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Napirend:  
 
1. Előterjesztés a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai 

tankönyvellátás rendjéről szóló 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet módosításáról 

Előadó: Friss Péter főosztályvezető 
Meghívott: Bartha Lajosné szakmai főtanácsadó 

 
2. Előterjesztés A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról 

Előadó: Friss Péter főosztályvezető 
Meghívott: Dr. Balogh Lászlóné szakmai referens 

 
3. Javaslat az alapfokú művészetoktatási intézmény nevelési és oktatási tevékenységének 

hatósági ellenőrzési szempontjairól, valamint a minősítés eljárási rendjéről szóló 
rendelet megalkotásához 

Előadó: Czímer László főosztályvezető 
Meghívott: Dr. Szűcsné Hobaj Tünde főtanácsos 

 
4. Előterjesztés a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról 

rendelkező 20/1997. (II.13.) Korm. rendelet módosításáról 

Előadó: Czímer László főosztályvezető 
Meghívott: Simon Henrietta tanácsos 

 
5. Egyebek 
  
 Döntés arról, hogy az OKNT elküldje-e - tekintettel az időközben lezajlott, 

szakiskolával összefüggő konferenciára - Liskó Ilonának és Trencsényi 
Lászlónak az eredetileg a januári OKNT-ülésre megküldött levelét 

 
 
 
 
 
 
Elnököl: Dr. Loránd Ferenc, az OKNT elnöke 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 12 perc.) 

 
DR. LORÁND FERENC, az OKNT elnöke, az ülés levezető elnöke – a továbbiakban 

ELNÖK: Jó reggelt kívánok! Többen jelezték távolmaradásukat. Nálam Trencsényi László, 
Polinszky Márta, Szenes György - Gyurit operálják -, Vekerdy Tamás, Báthory Zoltán és 
Brezsnyánszky László jelezte. Erős kételyeim vannak a határozatképességet illetően…  

 
KOSINSZKY ZSUZSA: Megvagyunk tizenhárman, elnök úr.  
 
ELNÖK: Akkor napirend előtte van nekem egy javaslatom, és Maricának.  
Az enyém, hogy volt egy kötelezettségem a múltkori OKNT-határozat értelmében, 

hogy kíséreljem meg az előző ülés napirendjével kapcsolatos OKNT-állásfoglalás 
megfogalmazását. Én ezt megtettem, kiküldtem, ha jól tudom, meg is kapták a kollégák. 
Teljesen a jegyzőkönyv sorait, hozzászólásait követve igyekeztem egy olyan szöveget 
létrehozni, amiről úgy gondolom, hogy abban tükröződött a vita látens vagy kidolgozott, 
kimondott álláspontja. Fontosnak tartom, hogy ez az állásfoglalás valamilyen módon - akár 
ebben a formában, akár korrigált formában - ma testületi elfogadásra kerüljön. Elég nagy 
horderejű volt a téma, igen nagy volt az aktivitás a vitában. Nagyon sokféle szempont 
hangzott el.  

Amiben érzésem szerint konszenzus látszott, az annak a munkának, a munka 
professzionista vitelének elismerése volt, amelyről a legélesebben Horn Gyuri mondta, hogy 
ez nagyon jó munka, csak semmi értelme nincs. Ez nem vonta kétségbe, hogy a kht.-ban 
végzett tevékenységet profi tevékenységnek értékeltük. Ettől kezdve lényegében egy 
finanszírozásfilozófiai vagy fejlesztésfilozófiai vita zajlott arról, hogy nem megy-e majdan, 
vagy máris nem ment-e a helyi innovációk - ezt undergroundnak nevezte Gyuri, népinek 
Trencsényi Laci - rovására egy ilyen vagy bármilyen központi fejlesztés. Ez volt a vita egyik 
polarizációja. 

Szorosan összefüggött azzal, hogy annak érdekében, hogy meg lehessen kapni ezt a 75 
százaléknyi támogatást a költségekhez, 25 százalékot hazai pénzforrásként kellett letenni, és 
ennek a pénznek a forrása a helyi fejlesztésekre félretett pénz, vagy annak egy rész volt.  

Ha ebben a vitában most én nem jól foglaltam össze az álláspontokat, kérem, 
mindenki nézze meg, megtalálja-e benne, korrektnek tartja-e, és ha nem, akkor gyorsan kérek 
korrekciókat, javaslatokat.  

 
FRISS PÉTER: Elnézést, én írásban is jeleztem, nem tudom, mindenkihez eljutott-e. 

Nem ebben a vitában, mert ez egy másik vita, hanem itt van egy mondat, a 3. pont első 
mondata, amely számomra nehezen értelmezhető, amelyik a SuliNova Kht. keretében 
létrehozott műhely működésének szakmai-jogi környezetét, funkcióit, kutatással, 
ellenőrzéssel való kapcsolódását kívánja tisztázni. Ahogy azt írásban is jeleztem, részben nem 
értem a mondatot, ha meg értem, akkor nem látom megalapozottnak. Azt a látszatot kelti, 
mint hogyha itt nem lenne jogilag vagy szakmailag tisztázott. Hogy jó vagy nem jó, hasznos 
vagy nem hasznos, az egy másik kérdés, ami természetesen azon sokféle érvvel 
megközelíthető.  

 
ELNÖK: Segítsetek értelmezni, hiszen, ha jól emlékszem, azt a megfogalmazást tőled 

vettem, szinte szó szerint, az állásfoglalásba. Segítsetek megválaszolni Péternek. Több 
kérdésben merült fel a kiadvány tankönyvi vagy nem tankönyvi szerepe, felmerültek erős 
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legitimációs problémák, és azt gondolta az OKNT - ebben szinte egyöntetű volt -, hogy jobb 
volna, ha mindebben tiszta látást biztosító közlemények volnának.  

Adom is Liskó Icának a szót. 
 
LISKÓ ILONA: Nem magamtól találtam ki ezt a problémát, hanem Pála Karcsi 

előadásából derült ki. Amikor mi azt kérdeztük, mi lesz a sorsuk ezeknek a kifejlesztett 
tantervi csomagoknak - programcsomagoknak, mert ez a hivatalos nevük -, akkor ő azt 
mondta, hogy nem tudja, mert ők kifejlesztik, de hogy végül ez hogy fog terjedni, hová fog 
eljutni, és milyen feltételekkel fog eljutni az iskolákhoz, azt ők nem tudják. Én ezért 
mondtam, hogy mielőtt egy ilyen hatalmas volumenű pénzt beletesz a minisztérium egy 
fejlesztésbe, tisztázni kellene azt, hogy az innen előállított termékek, és az ebből a nagy 
pénzből előállított termékcsomag milyen feltételekkel, milyen módon fog eljutni a 
használókhoz. Szerinte - nem én találtam ki, hanem ő mondta - ennek a feltételei nincsenek 
tisztázva. Tehát nem a kht. működése itt a kérdés, mert az világos. Az a kérdés, hogy ők 
előállítják, kipróbálják, de ki fogja ezt akkreditálni, pontosabban: kell-e egyáltalán 
akkreditálni, ki fogja akkreditálni, ki fogja kinyomtatni, illetve kinek a költségén történik ez, 
és ki fogja eljuttatni az iskolákhoz. Ezeket kellene tisztázni, de ezt ők mondták, hogy nincs 
tisztázva. Ezért szerintem nagyon jó, amit Feri megfogalmazott. Helyénvaló.  

 
ELNÖK: Irén! 
 
DR. VÁGÓ IRÉN: Én is ehhez szerettem volna hozzászólni, még azzal is kiegészítve, 

amit szintén Károly mondott, illetve érzékeljük mindazok, akik a SuliNovával napi 
kapcsolatban vagyunk, hogy magának ennek a műhelynek a működésének a távlatát sem 
látják. Éppen ezért mennek el most már rendesen, folyamatosan a SuliNovától emberek. Azt 
gondoljuk, hogy egy korai szétesést valamilyen módon meg lehetne akadályozni, hogyha 
gondolkodnánk egyáltalán ezekről a dolgokról.  

A másik, tulajdonképpen szintén a Péter reflexiójára vonatkozó észrevételem az, hogy 
nem értelmesebb dolog-e egy vagy két területre koncentrálni az erőket, mint szétforgácsolni? 
A magam részéről abszolút üdvözölni tudom, hogy az idegennyelv-oktatás lett az egyik ilyen 
terület, amire most stratégia is született, fejlesztési programok indultak el. Egy borzasztóan 
leharcolt területen, igazából három kormányzat semmit nem tett, tehát spontán - elég rossz 
irányú - változások zajlottak. Ez nem jelent meg tulajdonképpen a határozatban, hogy az 
rendben, hogy kiválasztunk egy vagy két területet, és oda nagy pénzeket teszünk, de hogy 
ezek a pénzek és ezek a fejlesztések egyáltalán semmilyen szinten nincsenek koordinálva és 
nincsenek kapcsolatban egymással, ez egy rendkívül pazarló működési mód, és rendkívül 
problémásnak tartom. A múltkor pontosan elmondtam, hogy milyen más fejlesztési 
programok keretében történik például idegennyelv-fejlesztés, és Pála Károly arra a 
kérdésemre, hogy van-e ezek között valami szakmai együttműködés, kapcsolat, egymásra 
épülés, területek kijelölése, azt mondta, hogy semmiféle ilyen nincs. Nem is elsősorban azt 
érzem problémásnak, hogy egy-két területre koncentrálódik, hanem hogy sok központi 
fejlesztés sok állami és EU-pénz megy ezekre a területekre, összehangolatlanul. 

 
ELNÖK: Mielőtt megadom a szót, szeretném megkérdezni, hogy az állásfoglalás 3. 

pontjában a megfogalmazás, miszerint az OKNT kéri az OM-et, hogy tisztázza, rögzítse a 
fejlesztő műhely működésének szakmai és jogi környezetét, funkcióit és ezek kapcsolatát a 
kutatással és az ellenőrzéssel. Ezt stilárisan vagy szövegszerűen szeretnéd-e pontosabbá tenni, 
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hogy tükrözze, amit mondtál, és amivel teljesen egyetértünk, vagy ebből világosan ki lehet 
olvasni.  

 
DR. VÁGÓ IRÉN: Nincs előttem, hogy melyik pontban szerepel. 
 
ELNÖK: Én most egy szöveg elfogadását szeretném kérni - ne húzzuk tovább -, és én 

boldogan eszközlök rajta korrekciókat. Én ezt értettem a 3. pontban, de ha ez nem elég, akkor 
kérek javaslatokat. Jóskáé volt a következő jelentkezés. 

 
NAGY JÓZSEF: Én egy kérdéshez szeretnék hozzászólni: ez a programcsomagok 

akkreditálása, ellenőrzése. Mivel Péter küldött egy e-mailt, és abban arról ír, hogy sokba 
kerül, meg nem kellene. Ez az egész óriási dolog, ez a program. Sok milliárd megy rá. Egy 
ilyen jellegű fejlesztés terjesztését, előkészítő tevékenységét igazából szakmailag úgy kellett 
volna csinálni, hogy a meglévő, bizonyítottan hatékony, működő helyi - mert sok ilyen van 
Magyarországon - tevékenységeket fölhozni és terjeszteni, kipróbálva. És vannak kutatások 
Magyarországon, amelyek bizonyítottan hatékonyak. Ezeket is kellett volna. De kimondták, 
hogy nem, ilyet nem építhetünk: teljesen újra kell kezdeni mindent. Jó, rendben van. Tehát 
most olyan rendszer van, amely nem a már meglévő, működő, kipróbált kutatásokra épül, 
hanem valami nem tudom, mire - a felkértek tapasztalataira. De ha így megy, akkor 
különösen fontos a külső kontroll. Ha bevezető sincs, meg külső kontroll sincs, akkor ebből 
olyan botrány lesz, amit nem tudunk megúszni. De nem is a botrány a lényeg. Példát mondok: 

Elindult a kipróbálás, aminek a természetes szakmai feltétele, hogy szeptemberben 
egy elővizsgálat, egy tesztrendszer legyen, hogy miből indulunk el, és az év végén majd újra 
megmérjük. Különböző okok miatt - főleg adminisztratív, pénzügyi meg egyéb okok miatt - 
most mérnek! Most! Akkor az év végén már minek mérünk? És mit bizonyít az, hogy most 
valamilyen eredményeket kapunk? Néhány hónap alatt a készségek, képességek meg se 
mozdulnak. Ahhoz év kell vagy évek kellenek. Ennek alapján hogy hozható állásfoglalás 
arról, hogy jövőre terjesszük? Vagy mi történik jövőre ezzel az óriási munkával, ezzel a sok 
iskolával, ahol ezt végigcsinálták? Nem tudjuk. Még csak sejtetni se tudjuk, hogy ez valamit 
hoz a konyhára. 

Ennek következtében azt kérem, javaslom, hogy valamilyen külső kontroll, szakértői 
kontroll legyen. Bánom én, hogy nevezik: akkreditációnak vagy értékelő bizottságnak! Sőt, 
még azt is javaslom - mivel nem olyan sok ez a programcsomag-mennyiség, hat, nyolc vagy 
tíz -, hogy hozzuk ide a bírálat után, és töltsünk el vele egy órát vagy kettőt, minden 
programcsomaggal. De úgy, hogy a bírálatot is sokszorosítva előre, időben megkapjuk, hogy 
alaposan meg tudjuk nézni. Nagyon nagy felelősség van az oktatáspolitikán, és rajtunk is. 
Mert ha most ez a hatalmas pénz kimegy a semmire - mert kimehet -, akkor elveszítjük a 
hitünket abban, hogy nagy pénzzel lehet valamit csinálni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Karlovitz János! 
 
DR. KARLOVITZ JÁNOS: Csak egész röviden. Nincs kétségünk a felől, hogy elnök 

úr nagyon korrektül foglalta össze az itt elhangzottakat, és tulajdonképpen a legtöbb pontjával 
én egyet is értek. Ha külön szavaznánk a pontokról, akkor ötre igent mondanék, egyre nemet. 
Én is a kételyeimet fejezem ki az első ponttal kapcsolatban: ennyire elismerjük ezt, ilyen 
egyértelműen? Mert ami a tankönyvet illeti, se jóváhagyás, se azt nem tudjuk, mi lesz velük. 
Megkérdeztem, hogy milyen a minőségük, kiderült, Pála Károly belenyugszik abba, hogy a 
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fele jó, a fele nem jó… Ekkora pénzből nem lehet selejtet gyártani, azzal én nem értek egyet, 
hogy… (Nagy József: Sajnos, lehet!) Itt mindnek jónak kellene lenni. 

Tehát itt most az a kérdés, hogy együtt vagy külön szavazunk a pontokról. Szerintem 
sajnos nyilván együtt fogunk szavazni, úgyhogy… 

 
ELNÖK: Dönthetünk úgy, hogy pontonként akartok szavazni. 
 
DR. KARLOVITZ JÁNOS: Akkor ezt megkérdezem, fölvetem. 
 
ELNÖK: Én csak azt szeretném nagyon, ha sikerülne egy olyan állásfoglalást csinálni, 

ami - ha akár különvélemény van is mellette - mindenképpen egy többségi véleményt 
tükrözne.  

Az első mondat azért került az állásfoglalásba - nem igazolójelentésként mondom, 
hanem mert utána lehet nézni a jegyzőkönyvben -, mert szinte azt mondta, az egész profi 
módon van megszervezve - ha jól emlékszem, ez a kifejezés Báthory Zolitól származott. A 
legélesebben opponáló Horn Gyuri sem azt vonta kétségbe, hogy jól fociznak, csak azt vonta 
kétségbe, hogy kellett volna-e focizni - ami azért megkülönböztetendő. Az egész irányában 
lévő kételyeket meg lehet fogalmazni az állásfoglalásban is. 

Péter előbb, aztán Ica. 
 
FRISS PÉTER: Elnézést kérek, én nem szerettem volna, hogy újrakezdjük a vitát, 

különösen, mert nincsenek is itt a fejlesztők. Egyetlenegy mondattal kapcsolatban jeleztem, 
még vizuálisan is elválik, más-más betűtípussal, ami úgy gondolom, hogy nem érthető vagy 
félreérthető mondat, és néhány kérdés, amiről nyilván adott esetben más téma kapcsán esetleg 
lehet vagy érdemes gondolkodni. 

Amit én szeretnék jelezni, hogy ez a mondat, amelyben az OKNT kéri az Oktatási 
Minisztériumot - a 3. pont - nem világos. Ez nem arról szól ugyanis, hogy egy projektben, egy 
négyéves projektben részt vevőknek mi lesz a jövőbeni sorsa - amire Irén utalt -, vagy nem 
arról szól ez a mondat, hogy mi lesz az oktatási programcsomagok akkreditációjával stb. Ez a 
mondat arról szól, hogy van egy műhely, aminek úgy tűnik, se a szakmai, se a jogi környezete 
nem tiszta, nem világos, nem tudni, mi a funkciója. És van egy utalás a kutatásra, 
ellenőrzésre, amelyben az ellenőrzést különösen problematikusnak tartom, mert egy kht.-ra 
nem tudunk ellenőrzési funkciót ráoktrojálni.  

Én ezt a mondatot első körben nem értem, ha meg értem, akkor nem tartom pontosnak. 
Nem arról szól, ami egyébként felvethető, jogos kérdés lenne.  

 
NAGY JÓZSEF: Félreérthető, át lehet fogalmazni. 
 
ELNÖK: Nagyon hálás lennék, ha ebben tényleg segítenétek. Akár hiszitek, akár nem: 

egy teljes munkanapomba került a 70 oldalnyi szószerinti jegyzőkönyvből egy - amikor útjára 
engedtem, azt hittem - viszonylag értelmes szöveget összehozni. Liskó Ica, utána Kertész 
János. 

 
LISKÓ ILONA: Csak annyit szeretnék hozzátenni az előzőekhez, hogy szerintem is 

egy kicsit korrigálni kell a mondatot, mert az az intézményre vonatkozik, nem a fejlesztésre. 
Az ott folyó fejlesztés jogi környezetét kell tisztázni, az ott folyó folyamatokét. Csak ezt 
akarom még hozzátenni ahhoz, amit Jóska mondott, hogy ez annál is inkább fontos, mert a 
programcsomag mint olyan egy új műfaj. Nincsen benne a törvényben az akkreditáció 
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folyamata a programcsomagra vonatkozóan. Ez annál inkább érdekes, mert ebben benne van a 
taneszköz, tehát itt feltételezhetően nem külön kell akkreditálni a tantervet meg a tankönyvet, 
hanem egyben. Ez benne az új, és ezt kellene a törvénybe, a rendelkezésbe - vagy nem tudom, 
hová - betenni. Ezért lenne jó. 

 
KERTÉSZ JÁNOS: Nekem a szöveg megfogalmazásával kapcsolatban lenne konkrét 

javaslatom. 
Az 1. ponttal kapcsolatban, bár valóban elhangzott ez a „profi” jelző, én se tartom 

helyénvalónak. Ezt a szót ki kellene hagyni, és akkor a mondat elfogadhatóvá válik. 
A másik erre az ominózus 3. pontra vonatkozik. Azt javaslom, hogy „a létrehozott 

fejlesztő műhely működésének” helyett „kutatási és fejlesztési eredményeinek szakmai és jogi 
környezetét” kerüljön bele.  

 
ELNÖK: Hálásan köszönöm. 
 
HORN GYÖRGY: A múltkor abban állapodtunk meg, hogy vita nélkül szavazunk. 

Szavazzunk! 
 
NAGY JÓZSEF: Nem mondod el a véleményedet? 
 
HORN GYÖRGY: Most már nem. Majd leírom. Nekem erről van véleményem, de 

szerintem szavazzunk a szövegről.  
 
ELNÖK: A szöveghez hozzászólás? Ehhez a szöveghez érkezett konkrét, szövegszerű 

módosító javaslat. A 3. pont ezek szerint a megszavazásra vagy elutasításra kerülő szövegben 
úgy hangzik, hogy nem „a létrehozott fejlesztő műhely szakmai és jogi környezetét”, hanem 
„a létrehozott kutatási és fejlesztési eredmények szakmai és jogi környezetét”.  

 
HORN GYÖRGY: És az 1. pontból kimarad, hogy „profi”.  
 
ELNÖK: Az 1. pontból ki lehet hagyni a „profi”-t, de valamilyen jelzőt kellene oda 

tenni. Azért, hogy egyáltalán megszervezték a munkát, és nem mondjuk, hogy jól vagy 
rosszul szervezték… 

 
KERTÉSZ JÁNOS: Az „elismerés” szóban benne van. 
 
