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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 06 perc) 
 

SZENES GYÖRGY, az OKNT alelnöke, az ülés levezető elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Tisztelettel köszöntöm a Köznevelési Tanács megjelent tagjait. Mielőtt a napirendi 
pontokról szavaznánk, Friss Péter főosztályvezető úr kér szót.  

 
FRISS PÉTER: Tisztelt Országos Köznevelési Tanács! Statisztikai jogon, mint a 

legtöbbet szereplő napirendi előadó, van lehetőségem és módom az ebben évben utolsó 
tanácsülés alkalmával mindenkinek megköszönni a munkát, az érzelmekkel is teli, szakmailag 
mindig nagyon izgalmas és nagyon sokat segítő tevékenységet. Főleg nagyon kellemes 
ünnepeket és boldog új évet kívánok, azzal együtt, hogy nyilván ez az új év semmivel sem 
lesz egyszerűbb, akár a tanács munkájában, akár a minisztérium munkájában, mint az 
elmúltak voltak - vagy talán éppen összeadja ezeknek a nehézségeit. Még egyszer 
mindenkinek nagyon boldog ünnepeket kívánunk. 

 
ELNÖK: Tisztelt Köznevelési Tanács! Ebben a kellemes derűs hangulatban kezdjük el 

az ülésünket! 
Loránd elnök urat kell kimentenem: hivatalosan távol van. Ezen a búcsúülésen a 

tanács kénytelen velem beérni. Megpróbáljuk a mai ülésünket is dinamikusan, úgy vezetni, 
hogy fél három a végső időpont legyen - nagyon sok napirendi pontunk van.  

Nem étlen-szomjan leszünk, a szellemi táplálék mellett testit is kapunk: tizenkettő 
körül, a szünetben a második emeleten valamelyik szobában terített asztal vár minket. Tudunk 
egy 20-25 perces ebédszünetet tartani, egy hidegtállal, és úgy fogjuk tudni folytatni.  

Mielőtt még a napirendet végérvényesen megszavaznánk, azt szeretném mondani, 
hogy egy napirendi pontunkról kellene szavazni, és úgy lenne ildomos, hogy Stark államtitkár 
úr napirendi pontja után a Waldorf-iskolák kerettantervével kapcsolatos előterjesztést kellene 
megtárgyalnunk Nagy József előterjesztésében, mert mivel tartalmi szabályozásról van szó, 
egyetértési jogunkat kell gyakorolni. Ezzel a módosítással elfogadja-e a Köznevelési Tanács a 
napirendi pontokat? Kérem, kézfeltartással jelezzük! (Szavazás.) Egyhangú, köszönöm.  

Köszöntöm Stark Antal államtitkár urat, aki a lehető leghálásabb témáról fog 
beszámolót tartani: „mért nincs pénzünk?” típusú költségvetési beszámolót. Abban 
állapodtunk meg államtitkár úrral, hogy két dologról fog beszélni: részben arról, hogy áll 
országosan a költségvetés problematikája a közoktatás területén, tehát az Országgyűlés előtt 
hogy áll, és ezen túlmenően egy rövid tájékoztatást fog arról is tartani, hogy az Oktatási 
Minisztérium a saját területén lévő összegekkel milyen módon kíván gazdálkodni. 

Csak felhívom a figyelmet arra, hogy mindenki megkapta - remélem - e-mailben a 
Kollégiumi Szövetség érdekképviseleti szervezet levelét… (Közbeszólások: Most kaptuk 
meg!) Szeretném elöljáróban elmondani, hogy ez egy elég sarkalatos probléma, a 
kollégiumok költségvetési helyzete. Államtitkár urat is kértem, hogy erről is szóljon néhány 
mondatot, mert támogatásunkat kéri a Kollégiumi Szövetség, amit még tudunk ebben az 
ügyben tenni, ha úgy gondoljuk, hogy ez támogatásra érdemes ügy.  

Köszönöm szépen. Államtitkár úr, tiéd a szó. 
 
STARK ANTAL: Tisztelt Köznevelési Tanács! Lassan úgy tűnik, befejeződik a 

parlamentben a költségvetés tárgyalása. Mindenesetre most már olyan helyzetben vagyunk, 
hogy majdnem azt mondanám, hogy a végső kimenetelt ismerjük, vagyis nagyjából tudjuk, mi 
várható még az elmúlt és a benyújtott költségvetési javaslathoz képest. 

Amint tetszenek tudni, annak idején a kormány benyújtotta a költségvetési javaslatát, 
ezt a különböző bizottságok első menetben megtárgyalták, és azt követően került sor az első 
szavazásra. Utána következett a második forduló, ami lényegében tegnap le is zárult, ami azt 
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jelentette, hogy a fejezeteken belüli mozgásokra vonatkozó indítványokat tárgyalták meg az 
egyes szakmai bizottságok, és egyben a tegnapi kormányülés során a kormány is kialakította 
álláspontját, hogy melyek azok a javaslatok, amelyeket támogatni kíván. Ezek alapján három 
dologról szeretnék beszélni kicsit. 

Először nagyon röviden azt, hogy az OM maga hogy áll költségvetésében. Kicsit 
részletesebben arról, mi a helyzet a közoktatás költségvetésében, és ehhez kapcsolódóan 
végül, miután tegnap megszületett az egyezség az önkormányzatok, a munkáltatók és a 
munkavállalók között az OKÉT-ülésen, annak a lényegét is szeretném elmondani.  

Ami az Oktatási Minisztériumot illeti, az Oktatási Minisztérium költségvetési 
támogatása úgy tűnik, megmarad annyi, mint amennyit beterjesztett a kormány. Ez kereken 
300 milliárd forint. Ez a 300 milliárd forint mintegy 6 százalékkal ugyan több, mint az előző 
évi támogatás, de ennek a szépséghibája, hogy egy része azért van, mert olyan is bekerült a 
költségvetésbe, ami korábban nem nálunk volt: nevezetesen a Nemzeti fejlesztési terv humán 
programjainak a hazai finanszírozási feladatára rendelkezésre álló összeg.  

Mindenesetre a belső költségvetésünkre az jellemző, hogy az igazgatási és a 
háttérintézményi költségekre rendelkezésünkre fog állni 7, 6 milliárd forint. Ez 6 százalékkal 
több, mint az előző, az idei, de ez csak egy látszólagos dolog: valójában 15 százalékkal 
kisebb. Miért kisebb? Egyszerűen azért, mert bizonyos fejezeti szakmai előirányzatokat 
átcsoportosítottunk a háttérintézményekhez - később elmondom, hogy mik ezek: elsősorban a 
közoktatást érintik.  

A felsőoktatási intézmények a jövő évi költségvetés kedvezményezettjei közé 
tartoznak. Gyakorlatilag a bíróságok, a felsőoktatási intézmények, valamint a 
családtámogatási kiadások növekednek reálértékben is a jövő évi költségvetésben. A 
felsőoktatás esetében viszonylag jelentős, mintegy 9 százalékkal nő a támogatás. Ebben benne 
van az intézményi támogatás és az egyéb támogatások is. A fejezeti kezelésű előirányzatokra 
mindjárt visszatérek. 

Talán hadd mondjam, hogy a fejezeti kezelésű előirányzat teljes összege így mintegy 
110 milliárd forint, de ebből 79 milliárd forint a humán szolgáltatásra fordítandó támogatás, 
tehát az egyházi, illetve alapítványi intézmények támogatására fordítandó. Ez kevesebb, mint 
az idei, de ez önmagában most már nem baj, mert a következő évben ez nyitott előirányzattá 
válik, tehát automatikusan túlléphetővé, és ezzel gyakorlatilag megszűnik az a nyomás, ami 
az idén nagyon is jellemezte ezt a területet. 

A fejezeti kezelésű előirányzatok gyakorlatilag nem mások, mint bizonyos szakmai 
programokra vonatkozó előirányzatok. Ezen belül a közoktatás előirányzata jelentősen 
kisebbnek tűnik - az is. (Derültség.) Mindjárt elmondom. Ebben az évben 2,5 milliárd forint a 
közoktatás idei ilyen fejezeti, tehát szakmai programokra vonatkozó előirányzata, ami jövőre 
902 millió forint lesz, de azért, mert ebből áttettünk a szakmai előirányzatokból a 
háttérintézményekre. Így például több mint 1 milliárd forinttal növeltük az OKÉV 
támogatását úgy, hogy a korábbi fejezeti előirányzatok közül az érettségivel kapcsolatos 
kiadásokat, annak túlnyomó részét áttettük intézményi támogatásra. Persze, ez így torzít. De 
összességében mire akarjuk felhasználni ezt a 900 millió forintot? Röviden hadd soroljam föl! 

A nem önkormányzati intézmények támogatására 145 millió forintot vettünk 
figyelembe.  

Az érettségi szervezésére az ez évi 1,3 milliárd helyett 291 millió forintot.  
Amire nem jut pénz az idén, az az úgynevezett vizsgarendszer fejlesztése. Ebben az 

évben volt 100 millió forint körül, jövőre nincs rá pénz. 
Az országos szövetségeknél az idei 73 millióval szemben 78 millió forintot terveztünk.  
A mérés-értékelésre az idei 270 millió helyett csak 155 millió forintos keret szerepel a 

költségvetésünkben, de itt egy módosításra sor kerül, amit ugyan a parlament még nem 
hagyott jóvá, de a kormány támogatja. 
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A felsőoktatás területéről 126 millió forintot ide még átcsoportosítunk, így lényegében 
az ideinek megfelelő összeg rendelkezésre fog állni. 

Nem tudunk támogatást biztosítani a Nemzeti alaptanterv fejlesztésére, és 
csökken a gyógypedagógiai tankönyvek támogatása: 120 millió helyett 68 millió 

forint. 
Ugyancsak csökken a sajátos nevelési igényű gyermekek támogatása: 150 millió 

helyett 68 millió, és  
ugyanez mondható el a közoktatás-fejlesztési stratégiáról: 180 millió forintos 

előirányzata jövőre 97 millió forint lesz.  
Összességében tehát kétségtelen, hogy a közoktatásra fordított összeg mindent 

egybevetve is a jövő évben a minisztériumon belüli előirányzatok alapján csökkenő 
tendenciájú, de ezt el kell mondanom a többi - nem felsőoktatási - területekre is, a 
szakképzéstől kezdve az informatika fejlesztésén keresztül a beruházásokig, vagy éppen az 
alapítványi támogatásokig. Mindenütt csökkenés van - mondom, kivételt képez a felsőoktatás, 
ahol viszont érzékelhető emelkedés van. 

Így néz ki a jövő évi költségvetésünk. 
Kicsit más a helyzet a közoktatás egészében, vagy ha úgy tetszik, az önkormányzati 

közoktatási költségekkel. A múlt alkalommal beszéltünk arról, hogy a közoktatás területén 
van egy bizonyos mértékű költségvetési csökkentés vagy csökkenés. Tetszenek emlékezni, 
arról beszéltünk, hogy az alapnormák nem változnak, ugyanazok az óvodai, az iskolai, 
szakképzési alapnormák, mint ebben az évben. Ez így volt már az eredeti előirányzatok között 
is, de miután az alapnormák adják a teljes támogatás közel háromnegyed részét, így a 
támogatás csökkenése értelemszerűen az egyéb kiegészítő jellegű normáknál lényegesen 
nagyobb volt, hiszen ott nem 3-5 százalékkal, hanem 10-20 százalékkal vagy nagyobb 
mértékben is csökkentek volna a normák. 

A múlt alkalommal elmondottakat, és általában az ismert csökkentéseket figyelembe 
véve változott a helyzet, mert időközben elég sok petícióval fordultak a kormányhoz, azon 
kívül a képviselői indítványok értelemszerűen erősen kifogásolták a csökkentéseket, ezért egy 
sor helyen visszaállt a korábbi finanszírozás. Erről szeretném elmondani, hogy hol változott a 
korábbihoz képest. 

Változatlanul megszűnik az úgynevezett 10 ezer forintos kiegészítő támogatás. Ez az 
osztálylétszámtól függő kiegészítő támogatás, a jövő évben erre nem kerül sor. 

Korábban úgy volt, hogy az alapfokú művészetoktatásban egy jelentős visszalépés 
lesz, és a 105 ezer és 59 ezer forintos normatív támogatás 80, illetve 40 ezer forintra csökken. 
No, e helyett végül visszaállt, és most a költségvetésben az szerepel - az fog szerepelni a 
végső szavazás során -, hogy a zeneművészeti területen 105 ezer, az egyéb művészetek 
területén marad az 59 ezer forint, azzal a megszorítással, hogy a második félévben - 
pontosabban az új tanévig - egy bizonyos felülvizsgálati ellenőrzést kell elvégezni az 
intézményeknél. Most úgy tűnik, úgy fog alakulni, hogy ténylegesen megvizsgálva, a 
szakterületekkel, szakmai területekkel, szervezetekkel együtt, hogy reálisak-e a tényleges 
finanszírozási adatok, másrészt pedig az újonnan létesítendő iskolák esetében egy bizonyos 
akkreditációs eljárást terveznek bevezetni. De erre vonatkozóan még nincs végleges 
megállapodás a frakciók között. Mindenesetre egy bizonyos mértékű megszorítást terveznek. 
A norma marad, csak éppen az igénybevétel lehetőségeinek felülvizsgálatára kerül sor.  

Itt már külön fölmerül a kollégiumi támogatás. Az a helyzet, hogy a kollégiumok 
támogatásán belül az Arany János Kollégiumnál különösebb baj nincs, hiszen ott az ez évi 
700 ezer forint támogatás jövőre 730 ezer forintra emelkedik. Az alaptámogatás. 

A kollégiumok támogatása ebben az évben 350 ezer forint. A jövő évre az 
előterjesztés, a költségvetési javaslat 292 ezer forintot irányzott elő, majd utána egy komoly 
vita folyt, aminek a részleteit nem mondom, de a végeredménye az, hogy tegnap a kollégiumi 
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támogatásra a kormány a 318 ezer forintos támogatást hagyta jóvá, pontosabban azt a 
javaslatot támogatja, hogy 318 ezer forint legyen a kollégiumi támogatás normája. Egy olyan 
beadvány még van, amelyik ettől eltérően 321 ezer forintban kívánja meghatározni. Ezt a 321 
ezer forintot tegnap az oktatási bizottság megszavazta, de a költségvetési bizottság 
tudomásom szerint a 318 ezer forint mellett van. Nyilvánvaló, hogy majd a végső szavazás 
fogja eldönteni. Most két variáció van, az egyiket a kormány és a költségvetési bizottság 
támogatja, hogy 318 ezer forint legyen - tehát nagy valószínűséggel ez jön be. De van még 
egy futó javaslat, az oktatási bizottság által javasolt 321 ezer forint is.  

Ugyancsak gond van az úgynevezett sajátos nevelési igényű gyermekek kollégiumi 
ellátásával, ahol az idei 760 ezer forint 645 ezer forintra módosulna. Eredetileg 584-et javasolt 
a kormány, ezt fölemelnék 645 ezer forintra. Ezt tekintjük talán olyannak, ami még nem 
teljesen lezárt, de elég valószínűnek tűnik, hogy most már így fog maradni. A vita alapja itt 
az, hogy a Pénzügyminisztérium adatszolgáltatása szerint - inkább úgy mondanám, hogy az 
önkormányzati úgynevezett szakfeladat pénzügyi beszámolók szerint - a kollégiumi 
támogatásnak csak egy részét használják föl az önkormányzatok ténylegesen kollégiumi 
támogatásra, egy részét más célokra. Magyarul: egy túlfinanszírozást mutatnak ezek az 
adatok. Ezt vitatja a Kollégiumi Szövetség, ezt vitatják egyes kollégiumi képviselők. Ez az, 
ami miatt itt folyik a vita, hogy akkor mi jár, és ténylegesen mennyibe kerül a kollégium. Erre 
vonatkozhat, gondolom, a Kollégiumi Szövetség állásfoglalása, segítségkérése is. 

Az egyes nevelési feladatokkal kapcsolatos előirányzatok közül a napközi ellátás 
marad az idei szinten.  

A képességkibontakoztatás, a személyiségfejlesztés, az integrációs támogatás nem 
nagy, kismértékben növekszik: 20 ezerről 20 500-ra, az integrációs támogatás pedig 60 
ezerről 61 500 forintra. 

Komoly vita volt korábban a nemzetiségi támogatással. Ugyanis a nemzetiségi 
támogatásnál az idei 45 ezer forint helyett 41 ezer forint szerepelt a korábbi tervekben. Itt úgy 
tűnik, visszaáll a 45 ezer forint. A kéttannyelvű iskoláknál 76 500-ról le akarta csökkenteni a 
támogatást a kormány 61 500 forintra. Végül most részben visszaáll: 71 500 forint ennek a 
formája.  

Továbbra sem lesz a kulturális és a szabad idő támogatására szánt 1000 forintos, 
illetve a diáksportra szánt 1300 forintos norma. 

Tulajdonképpen jelentősebb vagy érzékeny csökkenés következett be a települési 
támogatásoknál, ahol a társulások támogatása az idei 45 ezer forintról először 30 ezer forintra 
csökkent volna. A mostani állásfoglalása a kormányzatnak az, hogy visszaállunk a 45 ezer 
forintra.  

A kistelepüléseknél viszont a kistelepülések támogatása településnagyságtól függően 
12 500 és 50 ezer forint között szóródott. Ez most úgy módosul, hogy csak az óvodások és az 
első négy osztályba járók után vehető igénybe a norma, aminek mértéke 1500 fő alatti 
településeknél 45 ezer forint, 1500 és 3000 fő közötti településeknél pedig 25 ezer forint. 

Nem szerepel azonban külön a kistelepüléseknél a nemzetiségi oktatás külön 
támogatása: ezt más formában kívánja a kormányzat rendezni.  

Vita lesz, gondolom, vagy gondot okozat a bejáró norma is, ami eddig az általános 
iskolában 25 ezer forint volt, a középiskolában 15, most mind a két területen egyaránt 15 ezer 
forint lesz. 

Tetszenek tudni, hogy átalakult az étkezés és a tankönyvtámogatás. Itt változatlanul az 
a helyzet, hogy jelenleg úgy néz ki, hogy az étkezésnél van egy általános, egységes 
támogatás, az 5 ezer forint, és utána rászorultsági alapon 30 és 60 ezer. Ez a jövőben csak a 
rászorultak arányában vehető igénybe, mégpedig 50 ezer forintos összegben, illetve 55 ezer 
forintra módosították most.  
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A tankönyvtámogatásnál is az volt a helyzet, hogy volt egy egységes 2400 forintos 
támogatás, és az ingyen tankönyvre jogosultaknál pedig a 3600 és 9600 forint között. Most 
egységesen, de csak a rászorultak, tehát csak az ingyen tankönyvre jogosultak kapnak 10 ezer 
forintot. Ez összességében azt jelenti, hogy nagyjából az idei támogatási összeget megkapják 
az önkormányzatok, csak egy más elosztásban.  

Sok vita volt a pedagógiai szakmai szolgáltatásoknál, ahol volt korábban egy 720 
forint/fős norma, ezt a korábbi javaslat nem tartalmazta - most visszaálltunk a 720 forintos 
normára. 

De nem lesz meg továbbra sem, megszüntetésre kerül a minőségfejlesztéshez való 
hozzájárulás 2500 forintos normája.  

Külön kell néhány szót szólni a továbbképzéssel kapcsolatban. Ugyanis jelenleg van a 
továbbképzéssel kapcsolatban egy 15 ezer forintos, és van külön az érettségi felkészítésre egy 
10 ezer forintos norma. Ezt a korábbi kormányjavaslat egybevette, és azt mondta, összesen 
lesz egy 9400 forint/fős norma. Ez továbbra is egyben marad, csak az összeget most úgy néz 
ki, megemelik 11 700 forintra, de ez összegszerűségében értelemszerűen csökkenés.  

Éppen úgy, mint ahogy a megyei közalapítványokra szánt idei 2 milliárd forint helyett 
1,5 milliárd forint lesz, a szakmai és informatikai normákra az idei 7,5 milliárdról lemegy 5,4 
milliárdra a támogatás, és csökken a pedagógiai szakszolgálat támogatottsága is: az idei 5,8 
milliárdról 3,2 milliárdra. 

Korábban volt az érettségi és az ECDL-vizsgák támogatására vagy a vizsgadíj 
térítésére 500 millió - az most csak az ECDL-vizsgákra fog vonatkozni, és 60 millió forint áll 
majd rendelkezésre.  

Az érettségi lebonyolítására szánt összeg ugyanaz: 1,3 milliárd volt az idén, és ennyi 
lesz jövőre is.  

Eredetileg úgy szerepelt, hogy ha a művészeti oktatás támogatása csökken, akkor lesz 
egy ilyen művészetoktatási külön 1 milliárdos előirányzat, ami értelemszerűen így megszűnt. 

Van viszont két olyan terület, ahol jelentős növekedés van: 
A nemzetiségi képzésre eddig volt 340 millió forint, ezt fölemelték először 400-ra, 

majd most újonnan 1,1 milliárd forintra, mintegy kárpótolva azért, hogy a kistelepülések 
nemzetiségi támogatása megszűnt.  

A másik pedig, hogy egy új támogatásként a 9. és 10. évfolyamokon - ez most még 
vita, mert én úgy értelmezem, hogy a szakiskoláknál, mások úgy értelmezik, hogy a 
szakiskola és a szakközépiskola 9-10. évfolyamánál - egy 400 millió forintos támogatás kerül 
bevezetésre, szakmai gyakorlat támogatása címén.  

Tudom, hogy ezt nehéz így követni, de tetszenek érzékelni, hogy van egy 
átrendeződés, és kétségtelenül vannak érzékeny csökkentések, még a mostani változások után 
is. Hogy érzékelni lehessen. 2005-ben a támogatás kereken 514 milliárd forint az 
önkormányzati közoktatásban - a normatív támogatás. Ez 2006-ban, az említett módosítások 
után 489 milliárd forint lesz, ami azt jelenti, hogy 4,8 százalékos csökkentést jelent. De rögtön 
hozzáteszem, hogy viszont a felmérések alapján kiderül, hogy a gyerekek létszáma is 
csökken, mégpedig a tanulólétszám és az óvodás gyerekek létszáma mintegy 35 ezer fővel 
kevesebb, és ez azt jelenti, hogy a létszámcsökkenés 2,2 százalékos. Ha a kettőt összevetem, 
az derül ki, hogy az egy gyerekre illetve tanulóra jutó támogatás 2,7 százalékkal lesz kisebb – 
a normatív támogatás – jövőre, mint az idén.  

Tudom, hogy ezzel semmit nem mondtunk, hiszen a gyereklétszámmal nem arányos a 
költségek csökkenése. De valamit hadd mondjak: ez a 2,7 százalékos támogatáscsökkentést 
majdnem ellensúlyozza a várható áfacsökkenés, illetve az egészségügyi hozzájárulás 
csökkentése. Igaz, hogy viszont van egy általános 2 százalékra tervezett áremelkedés is. 
Viszont egy dologgal ezek a számok még nem számolnak: hogy közben még lesz egy 
béremelés. A béremelés adatai ebben nincsenek benne. Olyan megállapodás született 
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lényegében a tegnapi OKÉT-ülésen, hogy a kormány vállalta, hogy az egyébként 
tartalékolásra kötelezett önkormányzati előirányzatok 50 százalékát feloldja a béremelés 
fedezetére, magyarul az önkormányzatok egy 25 milliárd forinthoz jutnak béremelés címén. A 
25 milliárd forint nemcsak a közoktatási bér, hanem nyilván az egész, de ennek a döntő része 
a közoktatás, mert a foglalkoztatottak jelentős hányada a közoktatásban van. 

Ezt is figyelembe kell tehát venni, és akkor jutunk el körülbelül odáig, hogy 
lényegében a támogatás az önkormányzati szférában szinten marad, magyarul az idei szinten 
marad. Ettől függetlenül nem véletlen, hogy a jövő évi költségvetésben külön sorokon 
szerepelnek azok az intézkedések, amelyeknek a fő kedvezményezettjei - sajnos vagy nem 
sajnos - a pedagógusok. Azért számolunk azzal, hogy lesz - akarva-akaratlanul - bizonyos 
létszámcsökkenés - nem csökkentés: csökkenés -, és ennek egy emberségesebb megoldására 
születtek lehetőségek. Tetszenek talán ismerni ennek a kedvezményes nyugdíjazásnak a 
lehetőségét, ezt a bizonyos Prémium évek programot, ahol viszont kedvezőbbé válnak jövőre 
a feltételek, és mindenképpen tudomásul kell venni, hogy ahogy a gyerekek száma csökken, 
nyilvánvaló, hogy ennek más konzekvenciái is vannak.  

