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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 05 perc.) 
 
DR. LORÁND FERENC, az OKNT elnöke, az ülés levezető elnöke – a továbbiakban 

ELNÖK: Jó napot kívánok! Megnyitom az ülést. Mindenkinek boldog új évet és jó munkát 
kívánok. 

Köszöntöm a vendégeket, akik részben vendégek, de abban a minőségükben, hogy a 
napirendi pontok előadóiként, illetve kommentátoraiként szerepelnek, nem tekintjük őket 
vendégeknek, hanem hivatalos résztvevők. 

Önök előtt van a napirend. Azért hoztuk előre, a második helyre az szmsz módosítását, 
hogy biztosan elegen legyünk ahhoz, hogy ezt megszavazzuk, a többi napirendi pont nem 
ilyen erősen létszámhoz kötött. Kérdezem, hogy a napirendhez van-e hozzászólás, kiegészítés. 
(Senki sem jelentkezik.) Nincs. Akkor szavazásra teszem fel a napirendet. Aki elfogadja, tegye 
fel a kezét! (Szavazás.) Egyhangú igen. 

Akkor kezdhetjük. Az 1. napirendi pont az integráció tartalmi, szervezeti kérdéseiről 
szóló tájékoztató. Az előadó Daróczi Gábor miniszteri biztos úr, akit tisztelettel köszöntök, és 
mellette Szőke Judit, akit nem kevesebb tisztelettel köszöntök. Nem tudom, melyikük kezdi. 
(Jelzésre:) Daróczi úré a szó. 

 
DARÓCZI GÁBOR: Nagyon szépen köszönöm. Én is szeretnék mindenkinek nagyon 

boldog és sikeres új évet kívánni. 
Rögtön azzal a kérdéssel kezdem, hogy az anyagot hány tagnak sikerült legalább 

átfutnia. (Jelzésre:) Mindenkinek. Szuper! Ez rendkívül ritkán fordul elő. Azért néhány dolgot 
kiemelnék belőle mindenképpen, illetve egy részére a későbbiekben még a 4. napirendi pont 
előtt pár perc erejéig vissza is térek. 

Az első és legfontosabb, amit önök egészen biztosan tudnak, a PISA-kutatások alapja, 
ami nagyon sok törvényi változtatásra és nagyon sok új lépés megtételére, mondjuk azt, hogy 
kötelezett minket, amelyekből a legfontosabbakat az anyagban olvashatjuk is. 

A szegregáció mértékéről nagyon sok mindent tudunk, de nagyon sok részét 
egyáltalán nem tudjuk. Néhány évvel ezelőtt az integrációs törvény meghozatala során egy 
nagyon fontos kérdés került elfogadásra: a hátrányos helyzetű, illetve a halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekek körének meghatározása. Az első kör, a hátrányos helyzetűek köre 
viszonylag egyszerűen meghatározható, hiszen itt a 2005. december 31-éig rendszeres 
gyermekvédelmi támogatást, az idén január 1-jétől kedvezményt kapó szülők gyermekeiről 
van szó. 

A halmozottan hátrányos helyzetű diákok esetében ezt azzal toldottuk meg, hogy arra 
is vonatkozzon, akinek egyik szülője nem fejezte be tanulmányait magasabb fokon, mint 
nyolc általános osztály. A mi problémáink, illetve kanosszajárásunk nagyjából itt kezdődik; 
hivatalosan elég kis mennyiségű, forrás tekintetében pedig rossz minőségű adat áll erről 
rendelkezésre. A napokban is folyamatos tárgyalásokat folytatunk az Ifjúsági, Szociális és 
Családügyi Minisztériummal – amely egyébként az én volt munkahelyem – annak 
kezdeményezésére, illetve annak a tárgyalásnak a lefolytatására, hogy ezt a két adatot, a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt és a szülők iskolai végzettségét egyszerre lehessen 
legyártani és az iskolákhoz eljuttatni, akik egyébként most is gyűjtik és birtokolják az 
adatokat. 

A részleteibe nem szeretnék nagyon-nagyon mélyre menni az anyagnak, egyetlenegy 
mondatát emelném ki, ami sajnos félreértésekre adhat okot. Ez az én anyagomban a 2. oldal 
közepén szerepel, mely szerint azt mondjuk, hogy: az utóbbi években egyértelműen csökkenő 
tendencia mutatkozik a fogyatékossá minősítési arányokban. Ennek a mondatnak sajnos a fele 
igaz, ez az enyhe fokban értelmi fogyatékossá minősítés tekintetében mutat némi csökkenést, 
és egészen jól kimutathatóan a minisztérium „Az utolsó padból” programjának létrejötte óta 
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figyelhető meg egy csökkenő tendencia. Erre a későbbiekben ki fogok térni néhány 
mondatban, illetve egy nagyon jól látható és érzékletes diagramon is meg lehet mutatni, hogy 
azok a gyerekek, akikről eddig beszélünk, akik legnagyobbrészt az enyhe fokban értelmi 
fogyatékos kategóriában kerültek szegregációra, nem ebbe a kategóriába, hanem a 
fogyatékossá minősítés, a speciális nevelési igényű – SNI – kategóriának egy másik 
formájába kerültek, és ebben a klaszterben az elmúlt három évben tízezerrel több tanuló lett. 

A törvénymódosítások közül a legfontosabb, amit kiemelnék mindegyik közül, az idei 
költségvetési törvénynek a speciális nevelési igényű diákokra vonatkozó része, mellyel az 
eddig egységesen, minden SNI kategóriát egy módon „díjazó, jutalmazó”, pénzügyi forrást 
mellé rakó gyakorlatot szakítottuk meg. A csoportalakítás szempontjából három diákot kitevő 
gyerekek tekintetében ezt az összeget növeltük, az eddigi 464 ezer forintról körülbelül 600 
ezer forintra, míg a többiek, akik csoportalakítás szempontjából kettő diákot érnek – ezek az 
enyhe fokban értelmi fogyatékosok, a mutizmusban szenvedők, a részképesség-zavarosok, 
illetve a beilleszkedési és tanulási magatartászavarral küzdők –, az eddigi 464 ezerhez képest 
két verzió szerint kapnak kevesebbet: amennyiben integráltan nevelődnek, 417 ezret, 
amennyiben szegregáltan, 371 ezret. Ezzel több dolgot értünk el.  

A legfontosabb az, hogy ha ezek a diákok minden tekintetben, tehát speciális nevelési 
igény tekintetében és iskolaszervezés szempontjából is integráltan kerülnek elhelyezésre, és 
az integrációs normatívát is igénylik utánuk, akkor az eddigi 464 ezerhez képest egy pici 
emelkedés érhető el az ő normatívaigénylésüknél. Ez egy olyan lépés, ami egyértelműen arra 
mutat, hogy a minisztériumnak és az oktatás vezetésének az a határozott szándéka, és minden 
eszközzel azt szeretné támogatni is – ami egyébként a törvényeinkben eddig is benne volt, 
direkt és indirekt módon is kiolvasható belőle, hogy azt szeretnénk -, hogy a gyerekek 
mindenképpen integráltan nevelődjenek.  

Gyorsan át is adnám a szót Szőke Juditnak, aki egy kicsit mélyebben beszél ezeknek a 
részleteiről. Mint mondottan, én azt gondolom, hogy a kormányzat az elmúlt három és fél 
évben nagyon sokat tett az integráció érdekében, direkt szabályozókkal és indirekt 
szabályozókkal egyetemben. 

Egyetlenegy dolgot kellett nekem ebben az elmúlt egy évben – amióta ezt a posztot 
betöltöm – nagy nehezen tudomásul vennem: a törvények, szabályok, rendeletek meghozatala 
nem automatikusan és nem direkt módon jelenti a gyakorlat, a helyi szinten kialakult, 
úgynevezett spontán szegregáció megszüntetését, megváltoztatását, még csak az erről való 
gondolkodásmódét sem okvetlenül. 

Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak – gyorsan át is adnám a szót Szőke 
Juditnak. 

 
DR. SZŐKE JUDIT: Gábor is elmondta, hogy a hátrányos helyzetű gyerekek 

problémáinak kezelésében, iskolai sikerességük biztosításában a minisztérium egy komplex 
programot dolgozott ki, aminek a zászlaján az integráció áll. Természetesen másfajta 
programokat is megvalósított a hivatal, és hozzá kapcsolódva az Országos Oktatási 
Integrációs Hálózat, de hogyha egypár év múlva visszanézünk erre a korszakra, akkor 
mindenképpen az integráció lesz az – a cigányok, a hátrányos helyzetűek szegregációjának 
megszüntetése -, amivel szerintem jellemezhető ez az időszak. Hogy ez sikeres volt, vagy 
nem volt sikeres, hogy egyáltalán hogy indult el ez a folyamat, mindenképpen nagyon fontos 
látni. 

Azért szeretném ezt a folyamatot egy kicsit megvilágítani, mert abban a pillanatban 
érthető lesz az a rendkívül bonyolult szabályozás, ami a múltkori alkalommal önök előtt volt, 
mint a 11/1994-es MKM-rendelet módosítása. És hogy hogyan kapcsolódik egymáshoz a 
hivatal, a hálózat, ez az új hatalmas HEFOP-program, ezt is úgy tudom csak megvilágítani, 
hogyha egy kicsit a folyamatokról is beszélek. 
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Tehát az integráció lesz a zászlóshajó, merthogy azt gondoljuk - azt gondoltuk -, hogy 

az elkülönítés az a társadalmi jelenség, az önkormányzatok, az iskolák életében 
megmutatkozó jelenség, amit több oldalon, több úton-módon szét lehet bombázni, meg lehet 
változatni, csökkenteni lehet. Egyrészt arra gondoltunk, hogy egy olyan jogi szabályozást kell 
kialakítani, amely ezt a jelenséget tiltja. Ezt egy kardinálisabb, nem egy OM által létrehozott, 
hanem átfogóbb jogszabállyal sikerült elérni, és ez egy nagyon nagy vívmány, hogy tavaly 
hatályba lépett az egyenlő bánásmódról és esélyegyenlőségről szóló jogszabály. Annak az 
oktatási fejezete egy nagyon jól kimunkált rész, ami annak köszönhető, hogy ezt egy évvel 
megelőzően a közoktatási törvényben a 4. §-ban a közvetlen és a közvetett diszkrimináció 
nagyon árnyaltan került megfogalmazásra. Ez egy nagyon fontos lépés volt.  

Másrészt egy ösztönző rendszert kellene kidolgozni, hogy ne csak büntessünk vagy 
fenyegessünk azzal, hogy majd így lesz, meg úgy lesz, hanem tegyünk mellé valamit, amivel 
rávehetjük az önkormányzatokat, hogy a helyi oktatáspolitikájukat átgondolják, ne legyen 
rögtön az a válasz, hogy „megcsinálnánk mi, de nincs rá pénz”, próbáljunk kidolgozni egy 
olyan ösztönző rendszert, amit felhasználva képesek az önkormányzatok átalakítani - nem adj, 
uramisten, de rögtön, hanem felmenő rendszerben, lépcsőzetesen - a helyi gyakorlatot.  

Mert miről van szó? A szegregáció alatt nagyon egyszerű dolgot értünk. Egyrészt 
értünk olyan iskolákat, ahol hátrányos helyzetű gyerekek tanulnak túlnyomórészt. De 
fogalmazhatok egyszerűbben: Magyarországon 170 olyan iskola van, ahol a cigányok már 
többségben vannak - ezeket cigányiskoláknak nevezzük. Ezek nem véletlenül alakultak ki. 
Gondolom, nem ebben a körben kell elmondanom, hogy ez miért van így. Egyrészt erről 
beszélünk, ennek a helyzetnek kellene megváltoznia. Természetesen a helyzet differenciált, 
mert nem egyfajta oka van annak, hogy ezek az iskolák kialakultak. Van, ahol maguktól 
jönnek létre, merthogy a település társadalmi összetétele is úgy néz ki: hátrányos 
helyzetűekből áll, másrészt pedig azért alakul ki, mert egy kistérségben különböző 
településekről oda hordják busszal a hátrányos helyzetű gyerekeket, kialakulnak 
cigányiskolák, és a többiek pedig a környező városokba járnak. A mechanizmusokat most 
nem akarom tényleg fölvázolni, csak azt akarom ezzel kifejezni, hogy mi tudjuk, különbségek 
vannak ebben, és a szabályozásban is szeretnénk ezt a differenciálást megmutatni.  

Valóban egy bonyolult szövegű két paragrafus született meg két évvel ezelőtt, ami 
viszonylag hamar, a 2003-2004-es tanévben már bevezetésre is került. Lehet azt kérdezni, 
hogy lehet, hogy ilyen rövid előkészítés után bevezetődött egy ilyen jelentős változást hozó 
normatíva, magas kiegészítő állami pénzeket ad ez az iskoláknak - már akkor is magas volt: 
50 ezer forint gyerekenként. Hogy lehet meghatározni, hogy mit tekintünk szegregációnak, 
főleg úgy, hogy még fejkvótaként megy a pénz. Csak egypár mondatot: 

Amikor a szabályozást kialakította a miniszteri biztosi hivatal, akkor két dologból 
indult ki - amit elmondtam: hogy van intézmények közötti szegregáció és intézményen belüli 
szegregáció. Nem lehet csak azt nézni, hogy egy iskola törekszik például arra, hogy a 
párhuzamos osztályaiban egyenlő arányban legyenek hátrányos helyzetű gyerekek. Ezt 
nevezzük integrált helyzetnek, ugye, amikor nincsenek külön kis létszámú osztályok, cigány 
osztályok, felzárkóztató osztályok, tehát valami elkülönült formák. Ez önmagában nem 
elégséges, ha egy iskola törekszik arra, hogy a hátrányos helyzetű gyerekek egyenlő arányban, 
egyenletesen oszoljanak meg a különböző osztályokban. Ha a településen több iskola van, azt 
is muszáj a szabályozásnak érzékelnie, hogy itt is valamilyen arányos elosztásának kell lenni 
a hátrányos helyzetű gyerekeknek. 

Egy egyszerű példa: a VIII. kerületben hiába nevel integráltan a Somogyi Béla 
Általános Iskola, és törekszik arra, hogy a hátrányos helyzetű gyerekek iskolai arányának 
megfelelő arányok legyenek az egyes osztályokban is, ha közben a VIII. kerületben vannak 
szegregált iskolák. Azért tud a Somogyi integrálni, mert vannak olyan iskolák, amelyek 
összegyűjtik a cigányokat, és mentesítik a többi iskolát a problémás gyerekektől. Magyarul 
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két lépésben kell az integrációt elképzelni, ha támogatásról van szó. Egyrészt a hátrányos 
helyzetű gyerekek vonatkozásában, ha van egy átlagos hátrányos helyzetű arány, mondjuk a 
VIII. kerületben 20 százalék, akkor ehhez a 20 százalékhoz képest csak egy 25 százalékos 
eltérést enged meg a jogszabály. Ahol ettől az átlagtól 25 százaléknál nagyobb eltérés van a 
hátrányos helyzetű gyerekek arányában, akkor az a település külön integrációs pénzre nem 
jogosult. Egyébként ez az arány most még 50 százalék, mert a 25 százalékot a 2007/2008-as 
tanévre kell csak elérni. Tehát törekedjen arra a helyi önkormányzat, hogy olyan döntéseket 
hozzon a beiskolázáskor – nem rögtön; senki nem mondja azt, hogy be kell zárni iskolákat –, 
az első osztálytól kezdve ezekben az iskolákban alakuljon ki egy ilyen viszonylagos 
arányosság. Amikor ez létrejött, amennyiben megvan, ha több iskola van egy településen, 
akkor kell megnézni az iskolán belüli helyzetet, ami tulajdonképpen ugyanezt modellezi. Van 
az iskolán belül egy átlag hátrányos helyzetű arány, és ahhoz képest kell a különböző 
osztályokban is ezt az arányt kialakítani. Egy bizonyos eltérést most még enged a jogszabály; 
most 50 százalék, 2007/2008-tól pedig 25 százalékos lehet az eltérés.  

Ezt valóban nagyon bonyolultan lehetett megfogalmazni. Az első alkalommal kritika 
érte a fogalmakat, például, hogy mi az, hogy gyerekek összevonása, mi tekinthető 
összevonásnak. Magában a jogi szövegezésben is vannak pontatlanságok; tudom, hogy valaki 
fölvetette, hogy mi az a képességkibontakoztató felkészítés. Tehát ehhez az integrációs 
szabályozáshoz kapcsolódtak különböző fogalmak, amelyekről el bírom képzelni, hogy 
pedagógiailag nem pontosak. Valóban nem én vagyok az az ember, akinek ezt meg kell 
védenie. Ez itt, a Házban született, és gondolom, különböző fórumokon átment; akkor lehetett 
volna a fogalmakat is pontosabban meghatározni. Tehát ez maga az integrációs szabályzás. 

Hadd mondjak még valamit. Az önmagában nem elég, hogy a gyerekeket 
összekeverik, vagy törekednek az arányokra, hanem az is nagyon fontos, hogy miután ez 
megtörténik, képesek legyenek a gyerekeket hatékonyan együtt nevelni. Hogy nézzen ki az 
iskola akkor, ha integrált nevelésbe kezd? Mindenképpen egy változásnak kell elindulni. Mi 
ez a változás? Meg tudjuk mi azt mondani, hogy hogyan kell neked ahhoz tanítani, a 
szervezetednek vagy a pedagógiai kultúrádnak kinézni, ha integráltan akarsz nevelni, hogy a 
hátrányos helyzetű gyerekek megfelelő ütemben fejlődjenek, és a többiek tanulmányi 
eredménye se romoljon le? Igen, és megpróbáltuk ezt megtenni egy nagyon érdekes 
formában. Ezt a miniszter által kiadott közlemény, ez az integrációs pedagógiai rendszer, amit 
én már szeretek úgy hívni, hogy integrációs pedagógiai keretrendszer - mert ez nem egy 
pedagógiai rendszer, hiszen a közoktatási törvény meghatározza, hogy mi a pedagógiai 
rendszer; ez nem az, hanem egy ajánlás arra, hogy az iskola milyen területeken kezdjen el 
tudatosan programokat kialakítani -, írja elő. Ennek eredményeként előáll az az iskola, 
amelyik jó eséllyel képes a különböző hátterű gyerekek együttnevelésére.  

Az IPR egy nagyon izgalmas dokumentum, amely egyébként folyamatos fejlesztés 
alatt áll, most is dolgozunk rajta. Nagyon-nagyon fontos volt, hogy megtaláljuk azt a műfajt a 
legeslegelején, hogy mit adjunk az iskoláknak mint előírást a normatíva igényléséhez, amit 
meg kell csinálniuk. Mert ha kiadunk egy kerettantervet, amit ez az elnevezés is sugallt volna, 
hogy integrációs pedagógiai keretrendszer, akkor arra kényszerítjük az összes iskolát, hogy ez 
alapján alakítsa ki a nevelést. Ez egy keretrendszer, amiben vannak kötelező elemek. Világos, 
hogy kötelező elem a heterogén osztályok kialakítása, és van még két kötelező elem. A 
második kötelező elem, hogy az óvoda-iskola átmenetre meg kell alkotniuk egy programot az 
óvodával közösen. A harmadik kötelező elem, hogy ki kell építeni a kapcsolatrendszerét az 
általunk meghatározott intézményekkel: a szociális hálózattal, a helyi civil szervezettel, a 
kisebbségi önkormányzattal.  

Tehát van három kötelező elem, és a többi esetben fölsoroltuk azokat az eszközöket, 
amelyek jó eséllyel elősegítik az integrált nevelés megvalósítását. A differenciálás köré 
szerveződnek ezek a felsorolások, és mivel jogszabályról, pénzekről van szó, az is meg van 
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határozva, hogy miből kell választani, mennyit kell választani, és az ellenőrzés során miről 
kell számot adni. Hogy miről kell számot adni, ezt egy kétéves bevezetési ütemtervvel 
próbáltuk elősegíteni. Tehát segítettük az iskolákat abban, hogy végiggondolják ezt a valamit, 
ami egyébként nagyon logikus, semmi különös nincs benne, nagyon sok esetben, ha egy 
iskola jól működött, akkor már önmagában megfelelt az integrációs pedagógiai rendszer 
feltételeinek. Mert miért ne lett volna neki heterogén osztálya, miért ne lett volna programja 
az óvodából az iskolába való átmenetre, miért ne alkalmazott volna modern pedagógiai 
eszközöket, miért ne gondolta volna, hogy ki kell mutatni az eredményeit a hátrányos 
helyzetű gyerekek továbbtanulása szempontjából, miért ne követte volna a gyerekek 
továbbtanulása után a gyerekek iskolában való maradását, miért ne épített volna ki 
multikulturális tartalmakat, miért ne figyelt volna a szülőkkel való együttműködésre? Tehát ez 
semmi olyasmit nem tartalmaz, ami fölfordítja az iskola életét, csak bizonyos területekre 
koncentrál, tudatosabbá teszi a hátrányos helyzetű gyerekek szempontjából a munkájukat, és 
rendszerbe foglalja. 

Most jön az én témám, a hálózati munka, hogy hogyan lehet ezt terjeszteni, hogyan 
lehet egyáltalán segíteni. Ha jó ez a dokumentum, amit összeraktunk, ez önmagában is egy 
iránymutatás. Ha ez nem lett volna, akkor elég nehéz lett volna azt mondani, hogy így csináld, 
meg úgy csináld. Azt gondoljuk, hogy ez egy jó keret volt. Az országos oktatási integrációs 
hálózatnak az volt a szerepe, hogy megmutassa egyrészt azt, hogy ez megcsinálható, másrészt 
azt, hogy hogyan érdemes folyamatosan bevezetni. Többféle megoldást választhattunk volna. 
Mondjuk azt, hogy a megyei pedagógiai intézetekbe fölveszünk egy-egy hálózati embert, és 
azt mondjuk, ha valakinek kérdése van, akkor hozzá forduljon, hogy mondja el, mit jelent az 
integrációs szabályozás, mit jelentenek a vegyes osztályok, mit jelent ez a pedagógiai kultúra. 
Ezt is választhattuk volna. 

Mi azt választottuk – és ezt leírtam az anyagban –, hogy nyílt pályázattal kerestünk 
olyan iskolákat, akikben láttunk fantáziát, mert már eddig is innovatívnak mutatkoztak, azt 
állítják magukról, hogy az ő iskolájukban nincsenek szegregációs formák, hajlandók is az 
integrációs pedagógiai rendszernek megfelelően a saját gyakorlatukat átvilágítani, és ha az 
azzal nem egyezik, a fejlesztést elindítani. Alig találtunk 45 olyan iskolát, akikkel ezt a 
munkát el tudtuk volna kezdeni, és ezek is nagyon-nagyon vegyes összetételűek. Ugyanis 
alternatív módszerekkel dolgozó iskolák vannak Magyarországon, viszont az is a feltételünk 
volt, hogy hátrányos helyzetű gyerekeket integráltan neveljenek. Ilyet nem nagyon találtunk. 
Tehát az alternatív iskolák majdnem megfelelnek ezeknek a feltételeknek, amelyeket 
elmondtam, de a legnagyobb probléma az volt, hogy vagy nem volt ott hátrányos helyzetű 
gyerek, vagy csak hátrányos helyzetű gyerek volt. Olyat, hogy megfelelő aránnyal, 15-20 
százalékos hátrányos helyzetű aránnyal dolgozott volna egy iskola, a legkevésbé találtunk. 
Ezt abból gondolom, hogy nem is pályáztak hozzánk ilyen iskolák. Következésképpen el 
kellett indítani egy munkát ezekkel az iskolákkal.  

Nem állítottuk azt, hogy ezek az integráció modelljei. A központi források, a 
bázisintézményi program egyébként egy évig tartott. Ezt továbbgondolta az országos oktatási 
integrációs hálózat, de csak egy évig tudtuk folytatni, mert utána a források elapadtak. Egy 
évig mit lehetett csinálni? A 45 iskolát egy egyszeri pályázattal támogattuk, méghozzá abban, 
hogy ennek a bizonyos IPR-nek megfelelően, amit megalkottunk, alakítsák ki a gyakorlatukat. 
Egy év múlva be kellett zárni a kaput, mert nem volt pénz. Minden iskolának adtunk 5 millió 
forintot. Ezt a normatívát bárki igényelhette. Mi a bázisintézményeinkkel egy évvel előre 
jártunk, mint a többi program. Szerettük volna modellezni, hogy ebből a normatívából majd 
mit érdemes megcsinálni, mire érdemes költeni. Tulajdonképpen ezzel az 5 millió forinttal, 
amit egyszeri támogatásként adtunk ennek a 45 bázisiskolának, azt néztük meg, hogy majd a 
normatívát mire használják. Világosan kialakítottunk velük közösen egy támogatási rendszert, 
hogy szedjék föl a lecsavarozott padokat, hogy szerezzenek fejlesztő eszközöket, 
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szakirodalmat, elmondtuk, hogy milyen továbbképzések közül választhatnak, milyen 
együttműködési rendszereket alakítsanak ki stb., stb. Tulajdonképpen egy modell keletkezett 
arra vonatkozóan, hogy mit kellene az iskolának folyamatában ahhoz tennie, hogy integráló 
intézménnyé váljon, és még a normatívára is jogosult legyen. 

Egy év múlva már erre a programra nem volt pénz, viszont nagyon nagy lehetőség volt 
számunkra, hogy elindult ez a HEFOP-program, amiben egy külön kis ablaka volt a hátrányos 
helyzetű ügynek, és azon belül az integrációnak. Világos volt, hogy a megkezdett munkát 
szerettük volna a HEFOP-programban is tovább folytatni. Ezt próbáltam leírni, hogyan 
próbáltuk átmenekíteni ebbe, amit elkezdtünk. Ráadásul, ami már látható volt, hogy nem jól 
csináltuk, világos, hogy a pályázatokban már nem csináltuk úgy. Mi javaslatokat tehetünk 
arra, hogy a HEFOP-programok hogyan kerüljenek kiírásra. Ami jó volt a mi bázisintézményi 
pályázati kiírásunkban, azt megtartottuk, ami meg nem volt jó, azt sürgősen megváltoztattuk. 
Ennek megfelelően most 270 iskolának van lehetősége arra, hogy a bázisintézmények 
mintájára egy - nem nagy pénz, 4,8 millió forint intézményenként - egy ilyen indulási pénzzel 
kialakítsa az integrált nevelés szervezeti és pedagógiai kereteit. Az igaz, hogy közben 
kifejlődnek, kifejlődtek az IPR-nek megfelelő továbbképzési programok. Most már nem azt 
mondjuk az iskoláknak, mint amit mondtunk a bázisintézmények egyéves idején, hogy 
válasszanak a piacról továbbképzéseket, és azokat alkalmazzák. Mert azokat a 
továbbképzéseket mi nem ismerjük, a Sulinovának nem voltak ilyen továbbképzései. Most 
lehetőségünk volt ennek a HEFOP-programnak a keretében kifejleszteni ezeket a 
továbbképzéseket, amelyeket hiánypótlónak gondolunk. Egyébként voltak olyan képzések, 
amik jók lehettek volna nekünk is, ott viszont nem fókuszált maga a képzés a hátrányos 
helyzetű ügyre, a hátrányos helyzetű gyerekek problémavilágára. Szeretnénk a pedagógusok 
szemléletét, attitűdjét is megváltoztatni ebben a kérdésben, főleg azért, mert Magyarországon 
a kétezres évek elejére kialakult egy nagyon erős romapedagógiai irány a cigányokkal 
kapcsolatban. A szemlélet sem volt megfelelő. Ezt átalakítani mindenképpen olyan 
továbbképzésekkel lehet, amelyekben a továbbképzésnek van egy ilyen fókusza. 

