akkor kell hatósági úton. A közoktatási törvénnyel
önkormányzathoz nem lehet hozzányúlni. Természetes, hogy ennek az Ötv.-ben lenne a helye, de
az jelen pillanatban tabu. Ezért lett ez a másik oldalról, az iskolai, óvodai oldalról meghatározva.
Ezért van benne, hogy egy évre szólhat a kijelölés, mert az alatt az egy év alatt valamilyen
intézkedést hoznak. Ha nem hoznak, akkor újra ki kell jelölni.

És nem értem Gézát, hogy mit nem értett. Annak kell fizetni, annak az önkormányzatnak,
aki nem teljesítette a feladatát, annak, akihez odarakták ezeket a gyerekeket. És valóban benne
van, hogy az ellenkező bizonyításáig. Mert lehet bizonyítani egy egyháznál, hogy az az én
ingatlanom volt, semmi köze nincs, ezért vagyok benne – de ezt nem tudom beleírni egy
törvénybe. Azért megy ki a hivatal, megnézi. Azt mondja, hogy egy volt egyházi ingatlan, benne
vagyok stb. Ne haragudjanak, hatszáz egyház van, és ezek közül egyet nem akarok megnevezni,
akit átvette az önkormányzattól az épületet – nem történelmi egyházról van szó, de nem nevezem
meg -, a gyerekek meg ott kószáltak, nem volt hová menni. Itt egy hatósági eljárásban megvan a
lehetőség. Azt mondja valaki, hogy ez egy volt egyházi ingatlan, bizonyította, hogy nincs hozzá
senkinek semmi köze. És nem akarok megint példákat mondani, amikor alapítványt hoztak l étre,
átadták az iskolát, a cigánygyerekeket kizavarták a város másik végére, az alapítványi iskolához
meg nem tudunk hozzájutni, holott köztudomású, hogy az önkormányzat finanszírozza az
alapítványt. Akkor miért nem lehet azt mondani, hogy ide pedig menjen a gyerek? Ki vannak
zárva. Minden pert elvesztettünk egyébként e vonatkozásban, tehát nem sikerült az ügy, de sajnos
ez tény. 
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A 95/B-C paragrafus a gyermeki oldalról ideiglenes intézkedésekkel próbál választ adni
azokra az ügyekre, amelyeket nem sikerült eddig megoldani. Ez egy ilyen elvi jellegű kérdés
tehát.

És valóban ehhez igazodnak a körzeti intézmények és a körzetkialakítás. A kialakítás
sokkal könnyebb, mint az előző, meg egyszerűbb is. A jelenlegit nem lehetett megtartani, ami
most van a törvényben, azt, hogy a szomszéd körzethez képest 25 százalék. Mi most azt
mondjuk, hogy a települési arányt nézzék meg, és ráadásul gyerekarányt, míg a körzetben tanulói
arány van, ami sokkal szűkebb, azért lehet jobban teljesíteni. Azt mondjuk, nézzék meg a teljes
települési arányt, ami mondjuk 30 százalék az egész településen, akkor azt át lehet lépni 15
százalékkal. És igen, ezzel arra szeretnénk kényszeríteni az önkormányzatokat, hogy úgy húzzák
meg a körzethatárokat, hogy lehetőség szerint ezek a szegregáló iskolák ne működjenek –
egyébként nem sok van már belőlük. És ha valaki végignézi a tagadás tagadásának tagadását:
igen, azért, mert sokszoros feltétel van. Legyen több iskola, ne lehessen másképpen megoldani,
legyen elégséges férőhely. Nem arról van tehát szó, hogy mi be akarunk zárni egy olyan iskolát,
amely egyedül működik az adott városban, vagy nem tudja felvenni a gyerekeket. Arról van szó,
hogy ha van elég férőhely, mert van a településnek négy általános iskolája, ebből egy ott van
benn a telepen, akkor mit mond a törvényjavaslat? Hogy ez nem lehet kötelező felvételi feladatot
ellátó iskola, ki kell jelölni a másik hármat, és a szülő eldönti, hogy itt járatja a gyerekét, vagy
átviszi a másik háromba. Mert ez a három most megtagadja a felvételt, mert azt mondja, hogy
„Te járjál ide!”! Mi meg azt mondjuk, hogy most a három közül jelölje ki, és a szülő eldönti,
hogy ide jár a gyerek, vagy a kijelölt iskolába. És itt is van megint felmentés, mert azt mondjuk,
hogy ha minden kötél szakad, akkor nézze meg az Oktatási Hivatal, és adjon felmentést ez alól az
eljárás alól. 