ELNÖK: Tehát elég, ha kihúzzuk a „profi” szót? Jó. Akkor ehhez a módosított 

szöveghez… 
 
DR. DOBOS KRISZTINA: Egyetlenegy problémám van. Számtalan kifogást 

emeltünk. Azt mondtuk, hogy ahhoz, hogy jó fejlesztés történjék, az elején kellene mérni, és a 
végén mérni, és még számtalan dolgot. De akkor szerintem „áttekintette”. Van olyan rész, 
amit valóban jónak tartunk, és van, amit nem. Jelzem előre, hogy ezt nem tudom 
megszavazni, mert pont a szakmaiságnak azok a kérdései nem kerülnek be, amiket itt 
fölvetettünk az elején is meg a végén is - miközben bízom abban, hogy nagyon jó anyagok 
fognak kijönni. Vagy reménykedem benne. De azt gondolom, hogy a fejlesztésnek másképp 
kellene mennie.  
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ELNÖK: Akkor a kérdést úgy teszem föl, hogy az 1. pont kivételével. Azt én most a 

levegőben szeretném hagyni, hogy szülessék egy olyan szöveg, amit esetleg konszenzusosan 
meg tudunk szavazni, és amelyben - ez most nem elnöki szó, hanem hozzászólás -, ahogy 
Szabados Lajos fogalmazott, megemeljük a kalapunkat az előtt a munka előtt. Ezt te így is 
mondtad, ha emlékszel, mert te voltál a legnyűgösebb - jól megjegyeztem finom, stiláris 
nüanszokat kifejező megjegyzésedet -, és most örömmel látod, hogy azért itt egy szakszerű, 
szakavatott, lelkiismeretes munka folyt. Tehát ha állást foglalunk, akkor abban az, hogy 
meghallgattuk… Végül is meghallgathatjuk az utolsó szó jogán a halálra ítéltet is, aki a 
bitófára megy… Én úgy gondolom, hogy valamit mondjunk erről a munkáról - főleg, miután 
mondtunk. Én ezeket nem a légből kaptam: mondtuk. Több száz ember dolgozott itt. 
Egyébként megjegyzem, hogy a szakértők névsora, a bizottságok névsora megtekinthető, 
rendelkezésre áll. Zsuzsa sajnos beteg volt az elmúlt két napon. Én azt szerettem volna elérni 
és tisztázni - hívtuk is ez ügyben egyébként a SuliNovát -, hogy ezt a névsort akár mindenki 
számítógépére rátesszük, hogy láthassa mindenki, kik voltak, akik írták a programcsomagok 
egyes elemeit, kik voltak, akik a tesztelésben, aztán a második körben a kipróbálásban részt 
vesznek, hogy ez minél transzparensebb dolog legyen.  

Kérem, fogadjátok el első körben ezt a szavazási mechanizmust, hogy az első pontot 
nem teszem fel - Irén nem fogadja el, már látom… 

 
DR. VÁGÓ IRÉN: Bocsánat, eddig gondolkodtam, hogy szóljak-e. Igazából nem a 

harmadik bajuszba illeszkedne, amit én próbáltam mondani, hanem a negyediknek a végére 
tudnám elképzelni egy fél mondat formájában, amiben akkor úgy tűnt, konszenzus van: 
felhívja a figyelmet a fejlesztések számbavételére, a nagy volumenű központi fejlesztések 
tervezésekor, illetve az azonos műveltségi területeken folyó, államilag finanszírozott 
fejlesztések összehangolásának szükségességére. Így tudnám elképzelni, ha más is úgy 
gondolja, hogy ez kerüljön be. 

 
ELNÖK: Az „államilag finanszírozott”-on azt érted, hogy a fenntartó… 
 
DR. VÁGÓ IRÉN: Vagy központi. 
 
ELNÖK: Tehát központi vagy a fenntartó által finanszírozott fejlesztések eredményei. 

Ugye? 
 
DR. VÁGÓ IRÉN: Az oktatási kormányzat által. Nem tudom, mert az EU már nem, 

csak részben. Azért gondoltam, hogy „központilag finanszírozott”-at írjunk. 
 
ELNÖK: Ha az első pont vitatott, először most szavazzuk meg ezekkel a 

korrekciókkal a 2-6. pontot, és utána találjunk egy korrekt, az emberek munkájának 
elismerését is tartalmazó megfogalmazást. 

 
NAGY JÓZSEF: Az akkreditáció nem vitatott?  
 
ELNÖK: Benne van a szövegben. 
 
NAGY JÓZSEF: Tudom. 
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ELNÖK: Ebben tulajdonképpen az van, amit külső kontroll címen mondtatok, és ezzel 

a szöveggel, azt hiszem, félreérthetetlenül benne van.  
Akkor fölteszem a kérdést, hogy aki a 2-6. pontokat megszavazza, emelje fel a kezét! 

(11) Van-e, aki tartózkodott? (Nincs.) Aki nem szavazza meg? (3) 
Akkor jöjjön az első pont! Milyen stiláris javítást ajánlotok ahhoz a mondathoz, hogy 

az OKNT elismerését fejezi ki a SuliNova Kht.-nak az ott folyó fejlesztőmunka 
megszervezéséért.  

 
KERTÉSZ JÁNOS: Elnök úr, én azt javaslom, hogy ezt is tedd fel szavazásra. 
 
ELNÖK: Aki ebben a formában megszavazza, tegye fel a kezét! (9) Volt-e, aki 

tartózkodott? (2) Aki ellene szavazott? (4)  
Akkor most jogilag hogy kell ezt csinálni? Mert ahhoz, hogy testületi állásfoglalás 

legyen, tizenhárom szavazat kell.. 
 
KOSINSZKY ZSUZSA: A tizenháromból többség kell. 
 
ELNÖK: Akkor ezzel megszületett. Amikor közre fogjuk adni közleményben, akkor 

ezeket a szavazati arányokat fel fogjuk tüntetni. 
Köszönöm szépen. A második napirendi pont előtt Maricának adom meg a szót. 
 
SZAKÁCS MIHÁLYNÉ DR.: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Tanács! Azért 

kértem szót, mert az óvodáért, az óvodaügyért, az óvodás gyermekekért felelősséget érző 
szakmai közvélemény felháborodásáról szeretnék tájékoztatni önöket. Az elmúlt hetekben 
Arató Gergely államtitkár úr és miniszter úr részéről olyan vélemény hangzott el a 
kistelepüléseken működtetett óvodák tartalmi tevékenységét illetően, ami, azt gondolom, az 
Országos Köznevelési Tanács állásfoglalását, legalábbis véleményalkotását is igényelné. 

Arról van szó, hogy Arató Gergely államtitkár úr szerint a kistelepüléseken bezárt 
óvodák helyébe úgynevezett gyermekmegőrzőket kellene létesíteni. Nem szükséges 
szakképzett óvodapedagógusok biztosítása az óvodás korú gyermekek neveléséhez: holmi 
gyorstalpalókkal fel lehet ezeket a feladatokat elvállalókat készíteni arra, hogy a gyerekeket 
szakszerűen neveljék. 

Én magam is vártam, hogy miniszter úr megnyilatkozik a témával kapcsolatban. Meg 
is tette. Ő úgy nyilatkozott, hogy tulajdonképpen egyetért Arató Gergely államtitkár úrral, de 
mégis egy más megoldást javasolna: legyenek családóvodák. A családóvodáknak az a képe 
jelent meg előttünk, hogy vannak családok, akik otthon nevelik a gyerekeiket, és ha egy anya 
elfoglalt, akkor még néhány gyereket ezek a családok el tudnak vállalni - így biztosított lesz 
az óvodáskorú gyerekek nevelése.  

Én most csak azt a fontos tényt szeretném itt segítségül hívni, hogy a közoktatási 
törvény rendelkezik az óvodák szakszerű működtetéséről. 1928 óta - amióta az első óvoda 
megalakult - senki nem kérdőjelezte meg azt, hogy az óvodáskorú gyerekekkel szakszerűen 
felkészült óvodapedagógusok foglalkozzanak. Én úgy gondolom, pontosan a gyerekek 
érdekében legalább szót kellene emelnünk, és kérni a miniszter urat arra, hogy egy 
elfogadható álláspontot alakítson ki, mert már nemcsak óvodapedagógusokról, nemcsak 
óvodapedagógusok képzésével foglalkozó szakemberek szólalnak meg, hanem a szülők 
felháborodását is kiváltotta ez a törekvés. 

Köszönöm szépen, elnök úr. 
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ELNÖK: Liskó Ica! 
 
LISKÓ ILONA: Nem tudom, hogy ugyanazt a megnyilatkozását hallottuk-e Arató 

Gergelynek Marica meg én. Én úgy értelmeztem, hogy nem a jelenlegi helyzetről szólt. Itt és 
most senki nem akar semmit sem változtatni a helyzeten, hanem ez a különböző pártok 
oktatási terveiről szóló vita. Az MSZP-nek és ezen belül is Ferge Zsuzsának a szegénységgel, 
a szegény gyerekekkel kapcsolatos programja meghirdetne - legalábbis van egy ilyen tervezet 
az MSZP-ben - valamilyen óvodarehabilitációs programot annak érdekében. A kutatásokból 
az derül ki, hogy a hátrányos helyzetű településeken élő, még hátrányosabb helyzetű gyerekek 
azok, akik a legkevésbé tudnak pillanatnyilag hozzájutni ehhez a szolgáltatáshoz. Az MSZP-
nek tehát készül egy ilyen fajta programja. Tulajdonképpen az újságírók ezt kérdezték a 
mostani, hivatalban lévő államtitkártól, hogy hogyan képzelik ezt el.  

Nem gondolom, hogy nekünk az OKNT-ben a különböző pártok különböző oktatási 
programjairól kellene állást foglalni. Semmi sem veszélyezteti a jelenleg működő óvodákat, a 
jelenleg működő óvodákból senki nem akar családóvodát csinálni. Inkább arról van szó, hogy 
ha jól emlékszem, Ferge Zsuzsa terveiben az szerepel, hogy azon a kistelepülésen, ahol van 
húsz óvodáskorú gyerek, meg kell szervezni ezt a szolgáltatást. Az még nincs kidolgozva a 
most formálódó és még vitaalapot képező tervnek a szintjén, hogy ez most egy családi óvoda 
formájában, vagy szakképzett óvónőkkel ellátott óvoda formájában jönne létre. Gondolom, 
Arató Gergely arra gondolhatott, hogy ahol nincs húsz gyerek, hanem csak tizenkettő, ott is ki 
kell találni valamit, hogy ezek a gyerekek ne maradjanak le a fejlesztésben. 

Azt gondolom, hogy most ez az óvodakérdés, a kistelepülési óvodák kérdése, a pártok 
oktatási programja szintjén való tervezgetés, és semmiképpen nem fenyegeti semmilyen 
veszély a jelenleg működő óvodai rendszert. Nem gondolom, hogy itt most itt az idő. Azt 
gondolom, hogy inkább, ha lesz új oktatási kormányzat, és előáll a terveivel, akkor kell majd 
az új OKNT-nek résen lenni, és különösen a hátrányos helyzetű gyerekek óvodáztatását 
nagyon határozottan képviselni. De nem gondolom, hogy ennek itt van most az ideje.  

 
ELNÖK: Horn György, utána Szabados. 
 
HORN GYÖRGY: Ugyanazon a pályán mennék tovább. Nekem az a véleményem, 

hogy óvakodnunk kell a jelenlegi választási kampány idején a szakmailag előkészítetlen 
kérdések megvitatásától. Ebben eltérő a véleményünk, amit most fel tetszett vetni a 
kistelepülési óvoda és a szakképzettség dilemmájában, Hogyha ügyrendbe vesszük az óvoda 
ilyen irányú fejlesztését, akkor, persze, beszéljünk róla, de én úgy ítélem meg, hogy az OKNT 
ilyen típusú határozata nem szakmai alapon készülne.  

Azt kérem, hogy ilyen típusú állásfoglalást az OKNT ne tegyen. Ha igen, akkor 
viszont folytassuk le erről a szakmai vitát, magáról a kistelepülési óvodáról, a 
hátránykompenzáció óvodai részéről, illetve ennek összefüggéseiről a szakképzettségi 
kritérium meghatározásával. Azok után természetesen szívesen állok elébe. 

 
ELNÖK: Csak megnyugtatásul szeretném mondani, arról szó se volt, hogy szakmailag 

vitassuk. Marica odajött hozzám az ülés előtt, megkérdezte, van-e mód arra, hogy ő az 
aggodalmait ebben az ügyben napirend előtt előadja. Erre természetesen azt mondtam, hogy 
mindig mindenkinek joga van napirend előtt megszólalni egy ügyben, amit fontosnak tart. 
Ennyi volt a történés. 

Egyébként azzal, amit Gyuri mondott, én tökéletesen egyet tudnék érteni. Ha kapnánk 
egy szakmailag megalapozott anyagot, az összes dilemmákkal, az összes pro és kontra 
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érvekkel, fölvesszük a napirendre, esetleg még más szakértőkkel megnézetjük, hogy a vitában 
kellően informáltak legyünk - de ez nem a mostani napirend. 

 
NAGY JÓZSEF: Örülök, hogy ez előkerült. Láttunk mi már karón varjút! Tehát az, 

hogy most erről beszélünk, azt jelenti, amit pedig te mondtál: nehogy utólag idehozzanak egy 
törvényt arról, hogy ez után családi óvoda lesz. (Liskó Ilona: Ki akar most törvényt csinálni?) 
Mit tudom én? Majd utólag, ahogy szokott történni: mi itt majd megvitatjuk azt, amit már 
eldöntöttek. 

Tehát jó ez a pár mondat, ezt megérdemli. Én, mint tiszteletbeli óvónő - komolyan, 
többször megválasztottak már tiszteletbeli óvónőnek - azt mondom, hogy hattól tizenhat-
tizennyolc főig terjedő óvodai csoportokban kellene gondolkodni, és ezen törjük inkább a 
fejünket, és akkor a legkisebb településen is lehet óvoda. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Szabados Lajos! 
 
DR. SZABADOS LAJOS: Megmondom őszintén, hogy engem egy tendencia idegesít. 

Ez a tendencia, amit Marica elmondott, az a tendencia, hogy nyolc általános végzettsége 
nélkül lehet szakmát tanulni, az a tendencia, hogy lehet jogosítványt szerezni nyolc általános 
nélkül, az, hogy lehet országos szintre programokat kifejleszteni akkreditáció nélkül… Nem 
érzékeljük ebben a minőségrombolási tendenciát? Én ezt érzem benne, és ezért nagyon jónak 
tartom, hogy Marica ezt fölvetette. Én nem tudom, hogy mi a teendőnk ezzel kapcsolatban, de 
hogy helyteleníteni kell, azt egészen biztosra veszem.  

 
ELNÖK: Liskó Ica, Vágó Irén - aztán szeretném ezt lezárni. 
 
LISKÓ ILONA: Bocsánatot kérek, lehet, hogy helyteleníteni kell, de azt megtehetjük 

baráti beszélgetésekben vagy itt szünetben. Minden államtitkár akármilyen televíziós, rádiós 
vagy bármilyen nyilatkozatát azért mégsem helyteleníthetjük mint testület. A jelenlegi 
minisztérium pillanatnyilag nem adott ilyen anyagot (Friss Péter: Nem is dolgozik ilyenen.), 
nem kaptunk anyagot arról, hogy az óvodai helyzeten az elkövetkező két hónapban bármilyen 
változtatást terveznének. A pártok programjai nem szerepelnek az OKNT napirendjén. Akkor 
nem tudom, hogy most mit helytelenítünk, mert bárki bárhol tehet egy valamilyen 
nyilatkozatot, és nekünk nem az a feladatunk, hogy akkor mi… 

 
DR. VÁGÓ IRÉN: Én csak azt akartam javasolni, hogy zárjuk le a vitát.  
 
ELNÖK: Ezzel én tökéletesen egyetértek. Valami olyasmit, gondolom, fog a 

közlemény tartalmazni, hogy meghallgattuk ezt a problémát, és kérjük, hogy amennyiben a 
minisztérium az óvodák jövőjével kapcsolatban - és ez bármelyik minisztériumra vonatkozik - 
tervezetet készít, a döntés előtt a szakmai szervezetek meghallgatása és véleményének 
becsatolása mellett szíveskedjék az OKNT elé terjeszteni. Marica? 

 
SZAKÁCS MIHÁLYNÉ DR.: Köszönöm szépen, elnök úr. Azt viszont én komolyan 

gondolom, hogy ez nem folyosói meg baráti beszélgetésben kell hogy téma legyen. Én 
végtelenül fontosnak tartom az óvodák ügyét, és nem pártprogramról van szó. Ha egy 
miniszter vagy egy államtitkár megszólal, az már nem pártprogram.  
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ELNÖK: Azt hiszem, ez benne volt a válaszomban, az összefoglalásban, hogy ezt mi 

is így gondoljuk. Tehát foglalkozni fogunk vele, amint lesz mivel foglalkozni.  
 
HORN GYÖRGY: Bocsánat, de még egy gondolatot muszáj hozzáfűznöm. Ebben 

vitánk van. Én például úgy gondolom, ha a között kell választani egy kistelepülésen, hogy 
nincs óvoda vagy van… Ne azt rögzítsük a jegyzőkönyvben, hogy ebben egyetértünk, hanem 
azt, hogy ebben vitánk van. 

 
LISKÓ ILONA: És, bocsánat, azt se rögzítsük, hogy bárki is arra gondol, hogy az 

óvoda nem fontos, és hogy az óvoda a kávészünetben való beszélgetésre tartozik. Nem erről 
van szó. Arról van szó, hogy az, hogy minden államtitkár összes televíziós és rádiós 
nyilatkozatát itt tárgyaljuk, az nem tartozik az OKNT-re.  

 
DR. SZABADOS LAJOS: Mindegyikét nem tárgyaljuk, csak az OM-ét.  
 
ELNÖK: Kollégák, lezártjuk. 
Az első napirendi pont tárgyalására térünk. A kerettantervi bizottság átadott egy már 

javított kerettantervet, amely a sajátos nevelési igényű tanulók számára készült. Ezt a 
kerettantervet a kerettantervi bizottság véleményeztette, majd átdolgozták, majd itt van a 
referensi vélemény, amelyben alkalmasnak tartják kiadásra. Polinszky Márta azzal terjesztette 
ide, hogy ez ügyben hozzunk határozatot, lévén hogy ez nem egyszerűen azzal a 
közleménnyel zárul, hogy megtárgyaltuk, hanem hogy egyetértünk, mert csak akkor lehet 
belőle kerettanterv.  

 
NAGY JÓZSEF: Kedves Kollégák! Már csúszik ez a dolog. Többször nem fért bele a 

programunkba. Nagyon alaposan megvitattuk, megtárgyaltuk, és első menetben is jónak 
tartottuk tartalmilag. Egy sor technikai jellegű, terminológiai jellegű probléma volt, ezért úgy 
gondoltuk, hogy újra beadás nélkül visszaküldjük, hogy javítsák ki ezeket a technikai, 
terminológiai hibákat. Ezt alaposan elvégezték, és egyhangúlag úgy döntöttünk, hogy 
beterjesztjük elfogadásra.  

 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Eddig is azt a gyakorlatot követtük, hogy olyan 

anyagokkal, amelyek részletes nagy volumenű anyagok szakszerű vitáját igénylik, az ezzel 
foglalkozó OKNT-bizottság előzetes véleményét döntés végett ide terjesztheti, de nem 
kezdjük elölről a dolgot. Úgyhogy Nagy József professzor úr javaslatát elnökként 
megfogadva, most szavazásra teszem fel a kérdést: elfogadjuk-e a sajátos nevelési igényű 
gyerekek számára készített kerettantervet? Aki ezzel egyetért, kérem, emelje fel a kezét! 
(Szavazás.) Ez egyhangú, köszönöm. Ellenvélemény, tartózkodás? (Nincs.)  

A jegyzőkönyv számára: a szóban forgó kerettantervet egyhangú szavazással 
elfogadtuk.  

Remélem, most már nincs semmi akadálya, hogy Friss Péter a maga mentségére 
mondjon néhány szót, és kezdjük el a vitát. 