Tudnám még tovább hadarni ezt a programot, de azt tudom mondani, hogy a hálózat 
szerepe ezek után úgy változik meg, úgy tud fennmaradni a hálózat - miután nincsenek már 
állami forrásai -, hogy ebben a bizonyos HEFOP-programban ezt a programot tovább élteti és 
fejleszti. Alig indult még el. Ez úgy lehetséges, hogy a HEFOP-programban nyertes 
intézményeket, miután a pályázati program befejeződik, a Hálózatnak lehetősége lesz 
összefogni. Azért volt most az a változás ebben a bizonyos 11/94-es rendelkezésben, hogy aki 
a hátrányos helyzetű gyerekekre külön pénzt kap - képességkibontakoztatót vagy integrációst 
-, együttműködési megállapodást köt az Országos Oktatási Integrációs Hálózattal. Az már 
értelmezési kérdés, hogy kell-e neki, kötelező-e neki velünk együttműködési megállapodást 
kötni, de az biztos, hogy nekünk szolgáltatási kötelezettségünk van minden ilyen iskola felé. 
Ennek az együttműködésnek a lehetősége, tehát a hálózati lét, hogy az iskolák ne maradjanak 
egyedül, másrészt mi is lássuk, mire fordítódik a pénz, ezzel az egy módosítással 
megteremtődik. 

Most az a nagy kihívás, hogy ilyen kondíciókkal, hogy most állami pénze 
tulajdonképpen alig van a hálózatnak, viszont elég nagy forrás áll rendelkezésre, ami tele van 
pántlikával a HEFOP-programban, és van ez az új feladat. Ennek az összeegyeztetésére, én 
úgy gondolom, született egy megfelelő koncepció a miniszteri biztosi hivatallal. Azt 
gondolom, hogy ezt a feladatot el fogjuk tudni látni, ebben az évben az együttműködési 
megállapodásokat meg fogjuk kötni. 

Azt gondolom, maga az integráció, az integrált nevelés terjesztése jó úton jár. Egyre 
több intézmény kapcsolódik be ennek a pályázati lehetőségnek az eredményeként ebbe a 
dologba. Ahol alig tudtunk eredményeket elérni, az azon iskolák esetében van, amelyeket én 
szegregált cigányiskoláknak neveztem. Ez a politika, amit ilyen nagy lelkesedéssel önöknek 
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elmondtam, ezeket az iskolákat nem érintette meg, a cigányiskolák ettől nem szűntek meg, 
mert ez az ösztönző rendszer létrejött. Nem is várható egyébként tőle, senki nem is gondolta. 
A szabályozás azért kétlépcsős, mert az önkormányzat, aki egyáltalán hozzá akar jutni 
integrációs pénzhez - ez nagyon sok pénz ám, sok tízmillió forint, vagy akár több is egy 
önkormányzat esetében -, ezt meg fogja lépni.  

Vegyük Miskolcot! Miskolc jelen pillanatban nem jogosult integrációs normatívára, 
mert vannak cigányiskolái. Egy társadalmi szervezet följelentette, mert ez neki nem tetszett. 
Nem nyerték meg az elsőfokú pert, merthogy ennek az új jogszabálynak alig van gyakorlata, 
de még nem jogerős a döntés. Viszont most Miskolc pályázatot nyújtott be a HEFOP 2.1.7-be, 
aminek a célja az, hogy a szegregált iskolák megszűnjenek. Azt gondolom tehát, hogy 
folyamatok fognak elindulni. Beadta Karcag is ezt a pályázatát. Tehát nem önmagában a 
normatíva szünteti meg a cigányiskolákat, ehhez más eszközök is kellenek még. Az is kell, 
hogy szülessenek nyertes perek, másrészt az is kell, hogy ilyen pályázatok kerüljenek kiírásra, 
mint amilyenek kiírásra is kerültek.  

Ebben az NFT I. programban nem volt nagy keletje ennek a szegregációt felszámoló 
pályázatnak, nem sokan jelentkeztek rá, de azt gondolom, hogy ezt tovább kell erőltetni. Az 
NFT II-ben ennek a mintájára továbbra is ki kell írni ilyen pályázatokat az önkormányzatok 
számára. 

Köszönöm szépen a figyelmüket. 
 
ELNÖK: Én is köszönöm. Kérdések következnek. Trencsényi László! 
 
DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Csakugyan kérdés. Én azt szeretném kérdezni, van-e 

valamilyen együttműködés, kapcsolat vagy tudomásulvétel az „Összetartó társadalom” 
program oktatási komponensével, amit a Teleki államtitkárság körülbelül ugyanekkora 
pénzekkel finanszíroz. 

A másik kérdésem pedig, hogy gondoltak-e arra, hogy a programban kitüntetett 
célcsoport lehetne az az intézménytípus, amit - kórusban mondjuk, kedves kollégák - 
általános művelődési központnak nevezünk.  

 
SZAKÁCS MIHÁLYNÉ DR.: Szeretném megkérdezni, hogy az Integrációs 

Hálózatban végzett vizsgálatok, egyáltalán a program, figyelembe veszi-e az óvodai 
tevékenységet, tehát az integrációs nevelést folytató óvodákat. Mert itt csak az átmenetről 
olvashatunk. Ott kezdődik el tulajdonképpen az integrációs nevelés. 

 
DR. SZENES GYÖRGY: Úgy gondolom, hogy a kollégiumok a hátrányos helyzet 

kezelésének kiemelt terepét kell hogy jelentsék. Hogy lehet az, hogy amikor a kormányzat 
ilyen fontos szerepet gondol, fontos ügynek tekinti a hátrányos helyzet, benne a roma 
felzárkóztatás ügyét, akkor a kollégiumi normatívát a tavalyi 370 ezer forintról 318 ezerre 
csökkentették?  

 
NAGY JÓZSEF: Azt szeretném megkérdezni, hogy az eredményeket miben mérik. 

Óriási pénzekről van szó, nagy erőfeszítésről. Azt majd évenként vagy valamilyen módon 
meg kellene mérni, hogy hová jutott a magyar közoktatás: lejjebb vagy följebb? És maguk 
azok, akiket gondozunk, azokkal mi történt? Ez rendkívül fontos lenne, és kíváncsi vagyok, 
hogy oldják meg ezt a problémát.  

 
ELNÖK: További kérdés van-e? Báthory Zoltán! 
 
DR. BÁTHORY ZOLTÁN: Lehet, hogy beszéltek róla, csak elkerülte a figyelmemet; 
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engem az érdekelne, hogy a CXXV. törvény alapján, ami az egyenlő bánásmódról szól, 
indítottak-e pert civil szervezetek, önkormányzatok vagy iskolák ellen, tehát voltak-e ilyen, ha 
úgy tetszik, szegregációs perek. 

 
ELNÖK: Vágó Irén! 
 
DR. VÁGÓ IRÉN: Szintén az óvodával kapcsolatban: nem értek az anyagban egy 

mondatot a hátrányos helyzetű gyerekek hároméves óvodáztatása ügyében. Ennek legfőbb 
akadálya a férőhelyek hiánya a településeken; az van itt, hogy 64 településen 2000 férőhely 
hiányzik, és nincs hivatkozás, hogy honnan. Úgy kell a férőhelyekkel gazdálkodni, és ezt úgy 
kell a jegyzőnek nyilvántartani, hogy amikor ezek a gyerekek óvodáskorúak, akkor őket kell 
első soron felvenni. Azzal nagyon gyakran találkozom én is, hogy azt mondják, férőhelyhiány 
van, de ennek tulajdonképpen nem nagyon szabadna kialakulni, pontosabban csak néhány 
olyan településen, ahol kizárólag ilyen gyerek van, és egyáltalán nincs férőhely. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm. További kérdés? (Senki sem jelentkezik.) Nincs további kérdés. 

Akkor osszátok meg, hogy melyikőtök mire válaszol. 
 
DARÓCZI GÁBOR: Szerintem szépen sorban megyünk, aztán lehet, hogy mind a 

kettőnknek lesz ugyanahhoz a kérdéshez hozzátennivalója. 
Az egyik a program. Amint említettem, az én volt munkahelyem az ICSSZEM és azon 

belül ez a program. Az eredeti koncepciót, amiért az egész programba bekerült az oktatás, 
még annak idején én helyeztem bele, de időközben eljöttem. Az eredeti koncepció szerint 
kidolgozandó tanár-továbbképzési programok, eszközök, az akkreditált tanár-továbbképzési 
program átkerül majd – ha egyszer készen lesz – egyrészt a minisztérium, de leginkább az 
országos oktatási integrációs hálózat kebelébe. Az egyetlenegy probléma az, hogy azokra az 
anyagokra, amelyek ott elkészültek és kidolgozásra kerültek volna, de sajnos nem láttuk őket 
előre, sok mindent lehetne mondani, csak azt nem – legalábbis az eddigi verziókra, amiket 
eddig eljuttattak hozzánk –, hogy bárki közülünk jó szívvel gyerek kezébe merte volna adni. 
Tehát a kérdésre a válasz: igen, a kapcsolat a nulladik állapotától kezdve létezik, a 
gyakorlatban viszont sajnos mi még nem láttunk végleges és szakmailag elfogadható anyagot. 

Az általános művelődési központok… Nem vagyok benne biztos, hogy jól értettem, de 
ha az a kérdés, hogy hogyan lehet az általános művelődési központokban akár az integráció 
felszámolásának programjaiba belépni, a válasz az, hogy ugyanúgy, mint bármelyik pályázati 
kiírásunkra, bármelyik normatívaigénylésünkre az ÁMK-kban az általános iskolai részt vagy 
az óvoda-iskola átmeneti részt támogató pályázataink megpályázhatók és lehívhatók lettek 
volna. De ha a kérdés arra vonatkozik, hogy külön célcsoportot jelentenek-e a nem 
nyolcosztályos vagy nem a hagyományos logika szerint felépülő iskolatípusok, akkor az a 
válasz, hogy ők nem külön célcsoport, hiszen mi leginkább a beiskolázástól kezdve, tehát 
hétéves kortól az iskola-óvoda átmenetet támogató alapképzésekben gondolkodunk és 
gondolkodtunk. 

A harmadik az óvodával kapcsolatos kérdés volt. 
 
DR. SZŐKE JUDIT: Az ÁMK, ahogy Gábor elmondta, ugyanolyan feltételekkel 

vehet részt a programban, mint bármilyen más iskola. Világos, hogy az ÁMK a helyzeténél, 
felépítésénél fogva alkalmasabb az integrált nevelés közegének, de ebben a jogszabály 
különbséget nem tesz. Szerettük volna ezeket a külön pénzeket hátrányos helyzetű gyerekekre 
az óvodákban és a középiskolákban is bevezetni. Ez még nem következett be, most csak az 
általános iskolákban vannak ilyen külön pénzek, úgyhogy ezzel az óvoda-iskola átmenettel 
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tudtuk csak az óvodákat valamennyire bevonni a programba. Ennek nem szakmai, hanem 
pénzügyi okai voltak. Magyarázatként lehet egyrészt azt mondani, hogy az óvodában még 
nem olyan erős a szegregáció, hogy külön pénzekkel kellene Magyarországon valamennyi 
óvodát támogatni azért, mert nem különíti el a cigányokat, másrészt a középiskolában még 
nincsenek ott a hátrányos helyzetű gyerekek olyan magas arányban, mint ami a nagyon 
felszínes szakmai magyarázat volt arra, hogy miért nincs az óvodában és a középiskolában 
ilyen normatíva. 

A kollégiumok… 
 
DARÓCZI GÁBOR: Bocsánat, de ha már az óvodánál tartunk, szerintem érdemes az 

utolsó kérdést is megválaszolni, ami ugyanerre vonatkozik, a férőhelyhiányt. A kutatás 
egyszerű matematikai alapokon működve mondta azt, hogy vannak olyan települések, ahol a 
megfelelő korosztályú gyerekek száma, illetve az óvodában hivatalosan lejelentett férőhelyek 
száma bizonyos fokú eltérést mutat. Az eddigi gyakorlattal az a probléma, hogy 
Magyarország egy nagyon különleges hely: miközben az össztársadalom létszáma csökken, a 
romák, a hátrányos helyzetűek létszáma növekszik. Ezt olyan helyeken tesszük, ahol az 
egyébként említett óvodai férőhelyhiány elő szokott fordulni, szintén az országos átlagtól 
eltérően. 

A legnagyobb kérdés ebben a helyzetben pontosan az, hogy ha valaki kiszorul az 
óvodából, akkor ki az, aki kiszorul. Az óvodavezetők az eddigi tapasztalatok, gyakorlat 
szerint inkább azoknak adtak hozzáférést az óvodához, akiknek a szülei dolgoztak, tehát nem 
voltak otthon, miközben azoknak, akik kisebb gyerek, munkanélküliség vagy bármilyen 
hasonló ok miatt otthon voltak, a gyerekeit nem vették föl. Ez a célcsoport, tehát azok a 
gyerekek, akiknek a szülei maguk is hátrányos helyzetűek és nincs munkájuk, nem jutott be a 
szűkös férőhelyű óvodákba, nem járt óvodába három évig, aminek aztán az önök által 
pontosan ismert következményei vannak, a jelen pillanatban ismert iskolai sikerességi 
kritériumoknak megfelelően. Tehát ha semmi mást nem csinálunk, csak azt gondoljuk végig, 
hogy ezen a 64 helyen hogyan lehet indirekt módon két dolgot elérni, egyrészről az óvodai 
férőhelyek számának növelését, másrészről pedig a meglévő férőhelyek számának a 
miszerintünk igazságosabb elosztását - ezt próbálta célozni a 2003. szeptembertől életbe lépő 
törvény, mely szerint a halmozottan hátrányos helyzetű szülők gyermekeit kérés alapján a 
jegyző, illetve az óvoda vezetője nem utasíthatja el -, abban az esetben azok, akik kiszorulnak 
belőle, pontosan tudjuk, hogy jobb érdekérvényesítő képességgel rendelkeznek, tehát adott 
esetben ők sokkal hamarabb el fogják érni, hogy mégis csak növekedjen azon a településen a 
férőhelyek aránya. 

 
DR. SZŐKE JUDIT: A miniszteri biztosi hivatal készíttetett egy kutatást Havas 

Gáborral 2004-ben, az óvodákra vonatkozóan egy országos felmérést. Erre alapoztuk az 
óvodákkal kapcsolatos stratégiát. A hátrányos helyzetűek ügyében az óvodának, a 
kollégiumnak, a napközinek nagyon nagy szerepe van, és látszik, hogy ezeken a területeken 
nem jutottunk előbbre, tehát nincsen egy karakteres programja a hivatalnak ezzel 
kapcsolatban. Ez nem azt jelenti, hogy ezekkel az ügyekkel nem akar foglalkozni: ez az 
elmúlt két évben nem volt prioritás.  

A kollégiumokkal kapcsolatban mindig azt mondjuk, amikor stratégiai megbeszélést 
tartunk, hogy hagyjuk a kollégiumokat, itt van az Arany János program, ami most a hátrányos 
helyzetűek ügyét kezeli. Világos, hogy kellene ezen kívül egy másik program is, meg az 
egészet át kell gondolni, és ugyanúgy a napközi rendszere is nagyon fontos a hátrányos 
helyzetű gyerekek szempontjából, de még nem jutottunk el odáig, hogy ez ügyben egy 
nagyon erős lobbyt alakítson ki a hivatal, a hálózat meg főleg nem. 
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DARÓCZI GÁBOR: Bocsánat, a kollégiumokhoz visszatérve: vannak olyan kérdések, 

amelyek specifikusan romákra vonatkozóak, hátrányos helyzetűekre vonatkozóak, és vannak 
olyanok, amelyek en bloc a magyar közoktatás rendszerét hatják át. Az egyik ilyen tipikus 
probléma - mind a mellett, hogy tökéletesen egyetértek a problémafelvetéssel - a kollégiumok 
helyzete. Miközben tudjuk, kiknek kell legyen hozzáférésük a kollégiumokhoz, kiken tud a 
legtöbbet segíteni, de azért ez mégis egy összoktatási kérdés, amelybe a hivatalnak nincsen 
beleszólása. Ennek egyszerű, nagyon egyszerű indokai vannak: pénz.  

Ezen belül mi azért tudunk küzdeni, hogy az Arany János kollégiumi program a maga 
háromszoros kollégiumi normatívájával egyrészt megmaradjon, másrészt pedig azt a szakmai 
pluszt, amit mi elsődlegesnek gondolunk, illetve direkt specifikusan a minket érintő, a 
hátrányos helyzetűek közül a legrosszabb helyzetben lévőket, a halmozottan hátrányos 
helyzetűeket direkt módon próbáljuk meg odajuttatni.  

Mind a mellett, hogy ez egy hatalmas nagy probléma, én tudom, ettől függetlenül 
nekünk specifikusan kell tudni válaszokat kreálni, válaszlehetőségeket legalább fölmutatni - 
sajnos.  

 
DR. SZŐKE JUDIT: A kérdés arra vonatkozott, hogyan mérjük az eredményeket, 

milyen szándék van erre, és hogy vannak-e már ezzel kapcsolatban adatok. 
Maga az integrációs pedagógiai rendszer harmadik fejezete tartalmazza az iskolákra 

vonatkozóan azokat a kimeneti követelményeket, amelyeket meg kell célozniuk, el kell érniük 
ahhoz, hogy a normatívajogosultság fennálljon. Ha úgy vesszük tehát, maga az IPR már egy 
minőségbiztosítási eszköz is arra, hogy ez a töménytelen mennyiségű pénz, ami 
normatívaként kimegy, hasznosuljon. Jelenleg dolgozik rajta - írtam is ezt az anyagban - az 
Országos Oktatási Integrációs Hálózat egy minőségbiztosítási teamje azon, hogy ennek az 
IPR-nek megalkossa az intézményi önértékelési és önellenőrzési rendszerét, ami ezt a 
minőségbiztosítást egyrészt pontosabbá teszi, átgondoltabbá teszi, és szeretnénk a szabályozás 
részévé tenni. Tehát hogy az iskola saját maga átlássa, megtesz-e mindent annak érdekében, 
amit a jogszabályok előírnak. Ezzel szeretnénk őket arra ösztönözni, hogy az itt 
meghatározásra került eredmények a program eredményeként hozhatók legyenek. Többek 
között ilyenek vannak benne, hogy a hátrányos helyzetű gyerekek továbbtanulási mutatóinak 
javulása, érettségit adó középiskolában való továbbtanulásuk arányának növekedése, a 
lemorzsolódás csökkentése, a multikulturális tartalmak beépülése. Ezeket ellenőrizni lehet - és 
ezt az OKÉV ellenőrzi, mint minden más normatíva felhasználását.  

Hogy maga az integrált nevelés milyen eredményeket hoz ennek az országnak, vagy 
milyen eredményeket hoz az iskoláknak, magának ennek a társadalmi csoportnak… (Nagy 
József: De például jobban tudnak-e olvasni majd a magyar gyerekek? Én mást kérdeztem, 
nem ezt.) Azért mondom tovább, hogy ezt, amit ön kérdez, ebbe a bizonyos HEFOP-
programba mint kutatási programot építettük be. Azaz az integrált nevelés hogyan hat a 
tanulók iskolai teljesítményére. Ez egy kutatási program. Ha úgy vesszük, az integráció 
hasznát akarjuk megnézni, minden célcsoport számára. Ez a kutatási program ebben az NFT I. 
programban megvalósult, a közbeszerzési kiírás megtörtént. Egy másik kutatás pedig azt nézi, 
hogy a pedagógusok a programban való részvétel eredményeként milyen változáson, milyen 
fejlődésen mennek keresztül. Egy harmadik kutatás is beépült - nem ebben a nagy 
programban van -, az pedig a hátrányos helyzetű gyerekek lemorzsolódását kutatja.  

A professzor úr kérdésére válaszolva: igenis, meg akarjuk tudni, hogy az integrált 
nevelésnek milyen haszna van, és magában a szabályozás minőségbiztosításában és 
különböző nagy kutatási programokban kapunk ezekről visszajelzéseket. 

 
DARÓCZI GÁBOR: De hogy én az eredeti kérdésre is megpróbáljak egy kicsit 

válaszolni, ha jól értem, ez most nem tökéletesen elégítette ki önt… 
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NAGY JÓZSEF: Az volt a kérdésem, milyen eszközökkel mérik a gyerekek - hogy azt 

a szót használjam - teljesítményét, eredményeit. Tehát hogy javul-e ennek a rétegnek a 
felkészültsége, javulnak-e készségei, képességei és mennyivel.  

 
DR. SZŐKE JUDIT: Ezt mérjük. Ez a kutatás témája, ez a címe: Iskolai teljesítmény 

az integrált osztályokban. Nem az én tisztem ennek a kutatásnak az ismertetése, mert nem 
akarok dilettáns lenni. 

 
NAGY JÓZSEF: Akkor köszönöm szépen. 
 
DR. SZŐKE JUDIT: De tudom önt tájékoztatni erről a kutatásról, a céljáról, a 

megvalósításáról, magáról a hipotézisről - ha kívánja. Én ezt az anyagot rendelkezésre tudom 
bocsátani. 

 
DARÓCZI GÁBOR: Lehet, hogy nem vagyunk tökéletesen egyértelműek magának az 

integrációs logikának az elmagyarázásában. Példának okáért az integrációs normatíva nem azt 
jelenti, hogy ezekben az iskolákban adott esetben például kötelező logopédust alkalmazni, 
vagy kötelező alternatív olvasástanítási módszereket vagy másfajta tanítási módszereket 
alkalmazni. Az integrációs normatívával - és szerintem ezt Judit nagyon helyénvalóan mondta 
el - egy dolgot szeretnénk elérni: azok a rettenetesen nagy különbségek, amelyek ma állami 
finanszírozású általános iskola, és ugyanazon a településen adott esetben háromszáz méterrel 
arrébb található állami finanszírozású általános iskola - minden tekintetben egyébként 
ugyanolyannak kinéző általános iskola - között vannak, ne legyenek. Ebben az van benne, 
amit a PISA-kutatás kimutatott. Itt végképp nem kell elmondanom, de egy hatalmas nagy 
pofon volt nekünk, amit most már végképp ideje észrevennünk: miközben tudjuk, hogy 
vannak nagyon jó, szuper „lóversenyistállóink”, ahonnan a legjobb tanulók jönnek ki, akik 
nemzetközi versenyeket fognak nyerni, aközben el kell ismernünk azt, hogy nagy tömegekben 
oktatunk ugyanazon NAT szerint, ugyanazon tanárképző iskolába járt tanárok segítségével 
gyerekeket, akikből - nagyon durván fogalmazva - hivatásos munkanélkülieket gyártunk. Az 
integrációs logikának ez a legfontosabb mérvadója, hogy azok a különbségek, amelyek ma 
vannak, ne legyenek.  

Az eredeti kérdésre válaszolva: én azt gondolom, a kompetenciafelmérések és -
kutatások fognak erre majd választ adni minden tekintetben. Én azt remélem, meg tudjuk 
mutatni - akár a specifikus kutatások segítségével, amit Judit említett, akár az oktatás egészét 
átfogó kutatásokkal -, hogy ezekben az iskolákban milyen eredményeket értünk el. Nagyon 
fontos dolog, hogy ez egy elég új logika, egy elég új - mondjuk azt - világnézet. Én azért 
csinálom ezt, és a kollégáim is azért csinálják ezt, mert hiszünk benne. Hogy a hitünknek 
ebben a tekintetben milyen ilyen jellegű kérdésekben átfordítható eredménye van, idő 
kérdése, hiszen a bevezetés óta még nem telt el az a bizonyos négy év sem, ami alatt felmenő 
rendszerben egy iskolában minden évfolyamon bevezetésre került volna az integrált oktatás. 

Visszatérve tehát az eredeti kérdésre: ezeket mérjük specifikusan, és mérjük, mint az 
oktatás egészét. Hogy ennek mikor lesz ennyire jól kimutatható eredménye, az attól is függ 
például, hogy ezek a bizonyos nagyon fontos tanártovábbképzések, amelyek 
szemléletátalakítást céloznak meg, mikor tudnak az emberekhez eljutni. 

Egy kérdést kihagytunk: a civil szervezetek által benyújtott vagy benyújtandó, az 
Ebkt. törvényre vonatkozó pereket. Voltak, illetve vannak is ilyen perek. A legfontosabb 
tapasztalat ebből az, hogy ugyanúgy, mint minden rettenetesen új dolognak, még a bírói 
gyakorlata sincs meg. A miskolci pert - amit, gondolom, önök is ismernek - legnagyobb 
részben végigültem, és a legfontosabb tapasztalatom az volt belőle, hogy a törvény 
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alapgondolatát - amely azt mondaná ki, hogy ilyen diszkriminációs perekben a bizonyítási 
tény megfordítása lenne kötelező - nem sikerült eljuttatni a bíró úr fejébe, tehát ez nem is 
valósult meg, ezért megy tovább ez a per. Lehet, hogy ez egyben azt is jelenti, hogy nemcsak 
a bírók fejében nincs meg tökéletesen ennek a rendszere, ennek a világa, hanem ez senkinek a 
fejében nincsen meg. Terveink szerint például a nemrég életre hívott antidiszkriminációs 
jelzőrendszerrel azt szeretnénk elérni, hogy azt a tényt, kivel szemben történik ilyen 
diszkrimináció, elég jól tudjuk. Nem véletlenül mondtuk azt, hogy a nyolc általános iskolánál 
nem többet végzett szülők gyermekeivel. Azt is tudjuk, hogy ezek a szülők - sajnos - milyen 
érdekérvényesítő képességgel rendelkeznek, és adott esetben nem biztos, hogy tökéletesen 
tudatában vannak még annak sem, hogy ami velük történik, az mondjuk valamilyen 
törvénytelen esemény. De ha van egy olyan rendszer, ami segíti ezeknek az információknak 
az eljuttatását sok-sok lépcső kihagyásával a megfelelő helyre - akár ebbe az épületbe, akár az 
egyenlő bánásmód hatóság elé, akár a jegyző elé -, az nagyon sokat segít. Ennek gondolata 
hívta létre az antidiszkriminációs jelzőrendszert, ami jelen pillanatban hat megyében 450 
kiképzett emberből áll, akik hamarosan egy direkt információs csatornán keresztül lesznek 
egymással, ügyvédekkel, jogászokkal, illetve a célintézményekkel, jogvédőkkel, az egyenlő 
bánásmód hatósággal, a minisztériumokkal, az OKÉV-vel összekötve. 