Ez egy erőszakos integráció. Én ezt föl merem vállalni. De valamit azért tenni kell, hogy
ezeknek a gyerekeknek választási lehetőségük legyen, tehát ne kelljen elvinni, ne kelljen bezárni,
de legyen egy olyan iskola, ahová föl lehet venni.

A sorsolás. Ez is benne volt egész eddig a törvényben. Most megkönnyítettük,
egyszerűbbé tettük az egész ügyet. Eddig nem volt világos, hogy kiket kell behívni. Miről van
szó? Ha a kötelező felvételi feladatot ellátó iskolának marad üres helye – ez önkormányzati
iskola –, ezt sorsolják. Az üres helyeket. Az volt az általános gyakorlat, hogy megmaradt a hely,
és akkor gyorsan odahozták – ahogy mondani szokták – az úri középosztályt. Ezt az üres helyet,
ami benne volt a törvényben, pontosítottuk, hogy sorsolni kell.

Bölcsőde-óvoda kérdés. Azért 1500, mert megnéztük, hogy általában ez alatt a lélekszám
alatt nincs se óvoda, se bölcsőde. Magyarán szólva, nem szeretnénk, ha ezzel kiváltanánk az
óvodát ott, ahol van elég gyerek az óvodára. Azt szeretnénk, hogy ahol nincs lehetőség, mert
kevés a gyerek – azért mondja a törvény, hogy ilyet csak akkor lehet csinálni, ha a többcélú
intézmény keretei között nem lehet külön óvodai és bölcsődei csoportot létrehozni, mert nincs
gyerek. Van kétszer tíz gyerek. A kétéves kort írtuk be, mert ennek a szakmai kérdését most
csinálják az SZMM-ben dolgozók, és nem a szakmával van probléma, hanem a közegészségügyi
előírásokkal. Ezt nézik, hogy lehet összehozni. Utána majd a miniszteri rendeletben meg fogjuk
nézni, hogy milyen, vagy jövő évre fog beindulni. Kemény dió, de azért 1500, mert nem
szeretnénk, hogy kiváltsa az óvodát. Ahol nagyobb a település, ahol van gyereklétszám, ott
maradjon meg az óvoda. Az egységes óvoda-bölcsőde nem lehet egységes iskola-óvoda-
bölcsőde, hanem lehet olyan tagintézményekből, hogy egységes óvoda-bölcsőde, meg egységes
iskola, együtt. Bár az óvoda és az iskola együttműködése kitűzött cél, az óvodaiskola egy jó
program, és a gyerekeknek nagyon hasznos. 
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A felhatalmazásokról annyit, hogy azért kell bővíteni, mert ez volt az Igazságügyi
Minisztérium álláspontja, hogy amire nincs konkrét felhatalmazás, azt nem lehet szabályozni.
Azért kértünk egy csomó felhatalmazást, hogy a Kt. Hatálya alá tartozó juttatásokat be tudjuk
vinni a nem önkormányzati vonalra, de ehhez a mostani felhatalmazással állandóan
visszadobálják. Még ettől is félek, hogy mit hagytunk ki. Ott tartunk, hogy a miniszternek nincs
jogalkotási joga, csak ha konkrét törvényi felhatalmazása van, és most már azt mondják, hogy az
intézmény működése nem elég. 1993-ban azért tettük bele, hogy az intézmény működése, azért
kell a szakértőre is nagyon pontosan megmondani, hogy fejlődjenek a szakértők. Szeretnénk
kötelező továbbképzést, és aki nem vesz részt a továbbképzésben, nem lehet tovább szakértő,
ezért kértünk ilyen részletes felhatalmazásokat.

Több törvényről beszéltem már. Ez a törvény alapvetően a gyerekek oldaláról szabályoz.
Mert ha bárki mást megszeg, nem ide való. Hogy a pedagógussal szemben hogy lehet eljárni, más
törvények szabályozzák: a Munka törvénykönyve, a közalkalmazotti törvény, adott esetben a
Büntető törvénykönyv. Miután fölvetődött, hogy ez túlszabályozza, most nem emeltük át ide, bár
mellékleteként ide lehetett volna tenni a Munka törvénykönyvét is. Hogy legalább valamit
tegyünk a túlszabályozás ellen, ezt most nem tettük be ide. 