 
 FRISS PÉTER: Tisztelt OKNT! Úgy tűnik, a tankönyv, a tankönyvek ügye sokféle 

történeti sajátosságot őriz. Az egyik ezek közül - túl azon, hogy milyen fontos eleméről van 
szó az oktatásnak -, hogy valahogy a kormányzati ciklusok záró időszakára érlelődnek meg 
azok a gondolatok, amelyek utána jogszabályban is testet kívánnak ölteni. 
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Az elmúlt években az Oktatási Minisztérium tankönyvkutatásokat indított, amely 

tankönyvkutatások eredményei jórészt már nyilvánosságra kerültek, illetve a közeli napokban 
a zárótanulmányok is publikálásra kerülnek. Részben ezekből, részben nyilván sokféle 
szakmai észrevételből, véleményekből, nem utolsósorban szülői, pedagógusi, felhasználói 
levelekből, tapasztalatokból alakult ki az a javaslatsor, amelynek az eredménye a rendeletben, 
a rendeletmódosítási javaslatban olvasható. 

A másik nagy kör, ami a rendeletmódosítást indokolja: jogszabályi változások, 
amelyek átvezetésére sort kell keríteni. Így például a családtámogatási rendszer átalakulásáról 
szóló törvény értelmében a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő tanulókra 
vonatkozó pontokat rendezni kell, a tanulói azonosítószám bevezetésével kapcsolatos 
rendeletek átvezetésére kerül sor, illetve talán ismert, hogy új közigazgatási eljárási törvény 
lépett hatályba, és annak is vannak bizonyos, eljárásra, igazgatási feladatokra vonatkozó 
következményei. És hogy még egy jogszabályi változást mondjak: ez a szerzői joggal 
kapcsolatos számos változás átvezetése, ami most kerül sorra.  

De a legfontosabb oktatáspolitikai, pedagógusi szemmel nyilván az, ami a tankönyv 
tartalmát, a tankönyvjóváhagyás szakmai kritériumait illeti, amelyen belül a kutatási 
eredmények alapján, az eddig lefolytatott viták, szakmai hozzászólások alapján kialakítottuk 
azt a javaslatot, amelyet elsősorban a tankönyvrendelet 3. számú mellékletében olvasható 
pedagógiai szempontok címszó alá sorolva lehet tanulmányozni, de a rendelet szövegében is 
van rá több helyen utalás: új szempontok alapján alakította ki azt az értékelőlapot, amely a 
tankönyvjóváhagyáshoz felhasználódik. Ennek az a célja, hogy a tanulási folyamathoz jobban 
igazodó és mérhető, objektívnek tekinthető elvárások, elszámoltatható, áttekinthető eszközök 
legyenek, amelyek a tankönyvjóváhagyás során érvényesíthetők. Több helyen - ezeket külön 
jelöltük egy csillaggal ebben a bizonyos 3. számú mellékletben, és bizonyos normatív 
előírások is vannak - számszerű normatív előírásokat tartalmaz az elfogadás feltételeként a 
tankönyvrendelet. Ezeket a kutatások alapján alakítottuk ki, és többoldalú szakértői 
egyeztetések is folytak ezek meghatározásáról. 

Van olyan javaslat, amely önmagában ezt a számszerű elgondolást nem vitatja, de 
ajánlásként kívánja érvényesíteni. Ez nyilván nem fér össze a rendelet logikájával, hiszen itt a 
rendelet egy érvényesítendő jóváhagyási kritériumrendszer érdekében születik meg. Hogy 
más típusú eszközök, ajánlások, kutatások, tankönyvkritikai fórum stb. is segítse a 
tankönyvek minőségének javulását, ez természetesen kívánatos, de azt gondolom, hogy a 
rendelet logikájába nem fér bele. 

Komoly újdonság - és ez is a szakértői, szakmai viták során alakult ki, az eredeti 
tervezetben ezzel még nem számoltunk - az olvasástanítási módszerekkel kapcsolatos új 
fejezet, új szempontrendszer, amely a jelenlegi pedagógiai szempontsor helyébe egy 
nyelvészeti kritériumokra, szakmai kutatásokra, tudományos eredményekre épülő 
szempontsort érvényesítene, és az olvasókönyvekre - értsd ez alatt az ábécéskönyveket, tehát 
nem általában az olvasókönyveket - egy önálló, új szempontrendszer kidolgozására kerül sor, 
illetve a javaslat itt olvasható. 

Az előző, napirend előtti napirendi pontra visszatérve, rögtön egy elemmel bővül, 
amely ezt a bizonyos, a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében a SuliNova Kht. keretében 
működő fejlesztési műhelyben megszülető produktumok jogi környezetének tisztítását, 
pontosítását szolgálja. Ez a javaslat a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében a pedagógiai 
programcsomagok között kifejlesztett tananyagok hozzáférhetővé tételéről rendelkezik, 
illetve arról, hogy ha tankönyvvé kívánja majd nyilváníttatni tankönyvkiadó - a SuliNova nem 
tankönyvkiadó, nem is szándékozunk ilyen jellegű feladatot rátenni -, milyen feltételekkel, 
milyen körülmények között, hogyan férhet hozzá, illetve jelentetheti majd meg ezeket a 
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tankönyvi elemeit az oktatási programcsomagoknak. Valóban igaz, hogy a tankönyvekre 
vonatkozóan vannak előírások, és az oktatási programcsomagra mint olyanra ilyen típusú 
eljárással nem rendelkezünk.  

Talán még egy elemre érdemes felhívni a figyelmet. Szintén a közigazgatás 
átalakulásával, takarékosabbá válásának folyamatos szándékával, és nem utolsósorban az 
igazgatási eljárás logikájával jobban összeférően, egy kht.-tól egy hatósághoz - jelesül az 
OKÉV-hez - került a tankönyv- és taneszköziroda, hiszen tulajdonképpen ő ebben az 
eljárásban vesz részt, az államigazgatási, hatósági eljárás szervezésében, tehát ez a 
visszahelyezés vagy odahelyezés az OKÉV-hez ilyen szempontból teljes mértékben megfelel 
az új közigazgatási eljárásról szóló törvény logikájának és előírásainak. 

A jogszabály előkészítése hosszú idő óta zajlik. A tankönyvkiadókat, szakértői 
köröket megkérdezve, a tankönyv- és taneszközbizottság több alkalommal foglalkozott vele, 
láthatta ennek a változásait, váltásait, egyeztetési eljárásban kint van, kint szerepel a tervezet 
teljes szövege az OM honlapján. Ez is ugyanúgy, az eljárási előírásoknak megfelelően, 
megtörtént. Reméljük, várjuk, hogy a vélemények alapján hamarosan mindannyiunk javára 
megszülethet az új tankönyvrendelet vagy a tankönyvrendelet módosítása, amelynek célja - és 
azt gondolom, hogy ezt a vitában is végig szem előtt kell tartanunk - nem más, mint hogy 
minőségileg jobb, a tanulhatóbb, a tanulást jobban segítő, a tanulás sajátosságaihoz, az 
életkorhoz jobban igazodó tankönyvek szülessenek a következő években.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Az elmúlt ülésen volt Karlovitz János aláírásával egy írásbeli 

hozzászólás a szóban forgó témához. Azt hiszem, ezt mindenki megkapta. Nagyon kérlek 
benneteket arra - és majd téged is, Péter -, hogy reagáljunk erre a beadványra, hiszen nyilván 
azért írták, hogy mi ehhez kapcsolódóan az előterjesztésben foglaltakkal foglalkozzunk. 

Ezek után adom meg a szót Szabados Lajosnak. 
 
DR. SZABADOS LAJOS: Tisztelt Tanács! Azzal szeretném kezdeni, hogy kétirányú 

kezdeményezés, munka folyt. Az egyik, ami a TTB javaslatára az OKNT által szentesítve lett, 
hogy konferenciákat tartunk, majd zárjuk, és amikor vége lesz, tájékoztatjuk erről a tanácsot, 
a másik pedig amit főosztályvezető úr mondott, hogy a minisztérium tankönyvkutatással 
bízott meg embereket - és ezek valahol összetalálkoztak. Nem az a lényeg, hogy a szülők 
kifogást emeltek, hogy egyes emberek kifogást emelnek. Az a lényeg, hogy a NAT 2003. után 
szükség van a tankönyvekben változásra. Szükséges, hiszen az eddigi ismeretközpontú 
oktatást felváltja egy kompetenciaközpontú oktatás, és ennek tükröződnie kell a 
tankönyvekben is. Én ezt tartom a legfontosabbnak. Én a magam részéről a változással, a 
változtatással egyetértek. Csak arra kell vigyázni, nehogy közben olyan elcsúszások 
történjenek, amik aztán nehezen korrigálhatók. 

A tankönyvnek továbbra is egyik - ha nem az elsődleges - funkciója, hogy az 
ismeretszerzést segítse. Nagyon fontos, hogy az alkalmazásba besegítsen, nagyon fontos, 
hogy a képességeket fejlessze. Mindhárom funkciójának meg kell lennie. Én attól félek, 
ahogy e szempontokat nézem, hogy el fog tolódni, és én ezt nem szeretném, hogyha 
eltolódna.  

Főosztályvezető úr mondta, hogy több alkalommal tárgyaltuk. Igen. Három TTB-
ülésen tárgyaltuk. Egy első olvasat volt, utána meghívtunk kutatókat, szakértőket a TTB-
ülésre, ők mondták el a véleményüket, és végül, utoljára, nem olyan régen tárgyaltuk ezt. 
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Nem egységes a TTB véleménye sem - ami nem baj. János i leírta a saját észrevételeit, 

ott is elhangzottak észrevételek. Azt hiszem, abban egységesek vagyunk, hogy változtatás 
szükséges, főleg a 2003-as NAT megjelenésével.  

Apró kérdésekkel szeretnék foglalkozni: 
Az olvasókönyvek, az ábécéskönyvek tekintetében is két, miniszter úr által összehívott 

értekezleten vettünk részt, ahol szakemberek mondták el a véleményüket. Azóta egyéb 
anyagok is kezünkbe kerültek, és ugyanazt bizonyítják: igen, ahhoz, hogy a szövegértésben 
változás legyen, elsősorban az ábécés olvasókönyveket - majd később, gondolom, a 
következő lépcsőben a további évfolyamok magyar nyelv és irodalom tankönyveit is - 
változtatni szükséges. Ehhez kapcsolódik az, ami János anyagában is megtalálható. Nemcsak 
az olvasókönyvnél kellenének szakmaspecifikus, tantárgy-, műveltségterület-specifikus külön 
szempontok is, hanem más tantárgyak, műveltségi területek esetében is. A TTB-ülésen arról 
beszélgettünk, hogy ezek is nagyon fontosak - csak én egy kicsit félek attól, hogy ha 
mindegyik tantárgy, műveltségi terület szakmaspecifikus szempontjait most kezdjük el, akkor 
nagyobb hibát követhetünk el, mint ha most megkezdjük az ábécés olvasókönyvekét, és egy 
következő menetben a többiekre is.  

Összességében én azt gondolom, hogy ez a változtatás szükséges. Nagyon kell 
figyelnünk arra, hogy milyen lesz a környezete, és lehetőleg reagálni erre. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Én is köszönöm szépen. Dobos Krisztina, aztán Karlovitz János. 
 
DR. DOBOS KRISZTINA: Azt gondolom, akkor kell rendeletet módosítani, ha 

tudjuk, hogy mik a problémák, és ezek közül mire tud választ adni a rendelet. Én három 
alapvető problémát látok - az egyiket Szabados Lajos már említette. A tankönyvnek segítenie 
kellene az újfajta tanítási-tanulási folyamatokat, tehát a szakmai megújulást. Nem biztos, 
hogy ezt a rendeletben kell szabályozni, de mindenképpen másképp kell gondolkodnunk a 
tankönyvről, miközben el kell ismerni, hogy a tankönyvnek továbbra is igen fontos szerepet 
kell játszani az oktatásban. 

A második dolog, ami igen problémás az én számomra, hogy én nem látom ennek a 
következményeit. Azt gondolom, van egy jogalkotásról szóló törvény, ami arról szól, hogy a 
következményeit is be kellene mutatni annak, ha ez a rendelet hatályos lesz. Miniszter úrtól 
kétszer meghallgattam a tankönyvkutatás összegzését, legalábbis annak a résznek az 
összegzését - az egyiket Bonyhádon mondta el, a másikat pedig valamelyik konferencián -, 
ami nagyon érdekes tapasztalatokat összegzett. De úgy vélem, ezekre igazából nem ebben a 
tankönyvrendeletben lesz válasz, hanem ha a bírálati szempontok megváltoznak. 

A következő, hogy azokra a problémákra ad-e választ, amiket mi folyamatosan 
jelzünk, illetve a felhasználó jelez. Az a probléma, hogy a szülők panaszkodnak, meg a 
pedagógusok, hogy évről évre egy kicsit megváltozik a tankönyv, ezért az előzőt el lehet 
dobni. A másik, hogy miközben a tananyag változik, a tankönyv nem változik, illetve a 
tanterv, a módszertan és a tankönyv nincs összefüggésben. Erre semmiféle utalás nincs. 
Többször elmondtuk már, hogy akkor lesz igazán változtatás, ha a tananyag, a tartalom, a 
hozzá tartozó módszerek és az őket segítő taneszközök valamilyen egysége létrejön, és ebben 
én semmiféle változtatást nem látok.  

A negyedik problémám - ha már az előzőekben szó volt a SuliNova fejlesztéséről - a 
22. §, ami azt mondja, hogy a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében létrejött tankönyveket kvázi 
ingyenesen kell rendelkezésre bocsátani a tankönyvkiadóknak, de utána el kell bírálni, 
megfelelő módon. Ezt a fejlesztést egyszer megfinanszíroztuk, utána kérdés, hogy a 
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tankönyvkiadó, aki ezt elvállalja, nyereséget fog-e ebből szerezni, vagy nem fog nyereséget 
szerezni - nyilván a kiadással fog. 

De a legnagyobb problémám mégis a tartalom. Azt gondolom, ha a SuliNova által 
létrejött fejlesztésnek valamire pozitív hatása lesz, az az, hogy végre nem válik szét a 
tananyag, a programcsomag egy egységes keretben jelenik meg: tananyag, hozzá módszertan, 
hozzá tankönyv, taneszköz. Itt pont az ellenkezője történik: kivesszük a tankönyvet, és külön 
fogják érvényesíteni. Ez a 22. § szerintem pont ennek mond ellent.  

Ugyanakkor nekem számos kérdésem van a 3. számú melléklettel kapcsolatosan. 
Például ez a 150 betűhelynél nem hosszabb mondatok százalékos aránya nem haladhatja meg 
7-8. évfolyamon a 25 százalékot, 9-10. évfolyamon a 25 százalékot. Ezzel azt mondjuk, hogy 
7. évfolyamtól a 10. évfolyamig körülbelül ugyanolyan tanulási metódussal rendelkeznek a 
gyerekek? Egy 7. meg egy 10. évfolyamos gyerek között - az én személyes tapasztalataim 
szerint - igen nagy az eltérés. Másrészt pedig a nehéz szavak átlagos előfordulási sűrűsége, 
meg az egyéb dolgok nagyon érdekes játékok, de én láttam az amerikai rendeletet. Nem 
kellene valamiféle előzetes tanulmányt mellékelni? Nem tudom elmondani, hogy a 0,3 meg a 
0,5, meg a 0,8 százalék jó vagy nem jó. Lehet, hogy jó… 

 
KERTÉSZ JÁNOS: Nem is a százalék. Teljesen hibás, mert nem 80 százalék. Itt az 

van, hogy a két szám hányadosan ez a szám.  
 
DR. DOBOS KRISZTINA: 80 százalék. Így van.  
 
KERTÉSZ JÁNOS: De nem az áll itt. 
 
DR. DOBOS KRISZTINA: Én egy kicsit félek ettől. Jó lett volna megvizsgálni egypár 

tankönyvet, amit jónak tartunk, hogy ezeknél hogy működik. Ilyen, hogy „a nevelést segítő 
képek aránya érje el a 60 százalékot…”. Nevelést segítő képek, például egy matekkönyvben: 
például, ha egy bohócot rajzolunk, és a pöttyöket meg kell számolni, az pedig mosolyog, hogy 
jó a feladat… Egy picit úgy érzem, hogy formalitásra fogunk menni. Ebben biztosan van 
pozitív megjelenítés, csak ki tudja, voltak-e előzetes mérések, egyáltalán előzetes vizsgálatok, 
hogy a most működő tankönyveknél hogy van ez, különben egy igen furcsa történet lesz. 
Másrészt, én azt hallottam, azt olvastam, hogy Amerikában sem múlt el ez nyomtalanul, aztán 
egy csomó mindenben visszaálltak, mert nem működött, nem volt működőképes. 

 
ELNÖK: Karlovitz János! 
 
DR. KARLOVITZ JÁNOS: Csak néhány alapvető dolgot mondanék a sok közül, mert 

természetesen több lenne: az első: az eddigi bírálatok megfogadása, a második a szakképzés 
és az alternatív tankönyvek különlegessége, a harmadik a finanszírozás, a negyedik az újbóli 
jóváhagyatás. 

Én úgy érzem, az eddigi javaslatok közül van, amit megfogadtak, van, amit nem. 
Valóban, szakmai körökben járt ez az anyag, csak mindig úgy jártunk, hogy amikor 
rákérdeztünk, azt mondták, hogy ez már egy javított, van egy újabb változat - nem lehetett 
követni, hogy hol mi változott. Én három kérdést vetnék fel csak, amit biztosan javasolt a 
TTB, és vajon megvan-e: 

A TTB határozottan állást foglalt, hogy a tankönyv is nevezze meg, milyen tanterv 
alapján készült, vagy milyen tanterv alapján használható. Ez a felhasználóknak kellene, hogy 
tudjanak dönteni: ha van egy ilyen tanterv, ehhez milyen tankönyv jó. Ez nem a mi érdekünk, 
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hanem a felhasználóké. Nem tudom, hogy bevették-e az alkotók vagy nem, mert azóta nem 
láttuk viszont.  

Vagy itt van ez a szakmaspecifikus dolog. Ez nem úgy van, hogy minden 
tankönyvcsoportra külön-külön szempontrendszert, mert az lehetetlen, noha most már kezdtek 
rájönni, hogy az olvasókönyvek mások. Hogyha folytatnánk a sort, egyre több ilyen csoportra 
jönnénk rá. Mert egészen más a szakrajz, ott egészen más az ábrák helyzete, mint az irodalmi 
szöveggyűjteményekben… Minden tankönyv más. Mi csak egyet kértünk a TTB-ben, hogy 
vannak zárt kérdések, és a szempontsor végén legyen egy-két nyitott kérdés, ami 
szakmaspecifikus szempont, amiről az illető bíráló tudja, hogy most szakrajzkönyvet vagy 
irodalmi szöveggyűjteményt bírál, és annak megfelelően bekapcsol egy olyan motívumot, ami 
elengedhetetlen. Tehát a sablon bírálatot egy kicsit megbontanánk a végén egyetlen kérdéssel, 
ami elágazás lenne. Nem tudom, hogy ez teljesült-e.  

Vagy ez a kutatás. Én olvastam több kiadó előzetes bírálatát, és abban az volt, hogy 
tudományosan még nem megalapozott ez a kutatási eredményekre hivatkozás, mert szűk 
körben, néhány könyvvel végezték ezt a vizsgálatot, ott is egy meghatározott csoporttal. Nem 
biztos, hogy a másik csoportra érvényes! Túl szűk a kör, túl rövid ideig tartott a kísérlet, a 
Kojanitzék-féle felmérés, tehát nem alapozza meg, hogy ezt most már szentírássá tegyük és 
normatívává. A normatíva ebből az egy véletlenszerű kutatásból kiindulva, Krisztina, 
dilettáns dolog.  

Dilettánsnak tartom például ezzel kapcsolatban az 1. §-ban azt a mondatot is, hogy az 
adatokat a könyvből véletlenszerűen kiválasztott minta alapján kell megadni, a minta-
oldalszámok feltüntetésével, a minta terjedelmének el kell érnie a könyv terjedelmének 15 
százalékát, minden hetedik oldalpár… - ez agyrém! Ez nagyon veszélyes dolog. 

 
DR. DOBOS KRISZTINA: Bocsánat, de csak tizenkétféle véletlenszerű mintavételi 

eljárás van - ebből írtam a dolgozatomat -, melyiket kell alkalmazni?  
 