Remélem, hogy minden kérdésre válaszoltunk.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólások következnek. Liskó Ilona! 
 
LISKÓ ILONA: Én ezt a programot nagyon jól ismerem, mert az elejétől kezdve 

tájékozódtam a működéséről, és nagyon jónak tartom. Ezért nem is a programról szeretnék 
beszélni, hanem arról, hogy miközben ez megvalósul és teljesen jól megy, nagyon jól 
látszanak és ebben a beszélgetésben is nagyon jól előjönnek azok a pontok, ahol újabb és 
legalább ilyen erőteljes támogatással rendelkező, ilyen hatékonyságú programok indítására 
lenne szükség annak érdekében, hogy az a cél, amit ez a program is kitűzött, megvalósuljon. 

Azt szeretném kérdezni Daróczi Gábortól, hogy vannak-e elképzelések arról, hogy 
nemzetközi pénzek felhasználásával meg saját erőforrásból is egyéb programokat emellett 
még indítsanak. Itt mindjárt kiderült a kérdésekből, meg a beszámolókból is jól látszik, hogy 
minden mindennel összefügg. Ez az iskolai integrációs program egy óvodai fejlesztési 
program nélkül egy félkarú óriás, mert azt már a szakirodalomból szinte mindenki tudja, hogy 
a hátrányok minél korábban kompenzálódnak, annál eredményesebb a kompenzálás. 

Ráadásul az az érzésem a kutatási anyagokat ismerve, hogy ez az óvodai probléma 
nagyon szorosan összefügg a magyarországi kistelepülési oktatási intézmények helyzetével, 
gondjaival. Tehát itt lényegében ugyanarról van szó: amíg a kistelepülések 
intézményrendszerének kérdése nem tisztázódik, és erről nem alakítunk ki egy használható 
fejlesztési koncepciót, addig ez a dolog nem fog megoldódni. Mert itt – és ezt már nem tudom 
hányadszor azt hiszem, mindenkinek elmondtam meg leírtam – a ’70-es bekörzetesítés 
nyomasztó politikai élménye azt eredményezte, hogy egy kistelepülési intézményfejlesztési 
koncepcióban máig egyik kormány sem tudott elindulni. Ebből következik, hogy vannak 
olyan lepukkant kistelepülések, ahol nagyon sok roma és nagyon sok hátrányos helyzetű 
gyermek lakik, ahol semmi sincsen - ők körzeti központokba járnak iskolába -, ugyanakkor 
vannak olyan kistelepülések, ahol a ’90-es lelkesedés visszahozta vagy megőrizte a 
nyolcosztályos általános iskolát, ami azóta már szintén lepukkant, és ott meg az a baj, hogy 
összevont felső tagozatos osztályokban oktatnak többnyire ugyancsak roma gyerekeket.  

Ehhez lenne a kistelepülési iskola- és óvodafejlesztési rekonstrukciós program; 
egyszerűen számba kéne venni azt a pár száz kistelepülést, ahol most már a lakosság nagy 
része hátrányos helyzetű, ahol főként roma gyerekek vannak jelen, és ott kialakítani azt a 
triviális megoldást, hogy legyen óvoda és alsó tagozatú oktatás, a felső tagozatot pedig vigyék 
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el egy olyan helyre, ahol biztosítani lehet a jó minőségű oktatást, mert van rá pénz és személyi 
feltételek. Ezt kéne kialakítani. Ez egy nagyon fontos feltétele lenne annak, amit Juditék 
csinálnak, tehát, hogy az általános iskolai integrációs program megvalósuljon. Őszintén 
szólva eddig nem nagyon láttam ennek a fejlesztési tervnek a csíráját sem. Most, a ciklus 
végén nem igazán érdemes a kormánytól ezt kérdezni, de hát azért mindenki terveket csinál 
jövőre is. Szóval azt szeretném kérdezni, hogy van-e valami elképzelés erre. Ez az egyik. 

A másik: itt szóba került mindjárt a következménye ennek a programnak, a kollégium 
ügye, tehát amikor kimennek az általános iskolából a gyerekek, és jön a középiskola, a 
kollégium. Nagy részük kistelepülésen lakik, és kollégiumba megy. Itt egy kollégiumi 
program van, amelynek a működése és a finanszírozása is évről évre bizonytalan, és amelyik 
ugyan ennek a ciklusnak az elején elkezdődött az Arany János alprogrammal, amelyik a 
kollégiumra és a hátrányos helyzetű gyerekekre koncentrál, főként a romákra – az itt lévő 
gyerekek 56 százaléka roma, tehát nagyon sokan vannak –, csak a probléma az, hogy ezt a 
dolgot sem megfelelő szakmaisággal, sem megfelelő ütemben nem fejlesztették az elmúlt 
években. Stagnált a kollégiumi álprogram ahelyett, hogy az első kollégium mellett, ami 
elindult, most már lenne még húsz, mint amennyi az Arany János programban van, és 
remekül működik is. Tehát nem történt meg az elmúlt években – nyilván anyagi okok miatt, 
meg még nem tudom, milyen okok miatt – ennek a megfelelő fejlesztése. Ez is egy olyan 
dolog, amit szerintem komolyan kéne venni, és a következő ciklusban egy kicsit jobban 
fejleszteni. 

A másik, amit tudunk, hogy ezeknek az integráltan, nem integráltan vagy akárhogyan 
oktatott roma és hátrányos helyzetű gyerekeknek a nagy része bemegy a szakiskolába. A 
szakiskolásoknak szintén jelentős része kollégiumban lakik. Tudjuk – nemrég csináltam erre 
egy kutatást –, hogy hogy néznek ki a szakiskolai kollégiumok. Nagyon adódott volna és 
nagyon adódik holnap is az, hogy egy szakiskolai fejlesztési programmal, szintén dupla vagy 
tripla fejkvótával tessék elindítani egy ilyen integrációs programhoz hasonló nagy fejlesztési 
programot erre a célcsoportra. Ha ott fogjuk találni az összes roma meg hátrányos helyzetű 
gyereket, akkor lehet nekik segíteni abban, hogy eljussanak valóban az érettségiig és a 
szakmáig. 

Tehát pillanatnyilag ez a program nagyon jó, de áll magában egy hegyen, és körülötte 
ott vannak a szakadékok, a nehézségek meg a nem tudom, mik, vagyis lenne mit fölhozni 
annak érdekében, hogy ne egyedül legyen. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szabados úr! 
 
DR. SZABADOS LAJOS: Néhány mondatot szeretnék elmondani. Az egyik, hogy 

1959-ben kezdtem el tanítani, 1959 óta nagyon sok divat húzódott végig az oktatáson. Most 
azt érzékelem, hogy sajnos az integrált oktatás is kezd divatszámba menni. 1959-ben egy 
kistelepülésen a harmadik osztályt kaptam meg mint tanító, ahol voltak cigánygyerekek és 
enyhén értelmi fogyatékos gyerekek, a többiekkel együtt. És nem jelentett problémát nekem, 
a tanítónak, hogy mindenkit egyformán kell tanítani. Aztán jöttek a divatok, hogy ki kell 
onnan emelni a gyerekeket. És most jön a másik divat - és ezért nem tetszik ez nekem, egy 
kicsit erőltetettnek, itt-ott feltétel nélkülinek tartom -, az integrált nevelés. 

A másik dátum: 1992. Illyés Sándor professzor - előző OKNT-elnökünk -, aki nagy 
értője és szakembere volt ennek, Békéscsabára jött a tanítóképzőbe, ahol én akkor főigazgató-
helyettesként dolgoztam. Leültünk beszélgetni, és ő akkor azt mondta, tudomásul kell venni, 
hogy a magyar pedagógia úgy általában, meg a pedagógustársadalom szegregációpárti, tehát 
az integrációra való átállás nem lesz egyszerű dolog. Közös megegyezésünk alapján olyan 
tanítókat képeztünk, akik a tanítóképzési idő alatt fakultáltak gyógypedagógiai témákban, és 
amikor lediplomáztak Békéscsabán, akkor, beszámítva az ottani fakultációt, átjöttek a 
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Bárczyra, ahol két év alatt megszerezték a gyógypedagógusi diplomát is. Lényegében hat év 
alatt lett nekik egy általános tanítói diplomájuk meg egy gyógypedagógus-diplomájuk is. Én 
ezt nagyon jó formának tartottam. Én magam integrációpárti vagyok - tévedés ne essék -, csak 
féltem az integrációt. Gyakorlati tapasztalataim vannak, amik indokolják is, hogy féltsem.  

1996. a következő dátum, amikor Jászberényben a gyakorlóiskola igazgatója azzal 
keresett meg, hogy tudja, foglalkozom ilyen kérdésekkel, és van egy problémája: 
decemberben találtak egy olyan első osztályos tanulót, értelmiségi szülők gyermekét, akinek a 
haladásával nem voltak megelégedve, valami probléma van, a lényeg, hogy elvitték 
vizsgálatra, és kiderült, hogy értelmi fogyatékos a gyerek, enyhén, középfokban valahogy. 
Mit csináljanak vele? Leültek a szülőkkel. Azt mondta az édesanya, aki orvos volt, hogy ő azt 
gondolja, az ő kislánya egy aranyos, türelmes, alkalmazkodásra képes ember, aki nagyon 
szereti a tőle okosabbaktól ellesni mindazt, amit el kell lesnie az érvényesülése érdekében: 
maradjon ott a gyakorlóiskolában, a gyerekek között. Ezzel kezdődött meg Jászberényben a 
gyakorlóiskolában az integráció. Halkan megjegyzem, hogy azért minden feltétel nem volt 
biztosítva hozzá.  

Rá egy évre ugyanilyen esetünk történt, akkor meg az értelmiségi szülő azt mondta, a 
gyereke nem tudja elviselni, hogy a környezetében mindenki minden területen okosabb 
legyen, ő szeret villogni, kitűnni - ezt a gyereket Jászberényben az eltérő tantervű iskolába 
adták be. Mind a két gyerek végzett, gondolom, mindkettő meg is találja a számítását. 

Amiért ezt a mesét elmondtam, az az, hogy én azt gondoltam, és nagyon régóta 
mondogatom itt is, hogy ennek a „vagy-vagy”-nak meg kellene már szűnni, és át kellene állni 
az „is-is”-re. Szerintem központi kérdés az, hogy a gyereknek mi a jó. Nem az, hogy fönt mit 
akarnak végrehajtani, hanem hogy a gyereknek mi a jó. Az irány nem tetszik nekem 
mostanában, és erről szeretnék befejezésül szólni. 

Az egyik az, hogy én ilyen segélyszerű dolgokat látok, amiknek nem örülök. 
Gondolom, hogy a Jászberényi Főiskolai Karon nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy az összes 
pedagógusképzési karokhoz képest nálunk van a legtöbb roma hallgató. Mi együttműködési 
megállapodásokkal ezt segítjük. Nem engedünk a képzési követelményeinkből, mert ismerjük 
a cigányokat. Aki foglalkozott cigányokkal, tudja, hogy ők szeretik néha kikerülni a dolgokat. 
Nem engedünk. Olyan kedvezményt adunk, hogy pótolhassa be, de olyat nem, hogy most 
nem volt időm, és akkor majd megkapok egy kedvezményes jegyet. 

Nem tetszik nekem az, hogy az általános iskolát el sem végzettek mehetnek szakmát 
tanulni, szakmunkásképzőbe. Nem tetszik, hogy jogosítványt kaphatnak olyanok, akiknek 
nincs meg a nyolc általános iskolai végzettségük. Nem akarom részletezni, olyan körben 
vagyunk, ahol mindenki tudja, mire gondolok. 

Én tehát azt mondom, hogy az egyes tanulók felé kellene fordulni, őket kellene 
megnézni kutatásban, mérésben, összehasonlítani ezeket a dolgokat. A feltételeket meg kell 
teremteni. Feltételek alatt azt értem, hogy szerintem nagyobb lehetőséget kellene biztosítani 
gyógypedagógus-képzésre, hiszen ahol integrált nevelés, integrált oktatás van, ott okvetlenül 
szükség van egy-két-három gyógypedagógusra. Tehát több gyógypedagógusra van igény. 

Végül a harmadik, amit én nagyon fontosnak tartok, hogy a pedagógusképző 
intézményekben finanszírozzanak olyan programokat - benne az ottani helyi tantervben -, 
hogy befogadó pedagógusokat, tanítókat, tanárokat - mármint ezt befogadó pedagógusokat - 
képezzünk.  

 
DARÓCZI GÁBOR: Ezt nem értem.  
 
DR. SZABADOS LAJOS: A „befogadó” szóból… 
 
DARÓCZI GÁBOR: Integrálást befogadó? 
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DR. SZABADOS LAJOS: Nem elég az, hogy gyógypedagógus van az iskolában. Ha a 

pedagógus ezt nem érti, vagy nem szereti csinálni, meg nehezebb is, erre valamilyen program 
kellene. Ez a továbbképzésben is meg kell jelenjen. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Marica a következő. 
 
SZAKÁCS MIHÁLYNÉ DR.: A kérdésemhez kapcsolódik a mondanivalóm is. Az 

óvodával, az óvodai nevelés eredményének figyelembevételével kapcsolatos a javaslatom. 
Tudom, hogy egy HEFOP-pályázat szigorúan meghatározza azokat a szempontokat, köröket, 
amelyek között egy vizsgálat, egy program megvalósítható. Mégis szeretném javasolni - 
megerősítve Liskó Ilona gondolatait is -, hogy az óvodai nevelést nem lehet egy ilyen 
vizsgálatból, egy ilyen programból kihagyni. Ha csak olyan szempontokat veszünk 
figyelembe, hogy a roma családok számára is nagyon fontos az intézményes nevelésbe 
történő belépés érzelmi és pedagógiai hatásrendszere, akkor az óvoda ebben biztosan 
jeleskedik, hiszen a szocializáció a roma gyerekek számára ott kezdődik el, az óvodában. 
Igazán én nem tudom elfogadni azt, hogy férőhelyhiányok miatt nem veszik fel a roma 
gyereket. A közoktatási törvény egyértelműen előírja, hogy ötéves kortól kötelező felvenni az 
iskolába lépő gyerekeket. Egyébként is, ismerve az óvodapedagógusok attitűdjét, nem 
jellemző, hogy elutasítják a felvételüket kérő roma gyerekeket. 

Ezen kívül azt is szeretném jelezni, hogy a családdal való együttnevelés legértékesebb 
színtere az óvoda. Ha a roma szülőket arról kell meggyőzni, hogy az intézményes nevelés 
milyen előnyökkel járhat a gyerekek számára, akkor ebben az óvoda jeleskedik. Gondolom, 
hogy az óvoda-iskola kapcsolatában is egyértelműen pozitív előzményeket jelenthet. 

Azt gondolom, egy dolog a normatívakiegészítés. A pedagógusokat alapvetően nem a 
normatíva vezérli, hiszen azt hallottam a válaszban is, hogy az óvodában természetes az 
integráció normatíva nélkül is. Tehát nyilván - és itt szeretném átvezetni a mondanivalómat a 
következő gondolatkörre -, hogy a pedagógusképzéssel való együttműködést nagyon 
komolyan hangsúlyozni kell, akár a programban, akár a program továbbéltetésében, 
továbbfejlesztésében, hiszen elévülhetetlen eredményei vannak az óvó- és tanítóképzésnek az 
integrált nevelést illetően. Csak néhány PHARE-pályázatot és pályázati eredményt szeretnék 
bizonyításul, segítségül hívni, hogy akár a dajkaképzésben, az óvóképzésben, a 
tanítóképzésben nagyon sok sikeres pályázat eredményeként valósultak meg az integrált 
nevelés feltételei az óvodában és az iskolában is. 

A hatékonyság vizsgálatára vonatkozik a másik gondolatom. Szabados tanár úrhoz 
kapcsolódva, a vagy-vagy szemléletet tényleg oldani kellene, és a vizsgálatnak egyértelműen 
a nem roma, nem hátrányos helyzetű gyerekek fejlődési mutatóinak vizsgálatát is céloznia 
kellene, az eredményességet az integrált nevelés szempontjából. Hiszen azért azt is 
figyelembe kell vennünk, hogy a roma gyerekek vagy a hátrányos gyerekek is hatással vannak 
az egyébként egészségesen fejlődő gyerekekre, tehát az együttnevelésnek mind a két oldalát 
vizsgálni szükséges, és nyilván az az eredmény lesz megnyugtató, amelyik egyértelműen azt 
bizonyítja, hogy az együttnevelésnek mind a két oldalon eredményei és hatásai vannak. 

Végül a pedagógus-továbbképzéssel kapcsolatos javaslatom az, hogy a pedagógus-
továbbképzés eddigi formáit és eredményeit érdemes lenne figyelembe venni. Csak jelezni 
szeretném, hogy továbbképzésre nem jelentkeznek a roma pedagógusok vagy a roma 
gyerekekkel foglalkozó pedagógusok. Ennek több oka is van, erről most nem szeretnék 
szólni, viszont azt tudom, hogy a roma szövetségek, önkormányzatok nagyon határozott 
bekapcsolódása ellenére is alig lehet beiskolázni továbbképzésre ilyen pedagógusokat. Meg 
kellene nézni, hogy milyen okokra vezethető vissza ez az érdektelenség. 

Röviden ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Karlovitz János úré a szó. 
 
DR. KARLOVITZ JÁNOS: Azzal kezdeném, hogy nagy örömmel olvastam és 

hallgattam ezt a beszámolót, mert úgy éreztem végig, hogy egy nagyon jó ügyről van szó és 
nagyon lelkes emberek viszik ezt az ügyet, úgyhogy ez öröm. Mi pedagógusok erről napokig, 
hetekig tudnánk beszélgetni, és elnézést, hogy így belelendülünk, de tényleg ez 
mindnyájunknak szívügye, egy nagyon fontos kérdés. Egy szóval is elmondhatnám a 
mondanivalómat, ami az lenne, hogy rendszerszemléletű megközelítés, de azért nagyon 
röviden pár oldalról hadd közelítsem meg ezt a témát ennek jegyében. 

Valahogy úgy érzem, hogy az integráció és szegregáció egy kicsit szómágiát kapott 
már - ha integrációpárti az ember, akkor jó elvtárs, ha néha azt mondja, hogy itt most nem 
kéne integrálni, mert elsietett vagy nem illik a rendszerbe, akkor nem jó elvtárs -, szóval a 
szómágia és a babonák ellen óvnám magunkat, mert nem ilyen fekete-fehér a világ, nagyon 
sok keveredés van. Én láttam már olyan integrált iskolát, hogy volt egy integrált osztály, ahol 
pokol volt a szegregált tanulók élete, mert ott házon belül szegregáltak. Szóval ez egy nagyon 
tarka ügy. (Közbekérdezésre:) Igen, kiközösítették őket házon belül. Tehát oké, hívei vagyunk 
az integrációnak, de ne ilyen egyoldalúan, fekete-fehéren nézzük, én is az „is-is”-t 
hangsúlyoznám. 

Az óvoda és az általános iskola valóban fontos, de az kell, hogy a szakmunkásképzés 
végig be legyen ebbe a rendszerbe építve. Erre utaltak és nyilván így gondolkodnak, csak hát 
most erre van pénz, erre van lehetőség, ez egy program. Ha egy másik megközelítést nézünk, 
a rendszerszemléletet, akkor vannak egy rendszerben programok, van rá pénz, anyagi fedezet, 
megvannak hozzá a körülmények és a személyek. Én a legnagyobb problémát a mai iskolában 
inkább a személyek vonatkozásában látom, tehát abban, hogy legyenek erre megfelelően 
képzett és megfelelő lelkesedésű emberek, akik végigviszik. Ha megfigyeljük, a 
neveléstörténetben mindig voltak pedagógusok, lelkészek, akik kiemeltek egy-egy gyereket, 
foglalkoztak vele külön, felzárkóztatták, satöbbi. Értem én, hogy most eljött az ideje annak, 
hogy ne egy-egy gyereket emeljünk ki, hanem tömegesen emeljük ki őket, rétegeket, egész 
csoportokat, és ez így jó, ahogy van, tehát megint csak azt mondom, hogy támogatást érdemel 
ez a program, csak – ahogy Liskó Ilona is mondta – még további programokat kell 
megvalósítani, és ahogy itt többen mondták, a teljes rendszert ki kell építeni a 
pedagógusképzésig, mert vannak itt-ott gyenge pontjai, vagyis megállhat a folyamat. 

Végül egy dolgot emelnék ki, ami talán még érdekes lehet, hogy megakadályozzuk a 
Pigmalion-effektust. A roma gyerekeknek, a roma családoknak, a roma nevelésnek vannak 
olyan előnyei, mintái, amiket érdemes lenne hangoztatni, hogy úgy mondjam, pozitívumai: az 
összetartás, a családszeretet, egyáltalán a szeretet, a lélek, ami ezekben a kisgyerekekben, a 
romákban van. Ez minta is lehet. Ez egy kicsit eltérő világ, de nem gyökeresen, tehát ennek a 
pozitívumait is ki lehet emelni programokban és egyáltalán a nevelésben, hogy ne mindig 
csak hátrányos helyzetűek legyenek. Annyiféle volt már az elmúlt ötven évben, voltak H-s 
gyerekek, voltak F-es gyerekek, mindig az elmaradókat próbáltuk segíteni, de az előnyeit is 
lehetne látni, ha egy kicsit másképp néznének ezekre a gyerekekre. Mindemellett nagyon sok 
sikert kívánok ehhez a gyönyörű programhoz, további folytatást és sok lehetőséget rá. 

Még egy utolsó. Nemrég bejártuk Belgiumot, Nyugat-Németországot, illetve más 
országokat, és azt láttuk, hogy nekünk sokkal könnyebb dolgunk van, mert nálunk ezek a 
roma gyerekek már ide gyökereztek évszázadok óta, tehát azokat a gyökereket is ki lehet 
emelni, ami magyar vonatkozású. Jártunk a kurd negyedben, ahol ez rettentő idegen volt 
nekik is, nekünk is, vagy Antwerpenben, ahol most már teljesen színes világ van, és nekik 
nehezebb a dolguk; lásd Párizs vagy más helyek. Szóval nekünk még előnyünk is van abból, 
hogy romáink vannak, akik egy kicsit ide gyökereztek, és ha ennek a gyökereit, a történelmi 
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közös múltunkat föltárjuk, talán ez is segíti azt, hogy még jobban tudjuk őket integrálni. 
Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Dobos Krisztináé a szó. 
 
DR. DOBOS KRISZTINA: Köszönöm szépen. Én csak három dolgot szeretnék 

hozzátenni, és sajnálom, hogy nem kaptam meg előre az írásos anyagot. 
Az első: a KOMA-nak több mint öt éve van ilyen pályázata, és nagyon sok szakmai 

tapasztalat gyűlt össze részben a pályázatokból, részben a beszámolókból, hiszen mi ezt 
nyomon követtük. A pályázattal a célunk az volt, hogy továbbtanuljon a gyerek, tehát az 
általános iskola alsó tagozatából bekerüljön a felső tagozatba simán, majd onnan 
továbbmenjen. Azonban volt egy kritériuma – és itt Maricához szeretnék kapcsolódni –: a 
szülőkkel, a családdal való kapcsolat. Az ottani helyi családsegítők ebben nagyon sokat 
segítettek. Ha az iskola és a családsegítők összekapcsolódnak szakmailag, ez nem jár 
konfliktusok nélkül, tehát először olyan veszekedések voltak, hogy az nem igaz, de utána 
kialakult egy rendszer. Ez az egyik. 

A másik: volt előzménye meg volt múltja is az integrációnak, ugyanakkor nagyon 
rossz lenne, ha mondjuk a Gandhi Gimnáziumot, ami egy szegregált gimnázium, becsuknánk, 
hiszen egyre javuló teljesítményt mutat, ismervén a múltját is. Ezeket a pozitív programokat 
jó lenne, ha megjelenítenénk, hiszen itt az igény nemcsak az iskolai integráció, hanem a 
társadalmi integráció is, hogy ne szakadjon szét a társadalom, a társadalmi integrációt pedig 
nem képes az iskola egymaga megcsinálni, kezdve azzal, hogy megnézi az ember a televíziót, 
hogy milyen hírek jelennek meg, egészen az egyéb társadalmi kérdésekig. 

A harmadik dolog pedig, ahogy Marica említette, az, hogy nemcsak a tanárképzés, a 
tanártovábbképzés fontos, hanem azok a tanári együttlétek, brain-stormingok is, amelyeken 
azok a tanárok, akik különböző iskolákban tanítanak, egymásnak átadják a tapasztalataikat. 
Több ilyen konferenciát rendezett a KOMA. Ezek fantasztikus segítséget nyújtanak, hiszen 
egy erre nem kiképzett, ezzel a kérdéssel nem foglalkozó tanár sokkal több segítséget kap, 
hogyha nemcsak elméleti előadásokat hall, hanem mások tapasztalatait, konfliktusait, sikereit 
és kudarcait is megismeri. Tehát jó lenne, ha ezek folytatódnának. 

Utolsó megjegyzésem: úgy tudom - többször voltam az Országos Cigány 
Önkormányzatban oktatási területen -, hogy azok az iskolák nem kapják meg ezt a 
normatívát, ahol csak cigány gyerekek vannak, mert a településből adódóan nincs lehetőség 
az integrációra. Ez így van-e, vagy ezen már módosítottak?  

 
NAGY JÓZSEF: Kedves Kollégák! Mentegetőzéssel fogom kezdeni. Itt ül mellettem 

egy professzor úr, Báthory Zoltánnak hívják, és ha a könyveit előveszitek, abban mi a 
központi kérdés? A differenciált nevelés, a differenciálás. Itt ül mellette egy másik valaki, 
akinek az egész élete tulajdonképpen azzal telt el, hogy nézi a gyerekek közötti 
különbségeket, az egész Difer azért van… Bennünk ül ez a dolog - ez az egyik. 

A másik, hogy ez egy nagyon jó anyag, és nagyon jó, amit csináltok. Amikor most én 
problémákat fogok fölvetni, akkor remélem, mindenki elhiszi, hogy nem ellene, hanem érte 
kiabálok.  