Nem érthetők az információk. Minden olyan információt oda kell adni, amit a testület
megkap. Ez a lényege. Nem igaz, hogy nem lehet tudni, mi az, hogy döntést előkészítő. Hogyan
tudjon egy szülői szervezet véleményt nyilvánítani, hogyha nem kapja meg azt az információt,
amivel majd a testület elé mennek? A szakértői véleményeket és a pénzügyi ellenőrzéseket látnia
kell – ezt egyébként valamelyik ombudsman kérte, most már nem tudom, melyik. Én azt
mondtam, hogy szerintem ez a törvényben benne van, de azt mondták, hogy nincs benne.

A tizenöt nap és a március 31-e fontos, lényeges kérdés. Egy intézmény összevonásáról
nem három nap alatt kell dönteni. És miért március 31-e? Mindjárt elmondom. Azért, mert
hogyha egy intézmény megszüntetéséről, átszervezéséről döntenek, utána jön a nevelőtestület. Ha
azt mondom, hogy összevonok két iskolát, akkor az összes programot össze kell dolgozni. Ehhez
adtak a nevelőtestületnek harminc napot – ami alatt egyébként nem lehet megcsinálni –, az április
vége. Utána el kell küldeni jóváhagyás céljából a fenntartóhoz, és akkor már ott van a tanév vége.
Azért is március, hogy meg tudják mondani a szülőknek, hogy a jövő évtől kezdve mi van. Azt
gondolom, ahhoz, hogy március 31-ére döntés szülessék, mindenfajta döntés, legalább az előző
év szeptemberében elkezdenek ezen dolgozni. Azt kell tudni, hogy azért vannak az
önkormányzati feladatellátási tervek, mert egyébként abban elvileg benne kellene lenni. Nem
látok tehát itt ellentmondást, és azt gondolom, hogy ez védi a rendszert, védi a szülőt és magát az
önkormányzatot is, meg az intézményt is, mert egyébként nem tudják elkészíteni a programot,
nem tudják összedolgozni. 

Hogy miért egy okmány. Nem azt mondtam, hogy a házirend nem állhat több fejezetből.
De most már sikerült elérni – és ebben benne vagyok, felvállalom -, hogy a felsőoktatási
intézményeknek is egy házirendje legyen, hogy ne külön-külön szabályozzák, hogy melyik
tagozatra hogy lehet fölvenni a gyereket. Ezeknek a dokumentumoknak egységesnek kellene
lenni. Az más dolog, hogy természetesen ahol egy közös igazgatásban óvoda, általános iskola és
gimnázium van, meg kell lennie a külön-külön részének az óvodának is, az általános iskolának is.
De végülis nevelési szinten össze kell érnie! Megvan az a közös mottó, amelyre rá lehet építeni
az egészet. 

És hogy hány eleme van? A szakképző intézménynek lehet huszonöt tanterve! És akkor
az a melléklete az adott pedagógiai programnak. Van egy nevelési elve, ami összefogja az
egészet.
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Ugyanez igaz a minőségirányításra is. Két dolgot tettünk bele, és semmit nem húztam ki.
Én ott csak bővítettem. A nevelőtestület egységességét szerettük volna erősíteni. Megnézem, de
nem volt szándékunk kihúzni semmit, csak bővíteni. Itt van egységes szerkezetben, tessék
megnézni, mert össze van szerkesztve. 

Megint a szülő és az iskola. Sáska Géza jogosan szid engem mindig – ez is tízéves vita –,
hogy deklarációkkal van tele a törvény. És ez igaz. Ötven helyen benne van, hogy a pedagógus
szeresse a gyereket. Jó, ha nem is ötven, de öt helyen biztos benne van. Szereti, ugye? De nem
azért, mert a törvényben van benne! Ugyancsak benne van, hogy az iskolának meg a szülőnek
együtt kell működni, beleértve az óvodát is. Ha nem működik együtt, ez legyen szabálysértés?
Ezen még el kell gondolkodnom, jó ötletnek tűnik, de akkor ez nem ide való, hanem a
szabálysértési kormányrendeletbe... Az a gondom ezzel, hogy ha a szülő nagyon-nagyon
elhanyagolja gyermekének nevelését, akkor az már nem szabálysértés... (Keszei Sándor:
Gyermekvédelmi ügy.) Csak azt mondom, hogy ha egy szülő nem látja el a gyermekének
nevelésével kapcsolatos feladatokat, akkor ott a családvédelmi szervezetnek van feladata, a
gyermekjóléti szolgálatnak van feladata, a gyámhatóságnak is végső fokon – de ezt nem ide kell
betenni. 