Végül itt említeném meg, hogy ami a béreket illeti, jövő évben április 1-jétől módosul 
az úgynevezett közalkalmazotti bértábla. Ez a bértábla-módosítás összességében annyit jelent, 
hogy a most szeptemberben már módosítotthoz képest - hiszen tetszenek tudni, hogy 
szeptemberben volt egy 4,5 százalékos bértáblaemelés - további 3 százalékos emelés lesz 
átlagosan. De ez az átlag azt is jelenti, hogy figyelembe kellett venniük az úgynevezett OÉT-
nál - tehát az Országos Érdekegyeztető Tanácsnál - elhatározott minimálbéremelést, ami 
korántsem 3 százalék, hanem jelentősen nagyobb. Tehát 62 500 forinttal kellett indulnia a 
bértáblának, ami azt jelenti, hogy végül most az átlagosan 3 százalékot úgy kell értelmezni, 
hogy ha az egyes fizetési osztályokat figyelembe vesszük, akkor az derül ki, hogy az A 
kategóriában az emelés mértéke közel 5 százalék - 4,9 - lesz, de az F kategóriában 2,35 
százalék és a G kategóriában pedig 2,29. Ez a kettő, ahol elsősorban a pedagógusok vannak. 
Ez volt a megállapodás az önkormányzatok, illetve a szakszervezetek, valamint a kormány 
képviselői között. Tehát a 3 százalék átlag, ami - még egyszer mondom - jelentősen 
különbözik, hiszen majdnem azt mondhatnám, hogy 5 és 2,5 százalék közötti mezőben 
mozog. 

A további, amit ezzel kapcsolatban el szeretnék mondani, hogy ugyancsak április 1-jei 
hatállyal emelkedik a pótlékalap. A pótlékalap 3,7 százalékkal lesz nagyobb: 19 600 forintra 
módosul április 1-jétől.  

Tulajdonképpen ez a lényeg. Talán még azt mondanám, hogy A munka törvénykönyve 
hatálya alá tartozó munkavállalók keresetalakulásánál az OÉT-megállapodást kell tartani, és 
miután rájuk nem vonatkozott az idei szeptemberi béremelés, ott 4,8 százalék a javasolt 
béremelés mértéke.  

 
ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. Kérdések? 
 
LISKÓ ILONA: Két kérdésem lenne az államtitkár úrhoz. Az egyik az, hogy miért 

nem kaptuk meg ezt, amit most nekünk felolvasott, előre, írásban. Az OKNT-n a tárgyalandó 
anyagokat meg szoktuk kapni írásban, hogy fel tudjunk készülni a problémákra. 

A másik kérdés, hogy ha már nem kaptuk meg, megkaphatnánk-e most másolatban, 
vagy Kosinszky Zsuzsa kiküldi nekünk pótlólag, hogy legyen előttünk. Ugyanis elkezdtünk itt 
valamennyien jegyzetelni, de egy idő után feladtuk, mert követhetetlen volt, különösen úgy, 
hogy Friss Péter úr még pezsgővel is megkínált bennünket, és nem tudom, hogy van-e 
összefüggés a kettő között, mindenestre ezeket a számok egyszerűen követhetetlenek. A 
problémák fölvillantak, amihez szeretnénk hozzászólni, de miután nincs a kezünkben az a 
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papír, ami az államtitkár úr kezében van, ezért szerintem erről itt érdemben nem is lehet így 
vitatkozni.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Továbbiak? Kertész János! 
 
KERTÉSZ JÁNOS: Én is két kérdést szeretnék föltenni. Az egyik: jól értem-e, hogy 

ez a nagyjából egyenlő úgy jön létre, hogy a zárolás feloldását mint plusz forrást veszik 
figyelembe? 

A másik: nem tudom, mit jelent az, hogy „nyitott előirányzat”? 
 
ELNÖK: További kérdés? (Nincs jelzés.) A kollégiumi dolgokra szeretnék két 

mondatban visszatérni. Nem tudom, sikerült-e mindenkinek elolvasnia, amit a Kollégiumi 
Szövetség jajkiáltásként szólt. 

Látható, hogy az idei normatíva összesen 374 ezer forint volt a kollégiumban: 350 
plusz kiegészítő normatíva a 24 ezer forint. Hogy hibás adatszolgáltatás történt a 
Pénzügyminisztérium részéről, vagy az önkormányzatok részéről, azt el tudom képzelni, de 
lehetetlen állapot az, hogy mintegy 20 százalékkal csökkenjen a kollégiumi normatíva 2006-
ban, amikor mindenki végtelenül fontosnak tartja a kollégiumot, hiszen a 
hátránykompenzáció, a nehezen nevelhető gyerekek, integráció és mindenféle dolog a 
kollégiumban egy kiemelt feladat. Ha minden más normatívát lehetett többé-kevésbé a helyén 
hagyni, mi az indoka annak, hogy az 20 százalékkal csökkent? 

Arról pedig világos kimutatás van, hogy hibás volt az adatszolgáltatás, hiszen a 
fenntartói ráfordítás az idei 374 ezres normatívához képest 500 ezer forint. Ebből a 
kimutatásból világosan látszik, sőt, nekem ennél sokkal nagyobb számaim is vannak 
kollégiumokról: 7-800 ezer forintos tanulói ráfordítás, hiszen ott éjjel-nappali ügyelet van, ha 
törvények szerint működik a kollégium, akkor a hétvégén nem lehet bezárni, ezeket az 
ügyeleti pénzeket pedig valakinek meg kell finanszírozni. Óriási összegeket fordít a fenntartó, 
illetve az intézmény saját forrásaiból, esetleg iskolák és kollégiumok, amelyek egybe vannak 
szervezve, az iskola költségvetéséből. Amikor ez a kormányzat kitűz a zászlajára mindenfajta 
hátránykompenzációt, ami a kollégiumban kiemelt helyen szerepel, nem látom az indokát, 
hogy 20 százalékkal csökkentsük a kollégiumi normatívákat az ideihez képest. 

Én tehát azt gondolom, hogy ha hibás volt az adatszolgáltatás, az utolsó pillanatban 
még jó lenne korrigálni. Információim szerint ez összesen 3 milliárd forintot jelentene a 
költségvetés számára. Azt gondolom, hogy ezt a pénzt valahol csak meglehetne találni.  

Köszönöm szépen. 
Parancsolj! 
 
SZAKÁCS MIHÁLYNÉ DR.: Azt szeretném kérdezni, államtitkár úr, hogy ha a 

költségvetés csökkenésének egyik magyarázata, hogy 2,7 százalékkal csökken a 
gyermeklétszám, találunk-e a költségvetési tervezetben valamilyen kompenzációs alapot a 
pedagóguslétszám megtartása érdekében. Nagyon optimista kérdés, hogy hátha találunk, de 
feltehetően nem, úgyhogy a választ körülbelül tudom, csak jó lenne… Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van még kérdés? 
 
DR. VÁGÓ IRÉN: Tulajdonképpen csak azt szeretném kérdezni, hogy esetleg egy 

olyan anyagot kaphatnánk-e, ami tartalmazza azokat a minisztériumi prioritásokat, amelyek 
mentén, gondolom, elkezdődött a költségvetés tervezése. Annyira direkten számomra ez nem 
tűnt ki. Kifejezetten az a kérdés, hogy voltak-e szakmai prioritások, illetve ezeket lehetett-e 
érvényesíteni a költségvetésnél. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Lezárhatjuk a kérdéseket és a hozzászólásokat. A választ 

kérem, és akkor tudunk továbbmenni. 
 
STARK ANTAL: Az első kérdésre nagyon egyszerű a válasz. Tegnap volt - mint 

mondtam - mind a közoktatási bizottság ülése, mind a költségvetési bizottság ülése, közben 
délelőtt volt a kormány ülése. Hogy miért nem lehetett írásba adni? Azért mert nekem is csak 
így van meg, kézírásban. 

 
LISKÓ ILONA: Ezt le lehetett volna másolni most, reggel, és itt lehetne előttünk. 
 
STARK ANTAL: Ez az egyik ok, az időhiány. A másik ok, hogy ezek, mint 

említettem, kormányzati javaslatok, bizottsági állásfoglalások és nem végleges döntések. 
Következésképpen tehát én nem tudom prezentálni, egyszerűen azért, mert én is így irkáltam 
ki a költségvetési bizottság előterjesztéseiből meg a kormányzati anyagokból. 

Ami a két fogalmat illeti: 
A zárolás feloldása azt jelenti, hogy a jövő évi költségvetésnek van egy olyan 

sajátossága, hogy minden előirányzatból - kivéve a felsőoktatásit - 3 százalék úgynevezett 
zárolást kellett végrehajtani. Ott marad az adott fejezetnél, de mint zárolt összeg. Nem kerül 
szétosztásra sem az intézmények részére, hanem egy külön soron szerepel ez a kötelező 3 
százalékos zárolás. Ez nagyjából olyan, mint az idén egy százalék volt az ilyen jellegű 
intézményeknél a zárolási összeg, azzal, hogy majd ez lesz azoknak a külön növekményeknek 
a fedezete, mint elsősorban a béremelés, valamint esetleg olyan valami… meg egy kicsit azt 
hiszem, hogy ez ilyen biztonsági tartalék. Ezt a zárolási kötelezettséget, illetve ennek a felét 
oldották fel, amit említettem, hogy az önkormányzatoknak ebből van felhasználható. Az 
említett számokon felüli összeg ez, mert nem került szétosztásra sem.  

A nyitott előirányzat pedig azt jelenti, van néhány olyan normatív előirányzat, amelyik 
külön engedély nélkül túlléphető, ha az igénybe vevők igazoltan jogosan igénylik. Ilyen volt 
korábban a humán szolgáltatási összeg is, amit tehát, ha több volt a tanulók száma, 
automatikusan túl lehetett lépni. (Közbeszólás: Minek a rovására?) A költségvetési hiány 
rovására. Ebben az évben ez zárt előirányzat, tehát ebben az évben a humán szolgáltatásra 
előirányzott 81,5 milliárd forint nem léphető túl, illetve csak akkor, ha a kormány ehhez ad 
külön valamiféle… Arra nem adhat, hogy túlléphető, csak arra adhat, hogy az ő tartalékából át 
kell tenni… Na, ez jövőre újra nyitott lesz - ennyi. 

A kollégiumokkal kapcsolatban én nem tudok állást foglalni. Azért én nem vagyok 
annyira meggyőződve. Tegnap a közoktatási bizottsági vitán, ahol ugyancsak fölmerült, most 
már nem első alkalommal, nem volt az olyan egyértelmű, és ma sem olyan egyértelmű, hogy 
bebizonyosodott, hogy rossz adatszolgáltatás… Ez nem igaz. Ez nem bizonyosodott be: ezt 
vitatják, hogy az adatszolgáltatás nem jó. Lehet, hogy nem jó, lehet, hogy torz, de mondom, 
az nem bizonyosodott be, hogy márpedig ez rossz, és ezért újat kell csinálni. Ezt csak a rend 
kedvéért tettem hozzá. 

Ami a gyermeklétszám csökkenése miatti pedagóguslétszám-megtakarítás… - semmi 
ilyen nincs, ahogy ön gondolta is.  

Minisztériumi prioritások… Nincs. (Derültség.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még további? Most már hozzászólás. 
 
LISKÓ ILONA: Most már nem kérdés, de a kérdésemhez kapcsolódna. Én úgy 

gondolom, hogy ezt, amit az államtitkár úr most nekünk elmondott számokban, nem lehet 
megtárgyalni. Az pedig, hogy azért nem kapunk adatokat írásban, mert ezek a javaslat 
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szintjén vannak, és nem véglegesek, éppen a mellett szól, hogy most kellene megkapnunk az 
adatokat, hogy tárgyalni tudjuk. Hiszen mi is vagyunk mi, OKNT? A miniszter úr tanácsadó 
testülete. Pláne, hogyha nem is voltak előzetesen szakmai anyagok, aminek alapján a pénzt 
szétosztották, különösen fontos lenne, hogy egy szakértői testület lássa azokat a számokat, 
amikre szándékoznak a pénzt szétosztani, azokat az adatokat, hogy érdemben tárgyalni 
tudjuk.  

A kollégiumi papír, az egy szál papír azt bizonyítja, hogy hová vezet ez az eljárás, 
amikor nincs megbízható információ a különböző fórumok kezében, és akkor álvitákat 
rendezünk államtitkár úrral a felsorolt számtengerről, és az jön ki belőle, hogy akinek 
kiszivárog, hogy őt valami baj fenyegeti, gyorsan csinál egy röplapot, gyorsan behozza, 
szétosztja, és akkor most az OKNT állást fog foglalni abban, hogy a kollégiumoknak - nahát, 
ez felháborító - ilyen kevés a pénzük. Ugyanakkor az államtitkár úr felsorolása alapján 
állítom, hogy legalább tizenkét ilyen röplap lehetne még a kezünkben, hogyha valaki elég 
ügyes lett volna, és behozta volna az érdekérvényesítése érdekében. 

Például ott van ez a bejáró normatíva. Ha a bejáró gyerekek szülei tudnának érdeket 
érvényesíteni, akkor most itt kopogtatnának egy ugyanilyen papírral. De a bejáró gyerekek 
szülei hol vannak innen az OKNT-től? Nem fognak tudni érdeket érvényesíteni. 

Csak arra próbálom ezt megjegyzésként elmondani, hogy ez az eljárás, hogy az 
államtitkár úr mindenféle előzetes információnyújtás nélkül felolvas nekünk - pezsgővel 
megemelt háttérben - egy hosszú számsort, és utána azt mondja, hogy vitatkozzunk, akkor 
nyilvánvaló, hogy valamennyiünknek eszünkbe jut valami: Mártának a továbbképzés, nekem 
a Professzorok Háza, másnak valami más, hogy milyen érdekeket fogunk mi most 
megpróbálni érvényesíteni ebben a vitában. De semmiképpen nem tudunk rendesen, a 
testületünk feladatához megfelelő színvonalon erről a témáról itt és most vitatkozni, pedig 
éppen most kellene, amikor a dolog még az államtitkár úr szerint befolyásolható. Mert utána 
már az egész… (Dr. Kelemen Elemér: Ezt nem mondta.) Azt hallottuk az előbb, hogy ezek 
még javaslatok, azért nem írták le nekünk. De ha már nem javaslatok, akkor meg különösen 
fontos lenne, hogy legalább tájékoztassanak bennünket írásban arról, hogy a tárca hogyan 
gazdálkodik a rá osztott pénzzel. Különösen akkor, hogyha az Irén kérésére nemleges a 
válasz, tehát ha itt nincsen oktatáspolitikai megfontolása annak, hogy mire költenek, mire 
nem költenek több pénzt az idén, mint tavaly, azt hiszem, nekünk kellene itt résen lenni, és 
valami oktatáspolitikát képviselni. Legalább mi mint tanácsadó testület mondjuk azt, hogy 
nem jól van így, hogyha nincs oktatáspolitikai megfontolás. Márpedig nincs. Én nagyon-
nagyon örülök annak, hogy végre a kisiskolák ügyében állást foglalt a minisztérium, és azt 
mondta, hogy a kisiskolákban óvodát és alsó tagozatot kell csinálni, és nem rossz 
nyolcosztályos általános iskolákat minden áron fenntartani. Ennek nagyon örülök, de 
ugyanakkor ezzel tudjuk, hogy bejárásra késztetünk egy csomó gyereket, aki eddig otthon járt 
felső tagozatba. Ezeknek a gyerekeknek viszont a bejáró normatíváját levesszük… 

Ugyanaz a szakmapolitikai döntés, amelyik egyúttal annak a hátrányos csoportnak, 
amelyikről tudjuk, hogy a legtöbb szempontból - nem sorolom - hátrányos helyzetű 
kistelepülési gyerek, egyszer adtunk valamit a jobb kezünkkel, aztán elvettük tőle a bal 
kezünkkel. 

Hát ezért kellenének azok a szakmapolitikai megfontolások, mielőtt az ember az első 
kevés pénzt elkezdi elosztani.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólás? Karlovitz János! 
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DR. KARLOVITZ JÁNOS: Köszönöm. Ugyanakkor meg szeretném köszönni Stark 
Antal úrnak, amit a tőle megszokott korrektséggel, tárgyszerűen előadott, mert azért valamibe 
beleláttunk most.  

Az első megjegyzésem, hogy a minisztérium érdekérvényesítése még mindig nem túl 
jó. Tanulhatnának egy kicsit. Szeretnénk büszkék lenni a jelenlegi miniszterünkre és 
minisztériumunkra, de nem tudunk. Nem találkoztam egyébként a Klebelsberg-ünnepélyeken 
minisztériumi képviselőkkel, pedig most volt évfordulós ünnepség. Érdemes lenne tanulni, 
mert attól, aki a háború után így fel tudta építeni a magyar iskolát és oktatásügyet, mint 
Klebelsberg, volna mit tanulni. Nagyon melegen ajánlom a jelenlegi vezetőknek, hogy 
tanulmányozzák egy kicsit ezt a témát a neveléstörténetben. 

Büszke vagyok viszont arra, amit néhányan itt közülük tettek az érdekérvényesítésben, 
például Horn György vagy Trencsényi László felszólalt ismét például a művészeti oktatás 
finanszírozása ügyében, vagy a pedagógiai folyóiratok támogatása ügyében, és úgy látjuk - 
visszaigazolta Stark úr -, hogy sikerült visszalopni néhány milliárd forintot ezekre a 
területekre. (Dr. Trencsényi László: A művészetoktatásért én nem - bármilyen furcsa!) A 
folyóirat még hátra van. 

Most az egyetlen kérésem és mondandóm, hogy ha még lehet változtatni ezen az OM 
költségvetésen, tehát a belsőn, akkor az - és ez tulajdonképpen nem egy érdemi 
javaslat,hanem egy szonda. Arra szonda, hogy a miniszter, a minisztérium hogy viszonyul a 
pedagógusokhoz, a pedagógusok szervezeteihez, a folyóiratokhoz, szellemi élethez: jól vagy 
nem jól. Ha jól hallottam, volt egy olyan sor, hogy országos szervezetek. Ha jól értem, ez alatt 
a pedagógus civil szakmai szervezeteket értjük. Nem kell szégyellni sem azt, hogy 
pedagógus, sem azt, hogy civil, sem azt, hogy szakmai - javaslom, hogy inkább így szóljon a 
sor, és nem úgy, hogy „országos szervezet”, ami tartalmatlan, és végeredményben értelmetlen 
is. Ez a pedagógia civil szakma, és akkor talán bátrabbak lennénk ennek a keretnek a 
védelmében. Ha jól hallottuk, 73 millióról 78-ra emelkedett, de sehol nincs, az ez évi, zsűri 
által megszavazott támogatás se jött még egyetlen pedagógus szervezetnek sem, tehát nem is 
tudjuk, hol a pénz. Azt javaslom, olyan szép lenne, hogy ha ezt a pénzt 73-ról 83-ra, vagyis tíz 
százalékkal emelné a minisztérium. Ez a szonda, hogy van-e hajlandóság a jóindulatra, vagy 
nincs.  

A másik a pedagógiai folyóiratok ügye, amelyek, úgy látjuk, külön sorban nem is 
szerepelnek az OM költségvetésében. Ha jól hallottam, ilyen sor nincs. Ez annyira apró tétel 
megint, hogy inkább egy jóindulat-szonda, mint valódi… De kértük ezt többen, meg 
aláírásgyűjtés is volt, hogy a pedagógiai szellemi élet letéteményesei, a folyóiratok, 
szerepeljenek az OM költségvetésében, kapjanak sort. Jól tudom, hogy most alakult egy új 
alapítvány, ahol egy minimális - talán 30-40 millió forint van, de az nem pótolja azt, hogy a 
minisztériumnak is legyen ilyen sora. Ez tehát a másik javaslatom, és nekem egyelőre nincs is 
több.  

Ezek nagyon apró dolgok, amik inkább erkölcsi, mint anyagi dolgok. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Trencsényi László. 
 
DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Amit Vágó Irén hiányolt, olyan értelemben 

nyomatékosítanám, hogy legjobb emlékezetem szerint a novemberi ülésünkön ezt kifejezetten 
kértük a miniszter úrtól, hogy tiszteljen meg bennünket egy ilyen stratégiai prezentációval. 
Tehát nem sajnáljuk, hogy nem kaptunk, hanem kifejezzük elégedetlenségünket, hogy egy 
újabb kérésünk hullott vissza a miniszter úr papírkosarába. 

 
ELNÖK: Van-e valami még? (Nincs jelzés.) Akkor lezárhatjuk a mai első napirendi 

pontunkat. Ez tájékoztatás volt, amelyet meghallgattunk, és nagy tisztelettel köszönjük - 
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természetesen ezekkel a megjegyzésekkel. Határozatot hoznunk nem kell a mai napon. 
Mindenesetre az emlékeztetőben mindez megjelenik.  

Az a probléma ezzel, hogy évek, évtizedek óta így megy minden évben a költségvetés 
elfogadása, hogy olyan helyzetben vagyunk, amikor érdemben hozzászólni ehhez 
gyakorlatilag már nem lehet, hiába beszélünk erről. 

Mivel Stark Antal meghallgatta a véleményünket, én azért mindenesetre arra kérem, 
amennyiben lehetséges, ezeket a kérdéseket vegyék figyelembe, akár a fejezeti pénzeknél, 
hogy a pedagógiai folyóiratokat, a pedagógiai szakmai szervezeteket, amennyiben lehetséges, 
némi pénzzel még támogassák meg, továbbá érdemben szeretném még egyszer felhozni a 
kollégiumokat: amennyiben van rá lehetőség, tegyék meg azt, hogy minimálisan az ez évi 
finanszírozást kapják meg a kollégiumok, különben működésképtelenné fognak válni. 

Trencsényi László végszavához pedig: szeretnénk előbb-utóbb látni a stratégiai 
prioritásokat, amelyeket az Oktatási Minisztérium… 

 
DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Most már a 2007-re szólóakat! 
 
ELNÖK: Most már erre az évre valószínűleg nem.  
Államtitkár úr, van-e, amit még szeretnél… 
 
STARK ANTAL: Annyit hadd reagáljak az elhangzottakra - hogy ne legyen félreértés: 

nem arról van szó, hogy a költségvetés kialakítása során, a viták során semmiféle 
szakmapolitikai megfontolás nem érvényesül. Ez így nem igaz. Itt volt egy kérdés, amelyik 
úgy hangzott, hogy van-e olyan minisztériumi prioritás, ami a költségvetést megalapozza. 
Ilyen írásbeli prioritásrendszer nincsen, de ez nem azt jelenti, hogy nincs szakmapolitikai 
megfontolás. Nyilvánvaló, hogy minden döntésnél az érintett döntéshozók mérlegelik azt, 
hogy mivel jár, mivel kell hogy járjon. Ilyen értelemben szeretném ezt inkább megerősíteni. 

A másik: teljesen egyetértek azzal, amit itt Karlovitz úr elmondott. Teljesen jogos. 
Kivéve azt, amit az érdekérvényesítéssel kapcsolatban mondott. Az a helyzet, hogy az 
érdekérvényesítés részének tartom azért azt, hogy a költségvetési viták során mégis egy sor 
dologban visszaálltak azok a korábbi elképzelések, korábbi előirányzatok, amik, és, akárhogy 
nézzük is, nem szabad elvonatkoztatni attól, milyen viszonyok között készült az állami 
költségvetés. Állandóan bombázzák, most is bombázza a kormányzatot a társadalom egy 
része azzal, hogy erre kevés a pénz, arra kevés, mert vissza kellett fogni. A másik oldalról 
meg az a helyzet, hogy mit tud csinálni, mégis engedett, és ebben az esetben úgy érzem, hogy 
a közoktatás végülis, nem azt mondom, hogy dúskálni fog, de mindenesetre nem tekinthető a 
költségvetés vesztesének. A felsőoktatásról nem is beszélve, amelyiknél tényleg egy 
érdekérvényesítés volt. 

Magyarul: nem osztom azt a véleményt, hogy az érdekérvényesítés lehetősége vagy az 
ezzel való élés annyira elmarasztalható.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. Közben megérkezett a második napirendi pont 

előadója… 
 
LISKÓ ILONA: Elnézést, de én még nem kaptam választ a kérdésemre: legalább 

utólag megkaphatjuk azt, amit felolvasott az államtitkár úr? 
 
STARK ANTAL: Én erre nem tudok ígéretet tenni. 
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ELNÖK: Én meg azt gondolom, nincs is értelme, mert két hét múlva van effektív, írott 
költségvetése a Magyar Köztársaságnak. Ezekre a papírokra szerintem nemigen van már 
szükségünk. (Liskó Ilona közbeszólására:) De megkapjuk, két hét múlva meglesz az ország 
költségvetése, benne lesz minden. Hogy még három kézzel írt papírunk legyen arról, mi fog 
módosulni, azt gondolom, az nem változtat semmin. 