Először is egy friss tapasztalatomat szeretném említeni, lehet, hogy önök is ismerik. 
Doboz községben voltam néhány hónapja. Ott elég sok cigány van, és az óvodai munkájukat 
néztük meg. Meghívtak bizonyos okok miatt néhányunkat. Ők fölvették videóra, amit 
csinálnak. Igaz, hogy amatőr, és mozog az egész, de olyan élmény volt, amilyet én ritkán 
éreztem kutatásaim során, pedig elég gyakran részt veszek ilyesmiben. Ott ültek a gyönyörű 
fekete cigánygyerekek, ott a másikok, és együtt, közösen csinálták, élvezettel, azt, amit 
csináltak. 
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Majdnem mindenki fölvette az óvodát. Ha ezek a gyerekek, a hátrányos helyzetűek 

nem járnak óvodába, vagy csak hébe-hóba mennek, akkor mi följebb erőlködhetünk, ahogy 
akarunk: nem lesz siker. Ezért tehát én központi kérdésnek tartom, elsődlegesnek, hogy ott 
csináljunk meg ezeket a dobozi csodálatos eredményekhez hasonlóakat, próbáljuk terjeszteni. 
És ott még nem is kell nagyon erőlködnünk, mert elindul az óvodában egy olyan 
szocializációs folyamat, amit semmi mással nem lehet pótolni szerintem. Az iskolában már 
késő. Akkor a gyerek már elég sok negatív élményben részesült, és ott már korrigálni kellene. 
De, pláne, ha kiscsoportba bekerül, ami tulajdonképpen egy szoktatási év, akkor nagyon sokat 
tud nyerni. 

Valahol leírtam egy publicisztikai írásomban, hogy nincs az az ár, nincs az a tennivaló, 
amit ne lenne érdemes megadni és megtenni, hogy a hátrányos helyzetű gyerekek óvodába 
járjanak - jó megoldásokkal.  

Ez után problémákat szeretnék fölvetni. Nem sokat, hanem a leglényegesebbet - 
szerintem a leglényegesebbet. Az az oktatási rendszer, nevelési rendszer, ami ma 
Magyarországon tömegesen működik, nem alkalmas arra, hogy ezt a programot sikerre vigye. 
Elnézést, nagyon kemény a fogalmazás. Tudatában vagyok ennek. Vagyis többen mondták - 
Ica is, mások is -, hogy az egész rendszert kell ezzel a programmal egyidejűleg 
hatékonyabban fejleszteni, a cselekvő oktatás terjesztésével, és sok minden mással. Hogyha 
az nem leszünk képesek megtenni, akkor ez a program bajba kerül. Féltem ezt a programot. 
Valaki mondta azt, hogy ez egy hegytető, ami körül vákuum… Nagyon jó fogalmazás. 
(Derültség, közbeszólások.) De kár, hogy nem mi mondtuk! Ez azt jelenti, hogy az egész 
rendszerre vonatkozóan kellene kitörési pontokat meghatározni, és úgy belevonni, 
aládolgozni.  

Most mondom, hogy szerintem mi a legfontosabb. Szerintem a legfontosabb a tanulási 
motiváltság. Ez az első és mindenekelőtti. Ezt mérni is tudjuk, meg tudjuk állapítani. Hogyha 
látjuk, hogy ezzel a gyerek hogy van, és hogyha erre gondot fordítunk, odafigyelünk… Úgy 
szoktuk régen mondani, hogy a gyerekek szeretete, meg sok minden régi ilyen általános 
fogalom van, de most már konkrétan tudjuk, miben nyilvánul meg ez a tanulási motiváltság, 
és az antimotiváció meg az ellenállás, meg a tanárverés meg mindenféle hogy működik. Most 
már sok tapasztalatunk van. Hogyha ebben előre tudunk egy picit csak lépni, akkor ez a 
program is eredményes lesz, eredményesebb lesz. Ez az első.  

A második: a szocializáció, a szociális készségek fejlődése, fejlesztése. Ez csak akkor 
megy előre, hogyha kooperatív rendszerek tömegesen fognak működni. A gyerekek 
csoportosan cselekszenek, csinálják, egymással vitatkoznak, megbeszélnek. De ha ez a 
rendszer nem változik meg - ahogy szoktam mondani -, hogy egymás mögött ülnek a 
gyerekeink tizenkét éven keresztül, elszigetelve egymástól, ha ez nem változik meg 
tömegesen - mert van sok iskola, ahol már jelen vannak ennek a nyomai -, akkor az integráció 
nem sokra halad. Itt az a négy-hat fős csoport, abban lehet egy cigány, lehet egy olyan, lehet 
egy vezetője a csoportnak, aki segíti… Annyira kidolgozott már világszerte, hogy erre nagy 
pénzeket kellene fordítani, hogy ez a rendszer terjedjen. Ez a második dolog, tehát a szociális 
képességek, készségek fejlesztése az egész rendszerben. 

Ez után jön a harmadik, a kognitív készségek, képességek, az alapkészségek: írás, 
olvasás, számolás - még a szakiskolákban sem működnek ezek az alapkészségek. Ezeket kell 
mérni. A motiváltságot, a szociális készségeket és az alapkészségeket, a tanulás 
alapkészségeit, a gondolkodás alapvető készségeit, meg ezeket az elemi alapkészségeket. És 
ezeket az integrációban is a középpontba állítani. Nem hogy lehet, szerintem kell! És sok 
minden más van - nyilván csak tananyagban lehet csinálni -, de hogyha ezekben nem tudunk 
előrehaladni, akkor nem lesz sikeres ez a program. Akkor csak elköltjük a sok pénzt. 

Remélem, nem bántottam meg senkit. Úgy érzem, hogy nagyon nagy dologról van 
szó, és pillanatnyilag csak ezt a sokak számára tüneti szintű erőlködést tudjuk csinálni. De ha 
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más nincs, akkor ezt kell csinálni. 
 
ELNÖK: Köszönjük Nagy Józsefnek. Következik Polinszky Márta, utána Vágó Irén. 
 
DR. POLINSZKY MÁRTA: Én jó elhatároztam, hogy nem fogok ma ehhez 

hozzászólni, merthogy kezdettől fogva ismerem a programot, és ilyen külső, laikus lelki 
támogatóként Judittól rendszeresen érdeklődöm, hogy hol tart a dolog - tehát eléggé képben 
vagyok. De elhangzott egy-két olyan gondolat, ami miatt úgy éreztem, hogy hozzá kell 
szólnom. 

Az egyik röviden az Arany János kollégiumi program és annak támogatása. Lehet, 
hogy Ica el van maradva egy lépéssel. Ennek a külső támogatása - mert a programiroda 
hozzám tartozik a Sulinován belül - június 30-ával lényegében megszűnik. Nagy nehezen 
lehetett elérni, hogy annak a kolléganőnek a foglalkoztatása, akit fölvettünk kifejezetten a 
kollégiumi program szakmatámogatására, január 14-ével ne járjon le, hanem június 30-áig 
foglalkoztathassuk. Utána ez az egész külső támogatása mindkét programnak megszűnik.  

Az Arany János tehetséggondozó program beindult és nagyon jól működik, ezért 
hangsúlyosan a segítséget valóban a kollégiumi program elterjesztésére kéne fordítani, tehát 
az eddigi támogatás belső arányait is meg kellene változtatni, de erről azért kár beszélni, mert 
az eddigi támogatás megszűnt, így ez az egész el fog halni. Ez az egyik. 

A másik… Tudom, hogy ezzel Judit kenyerét elveszem, de azért hozom én szóba, mert 
az OKNT és az OKNT pedagógusképző bizottsága nagyban tudná segíteni ennek a 
programnak a támogatását. A cím alapján Juditnak nem volt feladata a HEFOP 2.1. A 
program részletes ismertetése és ennek az egész integrációnak a beágyazása különböző 
rendszerekbe, de ennek a programnak az egyik eleme, hogy a már szép számban kifejlesztett 
integrációt támogató, akkreditált pedagógus-továbbképzési programok a fejlesztés során 
beépüljenek a felsőoktatásba, a tanárképzésbe. Ha ez a fórum, az OKNT és ezen belül 
különösen a pedagógusképző bizottság valamiben tudná segíteni ennek a programnak a 
beágyazódását és az egyik elemét, az az, hogy a program vezetői segítséget és támogatást 
kapjanak abban, és lobbizzanak azért az itt érintettek, hogy ezek a programok igenis a 
pedagógusképzés elemévé válhassanak. Nagyon igaza van a professzor uraknak így együtt 
abban, hogy mekkora nagy beágyazottság kell, de az is igaz, hogy ha kis lépésekkel előre 
lehet menni, akkor nem is olyan kis lépés lenne például az, hogy ha ez az egész szemléleti 
megközelítés a pedagógusképzésben teret nyerhetne, és a pedagógusképző intézmények 
befogadóvá válnának ezen programok iránt. 

Judit azt sem mondta el - csak hogy a kipróbálás mértékét mutassam -, hogy tízezres 
létszámban vesznek majd részt a pedagógusok ezekben a pedagógus-továbbképzési 
programokban. Ezen tapasztalatok alapján ezt még fejleszteni is lehet. Itt szép számban ülnek 
a legkülönbözőbb típusú pedagógusképző intézményeket képviselő emberek, úgyhogy én 
mint OKNT-tag kérem az ő támogatásukat ennek a programnak a befogadására. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Vágó Iréné a szó. 
 
DR. VÁGÓ IRÉN: Én is csak azt tudom mondani, hogy hihetetlenül lelkes emberek, a 

legjobb tudásuk szerint csinálják ezt a programot, és ehhez csak gratulálni lehet. Az nagyon 
messze vezetne, hogy milyen társadalmi és oktatási rendszeren belüli okai vannak, hogy 
ilyeneket kell csinálni ahhoz, hogy bizonyos rétegek számára egyáltalán élhetővé váljon az 
iskola, ami sajnos sok más réteg számára sem élhető. Erre még fogok egy külön példát is 
mondani. 

Az Útravaló-ösztöndíjprogram az egyik, amihez szeretnék kapcsolódni. Erről kevés 
szó esett, ugyanakkor, ha itt 20 ezer diák mentorálásáról van szó, akkor ez valószínűleg 
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pénzügyi tekintetben és minden más tekintetben is egy nagy volumenű vállalkozás. 2005-ben 
indult ez a program, talán már valamit lehetne arról mondani, hogy mi történt. Ilyen fajta 
egyéni rásegítésnek lehet létjogosultsága bizonyos területeken, tehát ahol ez a program már 
elterjedt, például az általános iskolákban, ott talán meg lehet jelölni azokat, akiknek még ilyen 
plusz rásegítésre szükségük van.  

Valóban nagyon kevesen jutnak el az érettségiig, ott is jól belőhető ez a célcsoport. Én 
azonban összekapcsolnám a hiányokkal ezt a dolgot. A szakképzésben ma már, ha úgy 
vesszük, nagyobb romaarány van, mint az általános iskolákban összességében. Ott tehát nem 
feltétlenül az egyének támogatása, hanem ennek az egész rendszernek a minél előbbi 
bekapcsolása szükséges. Csatlakozom ezért Daróczi Gáborhoz abban, hogy az egy nagyon 
felszínes érv, hogy a középfokra még nem érkeztek el a romák tömegesen – ez egyszerűen 
nem igaz a szakképző iskolákra. Ott tehát a legelső lépés ez kellene, hogy legyen. 

Ezen belül leginkább a szakképző iskolai kollégiumok mellett szeretnék lobbizni. 
Nagyon sok vizsgálatunkból az derül ki, hogy ott tudnak megmaradni, illetve azok a roma 
gyerekek tudnak szakmához jutni, akik kollégiumban laknak. Egyszerűen az iskolák a maguk 
gyár jellegével és futószalagjával alkalmatlanok erre. Tehát az egyéni mentorálás helyett 
sokkal költséghatékonyabb lenne ezeknek a kollégiumoknak - egyébként sokban folyik ilyen 
mentorálási tevékenység - a megtámogatása. Ezt megfontolásra ajánlom. 

Zárógondolatként azt szeretném elmondani, hogy bizonyos emberek számára 
megpróbáljuk élhetővé tenni, főleg jogszabályi keretekkel, de pedagógiai, tartalmi 
eszközökkel is a magyar iskolarendszert, azonban iszonyú nagy bajok vannak generálisan. 
Egy olyan iskolában ültem végig reggel 6-tól este 6-ig órákat egy héten keresztül, ami egy 
kötelező beiskolázású szakképző iskola. A legeslegriasztóbb példát szeretném elmondani. 
Egy olyan osztályban, csoportban, ahova a gyerekek fele kötelező beiskolázással került, és 
ezek jószerivel azonosak a romákkal, akiket már máshová nem vettek fel, ebben a kilencedik 
osztályban egyfolytában nyolc úgynevezett pályaorientációs órát ültem végig. Ezek teljes 
csoportban, osztályteremben zajlottak, és egy olyan szakma anyagismeretét diktálták ezeknek 
az írni alig tudó gyerekeknek nyolc órán keresztül, amit az iskola egyébként nem tanít már, 
ráadásul ez egy szolgáltató szakmacsoport volt. Amikor megkérdeztem, hogy minden 
pályaorientációs óra így néz-e ki, azt mondták, hogy nagyjából. Egy nagy műhelye van, és 
rengeteg szakmát oktatnak az iskolában. Amikor megkérdeztem, hogy ezeket a gyerekeket 
levitték-e már a műhelybe, hogy esetleg orientálják őket, akkor azt mondták, hogy annyira 
fegyelmezetlenek, hogy balesetveszélyt jelentenek. (Liskó Ilona: Hányan voltak?) Akkor 26-
27-en voltak, már az októberi statisztikát leadták. Egyébként a legdöbbenetesebb az volt, 
hogy viszonylag csendben ültek, és amit diktáltak mondatonként, azt leírták. Tehát 
ténylegesen nem az volt számomra meglepő, hogy ez történik, hanem az, ahogy erre a 
gyerekek reagáltak. Én csak kettőt bírtam ki ebből az órából, aztán elmentem onnan. (Nagy 
József: A XIX. században volt egy törvény: pennába diktálni pedig tilos! – Daróczi Gábor: 
Nincsen már penna... – Derültség.)  

Köszönöm, és elnézést, hogy egy kicsit más is volt benne. 
 
ELNÖK: Szenes György az utolsó… 
 
DR. SZENES GYÖRGY: Mindig – ehhez kétség sem fér. (Derültség.) 
 
ELNÖK: Hozzá akartam tenni a főnevet, hogy az utolsó hozzászóló. 
DR. SZENES GYÖRGY: Tisztelt Tanács! Nem terveztem, hogy szólok, mert sem 

óvodai, sem alsós szakembernek nem nevezhetem magam egyáltalán. Amit Irén mondott, 
azzal viszont sok mindenben tudok azonosulni, és a szakképzés tekintetében szeretnék néhány 
dologról szólni. 
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Teljesen világosnak látszik, hogy ha azon kompetenciák, amelyekről Nagy József 

beszélt, ezen program - vagy bármilyen program - keretében kiteljesednek, akkor nincs már 
tovább mit beszélni arról, hogy milyennek kell lenni, hogyan fognak bekerülni ezek a 
gyerekek a gimnáziumokba, szakközépiskolákba vagy a szakiskolákba. Akkor látjuk a 
Kánaánt. De addig mi lesz? A kérdés számomra alapvetően ez, és a szakiskola tekintetében is 
alapvetően ez a probléma. Ezért elkötelezett híve vagyok annak, hogy a szakiskola jelenlegi 
helyzetében generális változtatásokat kell megcsinálni, mert a társadalmi mobilitás 
szempontjából az egyik legfontosabb dolog, hogy a hátrányos helyzetű cigány, nem cigány, 
mindegy hogy milyen népesség, gyerekek számára olyan piacképes szakképesítéseket kell 
adni, amelyek lehetővé teszik számukra a munkaerő-piaci bekapcsolódást. Alapvető kérdés e 
tekintetben, hogy ez a program valamilyen szinten a következő időszakban a szakiskolákat is 
beintegrálja-e. Habár tudom, hogy kezdeni az óvodában kell ezt az egészet, de mire eljutunk 
tizenvalahány év múlva ezen gyerekekkel az általános iskola végéig, addig valamit kell 
csinálni, mert tovább nem lehet várni. Ezért én nagyon fontosnak látom azokat az 
erőfeszítéseket, amelyek elindultak a szakiskola változtatása kapcsán. Ezért is szóltam én a 
kollégiumokról, mert Irénnel száz százalékig egyetértek, hogy ez a kollégiumok működése 
nélkül nem fog tudni megtörténni. 

 
ELNÖK: Akkor engedtessék meg, hogy összefoglaljam. Természetesen adok 

lehetőséget a válaszra, de hozzászólásra már nem. Azzal szeretném majd zárni, hogy néhány 
olyan kérdésben, amelyekben látszólag fennhangon egyetértés van, és hangsúlyokat szeretnék 
aláhúzni, segítendő ennek a programnak a beilleszkedését és sikeres megvalósítását. Egy 
határozati javaslatban kívánom majd összefoglalni a segítségetekkel - de előbb kérem, hogy 
szóljatok a reagálásokra. 

 
DARÓCZI GÁBOR: Először is szeretném a tanácsnak megköszönni a felém irányuló 

nagyon pozitív, ellenben nem jogos feltételezését: nagyon sok olyan kérdést kaptam, amit 
szerintem Magyar Bálint miniszter úrnak kellene leginkább címezni. Gondolom, hogy a 
tanács… (Dr. Báthory Zoltán: Neki címezzük, csak neked mondjuk! - Derültség.) Át fogom 
adni, de azért annyira szerintem nem hasonlítunk egymásra. 

A legfontosabb dolgok, amiket hallottam, és amiben azt kell mondanom, hogy 
szerintem történtek olyan dolgok, amik itt felvetésként vagy javaslatként elhangzottak, de mi 
már megtettük. A legfontosabb dolgot Szabados tanár úrnak mondanám. Egyetlen vágyunk 
van - nagyon röviden, nagyon sarkítottan, ezáltal nagyon hazugul megfogalmazva: az 59-es 
állapotot visszaállítani, hogy abban az osztályban, amelyikbe bemegy bármelyik gyerek, 
találkozhasson cigánygyerekkel, bolgár gyerekkel, enyhe fokban értelmi fogyatékossal, az 
úgynevezett - ha eztán még létezik - a többségi társadalom gyerekével, ha beszélhetünk még 
egyáltalán ilyesmiről.  

A legfontosabb kérdés - és ami nekem a mai hozzászólásokból lejött -, hogy miért kell 
erről beszélni. Azokat a folyamatokat, amiket időnként írásban is meg szóban is spontánnak 
hívunk, és időnként idézőjelbe rakjuk ezt a „spontán” szegregációt, hogy ezeknek feküdjünk 
mi keresztbe, ha kell, akkor én személy szerint. Ezek a folyamatok, amelyeknek egy jó része 
az úgynevezett szabad iskolaválasztásra hivatkozik, a gyakorlatban sokkal inkább az iskolák 
szabad gyerekválogatását jelentik. Liskó Icának a napokban - sajnos, számomra nem derült ki, 
melyik nap, mert csak az összesített sajtóanyagot láttam - megjelent egy nagyon jó cikke, ami 
pontosan erről szól, hogy hogyan lehet ezeket a rossz folyamatokat - amik nem arról szólnak, 
hogy a cigányokat szegregálni kell, hiszen a cigányok nem léteznek oktatásstatisztikai 
szempontból 1993 óta, nem arról szól, hogy hogyan kell velük kitolni, nem arról szól, hogy 
hogyan kell a meglévő pozitív irányú normatívákat, lehetőségeket, anyagokat a mi kárunkra 
felhasználni. Nem erről szól. Arról szól, hogy ha valaki idejön kívülről - mint ahogy megtette 
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ezt a PISA-kutatás, ahogy megtette ezt a miniszter úr, mint ahogy megtette ezt az elődöm, 
ahogy megtette ezt nagyon sok kutató -, ha kívülről megnézzük az oktatási rendszert, azt kell 
látnunk - ha tetszik, ha nem -, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek rosszabb 
iskolába járnak, az enyhe fokban értelmi fogyatékosok között a romák aránya 20 százalék, 
miközben az össztársadalmon belül 2,5 százalék, ami egyébként megfelel az európai átlagnak, 
hogy vannak olyan pozitív szándékkal meghozott bármiféle törvények, amik simán 
használhatók az ellentétes célra. És ez mind-mind annak a kérdése, hogy ezeket hajlandók 
vagyunk-e észrevenni, hajlandók vagyunk-e ellene tenni valamit. Én nagyon sokáig úgy 
gondoltam, hogy egy jogszabály-módosítást mindenki úgy ért, ahogy mi akarjuk. Aztán észre 
kellette vennem, hogy ez nem így van. A bejáró-normatíva, amibe senki nem gondolna 
semmiféle negatív dolgot, igenis használható államilag támogatott módon szegregációra. Mert 
nem tudjuk megmondani azt jelen pillanatban még - remélem, ez meg fog változni -, hogy 
egy-egy településről van adott esetben harminc eljáró gyerekünk, akik az elit iskolába 
mennek, és ugyanerre a településre van harminc bejáró gyerekünk, az ott fenntartott, 
egyébként hátrányos helyzetűeket 99 százalékban tartalmazó, szegregált iskolába. Amikor 
elhangzanak azok az egyébként jogosnak tűnő vádak, hogy ezekben az iskolákban, ahol száz 
százalék a roma és hátrányos helyzetű gyerekek aránya, miért nem változtatunk, én mindig 
fölteszem magamnak azt a bárgyú kérdést, hogy hogy lehet, hogy ilyen iskolák egyáltalán 
vannak. Visszatérve az eredeti kérdéshez: miért kell nekünk erről beszélni? A kutatási adatok 
szerint az országban 40-50 iskola van, ahol a települési arányok azt mutatják, hogy már 
nincsenek romák, már nincsenek nem hátrányos helyzetűek, nincsenek eljárók a faluból, 
nincsen néhány kilométeres körzeten belül integrálóvá válható, vagy akár integrációra képes 
iskola. Ilyenből 42 és 50 közötti van, és nem több ezer ilyen osztály, mint amiről meg közben 
problémásan beszélünk.  

Tehát miközben én tökéletesen egyetértek minden egyes dologgal, ami itt elhangzott, 
mindig föl kell tennem a kérdést, hogy mi a fenéért van nekünk ez a helyzetünk, amivel meg 
kell küzdenünk. Itt megint vissza kell térnem oda, hogy - lehet ezt divatnak hívni, lehet 
jogszabályok mentén való spontán szegregációnak hívni, a tény ettől még tény - 3000 roma 
többségű osztályunk van, 180 - nem ötven, hanem száznyolcvan! - roma iskolánk van, amiről 
egyébként tudni kell, hogy az átlaglétszáma 120 körül van. Mindenki, aki vezetett már iskolát, 
pontosan tudja, hogy mennyire lehet egy ilyet gazdaságosan fenntartani. Talán nem én vagyok 
a legjobb ember ennek a megválaszolására, illetve rögtön fölmerül a kérdése annak, hogyan 
lehet ezt rendszerszinten megváltoztatni. Én azt gondolom, miközben folyamatosan előjön az 
óvoda kérdése, egyetlenegy fontos dolog: van-e a romáknak meg a szegényeknek 
hozzáférése? Erre lehet egy igent, meg lehet egy nemet mondani. Az összes kutatás, a 
tényadatok azokon a területeken, ahol a romák száma magasabb, ahol tudjuk az összes 
szociológiai adatot, hogy a romák az össztársadalommal ellentétben hatvan százalékban még 
mindig kistelepüléseken, zsákfalvakban laknak, ahol - megint tudjuk a másik adatot - nincsen 
elegendő férőhely, kiszorulnak az óvodáztatásból. Soha nem egyszerűen önmagában az a 
kérdés, hogy a gyerek jár-e óvodába vagy sem, hanem az a kérdés, hogy az utolsó egy évet 
járja-e, vagy három évet jár. Mert hogyha a különbség az iskolába érkezés pillanatában az, 
hogy az összes cigánygyerek járt óvodába, de csak egyet, miközben az összes első osztályos 
gyerek három évet járt, akkor az a különbség, amire a magyar oktatási rendszerünk képtelen 
válaszolni, továbbra is fenn fog állni.  

Visszatérve az alapvető kérdésre: miközben mi a differenciálást próbáljuk tanítani, a 
legnagyobb kérdés az, hogy a látóterünk vagy a félig becsukott szemünk milyen fókusszal 
működik, hogy mekkora az egység, amit megnézünk. Én azt mondom, hogy az egység, 
amiben lehet, hogy különbség legyen, az a személy, magyarul a gyerek. Hogy nincs két 
egyforma gyerek, gondolom, triviális. Most leginkább azt mondjuk, hogy az az egység, amit 
mi nézhetünk, meg amiben mi integrált formákat és egyenlőséget akarunk látni, az osztály. Ha 
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nagyon morbid lennék, mondhatnám azt, hogy a pad - hogy egy roma mellé egy nem roma 
üljön -, de ennek természetesen nincsen sok értelme.  

A következő lépték az iskola, amivel már nagyon komoly problémáink vannak. Most 
az iskolaegységesítéssel a kistérségi társulások által létrehozott iskoláknál - megmondom itt 
négyszemközt, becsülettel bevallom, elvesztettem a fonalat a tagiskolák, a telephelyek, a 
főiskola és az iskola mint önmagában való rendszerek között; valószínűleg egyszer majd jön 
valaki, aki ezt értelmesen a fejembe rakja -, pontosan tudjuk, hogy vannak olyan iskolák, 
amelyeket ha iskolaszinten nézünk meg, akkor rettenetesen integráltnak tűnnek, de ha ezt a 
fókuszt egy picit megváltoztatjuk, akkor azt látjuk, hogy van két telephelyük, és az egyiken 
már megint csak cigányok vannak, ahol a szakos tanári ellátottság rosszabb. Ezt kutatásokkal 
néztük meg, és sajnos ezt láttuk.  

Tehát miközben tökéletesen értem a problémákat, mindig fölmerül az a kérdés, hogy 
az állami fenntartásban működő oktatási rendszerhez, ami kezdődhet 3 éves kortól és tart 18 
éves korig, milyen hozzáférés van, vagy ha valaki cigánynak vagy hátrányos helyzetűnek 
született, az mennyire határozza meg azt, hogy nem jár óvodába, 5 évesen kerül óvodába, 
enyhe fokon értelmi fogyatékosként kezdi meg a tanulmányait, vagy a maximum, ahova 
eljuthat az általános után, az a bizonyos kötelező felvételt biztosító szakiskola, ahol jól látható 
módon olyan szakmákat tanítanak - mert az iskola erre van berendezkedve -, amelyekben a 
régióban nincsen piacképes munkahely. Nem egy ilyet láttunk. 