Benne van a törvényben, hogy a pedagógusnak egyébként eljárást kell kezdeményeznie a
gyermek érdekében. A nevelőtestület meg a nevelési tanácsadás. Minden ellen van jogorvoslat,
de nem írtuk ide bele külön. Minden intézményi döntés ellen jogorvoslatnak van helye. Van egy
generálszabály. Úgy kezdődik a cím, hogy eljárási rendelkezések. Azért van benne a jegyzői
kényszer, mert ha a szülő nem fogadja el, ez szíve joga, de akkor a jegyzőnek kell ebben a
kérdésben döntést hozni. Nem kötelezhetik.

Egyébként szeretném elmondani, hogy a 30. § ugyanerről szól: ott is bemegy a szülő, nem
viszi el. Ezekkel a gyerekekkel is gond van. Azt gondolom, ami itt elhangzott, hogy akkor
vegyük ki a közösségből, meg adjunk neki külön szolgáltatásokat, meg legyen fegyelmi büntetés
– ne bólogass, nem hiszem, hogy jó lenne, ha a magántanulói státuszt fegyelmi büntetésként
behoznánk! Éppen azt mondtuk a törvényben, hogy mielőtt valakit magántanulónak
nyilvánítanak – például egy halmozottan hátrányos helyzetű gyereket -, akkor a családvédelmi
szervezettel ezt beszéljék meg. Nem jó dolog, ha egy olyan jogosítványt, ami szülői jog -
eldönteni, hogy magántanuló lesz - e vonatkozásban fegyelmi büntetésként fogalmaznánk meg. 

Azt hiszem, hogy körülbelül most tartok az időm végénél. 

ELNÖK: Körülbelül.

DR. SZÜDI JÁNOS: Akkor én itt most abbahagyom. Vond meg a szót tőlem, és akkor...

ELNÖK: Három perccel lépted túl.

DR. SZÜDI JÁNOS: Akkor rendben van, bocsánatot kérek. Befejeztem. 

ELNÖK: Kérdezem a jelenlévőktől, hogy kíván-e bárki reagálni, oldalanként legfeljebb
két percben. Mindenki kíván reagálni, úgy tűnik. Legfeljebb két percben. Én erőszakosan el
fogom venni a szót két perc után. 

A szakmai oldalé a szó. 
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DR. DOBOS KRISZTINA: A családi napközire nem kaptunk választ. Ma sem értem,
hogy miért nem tartozik ide, hiszen a családi napközi akár lehet óvoda is, ahol nem tud az
önkormányzat fenntartani. 

Másrészt az előző alkalommal arról volt szó, hogy a védőnői hálózat kialakul, ami segíti
részben a kisgyerekkori nevelést. Legalább bizonyos vonatkozásait nem lehetne ide belevenni? 

A másik ez az egységes házirend, illetve hogy egy házirendet kellene készíteni. Az jobb
lenne, amit államtitkár úr mondott, hogy egy nevelési elvre felfűzött, de az intézményekre
vonatkozóan több fejezetű házirend. Akkor ez egyértelművé tenné. A válasz egyértelmű volt. Az
egy házirend, egy minőségirányítási program egy kicsit összemossa a dolgot. 

PECSENYE ÉVA: Csak azt kellene itt kiegészíteni, hogy harmonizáljon. 

DR. SZÜDI JÁNOS: Hadd mondjam el, még általánosan. Mindig azt mondják, hogy
túlszabályozunk. Ezek a dolgok beleférnek már egy miniszteri szintű szabályozásba is. Hogy egy
házirendnek több fejezete legyen, azt már hadd ne tegyük egy törvénybe!

DR. DOBOS KRISZTINA: De ez félreérthető!

DR. SZÜDI JÁNOS: Szerintem abszolút nem érthető félre. Eddig se lehetett két
házirendje egy intézménynek. 

DR. DOBOS KRISZTINA: Csak egy intézmény volt egy intézmény. Most meg több
intézmény egy intézmény. 

ELNÖK: Azt kérem, hogy ezt majd szünet után...