DR. KARLOVITZ JÁNOS: Ennyit az első pontról tehát. 
A második: a szakképzés és az alternatív tankönyvek ügye. Ahogy szokásos, a 

szakképzés valahogy kimarad a tudatból, a látókörből, pedig a szakképzés tankönyveinek a 
száma ugyanannyi, mint a közoktatási tankönyveké: körülbelül kétezerféle. Rengeteg. Ami 15 
éve nem jut a tudatba, nem derül ki, illetve rosszul kezelt a rendszerváltás óta, hogy itt nem a 
bőség zavara van, amitől félni kell, hanem ínség. Van olyan szakmai terület, hogy a 
tankönyvek 60 százaléka hiányzik. Én ott ültem az egészségügyi tankönyvtanácsban, és 
láttuk, hogy iszonyatos tankönyvhiány van például az egészségügyi tankönyvekben, vagy az 
építőipari tankönyvekben - de sorolhatnám a szakmacsoportokat. A rendelet egyformán kezeli 
azt, ahol a huszadik tankönyv születik, és azt, ahol nincs egyetlen sem, vagy van harmincéves. 
Itt főleg a tarifákra, az eljárási díjra gondolok. Megköveteli, hogy ugyanannyit gomboljon le a 
kiadó a hiánytankönyvekre is. Ez körülbelül negyed-félmillió forint egy tankönyvre - erről 
majd külön szólnék, az árakról -, de a szakképzés tankönyvei nem mozdulnak. Tegnap voltam 
a szakképzési tankönyvtanács titkárságán: most már fél éve nem adtak be egyetlen tankönyvet 
sem jóváhagyásra. A kiadók kimenekülnek. Ismerek tíz-tizenöt kiadót, akik a szakképzési 
tankönyveket adják ki, de tankönyvjegyzéken kívül. Drágállják a jóváhagyást, és így 
használják, jóváhagyás nélkül a tankönyveit. Igaz, hogy az állami támogatás nem járhat, de 
nem tudnak az iskolák mit csinálni, mert nincs más tankönyv. 

A rendelet elmenekül a 24. § (4) pontjával, amit ajánl. Azt mondja, hogy bizonyos 
esetekben fogadjuk el jóváhagyott tankönyvként azt, ami itt és ott valamelyik 
tankönyvrendeletben a múltban szerepelt. Ezzel enyhíteni kívánja a szakképzés 
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tankönyvhiányát - de rosszul csinálja! Mert ezek a könyvek húsz-harmincéves könyvek, 
amiket megint egy külön pontban legalizál. A helyett, hogy előrelépne, a fejlesztés irányába, 
hátralép, hogy legalizáljuk, az egykor jóváhagyottakat. Hogyha csak az egészségügyi 
tankönyveket nézzük, itt egy rémséges állapot következett be. Volt ennek egy 
tankönyvkiadója, és ez a kiadó egyetlenegy könyvét nem adta be bírálatra már tizenöt éve. Ott 
ültem, mindig vártuk, hogy jön ennek a kiadónak a tankönyve - és nem jött. Megkerülte a 
rendszert. A tankönyvjegyzékbe viszont mindig betuszkolták, mert nem volt más, tehát 
illegálisan bekerült mindig a tankönyvjegyzékbe. Most, a helyett, hogy kényszerítenénk 
egyenlő elbírálásra ezeket a kiadókat, akik lopva kerültek bele a jegyzékekbe, mert voltak 
különböző korszakok, és az egyik bekerült, a másik bekerült, ez a 24. § még egy kicsit… 
Igaz, hogy jót akar - nem vitatom -, a tankönyvhiányt enyhíteni azzal, hogy ezeket a 
könyveket most elismerjük, de én inkább arra mennék, hogy hagyassák jóvá ezeket a 
könyveket. Vagy az én javaslatom mindig az volt, hogy azokon a területeken, ahol hiány van, 
adjunk moratóriumok ezeknél a könyveknél: ne kelljen az eljárási díjat befizetni, vagy 
enyhébben, hogy megszüntessük a tankönyvhiányt. 

Ugyanez vonatkozik az alternatív tankönyvekre is. Az alternatív meg a kísérleti 
tankönyv soha nem lehet nagy példányszámú. Ezek mindig gazdaságtalanok, ráfizetésesek 
stb. Ugyanazzal a tarifával mérni, ugyanazt a terhet ráróni - szerintem tovább kellene érlelni 
az egész rendeletet. Nem azt mondom, amit megvalósít, annak a többsége jó, és vannak jók, 
de még érlelni kellene, és nem tudom, miért nem akar szóba állni a tankönyves szervezetekkel 
a készítő, de hivatalosan még mindig nem jött ez a rendelet sem a Tanoszba, sem a TIE-be, 
sem a Hundidacba. Van egy csomó szervezet, aki ezzel foglalkozik, a vérében van a dolog. Jó 
lenne, hogyha hozzászólhatnának, és még jobb lenne, hogyha tényleg elvetnék - de akkor 
indokkal - a javaslataikat, vagy pedig, ami jó, érdemes lenne megfogadni. Hogyha tényleg jót 
akarunk, hogyha tényleg jó tankönyveket akarunk, akkor fogjunk össze, és együtt csináljuk, 
ne így, szinte kijátszva ezeket. 

A harmadik pontom a finanszírozás, amit már részben mondtam, illetve az eljárási díj. 
Itt nem az a probléma, hogy a kiadóknak fizetniük kell negyed-félmillió forintot egy 
tankönyvre. Az a gond, hogy ez beépül a tankönyv árába, és árfelhajtó hatású, és előbb-utóbb 
megjelenik a tankönyv árában, és drágítjuk vele a tankönyveket. Túl magasnak tartom-tartjuk 
a tarifát. Itt bizonyos engedményeket kellene tenni például az alternatív, a kis példányszámú 
tankönyveknél, tehát más tarifa kellene, mint a nagy példányszámú és a huszadik tankönyv 
esetében. Vagy egy kalap alá veszi az első és az újbóli jóváhagyást. Az első jóváhagyásnál 
nyilván jók ezek a szempontok, de a másodiknál nem kellene más, mint beválásvizsgálat. Ha 
bevált, akkor bevált, ha nem, akkor nem. Ott nem kellene újból kezdeni az alapvető 
kérdéseket, és akkor végre megszületne a beválásvizsgálat is, ami a rendeletben most már 
évtizede benne van, és soha senki nem hajtotta végre. Van egy végrehajtatlan dolog, a 
beválásvizsgálat. Most, az, hogy odatoljuk az OKÉV-nek, hogy majd ő megcsinálja, ez már 
valami eredmény, hogy meg fogja csinálni, ugyanakkor voltak és vannak beválásvizsgálatok. 
Én egyre hívtam fel a figyelmet - nem vették észre: hogy csináltunk 50-100 ezres körben is 
felméréseket arról, melyik tankönyveket kedvelik a tanulók. Az a nyomorúság, hogy azt a 
tankönyvet is újra jóvá kell hagyatni procedúra alapján, ami több ezer tanuló, több száz tanár 
együttes véleménye alapján tetszésdíjban részesült, és megállapítottuk, hogy az a 
legkedvesebb tankönyv egy évfolyamon. Ilyet minden két évben csinálunk, nagy tömegekkel. 
Kértük, hogy vegyék figyelembe. Lehet, hogy teljesült a kérésünk, de soha senki nem 
válaszolt, tehát nem tudom megmondani. Zavar egy kicsit, hogy nem tudom, mi teljesült, mi 
nem ezekből a javaslatokból. 
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Én azt javaslom végül, hogy ezen a rendeleten érdemes dolgozni, érdemes egy 

valóban jó rendeletet csinálni. Megvan a remény arra, hogy ebből lesz egy jó rendelet, hogyha 
egy kicsit még dolgozunk rajta, és hogyha tényleg meghallgatják az érveket, ellenérveket.  

Én azt javaslom a tisztelt bizottságnak, hogy addig ne fogadjuk el, de hagyjunk 
lehetőséget arra, hogy egy végleges változatot tényleg megtárgyaljunk, és azt érdemes 
elfogadni, mert sok törvényegyeztetési, jogharmonizációs dolgot meg kell oldani. Látom a 
kínját. Vigasztalásul mondom azért a minisztérium tisztelt képviselőinek, hogy amióta világa 
világ, a dualizmus kora óta mindig nagy viták voltak, mindig tankönyvviták voltak, a 
jóváhagyás mindig problematikus volt, sosem tudták egészen jól megoldani. És ha szétnézünk 
a francia, német szakirodalomban, ott is ezt látjuk. Van a kezemben egy USA-beli kötet, és az 
a furcsa, hogy az olvasásértésre vonatkozó kitételek, de kórházi, orvosi felmérések alapján. 
Magyarán, arról szól, hogy a kórházi betegek mennyire értik meg a nekik adott szöveget. 
Kiderül, hogy az Egyesült Államokban a lakosság 50 százaléka rejtett analfabéta, 
félanalfabéta: nem érti meg azt a szöveget, amit a kórházban kap. (Közbeszólások.)  

 
ELNÖK: Én is eldöntöttem, hogy nem megyek kórházba, mert sosem értem, amit az 

orvosok egymás között beszélnek, hogyha nem teszik át egy köznapi kódba a mondanivalót. 
Köszönöm a hozzászólást. A következő Horn György. 

 
HORN GYÖRGY: Köszönöm szépen. Ahányszor könyvrendelettel foglalkozunk, és 

mindig elhalasztjuk, ebből van egyfajta belső stressz, mert mindig elhalasztjuk. A 
tankönyvekkel nekem folyton az apa, a fiú és a szamár dilemmája jut eszembe, mert annyiféle 
szempontunk van, hogy ésszerű döntésekre nincsen realitás. Nem reális feladat, amivel 
Karlovitz János be is fejezte a mondókáját. Ebből látszólag az következne, hogy a 
döntéshozók úgyis mindenkitől hallják, arra hallgatnak, akikre egyébként hallgatni akarnak, 
és arra mennek, amerre egyébként akarnak. Az a nagy bánatom a dologban, és akire hallgatni 
akarnak, az a bürokratikus mechanizmusok erősítésén van. Az első kérdés - mindenki 
elmondott már számtalan szempontot, nem akarom sorolni -, hogy a stabilitás, a változás, az 
egyenlőség és a különbözőség egyidejű követelményének kell megfelelni. Azt gondolom, 
alapvető tévedés, hogy a jogszabályi rendszerben maga a tankönyvrendelet ezeket a 
szempontokat homogenizálja, és egy eljárási szempontot rigorizál: ez pedig maga a 
bürokrácia. Márpedig én azt gondolom, nem ennek kellene a jogszabályi döntés 
kulcselemének lenni. Abban kell dönteni, hogy a stabilitás és változás ügyben én a magam 
részéről a változás mellett lennék, de ebben - nyilván sok véleményből kiderült - nem biztos, 
hogy sokan hasonlóképpen gondolkoznak. Azt gondolom, ezt az egész rendeletet minden 
egyes tankönyvre vonatkozóan ha elkezdenénk érvényesíteni, ugyanúgy végrehajthatatlan 
lenne, mint az összes többi ilyen szabály. Túlrészletezett, alapkérdésekre nem tud érdemben 
válaszolni. Karlovitz János jelzett ilyet, hogy első könyv, második könyv akkreditációja, kis 
szériás könyv, nagy szériás könyv akkreditációja, jó könyv, ki mikor dönti el. A 
betűnagyságokkal, a szóhasználattal stb. foglalkozik. Dobos Krisztina a számomra 
nyilvánvaló dologról, az egyszerű véletlen kiválasztásról is elmondta, hogy abból is tizenkettő 
van. Akkor abban a nekem egyszerűnek tűnő kérdésben, hogy tanulható egy könyv vagy sem, 
hány szempont van? 

Én azt gondolom, éppen ezért a kör maga hibás. Azt a mechanizmust, amiről 
beszélünk, hogy a jogforrások hierarchiájában mi az, ami a financiális körbe tartozik, ahol azt 
kell mondani, hogy a szociális ellátás rendszerét kell a financiális rendszerben figyelembe 
venni, és önállóan kell szabályozni. Hogy a hozzáférés esélyeit kell biztosítani, egy külön 
menet. A második az, hogy a meglévő tankönyvek minősítési eljárása - nem a jövendő, a 
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meglévő - megint egy szabályozás. Itt vannak példák: hogy szeretik a gyerekek meg a tanárok 
a könyvet. Egyrészt nem ugyanazt a könyvet szeretik a tanárok, mint a gyerekek. A gyerek 
csak egy könyvet ismer, ő honnan tudná, hogy amit nem ismer, az milyen. Számtalan ilyen 
kérdés van, és hány olyan tehetséges gyerekünk van, akinek tessék elkérni év végén a 
könyvét: fel sincs vágva! Melyik gyerekek könyvéről beszélünk? Ezért voltam kétségbe esve 
az egész szabályfüzér elolvasásakor - mint egy tönkrement alternatív kiadó alapítója, 
mondanám. Volt idő, amikor az AKG Kiadó a legnagyobb kiskiadó volt, most meg nincs. Azt 
kell kérdeznem a tisztelt jogalkotóktól, hogy jó-e ez az államnak, jó ez a társadalomnak. Volt, 
nem olyan régen - 1999-ben, 2000-ben -, amikor még 65 könyvünk, címünk volt, és buktunk 
50 milliót. Nem az AKG Kiadót akarom megkérdezni, hanem amiről a központi fejlesztés 
kapcsán is beszéltünk, hogy a fejlesztő műhelyeket támogatja-e. Én szeretném, ha támogatná. 
De ha nem szeretné, hogy támogassa, azt is el tudom fogadni, tudomásul veszem, de akkor 
tessék a stabilitásra helyezni a hangsúlyt, és akkor is azt a rendszer szabályoztatni. Ebben 
viszont részleteiben van szabályozva a modernizáció igénye, mármint hogy legyen változás. 

Én egyetértek ezzel, hogy NAT, új könyvek - ezek mind teljesen értelmes dolgok, de 
nem lehet ezeknek a követelményeknek egyszerre megfelelni. 

A magam részéről ezt az egész jogszabályt nem tudom támogatni, és nem azért nem 
tudom támogatni, mert az egyes paragrafusokkal egyetértek vagy nem, hanem mert a 
rendszert magát, ezt az eljárási metódust elfogadhatatlannak tartom. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Hadházy Tibor! 
 
DR. HADHÁZY TIBOR: Köszönöm szépen, igyekszem rövid lenni.  
Minden olyan változtatást, amely alapvetően segíteni hivatott a tankönyvek minősítési 

eljárását, én támogatandónak tartok.  
Tankönyveket manapság - és ezt az elmúlt közel tízéves tankönyv- és 

taneszközbizottsági tagságom alapján mondom - nemcsak azok írnak, akik mögött tiszteletre 
méltó pedagógusi múlt, nagy mennyiségű, több évtizedes tapasztalat, kellő mennyiségű 
szakmai tudás áll, ezért tankönyveink egy része - hangsúlyozom: egy része - az én 
megítélésem szerint nem felel meg annak a követelménynek, annak a szempontnak - és ez sok 
vitát is kivált a minősítés során -, hogy ezek a tanulást, tanítást segítő eszközök elsősorban a 
tanulóknak készülnek. Ezt azért mondtam, talán az eddigieknél még hangsúlyosabban, mert 
az az érzésem időnként, hogy a tankönyvszerzők nem a tanulóknak, hanem a tiszteletre méltó, 
nagy, magas tudományos fokozattal rendelkező bírálóknak készítik a tankönyveket, hogy 
demonstrálják kvalitásaikat. Ez jelent egy olyan feszültséget a tankönyvrendszerben, amelyet 
nem lehet, vagy nagyon nehezen lehet korrigálni. Bizonyos korrekciók, amelyek kutatásokon, 
külföldi tapasztalatokon alapulnak, megjelentek most a tankönyvrendelet módosításának 
előttünk lévő változatában, és én ezt üdvözlöm, de néhány megjegyzést hozzáfűznék. 

Az előttem szólók már említették, hogy számháborúk fognak kezdődni. A szerzők 
nagy-nagy, sokszor segédeszközöket is segítségül hívó számolásokba kell kezdjenek, ha 
azokat a százalékértékeket, mondathosszakat és leütéshelyeket teljesíteni akarják. Igazán 
ezzel sincs még első közelítésben semmi bajom, mert az egzaktság irányába való 
elmozdulásának elvileg híve vagyok, és nem áll tőlem távol. De szeretném megkérdezni, 
hogy a 3. számú melléklet, a „Bírálati szempontok a tankönyvekhez” milyen finomságot 
tartalmaz azt illetően, hogy bírálati szempont és vizsgálati szempont, ezek mellérendelt, 
alárendelt viszonyban vannak-e egymással, minden szempontnál alkalmazhatók-e vagy 
alkalmazandók-e a vizsgálati szempontok? Mert nekem úgy tűnik, az előző rendeletet is 
nagyjából ismerve, hogy itt behelyezésre került egyszerűen a kilenc pedagógiai szempont 
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után egy olyan vizsgálati szempontrendszer, amely a tankönyvírók, kiadók megsegítésére 
benne lehet ugyan az OM-rendeletben, de első közelítésben igazából szerintem a szintén 
publikus szakértői bírálati kézikönyvekben lenne talán a helye. Mondom, markánsan nem 
nyilatkoznék úgy, hogy csak ott lehet. Ugyanakkor, ha visszalapozunk a rendelet 6. §-ának (6) 
pontjához, ott egy olyan puha, számomra elég nehezen értelmezhető megjegyzés szerepel, 
amely úgy szól, hogy ezeket a számszerűsítésre vonatkozó adatokat olyan szövegrészekre 
kiterjesztetten kell vizsgálni, amelyeket - na, ettől kezdve tartottam én érdekesnek - a tanár és 
a tanuló megtanulandó ismeretanyagként értelmezhet a tankönyvben. Utána próbálja 
pontosítani a következő mondat, de a tanulók esetleg igen érdekesen fogják értelmezni azt az 
anyagrészt, amit éppen aktuálisan megtanulandónak ítélnek keddről szerdára virradóan. 
Ennek az értelmezése, azt hiszem, lehetne egzaktabb, vagy nem kellene ide tenni. 

 
HORN GYÖRGY: Nietzschét nem lehet tőmondatokban idézni. Forrásokról van szó. 
 
DR. HADHÁZY TIBOR: Értem, de ő azt mondja, hogy márpedig ezt a bekezdést nem 

ítéli úgy, hogy megtanulja… Értem én a törekvést - félreértés ne essék -, még azt is 
mondottam az előbb, hogy egyet is értek vele, csak ezt egy olyan többszörös feltételekkel 
megfogalmazott mondatnak érzem, amelyet szerintem vagy markánsabban kell 
megfogalmazni, vagy el lehet esetleg hagyni.  

Első közelítésben ezek az észrevételeim. Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Vágó Iréné a szó. 
 
DR. VÁGÓ IRÉN: Azt szeretném elmondani, hogy egészen speciális ez a tankönyvi 

„szent tehén” dolog a magyar oktatási rendszerben. Ez mindennek a fundamentuma, és ettől 
egészen felnagyítódik ez a dolog, amit nem is nagyon ért az ember. Ez egy tartalomhordozó 
eszköz az iskolában, egy a nagyon sok közül. De olyan jelentőséget tulajdonítunk neki, olyan 
pénzeket nyomunk ebbe a rendszerbe, annyi szellemi energiát, annyi miniszteri és 
miniszteriális odafigyelés jut erre a dologra, ami egyszerűen nincs is ma már így. Évek óta 
mondom - és itt a SuliNova-fejlesztések kapóra jönnek -, hogy az egész eszközegyüttesről, 
sokkal inkább a pedagógiai programcsomagok akkreditációjáról kellene már réges-régen 
beszélni, nem pedig önmagában a tankönyvről. Mert önmagában a tankönyv, akármilyen 
részletes, még kétszer ilyen részletes jóváhagyási rendszer mellett sem fog tudni soha semmit 
elérni. Az első állításom tehát az, hogy túl van dimenzionálva a dolog. 

A második állítás az a sajátos helyzet, ami nem tudom, mennyire tudatosul az OKNT 
tagjaiban, hogy a TTB az ezzel a területtel foglalkozó bizottsága az OKNT-nek. Számos más 
bizottságunk is van, amelyek kidolgozzák a maguk értékelési rendszerét, de minden egyes 
kormányzat valahogy elfogadja a többi bizottság szempontrendszerét, de szükségét érzi, hogy 
a tankönyvibe saját maga is - egy kicsit kézivezérléssel - belenyúljon. Ezen már önmagában is 
meditálnunk kellene, hogy miért vesszük ki a normál eljárásból ezt a dolgot.  