Köszönöm szépen. Még egyszer köszönöm, hogy itt voltál, és tájékoztattál minket. 
A második napirendi pont előadójaként tisztelettel köszöntöm Rádli Katalint, illetve 

meghívottként Hunyady György professzor urat. Mielőtt azonban a második napirendi pontra 
rátérnénk, van egy 1/a napirendi pontunk - elnézést és pár perc türelmet kérek még -, a 
Waldorf-iskolák kerettantervével kapcsolatos előterjesztés. Nagy Józsefé a szó. 

 
NAGY JÓZSEF: Kedves Kollégák! Bizonyára mindenki emlékszik arra, hogy a 

Waldorf-iskola kerettanterve már szerepelt előttünk egyszer, valamikor tavaly. Ideiglenesen 
elfogadtuk. Bizonyos jogi meg egyéb dolgok miatt csak ideiglenesen tudtuk elfogadni. Az 
volt az előírás, hogy majd hogyha a jogi feltételek rendben lesznek, akkor nyújtsa be 
formálisan ezt a kerettantervet. Ez megtörtént. 

A kerettantervi bizottság kiadta bírálatra. A két bíráló nagyon alaposan bírálta, és 
hosszú vita után úgy döntöttünk - elismerve, és tartalmilag is jónak tartva -, hogy bizonyos 
technikai és egyéb okok miatt visszaadjuk a kerettantervet, hogy ezeket javítsák ki, és küldjék 
el nekünk újra.  

A javítások megtörténtek. Elfogadtuk a javításokat is, és elfogadtuk azokat az 
érveléseket is, amely esetekben nem végeztek javítást. 

Mindezek alapján készült el ez a végső összefoglaló Karlovitz János tollából - amit, 
gondolom, mindenki megkapott -, és mindezek alapján történt a szavazás, ami egyhangú volt.  

Tehát a kerettantervi bizottság egyhangúlag javasolja az Országos Köznevelési 
Tanácsnak, hogy fogadja el a kerettantervet. 

 
ELNÖK: Kihirdetésre? 
 
DR. POLINSZKY MÁRTA: Karlovitz úr előterjesztésében a „kihirdetés” javaslat 

szerepel, a bizottság azonban egyhangúlag a jóváhagyás mellett döntött, mert akkor látja 
biztosítva, hogy akik használják a kerettantervet, azok kénytelenek a Waldorf Szövetséggel 
egyeztetve használni, míg hogyha kihirdetésre kerül a teljes szöveg, akkor bárki szemezgethet 
belőle, és ezzel, azt gondolta a bizottság, sérülne az az egységes rendszer, amit ez a Waldorf-
kerettanterv tartalmaz. 

 
ELNÖK: Csak azért, hogy ez világos legyen. Köszönöm szépen. 
Van-e kérdés a Waldorf-kerettantervvel kapcsolatosan? ((Nincs.) Hozzászólás? (Nincs 

jelzés.) Akkor lezárom a vitát. Kérem, hogy kézfeltartással jelezze, aki egyetért az 
előterjesztéssel, vagyis, hogy a Waldorf-kerettanterv jóváhagyását javasoljuk a miniszter 
úrnak. (Szavazás.) Látható többség. Megkérdezem, van-e, aki tartózkodott? (1) Van-e valaki 
ellene? (Nincs.) Köszönöm szépen. Egy tartózkodással és 14 igen szavazattal javasoljuk a 
miniszter úrnak a Waldorf-kerettanterv jóváhagyását. Gratulálok, köszönöm szépen. Ez 
nagyon gyors napirendi pont volt, köszönöm a szövetség képviselőinek megjelenését. 

Elkezdhetjük a valódi második napirendi pontunkat: a felsőoktatási alap- és 
mesterképzésről, valamint a szakindítási eljárás rendjéről szóló kormányrendelet 
előterjesztését. Azt javaslom, hogy ne tartsunk szünetet, mert utána már ebédszünet jön. Ha 
most szétszéledünk, sose lesz vége a mai ülésnek, és többen jelezték, hogy kettő-negyed 
három tájékán szeretnének elmenni. Van még hat napirendi pontunk, tehát megpróbáljuk 
pergő módon. 
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Az előterjesztő Rádli Katalin. 
 
RÁDLI KATALIN: Köszönöm szépen. Tisztelt Köznevelési Tanács! Mivel abban a 

szerencsés helyzetben vagyok, hogy a napirend kapcsán amiért ennek a kérdésnek különösen 
ide kell kerülnie a pedagógusképzés körében, hogy Hunyady professzor is jelen van, én hadd 
kérjem azt, hogy kettős szereposztásban szóljunk erről. Én egy kicsit a jogszabály jelenlegi 
kereteiről, illetve időszerűségéről mondanék néhány dolgot, és ami abban a 
pedagógusképzéshez, a tanárképzéshez kapcsolódó részről szól, hadd kérjem Hunyady 
professzor úr kiegészítését, illetve segítségét. 

A magyar felsőoktatásban, mint tudják, elszánás van arra vonatkozóan a kormány 
együttműködésével az Európai Unión belül, hogy a többciklusú képzésre 2006. szeptember 1-
jével olyan módon áttér, hogy egy előkészületi szakasz után az alapképzés valamennyi 
felsőoktatási intézményben, valamennyi képzési területen megindul. Erre most már a törvényi 
szabályozást tartalmazza a felsőoktatási törvény módosított törvényjavaslata, ami az ősz 
folyamán életbe lépett, és napokon belül kihirdetésre kerül az új felsőoktatási törvény, ami 
alkotmányi aggályok miatt május 23-a óta vár kihirdetésre. Önmagában a képzési szerkezetet 
ez nem érintette. 

Az elszánás lényege, hogy egy átalakítást követően Magyarországon 102 alapszak 
lesz, amelyhez 6 osztatlan egységes mesterfokozatot adó szak párosul. Ez jelenti a képzés első 
ciklusát, és erre épülne rá a második képzési ciklus, illetve a tudományos fokozatot adó 
harmadik ciklus.  

A 102 szak ismert. Ezeken a szakindítások megtörténtek, és a felvételi tájékoztató, 
amely december 15-én jelenik meg, már ezeken a szakokon akkreditált szakindítás birtokában 
hirdeti meg az intézmények részéről a szakokat.  

A mesterképzés jelen pillanatban formálódik, azzal, hogy ez a rendelet egy 
tájékoztatást ad arról, hogy mely mesterszakokon várható a korábbi szakmai munkát 
figyelembe véve akkreditáció, amely ráépül az alapképzési rendszerre, de szükségesnek 
tartotta a kormányzat, hogy a hallgatónak, aki már az alapképzésben elkezdi a tanulmányait, 
legyen egyfajta rátekintése arra, hogy a mesterképzések mely területen indulnak meg. 

Ebben a körben sajátos képzés természetes módon a tanárképzés. Ez azért kiemelendő, 
mert 1997 volt az első olyan hivatalos időszak, amikor már az egységes tanárképzés fogalma 
alatt egyetemi szintű tanárképzés kialakítását terveztük Magyarországon. Ebből akkor a tanári 
képesítés közös tartalmának meghatározása született meg, és azóta is él a 111/97-es rendelet, 
amely a tanári képesítés tekintetében a szakterületen kívüli, de főiskolai és egyetemi 
szintükben közös pedagógiai, pszichológiai, módszertani elemek keretszabályozását 
tartalmazza. Azért fontos ez, mert jelen pillanatban nem fog indulni az új rendszerben 
főiskolai szinten tanárképzés, hiszen bachelorképzés a tanító-, óvodapedagógus- és 
szakoktatóképzésben maradt meg, és a gyógypedagógus-képzésben. A tanárképzés minden 
szinten, a szakterületet illetően is, tehát a közismereti és szakmai tanárképzésben is - a 
törvény ezt egyébként már kihirdeti az új felsőoktatási törvény önálló fejezettel - egyetemi 
szinten valósul meg az ezt követő időszakban. Ezért a mesterképzést minél inkább fontos látni 
annak a jelöltnek, aki már nem az alapképzés kezdeti fázisában, de egy később időszakban 
dönt arról, hogy tanári képesítést is kíván szerezni.  

A rendeletnek van egy sajátos melléklete: a 3. számú melléklet, amelyik nem a szakot 
tartalmazza - hiszen a szak maga a tanári szak -, hanem a közoktatáshoz igazodóan a tanári 
szakképzettséget. Én ezt egy miatt tartom szakmailag fontosnak: a közoktatásban a 
közoktatási törvény 17. §-a meghatározza, milyen végzettséggel és milyen irányultságú 
szakképzettséggel lehet pedagógus munkakört a különböző területeken betölteni, de a 
közoktatás sem és a felsőoktatás sem rendelkezett olyan szakkataszterrel, amely azt fejezte 
volna ki - például a kultúrához, közgyűjteményhez és más területhez viszonyítva -, hogy 
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milyen szakképzettségek jelennek meg a közoktatás terén, amivel tanári feladatkört lehet 
ellátni. Ebben volt szerepe annak a bizottságnak, ami a miniszter úr felkérésére a közoktatás 
és a felsőoktatás együttműködésében a nemzeti Bologna-bizottság pedagógusképzési 
albizottságaként az elmúlt két évben alakította ki azt a szemléletet, amiből én csak 
egyetlenegy dolgot szeretnék most kiemelni. Ez pedig az, hogy két módon jelenik meg a 
tanári szakképzettség megszerzésének a lehetősége. Az egyik forma, igazodva a kétciklusú 
képzéshez, kimondottan az alapképzésekre épülő tanári szak, és ehhez kapcsolódó tanári 
szakképzettség, a másik pedig megtartja azt a formát, illetve kiszélesíti, amiben megszerzett 
mesterfokozat és szakképzettség mellett később is van arra lehetőség, hogy valaki tanári 
szakképzettséget szerezzen, újabb mesterfokozatot adó, illetve már megszerzett fokozat 
birtokában egy újabb szakképzettséget. 

Befejezésül egyetlen gondolatot szeretnék ebben a körben elmondani - és akkor hadd 
adjam át a szót Hunyady professzor úrnak. Van egy közvetlen kapcsolódása ennek az 
anyagnak a Köznevelési Tanácshoz. Mint említettem, a megegyezés szakmai területen az volt, 
hogy az alapszakrendszer legyen egy ideig egy stabil szakrendszer, ha lehet, ez most ne 
bővüljön. A 424 egyetemi és főiskolai szakból ez határozza meg a felsőoktatás alapképzési 
szakrendszerét. A mester szakrendszer nyitottabb, intézmények vagy intézményi közösségek 
által várhatóan szélesebb körű szakrendszer fog megjelenni benne. Az ehhez való 
kapcsolódásban fontos szerepet játszik, hogy a felsőoktatás önmagában nem tudja 
meghatározni, hogy a közoktatás világában milyen típusú szakképzettségekre van szükség. 
Ennek igazodnia kell a közismereti, illetve szakmai tanárképzéshez. Ezért ennek a 
szakképzettségi rendszernek a módosulásában rendkívül fontos szerepe lenne a közoktatás 
véleményének. Ezért a rendelet - ami kormányrendelet - a közoktatással előzetesen házon 
belül történt egyeztetésen ment át. Arról szól a javaslat, hogy ennek a szakképzettségi 
rendszernek, ha elfogadást nyer, akkor történjék módosítása, ha ezt a közoktatás oldaláról a 
vélemények valóban indokolttá teszik, első körben a Köznevelési Tanács - és legutóbb a 
Közoktatás-politikai Tanács ilyen irányú igénye is megfogalmazódott. Ez szerepel 
tulajdonképpen a hatályba léptető rendelkezésekben.  

Ezek után hadd adjam át a szót professzor úrnak, hogy ő szóljon a tanárképzés 
jellegzetességeiről. Előtte egy mondatban csak annyit, hogy itt a szakképzettségek jelennek 
meg, de szabályozás szempontjából van még egy, illetve két további lépcső. Az egyik, hogy a 
képzési és kimeneti követelmények, amelyek az egyes szakképzettségek tekintetében a pontos 
képzési időt, a pontos képzési tartalmat, a tanulmányi területek arányát, viszonyát a tanári 
képesítésnek a szakterületi ismeretekhez vagy a választhatóság kérdését a korábbi képesítési 
követelmények helyett a képzési és kimeneti követelményekben jeleníti majd meg, amelyet 
miniszteri rendeletben kell a felsőoktatási törvény szerint kiadnunk. A harmadik elem pedig 
az intézményi tanterv, ami alapján megvalósulását a felsőoktatási intézménynek kell 
kidolgozni. 

 
ELNÖK: Köszönöm.  
 
HUNYADY GYÖRGY: A legalapvetőbb, leglényegesebb kérdéseket tisztázta a 

rendelet, és annak a tanárképzéssel való összefüggésével kapcsolatban azt emelném ki, hogy a 
felsőoktatásba belépő hallgatókat mindenképpen tájékoztatni kell arról, milyen utak vezetnek 
be a felsőoktatásba és a felsőoktatáson belül tovább, bizonyos kompetenciák megszerzésének 
irányában. A tanárképzés területe ebből a szempontból hátrányban volt. Az alapképzési 
szerkezet korábban megjelent és áttekinthető volt. Az azonban mindeddig, ennek a 
kormányrendeletnek a kiadásáig tulajdonképpen homályban maradt, és máig ott tartózkodik, 
hogy tanár hogyan lehet valaki a felsőoktatási rendszerünkben. Ez a jelentősége praktikusan a 
belépők hallgatók szempontjából: képet ad, hogy a magyar felsőoktatásban hogyan lehet 
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valaki tanár. Ezt eddig nélkülöztük. Ilyen értelemben a kormányrendelet kiadása szinte késő 
is. Ez az egyik, amit szerettem volna elmondani ezzel kapcsolatban. 

Én nem tekintem teljesen véletlennek, hogy a tanárképzés - ha megnézzük 
szövegszerűen - ilyen súllyal, ilyen terjedelemben szerepel a kormányrendeletben. Lehet, 
hogy nem találkozik osztatlan egyetértéssel, de valószínű, hogy a Bologna-rendszer 
beállásával talán a legjelentősebb szerkezeti változás a tanárképzés területén jelentkezik, az 
egységes tanárképzés irányába. Most azon a sajátos formanyelven, amin a felsőoktatás, a 
kormányzat és az irányítás beszél, ezt próbáltuk leírni, hogy ezek a változások milyen irányba 
mutatnak és miben is állnak.  

Visszautalnék arra, hogy igen élénk viták voltak a tanárképzés jövőjével és 
alakításával kapcsolatban. A mi különös testületünk - azért különös, mert például közoktatási 
és felsőoktatási szempontokat próbált ötvözni, amire nem egészen rövid pályafutásom alatt 
nem sok példát ismerek… Báthory professzor úr, aki nyilván szellemileg jelen van, és nagyon 
fontos, hogy jelen legyen köztünk, szokta tréfásan idézni, hogy emeletközi bizottságként 
alakult ez meg anno, hogy a különböző közoktatási, felsőoktatási területek között aktív 
együttműködés legyen. Ennek nem sok precedensét ismerem, tehát jó, hogy erre egyáltalán 
sor került, és valamilyen materializált eredményt produkált.  

Ebből a szempontból is különös volt a mi szakértői testületünk, de elég sokféle 
intézményt, sokféle nézőpontot, szemléletet, szakmai tradíciót képviselő ember vett ebben 
részt, és örömmel mondhatom, hogy tulajdonképpen hosszú viták nyomán, de konszenzusos 
álláspontra tudott jutni, ami az adott körülmények között lényeges előrehaladásnak mondható.  

Az már szinte csoda, azt kell mondanom, hogy olyan viharos előzmények után, amiket 
ismerünk - az újságban is követhető volt -, tulajdonképpen minden erre érdemes és jogosult 
fórum a rendelettervezetet magát és parciálisan a tanárképzésre vonatkozó részt egyetértéssel 
fogadta el. Meg kell mondanom, hogy ez meglepetés számomra, de a Főiskolai Főigazgatói 
Kollégium egyfelől, a Rektori Konferencia másfelől - nota bene, még az egyébként igen 
szenvedélyes természetű Hallgatói Önkormányzatok Konferenciája is - ezt a szabályozást el 
tudta fogadni. Azt kell mondanom, hogy ez a magyar közéletben ilyen bonyolult kérdésben 
szinte csodának tekinthető. Ez nem jelenti azt, hogy garancia van arra, hogy ami ide leírva 
szerepel, maradéktalanul jó lesz. Lehet, hogy az idő múlása is hozzájárult ahhoz, hogy az 
álláspontok konvergáltak, de szerintem ennél többről van szó: megkíséreltünk ebben a 
szakmai munkában sok szempontot összehozni egymással, és viszonylag harmonikus 
állapotot teremteni. Ha Báthory professzor itt lenne, akkor hárman együtt tudnánk beszámolót 
adni, hogy milyen típusú együttműködések, konfliktusmegoldási kísérletek voltak. 
Visszautalnék arra, ami itt már szóba került: mindeddig duális volt a tanárképzés, főiskolai és 
egyetemi jellegűként, bizonyos vonatkozásokban eltérő szerveződés. Egészen elementárisan 
az intézményi érdekek ütköztek a kezdet kezdetén. Visszautalnék arra, hogy a 
természettudományos és a bölcsészeti jellegű vagy kereten belüli képzés szisztémája is más 
volt korábban, tehát egyetemen belül is egymástól eltérő szerveződésű tanárképzés folyt. A 
természettudományos bizonyos értelemben emlékeztetett talán a főiskolaira, nem annyira 
kötött szakpár, de mégis egy kötött rendszer volt a bölcsészképzéshez kapcsolódó 
tanárképzés, viszont ráépülő jellegű, választható, flexibilisebb volt, más tradíciót jelentett az 
elmúlt tízegynéhány évben. A sajtót követő figyelmes olvasó láthatta, hogy magának a 
pedagógikumnak a jelentkezése a képzésben a pedagógiai és természetesen a szakterület, 
vagy a művészeti képzés képviselői részéről izgalmakat váltott ki. Nemcsak a művészekre 
jellemző érzékenységgel reagáltak, amikor „Rák, daganat a felsőoktatásban” címmel jelenik 
meg egy publicisztika, vagy Mohácshoz hasonlítják a Bologna-rendszer bevezetését - nota 
bene, pont a tanárképzésben. Megpróbáltuk felfejteni egyébként, hogy mi van mögötte. 
Nagyon érdekes volt, mert kitűnt, hogy nem sérti a tanárképzés javasolt rendszere magát a 
művészeti felkészítést. Nem arról van szó, hogy a tanár nem jut elég gyakorlati vagy elméleti 
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lehetőséghez a képzés során, sőt, itt volt egy finom megfigyelés, hogy túl sok az, ami… Rák, 
daganat, második Mohács - és esküszöm, erről volt szó, hogy miért 40 és nem 30. Egy jó 
hangulatú beszélgetésben arra hivatkozva, hogy ők mint művészek, nagystílű, nagyvonalú 
egyéniségek, sikerült is elfogadtatni az eredeti formulát. Csak jelzi ezeknek a vitáknak a 
szerény feszültségét vagy indokoltságát. Persze, a sajtó, a magyar közélet felnagyítja ezeket 
az esetleg apró problémákat.  

Ami lényeges, hogy a Bologna-rendszerben egy szakon indul az egyetemi hallgató 
vagy főiskolai intézménybe járó hallgató, és azt a bonyolult feladatot kellett megoldani, hogy 
két szakképzettséggel távozzék. Ez egy érdekes feladvány. Mi erőnk szerint tettünk lépéseket, 
hogy ez megvalósuljon. Az egyik lényeges szempont volt, hogy az alapképzés keretében a 
tanárságra készülő vagy e felé kacsintó jelölt ugyanolyan alapdiplomát kapjon, az alapképzési 
jogosítványok megszerzésekor ne legyen különbség. Ebben a helyzetben megítélésünk szerint 
a hallgató színvonalas szakmai képzésben részesülhet, és valóban döntést hozhat a harmadik 
év végén, hogy tanári vagy kutatói, vagy más alkalmazott irányba tájékozódik.  

Az egyik lényeges elem, hogy alapképzés tekintetében a tanárság felé orientálódó 
jelölt egyenértékű diplomát kap az első három év után. Ez számunkra egyszer minőségi 
szempont volt, másrészt egyfajta egzisztenciális nyitást, illetve választási lehetőséget kínál. 

A másik lényeges elem volt, hogy a már mesterképzésben részesülők valóban a 
tanárság felé forduljanak. Ha egész őszinték vagyunk, ma a tanárképzés - akár főiskolai, akár 
egyetemi formája a duális rendszernek - bizonyos értelemben pótolja a bachelorképzéssel 
kapcsolatos törekvéseket. Nevezetesen állítólag tanárnak készül, és kap egy olyan papírt, amit 
az élet különböző területein fel tud használni - vagy nem, de mindenesetre felsőoktatási 
intézményt látogatott. Mi abban gondolkodtunk, hogy a közoktatás felvevőképessége 
valószínűleg csökken. Szerettük volna a képzés minőségét olyan értelemben is javítani, hogy 
gyakorlatibb jelleget öltsön, garantált módon, ami sajnos pénzbe kerül. Ha kisebb létszámmal, 
nagyobb ráfordítással dolgozunk, akkor célirányos tanárképzést kell biztosítanunk, hogy azt 
megfelelő színvonalon lehessen megtenni. A választás nyomán, ha valaki tényleg tanár akar 
lenni, és rááll erre a pályára, akkor ezt a célirányos felkészítést lenne helyes nyújtani. Nyilván 
van egy feszültség különböző területek között, mert megszokták hogy tulajdonképpen 
szívesebben tanítanak fizikát a végtelenségig, és a fizikatanár abban különbözik az egyéb 
magasrendű fizikustól, hogy nem ér el olyan szakmai teljesítményt, mint a fizikusok. A mi 
álláspontunk ettől eltérő volt. Azt gondoltuk, hogy a tanár speciális kompetenciákkal 
rendelkezzék. Abból indultunk ki, hogy ez egy formális intézkedés, hogy kompetenciák, 
kimenet, piaci igények megjelenjenek a képzésben. Tényleg gondolkodhattunk, hogy egy 
bachelor mivel fog kimenni a piacra, vagy egy végzett fizikusnak mit kell tudnia, de egy tanár 
esetében azért ez leírható. Lehet egy víziónk arról, hogy a jövő tanára egy más közoktatási 
rendszerben, ahol a gyerekösszetétel, a pedagógiai feladatok, a nevelés atmoszférája más, 
milyen pedagógiai kompetenciákkal kell hogy rendelkezzék, és ezt próbáltuk érvényesíteni. 
Magyarán, ez a tanári mesterszak más jellegű, más célzatú, más eredményt hozó képzés 
legyen, mint a nem tanári. Ezt egyébként a rendelet a maga módján megpróbálja érvényesíteni 
- ezt a főosztályvezető asszony is jelezte. Külön mellékletben jelenik meg a tanári 
szakképzettségek rendszere, nem ömlik bele az egyéb mesterképzésekbe. Ennek megvan a 
maga szimbolikus jelentősége, ugyanis ehhez lehet hozzárendelni kompetenciákat, amik 
markáns arculatot adnak a képzésnek. Nota bene, mi - az ellenvéleményekkel dacolva - 
szimbolikusan és átlátva a dolog fontosságát, próbáltuk a NAT tartalmi szabályozási 
struktúrájához közelíteni a szakképzettségek felsorolását. A szándék szimbolikus volt, hogy 
hangsúlyt kapjon, hogy kifejezetten a közoktatás felé fordult a képzés. 

Annyit mondanék még, hogy a szakképzettség nyilván azonos a hagyományos 
közismereti tanárképzési szakképzettségekkel, és elsősorban a másodikként megjelölt 
szakképzettségek sorában még új műfajok is megjelennek szándékunk szerint, ami azt is 
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jelenti, hogy most még nem kidolgozott, de ígéretesnek tűnő dolog. Ilyen példa a tárgy idegen 
nyelvű oktatására való felkészítés. Az is két szakképzettség: valaki fizikatanár és ugyanakkor 
képes fizikát franciául tanítani. Ez olyan európainak tűnő testi és szellemi helyzet, hogy ő 
képes idegen nyelven tanítani. Azt az aggályt is eloszlatjuk ezzel, hogy a tanárképzés 
feltétlenül egy belterjes dolog. Ez az egyik változat, ami fölbukkant ebben a rendszerben. 

A másik az integrált műveltségterületi stúdiumok lehetősége. Nem lefutott menetről 
van szó. Ez a szisztéma a lehetőségét adná meg, hogy ilyen, egészen új ismeretanyagot 
igénylő stúdiumok megjelenhessenek. Ennek a kidolgozását igényli és ígéri ez. A 
tapasztalatok fogják megerősíteni vagy nullázzák ki ezt a lehetőséget.  

A harmadik pedig, hogy épp azon irányultságnak megfelelően, hogy a tanár az iskola 
ügye felé forduljon, bizonyos pedagógiai jellegű stúdiumokat is felkínálnánk szakképzésként, 
hogy az iskola életében szükséges funkciókat a leendő tanár el tudja látni. Ez egy dolog, de 
hogy ezt az iskola tudomásul is vegye, hogy ő minőségfejlesztési szakember.  