DR. DOBOS KRISZTINA: Még egy van. A 8. oldalon a 2. pontban szerepel, hogy ha
nem jelölt ki megfelelő intézményt az önkormányzat, akkor az Oktatási Hivatal a hatósági
ellenőrzés során kijelöl. Az a kérdés, hogy miért nincs akkor annak következménye. Az Oktatási
Hivatal miért nem azt mondja, hogy törvénytelenül jártak el, és a törvénysértést megszünteti?
Miért ő jelöl ki? 

ELNÖK: Köszönöm. A szakszervezeti oldal nevében tudom mondani, hogy legalább már
tudjuk a célját, hogy miért van ez a hivatal általi beiskolázás. Ezt meg kell fontolnunk, hogy
ebben az értelemben elfogadható-e általános szabályként. A PDSZ azt mondja, hogy általános
szabályként nem elfogadható.

A másik pedig az, hogy az esélyegyenlőség javítására való tekintettel meg kellene
fontolni, hogy az integrálandó gyerekek arányát, egy adott osztályban, csoportban az
integrálandó gyerekek arányát korlátozza-e a közoktatási törvény. Fontos lenne ezt a mintát más
országoktól átvenni. Ez kiegészítés a korábbiakhoz.

Szülői oldal!

KESZEI SÁNDOR: Tulajdonképpen államtitkár úr megerősített abban, hogy az a kérdés,
amit a 7. §-ba próbálunk betenni, meg van oldva. Ennek kész van a rendszere. Én tehát továbbra
is követelem, kérem, szeretném, ha ez kikerülne ebből a módosító javaslatból, mert mindent el
fogunk követni annak érdekében, hogy bebizonyítsuk: ez sérti a nemzetközi egyezményeket, és
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sok mindent. De oda való, ahová való. Azt elfogadjuk, hogyha ennyire akarjuk – amit államtitkár
úr már kidolgozott, az is jó –, ez legyen a nevelőtestület kompetenciája, az ő döntése, és akkor
viszont úgy kontrolláljuk, hogy a szülői szervezet és a diákszervezet egyetértésével történjék.
Akkor ezzel megosztjuk a felelősséget a három szervezet – a nevelőtestület, a diákönkormányzat
és a szülői szervezet – között. Ez lenne a célunk, hogy a gyerekek is véleményt tudjanak
nyilvánítani, és legyen erejük is véleményt nyilvánítani azokkal a társaikkal szemben, akik nem
képesek velük együttműködni. Ehhez kérném a segítséget. 

A másik, hogy a szakértői szolgáltatáshoz nem lehet olyasmit kitalálni, ami ezt a
korrupciót vagy akármit – bizonyítékok vannak a kezemben, kétszer két olyan szakértői
vélemény, amit a fenntartó kérésére az illető megváltoztatott – meg tudjuk szüntetni? 

ELNÖK: Köszönöm szépen. A nem állami, nem önkormányzati oldal?

PAPP KORNÉL: Köszönöm szépen. Én a másfél évtizedben sok olyan, főleg tanévkezdő
intézményvezetői fórumon vettem részt, amit államtitkár úr tartott, vagy amelyen előadóként
államtitkár úr törvénymódosítást értelmezett, és megtanultam, hogy a közoktatási törvényt hol
kell kezdeni olvasni: mindig a fogalmaknál. Utána ott a százharmincvalahányas paragrafus
környékén. Engem a március végével az „átszervezés” szó egy kicsit zavar. Ha az alapító okirat
bármely részéhez, bármely pontjához hozzányúlunk, az átszervezésnek minősül – ha jól tudom.
Abban például olyasmik vannak, mint ami a létszámra vonatkozik. Mondjuk beillesztünk egy
szakmát az alapfeladatok közé, ez gyakorlatilag átszervezésnek minősül. Amikor mi a maximális
létszámon belül sakkozunk a számokkal, előfordul, hogy igazából a felvételi döntések után derül
ki, hogy gimnáziumi osztály, hány fős, szakközépiskolai osztály, hány fős. Márpedig az alapító
okiratokban pontosan meg kell adni a költségvetési törvény előírásai szerint ezeket a
létszámokat: nappali tagozat, gimnázium, szakközépiskola, szakiskola és így tovább. Ez március
utolsó munkanapjáig módosítható, ezt követően nem. Tehát a mozgástér eléggé beszűkült, és
ennek finanszírozási következményei lesznek nyilván a következő szeptembertől. Ha itt csupán a
beiskolázás védelméről van szó, akkor lehet, hogy az „átszervezés” kifejezés egy kicsit tág. 