Úgyhogy egyetlenegy dolgot szeretnék mondani, és nem is szeretnék ennél jobban a 
mélyére menni. Nagyon sok olyan dolog van, amit kijegyzeteltem magamnak, és amit például 
a KOMA részéről természetesen igénybe is fogunk venni, habár abban reménykedem, hogy 
Vámos Ági ezeket a tapasztalatokat át is hozta a Sulinova tekintetében. (Jelzésre:) Régen 
volt? (Dr. Polinszky Márta: Nincs a Sulinovánál.) Két hete nincs a Sulinovánál, de azért ott 
töltött néhány évet, és a pályázatok kiírása abban az időben történt meg. 

Judit nagyon szeretne még valamit mondani, úgyhogy gyorsan át is adom neki a szót. 
 
DR. SZŐKE JUDIT: Előttem van az a jelképes hegy, ahol próbálkozunk, de most 

megint cápákat látok ott lent. Hogy mennyi minden nincsen kitalálva? Én úgy érzem, hogy 
elég sok mindenben léptünk. Ha nem iktattuk volna jogszabályba, hogy 3 éves kortól a 
hátrányos helyzetű gyerekeket kötelező felvenni óvodába, akkor most rosszul érezhetnénk 
magunkat, hogy ezt a döntést nem hoztuk meg. Tehát tulajdonképpen tettünk valamit annak 
érdekében, hogy a hátrányos helyzetű gyerekek óvodába járjanak, az óvodáztatás ingyenes, 
ráadásul elsőbbségük van, elvileg minden hátrányos helyzetű gyereknek óvodába kell járni. 
Ha nem jutunk arra a következtetésre, hogy a cigányok nem akarják óvodába járatni a 
gyerekeiket – nem nagyon juthatunk erre a következtetésre, merthogy nincsen olyan adatunk, 
ami ezt támasztaná alá, következésképpen a cigány gyerekek ma járhatnak Magyarországon 
óvodába. Ráadásul pontosan tudjuk, hogy mely települések azok, ahol ezt nem tudják 
megtenni, mert felmértük, kikutattuk, és erre programot dolgoztunk ki, hogy ezek a gyerekek 
eljussanak az óvodába. Mit tegyünk még? Adjunk még külön pénzt az óvodáknak? Mire? 
Hogy fejlesszék a cigány gyerekeket? Itt van Vekerdy tanár úr, aki azt fogja mondani, hogy 
nem kell, más kell, az óvoda jó, hagyjuk békén, juttassuk el a gyerekeket az óvodába, és 
akkor az a feladatát beteljesíti. Az óvodában léptünk. 

Az általános iskolák tekintetében elég alaposan elmondtam, hogy mi mindent 
csinálunk. Középfokon ez még nincs. Igaz, hogy az integrációs pénzeket szakiskolában fel 
lehet venni, a jogszabály nem zárja ki. Az érzékelhető, hogy maga a programunk nem 
szakiskolabarát. Ezt soha nem írtuk még le, de nincsenek olyan típusú programok, amik a 
szakiskolát erőltetnék. Egyrészt azért, amit hallottunk, tehát azt tudjuk, hogy a cigány 
gyerekek továbbtanulásában van egy javulás, és ezek a gyerekek a szakiskolában landolnak. 
Másrészt viszont, ahogy kimutatta Ica, onnan meg nagyon hamar kiesnek. Következésképpen 
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amíg a szakiskolai modernizáció nem következik be, addig mi nem fogjuk ezeket a 
gyerekeket erre a kényszerpályára nyomni. Viszont nem ennek a hivatalnak a dolga a 
szakiskolai program megreformálása, ez szerintem túlnőne ezen a hivatalon, meg erre van egy 
külön iszonyatos nagy mennyiségű pénz és egy nagy program, tehát annak az eredményeit be 
kell várni. Világos, hogy együtt kell vele működni, amit azért eddig eléggé elmulasztottunk. 

Nagy József professzor úr azt mondja, hogy három dolog kell: motiválni a gyereket, a 
szociális kompetenciáit és a kognitív képességeit fejleszteni, és mindezt tömeges méretekben. 
Ha komolyan vesszük, hogy Magyarországon az NFT-I elindult, és iszonyatos mennyiségű 
pénzt fordított fejlesztésre, ráadásul a pályázati komponensben arra, hogy több száz 
intézményt, több tízezer pedagógust érjen el, tulajdonképpen a kompetencia alapú 
tananyagfejlesztés ezt szolgálja, és ezeket a tartalmakat csak differenciaeszközökkel lehet 
tanítani. Erőltetjük a projektpedagógiát, a drámapedagógiát, a differenciálást, a hatékony 
tanulási technikákat, tehát ilyenekről beszélünk, ami az egész rendszer modernizációját 
szolgálja; nem külön pedagógiákról beszélünk, hanem erről a modern pedagógiáról. Ha ebben 
az iszonyatos nagy programban nem érünk el tömegeket – és elérünk tömegeket, mert a 
programban indikátorokként meg vannak határozva –, akkor szerintem ezért sem érezhetjük 
magunkat annyira rosszul, hogy most ezek a folyamatok összeérnek, hiszen az integrációt 
most indítjuk el, ezek a fejlesztések most zajlanak, tehát ezeknek a folyamatoknak össze kell 
érni. Tehát én azért nem gondolom, hogy annyira tragikusnak kellene ezt a dolgot megélni, 
vagy ezen fejlesztések elmaradásának a következményét, mert ez most elindult, az NFT-II-
ben ez a program folytatódhat, és még nagyobb forrásokhoz jut az ország. Az a lényeg, hogy 
a jót csináljuk és jól csináljuk, és valóban a legkompetensebb szakembereket kell a programba 
bevonni.  

Úgyhogy én tanultam a mai ülésen, egy csomó mindent jegyzeteltem, és köszönöm a 
lehetőséget. Az is jó lenne, hogy ha egy év múlva, ha még itt vagyunk, újra beszámolhatnánk 
arról, hogy hol tartunk. 

 
ELNÖK: Miután a cigányok itt lesznek egy év múlva is, gondolom, olyan 

szakemberek is lesznek, akik ennek a megoldását fontosnak tartják. 
Zárásként arra a felhangra szeretnék először reagálni, ami Judit szavaiból kicsengett. 

Nem egy minősítő bizottság az Országos Köznevelési Tanács; az Országos Köznevelési 
Tanács bizonyos hangsúlyokra fölhívja a figyelmet, mert országos dimenzióban úgy érzi, 
hogy ezek nagyon fontosak. Ennek a reciproka nem igaz, mármint az, hogy azért hívnánk föl 
a figyelmet ezekre, mert akár Juditék, akár a minisztérium ezt elhanyagolta volna, hanem 
körülbelül azért, mert úgy igaz a dolog, ahogy elmondta meg más is hangsúlyozta, hogy ez az 
egész rendszer a szelekcióra van beállítva a XIX. század óta. Még akkor is, ha ennek voltak 
üdítő szigetei, az egész közoktatási rendszer működése erről szól, ahogy ezt nálam 
avatottabbak jól elemezték.  

Tudomásul kell venni, hogy ebben a környezetben két nagy csapáson lehet valamit 
csinálni. Az egyik, amit intézményesen csinál a minisztérium vagy egy ilyen fejlesztéssel 
foglalkozó társaság, amit Judit vezet: ezek intézményi jellegű beavatkozások. A másik 
vonatkozás a pedagógiai finommunkára vonatkozik. Ott minden összeér, mindenütt vannak 
egymást erősítő, esetenként egymást kioltó hatások. Itt nagyon fontos hangsúlyok 
fogalmazódtak meg, amelyek nem kifejezetten a programirodának szólnak vagy ennek a 
programnak: a magyar közoktatásnak címezve éreztem én, és ha úgy tetszik, nem Magyar 
Bálintnak - mert nem vagyok ennyire a személyi kultusz híve, hogy a minisztert azonosítanám 
a közoktatással. Azok a hangsúlyok, amik itt elhangzottak, úgy gondolom, rendkívül 
fontosak.  

Azért először mégis azt hadd fogalmazzam meg, hogy nagyon élvezetes volt az, ahogy 
önök elővezették ezt a témát. Nemcsak a lelkesedést szeretném hangsúlyozni, hanem a 
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hozzáértést, a megformálás intelligens, árnyalt módját mindkettőjük hozzászólásában vagy 
felvezetésében. Jó érzés volt azt éreznem nekem - és ezt senki nem cáfolta itt meg -, hogy ez a 
program, úgy, ahogy van, jó kezekben van: értő, nemcsak lelkes, hozzáértő, alapos munkát 
végző, a tudományos elemzéseket komolyan vevő grémium foglalkozik ezzel a kérdéssel. 

Ezek után merem mondani azt, hogy van néhány olyan hangsúly, amelyre a magyar 
közoktatás figyelmét szeretnénk felhívni. Az itteni hozzászólásokból én megpróbáltam 
megjelölni - lehet, hogy egy-két dolog most kihagyok, de majd amikor a szó szerinti 
jegyzőkönyv alapján írok valamit, nem fogom kihagyni. 

Az egyik ilyen súlypont az volt, hogy óvoda. Nem ragozom. A hozzászólások 
egyértelműek voltak: a dolog ott kezdődik. És ha azon múlik a dolog, hogy nem lehet 
hozzáférési lehetőséget biztosítani mindenkinek, akkor az oktatáspolitika vagy a kormányzat 
számára a feladat az, hogy a hozzáférési lehetőségeknek azokat az infrastrukturális feltételeit 
biztosítsa, amihez megfelelő pedagógiát és szociálpolitikát társítani lehet.  

A másik ilyen súlyponti kérdés volt a tanítóképzés, tanárképzés, -továbbképzés, hogy 
tehát a saját portánkon, a pedagógiai ethosz és a pedagógiai hozzáértés szférájában nagyon 
sok tennivaló van. Hogy egyformán fontosnak tartanak-e a pedagógusok minden gyereket, és 
hogy az egyforma fontosság társul-e olyan pedagógiai technikák ismeretével és kultúrájával, 
ami ezt az ethoszt valósággá változtatni segítene, ez egy nagy kérdés, ebben nagyon sok 
további vizsgálatra, új programok bevezetésére van szükség. Ez csendült ki abból, amit a 
kollégák itt mondtak. Ezek közé tartozik az is, hogy nemcsak a formális tantárgyiasítható 
szemeszterekben kellene gondolkodni, hanem olyan együttlétek megszervezésében - ezt 
mondotta Dobos Krisztina -, ahol a gyakorlatban szerzett tapasztalatokról szóló beszámolókat 
pedagógiai sorsok és vállalások hitelesítik. Ezek hallatlanul fontos formái a pedagógus-
továbbképzésnek és -képzésnek.  

A harmadik terület volt a szakiskola. Erről külön lesz szó, egy külön napirend. Nem 
akarok véleményt nyilvánítani, mert ebben a kérdésben szenvedtem el életem legutóbbi nagy 
vereségét, a mikor a szakiskolai 40-60 százalékos megosztás a 9-10. évfolyamon végülis 
konszenzusosan keresztülment a politikai döntéshozókon. Figyelemfelhívásul meg kell 
fogalmaznunk, tekintve, hogy a szakiskola egy kontraszelektált populáció iskolájává vált, és 
nem azok iskolája, akik szakmát akarnak tanulni, hanem akik a magyar közoktatás 
kőkeményen működő szelekciós logikája következtében sehol másutt nem tudják teljesíteni 
tankötelezettségüket, ezért hagyjunk föl azzal az illúzióval, hogy ezek a gyerekek mire 
motiváltak. Ezek a gyerekek sikeresen demotiváltak minden tanulásra, annak az áldásaként, 
amit a magyar közoktatás addig produkált. Ez egy egészen komplex probléma. Remélem, 
hogy majd egyszer közelebb jutunk a megoldáshoz.  

Nincs tovább. (Liskó Ilona: Kollégium!) Bocsánat: kollégium. Ez szorosan 
hozzátartozik a szakiskolai, kollégiumi vonulat erősítéséhez, és általában a kollégiumokhoz. 

Mit hagytam ki még? Báthory Zoli! 
 
DR. BÁTHORY ZOLTÁN: A szakiskolával kapcsolatban nem a tanulókra hárítanám 

a felelősséget. Rossz rendszerben járnak iskolába.  
 
ELNÖK: Ezt mondtam. Megpróbálok majd olyan nyelven fogalmazni, hogy ezt még a 

professzor urak is megértsék. (Derültség.) Zolival vagyok elég jóban ahhoz, hogy ezt az 
undokságot megengedhessem magamnak, mert én úgy érzem, hogy erre próbáltam célozni. 
Ide tartozik az a szükséges kiegészítés, ami a kollégiumra vonatkozik. 

Ebben az értelemben összefoglalhatom majd? (Általános helyeső bólintások.) 
Akkor a napirendet lezárom. Még egyszer nagyon köszönöm ezt a felkészültséget, 

amivel idejöttek-jöttetek.  
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DARÓCZI GÁBOR: Én pedig hadd köszönjem meg a saját magam, de leginkább a 

kollégáim és a különböző, háttérből minket támogató szakemberek nevében.  
 
ELNÖK: Tíz perc szünet a dohányosok kedvéért.  
 

(Szünet: 12.16-12.33) 
 

 
ELNÖK: Mivel a szünetben többen elmentek, az szmsz-t nem fogjuk tudni 

megszavazni, legfeljebb levélszavazás útján. 
A szöveget szeretném indokolni mint előterjesztő. Miután a papír és a valóság között 

meglepő módon mindig a valóság győzedelmeskedett, ezért úgy gondoltam, hogy módosítsuk 
az szmsz-t; ne írjuk elő, hogy 16 óráig tart az ülés, mert ezt nem mindenki tudja komolyan 
venni. (Kosinszky Zsuzsa: 16-an vagyunk most, úgyhogy határozatképesek vagyunk.) Ezért ma 
14 óráig terveztük az ülést, ehhez képest már többen jelezték, hogy nem tudnak addig itt 
maradni. Tehát kérem, fontoljuk meg, hogy milyen időpontot mondunk, mert azt sem tartom 
nagyon szerencsésnek, hogy a 14 órához képest nekem már többen bejelentették, hogy ezzel 
szemben 13 órakor távoznak. Lehet 13 órát mondani, csak félek, hogy akkor 12-kor fognak 
távozni. A határozatképesség miatt fontos ezt rögzíteni, különben nem tudunk mit csinálni. 
Az időkeretek szűkítése egyébként azzal jár, hogy előfordulhat, hogy többször kell tartanunk 
OKNT-ülést. Tehát fontoljátok meg, hogy mennyi időre állapítsuk meg az ülés időtartamát, 
hogy a 14 óra elfogadható-e, és képesek vagyunk-e arra, hogy - katasztrófa kivételével - 
fegyelmezetten itt legyünk 14 óráig. 

A másik módosítás a 9/c pontot érinti, hogy hány tagúak legyenek a bizottságok. 
Ennek módosítására azért volt szükség, mert a TTB-nél a létszámot megemeltük, hogy 
minden műveltségterület és tantárgy megfelelő reprezentációval vehessen benne részt. Azt 
mondtuk, hogy szükség esetén 9 főre bővülhet; ez enyhíti az szmsz szigorát.  

Ennyi az indoklás - egyébként itt láthatjátok a szöveget. Van benne még egy 
szövegrész, ami látszólag nem koherens az időtartam korlátozásával. Beírtuk, hogy ha 
elhúzódik valami miatt az ülés, akkor esetenként 16 óráig is eltarthat, de egyébként nyilván 
nem fog addig tartani. Aki egyetért a módosításokkal, tegye föl a kezét! (Szavazás.) Egyhangú 
igen, köszönjük. 

 
DR. DOBOS KRISZTINA: Bocsánat, elnök úr, egy mondatot szeretnék mondani. 

Többször felvetettem, hogy létre kellene hoznunk egy európai bizottságot, mert egy csomó 
mindenben most már az Unióval együtt kellene gondolkoznunk a fejlesztés tekintetében. Nem 
lehetne ezt belevenni az szmsz-be? 

 
ELNÖK: Hogy szólna? 
 
DR. DOBOS KRISZTINA: További bizottságok - és aztán majd megalakul. Tehát 

nem azt mondom, hogy azon nyomban hozzuk létre, de részben a programok, részben a 
fejlesztések miatt szükséges; a miniszterek ezekben megállapodnak, mi viszont folyamatosan 
nem tárgyalunk ezekről, miközben alapvetően meghatározzák a közoktatás fejlesztését. 

 
ELNÖK: Akkor én ezt leckeként most elkönyvelem, és a következő ülésre behozzuk, 

mindjárt a napirend legelején, és megfogalmazzuk, hogy körülbelül mire gondolunk, hogy 
közérthető legyen. Ez így elfogadható? 

 
DR. DOBOS KRISZTINA: Igen. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen, akkor ezt a napirendi pontot ezzel a kiegészítéssel 

lezártuk. 
A következő napirendi pont a tanév rendje. Tisztelettel köszöntöm Czímer László 

főosztályvezető urat, Kozma László urat és Juhász József urat. Kérem szépen Czímer urat, 
hogy szíveskedjék néhány szükséges kommentárt hozzáfűzni, aztán ezen is essünk túl, hogy 
amit kitűztünk, azt lehetőleg meg tudjuk tárgyalni. Ez egy burkolt figyelmeztetés és kérés volt 
arra vonatkozóan, hogy egy tömör legyen – persze háromperces ráta nincs. Köszönöm szépen, 
Czímer úré a szó. 

 
CZÍMER LÁSZLÓ: Köszönöm szépen. Tisztelettel benyújtjuk a 2006/2007. tanév 

rendjéről szóló rendelettervezetünket. Igyekeztünk minden olyan szempontot figyelembe 
venni, ami a tavalyi módosítások során került elő, tehát amikor kétszer-háromszor kellett 
módosítanunk a tanév rendjét, a vizsgakezdéstől kezdve minden mást.  

Ezen kívül pedig - egy kérdést megelőzve - azért került a 4. számú melléklet 
ismételten bele a körzetközponti jegyzők feladatai közé, mert a tavaly megjelentet hatályon 
kívül helyezzük, viszont ha ez nincs meg, akkor a jegyzők tiszteletdíját nem fogjuk tudni 
biztosítani az érettségiben való részvételükért. 

Várom a kérdéseiket. Természetesen nem biztos, hogy mindenre tudok válaszolni, de a 
tanult kollégáim – akik sokkal jobban értenek hozzá, mint én, mert ők írták –, segíteni fognak 
nekem. 

 
ELNÖK: Kérdések? Szenes úr! 
 
DR. SZENES GYÖRGY: Köszönöm szépen. Vegyük külön a kérdéseket és a 

hozzászólásokat? Nagyon rövid leszek. 
Nagy öröm, hogy végre időben itt van a tanév rendje - ez az első rögzítendő 

mondatom -, és nem június-júliusban kapják meg az iskolák. 
Két dologban szeretnék módosítást javasolni, és egy harmadikat felvetni. A két dolog 

természetesen a szakképzés ügyét érinti. Az egyik az érettségi vizsgákat, a másik a 
tanulmányi versenyeket. 

Az érettségi vizsgák tekintetében a szakmai előkészítő tantárgyak írásbeli érettségi 
vizsga időpontja 14 órára van téve, amikor itt lényegesen nagyobb gyerekpopulációt érint ez a 
vizsga, mint például a kémia, földrajz vagy más vizsgák. Tavaly is több mint tizennégyezer 
gyerek vizsgázott szakmai előkészítő tantárgyból, és ezek népszerűsége várhatóan tovább fog 
nőni, ugyanakkor nem várható, hogy a kémia durván négyezer érettségi vizsgás létszáma 
jelentősen módosulna. Ezért javaslom, cseréljük meg a két időpontot, tehát a kémia kerüljön 
délutánra, és a szakmai előkészítő tantárgy vizsgája reggel 8 órakor kezdődjék. 

A másik kérdésem örök értetlenség. Mi indokolja azt, hogy a szakmai tanulmányi 
versenyek csoportját nem hajlandóak az aktuális minisztériumok időben meghirdetni? Miért 
kell november 30-áig várni, hogy az Oktatási Közlönyben jelentessük meg a szakmai 
tantárgyak versenyeit. Ezek a versenyek majd valamikor januárban fognak az iskoláknál 
megjelenni, hiszen november 30-áig küldik be. Ez törvényellenes. Minden versenyt a tanév 
rendjében meg kell hirdetni, hogy az iskolák a munkatervükben ennek alapján tudjanak 
dolgozni. Semmi nem indokolja, hogy november 30-áig üljenek rajta a szakminisztériumok, 
milyen versenyeket kívánnak szervezni. Azért nagyon kérem az OM-et, próbálja elintézni, 
hogy ezek a versenyek pontosan úgy meg legyenek hirdetve a tanév rendjében, mint minden 
más, és velük egyenrangú lehessen.  

A harmadik dolog, amelyet csak úgy finoman kérdeznék meg: persze, a Gergely-
naptárat módosítani nem lehet, de a szeptember 1-je péntekre esik, és ha péntek, hát péntek, 
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nem tudunk mit csinálni vele. Csak úgy félve kérdezem… Tudom, hogy mindig szeptember 
1-jén kezdődik a tanév. Kicsit kérdeztem is, meg nem is. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Nagy József, utána Brezsnyánszky László. 
 
NAGY JÓZSEF: Csak egy kicsi kiegészítést. Az országos mérés-értékelés elrendelése 

című fejezethez szeretnék hozzászólni. Ez a 8. §. Örömmel szeretném mondani, hogy 
megváltozott sok minden a korábbihoz képest - ez elég jó dolog. Apró kis módosításokat 
szeretnék javasolni - bár nem is biztos, hogy aprók. 

A második sorban szerepel, hogy „..értékelés keretében kell vizsgálni alapkészségek 
meglétét.” Az mind megvan valamilyen szinten! Nem ez kell, hanem a fejlettségét.  

Aztán zárójelben fel van valami sorolva, és ebből mindig nagy bajok vannak, ha egy 
kicsit tovább akarunk lépni a meglévő, hagyományos rendszeren. Én azt javaslom, ne legyen 
benne ez a zárójeles felsorolás, hiszen új helyzet van: van egy országos értékelési bizottság - 
hogy is hívják ezt? (Közbeszólás: Nemzeti!) Az majd úgy is döntési helyzetben van, hogy 
pontosan abban az évben mit, miket kell nézni. Én nem sorolnám föl, viszont általánosabban 
igen.  

A következőket mondanám, mert az előző vitánk során sem véletlenül soroltam fel. A 
tanulási motiváltság, az alapkészségek és az alapképességek fejlettségét. Nagyon fontos. 
Aztán, hogy melyik tárgyból, meg mik ezek az alapkészségek, olvasásból vagy bármiből, az 
más kérdés, hogy konkrétan abban az évben…. 

 
DR. SZENES GYÖRGY: Bocsánat, de ez ennek a tanévnek a rendje, nem általában 

szól. 
 
NAGY JÓZSEF: Ez a másik félreértés számomra. A 2006/2007. Én úgy értelmeztem 

ezt, hogy nem a tanévben, hanem a tanév végén, vagyis 2007-ben lesz a mérés. 
 
CZÍMER LÁSZLÓ: A következő paragrafus: 2007. május 30. 
 
NAGY JÓZSEF: Ez az! 2007-ben a május 30-át még nem határoznám meg. Most volt 

egy óriási vita, hogy jobb lenne például a 4. évfolyamon a mérést nem egy napra bepréselni, 
mert ott készségeket mérünk, ott nem lehet csalni. Az iskola maga mondja meg, hogy melyik 
napon legyen az írás, melyik napon a nem tudom, mi. Az teljesen más. Lehet, hogy a felsőbb 
évfolyamokon egy napra be kell préselni, és ott ül a gyerek négy-öt órát - ezzel sem értek 
egyet, de ez egy más dolog.  

Én azt mondanám, hogy ebben most ne legyünk ilyen merevek, hanem mondjuk azt, 
hogy a 2006/2007. tanév végén országos mérés stb. Akkor ott majd a feltételeknek és a 
fejleményeknek megfelelően lehet igazítani. 

Én nemcsak készséget mondanék itt, hanem tanulási motiváltságot, alapkészségeket és 
alapképességeket. A megléte helyére írnám ezt be.  

 
ELNÖK: Brezsnyánszky László, utána Báthory Zoltán. 
 
DR. BREZSNYÁNSZKY LÁSZLÓ: Két olyan dolgot szeretnék fölvetni, amit tanult 

és gyakorlott igazgató kollégák közvetítettek hozzám. Az egyik ez a szeptember 1-je, péntek. 
Mi lesz, hogyha vasárnapra esik? Talán valami gesztust lehetne tenni, hogy ezt helyben 
megoldhatják az iskolák, mert ha azt vesszük, hogy a kollégiumokba beutaznak, aztán 
visszautaznak, és így tovább… Ez nem egy igazán szerencsés dolog. Ez többször előfordul, 
hogy hét végén kezdődik a szünet, és tudjuk jól, hogy a kollégiumok többnyire abban 
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érdekeltek, nehogy hét végén valaki ott maradjon. Ezzel kezdeni egy évet, nem szerencsés 
dolog. Itt mindenképpen manipulációkra kell számítani.  

A másik inkább egy távlatos kérdés. Tudom, hogy ezt most már nem lehet 
megváltoztatni. Amikor korábban az érettségiről volt szó, sugalmazták nekem a kollégák, 
nem volt alkalmam elmondani. Ezeknek a gimnáziumigazgatóknak az a tapasztalata, hogy a 
közös egységes írásbelik vizsgáinak a vizsgarendszer legkorábbi időpontjaira helyezése azt 
jelenti, hogy a tizenkettedig évfolyamosok számára az utolsó hét gyakorlatilag kiesik, mert 
mindenki erre készül. Az ő praktikus javaslatuk valami olyasmi lenne - amire én itt látok is 
némi precedenst, hogy a nemzetiségi nyelv és irodalom mintha megelőzné ezt -, nem lehetne-
e a választott vizsgákat a közös, tömegeket érintő elé helyezni, ebbe a kicsit holt időnek 
nevezhető utolsó periódusba, és inkább május közepére időzíteni azokat, amelyek valóban 
nagy tömegben érintik a végzősöket. Tudom, hogy ennek fokozatosan csökken a jelentősége, 
hiszen több periódusban lehet majd érettségi vizsgát tenni, de azért tömegével mégis tavasszal 
lesz ez. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Én is köszönöm. Báthory Zoltán, utána Dobos Krisztina.  
 