Ugyanakkor, miközben nagyon élénk érdeklődés van mindig a tankönyvek minősítése 
iránt - és ennek megvan az oka, mert sok rossz könyv van, tehát ilyen szempontból érthető -, 
de ennek a területnek a jó működéséhez szükséges bizonyos peremfeltételek biztosítása meg 
évről évre halasztódik. Gondolok olyanra, ami nélkül nem is lehetne ilyen rendszereket 
kidolgozni: folyamatos tankönyvkutatás, egy kicsi műhely legalább legyen, ami ezzel a 
dologgal foglalkozik. A beválásvizsgálatok, amiről nagyon sokat beszéltünk, és voltak is 
elképzelések, hogyan lehetne megcsinálni. Tulajdonképpen ennek a feltételei is hiányoznak. 
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Visszatérve erre az eljárásra, kénytelen vagyok elmondani - hogy valamennyire 

képben legyetek -, hogy már a mostani állapotában is milyen hallatlanul bonyolult, cizellált ez 
a jóváhagyási folyamat. Minden egyes tankönyv három szakértői véleményt kap. Van egy 
tudományos - itt csatolnám vissza, amit Tibor mondott, hogy igazából a tankönyvszerzők java 
ennek akar megfelelni -, van egy pedagógiai, akik gyakorló pedagógusok, akik használatban 
látják ezeket a könyveket, és van egy műszaki-tipográfiai szakértő. Ezerszer kezdeményeztük 
már, hogy ez utóbbi el kellene törölni, mert nem is látjuk ezeket a véleményeket, másrészt 
mindig támogatóak, akkor is, amikor kezünkbe véve a könyvet, ott helyben szétesik. Ebbe a 
rendszerbe jön bele még ez az iszonyatosan sok szempontrendszer. Azt is tudnunk kell, hogy 
az iskolákban sok rossz könyv van, ám ezeknek jó része nem szerepel a tankönyvlistán. Ez 
nem is fog változni. Ha tovább bővítjük, bürokratizáljuk, még sokkal több szempontot rakunk 
bele, akkor még inkább kivonulnak a tankönyvi jóváhagyás folyamatából a kiadók, 
szerkesztők - főleg a kisebbek, mert ők ezeket a dolgokat nem tudják megfizetni.  

Nagyon át kellene tehát gondolni, hogy ez mindenkire kötelező rendeletként jelenjék 
meg, vagy tényleg egy jobbító szándékú útmutatóként, beemelve a kiadók, kiadói szerkesztők 
továbbképzésébe, a mi saját tankönyvi szakértőink továbbképzésébe. Vannak ebben 
nyilvánvalóan nagyon jó és nagyon értelmes szempontok. Van, most már formálódik 
valamiféle tudás, amit át lehetne vinni. Az megint egy másik dolog, hogy a rendszer 
természetéből adódóan a leszámítolhatóság a fontos, tehát a formai jegyek kerülnek előtérbe, 
és az az igazság, hogy ha valaki mindezt betartja, semmi garancia nincs arra, hogy az egy jó 
tankönyv lesz. (Horn György: Sőt! Ha annyira koncentrál, hogy betartsa, biztos nem lesz jó! - 
Dr. Szabados Lajos: Ez is olyan, mint a KRESZ, a vezetés.)  

Aztán természetesen valamennyire mindannyian benne vagyunk abban a helyzetben, 
amit kialakítottunk, és sok rossz tankönyv van az iskolákban. Tehát tudni kell, hogy az egy 
tankönyvűség után ez egy nagyon-nagyon fontos szabadságjog és szabadságélmény volt a 
pedagógusok számára, hogy válasszanak, és generálni kellett egy kínálatot, be kellett indítani 
egy tankönyvi piacot. Az elejében nagyon megengedőek voltak a tankönyvbírálatok. Ez régen 
nincs így papíron, mert a bizottságok által kidolgozott szempontrendszer alapján is elvileg 
sokkal jobb tankönyveknek kellene már az iskolában lenni, de a mindenféle összefonódások 
és egyebek miatt az az igazság, hogy a szakértőink némelyike néha leír ötoldalas 
hibajegyzéket, és a végére odaírja, hogy ő támogatja a jóváhagyását. A probléma itt van. 
Tulajdonképpen ezen ez se tud változtatni, mert le fogja írni, hogy ennek se felel meg, meg 
ennek se felel meg, de a végén megint oda fogja írni, hogy a jóváhagyását ettől függetlenül 
javasolja. 

Tehát én azt gondolom, a rendszer nagyon bonyolult, túlméretezett, amit erre 
fordítunk. Nem szeretnék részletekbe belemenni, de az is nehéz dolog, hogy a TTB többször 
tárgyalta ezt a szempontrendszert - ami igaz -, de például az olvasástanításra vonatkozó, 
nyelvileg is rémesen megfogalmazott dolgot most láttuk először, a legutóbbi TTB-n. 
Tételesen felsoroltuk, hogy legalább azokat kérnénk átfogalmazni, kivenni, ami 
nyilvánvalóan hülyeség: hogy az ortográfia helyett lehetne helyesírás - ha már arra 
törekszünk, hogy a tankönyveket egyszerűsítsük, akkor a tankönyvszempontok is jó lenne, ha 
érthetőek lennének a kiadók és mindenki számára. Ebben jottányi változtatás nincs a TTB-
ülés óta, itt szó szerint ugyanaz van, ami ott volt. Most már részbe nem mennék bele, de 
változatlanul szeretném javasolni, hogy akár rendelet része lesz, akár egy guide-szerű valami, 
ezeket legalább nyelvileg rendbe kellene tenni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Én is köszönöm. Parancsolj! 
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SZILÁGYI JÁNOS: Csak fél perc. Megkérdeztük a gazdálkodó szervezeteket a 

tankönyvekkel kapcsolatban, és általános vélemény volt, hogy elavultak. Például Zsiguli-
motort oktatnak húsz-huszonöt éve, holott tudjuk, a technika hol tart már. De tudnék más 
példát is mondani. Egyszerűen nem értjük, a mechanizmus hogy teszi lehetővé, hogy húsz-
huszonöt éves tankönyvekből oktassanak szakiskolai tanulókat. Vagy a tankönyvírók 
motivációjával van baj, vagy a kiadók motivációjával. Ahol hiány van, szűk keresztmetszet, 
ott valamiféle ösztönző preferenciát kellene biztosítani. Most már a szakképzésben, a 
hiányszakmáknál a gazdálkodókat, az iskolákat, sőt, a tanulókat is preferálják, mert húsz 
százalékkal több juttatást kaphatnak, hogyha hiányszakmában tanulnak. Ezeket kellene 
valahogy végiggondolni, mert eléggé diszfunkcionálisan működnek ezek a dolgok, és ez elég 
nagy probléma. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Liskó Ica - és utána én is szeretnék szólni.  
 
LISKÓ ILONA: Csak egy általános megfontolásom lenne ezzel az anyaggal 

kapcsolatban, mindazok alapján, amiket hallottam is. Nem kellene átgondolni, hogy ebben a 
kérdésben mi a minisztérium vagy a miniszter feladata? Mert valahogy én azt érzékelem, 
hogy a feladata a rendszer jó működtetése lenne, ami három alfeladatból áll. Az egyik az 
akkreditáció kérdése, ami a szakmai minőséget garantálja, a másik egy engedélyezési eljárás, 
ami a dolognak a jogi feltételrendszerét garantálná, a harmadik pedig a finanszírozás kérdése, 
amely az egésznek a működtetését garantálná. Hogyha ez a három jól ki lenne találva - ami 
nem ördöngös dolog, mert biztos ki lehet találni -, akkor a miniszternek nem kellene azzal 
foglalkozni, hogy melyik szó meg kifejezés hány százalékban szerepel. Azzal, hogy 
minőségileg jó legyen a dolog, az akkreditációs, minőséget garantáló csoport, szakértői 
részleg foglalkozna, amelyiknek lehetne olyan feltételeket szabni, hogy a kutatások és a 
visszajelzések és mérések alapján a tankönyveknek általában az a bajuk, hogy túl sok 
bennünk az idegen szó, és nézhetnénk akkor, hogy erre lehetne koncentrálni a 
minőségbiztosítási eljárásban. Azt gondolom, nem a helyén van, hanem valahol ennek máshol 
kellene lenni. Valahogy újra kellene gondolni, és akkor mindaz a probléma megoldható lenne, 
ami részleteiben felvetődött, ami miatt Gyuri úgy érzi, hogy túlbürokratizált a dolog, vagy 
Krisztina mondta, ellentmond annak, amit tárgyaltunk az NFT-s programcsomagoknál. Akkor 
minden a helyére kerülhetne, hogyha nem egy ilyen egyveleg foglalkozna vele, hanem a 
dolgok rendszerbe kerülnének.  

 
ELNÖK: Annyit szeretnék még javasolni, hogy ketté kellene választani azokat a 

tartalmakat, amik ebben a rendelettervezetben vannak. Ebben vannak olyan elemek, amelyek 
szakmai ajánlásként fogalmazhatók meg. Őszintén szólva nevetségesnek tartom rendeletben 
előírni az idegen szavak százalékát vagy a szavak hosszát… Már csak a tanító néni öltözékét 
nem szabályozzuk ebben a rendeletben. (Horn György: Az már szabályozva van.)  

Én azt gondolom - anélkül, hogy most ennek a részleteire tudnék javaslatot tenni, hogy 
vannak szigorúan kormányzati szinten szabályozandó paraméterek, és a többit ajánlásként 
kellene kiadni.  

A másik: nagyon szeretném, hogyha nyomatékosan felhívhatnánk a minisztérium 
figyelmét arra, hogy ha egyszer valamilyen anyagot, dokumentumot saját neve alatt kiad, 
szakmai szervezetekkel megvitat vagy erre hivatott bizottságokkal - mint a tankönyvbizottság 
-, akkor érezze - nem lehet ilyet leírni egy minisztériumnak, hogy kutya kötelességének, de 
körülbelül ezt szeretném mondani -, legalább reagáljon arra, hogyha nincs nyoma a 
javaslatoknak, hogy ezt azért nem tettük, mert nem értünk vele egyet. De hitelteleníti, kedvét 
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szegi ezeknek a szakmai előkészítő tanácskozásoknak, hogyha az történik, amit Vágó Irén 
mondott, hogy számos javaslatot letettek az asztalra, és nyoma sincs. Ez nagyon sokszor 
előfordult már, sok anyaggal kapcsolatban elhangzott már. Szeretném, hogyha amikor 
összefoglaljuk, mi volt a vélemény, ennek nyomatékos hangsúlyt adnánk.  

 
DR. SZABADOS LAJOS: Elnézést kérek, hogy még egyszer szót kérek, de közel tíz 

éve vagyok ezen a területen, és jó néhány rendeletet végigszenvedtünk már. Ezekkel a 
rendeletekkel is úgy vagyok, nem vagy-vagy, hogy az előző rossz volt, ez meg jó lesz, hanem 
is-is: abban is voltak jó dolgok, meg ebben is lesznek. Ezért tehát én egy kicsit türelmesebb, 
toleránsabb vagyok ezzel a kérdéssel kapcsolatosan. 

A kutatási eredmények, a számszerűség, ami bekerült. Amikor először ezzel 
találkoztunk, jónak, de korainak tartottuk. A Kojanitz-kutatás egy jó irány. Egy jó irány. Egy. 
Szerintem több is kellene. De ezekből végső következtetéseket levonni még korainak láttunk 
levonni. Ez meg azért érdekes, mert ennek a rendeletnek jogi és gazdasági következményei 
lehetnek. Ha valamit meghatározunk, és az pontatlan, itt milliók, milliárdok is lehetnek peres 
kérdések, tehát nagyon vigyázni kell arra, hogy mit fogalmazunk meg. 

Végül én azt mondanám, hogy jelenleg nem vagyok meggyőződve róla, hogy öt-tíz-
tizenöt-húsz év múlva mi lesz a helyzet. A tankönyvkérdés állapota miatt szükség van 
bírálatra, ma még nem lehet megtenni, hogy mindenki szabadon, és majd az iskolák 
választanak. Lehet, hogy majd eljön az az idő is. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Vágó Irén! 
 
DR. VÁGÓ IRÉN: Én azt szeretném mondani, hogy a tervezet szövegrészében voltak 

korábban olyan TTB-s javaslatok, amik ide bekerültek. Amit én mondtam, az kifejezetten az 
olvasási szempontrendszerre vonatkozott. Tehát nem ennyire generális volt, hogy nem veszik 
figyelembe. Elnök úr, nagyon keményen fogalmaztál, ezért pontosítottam, mert ez így 
tisztességes. 

 
ELNÖK: Nemcsak a te felszólalásod volt a forrása annak, amit mondtam, hanem az 

írásos anyag is, amit Karlovitz úr letett az asztalra - de köszönettel vesszük a korrekciót.  
Nincs több hozzászólás. Nekünk ezzel kapcsolatban nincs egyetértési jogunk. Azt 

lehet összefoglalni, hogy megvitattuk. Én majd a közleményben igyekszem tükrözni a 
különböző véleményeket és javaslatokat. Természetesen megadom Péternek az utolsó szó 
jogán… (Derültség. - Friss Péter: Még egy napirend előadója vagyok.), az akasztás a 
következő napirendi pont után lesz, csak előtte most szünetet tartunk, mert Dobos Krisztina 
tekintetén látom, hogy engem akar akasztani… Jó volna, hogyha valamilyen reflexió érkezne, 
hogy az itt elhangzottakról mi a vélemény. Friss Péter zárszava. 

 
FRISS PÉTER: Valóban, utaltam rá a bevezetőben is, hosszú időn keresztül érlelődött 

és folyamatosan változó tervezetről van szó. Ez mindenfajta vitának is egy örök dilemmája. 
Nemrég voltam egy találkozón, ahol valaki hevesen kikelt egy olyan négy héttel ezelőtti 
javaslat ellen, amely javaslat ráadásul nem is az OM-től származott, csak ebben az épületben 
hangzott el. Ezeket nagyon nehéz folyamatosan követni. Nyilván abban az esetben lehet, 
hogyha valaki ebben naprakészen részt tud venni. Jogosnak tartom, amit elnök úr utoljára 
mondott: arra reagálni illene, hogy a javaslatoknak, amelyek nem kerülnek be, mi a sorsa. 
Borzasztóan nehéz helyzet ez a szűkös kapacitások miatt, nemcsak a tankönyvben, hanem az 
államigazgatásban is. De ez egy mellékszál volt.  
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A dolog lényegéről: 
Valóban mélyen egyetértek azzal, amit Szabados úr mondott, csak én evidenciának 

gondoltam. De teljesen egyetértek, hogy itt a NAT 2003-ról van szó. Nyilván az egésznek az 
a kiindulópontja, az alapja, azt kell segítenie ennek az eszközrendszernek is, hogy a 
tanulónak, a tanulási, tanítási folyamatot jól segítő eszközei legyenek. A tankönyvnek, ha 
tetszik, ha nem, van egy kitüntetett szerepe. Nemrég olvastam egy szülői szervezet egy 
kiadványát, amelyben azt írták le, hogy tankönyv nélkül nem lehet tanítani. Tankönyv nélkül 
elképzelhetetlen a tanítás, ezért ez egy különösen fontos dolog. Ezt én ugyan nem gondolom, 
nem hiszem, hogy így van, de ezzel együtt is nyilván nagyon fontos. 

A harmadik ilyen elem, amire Vágó Irén utalt, és amivel mélyen egyetértek, hogy 
hihetetlenül bonyolult, sok érdektől szabdalt, piaci, pénzügyi, szakmai, emberi és sokféle 
érdektől szabdalt rendszerről van szó, vagy konglomerátumról bizonyos értelemben, 
amelyben természetesen minden változás, minden mozdulás ezen érdekviszonyok mellett 
nagyon sokféle törésvonalat hoz létre. Nagyon gyakran tapasztalni, hogy általában mindenki 
egyetért - érdekes a kiadók véleményét olvasni: ők általában egyetértenek, kivéve az összes 
konkrét ponttal, természetesen, amelyet változtatni tervez vagy kíván akár szakértői kör, akár 
az Oktatási Minisztérium. Ebben a körben kell tehát mozogni. Ha van tankönyvpiac, egy 
tankönyvpiaci rendszer mellett döntött annak idején a világ - hogy ilyen nagyon általánosan 
fogalmazzak -, és ez a tankönyvpiac mégis egy sajátos piac, ahol a vásárló nem rendel, a 
megrendelőnek sokféle szempontja van… Sajátos piacról van szó, amelyet bizonyos 
értelemben szabályozni szeretne a miniszter, ráadásul a miniszternek van egy tankönyvellátási 
kötelezettsége. Ezekben az egymásnak sokszor ellentmondó helyzetekben kell megoldásokat 
találni. Nem véletlen, hogy a tankönyvkérdés folyamatosan napirenden van, és nem véletlen, 
hogy a szabályozás sokféle eleme újra és újra megjelenik igényként ebben a sajátos piacban, 
vagy az egyik, vagy a másik oldalon: vagy a szabályozók oldaláról, vagy a szabályozottak 
oldaláról. Időről időre más és más szempontból jönnek ezek elő. 

Ha van tankönyvi jóváhagyási rendszer, akkor ott legalább annyira jogos igény azt 
mondani, hogy legyen kellően szabad, mint azt mondani, hogy ha a hatósági eljárásról van 
szó, pénzről, üzleti érdekekről, legyen a lehető leginkább szabályozott, hogy ne lehessen 
nagyon vitatni ezeket a döntéseket. Ez a két szempont egyszerre van jelen, és a megoldás sok 
esetben meglehetősen nehéz. A tankönyvkiadók egyébként azt mondták, hogy ha nem is 
értenek egyet minden konkrét szemponttal, de tulajdonképpen nekik az jó, hogyha benne van, 
mert akkor már a szerkesztés folyamatában rendkívül sok mindent meg lehet csinálni. A 
szabályozás arra teremt módot, hogy ők igazolják, hogy megmérték - ehhez majd szoftverek 
készülnek -, tehát nem kell az eljárási folyamatban újra és újra megcsinálni mindazokat az 
elemeket, amelyek formalizáltak, hanem csak azoknak a kontrollját. Ezzel esetleg majd 
olcsóbbá lehet tenni magát az eljárást is. Meglátjuk, hogy sikerül-e. 

A másik ilyen kérdés, hogy mire is vonatkozik maga az egész számszerűsített rész, ez 
a bizonyos mondat, amit Hadházy úr is idézett. Itt nem a tanulónak kell majd eldönteni, hogy 
ezt meg kívánja-e tanulni vagy sem - lehet, hogy a megfogalmazás nem jó, ezt nem vitatom -, 
hanem amikor megírja a tankönyvszerző, meg a kiadó, akkor megmondja, hogy ő ezt a részt 
olyannak gondolja, hogy ez lesz a kvázi megtanulandó anyag, tehát ezzel szemben jogosak 
azok a követelmények, amelyeket egyébként a rendelet állítani kíván. Nyilván ez volt a 
kiadók első félelme, hogy át kell-e írni a Képes krónikát, ha abban véletlenül kettővel 
hosszabb mondat van, vagy sem. Nyilván erre is pontos választ kellett adni, mert ilyen cél, 
persze, soha nem volt. 

A másik ilyen kérdés, ami fölvetődött - azt hiszem, Dobos Krisztina vetette föl -, a 
tankönyv változásai. Ez is nagy vita, hogy a jóváhagyott tankönyvet szabad-e változtatni, 
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éppen anyagi okokból. Erősen a mellett vagyunk, hogy ne lehessen, de rögtön ott van 
Karlovitz úr levele, aki rögtön jelzi, micsoda dolog az, hogy csak amit a szakértők 
észrevételeznek, azt lehet változtatni, mert a tankönyvet bemerevítheti, és esetleg nyilvánvaló 
hibák vagy jobb megoldások esetében is fenntart egy tankönyvet. Valóban, a tankönyvkiadók 
egy picit átszabják: öt oldal ide, egy oldallal hosszabb, más a számozás, és bemegy a tanító az 
osztályterembe - konkrét panasz -, hogy nyissátok ki a hatodik oldalon, és háromféle hatodik 
oldal van. Egy középiskolában talán megoldható, de alsó tagozaton nyilván problémát okoz. 
Ezt lehet rábeszéléssel megoldani, de úgy tűnik, az nem működik, akkor jönnek az ilyen - 
valóban merev vagy merevnek tűnő - szabályok. 

A következő kérdés az elavult tankönyvek, a kis példányszámú tankönyvek és az 
eljárási díj kérdése. Valakinek meg kell fizetni a tényleges költségeket. Van egy törvény, 
amelyik azt mondja, hogy egy eljárási díjnak fedeznie kell az eljárás költségeit. Tehát ezt meg 
kell fizetni. Az más kérdés, hogy akkor honnan fedezzük. Vagy ezt egészíti ki a minisztérium 
- kérdés, miből -, vagy pedig a tankönyv benyújtóját támogatja más módon, például 
tankönyvet írat. Vagy például egy olyan, egészen furcsa eljárás - hogy Szilágyi János 
példájára utaljak: amikor szakképzési területen dolgoztam, találkoztam egy cég 
képviselőjével - nem mondom meg, melyikével -, aki elmondta, hogy az ő szakmai 
területükön elavultak voltak a tankönyvek, és egészen váratlan fordulattal folytatta: „és 
írattunk mi egy újat”. Összefogott az az öt nagy gyár, amelyik ezzel foglalkozott, és 
megíratták az új tankönyvet, színesen, a legkorszerűbb szakmai igényeknek megfelelően. 