Elöljáróban ennyit szeretnék elmondani.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen az előterjesztőknek. Csak az idővel való gazdálkodásra 

szeretném felhívni a figyelmet: próbáljuk dél környékén befejezni ezt a napirendi pontunkat. 
Kezdjük a kérdésekkel! Liskó Ica! 

 
LISKÓ ILONA: Hunyady professzor úr és nagytiszteletű kollégáim által, akik részt 

vettek ebben a tanárképző Bologna-bizottságban, már régesrég meg vagyok győződve arról, 
hogy ez így jó, ahogy van. Nem is merném a bátorságot venni, hogy ezzel vitatkozzam, mert 
olyan tekintélyek dolgozták ki, akikkel nem is nagyon lehet vitatkozni. (Közbeszólások, 
derültség.) Nekem szerény kis kérdéseim lennének. 

A tanárképzés - biztos azért, mert nagyon okos emberek csinálták - olyan szempontból 
is borzasztó nagy előnyben van a többiekkel szemben, hogy nem kell a BA-n olyan nagyon 
törni a fejüket, kaptak egy nagy laufot, és koncentrálhatnak az MA-ra. Azért szeretném 
megkérdezni, hogy hogy állnak a tanárképzést érintő mesterfokozatok kimeneti 
követelményeinek kidolgozásával, kész lesz-e akkorra, rendesen, jól kidolgozva lesz-e ez 
akkorra, amikor az első tanárképzésre vállalkozó ember megjelenik? 

A másik, hogy vannak-e elképzelések arról, hogy hogy fog történni ez a szelekció, ami 
a legkeményebb dolog az egész dologban, és senki nem beszél róla. De hogyha a hallgatók 
megtudják, hogy egy 60-40 százalékos - de már olyat is hallottam, hogy 70-30 -, tehát ilyen 
nagy szelekció készül három év múlva, akkor lesz egy nagyon kemény oktatáspolitikai menet 
- nem tudom, ki lesz a miniszter, ki viszi majd el a balhét, de nem lesz könnyű helyzetben. 
Hogy készül a szelekciós elvek kidolgozására ez a csapat, amelyik ezzel foglalkozik, és 
amikor kidolgozzák a mértéket meg az elveket, hogy hány embert kell majd itt beszipkázni, 
mert lehet, hogy nem lesz olyan nagy a tolongás? Erre hogy készülnek? Figyelembe vesznek-
e majd, készülnek-e máris esetleg munkapiaci számítások arra nézve, hogy akkor mire lesz 
szükség. Ezt Hunyady professzor úrtól mint a bizottság vezetőjétől kérdezném, de Rádli 
Katalinhoz is lenne egy kérdésem. Nem látom ebben az anyagban, amit kaptunk, a felsőfokú 
szakképzés ügyét. Nyilván a tanárképzést mint olyat nem érinti, de valahogy én azt 
gondolom, hogy ennek a mostani nagy felsőoktatási reformnak az egyik kulcskérdése, hogy 
mi lesz a felsőfokú szakképzéssel. Azt gondolom, hogy ez a legjobb pillanat lenne, amikor 
általában történik itt valami a fokozatok meg a követelmények, meg a nem tudom mi 
meghatározásában, hogy ez a kérdés előjöjjön. Magyarul: az érettségi utáni szakképzésről van 
szó, ami egyrészt a felsőoktatást, másrészt a közoktatást érinti. Az érettségi utáni szakképzés 
sajátos átmeneti forma, és szerintem - most lehet, hogy erre itt nem kell válaszolni, csak azt 
mondja Rádli Katalin, hogy majd elővesszük - ez lenne az a pillanat, amikor ezt a Bolognát 
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rendesen megcsinálják, elindítják, és ezt a kérdést is tisztázzák. Ez a magyar oktatási rendszer 
egyik nagy kérdőjele, hogy itt mi van.  

 
ELNÖK: Köszönöm. További kérdések? Márta! 
 
DR. POLINSZKY MÁRTA: Elnézést szeretnék kérni, mert el kellett intéznem egy 

telefont, ezért nem tudom, Kati kitért-e arra, miért nem kaptuk meg a 4., 5. számú mellékletét 
a rendeletnek. 

 
ELNÖK: További kérdések? Kertész János! 
 
KERTÉSZ JÁNOS: Mindenekelőtt biztosítani szeretném Hunyady professzor urat, 

hogy vannak, akik legalább olyan konkrét elképzeléssel rendelkeznek arról is, milyennek kell 
lenni egy fizikusnak, mint ő arról, hogy milyennek kell lenni egy pedagógusnak. De nem ez a 
lényeg. 

Valóban érintette ennek az egész kérdéskörnek az egyik legneuralgikusabb pontját, 
nevezetesen a kétszakos tanárképzést. Viszont csak érintette. Úgy gondolom, felmerülnek 
kérdések.  

Az elmúlt időszak egyik nagyon súlyos hibája volt az egyszakos tanárképzés 
bevezetése. Ez különösen bizonyos természettudományos területeken volt nagyon súlyos, 
hiszen miközben csökkentették a természettudományos képzés volumenét, egyszakos 
tanárokat képeztek, akiket a kisiskolák nem tudnak fölvenni, tehát munkanélkülieket képeztek 
ilyenformán. 

Nagyon helyes, hogy most gondolnak arra, hogy ezt meg kell szüntetni, és két- vagy 
többszakos tanárokat kell képezni. Viszont a minőség biztosítását ebben a struktúrában 
kétségesnek érzem, és azt szeretném, hogyha erre kitérne a professzor úr vagy valaki, hogy 
hogyan látják ebben a struktúrában a második szak minőségbiztosítását. Köszönöm.  

 
ELNÖK: További kérdések? 
 
SZAKÁCS MIHÁLYNÉ DR.: Azt szeretném kérdezni professzor úrtól, hogy az óvó- 

és tanítóképzés továbbléptetési lehetőségeit már eddig is megismerve, kialakult-e, 
körvonalazódik-e olyan álláspont, amely a pedagógia szakirányaival kapcsolatos? 

 
ELNÖK: Laci? 
 
DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Az én kérdésem majdnem ugyanaz, mint a Maricáé, 

csak máshogy tenném fel. Korábbi információk alapján én is azt hittem, hogy értem, de most 
az az érzésem, hogy az alapfokon végzett óvodapedagógusból és tanítóból ugyanolyan 
körülmények között lehet tanár, mint a bűnügyi nyomozóból. Hiszen van egy alapfokú 
végzettsége, és folytatja a mesterfokon. Jól értem, hogy így van? Mert ha így van, akkor ez 
ellentétes a korábbi tervekkel, amelyek szerint BM-szintű volt ezen a szakon - egyszerre 
próbáltam mondani a B-t meg az M-et. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha nincs további kérdés, nekem kettő lenne még. 
Az egyik az, hogy van-e, volt-e a bizottságnak valami víziója arról, hogy a nagy 

tömegben bachelor szinten ragadt, maradt hallgatóknak vannak-e egyáltalán munkaerő-piaci 
lehetőségei. Lehet-e azokkal a bachelor szintű tömegekkel valamit kezdeni a 
munkaerőpiacon? Ez az egyik kérdés? 
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A másik pedig, hogy - mivel én születési hibából a szakképzésben dolgozom - komoly 
probléma a mérnöktanár-képzés, és ez, tudom, óriási feszültségpont volt az elmúlt időszakban 
is. Megnyugtató válaszok, ha voltak, nem lehetne-e itt a hatályba léptető rendelkezéseknél 
olyan fontos szervezetnek a véleményét kikérni a Köznevelési Tanács és a Közoktatás-
politikai Tanács mellett, akik a szakképzés szakmai tanárigényei szempontjából tudnának 
korrekt véleményt adni, hogy mire van szükség? Én az Országos Szakképzési Tanácsra 
gondolok. Az OSZT véleménye e tekintetben való kikérésére. Köszönöm szépen. 

A kérdéseket lezárhatjuk - ki kezdi a választ? Én megadom a szót a válaszadóknak. 
Nem tudom, kinek… 

 
RÁDLI KATALIN: Kezdhetem, de a szakmai részt meghagyom a professzor urak 

számára.  
A felsőfokú szakképzés kérdését érzem úgy, hogy nekem tette föl a kérdést. Valóban, 

ez a rendelet az alapképzés és mesterképzésre, ami kimondottan, hagyományosan a 
felsőoktatás képzési struktúrájába tartozó képzési szerkezetet jeleníti meg. A kormány arra 
adott felhatalmazást, hogy ennek bizonyos kereteit tegye nyilvánossá. E mellett a 
felsőoktatási törvény az, amelyik a képzés szakmai rendszerét meghatározza. A ma hatályos 
felsőoktatási törvény kiegészült egy 21/A fejezettel, illetve az új felsőoktatási törvénynek lett 
egy 32. §-a, ami végigviszi a felsőoktatás képzési szerkezetét. És a felsőoktatás képzési 
szerkezetében valóban képzési irányultság és képzési feladat ott van a felsőfokú szakképzés, 
és megmaradt az értéktartalma, hogy felsőfokú szakképzés alapvetően a felsőoktatási 
intézményekkel olyan módon folytatódik tovább, mint eddig, hogy kreditértékként 
beszámítható ismeretekkel lehet továbblépni. Nem konkrétan a tanárképzés tekintetében 
jelenik ez meg, hanem kimondottan az alapképzéshez kapcsolódóan, amikor a felsőfokú 
szakképzés és az alapképzés ismereteiben a kreditrendszerű oktatáshoz kapcsolódóan, illetve 
a korábban megszerzett tanulmányok beszámíthatósága kimondottan a felsőfokú szakképzés 
jellegzetességéből, hogy csak az tekintendő felsőfokú szakképzésnek, ami kreditértékként be 
is számítandó, ez az alapelv megmarad. Ami változott: volt egy időszak az elmúlt viták során, 
hogy ez hallgatói jogviszonyhoz kapcsolódjon-e, vagy hallgatói és tanulói jogviszonyhoz. Az 
utolsó döntés májusban az maradt, hogy megmaradt az a helyzet, ami 1996 óta megvan, hogy 
a képzésben attól függően, hogy egyetemi vagy főiskolai keretben vagy közoktatási 
intézménnyel, szakközépiskolával együttműködve valósul meg ez a képzés, megmarad a 
hallgatói jogviszony, és megmarad a hallgatói-tanulói jogviszony is. Ilyen értelemben azt 
gondolom, hogy majd egy külön szabályozás… 

Egy gondolatot azért involvál: ez nekem egy kicsit a közoktatás rendszeréhez 
kapcsolódik, hogy a közoktatás ma úgy szabályozza a foglalkoztatási rendszerét, hogy 
alapvetően egyetemi és főiskolai szintű végzettségre épülő szakképzettség az alkalmazási 
kategória. Bizonyos területeken ismeri a pedagógus munkakört segítő munkakörben a 
felsőfokú szakképzés szerinti alkalmazást, például a pedagógiai asszisztens esetében. Ami 
számomra nagy kérdés - és ez még szakmailag nem ment tovább -, elvisel-e - el kellene 
viselnie, de lesz-e és hogyan fog megvalósulni az a közoktatást kiszolgáló rendszer, ami 
elviselne - más típusú szakképzettséget is, mint a pedagógus szakképzettséget. Akár tanító 
tanár vagy óvodapedagógus, e mellett ha gyógypedagógus kerül majd az iskolába, ahhoz kell-
e, lehet-e asszisztenciát, hogy a szociális feladatok mentén csak szociálpedagógus lehet-e 
vagy az adott iskola világában más, ez a rendszer ezt még nem fogadja így. De nem kizárt, 
hogy a bachelorképzésben elindul egy olyan típusú irányultság, hogy a felvett 10 
kreditértékként megfogalmazott, de bachelorképzés irányába szakterületi szakképzettséget 
adó képzéshez kell kapcsolódnia, kapcsolódhat egy olyan további irányultság, ami 
továbbviszi most bachelor szinten - de ez nem az -, ami esetleg a felsőfokú szakképzésben 
van. A kérdést én ott látom, időnként a probléma úgy jön elő amióta a felsőfokú szakképzés 
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elindult: toljuk-e felfelé a képzettségi szinteket vagy nem. Mert a két terület között ez az 
egyik ilyen vita ebben a kérdésben. De ez valóban nem most jelenik meg, viszont ott van 
nyitva a közoktatás oldaláról. Erről biztosan kell majd tovább egyeztetni.  

Márti tette föl a kérdést, hogy miért nincs itt 4. meg 5. számú melléklet. A 4. számú 
melléklet tulajdonképpen az alapképzési szakokat sorolja fel, azzal, hogy mellé van rendelve 
mindazon szakképzettségeknek, illetve szakoknak a jegyzéke, amik 1993-tól a magyar 
felsőoktatásban a régi típusú képesítési követelményekben voltak. Olyan mennyiségű ez az 
anyag, többletinformációt nem ad, egyébként ma is benne van a hatályos 384/2004-es 
rendeletben. Ez az intézményeknek meg nekünk történetiségében információ, hogy a régi 
szakból hogyan alakult az új szak, és a régi szakon kinek volt jogosultsága. Ennek nincsen 
szabályozási kényszere, ez számunkra lesz egy történeti áttekintés. 

Az 5. számú melléklet a végzettségi szintek, kompetenciák. Itt majd még lesz egy vita, 
mert az alkotmánybírósági döntéshez kapcsolódóan fölvetődött az a kérdés, mi az, ami a 
szakma kérdése, és mi az, ami a kormány hatásköre, mit tehetünk. Bizonyos kérdések még 
fölvetődnek, amiket szakmai kérdésként, az intézményi autonómiában megoldandó 
kérdésként fognak fölvetni. Viszont a rendeletben a korábbi rendeletet hatályon kívül kell 
helyezni, ezért nem tartalmazza ezt a részét.  

Az utolsó kérdéskör az óvónő-tanítói kérdéskör lenne, de én szakmailag nem szeretnék 
választ adni. Itt azért az az álláspont fogalmazódott meg, hogy a képzés alapképzésben 
valósul meg, alapfokozatot adó képzés marad, és igazából mesterfokozatot adó irányultsága 
nem fogalmazódott még meg önmagában az óvoda egyetemi szintű vagy mesterfokozatú 
tanító-óvóképzésre, de más igen - erre hadd ne én válaszoljak! Adjon választ erre a 
szakterület. 

A Laci kérdésében természetesen érzek egy más dolgot is, de ezt majd a 
felsőoktatásnak kell végiggondolni, nem is annyira az óvodapedagógus-képzésben, hanem 
tanítóképzésben. Itt a tanítóképzésben van egy kötelező műveltségterületi rendszerünk. Ebben 
a továbblépés eddig is a pedagógia-pszichológia elem volt az, amit vitt magával a jelölt. Az 
egy nagy vitakérdés lesz, hogy amit ő egy műveltségterületéhez - magyarhoz, történelemhez, 
művészetihez - visz, az valóban olyan ismeret-e, amit a mesterképzés teljesen be tud fogadni. 
Lesznek egyének, akik majd képesek lesznek ezt kiegészíteni, de mint rendszer, 180 kredites, 
teljes mértékű befogadásra kevésbé… Az egy hosszabb út lehet, de lesznek egyének, akik a 
hosszabb úton el fognak jutni a szakterületi képzésükhöz is, de az egy következő lépés lesz. 
Tudom, hogy a képzőrendszerünkben ez a kérdés az elmúlt időszakban fölvetődött. 

Az utolsó kérdés, ami még talán hozzám jött: én azt gondolom, ez nem kizárt. A 
kérdéskör talán úgy vetődött föl, hogy a bachelor szakok esetében meghatározott a szakma 
szerepe. Az, hogy a műszaki területen, az agrárterületen milyen mérnökszak jön létre, hogy a 
közgazdasági képzésben mi az, ami elvárás jogszabályi szinten is, hogy új bachelorképzés 
csak a szakmával együtt legyen. Azt viszont a jogszabály kimondja, hogy mérnöktanár-
képzés minden bachelor szakra építhető. Ilyen értelemben nem olyan zárt a rendszer, hogy 
milyen szakképzettség jön vissza, hiszen pont az a lényege a szakmai tanárképzésnek, hogy a 
szakmára ráépülően jelenik meg a szakmai tanárképzés. E miatt nem vetődött föl konkrétan, 
de azt gondolom, nem kizárt. A másik oldalról pedig ott kell lennie a szakmának. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a válaszokat - illetve folytatódnak. 
 
HUNYADY GYÖRGY: Igyekszem figyelembe venni elnök úr instrukcióját, hogy 

délre próbáljuk befejezni. Nem barátságtalan, ha szűkszavúan válaszolok, hanem 
fegyelmezett értekezleti magatartás. 

Ami az MA kidolgozását illeti, tarthatna előbb is - ezt el kell ismernem -, csak nagyon 
nehéz és kockázatos lett volna belevágni, amikor a rendszer egészének a keretei nincsenek 
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meg. Az utolsó percig inogtak bizonyos kulturális kérdések is, és szakképzettségek is. Én úgy 
gondolom, van ehhez kellő kedv, és szükség is van rá, ez meg fog történni záros határidőn 
belül. Van egy HEFOP-pályázat, ami olyan, mint a HEFOP-ok általában: célirányos, nagy 
pénz, kevés effektivitás - de az is támogatja ezt. Meggyőződésünk szerint ez el fog készülni. 
Mindenki akarja. Nincs  

A szelekció két vonatkozásban is fölmerült. A szelekcióra, ha az időkeret engedi, 
Brezsnyánszky kollégám tud erről még többet mondani. Azt terveztük, és a rendszerben is 
benne lakik, hogy 10 kreditnyi pedagógiai-pszichológiai előkészítő stúdium van a képzés első 
szakaszán, amely egyszerre orientál… Hogy 18 éves korban dőljön el, ki lesz tanár… Többek 
között azért, mert nem feltétlenül a középiskolai tapasztalatok képesítenek erre vagy 
motiválnak kellőképpen erre. Itt van egy érlelődési idő, tehát a 10 kreditnyi olyan anyag, 
aminek az általános körvonalairól volt szó. Brezsnyánszky Laciék dolgozták ki, és 
intézményenként fog testet ölteni. Ez egyszerűen ráhangol, kedvet csinál - vagy elrettent. 
Kell, hogy legyen tanulócsoportokkal való találkozás is, mert valószínűleg a legjobb próbája, 
hogyha valamit megpróbál a gyakorlatban a hallgató. Ez a legorganikusabb szelekció, mert 
maga választhat, maga dönt. Természetesen mivel szűkülő tanárlétszámban gondolkodunk, ez 
feltehetően nem lesz elegendő. De ez ismeretanyag is, meg tapasztalati anyag is, aminek 
alapján intézmény is fel tud lépni, hogy inkább te kellesz nekem, mint a másik. Együttes 
döntés lesz. A hallgatót orientálja, segíti, visszafogja ez a tapasztalat, az intézmény pedig kap 
egy kapaszkodót, hogy minek alapján nyilatkozzék. Több tapasztalat lesz és erősebb érv, mint 
hogyha egyszer találkozik valaki egy felvételi vizsgán, megnézni, és azt mondja, hogy te 
alkalmas vagy alkalmatlan vagy a tanárságra.  

A másik oldala ennek a kérdésnek, hogy mi történik a sok bachelorrel, akik nem 
tudnak tanárnak továbbmenni. Ez egy kritikus pont. Közös álláspontunkat fejezem ki, amikor 
azt mondom, hogy nem tudjuk a bolognai rendszer egészének összes morális és társadalmi 
terhét a tanárképzésre felvállalni és a vállunkon hurcolni. Az egy dolog, hogy a felsőoktatásba 
nyilván számarányban nagyobb tömegek fognak belépni, és úgy döntöttek az oktatási 
miniszterek, hogy egy hároméves képzés állapotába jutnak el. Nem lehet azt mondani, hogy 
aki olyan jellegű szakon indult el, amiből, amire építve lehet majd tanári szakképzést szerezni, 
bizonyos értelemben a tanárképzés áldozata, hogy ezen az úton nem haladhat tovább. A 
bolognai filozófia - ha nagy szavakat keresünk erre - beengedi a felsőoktatásba, és viszonylag 
takarékosan képzi ki, és van egy bizonytalanság azzal kapcsolatban, hogy a bachelort 
végzettek mire jók, és lesznek majd egyébként pozitív meglepetések is, mert könnyen lehet, 
hogy a vidám törökszakos a piacgazdaságban pompás helyet kap, vagy a kitűnő fizikus - 
nehogy félreértés legyen - a bankszakmában olyan szellemi erőt fog képviselni, hogy az 
összes közgazdasági bachelort végzettet kitúrja… (Liskó Ilona: Most is elég sok tanár van a 
bankokban.) Abszolút! Hát hogyne! Szociális kompetenciáktól kezdve… Ember nem tudja 
megmondani egyébként, hogy a bachelorok mire lesznek jók. Ennek a terhét a tanárképzés 
nem tudja felvállalni. Nem tudjuk. Mivel azonban a tanárképzés keretei viszonylag szűkek 
lesznek, ezt vállalnunk kell, és bizony sokan vannak, akik ma, ebben a löttyedt rendszerben, 
ha nem tudják, mit akarnak, tanárnak mennek. Ez meg fog változni. Ez a szelekció másik 
arca. Sajnos többet erről nem tudok mondani.  

Nem a fizikusokkal szemben akartam udvariatlan lenni, abszolút nem. El is tudom 
képzelni - ez egy vad fantáziajáték -, hogy valaki tudja, hogy milyen egy igazi, jól fejlett 
fizikus master.  

Csak azt akartam kiemelni, hogy egy ilyen nagy területre vonatkozóan a tanárság 
esetében az elvárható és igényelt kompetenciákat jobban meg tudjuk határozni, meg tudják a 
hozzáértők határozni, mint más területen. Ennek van alapja. Látjuk a funkcióját, látjuk a 
közoktatás rendszerét. Itt van egy generális kimeneti követelmény, és erre próbáltunk 
támaszkodni. Mérni kellene a nagyságukat, természetesen, de - sok más mellett - ez sincs 
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meg. Várható és szükséges is egy szelekció, hogyha például a 20-30 kredites gyakorlatot 
igénybe akarjuk venni, nem eléggé méltányolható többlet, amit az alapképzés megkap és 
megszerez minden ígéret szerint - és már több, mint ígéret, mert hovatovább törvény és 
kormányrendelet is ebbe az irányba mutat -, ez egy nagyon nagy plusz, akárkinek, akármilyen 
okból nem lehet biztosítani. Amikor annak idején beléptem, esküt kellett tenni, hogy 
odamegyek tanítani, ahová a bölcsészkari dékáni hivatal kijelöli a pályámat. Ezt így nem 
kellene visszahozni, ezeket a célirányos képzési vállalásokat, de azt igen, hogy 
nagyságrendileg ne térjen el a területre szóló szakképzés volumene attól, amit a közoktatás 
igényel. Feltétlenül szükség van tehát ilyen típusú empirikus helyzetelemző vizsgálatokra, és 
ezek nincsenek meg.  

Az óvók és tanítók továbbhaladásának az útja. Kati mögé sorakoznék, hogy a jelenlegi 
leírásban - ezek bachelorképzések, és a tanítói nem is akármilyen, mert csonkítatlan négy év. 
Hogyha megnézzük, őszintén szólva ez egy kivételezettség, mert a Bologna egy metsző 
eljárást alkalmazott a képzési területek majd’ mindegyikén. A kivételezett a tanítóképzés, 
mert az megengedi a négy évet. Az előzmény alapján ez nem is volt talán indokolatlan. 
Előnyös tehát. És a továbbhaladás útja - ez volt a szakmai megfontolás - a pedagógia szakon, 
a pedagógiai masteren keresztül vezet. Legyen belőle egy, már a pedagógiai hozzáértésben, 
nota bene, a pedagógiai vizsgálódásokban felkészült ember - ez talán logikusnak tűnik. 
Természetesen beleáramlik egy ilyen csoportba, és megint Lacira hivatkoznék, hogy folynak 
ilyen munkák: a pedagógiai mesterszak munkálatai folynak. Erre nincs tulajdonképpen 
adminisztratív kényszer, az összehangolásra, de mégis összehangoltan folynak az egyes 
intézmények között. Ebben legjobb tudomásom szerint van egy ilyen szempont, hogy az óvó- 
és tanító előképzettséggel rendelkezőknek a sajátos útját előkészítse.  

Ami a szakképzés, arról amit Kati elmondott: ez tulajdonképpen egy nyitás, változatos 
bemeneti lehetőségek vannak. Itt a melléklet is csak azt jelöli ki, hogy van ilyen 
továbbhaladási út a szakmai tanár irányban. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván-e valaki… Brezsnyánszky Laci! 
 
DR. BREZSNYÁNSZKY LÁSZLÓ: Tisztelt Tanács! Nem szeretnék visszaélni a 

türelmetlenséggel, és úgy gondolom, hogy nagyon kimerítő válaszokat kapott a tisztelt tanács, 
mégis úgy gondolom, hogy - vállalva a népharag veszélyét - egy-két dolgot elmondanék. 