DR. BÁTHORY ZOLTÁN: A 8. §-sal kapcsolatban: ugye, ez a kompetenciamérés, 

amiről itt szó van? (Többen: Igen.) Miért nem írjuk kompetenciamérésnek? Ez az egyik 
kérdésem, megjegyzésem. 

A másik, hogy ceterum censeo, újra elmondom - már sokszor elmondtam: nem szabad 
azt hinni, hogy a teljes felmérés jobb, mint a reprezentatív mintán alapuló felmérés. Tehát, ha 
oktatáspolitikai célja van, akkor sokkal olcsóbb és legalább olyan jó a reprezentatív felmérés, 
mint a teljes felmérés. Tudom, a szokásos ellenérv az, hogy így minden iskola meg tudja 
állapítani a helyét. Akkor is meg tudja állapítani, ha reprezentatív a mérés, mert megveszi 
vagy megkapja a teszteket, a saját iskolájával megcsinálja saját hatáskörben, és így jól jár az 
iskola is meg az oktatáspolitika is. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Dobos Krisztina! 
 
DR. DOBOS KRISZTINA: Az első megjegyzésem a péntekkel kapcsolatos. 

Véleményem szerint az nem baj, ha pénteken van tanítás, hiszen az első nap úgyis arról szól, 
hogy elmondják az órarendet, a szokásokat meg hasonlókat, de ezt most revideálnom kell 
abban a tekintetben, hogy az egy kicsit nonszensz, hogy bemegy a gyerek a kollégiumba, 
délután meg hazamegy, tehát ezen érdemes lenne elgondolkodni. Hozzáteszem, én ebben nem 
vagyok elég okos, de mellette és ellene is van érvem. 

Ami problémát jelent, az a mérés. Biztos, hogy oda kell írni a mérést? Másrészt ez 
nem is pontosan arról szól, mint amiről beszéltünk. 

A harmadik dolog: azt gondolom, az a törvény által szabályozott, hogy az OKÉV 
szervezi a mérést. Hogy ki vesz ebben részt, a Sulinova Kht. vagy más, ez nem rendeletben 
szabályozott. Van az OKÉV-nek egy törvényileg megadott feladata, és nyilván a tárgyalások 
kapcsán el fog dőlni, hogy ki vesz ebben részt; én ezt mindenképpen kivenném a rendeletből, 
nem tartom ide valónak. 

Van olyan vizsga, amelyik 10 órakor kezdődik. A gyerekek általában felkelnek korán. 
Mi indokolja a 10 órát? A Belügyminisztérium irányítása alá tartozóknál az írásbeli 10-kor 
kezdődik. Nem látom ennek indokát. 

Szokásos, többször felvetett problémám a tanulmányi versenyek komolyabb 
áttekintése, hogy mit finanszíroz és mit nem finanszíroz a mindenkori minisztérium. Valaki 
magyarázza már meg nekem azt, hogy az általános iskolákban miért a nemzetiségi nyelvekből 
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és csak azokból kell tanulmányi versenyt csinálni. Biztos az lesz a válasz, hogy így volt régen 
is; csak azt nem tudom, mi az indoka. Nem vagyok benne biztos, hogy az általános iskolákat 
kell versenyeztetni matematikából, magyarból; azt gondolom, szép beszédből, rajzból meg 
hasonlókból kellene őket versenyeztetni. De miért kell görög nyelvből versenyeztetni az 
általános iskolásokat – szeretem a görögöket, félreértés ne essék –, meg szlovén nyelvből? Ha 
ezt valaki megmagyarázná, nagyon boldog lennék. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Vágó Irén! 
 
DR. VÁGÓ IRÉN: Krisztinának szeretném mondani, hogy történt azért egy nagyon 

komoly fejlemény a tanulmányi versenyek ügyében. Négy éve kérdeztük, hogy miért pont 
filozófiából van tanulmányi verseny. Na, ez most nincs. (Derültség.) Ez az egyik dolog. 

A másik kérdésem az országos kompetenciaméréshez kapcsolódik. Most bekerül az, 
hogy azokban a nemzetiségi iskolákban, ahol anyanyelvi, illetve tannyelvi képzés van, ott 
ezen a nyelven történik ez a vizsgálat. Vannak más két tanítási nyelvű intézményeink is, ahol 
- főleg az általános iskolák tekintetében - a szakértők véleménye megoszlik arról, hogy ezek 
milyen színvonalúak. Egyáltalán nem merült-e fel netalán-tán, hogy most meg lehetne nézni, 
hogy milyen a színvonaluk? 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha más kérdés nincs (Senki sem jelentkezik.), akkor 

Czímer úr válaszol. 
 
CZÍMER LÁSZLÓ: A kérdések egy részére megpróbálok válaszolni; utána majd 

Jóskáékat kérem, hogy segítsenek, mert valóban van olyan, amire nem tudok válaszolni. 
Szeptember 1., nem szeptember 1. – ahhoz törvényt kéne módosítanunk, ha más 

időpontot akarnánk, mert a közoktatási törvény azt mondja, hogy: a szorgalmi idő szeptember 
1-jén kezdődik, amennyiben az munkaszüneti napra esik, az azt követő első munkanapon. 
Tehát teljesen egyértelműen lerendezi, hogy szeptember 1., akkor is, ha péntekre esik, sajnos 
ezen mi nem tudunk változtatni. Illetve a parlament tud változtatni rajta, ha benyújtjuk, de 
nem hiszem, hogy szerencsés lenne most újra egy közoktatási törvénnyel bemennünk két 
sikeres után. 

A következő kérdés, amire megpróbálok én választ adni, az időponttal kapcsolatos. 
Megnézzük – tavaly is mondtad, Gyuri, emlékszem rá – a 8 órás kezdésnek a kémiával való 
felcserélését. 

Ugyancsak egyetértek azzal, hogy a 8. §-ban a „meglétét” helyett a „fejlettségét” 
kellene megnézni, mert azt, hogy a megléte mennyire van meg, nem kellene megnézni. 

Általában a mérésekkel kapcsolatosan megint csak jogszabályok mondják ki, hogy a 
tanév rendjében mit kell a miniszternek szabályozni. Többek között azt, hogy az adott 
tanévben milyen méréseket fog végezni, és oda időpontot is kell tenni. Ezért került be az ideje 
is. Hogy ezt a két tannyelvű általános iskoláknál is meg lehetne csinálni? Mindent meg lehet 
csinálni, ha pénz van rá. Itt kezdődik a gond, és ezért értek nagyon egyet Báthory tanár úrral 
abban – de ez most a személyes véleményem, nem az előterjesztő véleménye –, hogy a 
reprezentatív mérés legalább ugyanazt az eredményt adná, mint amit a teljes körű fog adni. 
Bizonyára megvannak a komoly szakmai okai annak, hogy miért teljes körű felmérést kell 
végezni. Erre nem tudok más választ adni, mint azt, hogy ez a döntés született, hogy így 
kerüljön bele, hogy teljes körű. Egyébként ez is óriási erőfeszítést igényel a tárcától, hogy a 
pénzt előteremtse rá, mert a tárcánál lévő közoktatási lehetőségekből rengeteg pénz került 
elvonásra. (Báthory Zoltán: Én csak 10 százalékot kérek! – Derültség.) 

Egyetértek azzal, amit Dobos Krisztina fölvetett, hogy nem kellene megjeleníteni, 
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hogy kit von be az OKÉV; az OKÉV kompetenciája, ha a feladatot megkapta, hogy kivel, 
kinek a közreműködésével végzi. (Csillag Márta felé fordulva:) De Márta, nyugodtan szólj, 
ha másképp tudod a dolgot; te jobban tudod, hiszen a mérésért te vagy a felelős. 

 
CSILLAG MÁRTA: Csak azzal szeretném kiegészíteni, hogy a mérőeszközöket a 

Sulinovában működő értékelési központ készíti el immár hagyományosan. Ha így van, akkor 
a jogszabályban fel kell hatalmazni őt ennek elvégzésére. 

 
CZÍMER LÁSZLÓ: Igen, hogy készítse el. Tehát az a mi bajunk, hogy hol vannak a 

háttérintézményekben a feladatok elhelyezve, egy helyen vagy több helyen, és ez okoz néha 
ilyen problémákat, hogy meg kell jelenítenünk olyat is, akit talán nem kellene. Szervezeti 
átalakulás most már az elkövetkező három-négy hónapban nem várható. 

A 10 órás kezdés minden valószínűség szerint a BM kérése volt, ezt nekünk akceptálni 
kell. Ők biztos tudják, hogy miért; lehet, hogy nem érnek be a tanulók, a hallgatók, vagy az is 
lehet, hogy szolgálatban vannak - nem tudom. Ezek a BM-iskolákra vonatkoznak csak; így 
kérték, nyilvánvalóan ők tudják, az ő kompetenciájuk, hogy ezt meghatározzák. 

Azt a kérést messzemenően támogatom, hogy a társtárcák minisztereitől, az ezért 
felelősöktől a tanulmányiverseny-időpontokat próbáljuk meg beszerezni. Nem túl 
fegyelmezettek a minisztériumok a határidők betartásában - néha magunkat is beleértve -, 
mert amikor kiküldünk valamit három napra, jó, ha tíz napon belül megkapjuk, ha tíz napra, 
egy hónapon belül stb., stb. Így néha egyeztetési gondjaink ezért is támadnak, és 
tulajdonképpen aztán mi kerülünk időzavarba, akik felelünk azért a jogszabályért. 

Körülbelül ennyit gondoltam, és megkérem Juhász urat, hogy ha a fölvetett 
kérdésekkel kapcsolatban még van mondandója, mondja el, hogy mindent tisztán lássanak. 

 
JUHÁSZ JÓZSEF: Kiegészítésként talán annyit, hogy miért nem reprezentatív, miért 

teljes körű a mérés. Mert sajnos a közoktatási törvény ezt írja elő. Ha teljes mérést ír, nem 
tudunk mit csinálni. 

 
DR. BÁTHORY ZOLTÁN: Ez módszertani kérdés. 
 
JUHÁSZ JÓZSEF: Én elhiszem, csak… (Zaj, közbeszólások.)  
A másik, ami nagyon érdekes fölvetés, hogy cseréljük meg a választható tantárgyak és 

a kötelező tantárgyak - nemcsak a magyarról van szó, hanem a matematikáról is, mert ez a két 
tömegtantárgy - időpontját. A magyar, a matematika és a történelem most már a harmadik. 
Nyilvánvaló, hogy ezt nem merjük megcsinálni úgy, hogy most elhatározzuk, és jövőre 
megváltoztatjuk. Nagyon-nagyon okos, hosszan tartó vitát kellene folytatni, mert a másik 
oldalnak is lehet igaza, hiszen frissen akkor kell kezdeni, így van ráhangolva a társadalom, 
ezzel van a legtöbb értékelési, javítási stb. feladat, akkor még a pedagógus is erre hajlandó és 
felkészült. Nagyon nehéz ebben dönteni. Természetesen vitassuk meg, beszélni kell róla. Mint 
ahogy már azt is többször elmondtam, megérne egy misét, hogy nem arról kellene vitatkozni a 
tanulmányi versenyek ügyében, ebben mi van vagy nincs benne, hanem egyáltalán a meglévő 
tanulmányi versenyek azt a célt, azt a funkciót szolgálják-e, amit általában a tanulmányi 
versenyeknek kellene szolgálni. Ez a nagy kérdés, itt van a kétely, hogy azokat forszírozzuk-
e-, azokat fizetjük-e, azokat támogatjuk-e, amelyeket kellene, vagy másokat is, amiknek pedig 
nagyon kellene, nem kapnak elég támogatást. Itt van a nagy dilemma. Ez azonban nem egy 
tanügy-igazgatási jellegű „odaírom–nem írom” kérdés. Ezt nagyon alaposan, mélyen elemezni 
kellene, és akkor lehetne valamit dönteni. Köszönöm szépen. 

 
CZÍMER LÁSZLÓ: Egyetlen dolgot még: nem reagáltam Dobos Krisztinának arra a 
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kérdésére, hogy a nemzetiségiek esetében miért csináljuk a tanulmányi versenyeket. A 
nemzetiségeknek az a kérése, hogy ez legyen, és ezt akceptálnunk kell, mert az adott nyelv és 
népismeret egyetlen megméretési lehetősége az, hogy ilyen verseny van. Miután itt a legtöbb 
esetben általában néhány tucat gyermekről van szó - természetesen a német és néhány más 
esetében egy-kétezres nagyságrendekről van szó -, az egyetlen szereplési lehetőség, ahol az 
anyanyelvén megnyilvánulhat a tanításon kívül. Ezért ők nagyon ragaszkodnak ahhoz, hogy 
ez a verseny meglegyen.  

 
ELNÖK: Szenes urat kérem meg, hogy válaszoljon a tanulmányi versenyekkel 

kapcsolatos kérdésre, merthogy volt napirenden az OKNT ülésén a tanulmányi versenyek 
kérdése. Én nem voltam itt akkor, most nincs a fejemben a szó szerinti jegyzőkönyv. Akkor 
miről volt szó, ha nem erről? 

 
DR. SZENES GYÖRGY: Köszönöm szépen. A szó szerinti nekem sincs, de emlékeim 

még vannak: decemberben tárgyaltuk a Magyar Tehetséggondozó Társaság előterjesztésében 
a tanulmányi versenyek általános képét. Akkor úgy határozott az OKNT - és ez benne van 
talán még a közleményünkben is -, hogy felkértük az oktatási minisztert, hogy ezen 
tapasztalatok alapján tekintse át a tanulmányi versenyek teljes rendszerét, és tegyen javaslatot 
a módosításra. Talán majdnem szó szerint így volt a közleményünkben.  

Tulajdonképpen várni kellene a következő időszakban a minisztériumi előterjesztést a 
tanulmányi versenyek rendszerével kapcsolatosan. 

Ha már nálam a szó, még egyszer szeretném mondani Czímer Lacinak, hogy az 
oktatási törvény azt írja elő, hogy az iskola a munkatervében határozza meg, milyen 
versenyekre készül fel. A munkatervet az iskolák megcsinálják augusztus végén, és 
novemberben fognak majd a szakminisztériumok bizonyos versenyekről a közlönyben 
tájékoztatást adni, ami két hónap múlva már meg is jelenik az iskoláknál. Ez teljesen 
nonszensz. Kellene a szakminisztériumokat is a törvény betartására sarkallni egy picit. Csak 
erről van szó. 

 
ELNÖK: Zárásképpen azt kellene kérnem, hogy - hivatkozva az Országos 

Köznevelési Tanács. ezzel kapcsolatban megfogalmazott kérésére - el kellene juttatni egyfelől 
ebben a témában egy, a társminisztériumokhoz szóló levelet, másfelől ismét kérni kellene a 
miniszter urat az OKNT legutóbbi ülésén a tanulmányi versenyekkel kapcsolatban elhangzott 
javaslat értelmében teendő intézkedésekre vagy megbeszélésekre. 

Befejezhetjük a tanév rendjét? (Igen.) Köszönjük a jelen lévőknek, köszönjük a 
hozzászólásokat.  

 A következő napirendi pont előadója Csillag Márta.  
 
DARÓCZI GÁBOR: Ezt a napirendi pontot szeretném én is fölvezetni néhány 

gondolatban. Egyrészt azért, mert az ehhez tartozó kutatást mi rendeltük meg az OKÉV-től, 
még a 2004/2005-ös tanév rendjéről szóló rendelet keretében, és nemrég lettek meg az adatai.  

Maga a kutatás az enyhe fokban értelmi fogyatékos tanulók oktatását végző általános 
iskolai tagozatok feladatellátásának ellenőrzése. Ez huszonöt iskola, négy kistérségben, ebből 
kettő pest, kettő pedig Nógrád megyében található. Hogy miért pont ez a négy kistérség? Az 
előbb említett rengeteg kutatás alapján ezek jöttek ki.  

Egy kicsit a reggeli beszélgetésre is utalnék. Nagyon sok olyan kérés hangzott el, hogy 
bármilyen munkájukat a rendszerbe foglalva kellene működtetni. Mivel említettem, hogy mi 
romák, az oktatás szempontjából nem létezünk, hiszen nincsen összeírás, és az esetek 
többségében, mint tudjuk, a roma gyerekek az iskolák egy bizonyos típusában - méghozzá az 
enyhe fokban értelmi fogyatékosokat, illetve a speciális nevelési igényű gyerekeket nevelő-
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oktató intézményekben - vannak jelen nagyobb számban.  
Megnéztük a tényeket, első körben nem roma szempontból, hanem a speciális nevelési 

igényű gyerekek tekintetében, és néhány nagyon furcsa megállapításra, tényre, és ebből 
következő szándékainkra szeretném felhívni az önök figyelmét. 

Az első táblán - ezt már említettem - a közoktatási törvény 3. számú mellékletében az 
osztálylétszám alakításánál három főnek számító gyerekek vannak feltüntetve. Fogyatékosság 
szempontjából ez azt jelenti, hogy középsúlyos értelmi fogyatékos, valamilyen testi 
fogyatékos, ezeknek a kombinációja, illetve az autisták találhatók meg ebben. Itt a 2001-től 
2005-ig terjedő négy tanévben látható, hogy a létszámuk, ezáltal az arányuk sem változott 
jelentős mértékben: 6178-ről 6760-ra növekedett.  

Ha megnézzük a következő táblát, ami ugyanennek az időszaknak hasonló adatait 
tartalmazza, csak a fogyatékosságnak egy másik tengelyén mozog, akkor egy sokkal 
érdekesebb, sokkal furcsább jelenséget láthatunk. Ez az, amire utaltam, hogy az anyagban egy 
félreérthető félmondat vonatkozik erre.  

Két nagyon fontos dolog van: a két csíkozott vonal közül a legfelső, ami a 31 014-gyel 
kezdődik, az enyhe fokban értelmi fogyatékosok számát mutatja. Lehet látni, hogy az egy 
körülbelül tíz százaléka az első tömegnek, egy picit csökkent, és érdekes módon az eddig 
növekedő vagy fölfelé mutató vonal abban az évben kezdett el megváltozni, amikor a 
minisztérium létrehozta a hivatalt, illetve a hivatal elindította „Az utolsó padból” programot, 
aminek kifejezett célja az volt, hogy az enyhe fokban értelmi fogyatékos gyerekek 
számarányát visszaszorítsa. 

Ennél sajnos sokkal fontosabb az alatta lévő vonal, ami az 5507-től kezdődik, és a 
16 559-nél fejeződik be: ezek a gyerekek részképesség-zavaros vagy diszlexiás gyerekek. A 
szünetben beszélgettünk róla - visszautalnék Szabados tanár úr félmondatára -, hogy 1959-ben 
nem is nagyon tudták még az oktatásban részt vevők, mit jelent ez a fogalom, illetve ennél 
fogva nem is voltak diszlexiás gyerekek, ám mindenki megtanult olvasni. Manapság két 
dolgot kell megállapítanunk - az egyik látható ebből. Miközben ez enyhe fokban értelmi 
fogyatékosok aránya némileg csökkent, az SNI kategóriából ebbe a négybe tartozó diákok 
összlétszáma 38 865-ről 49 ezerre, tehát összességében több mint tízezerrel növekedett, 
miközben ugyanezen időszak alatt az összes évfolyamban részt vevő gyerekek száma 
körülbelül 60 ezerrel csökkent. Tehát egy jelentősen csökkenő diáklétszám mellett egy 
jelentősen növekvő létszámú speciális nevelési igényű gyermeket produkáltunk 
rendszerszinten. 

Ha megnézzük a következő ábrát, ebben az a kérdés, hogy hogyan lesz egy gyerekből 
speciális nevelési igényű diák. A baloldalon van a jelen állapot logikája, ami azt mondja, 
hogy van egy megyei szakértői bizottság, illetve egy-két esetben egy-egy megyei ranggal 
rendelkező városnak van szakértői bizottsága, az országban összesen 33, amelyek az enyhe 
fokban értelmi fogyatékosságot, a diszlexiát és hasonló dolgokat állapítják meg. Országos 
szakértői bizottságból pedig összesen 4 van. Nekik egyszerűbb dolguk van, mert a testi 
fogyatékosságokat állapítják meg; ezeknek a feladata, lehetősége, munkaköre, 
bizonyítottsága, nem bizonyítottsága természetesen sokkal egyszerűbb, hiszen mondjuk egy 
nem látó gyereknél csak az a kérdés, hogy teljesen vak-e, vagy gyengén látónak minősül. Ez 
sokkal egyszerűbb, mint például az IQ-pontok alapján enyhe fokon értelmi fogyatékosnak, ép 
értelműnek vagy középsúlyos értelmi fogyatékosnak minősíteni egy gyereket. 

Van egy változatunk arra, hogy hogyan kellene az egész rendszert átalakítani, 
megreformálni, és erre nagyon sok dolog indíttat minket. Ilyen jellegű oktatásba nemcsak a 
szakértői bizottságok utalhatnak gyerekeket, hanem bizonyos speciális esetekben nevelési 
tanácsadók is. Ezt a bizonyos esetet a legnagyobb tömegeket kitevő tanulási, beilleszkedési, 
magatartási zavarral rendelkező diákok jelentik. A legnagyobb kérdés az, hogy az oktatási 
rendszer akar-e külön odafigyelni azokra a diákokra, akikről a döntést nem a saját rendszerébe 
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tartozó emberek fogják meghozni, akarunk-e a döntések után menni. Ez nemcsak azt a kérdést 
veti föl, hogy ezek a döntések jogosak, szakmailag megalapozottak, tökéletesek voltak-e, 
hanem egy-egy ilyen döntésnek vannak következményei is. 

Az első és legfontosabb kérdés, ami az iskolákat a leginkább érdekli a mai napig is, az 
az eddigi rendszer szerint több mint kétszeres normatív finanszírozás, a jövő tanévtől pedig a 
délelőtt itt elmesélt, de még mindig jóval több normatív finanszírozás, ami mellé jár. 
Csakhogy emellett nemcsak az van, hogy az iskoláknak fizetni szeretnénk, hanem 
szolgáltatásokat várunk el tőlük. Ezeknek a szolgáltatásoknak a meglétéről vagy nem létéről 
bizony nagyon sok esetben nem tudunk jót mondani. 

Nem akarok Márta elé menni, hiszen részben erről fog beszélni, de a saját 
kutatásunkkal, amit 2004 végén végeztünk el, a speciális nevelési tagozatot fönntartó normál 
tantervű iskolákat megvizsgálva arra a megállapításra kellett jutnunk, hogy ezekben az 
iskolákban a szakképzettséggel rendelkező tanárokkal való ellátottság - például amikor 
matematikát nem matematikatanár tanít - körülbelül 30 százalékkal rosszabb. Az, hogy a 
technikai és infrastrukturális felszerelés rosszabb, szinte természetes, de az iskolák nagyon 
jelentős részénél találtunk törvénytelen helyzetet, például törvénytelen mértékű 
osztályösszevonásokat. Ebből én a magam részéről azt vonom le, hogy továbbra is megéri a 
gyerekeket ilyen jellegű normatívánál még ilyen jellegű osztályokban, iskolákban tartani. Egy 
olyan állapotot terveztünk el, ahol több szinten vizsgálnánk meg a gyerekek állapotát, illetve a 
döntéshozókat; tehát egyrészről van egy felettes szerv, másrészről az iskolákban nyújtandó 
szolgáltatást is valaki egyszer megnézné. Nem akarom kicsinyíteni az OKÉV ezen a téren 
kifejtett mindenféle tevékenységét, de azt azért továbbra is állapítsuk meg, hogy az OKÉV 
nem jut el minden tanévben minden iskolába. Ezeknek a plusz normatívákkal támogatott 
szolgáltatásoknak még a meglétét sem tudjuk tökéletes biztonsággal megmondani. 

A következő táblázatban az általunk tervezett rendszer látszik, melynek keretében egy 
országos központ látná el a hét régiós központban működő intézmények feladatát. A régiós 
központok természetesen három-három megyei központból tevődnének össze. Az összefüggés 
az, hogy a három megyéből az egyik kiválasztottként a regionális funkciókat látná el, és a 
megyei funkciók alatt lennének azok a kistérségi bizottságok - ez az újdonság a rendszerben -, 
melyek eddig egyrészről nem léteztek, másrészről pedig a költségvetési törvény módosítása 
miatt innentől kezdve a kistérségi társulásoknak is van lehetőségük arra, hogy az eddig csak 
és kizárólag a szakértői bizottságokhoz rendelt diagnosztikai feladatokat fenntartsák. Nagyon 
egyszerűen fogalmazva: miközben a 33 szakértői bizottságnak a Sulinovában való fejlesztése 
megindult, az ott lévő embereknek eszközöket, képzéseket, szoftvereket adtunk, illetve adunk, 
abban a pillanatban, amikor a kistérségeknél ez más alapokra helyeződik, nem 33-an, hanem 
300-an lesznek, akik a jelen változtatás mellett mindenféle visszajelzés és mindenféle kontroll 
nélkül küldik a gyerekeket olyan jellegű iskolákba, amelyekről adott esetben réges-régen 
tudjuk, hogy ne adj isten, mondjuk ki nagyon sarkítva, létjogosultságuk sem biztos, hogy van. 
Milyen céljaink vannak ezekkel? 

A szakmai tevékenységet szeretnénk ellenőrizni, hiszen jelen állapotban a közoktatási 
törvény szerint az intézmény vezetője végez ellenőrzést, amiről tudjuk, hogy mit jelent, vagy 
mit nem jelent. A másik oldalról a fenntartónak – egyháznak, önkormányzatnak, civil 
szervezetnek – kötelessége ezt megtartani. A harmadik: az OKÉV, aki szakmailag lehet, hogy 
tökéletes munkát végez az előbb említett módon, nem jut el odáig alaphelyzetben, hogy 
legyen egy-egy ilyen, a tanév rendjéről szóló rendeletben lévő külön felmérés a kistérségekre 
vonatkozóan. Ennek természetesen anyagi vonzatai is vannak az OKÉV működési költségein 
kívül. 

A következő táblában azt a logikai felosztást látjuk, hogy hogyan szeretnénk a 
diagnosztikai szereplők egymáshoz való viszonyát lerendezni. Az OKÉV mint egyetlen 
országos hatóság, ami eddig is ezt a munkát végezte el, felügyeli továbbra is a jobboldalon 
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látható keretben levő közoktatási intézményeket, illetve azokat, amelyeket tud. Ennél sokkal 
fontosabbak az előbb említett országos központok. Az országos központok a megyei 
központokban végzett szakmai munkát vizsgálják. Újdonságként van egy olyan felettes szerve 
a gyerekekről konkrétan döntő, eddig nem létező kistérségi bizottságoknak, amely az ő 
szakmai munkájukat is megnézi. Ami ennél még sokkal fontosabb: a regionális, illetve 
megyei központok nagyon fontos és eddig nem létező rendszerként az iskolákban 
megvalósuló pedagógiai programokat, illetve az egyéni fejlesztési tervek megvalósulását és 
rendszerét vizsgálják. 