Vagy a tankönyvkutatásokkal kapcsolatosan természetesen jogos elvárásnak tartom. 
Periodikusan visszatérő tankönyvkutatások vannak. Mi történne akkor - természetesen ez csak 
fantázia, fantazmagória -, ha a tankönyvkiadók összeállnának, és létrehoznának egy 
tankönyvkutatási alapot. Ehhez egyébként nem kell olyan nagy pénz, mert mi 6 millió forintot 
fordítottunk erre a tankönyvkutatási együttesre, és ebből igen sok és igen izgalmas produktum 
lett, és több száz tankönyv megvizsgálása, angol, német, magyar, régi és mai tankönyvek 
megvizsgálására lehetett sort keríteni. Például ilyen létrejöhetne, és ezzel is lehetne jelezni, 
hogy valóban komolyan gondolják, és esetleg érdekeltek ilyen típusú tevékenységek 
folyamatos fenntartásában - nyilván az Oktatási Minisztériumnak is van ebben szerepe. 

Igyekeztünk folyamatosan nagyon sok véleményt figyelembe venni. Mindig 
megadatik a lehetőség, hogy ha az ember sokaktól kér véleményt, hogy azok között mindig 
lesz, amelyik kioltja egymást. Ez természetesen felelősség. Ha még nem sikerült 
mindegyikben, erre nem emlékeztem, vagy nem voltam ott a TTB azon ülésén, amire Irén 
utalt, de meg fogom nézni. A cél az, hogy érthető legyen. Hogy tankönyv szintű érthetősége 
legyen egy rendeletnek, ezt nem fogom tudni garantálni, ezt semmilyen előírási rendszerrel 
nem fogjuk tudni megteremteni. 

Az alapkérdés, hogy mennyire lehet részletező egy rendelet, mennyire szabad 
részletezőnek lennie. Gyakorlatilag arról van szó, hogy érvényesíteni kívánja az oktatási 
miniszter ezeket a szempontokat, vagy úgy gondolja, hogy jó lenne, ha orientáló szándékkal 
ez megjelenne. A miniszter úgy döntött, hogy ő érvényesíteni kívánja ezeket a szempontokat. 
Ez pedig jogtechnikailag nem megy másként, mint hogy a rendeletben kell ezeket rögzíteni, 
különben a szakértők vagy figyelembe veszik, vagy nem, de a kiadók semmiképpen nem kell 
hogy figyelembe vegyék. Akkor pedig nyugodtan fellebbezhetnek, és eredménnyel fognak 
fellebbezni, hogyha annak alapján utasítják el.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Én is köszönöm. Akkor tehát azzal zárjuk, hogy mi ebben a formában nem 

nyilvánítottuk maradéktalan egyetértésünket ezzel a rendelettervezettel. Ennek korrekciójára 
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vonatkozóan számos észrevételt és javaslatot tettünk, és ajánljuk a hatóságnak, a 
minisztériumnak ezek figyelembevételét. Majd, amennyiben a munkaerő-állomány lehetővé 
teszi, valamilyen visszajelzést is kérünk arra vonatkozóan, hogy az észrevételekből mi az, 
amit érvényesíteni szándékoztok, vagy - múlt időben - érvényesítettetek.  

Most tíz perc szünet következik. 
 

(Szünet: 12.15 - 12.32) 
 

 
 ELNÖK: Előttünk a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről szóló 

kormányrendelet módosítása néhány pontban. Friss Péter urat mint előterjesztőt, kérem, 
néhány szóban mondja el, miről van szó. 

 
FRISS PÉTER: A Nemzeti alaptantervről szól kormányrendelet nemcsak a NAT 

kiadásáról szól, hanem tartalmaz különféle oktatásszervezéssel kapcsolatos előírásokat - erre 
a törvény felhatalmazza. Ezen a részén - tehát nem a Nemzeti alaptanterv tartalmával 
kapcsolatosan - javasolt a módosítás. Ez a módosítás arra kíván reagálni, hogy az általános 
iskola bevezető, kezdő szakaszán - ahol egyébként 1999 óta tilos felvételi eljárásokat tartani, 
de nagyon sok burkolt, beszélgetésnek, képességmérésnek és sok mindennek feltüntetett 
szelekciós eljárással lehet találkozni a gyakorlatban - olyan oktatásszervezési megoldást kíván 
bevezetni, amely minden gyermek számára lehetővé teszi bekapcsolódni azokba a 
hagyományos értelemben tagozatosnak nevezett oktatásszervezési, emelt óraszámú formákba, 
amelyek önmagukban sokszor iskolán belüli belső szelekció megteremtését is szolgálják, 
vagy arra alkalmasak. A javasolt megoldás arról szól, hogy egyrészt korlátozza melyik az a 
terület, ahol emelt szintű, tehát több órát magába foglaló - legalább heti öt órát magába 
foglaló - oktatás folyhat az általános iskola 1-4. évfolyamán, és hogy ez az osztályszervezés 
alapja, hogyha egy osztály indul, tehát hogy minden gyerek részt tudjon ebben venni. A másik 
ilyen javasolt változás arról szól, hogy ne lehessen olyan megoldást alkalmazni, amely az 
osztályok között jelent olyan elkülönítést, amelyben az egyik osztályba járók hozzáférhetnek 
bizonyos többletlehetőségekhez, a másik osztályba járók nem. Ezeket a többletórákat, 
többletlehetőségeket az évfolyam egészére telepítse, és ott tegye hozzáférhetővé mindazok 
számára, akik ebben részt kívánnak venni. Ilyen gyakorlat van a magyar iskolákban, ahol egy 
évfolyamon az osztályok hagyományos módon működnek, de a többletórákon a gyerekek egy 
része a különféle osztályokból szerveződően vesz részt. Ez nem azt jelenti, hogy az osztályok 
maguk is szelektált, szegregált módon szerveződjenek.  

Még egy paragrafussal egészül ki a javaslat szerint, amely a helyi tanterv számára ír 
elő a bevezető és a kezdő szakaszon, tehát az első négy évfolyamon olyan szempontokat, 
amelyek az életkori sajátosságoknak jobban megfelelő megoldásokat kívánnak szorgalmazni, 
illetve a helyi tantervben és a helyi pedagógiai programban ennek megfelelő eljárásokat kíván 
látni. 

Ez az előterjesztésnek, a javasolt módosításnak a rövid áttekintése.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hozzászólások?  
 
TÓTH JÁNOS: A törvényalkotó nem látott-e más lehetőséget az ilyen viták 

eldöntésére, mint valamennyi jelentkező tanuló és szülő jelenlétében sorsolást rendezni, hogy 
melyik gyerek kerüljön be az emelt szintű képzésbe? 
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ELNÖK: Van-e még kérdés? Ezt a fázist elmulasztottam. Igen, Szabados úr is kérdez. 
 
DR. SZABADOS LAJOS: Én valamikor egy ének-zene tagozatos iskolának voltam az 

igazgatója, és utána én már nem voltam ott, nem voltam benne, amikor ezek a tagozatos 
iskolák megszűntek. Mi volt ennek a kiváltó oka? Miért szüntettük meg? És most miért 
kacsingatunk vissza? Nem értem a váltást. 

 
ELNÖK: Válasz? 
 
FRISS PÉTER: Két kérdés volt.  
Azt az eljárást javasolja - mármint a sorsolásra utalok -, hogy ha nincs annyi hely adott 

esetben, mint ahányan igénybe szeretnék venni, amely a leginkább garantálja, hogy 
mindenkinek azonos esélye legyen bekerülni ebbe az oktatási formába. Minden más 
szempontú eljárás valamilyen más esélyelzárást vagy esélynövelést jelentene. Magyarul: a 
véletlenre bízza. Ezt már a beiskolázásnál is előírja 2007-től a törvény, meghatározott körben. 

Az ének-zene tagozatos iskolák, tehát hogy emelt szintű ének-zene oktatás folyik 
iskolánként, ez nem szűnt meg, mai is vannak ilyen iskolák, ha ugyanarra gondolunk. Nem a 
zeneiskolákról beszélek, hanem az emelt óraszámú ének-zene oktatásról. Természetesen ma is 
vannak ilyen iskolai programok - magam is egy ilyen iskola vezetője voltam, ahol többek 
között ebben is folyt emelt szintű oktatás. Természetesen ezt folytatni kívánja azzal - és ez 
van a 10/A § (1) bekezdésében -, hogy de ebben a formában valamennyi, az osztályba felvett 
tanuló részt tudjon venni. A művészetek területére kiterjedhet ez, tehát osztályon belüli ilyen 
típusú többletlehetőség megadását nem, de az osztály minden tagja számára igen. Ez a 
javaslat szándéka. 

 
ELNÖK: Vágó Irén tovább kérdez. 
 
DR. VÁGÓ IRÉN: Nem kérdezek tovább, hanem azt gondolom, értem, hogy Szabados 

Tanár úr mire gondol. Maga a „tagozatos” elnevezés megszűnt ezeknél a képzési formáknál, 
és ez egyszerűen azért történt, mert foglalttá vált a „tagozat”. Maga a dolog megmaradt, csak 
másképp hívják, mert a tagozat másra foglalt. Emelt szintű képzésnek hívják.  

 
ELNÖK: Hozzászólások? Nagy József, Dobos Krisztina, Hoffmann Rózsa. 
 
NAGY JÓZSEF: Kedves Kollégák! Jól kipirosítottam ezt a két kis paragrafust! Az 

elsőben tulajdonképpen fontos ez a gondolatsor. Ha a végén félreértettem - ha félreértettem -, 
vagy a benyomásom más lett, akkor esetleg szóljatok, de én úgy értem, hogy a pályaválasztást 
segítő szakaszban a tanulói terhelés növekedjék. Ott van a „fokozatosan”, de nem tudom, 
miért ébredt bennem egy ilyen… (Közbeszólásra.) Ja, másban is! Akkor tehát valahogy át 
kellene ezt fogalmazni.  

 
FRISS PÉTER: Fokozatosan.  
 
NAGY JÓZSEF: Át kellene fogalmazni, mert most már ketten is vagyunk… (Horn 

György: Hárman!)  
A másik paragrafussal kapcsolatban: magát az emelt szintű oktatást már az érettséginél 

se szerettem - de ez egy más dolog. Ez eleve szegregáló kifejezés: „én vagyok az emelt, ti 
meg vagytok ott valahol, nem emeltek…”. Ha már változás van, akkor valami olyan kifejezést 
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kellene erre találni. Ha ragaszkodunk ahhoz, hogy különböző osztályokból szervezzük - de én 
a különböző osztályok szervezésével sem értek egyet az alsó évfolyamokon. E helyett azt 
kellene csinálni, aminek a finanszírozása folyamatosan csökken, hogy legyenek sportkörök, 
művészeti körök, énekkar, színjátszó csoport, rendkívüli tárgyak, szakkörök, amit a világon 
mindenütt kitaláltak, és óriási tömegben vannak. Ha nevelni akarunk - bár van, aki azt 
mondja, hogy nem kell, csak oktassunk -, akkor a tanórán kívül kell ezeket az ügyeket 
megoldani, lefedni mindenféle kínálattal, és a gyerekeket ide becsábítani, bevonzani, hogy ne 
lődörögjenek stb. Ha ezt nem tudjuk megcsinálni fokozatosan, akkor a tanóra művi kereteiben 
a nevelés nem lehet elég hatékony. Azt hiszem, egyértelmű. 

A 2. pont pedig már a szavazás, meg… Nem javasolnám. A szándékkal - ahogy az 
előző paragrafusban is - egyetértek, de ennek más a megoldása. Értem én, hogy nincs pénz, 
de… Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Dobos Krisztina! 
 
DR. DOBOS KRISZTINA: Az 1. §-ban, hogy a helyi tantervnek mit kell biztosítani, 

azzal magam is egyetértek, csak azon gondolkoztam, hogy ez miért rendeletben szerepel. Ha a 
kerettantervből az következik, hogy a helyi tanterv olyan legyen, ami a kisgyerekkorban 
játékos, aztán fokozatosan növekedjék a terhelés, ez teljesen jó, csak a rendeletből az ember 
azt érzi, hogy számon kéri, hogy az helyi tantervet elfogadó iskolafenntartó ez alapján hogy 
fogja értékelni. Én azt gondolom, hogy ez nem a rendeletbe való, hanem, ha úgy tetszik, 
orientáció azoknak, akik helyi tantervet akarnak készíteni és elfogadni. 

A 2. §-ban az szerepel, hogy emelt szintű oktatás testnevelés és művészeti műveltségi 
területeken lehet, utána pedig az szerepel, hogy ha „vagy más műveltségi területen kívánja 
megszervezni”. Szabad-e ezek után első osztályban matematika tagozatos osztályt indítani? 
Nem szeretnék - szeretném hozzátenni -, de nem látom, hogy fizika emelt szintűt vagy 
hasonlót nem lehet. Nem látom pontosan, hogy mi a tartalma. Az én véleményem szerint, ha 
maximum a testnevelés és a művészetek, akkor nem szeretnék matematika tagozatos osztályt 
látni az általános iskola első osztályában.  

El kell mondanom, azzal egyetértek, hogy senkit ne lehessen kizárni, és erre a sorsolás 
nem is olyan rossz - ezt csinálják a hollandok is különböző bejutásra. Egy probléma van, hogy 
igazából valamilyen módon a felvételi elbeszélgetés kapcsán ki fogják szűrni a gyerekeket, és 
felvételi elbeszélgetést pedig lehet csinálni.  

 
LISKÓ ILONA:  Már azt sem lehet! 
 
DR. DOBOS KRISZTINA:  Nem lehet? 
 
DR. VÁGÓ IRÉN:  De nem is azokkal szoktak, hanem a szülőkkel! (Derültség.)  
 
ELNÖK: Hoffmann Rózsa, utána Liskó Ica. 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA:  Tulajdonképpen itt két paragrafus van, mindkettőhöz 

szeretnék hozzászólni. 
Amit az 1. § tartalmaz, ennek a szakmai szándékát teljes mértékben osztom, és 

egyetértek vele. Amit viszont minden erőmmel  opponálok, az az, hogy ilyen jellegű szakmai-
módszertani kérdéseket jogszabályban rögzítsünk. Ez egy nagyon rossz tendencia, ami 
elkezdődött a törvénnyel, amikor szakmai kérdésekben a törvény erejével szabályozott. 
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Rendkívül rossz üzenete van, mert olyan szakmai evidenciák, amelyeket szakmai 
dokumentummal kellene érvényesíteni, és a szakmai munka ellenőrzésével kellene neki 
hatályt szerezni. De hogy egy rendelet, tetejébe egy kormányrendelet előírja, milyen 
módszerrel tanítsak, ez egyszerűen azt mondja, hogy a - bocsánat - ostoba, képzetlen 
pedagógusok maguktól nem tudják ezt az evidenciát, hogy az alsó tagozaton így kell tanítani. 
A szabályozás módját nagyon kifogásolom tehát, és nem is támogatom, hogy 
kormányrendeletben írják elő. Tetejébe a helyi tantervről szóló törvényhely, ha jól 
emlékszem, nem sorolja fel, hogy a helyi tantervben módszerekről is szólni kell, tehát itt is 
ellentmondást érzek. Sokkal inkább az lenne jó, hogy most átalakulóban van az egész 
pedagógusképzés - éppen tegnap kaptam meg az MA tanári szakokra vonatkozó 
rendelettervezetet -, ott kell érvényt szerezni, a pedagógusképzésben annak, hogy ne 
kerüljenek olyan tanítók az alsó tagozatba, akik egyfelől egyetemi módszerekkel tanítanak, 
másfelől az ellenőrzés során kell ezt lehetetlenné tenni. Még egyszer mondom: nem a dolog 
lényegét vitatom, mert azzal egyetértek, de hogy egy kormányrendeletben szabályozzuk, ezt 
nem fogjuk elérni, csak még többet ártunk. Az a minisztérium, amelyik az oktatásért felel, és 
az lenne a dolga, hogy minden erejével arra törekedjék, hogy a pedagógusok tekintélyét 
növelje, különben nem fognak tudni semmit elérni az iskolában, az ilyen gesztusokkal, 
amikor szakmai kérdéseket jogilag szabályoz, bizony, tovább is aláássa a pedagógusok 
tekintélyét, mert azt mondja, hogy maguktól nem képesek. Ezért én ellene vagyok ennek a 
szabályozásnak. 

A 2. §-ban lévő alapgondolat ugyanaz, amit Nagy József mondott, vagy talán Dobos 
Krisztina is: még ellent is mond az előzőnek. Mert hogyha az alsó tagozatnak az a dolga, 
hogy a gyerek játszva, szórakozva, észrevétlenül tanuljon, és nem a tanuláson, hanem a 
fejlődésen, illetve a tanulás legtágabb értelmezésén van a hangsúly, a személyisége 
gyarapodásán, viselkedésváltozáson és így tovább, ennek ellentmond, hogy az alsó tagozatban 
emelt szintű oktatást szervezünk. Ami tényleg azt üzeni, hogy matematika tagozat meg fizika 
tagozat - jó, ez abszurdum, mert fizikáról nincs szó. Ezt a kiindulási alapot - függetlenül attól, 
hogy a törvény megengedi vagy nem - rossznak tartom, ezt nem kellene erősíteni. Az 
egyetlen, ahol szakmai szempontból elfogadom, sőt jónak tartom, ha minél több úgynevezett 
emelt szintű osztály van, az az ének-zene és a művészetek, mert pont ez az az életkor, amikor 
a zenei képzésnek az intenzitása a kognitív fejlődésre is nagyon pozitívan hat, mint tudjuk, 
tehát ennek látom esélyét. Semmi másnak. Ahogy Nagy Jóska mondta: a szakkörök, a 
különórák, az egyéni bánásmód, a napköziben való kiscsoportos foglalkozás mind-mind 
kielégítheti azt az igényt, hogy a tehetséges gyerek fejlődjön, a lemaradó meg felzárkózzék. 

A másik része ennek a paragrafusnak ez a bizonyos sorsolás. Ezt lehetetlennek tartom. 
Aki ilyet kigondolt, az nem tudja beleélni magát abba a helyzetbe, hogy összegyűlik hatvan 
szülő egy iskolába, és tudják, hogy harmincan férnek bele abba az emelt szintű osztályba - és 
akkor most sorsoljunk! Ez olyan  feszültségeket, olyan ellentéteket, olyan sértődéseket vagy 
rossz érzéseket eredményezhet egy-egy iskolában, hogy az égvilágon semmire sem jó.  

Summa summarum, egyik paragrafust sem látom olyannak, amit ki lehetne adni, vagy 
ki kellene adni, vagy legalábbis amit én magam támogatni tudnék.  

 
ELNÖK: Liskó Ica! 
 
LISKÓ ILONA: Tulajdonképpen mind a kettőnek a szándékával egyetértek, és mind a 

kettőre vonatkozóan egy kicsi kifogásom van. 
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Az 1. §-nál, a 2/A pontban,  úgy érzem, ez egy olyan mondat, amit nem tudom, ki írt, 

de legalább három mondattá kellene formálni, mert ennek a megfogalmazása szörnyű. Ilyet 
nem lehet papírra leírni, ahogy ez meg van fogalmazva. 

A másodiknál pedig teljesen egyetértek Dobos Krisztinával: egyszerűen ki kell hagyni 
belőle azt, hogy „vagy más műveltségi területen kívánnak emelt szintű oktatást szervezni”. 
Mert ha nem lehet ilyet szervezni, akkor hiába akarnak, nem lehet. Annyit azért adjon magára 
a kormány, hogy ha van egy rendelet, aminek az első bekezdésében ott van, hogy nem lehet, 
akkor a másikban ne legyen benne, hogy ha mégis… Akkor azt gondolja, hogy nem fogják 
betartani az elsőt. Ki kell húzni. 

 
ELNÖK: János? 
 
TÓTH JÁNOS: A sorsolással kapcsolatban szeretnék szólni. Amikor a szülő iskolát 

választ a gyermekének - a bevezető, kezdő szakaszról beszélünk -, akkor nagyrészt tanító 
nénit is választ. Ha sorsolással dől el, hogy beleférnek-e a Piroska néni osztályába, ahol éppen 
az emelt szint lesz… És nem is tudom, szeptemberben sorsolnak? A jelentkezés után, amikor 
máshová már nem tudja beadni a gyermeket, és a szülő ott áll… Lehet, hogy rosszul értettem?  