Az első, aminek lesz egy belső üzenete is természetesen: nagy örömmel vettem és 
láttam a napirendek között, hogy a kormányrendelet, illetve az ügy idekerül, és ahogy a 
többször - talán már arcpirulásig sokszor - emlegetett nevünket hallotta a bizottság - legalább 
hadd osszam meg a felelősséget -, tehát mi magunk is részesei voltunk. Tehát én úgy 
gondolom, minden tekintetben támogatóan sikerült hozzájárulni. Az OKNT szempontjait, a 
közoktatás szempontjait nem kizárólag mi képviseltük, hiszen helyettes államtitkár úr 
többször volt a bizottság ülésein stb. 

Egy apró mozzanatot azért hiányolok a napirendre vonatkozóan: ezt az OKNT saját 
pedagógusképzési bizottságának nem volt még alkalma a napirendre tűzés előtt megtárgyalni. 
Egy kicsit engem személy szerint váratlanul érintett a napirendre tűzés, holott a határidők, 
miegymás szempontjából tökéletesen értem az időzítést, csak mintha a munkatervünkben ezt 
mi márciusra terveztük volna. Ilyen módon elnézést, hogy nem tudunk testületi 
állásfoglalással hozzájárulni.  

A továbbiakban nem fogok csipkelődni, hanem azt szeretném elmondani, hogy 
személyesen és szakmailag egy komoly ígéretnek, egy minőségjavító ígéretnek látom a 
jelenlegi állapotában is a tanári master körvonalait. Sokszor változott a szakstruktúra, sok 
minden egyéb, ma itt érintett vita eredménye ez - megítélésem szerint konstruktív eredménye 
-, ugyanakkor természetesen - ahogy nagyon fontos elemként elhangzott, ígéret, illetve elég 
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sok munka vár még a bevezetésig, a megvalósításig, hiszen a miniszteri rendelet, a - rövidítve 
- KKK kidolgozása, mondhatni, hogy az ebben a körben korábban ugyancsak sokat emlegetett 
111-es rendeletnek megfelelő, annál esetleg a helyzethez még jobban igazodó változatának a 
kidolgozása - ezek olyanok, amik mind bőven adnak munkát nekünk és másoknak is.  

Én úgy látom, az a három év, ami a 2006-os alapképzési felvételektől az első bachelor 
végzettségűekig megy, ez az idő talán elég is lesz, de biztos, hogy szükséges lesz ahhoz, hogy 
az előkészületek, a szabályzati, illetve az intézményi felkészülések, akkreditációk 
elkészüljenek. Ebben egyben az is benne van, hogy én tartok tőle, hogy a sürgetések fogják 
ezt a képzést bombázni a következő vagy akár a jelenlegi periódusban is, és én szeretném az 
OKNT-nek és másoknak a figyelmébe ajánlani, akik ebbe beleszólhatnak: jó lenne vigyázni 
arra, hogy a gyors átképzések és ügyes átállások útját bizonyos értelemben akadályozzuk 
meg. Ne lehessen úgy master tanárképzést indítani, akár csak kiegészítő változatban sem - 
ami egy nagyon piacos ötlet! -, hogy a valódi masterképzés teljes készültségben, 
bejáratottságban előttünk ne legyen. Ezt fontos dolognak tartom, és ebből a szempontból én 
látok a kormányrendeletnek egy kicsit gyanús pontját, amelyike erre esetleg lehetőséget 
adhatna. A 13. § (11) bekezdését szerintem még óvatosabban kellene - a bizottság sokat tett 
azért, hogy ez ne legyen egy könnyen kinyitogatható kiskapu. Nem tudom például, hogy a 
9. §-ban nem lenne-e jobb a kiegészítő képzésnek, tehát a követelményrendszert elővételező 
felsorolásban nem volna-e jobb helye annak, hogy a főiskolán szerzett korábbi tanári 
végzettségek, vagy a korábbi, most master jellegűvé váló - matematikus vagy magyar szakos 
nyelvésznek - átképzése ne előzhesse meg azt a mozzanatot, amíg teljes akkreditációval és 
indítási engedélyekkel nem rendelkeznek a felsőoktatási intézmények. Ezt én fontos dolognak 
tartom. 

A másik, amit szeretnék szóvá tenni, ami nem csak az én figyelmetlenségemből vagy 
távolmaradásomból adódik: az OKNT-re utaló 15. (9) bekezdésnek akár a jelenlegi ülésre 
vonatkozó érvényét igazából akár kérdésként is föltehetném: a 3. mellékletben felsorolt 
szakkánon az OKNT véleményét kívánja vagy nem kívánja. Mert a megfogalmazás csak 
újabb szakokra vonatkozik, tehát az OKNT közvetlenül érintettnek tűnik a megfogalmazás 
szerint a szakok rendszerének a legitimálásában. Lehet, hogy ez csak az én olvasatom. 

Végül az utolsó - és az előzmények ismeretében ez senkinek sem fog meglepetést 
hozni: úgy gondolom, a tanári master intézményi szakgazdáinak kérdésében a rendelet hiányt 
mutat. A felsőoktatási törvény annyiszor jóváhagyott, egyszer még ki nem hirdetett 
változatában, ha jól emlékszem, a 43. §-ban szerepel a tanárképzés. Ott különemlíti, hogy 
ennek a stb. szintű szakgazdáját kell megnevezni. A kormányrendelet viszont ebből a 
szempontból teljes mértékben semleges állásponton van. Egy helyen foglalkozik azzal, hogy 
lehet tanári mastert indítani, esetleg több intézmény összjátékával. Ennél jelentősebbnek, 
fontosabbnak tartanám a nagy egyetemek világában egy kicsit pontosabban definiálni azt, 
hogy ki jogosult arra, hogy gazdája legyen. Mert ja ezt csak a jelenlegi MAB-os jóváhagyási 
mechanizmusra bízzuk, akkor arról van szó, hogy össze kell gyűjteni iksz számú főállásban 
alkalmazott, sarzsival rendelkező személyt, aki aláírja a nyilatkozatot, és akkor ezek fele 
orvosprofesszor, másik fele kutatómérnök, és el lehet indítani - sarkítottan. Azt gondolom, 
hogy ha a 43. § iksz bekezdésének igazán érvényt kívánunk szerezni, akkor a 
kormányrendeletben ennek valamiféle megjelenésére szükség lenne. De ezt laikus jogérzékem 
diktálja, meg az a felelősségérzet, ami általában a tanárképzéssel kapcsolatban van.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Aztán erre majd válaszokat kaphatunk? 
Az önkorlátozásra szeretnék figyelmeztetni: negyed egy van, és kint várnak a 

vendégeink. Próbáljuk egy kicsit rövidebben, ha egy mód van rá.  
Kertész János! 
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KERTÉSZ JÁNOS: A lincselés veszélyét is kihívom magam ellen, de szeretném újra 

feltenni a kérdést a második szakokkal kapcsolatban, különös tekintettel a 
természettudományokra. 

 
ELNÖK: Laci! 
 
DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Rövid leszek, azért is, mert tulajdonképpen azt hiszem, 

hogy post festam a megjegyzésem, viszont remekül illusztrálja az előző napirendben tett 
kifogásunkat. Vagy van stratégiája a minisztériumnak, vagy nincs. Vagy vannak prioritások - 
amelyek piros lámpaként égnek minden minisztériumi teremben, és akkor egy csekkoló 
művelet, hogy figyeltünk-e erre a prioritásra -, vagy nincsenek. Miközben persze, benne van, 
meg professzor úr is szóba hozta, hogy ez egy Nemzeti alaptanterv-barát tanárképzési 
program, de kérdésem - az első kérdés költői, nem kérek rá választ, mert nem én vagyok, 
akinek ez a dolga, hogy képviselje: ki, milyen szakos tanár fogja a Nemzeti alaptanterv 
életmód, gyakorlati ismeretek című műveltségi területéhez rendelt tantárgyakat tanítani? De 
mondom, ez engem nem izgat, mert majd valaki… (Derültség.) De ha igaz az, hogy lehet a 
második tanárszakot Nemzeti alaptanterv műveltségi területhez rendezni, akkor számomra 
hiány, hogy művészetek műveltségterületre képzett tanárt nem fog képezni a tanárképzés, 
azért, mert a művészeti felsőfokú intézmények lobbyja - a zenész lobby, meg a festőművész 
lobby, meg a bábjátékos lobby, meg a gatyamadzag-szövő lobby - külön-külön erőteljesebb, 
és tojt a NAT-ra, és nem volt a minisztériumban olyan ember, aki azt mondaná, hogy 
„gyerekek, a NAT-ban van művészetek műveltségi terület, tehát akár indokolt lehetne”. 
Miután vannak integrált tantárgyak - nemcsak az enyémek, mások is -, amelyeknél ez a gond. 

A harmadik a ceterum censeo: van tízezer munkahely Magyarországon szakképzett 
értelmiségieknek, ezek az általános művelődési központok - ismeritek a nünükémet -, tízezer 
munkahely, ahol az ott dolgozó kollégák egyik lába pedagógus, a másik lába 
művelődésszervező vagy egyéb valami. Nincs benne ebben a rendszerben. A miniszter úr a 
közoktatási törvény 91. §-ában foglalt feladatát, hogy az ÁMK-kra fejlesztési stratégiát 
dolgozzon ki, elmulasztotta teljesíteni 2003 óta. Mert ha ezt megtette volna, akkor most 
számonkérhetnénk, hogy hol van az ÁMK-szakember a képzésben. Mert nincs stratégia, csak 
törvény - arra meg kifigyel oda? Nincsen ÁMK-szakemberképzés. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nekem ez a „piros lámpa” tetszett nagyon, hogy ott van 

minden szobában… 
 
DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Belül - nem kívül. 
 
DR. BÁTHORY ZOLTÁN: Csináljunk egy gondolati kísérletet! Mesterszinten van 

fizikus, fizikatanár, kémikus, kémiatanár - ez egy különálló terület, ugye? Mesterszinten a 
fizikatanárnak van kétszer 40 kredites blokkja: van egy, ami ennek a pedagógiájára 
vonatkozik, és van egy 40 kredites része, ami pedagógiai, pszichológiai tudást, mentalitást, 
magatartást kell hogy sugalljon. Világos, hogy ennek a két 40 kredites természettudományos, 
pedagógiai, szakmódszertani, mindenre kiterjedő természettudományos képzésnek az 
előzménye különböző. A bachelornál van egy 120 és egy 50. Ha az előzményt hozzáadjuk a 
mesterszinthez, akkor világos - és ezzel a bizottság nagyon sokat kínlódott -, hogy van egy 
teljes értékű és van egy részértékű, van egy major és van egy minor szakja az illető 
kollégának. De ebbe az is belefér, hogy a fizikatanárnak lehet angol a párosítása, vagy lehet 
természetismeret - science -, lehet környezetismeret, lehet minden olyasmi, ami az ő fizikus 
tanári kompetenciáját kiterjeszti. Ez az elképzelés, hogy bizonyos mértékű NAT-
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kompatibilis… Egy rendszer után, amelyben voltak főiskolai végzettségű általános iskolai 
tanárok és egyetemi végzettségű középiskolai tanárok, nem lehet hirtelen áttérni két teljes 
értékű középiskolai tanári szakra. Ez explicite talán nincsen benne a rendeletben, de implicite 
mindenképpen benne van, és úgy gondolom, hogy a sok megoldás közül még viszonylag ez a 
legjobb megoldás. Mert hogy két egyenrangú tanári kvalifikációt, főként a 
természettudományok terén, nem nagyon lehet adni. 

Amit Laci említett: természetesen fölmerült, hogy legyen művészetek szakos tanár. De 
ahogy a természettudománynál viszonylag hosszú vita után el lehetett érni, hogy 
természettudósok azt mondják, hogy jó, lehetséges integrált természettudományos tanári 
szakokat elképzelni, így a művészetek területén ez sajnos nem jött össze, és nem jött össze 
egy másik fontos területen, az életvitel-technika területen. Azt gondoljuk, hogy majd lesznek 
egyetemek, amelyeke ebben találják meg igazán a lehetőségeiket. A hagyományos nagy 
egyetemeknek lesznek elegáns szakjai: természettudomány, társadalomtudomány, 
bölcsészetek, filozófia, a kisebbek meg utánanéznek, mi az, ami a piacon eladható, és fognak 
csinálni jó tanári szakokat. A zenészlobby hihetetlenül nyomul, de ez nem csodálatos, mert a 
NAT-időben is ugyanez volt. A földrajzosok viszonylag hamar föladták, a természettudósok 
még sokáig harcoltak, de… 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szeretett kollégáim, nincs tovább: fél egy van! (Dr. 

Karlovitz János: Akkor nincs egyenjogúság!) Próbáljunk egy picit tömöríteni, zoomolni: ott 
állnak kint a további napirendi pontokhoz meghívottak - és el fogsz menni kettő órakor, és 
nem tudunk határozni. Ez nem így van!  

 
DR. BÁTHORY ZOLTÁN: Ha egy tájékoztatóból vitaestet csinálunk, akkor eleve föl 

kell adni. Az első napirendi pont fél órára volt tervezve, ha jól tudom. 
 
ELNÖK: Nem, egy órára volt tervezve.  
Parancsolj! 
 
DR. POLINSZKY MÁRTA: Én azt gondolom, ez egy olyan fontos napirendi pont, 

ahol nem lehet elvárni… Elnézést kell kérni a vendégektől, más napirendi pontot át kell tenni. 
Ez egy olyan lényeges pont, amit szerintem nem szabad lezárni addig, amíg mindenkiből ki 
nem jött, ami ki akart jönni.  

 
ELNÖK: Karlovitz János! 
 
DR. KARLOVITZ JÁNOS: Egyetlen javaslatom volna. A legszebb résznél, a második 

tanári képesítésnél gyönyörű dolgok vannak. Már elindult az élet és a NAT irányába ez a 
fejezet, és itt ilyeneket olvashatunk, mint multikulturális játék, szabadidő, múzeumpedagógia 
stb. De van egy maradi szó, és ezen nagyon csodálkozom - Báthory Zoltánra nézek: 
tantervfejlesztés-tanár. Ez most már programfejlesztési tanár, ha jól gondolkodunk, vagy ha 
én jól értem. Mert, ugyebár, akkor itt benne van a teljes programfejlesztés, nemcsak a tanterv. 
Tantervfejlesztés szerintem már önmagában nincs. Én ezt javaslom tehát megváltoztatni, 
annál is inkább, mert akkor bekerülhetnek a taneszközök, tankönyvek, amiket csak akkor kap 
elő a minisztérium, amikor el kell vinni valakinek a balhét, amikor okolni kell valakit, hogy 
miért kudarcos stb. stb. Ez az egyetlen javaslatom.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Továbbiak? Vágó Irén? 
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DR. VÁGÓ IRÉN: Én is rövid szeretnék lenni. Tulajdonképpen azokat az arányokat 
próbáltam nézni, amit professzor úr említett, hogy vannak hagyományos képesítések, aztán a 
NAT szerinti dolgok, és ezek az új iskolai munkaszerepekre, feladatokra távlatosan felkészítő 
dolgok. Olyan nagyon nagy rést, azt gondolom, nem sikerült ütni a hagyományos, elszigetelt 
tantárgystruktúrán ezzel a dologgal, de a kis lépéseknek is örülni kell. 

A harmadik blokkba tartozó második szakképesítésnél érzek néhol bizonyos 
lobbyszagokat: ebből a Kodály-zenepedagógia tanár például kicsit furcsa… Aztán a 
tehetségfejlesztés-tanár ellen szeretnék tisztelettel tiltakozni. Ha egy tanár ab ovo nem tud 
tehetséget fejleszteni, nem tud hátrányt kompenzálni, nem tud felzárkóztatni, egyáltalán, nem 
tud differenciáltan foglalkozni a gyerekekkel, akkor már alapszinten sem lehet tanár. Én ez 
ellen nagyon tiltakozom. A másik ez a tantervfejlesztő tanár, ami ellen szerettem volna 
tiltakozni. 

És akkor ennyi - mert le lesz harapva a fejem. 
 
ELNÖK: Köszönöm. De akkor megkérdezem, van-e, aki még hozzá kíván szólni, mert 

akkor szünetet rendelünk el - és folytatjuk utána. Természetesen az előterjesztőknek 
megadom a szót, csak még az OKNT részéről kíván-e valaki szólni? (Nincs ilyen jelzés.) 
Nem. Professzor úr, tiéd a szó. (Nagy József: Ki merne még hozzászólni?) Ez egy nagyon 
rosszindulatú megjegyzés.  

 
HUNYADY GYÖRGY: Kérésem lenne a testülethez, ami lehet, hogy időt rabló, és, 

gondolom, az adott időkeretben sem lehet ezt megoldani, de ebből és a felsőoktatási törvény 
vonatkozó részéből is kitűnik, hogy a minőségbiztosítás más lesz, más rendszerű mint eddig 
volt. Lesz a MAB-nak előírásszerűen egy pedagógusképzéssel foglalkozó szakbizottsága, 
szakértői rendszere. Ha tanári mesterszakról beszélünk, akkor nem lehet az eddigi 
szisztémában minőségbiztosítást nyújtani, tehát fel kell állítani egy ilyet. 

Tudom, hogy a Rektori Konferencia és a Főigazgatói Konferencia a maga javaslatait 
kimunkálta. Minden előzetes megállapodás eddig azt mondja, hogy a közoktatás 
képviselőinek is - erre a testületre gondolok, nem egészen ötletszerűen - delegálnia kellene 
tagokat ebbe. Hogyha igaz, hogy a tanári mesterszak ebben a helyzetben a közoktatást célozza 
meg, akkor nem elegendő csupán a pedagógusképzésben részt vevő intézménytípus, vezetői 
típus szerint delegálni, hanem ezeknek a testületeknek is kellene tagokat delegálnia. Talán 
célszerű lenne ezt a nem is távoli jövőben napirendre tűzni, mert a két másik testület már 
megtette a maga lépéseit, és tulajdonképpen akkor lenne a testület szinkronban, hogyha ezt 
meg tudná tenni. A szünetben jó lenne ezt a kompozíciót végiggondolni, szünet után pedig 
javaslattal élni.  

Ami a szakok erőviszonyait vagy viszonyait érinti, nincs a rendelet szövegéhez 
kiegészítenivaló lehetőség, semmiképpen nem a természettudományos világra kitüntetett 
módon. Kétségtelen tény, hogy a vitákban csapatunk valóban sokat foglalkozott azzal a 
problémával, hogy mennyire arányos a két szakképzettség megszerzésének a háttere. Ezeknek 
a nagyon tartalmas beszélgetéseknek az eredményeképpen alakult úgy a szabály, hogy az 
egyes szakképzettségekhez vezető felkészítési volumen nem kötötten 40, már csak azért sem, 
hogy ezek csereszabatosak legyenek, és valóban lehessen valaki francia és fizika tanár. De, 
éppen a természettudományos terület energikus és jól okadatolt fellépése nyomán ez 30-50-
50-, ami módot nyújt arra, hogy akár az első, de inkább feltehetően a második szakon 
felerősödjék. Mint elöljáróban említettem, ugye, egy szakra jön be és két szakképzettséggel 
távozik, ráadásul ezt két lépcsőben teszi. Ez egyfajta akrobatika, de talán az előnye, a 
hozadéka ennek legalább olyan értékes, mint ami a szimmetria merev érvényesítéséből 
adódott volna. Nem mondanám, hogy főbb, de mégis erről van szó, tehát az alapképzettségre 
vonatkozó szakjában többet kap. Együttesen fizikából az első szakon többet kap, mint az 
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egyetemi kétszakos képzésben. A másikban az volt az érvényesítendő logikánk, hogy 
legalább annyit kapjon, mint ha a főiskolai képzésben egy kétszakos képzés keretében. Az 
egyik több, mint az egyetemi, a másik legalább annyi, mint a főiskolai. És e mögött az a 
feltételezés áll, hogy egy területen legyen megalapozott, tudományos logikára felkészítő, 
alapos tudása az illetőnek, és ez segít a második szakterületen. Ha valaki a történelem 
stúdiumaiban bachelor szinten, majd pedig masteren tovább folytatja, az valamivel többet 
kap, mint eddig. Ez nagyon sokat jelent a második szakján is, mert tulajdonképpen a 
tudományos gondolkodás, eszközhasználat kompetenciáit szerzi meg. Ez volt a logikája. Ez 
nem egészen szimmetrikus. De ha megnézzük az embert mint alapvetően szimmetrikus lényt, 
az sem teljesen szimmetrikus, csak látszatra, de valami aszimmetria adódik, és ez talán még 
az életképességhez is hozzájárul.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, professzor úr. Elnézést kérek a tanács tagjaitól, de az 

ebből az óriási tanulság, hogy nem szabad ennyi napirendi pontot fölvenni egyszerre. Viszont 
ez mind tolódott. Az integrációt már másodszor toltuk el, a tehetséggondozó társaság 
programja megint csak itt van, és tudom, hogy a tagok jelentős része két órakor fel fog állni.  

Tisztelt Tanács! Zárásként akkor azt szeretném mondani - megköszönve az 
előterjesztést a minisztérium, illetve a bizottság tagjainak -, Brezsnyánszky Lacit kérném 
szépen arra, hogy akkor itt a delegálás kérdését próbáljuk megoldani. Tudakozódnunk 
kellene, hogy a MAB hány tagot hajlandó befogadni a közoktatás területéről, és akkor január 
hónapban… 

 
HUNYADY GYÖRGY: 3-4 személyt.  
 
ELNÖK: Akkor a januári ülésünkre már elő tudnánk terjeszteni. 
Köszönöm. Határozatot nem kell hoznunk, de arra kérem az előterjesztőket, hogy az 

itt elhangzottakat fontolják meg, amennyiben úgy gondolják, építsék be. 
Most még az Oktatási Minisztérium nevében mindannyiukat meghívom egy kedves, 

kellemes ebédre, és egy órakor folytatnánk.  
 

(Szünet: 12.36 - 13.07) 
 
ELNÖK: Tisztelt Köznevelési Tanács! Mielőtt a negyedik napirendi pontunk előadóit 

köszönteném, néhány technikai jellegű dolgot szeretnék elmondani. Az első az, hogy az 
integráció tartalmi és szervezeti finanszírozási problematikájával kapcsolatos napirendünket 
eltettük egy januári időpontra. Szőke Judittal sikerült megegyezni: ezer elnézést kértem menet 
közben, hogy kitartott lelkesen idáig, de sajnálatos módon az idő nagyon halad, és többen 
jelezték, hogy két óra után el kell menniük, úgyhogy nem lett volna értelme. Debrecenből jött 
kedves előadóinknak elsőbbséget adtunk itt, mert ezért jöttek, hogy ezt a problémát meg 
tudjuk beszélni, alaposan felkészülve, és nehogy ilyen gondunk legyen. 

Még mielőtt nekilátnánk - mert még vannak cigarettázó OKNT-tagok -, két dolgot 
szeretnék elmondani. 

Felvetődött az előző napirendi pont tárgyalásánál, hogy az OKNT delegáljon majd 
tagot abba az akkreditációs bizottságba, amelyről itt Hunyady professzor úr beszélt az előző 
napirendi pont kapcsán. Ehhez, én azt gondolom, legalább egy testületi „igen” kellene, hogy 
igen, egy ilyenben hajlandók lennénk részt venni. A személyi konstellációkat eltehetnénk 
januárra, de van egy előzetes javaslat, amit még érdemes megtárgyalni - közben szünetben 
beszélgettünk Brezsnyánszky Lacival: lehetne egy járható út, hogy automatikusan delegáljuk 
tagként a PTB tagjait. Ezt egy picit még meggondolásra érdemesnek tartom, januárban, 
amikor ténylegesen szavaznánk ebben a kérdésben. Az lenne a fontos, hogy a közoktatás 
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szereplői legyenek valamilyen módon ebben a MAB-bizottságban. Gondoljuk ezt végig, Laci, 
és akkor legyen egyfajta meggondolás után januárban szavazás.  

 
DR. BREZSNYÁNSZKY LÁSZLÓ: Ezen én is gondolkodtam. Kicsit tényleg 

mechanikus megoldás lenne. Ha viszont a tanács megbízná ezt a bizonyos pedagógusképzési 
saját bizottságát, hogy januárra készítsen elő egy új tervezetet, vagy állítson jelölteket, akkor 
egyrészt megkezdenénk ezt a folyamatot, illetve élhetne azzal, hogy a saját köréből is delegál 
tagot.  