Tudom, hogy annak, aki nincsen benne ebben a munkában, illetve ezekben a 
problémákban hosszabb ideje, nem minden volt tökéletesen világos ebből a villámgyors 
felvezetésből. Egy dologban azért bízom: abban, hogy a Tanács megérti azt a hatalmas nagy 
kihívást, azt a hatalmas nagy problémát, amivel gyakorlatilag egyik pillanatról a másikra 
kerültünk szembe, hiszen a kistérségi szinten létrehozható bizottságokat, melyek a szakértői 
bizottságok feladatát átvehetik, a költségvetési törvény hatálybalépésével kellett hogy 
tudomásul vegyük. Lehet ebből a helyzetből pozitívan is kijönni, de nem vagyok benne 
tökéletesen biztos. Ahhoz, hogy az egész rendszer megváltozzék, méghozzá úgy, hogy ez ne 
okozza a hátrányos helyzetű gyerekek még nagyobb szegregációját ezekben az iskolákban, a 
szakmai munkába való belelátásnak a még kisebb lehetőségét, hogy megtörténjék az a 
bizonyos heterogén csoportba való differenciálást – amelynek az egyik felét mi próbáljuk meg 
előteremteni, hogy létezzenek heterogén csoportok, a másik oldalról pedig professzor úr 
munkái alapján próbálnak ezek az emberek, tanárok úgy foglalkozni a gyerekekkel, hogy 
mindenkinek a saját maga igényei szerint megfelelő legyen –, ehhez bizony a szűk 
keresztmetszet az a kérdés, hogy kié egy gyerek, hogy kerül oda az iskolába, és hogyan tudjuk 
ezt a munkát ellátni.  

Én a tanácstól igazándiból segítséget szeretnék kérni szakmai és mondjuk azt, hogy 
lelki hozzájárulást. Ez egy hatalmas munka lesz, az egészen biztos. Az elkövetkező néhány 
hónapban a hivatalnak ez a három fő célkitűzése közül az egyik: az egész rendszernek a 
megváltoztatása és az egységes pedagógiai diagnosztikai rendszernek a kiépítése. Ebben 
kérem a tanács segítségét.  

Hogyha valakinek bármilyen jellegű kérdése, ellenvetése, hozzáfűznivalója van, 
nagyon szeretnénk, hogy megtegye - ott olvasható az elérhetőségünk, vagy a minisztériumon 
belül próbálok rendelkezésre állni. 

Gyorsan tovább is adnám a szót Mártának, hogy egészen konkrétan ismertesse azokat 
a helyzeteket, azokat a szituációkat, amelyeket ebben a konkrét vizsgálatban láttunk. 

 
ELNÖK: Elnézést kérek Mártától, de nem tudom szó nélkül hagyni azt, ami itt most 

elhangzott. Én úgy értesültem róla Kosinszky Zsuzsától, hogy néhány szóban napirend előtt 
szeretnél valamit mondani. Amit te elmondtál, az nekem egy megemésztetlen, nagy 
problémahalmaz. Úgy gondolom, hogy amennyiben az OKNT erkölcsi és szakmai 
támogatását egy ilyen nagyarányú vállalkozáshoz komolyan igénylitek, akkor szánjunk ennek 
egy erre a célra előkészített napirendet. Azt a feladat nagyságához képest degradált kezelési 
módnak érezném, hogyha egy ilyen kvázi előszóra mi formálisan akármit is bólintanánk. 

Azt javaslom az OKNT-nek, kérjünk meg benneteket arra, hogy amit te most 
elmondtál, ezekkel a prezentációkkal együtt egy szöveges és grafikonokkal illusztrált 
előterjesztésben megkaphassuk, és mi ezt haladéktalanul - akár a következő OKNT-ülésen, ha 
az idő ez ügyben ennyire sürget - napirendre tűzzük. Akkor módjuk lesz a szakembereknek, 
hogy saját köreikben ehhez még véleményt kérjenek. 

 
DARÓCZI GÁBOR: Igazából ebben bíztam, csak nem voltam annyira bátor, hogy 

mielőtt még a fő problémát elmondanám, az OKNT-t erre meg is kérjem. De valami 
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ilyesmiben reménykedtem. Természetesen az anyag 90 százaléka - természetesen a mi 
verziónk - rendelkezésre áll. Még nagyon sok egyeztetésen kell átmennie, de szeretném, hogy 
ennek az első és egyik legfontosabb lépése az OKNT legyen. Természetesen ezt meg fogjuk 
küldeni. 

Mikor lesz az OKNT következő ülése? 
 
ELNÖK: Mindig egy hónap múlva - de tudunk rendkívüli ülést is kitűzni. 
Ilona kért szót. 
 
LISKÓ ILONA: Őszintén szólva itt valamit egyáltalán nem értek. Nem tudom, mi az, 

hogy tervezett, amit a táblázatban láttam, és mi az, ami ebből meg fog valósulni. Nem tudom, 
hogy ez egy hosszú távú terv, vagy az idei költségvetésben már így van benne, és ezeket meg 
fogják csinálni? 

 
DARÓCZI GÁBOR: Sajnos, ennél rosszabb a helyzet.  
 
LISKÓ ILONA: Azt sem tudom, hogy ki akarja ezt, meg ki nem akarja. Mintha 

olyasmiről lenne szó, amit ti nem is akartok. Nem értem sem a szereplőket, sem a helyzetet 
ebből, amit itt hallok. 

 
DARÓCZI GÁBOR: A helyzet az, hogy az eddigi szándékunk teljesen egyértelmű és 

világos volt. Biztos te is tudod, hogy a szakértői bizottságoknál elkezdtük a munkát - 
harminchárom van -, és szívből remélem, hogy jól haladunk vele. Az eddigi visszajelzések 
alapján mindenesetre.  

 
LISKÓ ILONA: Azokból akartok háromszázat? 
 
DARÓCZI GÁBOR: Egyáltalán nem akarunk mi semmit se csinálni többet, csak az a 

baj, hogy innentől kezdve nem a mi akaratunk számít, hanem az számít, hogy a költségvetési 
törvény és ezáltal a szakmai törvények is lehetőséget adnak arra, hogy kistérségi szinten ilyen 
bizottságokat hozzanak létre, gyakorlatilag nyakló nélkül.  

 
LISKÓ ILONA: Akkor itt most az a helyzet - bocsánatot kérek, hogy jól értsem -, 

hogy van egy csomó pénz, amit fel kell használni? 
 
DARÓCZI GÁBOR: Felejtsd el a pénzt! Nincsen pénz! 
 
LISKÓ ILONA: Akkor mi van a költségvetési törvényben? 
 
DARÓCZI GÁBOR: A költségvetési törvényben arról van szó, hogy ha egy kistérség 

úgy dönt, hogy az eddig meglévő nevelési tanácsadójából - tehát van neki, és az emberek 
végzettsége nagyjából, sőt 90 százalékban megfelel a szakértői bizottság létrehozása 
feltételeinek - egyik pillanatról a másikra, azáltal, hogy ő a nevelési tanácsadó alapító okiratát 
módosítja, hipp-hopp létrehoz egy szakértői bizottságot. A szakértői bizottság lesz az, aki az 
összes gyereket elkezdheti ilyen jellegű iskolákba terelni. Én meg azt mondom, hogy ennek 
nem fogunk tudni keresztbe feküdni, ezt nélkülünk sikerült bizonyos érdekeltségi köröknek a 
költségvetési törvény által nyújtott lehetőségeket felhasználva - nagyon szépen fogalmazva - 
keresztülvinni.  

 
LISKÓ ILONA: Akkor mégis csak van rá pénz! 
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DARÓCZI GÁBOR: Igen, de nem a pénz a lényeg benne. Egy kistérségnek nem az a 

pénz sok, hogy létrehozza, hanem az a sok, hogyha elkezd ilyen gyerekeket gyártani 
tömegesen.  

 
ELNÖK: Elnézést kérek, de ezt a páros viadalt befejeztem. Többeknek nem adok szót. 

Azért javasoltam, hogy kerüljön ide egy világos előterjesztés. Szeretném azt kérni az 
előterjesztőktől, hogy a frontokat tegyék számunkra világossá: A-koncepció, B-koncepció, 
mivel értenek egyet az előterjesztők, mivel vannak megerőszakolva. Az OKNT-nek nagy 
történelmi tapasztalatai vannak abban, hogy gondosan kimunkált szakmai álláspontját mindig 
a költségvetési törvényben kerülték meg, legrosszabb esetben kontrázták meg. Azt is tudjuk, 
hogy ezért mindig hiába szólalunk fel - de addig szép az élet, ameddig még van reményünk 
arra, hogy ha hiába szólunk is, legalább pszichoterápiás gyógymódként használ az OKNT-
tagoknak. 

 
DARÓCZI GÁBOR: Csak egy mondat, hogy érthető legyen. Szemmel látható, hogy 

ennek nem tudunk keresztbe feküdni. Van egy olyan régi, bölcs mondás - nem tudom, ki 
mondta -, hogy amit nem tudsz megakadályozni, annak állj az élére. Próbálok az élére állni 
úgy, hogy közben ezt senki nem nagyon akarja, meg senki nem nagyon szeret engem ebben a 
dologban. 

 
ELNÖK: A szeretetet nem tudnám neked garantálni, de kérünk arra, hogy belátásod 

szerint készülő előterjesztés jöjjön ide, azzal a korrektséggel, hogy az ellenérveknek is legyen, 
aki ebben hangot ad, tehát mi ne egyoldalúan legyünk csak tájékoztatva, mert akkor nem 
tudunk döntést hozni. 

Marica, azért nem adom meg neked a szót… 
 
SZAKÁCS MIHÁLYNÉ DR.: Az egészet érintőkérdésem lenne, amiről érdemes 

lenne szót váltanunk. A költségvetési törvény több olyan, a közoktatást érintő témában a 
finanszírozásról vagy az elvonásokról rendelkezik, amiben a szakma nem nyilatkozott 
egyértelműen, tehát nem adott egyetértő véleményt ehhez.  

DARÓCZI GÁBOR: Ebben sem kérdeztek meg minket. 
 
SZAKÁCS MIHÁLYNÉ DR.: Ez most már naiv kérdés: miért állítanak össze olyan 

költségvetési törvényt, amelyet a szakma nem tud támogatni. És most nincs is lehetőség 
hozzászólni, de én látom a környezetemben egy ilyen szakértői bizottság létrehozását. Igazuk 
van, a kérdőjelekkel együtt. 

 
ELNÖK: Amit erre vonatkozóan mondtál, megfontolandó kérdés, hogy az Országos 

Köznevelési Tanács a politikai pártokhoz intéz-e egy olyan kérést, hogy amennyiben olyan 
költségvetési javaslattal találkozik, amelynek szakmai háttere van, addig ne szavazzon róla. 
Én egy kicsit ezt úgy érzem, túlzott: az OKNT kompetenciájába nem tartozik a parlament 
befolyásolása. Nem biztos, hogy jót tenne a parlamentnek - nekünk biztos, hogy nem tenne 
jót. Azt hiszem, ezen nem tudunk változtatni, csak utólag tudunk véleményt nyilvánítani.  

Ezzel ezt befejezzük. Kérjük, hogy csinálj nekünk egy ilyen anyagot, és amikor 
elkészül, megbeszéljük, melyik ülésre tudjuk berakni. Ha lehet, a következőre. 

 
DARÓCZI GÁBOR: A legnagyobb része kész van. 
 
ELNÖK: Akkor minél hamarabb kapjuk meg. Amint Kosinszky Zsuzsának leadjátok, 
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rögtön postázza, nemcsak elektronikus úton, hogy jobban lehessen morfondírozni rajta. 
Ezek után kérem tisztelettel Csillag Mártát - végre egy csillag az égen -, világítson! 
 
CSILLAG MÁRTA: Nagyon szépen köszönöm kedves szavait. Sok szeretettel 

üdvözlöm önöket magam és munkatársaim nevében.  
Ahogy azt Gábor már felvetette, minket ért a megtiszteltetés, hogy ebben a négy 

kistérségben vizsgáljuk meg az enyhe fokban értelmi fogyatékos általános iskolai tagozatokat. 
A négy kistérségben 25 olyan intézményt találtunk, amelyik elkülönítve önálló tagozatot 
nyitott az enyhe fokban értelmi fogyatékos gyermekek nevelésére, oktatására. A vizsgálatot 
közoktatási szakértők bevonásával végeztük el, tekintettel arra, hogy ez nem egy hatósági 
ellenőrzési feladatunk – merthogy az OKÉV-nek ilyen is van –, hanem egy szakmai 
ellenőrzés volt, amit a közoktatási törvény 107. §-a szerint szakértő bevonásával lehet 
lebonyolítani. Kétféle szakértő dolgozott ebben a munkában velünk együtt: közoktatási 
szakértőket kértünk fel, elsősorban tanügyi igazgatási szakértőket, valamint a fogyatékosság 
típusának megfelelő szakértőket próbáltunk szervezni a vizsgálatokhoz. 

A 25 intézmény vizsgálatát oly módon készítettük elő, ahogy ezt mostanában már 
mindig tesszük az OKÉV-ben, hogy a vizsgálati szempontokat, követelményeket, szakmai 
sztenderdeket elkészítettük a szakértők számára, ezt követően a szakértőket kiképeztük; 
egészen a jelentés, a szakmai anyag mintájáig eljuttattuk őket, hogy szakszerű, 
összehasonlítható, értelmes a tájékozódást jól szolgáló anyagok szülessenek. Ezekeket a 
szakmai anyagokat a tárgyalások után, miután az OKNT és a KT is megtárgyalta, 
nyilvánosságra is hozzuk - mind a jelentéseket, mind az ezt segítő szakmai, módszertani 
anyagokat - mások okulására, segítésére is, hogy esetleg ha bárki ilyen munkát végez, az tudja 
használni. 

Tehát ebben a 25 intézményben végeztünk ellenőrzést, vizsgálatot. Két szempont 
szerint vizsgáltuk meg az intézményeket: a feladatellátás szakmai és tanügyi feltételrendszerét 
igyekeztünk megnézni, és az egyenlő bánásmód követelményének érvényesülését. A 
feladatellátás szakmai és tanügyi feltételrendszere azt jelentette, hogy meg kellett néznünk 
magukat a tanügyi dokumentumokat, az iskolai tervezőmunkát és az iskolai tervezőmunka 
mindennapi gyakorlatát is ezekben az intézményekben. Ha megengedik, röviden, pár 
mondatban összefoglalom önöknek – hiszen erről szól a jelentésünk 29 oldalban –, hogy mit 
leltünk ebben a 25 intézményben. 

Az alapdokumentumokat az intézmények 80 százalékában rendben találtuk. Amire 
nagyon odafigyeltünk és külön szempontként kezeltük, az az, hogy a tanulók felvétele, 
csoportba sorolása milyen módon történik. Erről is azt tudom önöknek mondani, hogy 
alapvetően szabályosan.  

A képzés dokumentálásáról ellenben ezt már nem tudjuk elmondani. Azt állapíthatjuk 
meg, hogy az intézményi tervezés és a tervezésnek megfelelő intézményi működés elmegy 
egymás mellett ezekben az intézményekben. Mit értek ez alatt? A tanterveik általában a 
fogyatékos gyermekek tanterveire épülnek ugyan, de általánosak, nem bontják le azokat a 
helyi adottságokra, ennek megfelelően az óraterveik is elég pontatlanok.  

A tervezés mellett még egy harmadik dokumentumot is megvizsgáltunk: a 
tantárgyfelosztást és az órarendet. Azt tudom önöknek mondani, hogy ez meg a harmadikféle 
dokumentum az adott intézményben, ami nem felel meg sem a helyi tervezésnek, sem pedig a 
helyi tervezés által előírtaknak. 

A szakmai feltételrendszerek vizsgálata során azt találtuk, hogy a rehabilitációs órákat 
és az egyéni órákat, tehát magukat a fejlesztő órákat az intézmények nem tartják meg nagyon 
sok esetben sajnos ezeken a fogyatékos tagozatokon. Innentől kezdve megkérdőjelezhető a 
fogyatékos tagozat létrehozásának értelme is ezekben az intézményekben. Ez 
összekapcsolható mindazzal, amiről eddig beszéltünk, hogy vajon nem a finanszírozás 
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mozgatja-e ezt a világot ezekben az intézményekben. Azt találtuk, hogy a pedagógusoknak, 
ha meg is van a képesítésük – hiszen ezt azért igyekeznek ezek az intézmények megszerezni –
, nem ott használják fel ezt a plusz tudását, ahol kéne. Tehát, hogy egész pontos legyek, van 
gyógypedagógus végzettségű az intézményben, csak az tanulócsoporttal foglalkozik, és nem 
fejlesztéssel és rehabilitációval; ő az osztálytanító praktikusan, és nem a fogyatékos tagozaton 
a fejlesztő és rehabilitációs tevékenységet látja el. Tehát mind a személyi, mind a tárgyi 
feltételekről azt tudom önöknek mondani, hogy nem pontosan szabályozottak pillanatnyilag a 
fogyatékos tagozatokon. Magának az intézménynek kéne ezeket megterveznie a pedagógiai 
programjában, és ez így is lenne helyes, de egyrészt nem nagyon tervezi meg, másrészt ha 
megtervezi, akkor meg nem nagyon biztosítottak hozzá a feltételek ezekben az 
intézményekben. Tehát komoly hiányosságokat tudtunk kimutatni mind a személyi, mind a 
tárgyi feltételek vizsgálatakor. 

Hogy most rátérjek az egyenlő bánásmód elvének érvényesülésére, nagyon sokat segít 
rajtunk, hogy megjelent ez az új jogszabály, de ennek az oktatási vonatkozása, ha önök 
ismerik, egy példálózó felsorolás, és minden vizsgálatkor, értékeléskor meg kell néznünk, 
hogy végül is milyen területeken vizsgáljuk meg ezt az adott intézményben. Több területen 
megnéztük, de csak két területről szeretnék beszélni.  

Megpróbáltuk megvizsgálni, hogy ezeknek a csoportoknak a fizikai elkülönítése 
megvalósul-e ezekben az intézményekben. Azt tudjuk mondani, hogy négy intézményben 
egyértelműen megvalósul, több helyen pedig részben.  

Azt is megnéztük, hogy a megfelelő színvonalú oktatás tekintetében egyenlő 
feltételeket kapnak-e ezek a gyermekek. Azt kell mondanunk, hogy ott, ahol a pedagógus nem 
felkészült, ahol nem kapja meg a gyermek a fejlesztő órákat és a rehabilitációs órákat, ez nem 
mondható el. 

Az intézményi jelentéseket az iskolák és a fenntartóik megkapták, mi pedig 
feldolgoztuk ezeket. Arra jutottunk, hogy mintegy 6 intézményben ebből a 25-ből elindítunk 
egy másik eljárást is – amire természetesen az OKÉV felhatalmazott –, egy hatósági 
ellenőrzést. Ezt azért vagyunk kénytelenek megtenni, mert a hatósági ellenőrzés 
eredményeképpen tudjuk szankcionálni adott esetben a fenntartót és az intézményt; vagy a 
csoportba sorolás szabálytalansága miatt, vagy az egyenlő bánásmód követelményének 
megszegése miatt vagyunk erre kénytelenek, ez intézményenként változik. Önök biztosan 
ismerik a közoktatási törvényt; ebben az OKÉV felhatalmazást kap arra, hogy az 
intézményben más eszközökkel, egy másik eljárással akár adott esetben büntessen is, de 
megkeresse a fenntartót. Tehát vannak erre eszközök, elsősorban a miniszter kezében. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Kérdés? Parancsolj, Ilona! 
 
LISKÓ ILONA: Szerintem ez egy nagyon igényes és nagyon jó felmérés, úgyhogy ha 

nyilvánosságra hozzátok, annak különösen örülni fogok. Így végre szembenézünk azzal, hogy 
mi folyik ezekben az intézményekben, mert ebből minden kiderül. 

Két kérdésem van; természetesen az iránt szeretnék érdeklődni, amit nem találtam meg 
benne. Az egyik: miután ezt a hátrányos helyzetűekkel foglalkozó kormánybiztosság rendelte 
meg, nyilván azon a hipotézisen alapult a kérdés, hogy ezek a szociológiai vizsgálatok hosszú 
idő óta kimutatják, hogy ezekben az iskolákban és tagozatokban a hátrányos helyzetűek és a 
romák meglepően nagy arányban vannak képviselve ahhoz képest, ami a normális eloszlásuk 
a népességben. Éppen ezért hiányolom, hogy egyáltalán nincs szó az anyagban sem a 
hátrányos helyzetűekről, sem a romákról - mintha ez ügyben egy kicsit álszemérmes lenne ez 
az anyag. Tehát a megrendelő szempontjait itt egy szóval nem láttam előbukkanni, hogy 
mégis milyen volt a hátrányos helyzetűek és a romák aránya ezek között a gyerekek között, 
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különösen az enyhe fokban értelmi fogyatékosok között. Ez az egyik. 
A másik, hogy nagyon alapos elemzés és vizsgálat volt itt a papírokat illetően. Meg is 

állapította az OKÉV, hogy a gyerekek besorolása papír szempontból rendben van, tehát 
minden papír ott volt a dossziéban, aminek ott kellett lenni. Kérdezem én, hogy történt-e 
olyan vizsgálat, ami arra irányult volna, ami nyilván a dolognak az indítéka volt, hogy vajon 
ezek a gyerekek tényleg enyhe fokban értelmi fogyatékosak, vagy pedig csak szociálisan 
hátrányos helyzetükből fakadóan kerültek be ebbe a kategóriába. Tehát hogy a papírok 
tartalma után is kapirgált-e az OKÉV ebben a kutatásban, vagy pedig csak azt nézték meg, 
hogy minden aláírás, minden papír és minden dátum stimmel? 

 
DARÓCZI GÁBOR: Tökéletesen igazad van abban a kérdésben, hogy pont ezekben 

az iskolákban, ebben a huszonötben mekkora a hátrányos helyzetűek vagy a romák aránya. 
Ebbe nem szerettünk volna igazán mélyen belemenni. Te is ismered azokat a kutatásokat, 
amelyek megmondják azt, hogy ezeken a tagozatokon, ezekben az iskolákban hány százalék 
összességében a romák aránya. 

Ezért próbáltam meg már az elején összerakni ezt a két dolgot, mert nemcsak 
egyszerűen az a kérdés, hogy miért jutnak oda a gyerekek, hanem néhány másodpercig 
felejtsük el azt a kérdéskört - miközben soha nem szabad elfelejteni, hogy kik és miért 
kerültek oda -, sokkal nagyobb kérdés, hogy ezeknek az iskoláknak van-e létjogosultságuk 
bármilyen gyerek tekintetében. Márta elmondta szó szerint ugyanezt: azokban az iskolákban, 
ahol sem a személyi, sem az anyagi feltételek nincsenek megteremtve, két dolog hibádzik. Az 
egyik, hogy miért küldjük oda a gyerekeket, a másik, hogy miért fizetünk mi ezért sokkal 
többet. A kutatás alapeltevését - sajnos vagy szerencsére, nem tudom - Mártáék bizonyították: 
ezekben az iskolákban, amik jelentős részben nincsenek messze Budapesttől, nem 
Alsószentmártonban, ahol nem tudom hány kilométeres körzetben csak romák élnek, hanem 
ezeken a nem szegregált településeken igenis vannak olyan iskolák, amik oktatásszervezési 
technikával jöttek létre, és az előbb vázolt helyzeteket találjuk. Igazándiból az SNI-
tagozatokon nevelkedő diákok helyzetét próbáltam megmutatni. Történetesen igazad van az, 
hogy egyáltalán valaki odakerül, az egy iszonyatosan fontos kérdés. „Az utolsó padból” 
program első körében, ahol 2400 diák volt, érdekes módon kiderült, hogy 11 százalék 
visszahelyezhető, míg eddig, normális helyzetben, soha nem érte el az 1 százalékot a 
visszahelyezett gyerekek aránya. Mint tudjuk, ilyen plusz kutatások elvégzése, a felmérések 
elvégzése komoly pénz kérdése meg logisztika kérdése. Mind e mellett nem fogjuk tudni 
biztosítani, hogy a gyerekekkel, akiket visszahelyezünk abba a másik iskolába, jól 
foglalkozzanak, pláne miután egy évet eltöltöttek egy ilyen iskolában, ahol nem kellett volna.  

Nem tudom, kielégített-e a válasz. 
 
CSILLAG MÁRTA: Volt még egy kérdés. Valóban azt vizsgáltuk, mi történik a 

gyerekekkel az iskolában, ha már odakerültek. De szeretném elmondani, hogy szinte kivétel 
nélkül minden gyermek megfelelő szakértői bizottsági véleménnyel van ezeken a 
tagozatokon. Nem keverik össze az enyhe fokban értelmi fogyatékos gyerekeket a súlyos 
értelmi fogyatékos gyerekekkel. A szakértői bizottsági véleményeket vizsgáltuk, de csak 
szakmai szempontok szerint, történetesen, hogy megteszi-e, ami a dolga, hogy fejlesztési 
javaslatot ad a pedagógusnak, tehát leírja azt a fejlesztési programot, a segítséget, amit a 
pedagógusnak tennie kell, és hogy ez alapján sorolják-e csoportba a gyerekeket, ez alapján 
különítik-e el, illetve integrálják a gyerekeket. Részletesen megnéztük tehát - természetesen 
nem vizsgáltuk felül.  

 
DARÓCZI GÁBOR: Nagyon kevés embernek meg szervezetnek van joga erre 

Magyarországon. 



 44
 
 
CSILLAG MÁRTA: Ugyanis ehhez nincs jogosítványunk - így van.  
 
ELNÖK: A normál pedagógiánál sincs. 
 
DARÓCZI GÁBOR: Márta azt mondja, azt nem vizsgálták meg és bírálták felül, hogy 

a szakértői bizottság ennek minősít egy gyereket. (Liskó Ilona közbeszólására:) Igazad van, 
Ica, csak abba gondolj bele, tökéletesen mindegy, hogy a gyerek enyhe fokban értelmi 
fogyatékos-e tényleg, vagy nem, mert nem kap semmiféle szolgáltatást. 

 
LISKÓ ILONA: De a normál iskola azért ennél jobb képet mutat, mint ami itt kinéz. 
 