 
ELNÖK: Horn György, Vágó Irén. 
 
HORN GYÖRGY:  Az egyik, hogy az alapdilemma az egész szövegben, hogy vannak 

olyan tevékenységek, amiben a korai fejlesztés, a korai tehetség kerül elő. Alapvetően erről 
szól. Hogyha ilyen létezik, akkor erre valamilyen fejlesztési szabályozás van. Az valóban 
kérdés, hogy ezt a kormány rendelje el vagy sem. Ezt  nem tudom, de az biztos, hogy az a 
kettő, ami ki van emelve - a sport és a zene -, az ilyen. Ezt nagyjából tudjuk. Ebből az 
következik, én is egyetértek azzal, hogy mondjuk azt, hogy ha ez ilyen, akkor lehet, a 
többiben meg egyáltalán nem lehet - ez esetben sorsolásra sincs szükség, merthogy a másik 
két esetben viszont létezik ilyen, hogy zenei tehetség. Annak a sorsolásnak, ahol a tehetséges 
és a tehetségtelen gyerekek között sorsolunk, szakmailag sok értelme nincs. Azt gondolom, az 
a része, ami valóban emelt szintű képzésről szól, szakmailag rendezendő, nem pedig 
állampolgárilag. 

A második rész nyilván a felvételi eljárás dilemmáink rendezését próbálja ebbe a 
körbe bevonni. Abban viszont azt gondolom - szemben Jánossal -, hogy az tényleg igaz, hogy 
a szülő tanítót választ, ha választ. Vagyis azoknak a társadalmi csoportoknak, akik ott 
tartanak, hogy választanak, Magyarországon tényleg külön iskolái vannak. Az viszont elvi 
kérdés, hogy ha egy iskola első osztályába többen jelentkeznek, egy iskolába többen 
jelentkeznek, mint ahányat az iskola befogadni képes, ki dönt arról, hogy ki kerüljön oda. 
Jelen pillanatban ez az iskolák közötti szelekció technológiája. Ez az, amit úgy fogalmazott 
Krisztina, hogy beszélgetünk, amit Irén kiegészített azzal, hogy valójában a szülővel 
beszélgetünk. Ez azonban nem ennek a rendeletnek része.  

Én azzal a magam részéről egyetértek, hogy ha a társadalom, a közoktatás-politika 
szegregációellenesen kíván cselekedni, akkor ebbe az az eljárás, úgy tűnik - de lehet, hogy 
van más - valóban működőképes eljárás, de semmi köze nincs a megcélzott feladat 
eldöntéséhez. Azt kellene kimondani, hogy szervezhető emelt szintű oktatás a zenei és sport 
területen, ahol ez egy szakmai döntés. Ugyanis azt kicsit valószínűtlennek tartom, hogy egy 
osztályba harminc kiváló Cseh Laci kerül, és csak huszonöt fér be. (Nagy József: Azt 
sorsolással döntsék el!) 
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Én azt gondolom, külön kellene választani, és nagyon határozottan javasolnám is, 

hogy így legyen. Akkor viszont tényleg értelmetlen dolog, és mi köze van a másodiknak az 
elsőhöz: be kell tartani a törvényt, de ha nem tartanád be, azt csak így ne tartsd be…  

 
ELNÖK: De jó tanács! Irén! 
 
DR. VÁGÓ IRÉN:  Túl az itt elhangzott szempontokon, nekem egy olyan problémám 

is van ezzel az egésszel, hogy mitől emelt szintű egy képzés Magyarországon: attól, hogy 
több óraszám… (Közbeszólások: Ez a lényeg!) Én elmondom, amit mindig el szoktam 
mondani, hogy mindenütt emelt szintű képzés van, ahol emelt szintű pedagógus van, 
akárhány órában folyjék is a képzés. Meg lehet növelni az óraszámokat, hogyha nem emelt 
szintű a pedagógus, akkor semmi értelme.  

A helyi tantervből most rárak valamelyik órára plusz egy óraszámot az iskola. Ezt nem 
akadályozhatjuk meg. Még a 2001-es kerettantervnél is meg volt adva, hogy mire hány óra, és 
meg volt adva, hogy mennyi szabadon választható. Annak is volt egy kerete, tehát ott is hozzá 
lehetett rakni. Nem értem, hogy ez hogy fog működni, hogy lehet ellenőrizni, illetve 
egyáltalán hogy köthetünk ki ilyet, ha az iskoláknak van egy ilyen jogosultsága.  

A másik része, hogy ebben a körben nyilván köztudomású, hogy a demográfiai 
apállyal függ össze, hogy az iskolák mindenféle eszközökkel  próbálják bevonzani a 
gyerekeket - hogy talpon tudjanak maradni -, méghozzá természetesen a könnyebben 
tanítható, más elve jól szocializált, már olvasni tudó stb. gyerekeket. Ez az egész iparág 
borzasztó, és nem egy iskola első osztálytól hirdet meg angol-informatika tagozatot - sok 
ilyen kis helyi tantervet és pedagógiai programot ismertető ajánlattal találkoztam már. 
Abszolút úgy érzem, hogy ennek tényleg valamilyen formában gátat kellene vetni. 

Alapból természetesen leginkább Nagy Józseffel értek egyet, hogy mindenféle 
pluszokat kellene délután  nyújtani a gyerekeknek. Csakhogy minden kutatásunk azt mondja, 
hogy egy fővárosi gyakorlóiskolában a diákok azt mondják, hogy 12-13 órát töltenek ott, 
ráadásul nagyon jól érzik magukat, mert iszonyatosan gazdag programkínálat tartja ott őket 
még délutánra az iskolában. De ha kimegyünk egy falusi iskolába, azt mondja az igazgató, 
hogy vissza kellett venni a napközit napi egy óra időtartamra, mert összesen ennyi az, amit 
kvázi délutáni foglalkozásként meg tudnak finanszírozni a tanulóknak. Hogyha erre a dologra 
azt mondjuk, hogy ne itt akarjunk esélyegyenlőséget csinálni, hanem délután működjön ez az 
egész, arra én a magam részéről túl sok reményt nem látok. 

Egyfajta kompromisszumos megoldásként el tudom fogadni azt, hogy tényleg csak 
ezen a két területen legyen, de abban meg megint csak igaza van Gyurinak, hogy ezzel a 
sorsolásos formával tulajdonképpen nem a célját fogja megvalósítani, nem a tehetségeseket 
fogja felkarolni, hanem megint egyfajta elit valamivé fog válni. Mert amíg nem voltak idegen 
nyelv meg informatika tagozatok, valljuk be, régebben az ének-zene tagozat volt a jobb 
családok gyermekinek az ő gyűjtőhelye. (Nagy József: A botfülükkel együtt.) Most megint 
ugyanoda fogunk jutni. Miközben van egy nagyon kiterjedt, egyre gyarapodó alapfokú 
művészetoktatása az országnak, amit nem kevéssé finanszírozunk. Nyilvánvaló, hogy a 
gyerekeknek, akik tehetségesek, van egy olyan típusú felvételi vizsga, és ebbe a dologba 
bekerülhetnek. Nagyon nehéz igazságot tenni.  

Más oldalról lehet ennek egy olyan pozitív kifejlete, hogy bizonyos iskolák legalább 
azt a fáradságot veszik maguknak, hogy ha ők mindenáron oda akarják hozni a gyerekeket, és 
van két párhuzamos osztályuk, akkor megpróbálják ezt a szolgáltatást a másik számára is 
nyújtani. Nemcsak ez lehet a megoldás, amit Gyuri mondott, hogy akkor ott ülnek a szülők, és 
sorsolás van, hanem hogy a párhuzamos osztály számára is nyújtják ezt a szolgáltatást. Akkor 
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meg megint az van, hogy oda próbálnak menni a jobb gyerekek - arról meg most született egy 
törvény, hogy a körzetes gyerekeket kell elsősorban felvenni. 

Nekem nincs nagy ötletem, csak azt akarom mondani - Pétert erősítve -, hogy ez 
megint egy érdekektől borzasztóan  szabdalt terület, egy konglomerátum, és bárhol nyúlunk 
bele, lehetnek rossz ellenhatások, következmények.  Erre készüljünk fel! 

 
ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólások? Szabados Lajos! 
 
DR. SZABADOS LAJOS: Az úgynevezett alsó tagozaton mindenféle 

óraszámemelésnek ellensége vagyok. Bármivel magyarázzuk ezt. Ezért tehát én Jóskához 
csatlakoznék olyan formában, hogy találjuk meg azt a lehetőséget, hogy ne tanítási 
órakeretben menjenek ezek a dolgok. Ezzel nem tudok azonosulni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK:  Akkor én is mondanék valamit mint hozzászóló, nem összefoglalásképpen. 
Teljesen egyetértek azzal, hogy a 2/A § módosítása nem kormányrendeletbe való. Ez 

80 százalékban a pedagógus metodikai szabadságát korlátozná, vagy írná elő. A másik, hogy 
számomra teljesen értelmezhetetlen, hogy kinek mi kelti fel az érdeklődését. Én bárhová 
elmennék mint szakfelügyelő, be tudnám bizonyítani, hogy az, amit a tanító néni csinált, nem 
volt érdeklődést felkeltő vagy hogy az volt. Ezek nem egzakt kategóriák, hanem értelmezési 
kérdés, ami nagyon függ attól, hogy… - nem folytatom. Én tehát ezt az egész paragrafust úgy, 
ahogy van, nem javaslom elfogadásra. Ez a 2/A. 

A másik paragrafussal a következő a problémám. Elfogadom, amit Horn Gyuri 
mondott, hogy van két terület, ahol a gyerekek adottságai azt a reményt kelthetik fel bennünk, 
hogy ha ezt az adottságot fokozottan gondozzuk, terheljük, akkor ebből majd idővel tehetség 
lesz - mert hatéves korban még nem tehetség, csak bizonyos adottság. Ha azt mondja a 
rendelet, hogy ezeknek a gyerekeknek, akiknél valamilyen módon diagnosztizálható ez a két 
megkülönböztetett adottságtöbblet, adjunk olyan foglalkoztatási lehetőséget, ami ehhez 
alkalmazkodni, ezt nemcsak mennyiségi kérdésnek tartom, hanem megint rendeletben nem 
szabályozható metodikai kérdésnek. Akkor viszont nem értem, hogy a jó énekes, jó zenei 
érzékű gyerek csak akkor kaphat ilyen többletet, ha mellé még tizenkét botfülűt beiskolázunk 
abba az osztályba… (Derültség.) Erről szól a dolog: akkor lehet ilyet, akkor viszont mindenki 
menjen oda. Ezzel ugyan nem szegregáltunk, csak adtunk egy nagy pofont az egésznek, mert 
ez másként nem oldható meg, mint vagy belső differenciálással, vagy azzal, amit Nagy József 
javasolt, hogy ezeknek az adottságoknak, irányultságoknak, hajlamoknak a gondozására 
többletfinanszírozást kell biztosítani, és ennek a kiválasztási módja bizonyos, szakmailag 
kontrollált módon történhet: teszteléssel, szülőkkel való megegyezéssel és konzultációval.  

Én tehát azt javaslom, hogy ezt az egészet, úgy, ahogy van… (Nagy József: Felejtsük 
el!) Tanuljunk belőle, tehát ne felejtsük el. 

 
NAGY JÓZSEF:  Van egy javaslatom. Az elsőt felejtsük el, a másodikról pedig azt 

mondjuk ki, hogy alsó tagozaton tagozatos osztályban emelt szintű oktatás ne legyen! 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA:  Inkább képzésnek nevezzük, mint oktatásnak! 
 
NAGY JÓZSEF:  Nem lehet, ne legyen! A plusz óra lehetőségeket, meg mindent, a 

tanórán kívül használjuk föl, és ezt gazdagítsuk, amennyire csak lehet.  
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ELNÖK: Hadd tegyem hozzá, én még javasolnék valamit - bár tudom, nem lesz 

megfogható eredménye -, hogy ugyanakkor az Országos Köznevelési Tanács az 
iskolafenntartók figyelmét hívja fel arra, hogy azt a bizonyos többletet, amit szakköri vagy 
tanfolyami formában az iskola kis számú gyereknek be akar indítani, azt finanszírozza.  

 
TÓTH JÁNOS:  Ezt a központi költségvetésre tolnám, mert az önkormányzatok nem 

fogják… 
 
ELNÖK: Az iskolafenntartó dönti el, hogy mit finanszíroz. 
 
TÓTH JÁNOS:  A helyi tantervet ő fogadja el. 
 
ELNÖK: Így van, és ez csak a helyi tantervben jelenhet meg, ha azt hirdeti egy iskola, 

azzal toboroz diákokat, vagy amikor már az elsőseit megismerte, akkor teszteli, és azt  
mondja, hogy nekem szükségem volna heti ennyi óra finanszírozására, hogy ezek a tehetséges 
gyerekek  ne kallódjanak el. Ezt a központi kormányzat nem tudja, de a helyi önkormányzat 
vagy kigazdálkodja, vagy nem. Nem hiszem, hogy most a fejükhöz fognak kapni a 
polgármesterek, hogy hogyan is kaparják elő erre a pénzt, de legalább ne legyünk vakok azzal 
szemben, hogy itt volt egy nagyon pozitív törekvés ezeknek a tehetségeknek a 
megkülönböztetett gondozására, csak az a forma, amiben ezt szabályozni akarták, nem tetszett 
nekünk, vagy nem értettünk vele egyet.  

Ebben ráadásul egyetértési jogunk van, mert a Nemzeti alaptantervre vonatkozik. 
Elegen vagyunk még hozzá? 

 
KOSINSZKY ZSUZSA:  Tizenhárman vagyunk, elnök úr. 
 
ELNÖK (Friss Péterhez): Akarsz valamit mondani? (Derültség.)  
 
FRISS PÉTER:  Megértettem az elhangzottakat.  
 
ELNÖK: Ezt nem tartom lebecsülendő szintnek, ha a miniszteriális irányításon belül. 

(Nagy József: Pláne, hogy még be is vallja!) Az meg már egy morális emelkedettségről tesz 
tanúságot.  

Kollégák, akkor az a határozati javaslatom, hogy ne szavazzuk meg ezt a módosítást. 
Szavazzunk! (10) Ki tartózkodott? (3) Ellenszavazat? (Nincs.) Köszönöm szépen, akkor ez 
egy érvényes határozat.  

Köszönjük Friss Péternek… 
 
DR. DOBOS KRISZTINA:  Megkérdezhetem Friss Pétertől, hogy mi volt a cél ezzel? 
 
FRISS PÉTER:  Hogy ilyen típusú többletórák lehetősége fennáll, érvényben van, 

benne van ma is a rendeletben. Valóban illett volna a szavazás előtt elmondanom, csak 
hirtelen megzavarodtam a határozott állásponttól - elnézést kérek. Nem az emelt szintű 
oktatásnak a létéről - akármit értünk is alatta -, hanem az oda való bejutás módjáról, az 
ezekben való részvétel eljárásáról szól a javaslat. Tehát arról, hogy művészet vagy testnevelés 
esetében az osztály egésze vegyen részt ebben a programban. Nem tudom, hatéves korban 
mennyire lehet eldönteni a botfülűséget, hogy a másik oldalát mondjam (Dr. Hoffmann 
Rózsa: Nem lehet! Kodály szerint nem lehet!), vagy milyen egyéb fejlesztési lehetőségeket 
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kínál fel - nyilván én is azt gondolom, hogy nem igazán lehet. Bizonyos pozitív tendenciákat 
igen, de a tehetség hiányára  vonatkozóan kevésbé lehet látni. De akkor lehessen ilyen 
többletlehetőséget szervezni, hogyha az egy osztályba járó minden tanuló számára megnyílik, 
részt vehet benne. Erről szól ez a bizonyos 2. § (1) bekezdés. Ha több osztály működik, akkor 
a több osztály esetén mindazoknak legyen lehetőségük részt venni, akik részt kívánnak venni. 
Ezt lehet ösztönözni, lehet buzdítani, hogy kívánjon részt venni, természetesen. Abban az 
iskolában egyébként, amelyben én dolgoztam, így szerveződtek a nyelvi tagozatok is: nem az 
osztályok voltak nyelvi tagozatok, nem eleve elrendelten került oda valaki. Amikor 
harmadikban megszerveződött, nyilván volt valami előzménye, teherbíró képesség, szülői, 
gyermeki szándék stb., és úgy szerveződött. Az ének-zene elsőtől volt, természetesen, éppen 
azért, ami itt is elhangzott. Nem azért, hogy alátámasszam a javaslatot, de az élő példa, hogy 
működőképes ez a modell hazai viszonyok között, nyilván más iskolákban is. 

Az pedig, hogy teljesen azonos-e a délutáni kínálat egy órarendbe illesztett, szervezett 
pedagógiai fejlesztéssel, e mögé is egy pici kérdőjelet szeretnék kitenni - miközben 
természetesen a délutáni kínálat sokszínűségének maradéktalan híve vagyok. 

Elnézést, hogy az előbb ezt nem mondtam el, és köszönöm Krisztinának, hogy 
rákérdezett. Tehát az volt a szándék, hogy hogyan lehet bejutni, hogyan lehet megoldani, 
hogy ne a szegregáció eszköze legyen a tagozat, hanem nyitott legyen, ha már ez a kínálat van 
az adott intézményben, akkor rendelkezésére álljon mindenkinek, aki ebben részt kíván venni.  

Akartok újra szavazni? (Derültség.)  
 
ELNÖK: Legfeljebb bölcs mondatokat lehetne mondani, hogy milyen rettentően nehéz 

jó szándékú javaslatokat is keresztülvinni, főleg azért, mert minden az emberi minőségen 
múlik végső soron. Olyan iskolában, ahol hívei a szelekciónak és a kiválasztásnak, ott minden 
törvény és szabály ellenére ezt ki lehet játszani. 

 
LISKÓ ILONA:  Csak nem mindegy, Feri, hogy van-e egy jogszabály a háta mögött 

annak, aki fellebbezni akar, hogyha kijátsszák. Ilyen szempontból nagyon fontos lenne ez a 
törvény… 

 
ELNÖK: Csak más formában. Én hozzátenném - de nem pszichoterápiás okokból, 

Péter (Derültség.) -, hogy ha egy kicsit átgondoltabb vagy újragondolt, esetleg néhányunkkal, 
akik értenek ehhez, megtanácskozott javaslat idejön, akkor - éppen, mert a szándékkal 
tökéletes volt az egyetértés -, azt hiszem, lehet rá megoldást találni. Ez nem bizonyult 
szerencsés megfogalmazásnak.  

Ezt a napirendet így lezártuk, és a közleményben hangsúlyozni fogom, amire te most 
felhívtad a figyelmet, hogy természetesen mind az önkormányzatok, mind az iskolák 
fordítsanak gondot ezeknek a különleges tehetségeknek az intézményen belüli gondozására.  

 A következő napirendi pont előadóját tisztelettel és szeretettel köszöntöm. Czímer 
László főosztályvezető urat köszöntöm, és kérem, hogy a harmadik napirendi pont 
előadójaként tartsa meg - nem teszek hozzá jelzőt: rövid, velős - felvezetőjét. (Közbeszólás: Ő 
tudja.)  

 
CZÍMER LÁSZLÓ: Igen, én tudom, hogy rövidet és velőset kell mondani.  
Szeretnék két felvetést tenni. Az egyik, hogy miért kellett ezt megcsinálnunk. Azt 

hiszem, nem kell külön magyarázni: a költségvetési törvény feladatul adta, hogy a kormány 
szabályozza az alapfokú művészetoktatási intézmények szakmai tevékenységének minősítési 
szempontjait, és a minősítés egész kérdését. Másrészt kötelező feladatul adta a költségvetési 
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törvény az oktatási tárca számára, hogy az OKÉV-en keresztül június 30-áig egy olyan 
ellenőrzést végezzen az alapfokú művészetoktatási intézményekben, amelynek célja 
egyértelműen az, hogy a normatív támogatás jogossága vagy esetleges problémái 
fölmerüljenek, tisztázódjanak, és az ezzel kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. Tehát abba a 
nehéz helyzetbe kerültünk, hogy egy kormányrendeletben két dolgot kell valamilyen 
formában szabályoznunk: egy ellenőrzési feladatot és egy egészen más jellegű - nem kötelező 
jellegű - feladatot, ez pedig a minősítéssel kapcsolatos. 