 
ELNÖK: Teljesen korrekt. Ez elfogadható így? Nem szavaztatom, mert azt hiszem, 

mindenki számára teljesen korrekt, egyértelmű megoldás. 
Laci, 11-12-e táján van ülésünk, akkorra próbáljuk előkészíteni. 
Van egy másik megoldandó dolog, amihez mindenképpen határozatképesség kell. Kire 

várhatunk még? Egy személyi javaslatról szavaznunk kell, ha elegen vagyunk. 
(Létszámellenőrzés.) Eggyel kevesebb, mint kellene. Akkor ezt eltesszük, amíg 
határozatképesek leszünk. Arról van szó, hogy a TTB-t szeretnénk kiegészíteni két taggal. 
Erről elvileg már volt egy határozatunk, hogy igen, mert a bizottság egyszerűen 
működésképtelen, mert akkora a feladata, és ha valaki kidől a sorból, határozatképtelenné 
válik. Két taggal szerettük volna kiegészíteni. Igaz, hogy nyílt szavazás elegendő, de legalább 
határozatképesség kell hozzá. Két nevünk van - addig lehet rajta morfondírozni -, Szabados 
Lajos úrral erről tárgyaltunk már: Polinszky Márta lenne az egyik tagja, és Pusztai Jánosné, 
aki az idegen nyelv területén szakember, és már volt tagja a bizottságnak. Kettejük neve 
merült föl. Legyetek szívesek addig emészteni ezt a problémát, és aztán, ha megjött Liskó Ica, 
szavazunk. 

Kezdjük el a negyedik napirendünk tárgyalását: a Magyar Tehetséggondozó Társaság 
vizsgálata a tanulmányi versenyekről. Nagy tisztelettel köszöntöm a napirend előadóit, a jelen 
lévő kedves kolléganőket és kollégákat, akik megtisztelték az ülésünket. Ha megtennének egy 
rövid bemutatkozást, mert hátha ebben a körben nem ismer mindenki mindenkit.  

 
BALOGH LÁSZLÓ: Balogh László vagyok, a Debreceni Egyetem pszichológiai 

intézetében dolgozom. Most azon funkciómban vagyok jelen, hogy Báthory professzor úr 
után én lettem a Magyar Tehetséggondozó Társaság elnöke, és így kerültem ide.  

 
MILÉNÉ KISHÁZI EDIT: Kisházi Edit vagyok, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Pedagógiai Intézet versenyfelelőse vagyok. 
 
TÓTH TAMÁS: Tóth Tamás vagyok, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai 

Szakmai és Szakszolgálati Intézet versenyszervezője voltam. 
 
VASSNÉ DÖMÖTÖR ROZÁLIA: Vassné Dömötör Rozália vagyok, a Hajdú-Bihar 

megyei Pedagógiai Intézet versenyszervezője és a pedagógiai intézetek versenyszervezőinek a 
vezetője.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szeretettel köszöntöm még az Oktatási Minisztérium 

képviseletében Nemere Györgyit.  
A technika? (Közbeszólás: Élesedik. - Megérkezik Liskó Ilona.) Míg a technika 

élesedik, most éppen szavazatképesek lettünk.  
A TTB-t már fél évvel ezelőtt terveztük kibővíteni két taggal. Erre a két tagra kellene 

most szavazni nyílt szavazással. A két tag egyike Polinszky Márta lenne. Kérem szépen, hogy 
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aki egyetért, hogy Márta ennek a bizottságnak a tagja legyen, kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) Köszönöm, egy tartózkodással.  

És Pusztai Jánosné a nyelvi terület felügyelője, szakértője lenne ott, aki már korábban 
is dolgozott a bizottságban. Ki az, aki egyetért vele? (Szavazás.) Köszönöm szépen. 
Egyhangú. 

Mindkettőjüket a TTB tagjává választottuk. Köszönöm szépen. 
Akkor kezdjük az előterjesztést. Ha lehetne, két óráig szeretnénk befejezni ezt a 

napirendet, mert utána még van két kisebb. 
 
SARKA FERENC: Tisztelt Köznevelési Tanács! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Hadd 

mutatkozzak be: Sarka Ferenc vagyok, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai 
és Szakszolgálati Intézet igazgatója, és egyúttal a Magyar Tehetséggondozó Társaság 
alelnöke. A vezetőség és a választmány engem bízott meg ennek a programnak az 
irányításával. Munkatársaimmal közösen végeztük a tanulmányi versenyek helyzetéről azt a 
vizsgálatot,amelyet a Magyar Tehetséggondozó Társaság választmányával és szakembereivel 
állítottunk össze. Ez egy empirikus kutatás volt, amelyben rákérdeztünk különböző 
területekre. 

Bevezetőként néhány gondolatot szeretnék megerősíteni. Általában szokás az, hogy a 
tanulmányi versenyekkel kapcsolatos rendeletet az oktatási miniszter a tanév rendjéről szóló 
OM-rendeletben határozza meg, és ez a rendelet az,aminek a mellékletében kerül felsorolásra 
az a rengeteg tanulmányi verseny, ami jelen pillanatban Magyarországon létezik. 

Csoportosítottuk és munkatársaimmal közösen megnéztük, hogy az oktatási miniszter 
által meghirdetett és finanszírozott tanulmányi versenyek hogyan állnak. Ezek közül 
kiemelkedő az országos középiskolai tanulmányi verseny, az úgynevezett OKTV: 36 ilyen 
verseny kerül évente meghirdetésre. 

Az Oktatási Minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott versenyek már 
több csoportba sorolhatók. Az egyik csoportba tartozik 15 olyan verseny, ahol az általános 
iskolai nemzetiségi területre írnak ki tanulmányi versenyeket. Az alapfokú művészetoktatás 
terén szintén elég magas számban jelennek meg a tanulmányi versenyek. Ugyanúgy egy 
művészeti kategóriában kicsivel magasabb fokon, a művészeti szakközépiskolák és 
szakiskolák versenyei: 14 ilyen verseny kerül kiírásra. 

Szintén a minisztérium foglalkozik a sajátos nevelési igényű gyermekek versenyeivel, 
és tetszenek látni: 46 tantárgyi és egyéb versenyhez adja a nevét az Oktatási Minisztérium, és 
próbálja anyagilag is támogatni ezeket a versenyeket. E mellett találhatók olyan versenyek, 
amelyek szakmai támogatást kapnak az Oktatási Minisztériumtól.  

Mindössze két olyan verseny található a palettán jelen pillanatban, ahol más 
minisztériummal együtt történik a versenyek megszervezése, illetve a meghirdetése is.  

Néhány gondolatot az előzményekről: 2001-ben a Pedagógiai Intézetek Szövetségének 
- PEDISZ - a versenyszervezői munkacsoportja összeállított egy olyan anyagot, amelyet letett 
a minisztérium asztalára. Azt állapítottuk meg, hogy ebből az anyagból néhány fontos terület 
az elmúlt időszakban már megvalósult. Sajnos vannak olyan területek, amelyek nem 
valósultak meg, így többek között jó lenne kidolgozni a tanulmányi versenyek alapelvét. 
Valami olyan indító dolognak kellene lenni, ami egységes rendszerbe rakja Magyarországon a 
tanulmányi versenyeket.  

Meghatározták akkor, hogy mi legyen ennek a versenynek a célja: azt mondták, 
valamilyen jelleggel kell hogy kapcsolódjék a tehetségekhez, a tehetséggondozáshoz és a 
kiválasztáshoz. Ugyanakkor azt is megállapították 2001-ben a pedagógiai intézet 
szakemberei, hogy fontos dolog a megszervezéssel és a lebonyolítással kapcsolatban, hogy 
megfelelő - mégpedig gyakorló - szakemberek kellenek a versenyekhez. Aki ezt meghirdeti és 
szervezi, nagyfokú kapcsolatrendszerrel kell rendelkeznie, nemcsak a pedagógiai intézetek és 
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intézmények között, hanem sok esetben a szponzorok keresésében is. Feltétlenül fontosnak 
tartották-tartják és tartjuk, azt hiszem, az elkövetkező időszakban is a versenyekhez szükséges 
anyagi és technikai feltételek meglétét.  

Akkor fogalmazódott meg először, hogy pályázat formájában történjék a kiírás, a 
tanulmányi versenyek szervezése. Ez megtörtént, tehát ez már így valósul meg. 

Valamennyi területen megjelenik a versenyfelhívás, valamennyi pedagógiai intézet a 
saját versenyfelhívását eljuttatja a megyében lévő nevelési és oktatási intézményeknek, és ezt 
követően minden tanévben - hiszen ez kötelezettségük a megyei pedagógiai intézeteknek - 
elkészíti a tanévre szóló versenynaptárt.  

Én két intézményét hoztam el. Egészen nívós kiadványok jelennek meg: ez a Győr-
Sopron Megyei Pedagógiai Intézeté, ez pedig a mi megyei pedagógiai intézetünk 
versenyfelhívása.  

Nagyon fontos lenne - akkor is megfogalmazták -, hogy a közalapítványok anyagi 
támogatásokat biztosítsanak a tanulmányi versenyekhez. Ez jelen pillanatban probléma, mert 
Magyarországon ahány megyei közalapítvány, annyiféleképpen próbálja meg támogatni vagy 
nem támogatni ezeket a versenyeket. Az alapvető dolog az lenne, hogy első feladatként meg 
kellene hozni egy megyei politikai testületi döntést, amiben a megyei önkormányzat, a 
megyei közgyűlés a megye közoktatás-fejlesztési tervébe beemeli a tanulmányi versenyek 
szervezésével kapcsolatos feladatokat. Ezt követően a megyei közoktatási 
közalapítványoknak már olyan feladatuk van, hogy segítsék a megyei - vagy éppen a fővárosi 
- közoktatás-fejlesztési terv végrehajtását, tehát innen kezdve, hogyha az ő alapító okiratukba 
is bekerül, akkor már tudnak adni - természetesen pályázat alapján - anyagi támogatást a 
közalapítványok is a versenyekhez. 

Akkor fogalmazták meg a kollégák, hogy három dolgot kellene tisztázni. Az egyik: 
tisztázni az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont, valamint a megyei pedagógiai 
intézetek feladatát. Azt hiszem, hogy ez rendeződött, és mondhatom azt is, hogy teljesen 
rendben van. Valahogyan meg kellene szüntetni az átfedéseket - ez nem valósult meg. 
Nagyon sok tantárgyból, nagyon sok területről nagyon sok versenyt hirdetnek, nagyon sokféle 
és nagyon sokféle minőségű versenyt. Van, ahol ikszelgetnek, van, ahol gondolkodtató 
feladatokat adnak, van, ahol képességeket mérnek vagy próbálnak mérni. Ez valahogy nem 
valósult meg: egy tantárgyból, egy területből nagyon sok versenyt támogat, meg adja hozzá a 
minisztérium a nevét. 

A leggyengébb pontja talán ennek az egész versenyrendszernek a finanszírozás 
kérdése. Amikor mi elindítottuk ezt a mérést, azt mondtuk, keressük meg azokat a 
szakembereket, akik valamit tehetnének a tanulmányi verseny érdekében, hogy mondjanak 
véleményt a jelenlegi tanulmányi versenyekről. Így a megyei önkormányzatok, a megyei jogú 
városok oktatási szakembereit, a megyei pedagógiai intézeteket, megyei városi 
szaktanácsadókat és az MTT-tagokat, illetve az egyéb szakembereket - közöttük vannak azok 
a pedagógus kollégák, akik az ELTE szakirányú továbbképzésén vállalták, hogy kitöltik ezt a 
szakanyagot. 

140 kérdőívet küldtünk ki, 49 érkezett vissza. Aránynak nem rossz. Látható belőle az, 
hogy legtöbbet és legintenzívebben ebben a munkában a megyei pedagógiai intézetek 
szakemberei vettek részt. Csak érdekességként mondtam, hogy a tanulmányi versenyek 
területén dolgozó pedagógusok, bizony, 51 és 60 év között vannak.  

Nézzük meg, hogy a tehetséggondozással foglalkozó szervezetek között nagyon sokat 
említettek: Kutató diáktól az Aranyelme Egyesületen keresztül a Bolyai Matematika 
Társulatig. Ennyit szedtünk össze, mert ezek jelentek meg a kérdőíveken, de azt hiszem, hogy 
valamennyien tudnánk legalább még kettőt vagy hármat mondani e mellé, akik 
tehetséggondozással és tanulmányi versenyekkel is foglalkoznak.  
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Azt is megnéztük, mi a véleményük a szakembereknek, hogy a tehetséggondozó 
programokat, illetve a tanulmányi versenyeket milyen szinteken lenne érdemes szervezni. 
Mint ahogy látható a válaszok számából, nagyon sokan megyei és kistérségi szinten szeretnék 
kezelni ezt a problémát. 

A kérdőívben különböző kérdéseket fogalmaztunk meg. Rákérdeztünk a kérdőívet 
kitöltő kollégák esetében arra, hogy milyen konkrét versenyekkel kapcsolatban vannak 
személyes tapasztalataik, melyek azok a versenyek, amelyeket feltétlenül meg kell szervezni, 
mert ők ezt nagyon fontosnak tartják, melyek azok a versenyek, amelyekkel meg vannak 
elégedve, mind a szervezés színvonalával, mind a szakmai lebonyolításával. Kértük, 
állítsanak rangsort, fontossági sorrendet, aztán fogalmazzák meg, ha meg tudják fogalmazni, 
hogy miben látnák a változtatás szükségességét. Be kell-e, be lehet-e vagy hogyan lehetne 
beszámítani mind a középiskolai felvételibe, mind pedig a felsőoktatási rendszerbe ezen 
versenyeken elért eredményeket? Végül arra kértük a pedagógus kollégáinkat, hogy engedjék 
szabadjára a fantáziájukat, és próbálják meg csomópontokba összeszedni, milyennek is tartják 
az ideális tanulmányi versenyt. 

Arra is rákérdeztünk, ki finanszírozza, miből és milyen pedagógusi és gyermeki 
tevékenységeket lenne érdemes finanszírozni. Aztán azt, hogy mit mérnek, mi a 
követelményrendszer, mire építsék ezen versenyek követelményrendszereit, egyéni vagy 
csapatverseny legyen. 

Nagyon sokan megfogalmazták, hogy a felmenő rendszerű, OM által támogatott 
versenyeknek általában három szintjét ismerik el vagy tudják kezelni a gyakorlatban, illetve 
azt is megkérdeztük tőlük, adjanak javaslatot nekünk arra, hogy azokat a pedagógusokat, akik 
felkészítő tanárként dolgoznak, illetve a gyerekeket, akik részt vesznek, milyen elismerésben 
kellene részesíteni. 

Megkérdeztük a pedagógusokat arról, hogy egyrészt a tehetséggondozásban, másrészt 
a tanulmányi versenyek szervezésében mi az, amire nekik igényük lenne az elkövetkező 
időszakban. Mint ahogy látható is, továbbra is nagyon nagy az igény a pedagógus-
továbbképzés és -képzés iránt. Valószínű, hogy mind a nappali, mind a levelező 
tanárképzésben valahol ennek helyet kellene keresni. Másrészt pedig a pedagógusok nagyon 
várják az ilyen jellegű továbbképzéseket. Fontosnak tartják, mert jelen pillanatban nehezen 
tudnak mit kezdeni a beválogatás kérdésével, a nyomon követéssel - ahogy Balogh tanár úr 
mondaná -, és végül a módszertani kérdésekhez kérnének segítséget ezen a téren. 

Nézzük meg, milyen tapasztalatokat állítottak össze munkatársaink! 
Az egyik nagyon nagy dolog: eszméletlenül sok tanulmányi verseny van. Ez nem baj. 

Legyen színes a paletta, én is azt mondom, de legyenek azért az Oktatási Minisztérium által 
anyagilag és szakmailag támogatott versenyek kevés számú, de nívós verseny. Tegnap este a 
fiam megkérdezte, hogy na, apa, akkor mondjál csak öt vagy nyolc dolgot, hogy mit értesz te 
nívós verseny alatt. Mondtam, hogy ez majd a jövő zenéje lesz, hogy összeszedjük azt a 
nyolc-tíz pontot, amelyek ezt a fogalmat takarják. 

Tehát nagyon sok a verseny. Nagyon sokan panaszkodnak a kollégáim részéről - és ezt 
konkrét számadatokkal tudjuk alátámasztani, ha kicsi is a minta -, hogy nehezen tudnak 
eligazodni a közlönyben. Aki szerkeszti majd ezt a rendelet, ez neki szól. 

Szintén nagy gondot jelent, és valamennyi pedagógiai intézet elmondta, hogy az 
elmúlt időszakban nagy terhet rónak rájuk a versenyek, mert nemcsak az OM versenyeit kell 
nekik lebonyolítani, hanem bizony, még ott vannak a megyei önkormányzat által szervezett, a 
megyében meglévő, sokszor nagyon nívós versenyek. Azt is megállapították, hogy nem 
arányos az egyes versenyek színvonala azzal az anyagi támogatással, amit a verseny 
megszervezéséhez és lebonyolításához kapnak. Nincs összhangban ez a támogatás a verseny 
színvonalával, és egyes tárgyakból - ahogy a bevezetőben is mondtam - aránytalanul sok 
tanulmányi versenyt hirdetnek meg. 
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Tartalmi megállapodások terén a következőket vonhatjuk le: 
A versenyekből hiányolják a verseny átfogó, komplex jellegét. Egyetértettek azzal, 

hogy legyenek olyan versenyek, amelyek tantárgyakhoz kötődnek, de legyenek komplex 
versenyek is. Többen megemlítették, hogy már most jó lenne gondolkodni a NAT műveltségi 
területeihez kapcsolódó versenyekről, mert lassan az alsó tagozat vége felé vagyunk azon 
osztályokban, ahol ezt választották. 

Célszerű lenne, ha fokozatosan a komplex versenyek kerülnének előtérbe, de továbbra 
is meg kellene tartani azokat a nagyon jó szintű, hagyományos versenyeket.  

Azt is megfogalmazták a pedagógus kollégák, hogy kevés a problémamegoldó 
verseny, vagy kevés az adott témához kapcsolódó, egy-egy alkalmanként kiírandó verseny. 
De arról is szó van a szakmai kérdések között - a tartalmi kérdéseknél majd fogok szólni róla 
-, hogy nagyon jó lenne, ha az első forduló egy picit megkóstoltatná a gyermekkel a 
versenyszellemet, és a második-harmadik fordulóban egyre erősebb feladatok kerülnének 
megfogalmazásra. A legszínvonalasabbnak ítélik a kollégáim a már régen működő 
versenyeket.  

Mit mérnek? Egyáltalán föltehetjük-e ezt a kérdést. Szinte valamennyien azt mondják, 
hogy még mindig nagyon sok a lexikális ismeret, amit számon kérnek ezeken a versenyeken. 
Talán a hangsúlyt az ismeretek alkalmazására kellene fektetni. Sokan megfogalmazzák, hogy 
kevés verseny legyen, magas szintű legyen, és általános iskolától kezdve épüljenek egymásra. 
Mondok egy példát. Én matematika szakos vagyok: legyen az alsó tagozatban, a felsőben, a 
középiskolában és OKTV-ben egy nagyon nívós, felmenő matematikai verseny, meghagyva a 
lehetőséget a többi versenyek megszervezésére is, ha annak a finanszírozása és a szakmai 
feltételei biztosítottak. 

Próbáltunk valamilyen alapelveket megfogalmazni, ha már 2001-ben ez nem sikerült. 
Lehet, hogy ezek között vannak célok, lehet, hogy vannak alapelvek - majd a jövő el fogja 
dönteni, mert nagyon sokat kell még dolgozni ezen az anyagon.  

Egyik ilyenként fogalmazódott meg a felmérés alapján, hogy fontos lenne a 
tanulmányi versenyek egy lényeges célja: a tehetségek kiválasztása, gondozása - és már 
nagyon mondtuk, hogy nyomon követése. Jó lenne tudni, mi lesz azokkal a fiatalokkal, akik a 
tanulmányi versenyek különböző szintjein eredményeket értek el.  

Aztán szintén jó lenne, hogyha a tanulmányi verseny meghirdetője - teljesen mindegy, 
hogy ez az Oktatási Minisztérium vagy bárki - felkészült szakemberrel rendelkezne, gyakorló 
szakemberrel. Nagyon fontos lenne, hogy legyen kapcsolata iskolákkal és szolgáltató 
intézményekkel, és rendelkezzen egy együttműködési készséggel vagy képességgel. Ezen is 
lehet vitatkozni, hogy most melyik kellene ide, de feltétlenül fontos lenne, hogy legyen 
összhang a versenyek között. 

A harmadik ilyen az egymásra épülés, amiben nagyon konkrétan mondják, hogy 
kevés, áttekinthető, nívós verseny legyen, és továbbra is a komplex versenyeket 
szorgalmazzák többen.  

Öröm volt számomra olvasni, hogy műveltségi területek és a tantárgyi versenyek 
összehangolása. Félek kimondani, hogy a NAT, illetve a kerettanterv - mert mind a kettő ma 
ott van az iskoláinkban, de valahol a tanulmányi versenyekben ennek a kettőben megjelent 
résznek az összhangját meg kellene teremteni. Ha pedig azt kérdeztük tőlük, mi az 
elképzelésük a szakmailag és anyagilag támogatott OM-versenyekkel, akkor az egyik 
variációban azt fogalmazták meg, hogy kérem, ha az OM adta hozzá a nevét, akkor 
finanszírozza is minden szinten, tehát az iskolától egészen az országos döntőig. Egy másik 
variációban a kollégák már egy picit finomabban fogalmaztak, és azt mondták, tudják és 
érzik, hogy az OM-nek is vannak gondjai a finanszírozás terén, ezért nézzük meg, hogyan 
lehetne reálisan megtartani ezeket a tanulmányi versenyeket. Általában az a tapasztalat, hogy 
az iskolai fordulót, ha van egy lelkes pedagógus, egy jól hozzáálló igazgató meg egy oktatás 
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iránt érzékeny polgármester, az iskola meg a fenntartó ezt meg tudja oldani. Én azt hiszem, 
hogy a pedagógiai intézetekben is kell hogy legyen ma annyi erő, hogy a megyei fordulót a 
fenntartóival, vagy közalapítványi támogatással meg tudja oldani. Az országos szintre 
mindenütt az Oktatási Minisztériumot jelölték meg finanszírozóként.  

Voltak olyan vélemények is, hogy aki kiírja a versenyt, az finanszírozza is. 
Azt is kérik, hogy a tanév rendjében az OM hangolja össze a versenyek időpontját, ne 

legyen ütközés. Különösen kisiskolákban tanuló, kistelepülésen élő tehetséges gyerekekre 
vonatkozik: bizony, előfordul, hogy délelőtt biológiából délután kémiából ugyanaz a gyerek 
írja a tanulmányi versenyt. Tudom, hogy nem az OM hibája, de az iskola, sajnos, ezt a 
gyereket tudja versenyeztetni, mert ilyen is előfordul. A közalapítványoknak fontos szerepet 
szánnak a versenyek finanszírozásában.  

Kérdeztük, mennyire ismerik, milyen a versenyek ismertsége. Az a megállapítás, hogy 
legjobban a hagyományos, több éve jól bevált versenyeket ismerik a pedagógusok, és az OM 
különböző támogatásaival meghirdetett versenyeket. Ez egy nagyon lényeges dolog. Olvassák 
a pedagógusok a közlönyt! Ez már egy nagyon fontos dolog, és nagy eredmény. Kevésbé 
ismerik azokat a versenyeket, amelyekhez az OM csak a szakmai támogatását adja. Érdekes 
módon a médiák által meghirdetett versenyeket kevésbé ismerik, és valahogy úgy 
fogalmaztam meg: a közművelődési hálózat versenyeit. Nagyon jó lenne, ha visszajönnének - 
Trencsényi tanár úrra nézek - az ÁMK-k által meghirdetett versenyek, mert azok 
csapatversenyek voltak, tehát erősítették a csapatszellemet. Erre szükség lesz az elkövetkező 
időszakban, hiszen a fiataloknak az életben majd nagyon sokszor közösen kell projekteket 
kidolgozni, és közösen kell dönteni, esetleg megoldani feladatokat. 

Megfogalmaztak azonban vágyakat és elképzeléseket is. Többen mondják, hogy 
mindenből legyen verseny, mindenből legyen országos megmérettetés is. Mindenki azt 
mondja, hogy az ilyen jellegű versenyeket az állam finanszírozza.  

Aztán más megfogalmazások is előjöttek: 
A tantárgyak melletti elkötelezettsége igen erős még mindig a pedagógusoknak, tehát 

nehezen tudnak még a mindennapi életben NAT-szemlélettel is gondolkodni. Az is 
megfogalmazódott, hogy ezeknek a versenyeknek legyen egy olyan karrierértéke, hogy aki 
megnyerte ezt a versenyt, vigyen mindent: felvételi pont, elismerés, táborban való részvétel, 
külföldi tanulmányút és így tovább.  