DARÓCZI GÁBOR: Ebben igazad van, de az a kérdés, hogy minek menjünk neki: a 

szakértői bizottságok rendszerének, amiben nagyon sok pozitív lépésre jutottunk, vagy annak 
a gyakorlatnak, hogy a gyerekekkel, akik hátrányos helyzetűek, romák és ráadásul nem is 
jártak három évet óvodába - mert biztos, hogy van azokhoz képest valamiféle elmaradásuk, 
akik jártak három évet - mit csinálnak. Az általános iskolába rakják őket, és ott kapnak 
mindenféle fejlesztést - mint ahogy elméletben a közoktatási törvény szellemisége erről szól -, 
vagy megpróbálják szegregáltan elhelyezni egy ilyen iskolában, ahol aztán még csak nem is 
kapnak semmit.  

 
LISKÓ ILONA: Elfekvő. 
 
DARÓCZI GÁBOR: Így is lehet mondani röviden. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Akkor most azt mondjuk, hogy köszönjük a 

tájékoztatást - a kedvünk nem lett tőle jobb, de a tisztánlátásunk kétségtelenül igen. 
 
DARÓCZI GÁBOR: Én köszönöm a felajánlást, és ezzel fogok is élni. 
 
ELNÖK: Nagyon szépen kérem, és kérdezem is tőled, mivel ez egy rendkívüli 

napirend, és a jelen lévő OKNT-tagoktól is kérdezem, hogy ha 26-ára beiktatunk egy 
rendkívüli ülést… 

 
DARÓCZI GÁBOR: Az két hét múlva van? 
 
ELNÖK: Elképzelhető, hogy addig készítesz nekünk anyagot? 
 
DARÓCZI GÁBOR: Nekünk még a házon belül is köröztetni kell. 
 
ELNÖK: Akkor ez a legközelebbi rendes OKNT-ülés előtt már nem megy. Tehát 

január 26-án nem élünk ezzel a rendkívüli lehetőséggel.  
Van még tizenöt percünk, és van az egyebekben néhány olyan beterjesztett javaslat, 

ami személyi konzekvenciákkal jár. 
Brezsnyánszky úr adott egy írásos előterjesztést arról, hogy a MAB-ban létesítendő 

pedagógusképzési bizottság jó n éven venné, ha ott lennénk. Ez ügyben celebrált is egy 
eljövendő találkozót köztem és a MAB képviselője vagy elnöke között. Arra jutottak, hogy 
előzze meg, hogy az OKNT állást foglal, és én annak a véleménynek a birtokában megyek 
oda. 

Tiéd a szó, Laci. 
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DR. BREZSNYÁNSZKY LÁSZLÓ: Köszönöm szépen. Röviden szeretném 

összefoglalni, de nyilván sok apró kérdésből tevődik össze. Sok mindennek részletes 
magyarázatát hallottuk. Két megjegyzésem közül az egyiket megspóroltad nekem. Azt az 
alaphelyzetet, ami a szövegben megjelenik, hogy az új felsőoktatási törvény egy 
pedagógusképzésre, de valószínű, hogy első periódusában főleg a master szintű tanárképzésre 
szerveződő különbizottság lesz. Ez teremti az alaphelyzetet. 

Ehhez képest talán érdemes azt tudni - elnézést azoktól, akik ebben tökéletesen 
tájékozottak, talán elegánsabb lenne egy power pointban ezt kinyomni, de ettől most 
eltekintünk -, hogy a MAB-ban pillanatnyilag egy tanár szaknak az akkreditációs ügye a 
következőképpen megy. Van a szaknak megfelelően egy szakterületi, mondjuk így: 
diszciplináris bizottság elé, és van egy jelenlegi nevében pszichológiai-pedagógiai bizottság, 
amelyik viszont az egyszerűség kedvéért a 111-es rendelet szerinti vizsgálatát végzi el. A két 
szakvélemény a plénum elé kerül, és végül a plénum hozza a döntést.  

A gyakorlat többnyire az, hogy a történész szakbizottság nem sokat törődik a 111-
essel, a pedagógiai-pszichológiai bizottság pedig - érthető módon - nem kíván beleszólni a 
történelembe. Az új törvény szerint egy olyan bizottság lenne, amelyik tehát kifejezetten erre 
kapna jogosítványt. Egyelőre ez az, amit valószínűleg nem tud egész pontosan a MAB elnöke 
sem és más sem, hogy ez a bizottság hogyan fog felállni, kik lesznek a tagjai, milyen 
arányokban lesznek a területek képviselve. Amennyit erről én tudok, itt együtt lennének jelen 
azok, akik a tanárképzésnek a tanári mesterség, a 111-es felőli képviselői és a diszciplináris, 
tehát a leendő tanári képesítési kimenet szerinti szak képviselői, akikről megint nem tudjuk 
pontosan, hogy szakmódszertanos kollégák lesznek-e vagy szaktudós kollégák. Ez az 
alaphelyzet tehát. Én azért írtam azt, hogy kicsit még konstruálódik ez a bizottság.  

A megkérdezettek - most nem az OKNT-s tagságra gondolok - körében gyűjtött 
vélemény szerint úgy tűnik, abban van egyezség, hogy ebben az új bizottságban - ahogy itt 
szerepel is - a felhasználói oldal és a képző oldal legyen egyaránt jelen. Itt persze megint 
probléma az, hogy a felhasználói oldal mit is jelent. De mondjuk azt, hogy a közoktatási 
érdekek és képviseletek jelenjenek meg, illetve természetesen legyenek ott a képzők. A 
képzők azonban megint bonyolultabbak, mert aki pszichológiát tanít tanárjelölteknek, az is 
képző, jóllehet az eddigi bizottságban inkább úgy tűnik, hogy a másik oldalon nem.  

Tehát ez az alaphelyzet, amit - ahogy az elnök úr említette - szerettünk volna olyan 
értelemben megelőzni, hogy előbb Fésűs elnök úrral tárgyalunk, hogy kiderüljön, körülbelül 
hány fővel lehetne ebben az OKNT jelen. Ő viszont azt válaszolta, hogy először szeretne 
delegáltakat tudni, és utána lehet egyeztetni. Azt gondolom, ez a legjobb alkalom, hogy ebben 
lépjünk. 

Amit még szeretnék hozzátenni, az az, hogy mivel az OKNT összetételében képviseli 
mind a közoktatási, hogy úgy mondjam, megrendelői igényeket, mind a képzésnek ezt a 
bizonyos tanári mesterség vagy pedagógusmesterség oldalát is, mindenképpen evidensnek 
tartom, hogy az OKNT-nek delegáltakat kell küldenie ebbe a testületbe. Hogy milyen legyen 
az összetétel, hogy hány fő legyen, satöbbi, az pedig úgy tűnik, hogy kapaszkodók nélkül a 
bölcsességünkre bízatott. 

A 3. pontban van egy újabb aspektusa ennek az ügynek. A Bologna-bizottság 
pedagógusképzési albizottságában vetődött fel az a gondolat, hogy az OKNT szerepet 
vállalhatna a MAB-küldetésen túl olyan módon is, hogy a képesítési követelményeknek 
bizonyos tartalmi véleményezésére vállalkozik. Erről szól a 3. pont, amihez nekünk most 
személyeket nem kell delegálni, viszont magát az ötletet érdemes megfontolni. 

Előkészítésként a pedagógusképzési bizottság tagjaihoz nagyjából ezzel a kérdéssorral 
fordultam, és kaptam válaszokat szóban, írásban, illetve biztatást, sőt szándéknyilatkozatokat 
is, hogy ha személyes jelölésre kerül a sor, akkor kire lehetne számítani. A kérdéseken – ez 
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nem volt sem reprezentatív, sem teljes körű – nagyon gyorsan végighaladva azt mondhatom, 
hogy a válaszoló tagok között úgy tűnik, egyetértés van abban, és ezt képviselhetjük a MAB 
felé, hogy ennek az új bizottságnak mindazokkal a jogosítványokkal rendelkeznie kell, 
amelyeket ma egy szakterületi diszciplináris bizottság vagy ez a pedagógiai-pszichológiai 
bizottság élvez. Ehhez a meglévő pedagógia-pszichológiai bizottsághoz képest egy 
munkamegosztáson alapuló, tehát párhuzamos működést lehet elképzelni olyan módon, hogy 
ez a pszichológiai-pedagógiai bizottság a tanárszakok, majd később nyilvánvalóan a tanító- és 
egyéb pedagógusképző szakok akkreditációs ügyeit átadja ennek az új bizottságnak. Az ő 
kompetenciája ezzel még mindig nagyon nagy marad, mert annak a képzési ágnak - 
pszichológia, pedagógia, andragógia - az összes szakos, mesteri, doktori, személyi ügyeit, 
intézményi akkreditációját és a többit végezheti, tehát végül is lesz annyi feladata, mint ma 
egy másik diszciplináris bizottságnak. Érdemes lenne képviselni tehát azt, hogy ez ebben az 
értelemben maradjon meg, az új bizottság pedig kifejezetten a szakokra, a szakok 
akkreditálására koncentrálva majd később nyilván ebben a vonatkozásban az intézményi 
akkreditáció gazdája legyen. 

Arra a kérdésre a válaszokat, hogy nagyjából hány fő, milyen összetétel legyen, 
nagyjából úgy összegezhetném, hogy 1-3 főt javasoltak, akik válaszoltak, mégpedig valami 
olyan összetételben, hogy reprezentálják a közoktatás, illetve az OKNT összetételét is, 
beleértve az óvó-, tanító-, tanár- és szakképzést, valamint ha idővel kiterjednek a dolgok a 
művészeti képzésre is, akkor nyilván valakinek azt is föl kell vállalnia.  

Úgy tűnik a válaszokból, indokoltnak látszik az, hogy ha nem is személyeket, de 
bizonyos ajánlásokat tegyünk, hogy a képzésben résztvevő gyakorlóhelyeknek – ezeket lehet 
bázisiskolának, gyakorlóiskolának, kísérletező iskolának nevezni – jelenjen meg az új 
bizottságban a képviselete, hiszen ők a képzők oldalán is, de egyben a közoktatás tagjaiként, 
részeiként is jelen vannak. 

Harmadik pontként pedig a válaszokból az tűnik ki, hogy az OKNT-nek javasolják a 
tagjaink és én személyesen is, hogy a tanács illetékességi feladatköreibe, majd idővel a 
szabályzatába is próbáljuk meg beleilleszteni úgy, ahogy a kerettantervek meg mások 
véleményezését, a pedagógusképzés születő alapdokumentumainak véleményezését vagy - 
ennek különböző súlyai lehetnek - az erről való véleményalkotást. 

A személyi javaslatokra, ha oda kerül a sor, visszatérnénk. Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e kérdés? Szenes György! 
 
DR. SZENES GYÖRGY: Egy picikét kérdés, egy picikét hozzászólás. Nagyon nagy 

örömmel venném tényleg, ha a képzők és a felhasználók ebben részt tudnának venni, de van 
egy, sok esetben a bizottság egész látókörén kívül eső területe a pedagógusképzésnek, ami 
nem bölcsész és nem TTK típusú: a szakmai pedagógusképzés. Ezzel óriási gondok voltak 
már a kezdet kezdetén is; aki ebben részt vett, az nagyon jól tudja. Tehát nagyon jó lenne, ha a 
szakmai pedagógusképzésben résztvevő intézmények képviselői is részt vehetnének ebben a 
munkában. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Van egy operatív javaslatom. Lévén, hogy ti rendelkeztek már - ez a te 

hozzászólásodból vagy felvezetésedből kiderült, konkrét személyek megnevezése nélkül, de 
az egész struktúrára, személyi összetételre vonatkozóan - egészen konkrét javaslattal, az a 
kérdésem, hogy mikorra kell név szerinti javaslatokat adni a MAB részére. A Fésűs úrral való 
tárgyaláshoz mire van szükség azon kívül, amit elmondtál? Meg kell mondani, hogy X vagy 
Y, vagy elegendő, ha azt mondjuk, amit te javasoltál, hogy tekintve, hogy az OKNT-ben 
vannak közvetlenül a közoktatási szférában dolgozók, vannak a pedagógusképzés különböző 
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színterein dolgozók, képviselve van a szakképzés, tehát mi ezt a szakmai struktúrát itt belül, 
személyi lebontásban is meg tudjuk jeleníteni? Ha ez mint elv elfogadható, és nem kérik erre 
a tárgyalásra még, hogy megnevezzük, hogy ez most Brezsnyánszky László lesz vagy 
Trencsényi László, akkor szerintem te felhatalmazást kaphatsz most arra – hiszen nem is 
vagyunk határozatképesek –, hogy ebben a szellemben készíts elő egy beszélgetést Fésűs 
úrral, én meg kérem az OKNT hozzájárulását, hogy Brezsnyánszky Lászlóval az oldalamon 
részt vehessek ezen a tárgyaláson. 

Ez így elfogadható? Laci elvállalod?  
 
DR. BREZSNYÁNSZKY LÁSZLÓ: Elég mélyen belemártóztam már ebbe az ügybe. 

Én azt gondolom - pontosan, ahogy, elnök úr, javasoltad - úgy kellene Fésűs elnök úrral 
tárgyalni, hogy mi egy, a területet reprezentáló képviseletet adunk- közben mondom, 
valószínűleg nem jó szót használtam: szakmai alatt a szakképzést értettem. Viszont 
elmondom, kik azok, akik hajlandóságot nyilvánítottak, de természetesen csak a bizottság 
köréből származókat. Azért lenne jó, hogyha csak egy kontingensről tudnánk megállapodni 
Fésűssel, mert akkor a következő ülésen - vagy más módon - delegálhatná, szavazással 
megerősítve, az OKNT azokat, akiket erre a feladatra szán. Ez nyilván nagyon csábító feladat, 
de azért annyira nem csábító, hogy sokakat kellene esetleg visszautasítani. 

Hozzám szóban-írásban a következő felajánlások érkeztek: Hoffmann Rózsa, Hadházy 
Tibor, Kelemen Elemér és a bizottság inkább szimpatizáló külső tagjaként Szabados Lajos 
jelezte, hogy szívesen részt venne.  

Úgy gondolom, igazából abban kellene alkudnunk az elnök úrral, ha már tud egy 
összlétszámhoz viszonyítható OKNT-s delegáltakról beszélni, hogy mindenekelőtt azokat 
próbáljuk bejuttatni ebbe a bizottságba, akik a tanárképzés szintjén, tehát a következő egy-két 
év forontfeladatait fogják valószínűleg vállalni. Ha ez kiterjed majd idővel a tanítóképzésre - 
a szakmai képzésre valószínűleg megint hamar, a tanárképzéssel együtt jelenik meg -, akkor 
kellene erre egy további keret, akik viszont ezt a vonalat tudnák képviselni, vagy újabb és 
újabb vonalakat. 

Nálam ennyi van, de szívesen venném, ha akár további javaslat, ajánlkozások 
hangoznának el. Könnyebben tudnánk tárgyalni.  

 
ELNÖK: Csökkent a jelenlétünk. Én azt mondom, maradjunk abban a tárgyaláson, 

hogy minden fontos ágazat képviseletére mi meg fogjuk találni a megfelelő embert, aki, ha 
nem is az OKNT tagjaként vesz részt a bizottságban, de OKNT-felhatalmazással. Nem tudunk 
most igazán személyekben továbbmenni, sem a struktúrában. De ha ebben az 
alapstruktúrában most megegyeztünk, akkor mi ketten csak eredményesen tudjuk majd 
képviselni a Fésűs úrral folytatandó tárgyaláson.  

Köszönöm szépen. 
Az egyebek napirendi pontjai között szerepelt még - nem kell hozzá testületi határozat 

-, hogy hét fő delegálását kérte Jakab János ahhoz, hogy a szakképzéssel kapcsolatos, 
elsősorban a szakiskolával kapcsolatos tárgyalásokon részt vegyünk. Tekintve, hogy nincs 
már jelen a társaság, én egy levelet fogok írni személy szerint… (Dr. Báthory Zoltán: A 
társaság jelen van.) Csak nem mindenki, aki esetleg aspirálna egy ilyen munkában való 
részvételre. A jelenlévőket mindenképpen megkérdezem, hogy a szakképzésről - elsősorban a 
szakiskoláról, ezen belül is elsősorban a szakiskola 9-10. évfolyamának problémáiról - szóló 
tanácskozásra ki jelentkezik, hogy ebben szívesen részt venne. (Jelentkeznek.) Szilágyi János, 
Szenes Gyuri, Dobos Krisztina. Még négy másik jelöltre szükség van. 

Az én személyemmel kapcsolatban elhangzott, hogy jó volna, hogyha én ezen részt 
vennék, lévén, hogy én opponáltam olyan élesen a készülő és azóta törvényerőre emelkedett 
átalakítását a szakképzésnek. Én úgy gondolom, hogy ez ügyben én nyilatkoztam. Ha nagyon 
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akarjátok, elmegyek, de jobbnak tartanám, ha nem én vennék ezen részt, hiszen ez ügyben 
közismerten megnyilatkoztam. 

 
DR. BÁTHORY ZOLTÁN: Én meg csak akkor lennék nyugodt, hogyha te is ott 

lennél, tekintve, hogy ez egy nagyon furcsa történet. Hogy hogy került a törvénybe, a mai 
napig nem értem. 

 
ELNÖK: Rém egyszerűen. Kitűztünk december 1-jére egy szakmai tanácskozást. Azt 

két vagy három nappal megelőzően a parlament oktatási bizottságának napirendjére került ez 
a javaslat… 

 
DR. BÁTHORY ZOLTÁN: Az OKNT-t megkerülték. 
 
ELNÖK: Az OKNT-t megkerülték, lévén, hogy ne feledjétek, tisztázottan mit kell 

érteni az OKNT azon jogosítványán, hogy a tartalmi szabályozásban vétójoga van. Mindig is 
az volt a helyzet, hogy a tantervbe beleszólhattunk, de abban, hogy az érettségi egyszintű 
vagy kétszintű legyen, figyelmen kívül lehetett hagyni a véleményünket, holott a dolog 
formai, szervezeti, szerkezeti oldalát tekintve az is szorosan a tartalmi szabályozáshoz 
tartozik. Most ugyanez a helyzet állt elő. Hogyha majd ide terjesztik a 9-10. évfolyam 
kerettantervét, abba beleszólhatunk. De abba, hogy a 9-10. évfolyamon 40 százalék legyen a 
gyakorlatnak nevezett vagy szakmai előkészítőnek nevezett és 60 a másiknak az aránya, nem 
volt beleszólásunk. Bement egy javaslat a parlament oktatási bizottságába, ahol a pártok teljes 
egyetértésével - mert ott minden oldalt meg kellett külön szólítani, olvastam a szó szerinti 
jegyzőkönyvet - ment keresztül az a módosítás, amivel egyébként az alelnök úr is tökéletesen 
egyetért, hiszen volt egy tanácskozás, ami ezt megelőzte. Ez a helyzet.  

Én elmegyek, elmondom a véleményemet, ha szükséges, de ez egy post festam, lévén, 
hogy megvan a törvény. Ezzel nem tudunk mit csinálni. 

Amit én javasoltam Gyurinak, hogy ha egy ilyen tanácskozást összehív Jakab úr, 
annak a témája most már az legyen, hogy mit csináljunk ebben a 40-60 százalékos 
Prokrusztész-ágyban, amibe bele van kényszerítve ez az ügy. Mert ha erre vonatkozóan lesz 
konkrét, tartalmi javaslat, akkor ez egy OKNT-kompetencia. Innentől kezdve. De erre 
vonatkozóan még nincs előterjesztés. Én kértem, hogy forszírozza a szakterületen, hogy egy 
ilyen típusú előterjesztés legyen. Ahhoz majd szólunk. És ha most Jakab úr összehív egy ilyen 
tanácskozást, én - fegyelmezett ember lévén - megmaradok annál a témánál, amit a 
lehetőségek adnak, tehát nem kezdem elölről énekelni a saját szólamomat, mert rosszul 
hangzik az egy kórusban. 

Akkor én az ülést ma bezárom… 
 
DR. DOBOS KRISZTINA: Még egy egyebek lenne! Márta felvetette, hogy az Arany 

János program júniusig vagy meddig tart. (Dr. Polinszky Márta: Június 30.) Én azt szeretném, 
hogy vegyük napirendre az Arany János programot. Tehát az Arany János program irodája 
megszűnik. Elköltenek valami másfél milliárdot az Arany János programra, és nem tudunk 
két embert finanszírozni, aki összefogja, aki ellenőrzi, aki szervezi a dolgot. Én szeretném, ha 
az Arany János programról tartanánk egy napirendi pontot, amikor az elnök úr be tudja 
iktatni… 

 
ELNÖK: A következő ülésre be tudjuk iktatni, mert ahogy Zsuzsától értesültem, nincs 

nagy torlódás.  
 
DR. DOBOS KRISZTINA: Nézzük meg, hogy mi az Arany János… 
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NAGY JÓZSEF: Elmarad az utolsó program? 
 
ELNÖK: A szegedi. 
 
NAGY JÓZSEF: Egy mondat. 
 
DR. SZENES GYÖRGY: Erről szeretnék még én is két mondatot, a szakképzési 

dolgokról. Néhány információ. 
 
ELNÖK: Akkor mondd el az információt, és utána, Jóska, az lesz a javaslatom, hogy 

érdemi döntést - miután ráérünk vele, mármint a személyeket illetően - később hozzunk. 
 
NAGY JÓZSEF: Csak tájékoztató lesz, három-négy mondat. 
 
DR. SZENES GYÖRGY: Csak annyit, hogy én Jakab államtitkár úrral ebben az 

ügyben időpontot is próbáltam egyeztetni. Február 2-a lenne ez az időpont, amikor a 
Köznevelési Tanács, az Országos Szakképzési Tanács és a Közoktatás-politikai Tanács 
hármasát összehívná államtitkár úr. Február 2-a, a hónap első csütörtöke látszik erre alkalmas 
időpontnak - akik ebben részt kívánnak venni. (Szilágyi János: Délelőtt? Délután?) 
Reggeltől. Ez egy egész napos megbeszélés lenne, mert van miről beszélni.  

 
ELNÖK: Megvan, hogy erre kik jelentkeztek?  
 
KOSINSZKY ZSUZSA: Igen, fölírtuk. 
 
ELNÖK: Írjanak hozzá engem is, mert bizalomnyilvánítás formájában megjelenő 

„személyes megtámadtatás” okán ezen a tanácskozáson részt fogok venni. Tehát meg fogják 
kapni a résztvevők pontos címét, akiknek a nevére lehet küldeni a meghívót. 

Most pedig Nagy József urat kérem, hogy röviden ismertesse a javaslatát. 
 
NAGY JÓZSEF: Kedves Kollegák! Mindenki emlékszik rá, hogy terveztünk egy 

értékelési konferenciát. Ez a konferencia nyomós okok miatt elmaradt, és az a javaslat merült 
föl, hogy a Szegeden immár negyedik alkalommal, április 20-22-én tartandó értékelési 
konferenciát használjuk föl arra a célra, amit eredetileg terveztünk. Azt tudom csak javasolni, 
hogy legalább egy pódiumbeszélgetést tartsunk arról, hogy hogyan gondoljuk mi az értékelés 
ügyét. Én magam tartok egy előadást - ha akarjátok, a nevetekben is - „Kritériumorientált 
értékelés” címmel, és remélem, mások is fognak előadást tartani; gondolom, Zoli is 
rábeszélhető egy előadásra vagy pódiumbeszélgetésre. Tehát meg kellene előtte konzultálni, 
hogy mit gondolunk erről, és hogyan képzeljük el a részvételt - Elemér is biztos szívesen 
segíti ennek megszervezését -, és a következő alkalommal állást foglalnánk arról, hogy 
delegáljuk mindannyiunkat, vagy három előadó lesz, vagy pedig lesz egy pódiumbeszélgetés. 
Ezt akkor eldöntjük, lesz rá öt vagy tíz percünk. 

 
ELNÖK: Előre fogjuk hozni ez ügyben a megbeszélést, mert nagyon fontosnak 

tartom. Ha jól emlékszem, több javaslat miatt lett volna fontos, hogy tartsunk egy ilyen ülést. 
Közben Lillafüreden lett ez a fő téma, először az OKI-ban volt, tehát ez most már a harmadik 
csuklás. Ez egy olyan alkalom, ami kiszélesíti ezt, ezért okvetlenül élni kell a lehetőséggel. 
(Nagy József: A mi szempontunkat vigyük oda be.) Így van. 

Nagyon jónak tartom, hogy ez legyen egy pódiumbeszélgetés, mert ott az OKNT-n 
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belüli véleménykülönbségek is artikulálódhatnak, tehát az OKNT nem mint egy felsőbbség 
nyilatkozik ez ügyben, hanem különböző szempontok érvényesülhetnek. Jól emlékszem, hogy 
Dobos Krisztinának volt az egyik javaslata az, hogy legyen egy ilyen, amikor ezzel 
foglalkozunk. Még a szöveges értékelésnél merült föl, hogy ne ragadjuk ki a szöveges 
értékelést, hanem az egészről legyen szó. Akkor Jóska is ahhoz a feltételhez szabta a 
részvételét, hogy az egész kérdést tekintsük át. Tehát ha azzal a javaslattal lehetne idejönni, 
hogy ez egy pódiumbeszélgetés formát öltsön, és legalább négy-öt önként jelentkező, az 
OKNT által jóváhagyott tag vegyen részt, akkor én ezt egy jó és nagyon demokratikus 
javaslatnak tartom. 

 
DR. DOBOS KRISZTINA: Bocsánat, egyetlen mondat: nemcsak az elmélettel kellene 

foglalkozni, hanem a gyakorlattal is, hiszen az ember ilyen bírálóbizottságokban olvas 
anyagokat. Arról már nem is beszélve, hogy volt olyan, hogy egy színjátszó társulat csinált 
értékelést, és beadta egy pedagógiai intézet keretei között - szóval észbontó, hogy mi folyik a 
gyakorlatban. Úgyhogy egy dolog az elmélet, ami nagyon fontos, de a gyakorlat teljesen más. 

 
NAGY JÓZSEF: Éppen ezért kellene egy ilyen pódiumbeszélgetés, ami jól benyúlna 

ebbe. 
 
ELNÖK: Nem akartam direkt orvul megkérni, hogy okvetlenül szeretném ott látni 

Dobos Krisztinát a pódiumon. A múltkor is ilyen aspektusból szólalt meg, ha jól emlékszem, 
hogy itt óriási zűrzavar van, mindenki mindent úgy ért, ahogy akar. Ezt nagyon fontos lenne 
elmondani egy kicsit átgondolva. 

 
NAGY JÓZSEF: Meg kell találni a pódiumbeszélgetés vezetőjét. Lehetőleg ne szegedi 

legyen. 
 
ELNÖK: Az nem volna ésszerű. Jó, meg fogjuk találni. 
Az ülést bezárom, mindenkinek köszönöm a részvételt. 
 

(Az ülés végének időpontja: 14 óra 15 perc.) 
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