ELNÖK: Köszönöm. Önkormányzati fenntartók, két percben.

DR. SÁSKA GÉZA: Az 1500-as limit ügyében értem én az államtitkár urat, de kellene
ezekkel a határmezsgyékkel valamit kezdeni. Hogyha egy sör szavatossági határideje lejár június
28-án, akkor 29-én nem esik össze, nem lesz ott valami zavaros lötty az üvegben. Mi van egy
1501-es lélekszámú helységnél? Ennek valamiféle jelzését kérjük. 

Van egy másik dolog, ami a szülői oldallal kapcsolatosan vetődött föl. Hogyha jól vettem
ki a szavait, vannak olyan állapotban lévő gyermekek, akiket az iskolából el kell távolítani. Ha
jól vettem ki a szavaiból.

KESZEI SÁNDOR: Nem, nevelési tanácsadóba.

DR. SÁSKA GÉZA: Nem, az osztályból kivezetése...

KESZEI SÁNDOR: A nevelési tanácsadóhoz küldésről van szó, nem kiemelésről –
elnézést!
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DR. SÁSKA GÉZA: Elmondanám, hogy nemzetközi tapasztalat szerint, hogyha a tanuló
a közösségi nevelésre alkalmatlan fizikai állapotban megy az iskolába, ez általában az alkoholt, a
kábítószert és az öltözékének szennyezettségét szokta jelenteni, és akkor az osztályban dolgozó
pedagógus valakinek szól, hogy ezt a gyereket vigyék ki az osztályból, míg ez az állapot el nem
múlik – és akkor gyermekvédelem, rendőrség. 

A sorsolással kapcsolatosan a sorsolás jogi nettségét szeretném világossá tenni. Itt
gyerekek sorsáról van szó. Mindenféleképpen azok járnak ide, akik ettől az iskolától akarnak
valamit. Ennek értéke van, és hogy a korrupciónak, az összefonódásnak még a látszatát, esélyét is
meg kell szüntetni, ha már ez a szabály van, akkor ez egy eminens feladat. 

DR. SZÜDI JÁNOS: Benne van a törvényben, Géza! Nyilvános, meg kell hívni...

DR. SÁSKA GÉZA: Ha valaki ellenőrzi ezt. Kész. Befejeztem.
A tantestületi szavazásokról mesélhetek majd a szünetben. Nem jegyzőkönyvileg

mondanám Sztálin ide vágó idézetét: nem az az érdekes, ki hogy szavaz, hanem az az érdekes,
hogy ki hogy számol. 

ELNÖK: Köszönöm. A kisebbségi önkormányzat nem kért szót.
Elnöki tisztemmel egy kicsit visszaélve azt kell jeleznem, hogy a szakszervezeti oldal a

munkavállalói típusú módosításokat a Közoktatási Érdekegyeztető Tanács ülésén fogja
elmondani. 

Van-e, akibe még olyasmi szorult, amit okvetlenül el akar mondani? Például a
kormányoldal – de utána nincs viszonválasz. 

DR. SZÜDI JÁNOS: A családi napközi nem helyettesíti az óvodát, mert azt sikerült
elérni. (Pecsenye Éva: Tudjuk!) Azért nem tesszük be a közoktatási törvénybe. Az Új tudás
programot majd végrehajtják a másik vonulaton, megkönnyítik a családi napközit, meg
kiképezik. Ez nem közoktatás, ez egy vállalkozás, ahol családi házban őrzik a gyerekeket, és
semmi köze nincs a gyerek neveléséhez. 

DR. DOBOS KRISZTINA: Bocsánat, muszáj beleszólnom, merthogy a tanoda például a
cigánygyerekeknek...

DR. SZÜDI JÁNOS: De a tanoda meg a családi napközi!

DR. DOBOS KRISZTINA: Családi napköziként vagy tanoda...

DR. SZÜDI JÁNOS: Maradjunk annál, hogy a családi napközi más törvény hatálya alá
tartozik. Hogy bekerült ide, valóban megkérdőjelezhető. Ezt a politikusok döntötték el.