Konkrétan beidéztem azt a kérdést, amit megfogalmaztunk, hogy milyen versenyekről 
van személyes tapasztalat, és melyek azok a versenyek, amelyeket feltétlenül meg kellene 
szervezni. Világos színnel jelöltük azokat, amelyek kiugró ismertséggel rendelkeznek, illetve 
amelyekről a kérdőívet kitöltők egyértelműen úgy nyilatkoztak, hogy ezeket a versenyeket 
meg kell szervezni. Meglepődtem, amikor a kollégák ezt az anyagot a kezembe adták, mert a 
magyar és a történelem, valamint a földrajz igen kevés számú szavazatot kapott. Hogy ebben 
vannak-e szubjektív észrevételek vagy nincsenek, nem tudom megmondani, természetes, 
hogy ennek utána kellene nézni az elkövetkező időszakban. Visszajönnek viszont a nagyon 
nívós, hagyományos, magas szintű természettudományi versenyek. 

Megkérdeztük az elégedettségüket. Itt mindössze annyit tudtunk csinálni, hogy a 
minősítéseket vettük számba, hogy hány fő milyen minősítést adott, és Nagy professzor úrra 
ránézek: kevés még, hogy ebből következtetéseket vonjunk le, de valamit már mond. Mit 
mond? Hogy minden egyes versennyel nagyjából meg vannak elégedve: a szervezés 
színvonalával is, a verseny időpontjával is, az információval is - és ami kiugró: a 
finanszírozás kérdése. Tehát ma úgy néz ki, hogy amiben sürgősen lépni kellene, az a 
finanszírozás megoldása. Akár az A-variációval, hogy mindent a minisztérium, akár az 
általam jelölt B-variációval, bármelyikkel, de valahogy meg kellene oldani a finanszírozást. 
Beszélgettünk délelőtt az elnökségi ülésen arról, hogy a pedagógiai intézet szakembereit rövid 
időn belül meghívom Borsod-Abaúj-Zemplén megyébe, és ott elkezdünk erről beszélgetni, 
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hogy mit tudnánk tenni mi, megyei pedagógiai intézetek, annak érdekében, hogy a megyei 
szintű versenyek lebonyolításához szükséges költségek rendelkezésünkre álljanak. 

Elhangzottak egyéb vélemények is - nézzük meg, hogy mik ezek: 
Először a művészeti iskolákra vonatkozóakat. Érdekes módon a kérdőívet kitöltő 

kollégák ismerik ezeket a versenyeket, nagyon sok versenyről személyes tapasztalataik 
vannak. Különösen igaz volt ez a megyei jogú és a megyei önkormányzatok által kitöltött 
kérdőívekre. Nagyon gyorsan mondtam - ennek egyetlen oka van: hogy általában az 
önkormányzatok részéről a művészeti versenyek megnyitóján és zárásán valaki mindig 
képviseli a fenntartót, hiszen meg kell nyitni meg be kell zárni ezeket a versenyeket. 

Nem jelöltek olyan versenyt a művészeti területekről, amelyet nem szerveznének meg 
az elkövetkező időszakban. Én úgy érzem, hogy ezek magas szintű, speciálisan szervezett, és 
speciális művészeti területekre vonatkozó versenyek. Ha megnézzük az Oktatási 
Minisztérium által anyagilag támogatott versenyeket, alig-alig kaptak szavazatot ezek a 
versenyek: egyet-kettőt. Meglepő, hogy többek között a Curie kémiaverseny és 
környezetvédelmi verseny is. Ráadásul ha jól tudom, a Magyar Tehetséggondozó Társaságnak 
van külön egy ilyen szekciója. 

Melyek azok a versenyek, amelyeket a legjobbnak tartottak? Ezek a régi, 
hagyományos, nagy versenyek. Akár a Simonyi helyesírási verseny, akár a Vargha Tamás 
verseny, akár az Öveges - és érdekes módon itt is bejött két fizikaverseny. Kérdés, hogy kell-e 
mind a kettő. Tudom, hogy más-más oldalról közelítik meg, és más-más területekről 
fogalmazódnak meg.  

Nem jelöltük az OM-versenyek között, de mégis támogatást kapott a Zrínyi Ilona 
matematikaverseny, mégpedig a legjobbak között. 

Finanszírozás. Szóltam róla. Az OM, önkormányzatok és közalapítványok. És hogy 
mit kellene finanszírozni? Szinte első helyen jön azoknak a szakembereknek és szakértőknek 
a díjazása, akik a versenyt előkészítik. De többen említették meg - különösen kistelepülések 
kisiskoláiból -, hogy bizony, amikor a gyereket el kell vinni az országos versenyre, nem 
biztos, hogy van pedagógus, aki helyette belép, és helyettesíteni fog ez alatt az idő alatt. 

Ha az OM által szakmailag és anyagilag támogatott versenyeket megnézzük, akkor a 
variációkról én már szóltam, bár itt belép 2005. januártól kezdődően a kormányrendeletnek és 
a törvénynek megfelelően a többcélú kistérségi társulások, ahol kötelező jellegű volt a 
közoktatás választása, mert enélkül nem is lehetett benyújtani a pályázatot a 
Belügyminisztériumba. Bejön egy kistérségi forduló tehát a versenyekbe. Ezt finanszírozza a 
kistérség - sok pénzük van a kistérségeknek a közoktatási területekre -, és ha látjuk a 2006-os 
költségvetést, ott is elég sok pénzt kapnak a többcélú kistérségi társulások. És itt már 
kompromisszumok is születnek a megyei fordulóra vonatkozólag, és az országos fordulót 
továbbra is úgy szeretnék, hogy az OM hatáskörében oldódna meg a finanszírozás. 

Fölvetették még, hogy jó lenne, hogyha lenne normatíva. Hogy kell vagy nem, ebben 
nem tudok állást foglalni. 

Azt is fölvetették többen, elsősorban gyakorlóiskolákból - különösen középiskolából -, 
hogy a 720 forintos pedagógiai szakmai szolgáltatási normatívát vissza kellene állítani, hiszen 
ezt pedagógiai szakmai szolgáltatásra adták, és a 10/1994-es MKM-rendeletben benne van a 
pedagógiai szakmai szolgáltatásnak a tehetséggondozás és tanulmányi verseny szervezése 
kötelező feladata.  

Egyetértettek a következőben a kollégák: 
A képességmérésre helyezzék a hangsúlyt. 
Jelenjen már meg a NAT, mert fel fog futni az általános és középiskolában, illetve a 

kerettantervi követelmények. 
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Az egyéni versenyek nagyobb számban jelennek meg, a csapatversenyt nem említették 
a válaszok, mindössze a két-háromfős úgynevezett kiscsoportos versenyt. Kevés szavazatot 
kapott a csapatverseny, ahol többen versenyeznek egy csapatban.  

Ha megnézzük az elismeréseket, külön a tanulóknál és a tanároknál 
Új dologként jelent meg, ami egy Borsod-Abaúj-Zemplén megyei példából jött elő, 

hogy más tehetséggondozó programba bevonás is valósuljon meg. Ugyanis a megyei 
tehetséggondozó programok úgy épülnek fel megyénkben, hogy vannak a decentrumok, ahol 
az azonosítás, a beválogatás, az egyéni fejlesztési tervek készülnek, ezt követően kerülnek 
kiképzett pedagógus kezébe a műhelyekbe a gyerekek, ahol zajlik modulrendszerrel a 
tehetségfejlesztés. Erre épül rá a nyári tábor, ahol a gyerek pedagógusával együtt egy tíznapos 
intenzív szaktáborban vesz részt.  

Többen kapnak az elkövetkező időszakban kutatási feladatokat a Miskolci Egyetem 
oktatói mellett, vagy éppen a történelem tehetséggondozásban részt vevő középiskolás 
gyerekek az elmúlt nyáron az autópálya melletti ásatásokon vettek részt a Miskolci Egyetem 
ős- és ókortörténeti tanszékének szakemberei mellett.  

Végül nézzük meg, hogyan látják pedagógus kollégáink, a szakmában dolgozók, 
milyen is lenne az ideális tanulmányi verseny: 

Épüljön egymásra, megfelelő központi finanszírozással. Legyen előre tisztázott a 
szabályrendszer, és legyen összehangolt az időpont. Legyen egyértelmű a versenyfelhívás, 
időben adjuk ki a versenyfelhívást, a versenynaptárt, és minden pedagógiai intézet fenntartója 
igenis követelje meg a pedagógiai intézetétől ennek a versenynaptárnak az időben történő 
kiadását. Igazodjék az iskolai követelményekhez - bár jó lenne, hogyha ezen egy picit 
túllépnénk, különösen a követelményrendszer, amikor már az OKTV-versenyek vannak. Mert 
esetleg lehetne ennek egy olyan iránya, hogy majd az OKTV követelményrendszereit is 
figyelembe véve, vagy azon diákok felkészítésében is vegyék figyelembe, akik hazánkat 
különböző nemzetközi versenyeken képviselik. 

Megfogalmazták azt is, hogy kreatív, gyakorlati feladatok is legyenek, és ha tetszik, 
ezek a feladatok igenis magas színvonalú, látványos feladatok legyenek.  

Elmondták azt is, hogy ne elméleti szakemberek, hanem gyakorló pedagógusok 
vegyenek ebben részt, és igenis nagyon szükséges - jóleső érzés… Nekem volt részem átadni 
is, volt részem átvenni is ilyet Borsod megyében annak idején, amikor a megye ezt elindította, 
és a megyeháza dísztermében minden évben a megye vezetése köszönti a tanulmányi 
versenyben eredményesen szereplő gyermekeket, illetve a felkészítő pedagógusokat. 

Három szakanyagot használtunk föl a mérések mellett: a pedagógiai intézetek 
versenyszervező munkacsoportjának anyagát, az országos közlekedési verseny pályázati 
felhívását 2004-ből, illetve azt az anyagot, amit 2004-2005-ben készítettünk a Miskolci 
Egyetem történelem tanszékével közösen, az ember és társadalom műveltségterület országos 
versenyének megszervezéséhez. 

Én megköszönöm azon kollégák munkáját, akik együtt dolgoztak velem, akik 
kritikusan fogalmaztak, akik segítettek ebben a gyors összesítésben, mert eléggé intenzív 
munka volt, és ezért nem tudtunk bizonyos adatokat számolni. Ez az anyag tegnap éjszaka 
készült el véglegesen, így nem tudtunk olyan mutatókat számolni, amikre szükség lett volna.  

Köszönöm a lehetőséget, és köszönöm a Magyar Tehetséggondozó Társaság 
valamennyi tagja nevében, hogy kaptunk ilyen feladatot az Országos Köznevelési Tanácstól. 
Várjuk a további feladatot, köszönöm, hogy meghallgattak.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A kérdéseket és hozzászólásokat lehetne egyben. A 

minisztérium képviseletében itt van Nemere Györgyi. Esetleg legyenek megfogalmazhatók az 
elhangzottak alapján azok az elvárások, amelyekkel a következő évek tanulmányi 
versenyeiben jó lenne, hogyha minisztérium tudna-szeretne foglalkozni.  
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Jóska, parancsolj! 
 
NAGY JÓZSEF: A célokhoz szeretnék hozzászólni. Az volt célként megjelölve, hogy 

tehetségfeltárás. Én úgy érzem, hogy ha ez a tanulmányi verseny ilyen gazdag - és hál’ 
istennek, ilyen gazdag -, akkor sokkal átfogóbb célokat is teljesít, ami implicite biztos benne 
van ebben a rendszerben, de akár meg is fogalmaznám. 

Az egyik: a tanulási motiváltság fejlesztése. Bizony, hogyha ez nincs első helyen, 
akkor mi értelme van az egésznek? Ezt befolyásolja a jutalmazás, a kudarcélmény 
elviselése… Sok minden. 

A másik, amit elég jól működtet ez a rendszer, de azért le is írnám: a fair play szerinti 
versengés képessége, ennek a fejlesztése. Viszonylag kevés alkalom van arra, hogy a fair play 
szerinti versengés képességét a tanítványainkban fejlesszük, és íme, itt van egy nagyon nagy 
rendszer, ami e szerint működik az én tapasztalataim szerint, de mégse ártana ezt 
megfogalmazni. 

Én még egy általános dolgot mondanék, mielőtt a tehetség kiválasztására kerítenék 
sort: ez az önismeret fejlesztése. Sok-sok ága-boga van annak, amit ez a nagy rendszer 
produkál nekünk és a gyerekeknek. Hogyha végiggondoljuk, és tudatosan törekszünk arra, 
hogy elősegítse ez a rendszer, akkor itt nevelő, fejlesztő funkciójú nagy rendszer birtokában 
vagyunk.  

Ez után mondanám a tehetség kiválasztását és fejlesztését. De itt is inkább 
tehetségfejlesztést mondanék. Olyan nagyon nem hiszem, hogy itt válogatásról lenne szó.  

Köszönöm szépen. És gratulálok. Őszintén szólva én nem láttam, hogy ilyen hatalmas 
ez a rendszer, és egyszer volt egy vitánk, ahol mondtunk ilyet meg olyat… Minél gazdagabb 
legyen! 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Rózsa! 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA: Aki a közoktatásban eltöltött egypár évet vagy évtizedet, 

elég jól tudja, hogy még talán ennél is hatalmasabb ez a rendszer. Évek-évtizedek óta szükség 
lett volna ilyen típusú felmérésre, amelynek az eredményét itt most hallottuk, és én is 
köszönöm, és örömmel hallottam. 

Ugyanakkor elgondolkoztatja az embert ez a sokféle szempont, amelynek mentén meg 
lehet közelíteni a kérdést. Végtelenül örülök Nagy József hozzászólásának, csak megismételni 
tudnám, de nem teszem, mert ez a leglényegesebb pontja. Ugyanis ettől függ a szervezés 
kérdése, a finanszírozás kérdése, az egyeztetés kérdése, hogy mi a verseny célja. És akkor 
eljuthatunk oda, hogy nem feltétlenül minden versenynek azonos a célja: az egyiknek ez, a 
másiknak az, a harmadiknak amaz. Ez lenne a legfontosabb, hogy a versenykiíró önmaga 
számára és a potenciális pályázók számára tisztázza, hogy ennek a versenynek mi a célja. 
Nyilván egy OKTV-nek hangsúlyozottan tényleg a tehetség kiválasztása és feltárása a célja, 
míg például a „ki tud gyorsabban húsz krumpligombócot megenni” típusú verseny - ne 
nevessetek, erre is szükség van - célja a motiváció, önismeret, kellemes időtöltés és hasonló 
céljai vannak. 

Erősödik bennem az a gondolat, ami még gimnáziumigazgató koromban merült fel 
bennem, hogy nem ártana egyszer jogszabállyal szabályozni a versenykiírást, 
versenyszervezést. Azt tapasztaltam, és ennek nyomait most is látom, amikor iskolákban 
megfordulok, hogy sokszor többet ártanak a versenyek, mint használnak. Az összevisszaság 
miatt, a célok tisztázatlansága miatt, az „egy gyerek egy héten keresztül állandóan versenyre 
megy” miatt és így tovább. Nyilván nem végezhető el, egy jogszabály alapelveinek egy ilyen 
OKNT-ülésen való megfogalmazása, de ebben mindjárt az első pont az lehetne, hogy tisztázni 
a célokat.  
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Nagy örömmel hallottam, hogy itt alapvetően a tehetségkiválasztás és -gondozás egy 
hangsúlyos cél, de jól tudjuk, hogy ez csak egy elenyésző része a tehetséggondozásnak. Amit 
Jóska is forszírozott, csak megerősíteném: nyoma nincs ebben a rendszerben voltaképpen a 
tehetséggondozásnak, ami az értelme lenne. Itt azért egy-két olyan mozzanatot látunk, hogy 
milyen jutalmat kapnak a gyerekek. Ahol már a győzteseket elviszik egy felkészítő táborba, 
ott már van a tehetséggondozásra vonatkozó törekvés, de ahol kap egy könyvjutalmat, és 
utána marad minden úgy, ahogy volt, akkor lényegében tehetséggondozásról nem 
beszélhetünk. Ezért tehát erősíteni kellene ezt az oldalát is ennek az óriási szervezetnek, hogy 
a tehetséggondozás szisztematikusabbá váljék, mert nem az.  

Felmerült az anyagban - és régi tapasztalat -, hogy burjánzanak a versenyek, annak 
ellenére, hogy finanszírozási és szervezési oldalról komoly nehézségek vannak. Nem hogy 
csökken a számuk, hanem inkább növekszik. Hogyan lehet ebben rendet teremteni azon túl, 
hogy megfogalmazzuk ezt a jámbor óhajt, hogy jó lenne, ha kevesebb verseny lenne, meg egy 
tantárgyból csak egy, meg felmenő rendszer. Azt hiszem, ezt is rendezhetné egy jogszabály 
olyan módon, hogy a jóváhagyási rendszeréről is gondoskodjék. Nem lehet kifogásolni, hogy 
van egy civil szervezet, amely egy akcióhoz, egy évfordulóhoz kapcsolódóan kiír egy 
pályázatot, ami önmagában nem verseny, de a közvélemény ezt is idesorolja. Akár 
kétfordulós valamit is kiírhat. Mindig támogatni kell mindenféle kezdeményezést, tehát ezt 
nem lehet kiküszöbölni. De hogy az országos, a megyei, regionális, iskolai, iskolaközi 
versenyeket ki írhatja ki, ki hagyhatja jóvá, azt igen. Én nem tudok arról, hogy ilyen létezne. 
Akár iskolai szinten el lehetne kezdeni ezt a szabályozást, hogy automatikus az igazgató 
jóváhagyási jogköre. Két iskola közötti versenyben az igazgatók. Ilyen alapvető dolgokra 
gondolok most csak, mert ezt természetesen ki kellene dolgozni. 

A következő megjegyzésem szintén régi gondolatom: nagyon kevéssé látom - bár 
idegennyelv-szakos vagyok - az idegen nyelvi versenyek létjogosultságát. Itt van a legtöbb 
probléma, a számtalan kategória. Ezt is érdemes lenne áttekinteni, bár tudom, hogy ez 
népszerűtlen javaslat, de kimondtam. 

Az utolsó észrevételem: isten óvjon attól, hogy tanulónkénti versenynormatíva legyen. 
Abban a pillanatban ez úgy fog működni, hogy az iskolák anyagilag érdekeltek legyenek 
abban, hogy minél több tanulót indítsanak mindenféle versenyre. Mert tudjuk, hogy ahol 
pénzt lehet valahol az iskolának szerezni ebben a nyomorúságos pénzügyi világban, bizony, 
az iskolák erre rástartolnának. A versennyel pedig nem az a célunk, hogy minden áron minden 
gyereket versenyeztessünk. 

Befejezésként megismétlem: ha azt szeretnénk, hogy a versenyek elérjék a pedagógiai 
céljukat, és kezelhetők legyenek logisztikai szempontból, akkor nem ártana - most már ennek 
a munkának az alapján - javaslatokat megfogalmazni egy országos, generális - akár miniszteri 
rendeletben történő - szabályozásra.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Karlovitz János! 
 
DR. KARLOVITZ JÁNOS: Nagyon mély tiszteletemet fejezném ki először, hogy 

ilyen jó dolgot láthattunk. Ritka pillanat, amikor az OKNT elé ilyen szépen kidolgozott anyag 
kerül. Csak szívből gratulálni tudok ehhez. Azon gondolkodtam, mit tudunk ehhez 
hozzátenni. Itt vannak szellemi hátterek és erők, amik mutatják, hogy ez tényleg egy országos 
ügy. Van egy társaság, vannak nagyszerű gondolkodók, ugyanakkor ahogy látom, a felelősök 
a rájuk bízott munkát úgy végzik jól, hogyha mindenkivel összefognak, akivel csak lehet. Egy 
bámulatos dolog ma Magyarországon egy ilyen összefogás - hogy minden erőt megmozgatni, 
bevonni az embereket, meghallgatni a pedagógusokat -, mintaszerű megoldás, amit nagyon 
melegen tudunk ajánlani - de kinek? A miniszter úrnak. Nekünk jogunk van javaslatot tenni, 
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hogy ezt hallgassa meg a minisztérium felső vezetése, ne meneküljön el ilyenkor, hanem vagy 
üljön be ide, vagy egy külön előadáson hallgassa meg, mert tanulhat belőle. 

Az OM költségvetése kapcsán hozzászóltam, hogy a miniszter úr érdekérvényesítő 
ereje nagyon gyenge. Nem lehet az ember elégedett. Tessék jobban dolgozni a miniszter 
úrnak is. Ilyenből tanuljon!  

A másik, hogy ki segítse a finanszírozást - ez a legkényesebb dolog. Ha patetikusan 
szeretnék fogalmazni, azt mondanám, hogy Magyarország legnagyobb kincsesbányája. 
Nekünk nincs aranyunk, szenünk, vasunk - tehetségünk van. Ezt a bányát nem egy 
minisztériumnak kell gondoznia, hanem mindenkinek. Itt egy tárcaközi összefogásra van 
szükség. Mi az, hogy nem támogatja a Pénzügyminisztérium? Miért nem? Miért nem kapar 
többet össze az OM a többiektől? Miért költünk 18 milliárdot kétes, homályos dolgokra, mint 
a Sulinova nem tudom, milyen programja? Nem is tudunk róla: ma lett volna előadó, de 
elmenekült külföldre, nem adja elő, hogy mit takargatnak. 18 milliárdról van szó állítólag. 
Miért nem lehet ezt ideadni, átcsoportosítani? 

Akkora szellemi erő van ebben, és olyan bizonyító erő, amit ez a felmérés mutat, hogy 
az bizony keményen ki lehet küzdeni. Ezt javaslom, ehhez járuljunk hozzá, hogy javasoljuk 
ennek meghallgatását. Ha már egyszer meghallgatnák, akkor meg lennének győződve, biztos 
vagyok benne. Nem buta emberek a mi vezetőink, meg lennének győződve, hogy ezt az ügyet 
jobban kell támogatni. 

Végezetül az a kérdésem, hogy ezek a versenyek mibe kerülnek. Mennyibe kerül 
ezeknek a lebonyolítása? 2 milliárd? 5 milliárd? 10 milliárd? Mire lehet ezt saccolni? Mert 
akkor tudja az ember viszonyítani. Nagy kár, hogy az első napirendi pontunk volt az OM 
költségvetése, mert hogyha ez után került volna sor arra, ott már rögtön tudtuk volna 
konkrétan javasolni ezt. De tényleg, milyen nagyságrendről van szó? Ez a kérdésem, és még 
egyszer gratulálok minden résztvevőnek. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólások? Báthory Zoltán, Trencsényi 

László - és én is szeretnék néhány dolgot hozzászólóként elmondani. 
 
DR. BÁTHORY ZOLTÁN: Egyetértve az előttem szólókkal, szeretném aláhúzni, 

hogy a Magyar Tehetséggondozó Társaság eléggé jól strukturálta a feladatot. Ezt tovább 
kellene adni a minisztériumnak, a minisztérium gondozza ezt. Meghallgatja a Magyar 
Tehetséggondozó Társaság véleményét, az OKNT véleményét, és mindazokét, akik a 
tehetséggondozás ügyében érdekeltek ma Magyarországon. Szeretném felhívni a tanács 
figyelmét arra, hogy a miniszterelnök úr megbízásából Csermely Péter nemrég kidolgozott 
egy nemzeti tehetséggondozó programot. Csermely Péter a tudományos diákköri 
mozgalomról nevezetes egyetemi tanár. Ebben a tehetséggondozást kiterjesztik a határon túli 
magyarokra - ezért nemzeti, mint ahogy értesültem róla. Egyszóval van egy ilyen, nálunk 
talán egy fokkal előbbre lévő javaslati rendszer. Tudom, hogy megkérdeztek titeket is, 
legalábbis Csermely Péter felsorolja a Magyar Tehetséggondozó Társaságot, tehát itt lehetne 
egy összefogást szervezni Csermely Péterék, a minisztérium és a Tehetséggondozó Társaság 
részéről. Számomra nem vitás az az alaptétel, hogy a verseny tehetséggondozó módszer, hogy 
elsősorban a módszertanban kell továbbfejlődni - csapatok, interdiszciplináris témák, 
környezeti témák, Európa-témák. Tehát nem az iskolásdi tantárgyakat kell egy másik szintre 
vinni, hanem egy más koncepciót belevinni. Ezt többen elmondták. Ez elfogadható. 
Véleményem szerint azon is gondolkodni kellene, hogy országos csak néhány verseny legyen, 
annak viszont igen nagy presztízse legyen. Az összes többi legyen megyei, körzeti, regionális 
- persze, ott is legyen becsülete, de azért nem legyen minden országos, mert ez 
kezelhetetlenné teszi a dolgot, az egészen biztos. 
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A szünetben Kertész Jánossal beszéltem a tehetségnevelésről. A tehetségneveléssel 
kapcsolatban azt mondta, ő nem látja azokat a tehetségekről, amikről itt beszélek, hogy lenne. 
Mondtam neki, hogy Neuwirth Gábor számításai szerint - iskolák részvétele az OKTV-ben 
bizonyos pontszámot élvez - körülbelül 50 elit gimnázium és néhány szakközépiskola van ma 
Magyarországon. Azt kellene eldönteni, hogy ezek azért elit intézmények, mert ilyen a 
nevelési rendszerük, vagy azért, mert ilyen a szociális válogatóképességük. Hogyha ezen a 
megfontoláson túl vagyunk, akkor azt mondhatnánk, hogy igen, legyenek olyan gimnáziumok 
és szakközépiskolák, amelyek a tehetséggondozást magas szinten művelik, és bizonyos 
mértékben vonzáskörükbe veszik a tehetséges tanulókat. Kicsit olyan ez, mint az Arany János 
legújabb - nem az eredeti - változata. Egy csomó olyan dolog van, amit hogyha összeraknánk, 
akkor lehetne egy nagyon kiváló tehetséggondozási rendszerünk. Hiszen az OKTV nagyon 
népszerű, szinte minden tanár tud róla, és ilyen vagy olyan módon támogatja, legalábbis nem 
akadályozza a létezését. 

Nagyon köszönöm a társaság előterjesztését, igen nagyra tartom, és azt hiszem, hogy 
ebben a javaslatban, amit esetleg a minisztériumnak írunk, azon is gondolkozni kellene, hogy 
kellene egy tehetségalap. Nem egy tárca, hanem egy társadalmi alap. Egyszer Göncz Árpád 
kezdeményezett egy ilyen társadalmi alapot, hogy tegyék bele a pénzt, és abból 
finanszírozzák a tehetséggondozás legmagasabb rétegét.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Trencsényi László! 
 
DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Én is csatlakozom ahhoz, amit Zoltán mondott - bár 

lassan a jegyzőkönyvnek mondom. Mielőtt Zoltán javaslatát továbbgördíteném, én is nagyon 
fontosnak tartom - a jegyzőkönyvön meg a Köznevelés-közleményen túl - hangsúlyozni ezt a 
modellt, amit amikor az OKNT elkezdett élni, akkor fontosnak tartotta, csak nem volt rá elég 
precedens, hogy az OKNT-tagokat választó szakmai szervezetek dolgozzák ki a szakmai 
háttéranyagokat, ami kompetenciájukba tartozik, az OKNT ezt megforgatja, megmozgatja, és 
utána a köztisztviselők feladata, hogy ebből rendeleteket, szabályzatokat, szabályokat 
végezzenek. Én ezt mint mintaadó munkaformát szeretném hangsúlyozni, és üzenni a 
következő napirendeknek. 

Ami a tartalmat illeti, a versenyekkel kapcsolatban ne feledkezzünk meg arról sem, 
hogy egy nagyon fontos oktatáspolitikai üzenetük is van a versenyeknek: leképezik vagy 
hamis tudatként tükrözik le az oktatáspolitika törekvéseit - rossz versenyek, 
dömpingversenyek, csak az úri középosztály hazulról jól eleresztett gyerekeit segítő versenyei 
vagy tényleg a mélyrétegekből való merítést elősegítő versenyek. Vagy üzen-e a versenyekkel 
az oktatáspolitika, hogy a kompetenciákkal mit is akarok kezdeni? Kétféleképpen is lehet. Azt 
mondani, hogy a main streamben tömegoktatás, de a versenyek elitjét kompenzálom egy kis 
tradicionális, konzervatív versennyel. Vagy azt mondom, hogy nem, legyenek a zászlóshajói 
az oktatási reformnak a versenyre felkészülő, jól motivált gyerekek és a jól motivált tanárok. 
Ezt a dolgot tényleg jól végig kell gondolni. Nem biztos, hogy miniszteri rendeletben, de 
valami olyan stratégiai értékű anyag kell, ami a Sarka kolléga beterjesztésében szereplő 
problémákra hiteles választ ad. Ezt én mindenképpen fontosnak tartom. Valljuk be, hogy ez a 
kimenettel való szabályozás egyik segédmotorja. Az iskolák figyelnek erre, hogy milyen 
feladatok vannak: most ez az elvárás, erre nyomulunk… Ez egy akkora felelősség, amivel 
hogyha rosszul sáfárkodik, aki sáfárkodik… - de kinek kell sáfárkodnia? Mert számomra 
jogfilozófiai probléma - ne haragudjatok, hogy ilyen késői órán ilyeneket mondok. Dolgozik 
bennünk is, a válaszoló kollégákban is - elnökségi ülésen úgy mondtam - a feudálszocialista 
polgári állam totalitásának teóriája, hogy hierarchikus, piramisos állami versenyrendszer az 
igazi, mint ahogyan az ókori Kínában ez volt. Ezt nagyon szeretnénk: sok pénzzel, nagyon 
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áttekinthető, nagyon piramisszerű, nagyon egymásra épülő. De azért én legalábbis úgy 
vagyok tájékoztatva - erre szoktam az utóbbi tizenöt esztendőben szavazni -, hogy itt egy 
pluralista demokrácia van, abban az értelemben is, hogy minden virág virágzik, amely nem 
kannabisz - hogy világos legyen ez ügyben az álláspontom -, amelyiknek az illata, az illóolaja 
hasznos az emberiség számára. Én szeretem azt, hogy sok, nem hierarchikus rendbe 
összeszerveződő, hanem a valóság organizmusát követő verseny kínálkozik - mégis csak 
egymillió gyereknek. Azért az rengeteg! Szeretném elhinteni, hogy például nem szerepel az 
OM egyik listáján sem, de a Weöres Sándor gyerekszínházi találkozón minden évben 30 ezer 
gyerek mozdul meg és lép színpadra. Ez óriási szám! 

Ezért én ezt az utóbbit szeretem, és keresem, hogy ebben mi az állam feladata. 
Gondolom, hogy van. Valószínűnek tartom, hogy - ahogy Zoltán is mondja - ki kell keresni 
azt a néhány reprezentatív versenyt, amelyik tényleg állami versenyként fut végig valamiért, 
mert annak van prioritása - meg lehet találni ezeket a szempontokat -, és ezt a most már 
négyes tagolást, hogy állam - szándékosan államot mondok és nem OM-et, majd mondom, 
hogy miért - által meghirdetett és finanszírozott, állam által csak meghirdetett, csak 
finanszírozott, csak szakmailag támogatott, csak egy kicsit támogatott, csak egy nagyon picit 
támogatott… Mert ebben ez az ösztönünk van, hogy ha bebújtunk az állam szoknyája alá, 
akkor ott már csak kapunk valami meleget is. Én ezt a hangulatot féltem ettől a dologtól. 
Egyfajta állami verseny legyen – ez lehet az OKTV –, a többiben pedig az állam felelősségét 
két dologban látom: a versenyek korrekt - ha úgy tetszik, esélyegyenlő - nyilvánosságában… 
Azért röhej, hogy az OKTV győzteseit és tanárait a Köznevelés szűk szakmai köre előtt 
tudjuk megismertetni, és - megint csak egy pirospont az OKNT-nek - az OKNT az egyik 
évkönyvben adta közre. Más nyilvánossága nincs. Én szeretem a Megasztárt, nem tagadom – 
de micsoda különbség a nyilvánosság szempontjából! Az állam feladata, hogy biztosítson 
esélyegyenlő nyilvánosságot: vásároljon közpénzen műsoridőt a köztévében a 
versenyeredmények közzétételére. 

A másik a versenyek minőségbiztosítása. Fölmerült az a szavam hozzá, hogy legyen 
versenyakkreditáció. Tehát amihez az OM odaadja az Oktatási Közlönyt, akár ha Balogh 
Józsefné özvegyasszony a férje hagyatékából csinál egy versenyt, akkreditáltassa ahhoz, hogy 
az tényleg az iskolák világát elérje. Ez egy egyszerű gesztus lenne. Lehet, hogy lehetne egy 
társadalmi versenybizottság. Én úgy gondolom, hogy a versenyprivatizációt - ha Ferihegyet el 
lehet adni, miért ne lehetne egy Madame Curie fizikaversenyt is privatizálni -, és a társadalmi 
alapot is egyszer meg kellene célozni, hogy az adó 1 százalékok egyszer ne parlagfűre 
menjenek, hanem menjenek erre az alapra. Az egyik 1 százalékot tudjuk, az egyházit.  

No, én ezeket gondolom, hogy egyszer jó lenne egy átfogó stratégiában. Szeretném, ha 
a miniszter úr egy ilyet terjesztene az OKNT elé. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Én egy hozzászólást szeretnék, mert nekem óriási 

hiányérzetem van, ezért kértem, hogy Zoli maradjon még egy mondatra.  
Nekem nagyon szép, ami elhangzott, csak sajnos negyedlábas-féllábas: szakképzési 

versenyekről egyetlen hang nem hangzott el.  
Tisztelt OKNT! Én erről a filozófiai magaslatról alább szállnék: a gyerekeknek - és ezt 

mindig elmondom - 70 százaléka ilyen típusú iskolába jár. Egyetlen szó nem esett róla ma. 
Vártam, hátha valakinek eszébe jut itt most még erről szólni… 

 
DR. BÁTHORY ZOLTÁN: Nem a középiskoláról beszéltünk végig? 
 
ELNÖK: OSZTV: országos szakmai tanulmányi verseny. Több tízezer gyerek vesz 

rajta részt. Szakmunkástanulók számára kiírandó informatika… Ezekről egy szót nem 
ejtettünk. Ez nagyon fontos, ami itt elhangzott, de még a fele se annak, ami van. 
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Próbálkozzunk már egyszer! Ebben a minisztériumban élünk, tisztelt OKNT-tagok, ennek a 
minisztériumnak a felelőssége ezen gyerekek gondozása is, a tehetségek gondozása, a 
felzárkóztatása és minden. És annyira partikulárisnak tűnik, hogy az OKNT tagjai számára 
még nem is evidencia, hogy erről is kellene beszélni! Hol vannak ezek finanszírozva? Mi 
történik ezekkel a versenyekkel? Hogy van ez? Ezt a nagyon nagy hurráoptimizmust, ami itt 
volt, egy kicsit lehűteném, mert ezek a dolgok, azt gondolom, legalábbis ennek a 
minisztériumnak a homlokterébe kell hogy tartozzanak.  

Ez még csak a hozzászólásom volt. Most átadnám vagy visszaadnám a szót, csak ezt 
szerettem volna elmondani hozzászólásként. 

 
DR. KELEMEN ELEMÉR: Az elismerő szavak mellé egy dilemmámat szeretném 

megfogalmazni, egy kérdést, amire nyilván nem várok azonnali választ. Rendelkeztek-e, 
rendelkezünk-e, akár a minisztérium rendelkezik-e valamilyen viszonyítási vagy 
összehasonlítási alapot jelentő nemzetközi kitekintéssel. A tanulmányi versenyek ügye, a 
tehetséggondozásnak a nemzeti vagy nem nemzeti programos spontán népmozgalma hogyan 
áll nálunk boldogabb vagy kevésbé boldog nemzeteknél?  

 
ELNÖK: Még van valami? 
 
DR. KARLOVITZ JÁNOS: Egy mondat csak, a megtámadottság jogán, hogy az 

OKNT-tagok kaptak egy kicsit a fejükre. Én visszadobnám a labdát: ha a szakoktatásról itt 
nem esett szó, akkor a szakoktatást valaki rosszul menedzseli. Kinél vannak a szakoktatásban 
ezek a versenyek? Miért nem bújik elő? Miért nem hallat magáról? Ilyen kezekbe kell adni a 
dolgokat, és akkor megy.  

 
ELNÖK: Ebben a minisztériumban vannak. 
 
DR. KARLOVITZ JÁNOS: Egyetértve természetesen azzal, hogy a szakoktatás 

nagyon-nagyon fontos. 
 
ELNÖK: Nem úgy tűnik. Tessék szíves lenni, előterjesztők, ha van valami kiegészítés! 
 
VASSNÉ DÖMÖTÖR ROZÁLIA: Én egy kis országos képet hoznék ehhez, mert 

nagyon alapos anyagot adott elő Sarka úr. A versenyszervezők vezetőjeként készítettem egy 
kis kérdéssort a mai találkozóra, hogy hogy is állunk ma az országban versenyszervezés 
tekintetében az anyagiak oldaláról. Ugyanis, ha azt mondjuk Magyarországon, hogy 
esélyegyenlőség van, és a tehetség mindenhol egyforma, akkor látni kell azt, hogy a megyék 
közül van öt olyan, ahol a megyei közalapítványok egyáltalán nem támogatják a verseny 
lebonyolítását, holott természetesen a megyei tervekben és mindenhol ez megvan. Ebben az öt 
megyében katasztrofális állapotok uralkodnak azért, mert a megyei önkormányzatok bevételi 
kötelezettséget írnak elő a pedagógiai intézeteknek - mert nagyon nagy gond van -, a 
vevőkörnél, az iskolákban nincsen pénz, és pénzeket kell szedni azért, hogy a versenyek 
egyáltalán lebonyolódjanak. Úgy gondolom, ez megengedhetetlen. Nagyon sok gondot is 
okoz. Hogyha a Köznevelési Tanács majdan dönt abban, hogyan lehet ezt rendszerben, 
mindenkinek egyformán megoldani, akkor figyelmükbe ajánlom, hogy ugyan a pedagógiai 
intézetek és a megyék közel 60 millió forinttal támogatják ezt a tevékenységet az országban, 
de megyék és megyék között igen nagy különbség van. A résztvevők nem tudnak ebben 
érdemben tenni. A szándékuk, az érzéseik egyértelműek, viszont kiegészítésként 
mindenképpen hozzá kellett ezt tennem Sarka úr összegzéséhez. 
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A másik gondolat: közel húsz éve szervezem a versenyeket, és az országos 
középiskolai tanulmányi versenyt is évekig a pedagógiai intézetek bonyolították le, 
zavartalanul. Több iskolai gyakorló szakember, szaktanár fogalmazza meg a kérdést: miért 
van szükség arra, hogy versenyeket különválasszunk, és az egyiket az OKÉV koordinálja, a 
másikat mi. Igény van arra, hogy egy helyen legyenek ezek. Ezt is mindenképpen 
tolmácsolnám, mint országos felvetést - tisztelettel megköszönve a figyelmüket. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólás az előterjesztők részéről van-e? 
 
BALOGH LÁSZLÓ: Egy rövid választ szeretnék adni Kelemen úr kérdésére, hogy 

nemzetközi összevetésben hol is tartunk. Szerencsére három évvel ezelőtt volt egy fölmérés 
Európa 22 országában - 16 uniós tagország és még 6 meghívott - a tehetséggondozásról 
általában, de ez is egy szempont volt, hogy a versenyzés milyen rendszerben működik 
mennyiségében, minőségében. Nyugodtan mondhatom, hogy az ottani állapot szerint mi 
minimum dobogós helyen vagyunk, már ami a versenyek mennyiségét illeti. Minőségében is 
sok olyan verseny van, ami megállná bárhol a helyét. Ilyen szempontból tehát jól állunk. 

Amit én is hozzátennék - de szinte mindenki megfogalmazta -, hogy valami rendet 
kellene belevinni, mert a bőség zavara már kezd a minőség ellen hatni.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Továbbiak? (Nincs jelzés.) Lezárhatjuk?  
Néhány gondolatot zárásként szeretnék elmondani. Szerencsére itt sem kell határozatot 

hozni. Az OM-et arra szeretném kérni a mai megbeszélés kapcsán, hogy átfogó, 
koncepcionális módon rendezze az országos versenyek kérdését. Már csak zárójelben 
jegyzem meg, hogy nemcsak a közismereti, hanem a szakmai tanulmányi versenyekét is. (Dr. 
Hoffmann Rózsa: Meg a gombócevő versenyekét is!) Tekintse sajátjának ezeket a versenyeket, 
és mind a jogszabályi, mind finanszírozási, mind pedig az egésznek a koncepcionális 
kérdéseit rendezni kellene.  

Azt hiszem, mindannyiunk nevében mondhatom, hogy az OKNT nevében 
megköszönöm a Magyar Tehetséggondozó Társaság felmérését, a tapasztalatok 
összegyűjtését, amit a versenyekkel kapcsolatban elvégeztek. Azt kérem, hogy ezt az anyagot 
juttassák el akár hozzánk, rajtunk keresztül, a titkárságon keresztül az oktatási miniszterhez, 
és remélem, hogy lesz erre egyszer ideje, energiája az Oktatási Minisztériumnak, hogy az 
egész kérdést koncepcionálisan rendezze.  

Köszönöm szépen. Térjünk rá az ötödik napirendi pontunkra. Köszöntöm Czímer 
László főosztályvezető urat, a napirend előadóját. Az oktatási-nevelési intézmények 
névhasználatáról szóló oktatási miniszteri rendeletről szól Czímer úr. Öné a szó.  

 
CZÍMER LÁSZLÓ: Köszönöm szépen a szót. Először is szeretném megindokolni, 

hogy miért tartjuk fontosnak, hogy ez a rendelet megjelenjen. Azon túl, hogy ’89-es az eredeti 
rendelet, és természetszerűleg nem vesz figyelembe semmi olyat, ami azóta történt - például a 
közoktatási törvény, az egyéb rendelkezések változása, hogy létrejött egy információs 
rendszerünk, a KIR, hogy OM-azonosítók vannak, semmi ilyet nem vesz figyelembe -, ez 
még általában a művelődési intézmények névhasználatát szabályozta, magyarul olyat 
szabályoz, amihez már nincs joga az oktatási miniszternek, hiszen a művelődési házakra és 
egyéb intézményekre nem hozható szabály. Épp ezért még a címe is megváltozott, és egy új 
rendelettervezetet készítettünk. 

A kiküldött anyaghoz képest egyetlen változást szeretnék bejelenteni. Folyamatosan 
egyeztetünk KT-vel, OKB-val, szakmai szervezetekkel, és egy olyan változás van, hogy a 
záró rendelkezések részben egy új pontot kellett bevinnünk, amiben ismét módosítjuk a 
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11/2005-ös OM-rendeletet, ami a 2005-2006-os tanév rendjét szabályozza. Kénytelenek 
vagyunk, mert ez a jogszabály fog leghamarabb megjelenni. Az OKÉV-ellenőrzések sorából 
ki kell vennünk kettőt, egész egyszerűen anyagi okok miatt, mégpedig a b) és c) pontban 
szereplőt. Az egyik a kéttannyelvű intézményekben a tanügy-igazgatási munka ellenőrzése, a 
másik pedig az általános iskolák napközi és iskolaotthoni működésében a tanügy-igazgatási 
munka ellenőrzése. Egyszerűen ahhoz, hogy a tartalmi munka ellenőrzéséhez - és a tartalom 
részeként a pedagógiai tartalmi munka ellnőrzéséhez elegendő pénz legyen, ezt a kettőt sajnos 
el kell halasztanunk. Januárra kellett volna az OKÉV-nek ezt a két munkát megkezdeni. 
Miután ezt a jogszabályt reményeink szerint még decemberben meg tudjuk jelentetni, ezért 
ide tettük ezt. Ennyiben eltér az önöknek kiküldött anyagtól az, ami most úgy látszik, hogy 
végleges anyag lesz. 

Várom az érszrevételeket. Még bármit lehet tenni, hiszen még nem tar azon a szinten, 
hogy nem tudunk belenyúlni, mert akkor nem most jöttünk volna ezzel ide.  

 
ELNÖK: Ezt az utolsó mondatot nem kellett volna Czímer úrnak mondania, mert 

általában akkor szoktak jönni, amikor már…  
Tanúsíthatom, mert személyesen és máshonnan is ilyen információt szereztem: ez az 

az oktatási miniszteri rendelet, amelyet sok szakmai szervezet - talán mindegyik - megkapott. 
Én azt gondolom, többnyire vélemények is érkeztek be. Nem azért, hogy lezárjam a vitát, 
hanem azért, hogy tényleg nagyon korrekt módon szervezett és rendezett, ahogy azt intézni 
kell, ez úgy történt.  

Kérdések, hozzászólások? 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA: Inkább kérdés, mint hozzászólás. Nem találom a 

szövegben, és bevallom, nem is tudom, most hogyan szabályozott a névválasztás, adott 
esetben a névmódosítás eljárása. Nem tudom, ki az, aki ilyen javaslattal élhet, és ki az, aki 
jóváhagyja. Annak idején ez azért egy elég kemény központi szabályozás volt, tudom, aztán 
később fellazult, de bevallom őszintén, most nem tudom, hogyan választhat nevet egy iskola, 
vagy hogyan dönthet úgy, hogy lecseréli Petőfi Sándor nevét Arany Jánoséra.  

 
ELNÖK: További kérdések?  
 
DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Loránd Ferenc kérdezi - nem bízott ugyan meg vele, 

de ez az ő kérdése. Az egységes iskola két dolgot jelent a közoktatási törvényben. Egyszer 
jelenti azt a többcélú intézményt, ahol különböző középiskola-típusok együtt vannak, 
másfelől pedig ez a magyarosított neve a komprehenzív iskolának, amelyik nem 
szakközépiskolaként és gimnáziumként működik, hanem az egységessége a 
komprehenzivitásában jelenik meg. Ha van Kodály-tanárképzés, akkor a Loránd-féle iskola 
nem szerepel a 2. § (1) cikkelyében. Ha ennek van oka, akkor helyes, ha nincs oka, akkor 
szerepeljen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További kérdés? (Nincs jelzés.) A válaszokat kérnénk 

szépen. 
 
CZÍMER LÁSZLÓ: Hogyan történhet a név felvétele. Tulajdonképpen a közoktatási 

törvény azt szabályozza, hogy ki dönthet benne, és a kezdeményező az iskola, a szülői 
közösség. 

 
DR. HOFFMANN RÓZSA: A törvény akkor erről rendelkezik. 
 

 46



CZÍMER LÁSZLÓ: Igen. 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA: Köszönöm azért kérdeztem, mert nem voltam képben. 
 
CZÍMER LÁSZLÓ: A törvényünk ezt rendezi. És van néhány más törvény, ami meg 

tiltja bizonyos nevek meg egyebek használatát. Ezt azért nem kell itt szabályozni. Például 
Szálasi Ferenc Általános Iskola semmiképpen sem lehetne. 

 
DR. HOFFMANN RÓZSA: Csak annyit hadd kérdezzek vissza, hogy nem volna-e 

célszerű visszautalni azért… 
 
CZÍMER LÁSZLÓ: Az Igazságügyi Minisztérium ezt mindig kihúzatja velünk, mert 

azt mondja, hogy a használó ismerje meg a többit is. 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA: Itt óriásit téved! De mindegy. 
 
CZÍMER LÁSZLÓ: Mi általában mindig szeretnénk ezt beletenni, aztán más 

fórumokon, más írásban megjelent dolgokban mindig le is írjuk, hogy mivel kell együtt nézni. 
De magába a jogszabályba nem engedik beletenni, sőt megismételni sem szabad semmit, ami 
már más jogszabályban megjelent.  

Az közoktatási törvény az egységes iskola fogalmát úgy szabályozza, hogy ha 
általános iskola, középiskola - nem sorolom a típusokat - és az alapfokú művészetoktatás 
együttesen valósul meg, egy pedagógiai program alapján, azt nevezi egységes iskolának. Ilyen 
értelemben ezt szabályozza. 

Hogy a komprehenzív iskolát hogyan szabályozza - hiszen a komprehenzív iskola 
tulajdonképpen az általános iskolát és a középiskolát együttesen magába foglalja -, ez a 
nevében megjelenhet. Amikor majd a nevét adja az az intézmény, ahol ez a 12 évfolyamos 
képzés folyik, akkor… 

 
DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Az avatásra elmegyünk valamennyien! 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További kérdések? (Nincs jelzés.) Hozzászólások? (Nincs 

jelzés.) Lezárom.  
Köszönöm szépen a nagyon korrekt előterjesztést. Az előkészítését példaértékűnek 

tartjuk, Czímer úr. Köszönöm szépen. 
 
CZÍMER LÁSZLÓ: Ha jegyzőkönyvbe veszitek, nagyon megköszönöm. 
 
ELNÖK: Meg fog történni - ott írja a kolléganő. 
 
CZÍMER LÁSZLÓ: Nem magam miatt - mert nincs sok közöm hozzá -, a kollégáim 

miatt. 
 
ELNÖK: Megint nincs határozati jogosítványunk, de azt gondolom, azért 

megkérdezem, ki az, aki elfogadja ezt a módosítást. Kérem, kézfeltartással jelezze, aki 
elfogadja! (Szavazás.) Köszönöm szépen. A jelenlévők egyhangúlag elfogadták. Köszönöm 
szépen. 

Pohárköszöntőt már nem mondok, de köszönöm mindannyiotoknak az egész éves 
együttműködést és nagyon korrekt magatartást. Remélem, hogy a következő évünk 
kellemesebb, jobb lesz, persze tudom, hogy ez nagyon naiv feltételezés. 
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Nagyon kellemes ünnepeket és boldog új évet kívánok! Ezzel az ülést bezárom. 
 

(Az ülés végének időpontja: 14 óra 36 perc) 
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