Azért tettük bele az 1500 lélekszámot, és nem 1501-et, mert akármennyit teszek, Géza, te
még mindig ráteszel hármat. (Derültség.) 

DR. SÁSKA GÉZA: Én azt javaslom, hogy legyen valahol egy bizottság, ahol ezeket a
feltételeket...
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DR. SZÜDI JÁNOS: Itt vannak a problémák, Géza! 1500 fölött általában van óvoda –
megnéztük. Most véletlenül megnéztük a KIR-ben. Ezer lélekszám alatti településeken nincs
óvoda. 

DR. SÁSKA GÉZA: Világos. Én nem általában mondom. Van, ahol van, van, ahol nincs. 

DR. SZÜDI JÁNOS: 1500 fölött hozzál példát! 
Az integrált gyerekek száma benne van a miniszteri rendeletben, tehát meghatározzuk.

Külön még díjazzuk is érte.
A nevelési tanácsadónál a szülői egyetértést nem tartanám szerencsés dolognak. Ebben az

esetben kell a nevelőtestületnek egy döntési lehetőséget adni. Azt gondolom, hogy itt a
nevelőtestület illetékes abban, hogy el tudja dönteni, a gyereknek milyen szolgáltatásra van
szüksége: nem fegyelmi eljárás, nem büntetőjog, nem zavarjuk ki az óráról. Szeretném
elmondani, hogy lesz majd egy miniszteri rendelet, ami ide fog kerülni ebben az évben, tehát az
egész szakszolgálatot újra kívánjuk szabályozni, mert ez is fölvetődött, és erre kérnék szépen egy
percet. 

ELNÖK: Tessék!

DR. SZÜDI JÁNOS: Az egész szakszolgálati rendszernél szeretnénk olyan eljárási
rendet, szakmai protokollokat kialakítani és rendeletben kiadni, amely egységessé teszi az egész
mérési folyamatot. Ahogy Géza is mondta, ne legyen az, hogy az egyik így, a másik úgy. Lesz
egy szakmai protokoll. Ez nagyjából elkészült az NFT I-ből. Ennek a rendeleti szintű elkészítése
most folyik. Szeretnénk egy egységes eljárási rendet, és szeretnénk olyan szakértőt, aki
közreműködik az eljárásban a gyerek védelme érdekében. Lesz tehát egy olyan jogosítványa,
hogy amikor úgy látja, sérül a szülő és a gyerek joga - már benne van a törvényben, az előző
módosításban, hogy az Oktatási Hivatal ilyenkor fel tud lépni -, megkíséreljük a másodfokú
eljárást kivinni az Oktatási Hivatalhoz. Most a másodfokot ugyanúgy döntik el, ahogy az elsőt.
Ez lesz a protokoll ahhoz, hogy ne önmagának szabályozzon.

Itt nem esett szó arról, hogy az intézménynél a szakértői bizottságok nem vonhatók össze
óvodával, iskolával, pontosan azért, hogy ne a saját óvodájának és saját iskolájának utalja be a
gyereket. Ez az első lépés, és év végére – ki van téve a honlapra, tehát bárki tehet rá észrevételt –
alakul az az eljárási rend, amivel megpróbáljuk a minőséget biztosítani a nevelési tanácsadásnál,
a szakszolgálatnál is, és megpróbálunk létrehozni egy országos szakmai pedagógiai szolgáltató
rendszert az OFI-ban, hogy segítse. Ma a pedagógiai intézetek között nincs olyan – mert miért is
lenne? -, amelyik a szakszolgálatokat segíti. Ez egy országos feladat, keressük most a
lehetőségét, hogy ez egy országos szakmai szolgáltatás legyen, ahol a jó gyakorlatokat lehet
közvetíteni, ahol össze lehet hozni az intézményeket. Ahol már megvan a jó gyakorlat, oda lehet
vinni a többieket. Mi is azt szeretnénk, hogy az iskolapszichológus menjen ki. Tehát ne a gyerek
menjen, hanem a pszichológus – de ez sem ide való, hanem egy miniszteri rendeletbe. Nem a
gyereknek kellene tehát utazni, hanem a szakszolgálat dolgozóinak. 

ELNÖK: Köszönöm. Ezt a napirendi pontot ebben a percben lezárom. Van-e más
napirendhez? (Nincs ilyen jelzés.) Nincs a következő napirendi ponthoz. Akkor én köszönöm
mindenki részvételét, és találkozunk május közepe körül. 
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