Amikor ennek a nulladik változatát elkészítettük, azt huszonhárom művészeti 
szervezetnek küldtük ki véleményezésre. Rengeteg nagyon jó és értékes véleményt kaptunk, 
és rengeteg jogos észrevételt. A legtöbb azt kérdezte, miért keverjük össze az ellenőrzést a 
minősítéssel. Ebben a változatban igyekeztünk erőteljesen különválasztani a két dolgot. Az 
egyik ugyanis egy esetleges dolog: ha létrejön a testület, ha szabályozza ezt az egészet, és ha 
lesz olyan intézményfenntartó, aki kéri ezt a minősítést, akkor fog működni. A másik nem 
„ha”, hanem június 30-áig az ellenőrzésnek meg kell történni.  

Még egy magyarázó mondat, hogy miért ebben a formában kapta a tisztelt OKNT ezt 
a tervezetet. Új szabályozása van a jogszabályi egyeztetéseknek, és amíg az úgynevezett 
szakmapolitikai egyeztetésen nem megy keresztül, addig nem lehet jogszabályi formában 
megjelenített anyagot tárni sem a véleményező testületek, sem más elé. Ezért egy ilyen furcsa 
formában kapták: ez egy szakmai javaslat, ami nagyjából azért fedi, hogy körülbelül milyen 
jogszabályt szeretnék elkészíteni. Amikor a szakmapolitikai testület elfogadja - amely a 
Miniszterelnöki Hivatal, a Pénzügyminisztérium, az Igazságügyi Minisztérium és az adott 
tárca, aki éppen az adott anyagot készíti -, ha azt mondja az Oktatási Minisztériumnak, hogy 
igen, egyeztetésre mehet - ez nem elfogadást jelent, csak hogy egyeztetésre mehet -, akkor 
már államigazgatási egyeztetésre úgy megy ki az anyag, ami a jogszabálynak megfelelő, és 
minden olyan szervezet megkapja, akivel úgy gondoljuk, hogy az egyeztetés szükséges és 
fontos.  

Még azt tenném hozzá, hogy azért is bele kellett fogalmazni az OKÉV ellenőrzési 
feladatát, mert a költségvetésről szóló törvény 103. §-a azt mondja, hogy a kormány adja ki a 
minősítéssel kapcsolatos jogszabályt, figyelemmel a 120. § (1)-(2) bekezdésére. A 120. § (1) 
bekezdése meg azt szabályozza, hogy az OKÉV mit ellenőrizzen, illetve az oktatási tárca az 
OKÉV-en keresztül. Tehát ezért került ide bele. 

A kettő olyan értelemben el van választva egymástól, hogy csak  két ponton 
találkozhat. Az egyik, hogy a minősítés során az adott intézmény köteles a minősítők, a 
kiküldött szakértők számára bemutatni, ha volt OKÉV-ellenőrzés, annak a jegyzőkönyvét. A 
másik, hogy az OKÉV az ellenőrzése során, ha már minősített helyre megy, a minősítést 
ismerje meg. A harmadik - bocsánat, nem kettő van - találkozás pedig, hogy addig nem 
folyhat minősítés egy intézményben, amíg éppen ellenőrzés van. Tehát nem lehet akkor kérni 
a minősítést, amikor ellenőrzés van, mert a kettő összekeveredne egymással. Körülbelül 
ennyit szerettem volna elmondani. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdése kinek van? Marica! 
 
SZAKÁCS MIHÁLYNÉ DR.:  A minősítő testületek felállítása során - biztos, hogy 

nagyon sok pénzbe fog kerülni ennyi megbízást kiadni, megkeresni azokat a művészeket és a 
művészeti ág országosan elismert képviselőit, akik felelősséggel tudják minősíteni ezeket az 
intézményeket - nem volna-e praktikusabb már eleve olyan szakértőket delegálni ezekbe a 
minősítő bizottságokba, akik a szakértői listára úgy kerülnek fel, hogy országos 
szaktekintélyek? Ez kérdés, de javaslat is egyben. 
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ELNÖK: Horn György! 
 
HORN GYÖRGY:  Tájékoztatásul mondanék az OKNT-nek néhány 

háttérinformációt.  
Tavaly május óta zajlik ez a történet, tehát nem új valami, amiben volt szerencsém 

számos és számtalan alkalommal összetűzésbe kerülni még a parlamenttel is. Nagyon súlyos 
érdek-összeütközéseknek valamilyen kormányrendeleti formájáról van itt szó. Azért mondom 
el, hogy értsétek.  

A történet arról szól, hogy a művészeti iskolák egész finanszírozási rendszere - 
mondjuk úgy - megrendült az elmúlt időszakban. Rendezetlen volt a művészeti iskoláknál a 
dokumentációtól kezdve az egész eljárás metódusa, a szakmai és egyéb dolgok. Az eredeti 
tervezet egyébként a minősítést magát finanszírozási feltételként is tartalmazta, és van is 
további ilyen aggodalom az érintettek körében, hogy egy többfokozatú normatívarendszerhez 
rendelődött ez hozzá. Különbséget tett - és még ez a szöveg is különbséget tesz - a fenntartók 
szerint a művészeti iskolák között, és a különböző művészeti ágak közötti konfliktusokat is 
megjelenített.  

Ennek az lett a kimenete, hogy 14 nap alatt 56 ezer aláírást szedtek össze a magyar 
parlamenthez, ami azért egy elég jelentős nagyságrend, az ezzel kapcsolatos ügyek elleni 
tiltakozásként. A módosító javaslatok egyrészt tönkretették az egységes iskolát úgy, ahogy 
van. Ebben az egész konfliktusban az egységes iskola - ami eddig szándék volt - nulla 
forinttal került be a költségvetésbe. Másrészt egy olyan államigazgatási határozat született, 
ami teljesíthetetlen, mert az OKÉV maga - ráadásul a rendelet még nincs is egészen kész - 
június 30-áig kell hogy ellenőrizzen több száz, közel ezer intézményt úgy, hogy annak 
financiális következményei is lesznek. Ez egy nagyon nehéz történet, és borzasztóan sok 
csoporttal stb. kellett közben egyeztetni. Tegyük hozzá, hogy ebben meg is köszönném a 
minisztériumnak, hogy nagyon sokszor és nagyon sokféle módon adott módot nagyon sok 
szakmai szervezetnek az egyeztetésre.  

Az egyik sajnálatos probléma az - és tavaly a művészeti szakmai szervezetek közötti 
egyeztetés során a bizottság sokáig dolgozott is ezen, azonban sajnos, a költségvetési törvény 
után senki sem foglalkozott -, hogy van, összeállt egyeztetett szakmai kritériumrendszer - 
Maricának is mondom -, és több szakmai szervezet vezetője, illetve minősített szakemberek 
által összeállított szakmai kritériumrendszer alakult ki… A minisztérium részéről egyébként 
Friss Péter volt a megbízott koordinátora a dolognak.  

Az első az OKÉV-ellenőrzés. Maga a jogszabály egyébként - tegyük hozzá - ebből a 
szempontból nem nagyon bőbeszédű, és nem is kell, hogy az legyen, hiszen az OKÉV-eljárás 
rendezett. Az az alapvető dilemma, hogy egy ilyen méretű intézményhálózatot tisztességesen 
ellenőrizni nem lehet, és az alapbaj, hogy a konfliktus háttere az volt, hogy ma 
Magyarországon elég sok, kizárólag az anyagiakra koncentráló vállalkozó vagy szervezet állt 
rá, hogy az itt megjelenő pénzeket elszívják. Nem akarom ezt részletezni. Az a gondunk 
ezzel, hogy az OKÉV ellenőrzése során ezeket az intézményeket nem fogja tudni igazán 
kontrollálni, mert ezek azok az intézmények, amelyekben lehet, hogy gyerek nincs, viszont 
jogászuk van, meg dokumentációjuk van. Ezzel szemben igen nagy a kockázata annak, hogy 
azok a kicsi művészeti iskolák, amelyek éppenséggel jogászok nélkül dolgoznak, és tanügy-
igzgatási problémák vannak, és Kovács Annamária helyett csak Kovács Annát írnak, és - van 
rá példa -, ezért az OKÉV javaslatot tesz a kincstár felé, hogy a fejkvótát vonják meg. 
Számtalan ilyen adminisztrációs, tanügy-igazgatási probléma lehet és lesz is. Persze, nem baj, 
hogy az OKÉV ellenőriz, csakhogy pont azok a szervezetek, akikre az egész irányul, nem 
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fognak ebbe belekerülni. Az az intézmény, akinek 13 ezer tanulója van - ilyen létezik! - 
pontosan meg fog felelni ezeknek a kritériumoknak. És itt van egy nagyon komoly dilemma, 
hogy a cél, ami miatt ez lett, és az eredmény nem fog egybevágni. Azoknál az 
intézményeknél, akik hátrányos helyzetű kistelepüléseken művészeti csoportokat szerveztek, 
viszont nincs nekik egy jól működő jogászuk, aki pontosan tudja, hogy hogy kell ezeket a 
dolgokat rendezni - az alapító okirattól nem tudom, miig -, lesznek ilyen típusú konfliktusok. 
Ez az egyik probléma. 

A másik probléma, hogy a fenntartótól független rendszer nincs biztosítva. Az OKÉV 
az önkormányzati intézményhálózatot - ez körülbelül nagyjából a fele az összes intézménynek 
- érdemben nem ellenőrizheti az önkormányzati törvény értelmében, mármint a vonatkozó 
pénzügyi ügyekben. Erre ugyanis csak az ÁSZ van feljogosítva.  

Ebben a szövegben már konkrét problémát is jeleznék, bár nem erre, hanem a 
minősítésre:  

A 8. § például azt mondja, a b) és c) pont, hogy a nem helyi önkormányzat által 
fenntartott alapfokú művészetoktatási intézmény esetén a működés megkezdéséhez szükséges 
érvényes és jogerős engedély - ez kell, nyilván. Ezzel szemben az önkormányzat által 
fenntartott alapfokú művészetoktatási intézmény esetében az alapító okirat jóváhagyásáról 
szóló képviselő-testületi határozat kell. Magyarán, ott csak a fenntartónak kell nyilatkoznia 
arról, hogy ez van, míg a másiknak az egész jogi eljárás kimenetét kell felmutatnia. Az egyik 
biztosan jogszerű, hiszen ott egy államigazgatási, tanügy-igazgatási stb. rendszer van, a 
másiknál meg nekem kell mint fenntartónak azt mondani, hogy igen, mi rendben vagyunk - 
ami, mint tudjuk, nem egészen ugyanaz, hiszen az ellenőrzés éppen arra irányul.  

Én éppen ezért azt kérném, hogy találjunk megoldást arra, hogy az OKÉV-
ellenőrzéseknek - mivel alapvetően financiális okok miatt történik az egész - az eljárási 
metódusa valamennyi magyar alapfokú művészeti oktatási intézményre kiterjedjen, 
függetlenül a fenntartótól. Én ezt alapkérdésnek tartom. Egyébként, mivel ez nincs - ezt 
inkább csak Lacinak mondom - az Alkotmánybírósághoz is fordultunk ez ügyben. Tudjuk, 
hogy az majd 2017-ben… 

A minősítési eljárásról, ha megengeditek, néhány kiemelten fontosnak tartott dolgot 
mondanék. Az egyik, amit kérnék, hogy mégis próbáljuk meg az alapfokú művészetoktatási 
intézményeknél legalább figyelembe venni az eljárási metódusban, hogy léteznek 
Magyarországon egységes iskolák, még akkor is, ha ebben az évben nulla forinttal kerültek a 
költségvetésbe. Az eljárási szabályai, a működési rendje, de még az óraszáma is - a 
szabályozás szerint - eltér az alapfokú művészetoktatástól. Most ne vitassuk, hogy ez helyes 
vagy helytelen, de a jogi szabályozást most ne kapcsoljuk össze azzal - legalább most -, hogy 
most nulla forint van. Magyarországon sok egységes iskola van, a Waldorf-képzés egésze 
rokkant bele, hogy egységesen 59 ezer forintot vesztettek ezen az egyetlen számon, hogy 
nulla forint, valamennyi gyerek után.  

A másik ilyen az, hogy azt gondolom, a művészeti alapképzésnél nevesítve van öt 
szakmai szervezet, ezek azok, akik ebben részt vettek. Nem lehetne ebben a szabályozásban 
azt megjeleníteni, hogy ez az öt szakmai szervezet együttesen hozzon létre valamilyen 
konzorciális eljárást? Mert itt azt szabályozza, hogy ha meg tudnak állapodni, közülük melyik 
az az egy, akkor ez jó, akkor rendben van, ha nem tudnak, akkor sorsolnak. Mi azt javasoltuk 
erre, hogy arra is hajlandók vagyunk - és ezt javasoltuk is a többieknek -, hogy hozzunk létre 
egy egyesületet, az öt egyesületből egyet. A lényeg, hogy a törvény írja elő ezt az egy 
szakmai szervezetet. Nem azt  mondja, hogy szakmai szervezetek, hanem egy szakmai 
szervezet, amelyik a minősítésért felel. Arról van szó, hogy elindult egy nagyon erős lobby, 
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hogy ki legyen az: az MZSZ, a táncosok - tehát van egy ilyen komoly dilemma. Azt kérném, 
hogy a rendeletet úgy kellene megfogalmazni, hogy ez az egyesület jöjjön létre. 

A 11. § (3) bekezdésénél részletkérdésnek látszik, de fontos, hogy a „kiválóra 
minősített alapfokú művészeti oktatási intézmény” egy kicsit tartalmazza ennek a korábbi 
arany, ezüst, bronz fokozatnak az üzenetét. Ráadásul az a kiváló, amelyiknek többféle 
művészeti képzése van. Nem azt mondja, hogy amit csinál, azt jól csinálja, hanem hogy több 
van. Egy kiváló balettintézmény vagy egy kiváló rajziskola nem lehet kiváló, csak az lehet 
kiváló, akinek van balettja, zenéje stb. Tehát amelyiknek több van. Szerintem ez nem jól van 
szabályozva. Ez a szöveg azt mondja, hogy az a kiváló, aki sokat csinál. Aki „valamennyi 
művészeti ágban kiválóan megfelelt”, az a kiváló. (Czímer László: Amit csinál.) Ebből nem az 
derül ki. 

A következő ilyen a 12. pont (2) bekezdése. Apróságnak tűnik, de pénzről szól, tehát 
nem mindegy. A minimálbér 50 százalékánál nem lehet több a minősítő csoport tagjainak a 
finanszírozása. Kérem jelezni, hogy ez nap, hó vagy év. A TB rendszerében a minimálbérnek 
napra lebontott változata is van, ami 1800 forint. Nyilván a havi összegre gondol, vagyis hogy 
most nem lehet több a napidíj 31 500 forintnál. De ez derüljön ki, merthogy a TB-nek van 
ilyen szabályozása, ami napra van lebontva.  

A következő, amit elég komoly dilemmának tartok a 15. pont (2)-esnél: az OKÉV a 
minősítési eljárás előtt lefolytatott hatósági ellenőrzése… Főosztályvezető úr beszélt is erről. 
Ez egyben azt is üzeni - és át kell fogalmazni, mert amit az előbb mondtál, nem ugyanezt 
jelenti -, hogy aki kéri a minősítését, az egyben magára uszítja az OKÉV-et is. Ez ezt 
tartalmazza. (Czímer László: Nem ezt jelenti.) De ez a mondat ezt mondja. Azt mondja, én 
mint fenntartó, kérem, hogy minősítsék az iskolámat. Ez az alapállapot. A szándék, hogy csak 
akkor kérhessem, ha én egy tanügy-igazgatási ellenőrzésen túl vagyok, addig nem. (Czímer 
László: Nem!) Ez határozottan ezt mondja. Az OKÉV a minősítési eljárás előtt lefolytatott 
hatósági ellenőrzése… alapján határozatban elrendelheti a minősítési eljárás… Ez azt jelenti, 
még egyszer, azt üzeni a fenntartónak, vagy aki majd kérni fogja a minősítést, hogy ha kérni 
fogod a minősítést, akkor tudd, hogy előtte… 

 
CZÍMER LÁSZLÓ:  Nem. Ez azt jelenti, hogy ha a minősítőknek nem adja oda azt, 

hogy az OKÉV ennyi problémát talált - egy jegyzőkönyvet… 
 
HORN GYÖRGY: Világos, még egyszer mondom, legalábbis nekem félreérthető. 
A szakmai szempontok kialakításától óvnám a 9. §-ban a jogalkotót. Ezt a szakmai 

bizottságra bíznám. A korábbiakban már előkerült ez. Nevesítve vannak olyan dolgok, hogy 
az alapfokú művészeti oktatás eredményessége. Az érthető, hogy bizonyos jogi feltételeket 
előír a minősítés. Azt mondja, hogy legyenek szakképzett tanárai, legyen hárfája, ha hárfát 
oktat… Ez érthető. De utána én kivenném azokat a pontokat, amik azt mondják, hogy az 
alapfokú művészetoktatás eredményessége, művészeti versenyeken való részvétel, 
tanulómegtartó képesség, szakirányú továbbtanulás stb. Azt gondolom, ez a szakmai bizottság 
dolga, és még példaként se szerepeljen. Például a művészeti versenyen való részvétel 
elindított egy nagy ütközetet a tradicionális zeneiskolák és a mostani, például 
kistelepüléseken lévő néptáncos és egyéb együttesek között, hogy akkor indítsunk 
versenyeket. Szerintem egyáltalán nem szerencsés, ezt nem kell jogszabályba foglalni. Ez 
legyen a szakmai szervezetek ügye, hogy mit tekintenek szakmai eredményességnek.  

Teljesen másról szól az 5. § (4) pontja. Ezt kivenném. Azt  mondja, hogy a minősítő 
testületnek nem lehet tagja, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény fenntartói 
feladataiban működik közre, vagy alapfokú művészetoktatási intézmény vezetői feladatot lát 



 
 

42

 
 

el, továbbá, aki szakmai szervezetben választott tisztséget visel. Nem azokról beszélünk, akik 
oda mennek minősíteni, mert persze, hogy a konkurenshez ne menjen, hanem magáról a 
testületről. Miért zárjuk ki a Magyar Zeneiskolák Szövetségének elnökét abból, hogy ő tagja 
lehessen a zeneiskolákat minősítő egyébként végső testületnek? Vagy miért ne lehetne egy 
művészeti alapiskola igazgatója az az ember, aki egyébként kiváló zenetanár? Ezt az 
összeférhetetlenséget nem értem. Nincs okom rá - majd mondjátok ha van, de én nem látok 
ilyet. Azt gondolom, sőt, kifejezetten szorgalmaznám, hogy olyanok kerüljenek a központi 
minősítő bizottságba, akik az adott területen értő emberek. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Mi is köszönjük. Tóth János, aztán Karlovitz János.  
 
TÓTH JÁNOS:  Én úgy értem, hogy lesz egy hatósági ellenőrzés az OKÉV részéről, 

és úgy tudom, továbbra is fennmarad a főjegyző vagy jegyző részéről a nem önkormányzati 
fenntartású intézmények ellenőrzése. Ez azt jelentheti, hogy az intézményt 2-4 évente 
ellenőrzi a főjegyző. Én nem azt mondom, hogy a művészeti alapfokra nem fér rá az 
ellenőrzés, csak azt akarom érzékeltetni, hogy nem lehet-e összevonni az OKÉV-ellenőrzését 
a tanügy-igazgatási ellenőrzéssel is, és eggyel kevesebbszer molesztálni az intézményeket? A 
minősítés szakmai, a tanügy-igazgatási rész pedig és az OKÉV itt felsorolt feladatai nagyjából 
megegyeznek azzal, amit a főjegyző úgyis ellenőriz. Nem tudom, érthető-e, vagy jól értem-e.  
Gyuri is mondta, hogy az önkormányzati fenntartású intézményeknek elég igazolniuk, hogy 
van alapító okirat. Márpedig, ha ezt a metodikát követem, akkor ott is folytatni kell az 
ellenőrzést, mert ott is vannak az én ismereteim szerint ellenőrizendő dolgok. Valami 
megoldást kellene keresni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Én is köszönöm. Rózsa! 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA:  Egy fogalmi tisztázással szeretném kezdeni a 

megszólalásomat, mert ebből következnek a későbbiek is. A minősítés egy olyan eljárás, amit 
csak akkor tudunk korrektül megtenni, ha ezt megelőzte egy információgyűjtés, azaz 
ellenőrzés. Minden információgyűjtés voltaképpen ellenőrzés. Minősíteni azt tudom, akiről 
elegendő adatot szereztem az ellenőrzés különböző módszereivel. Ezért tehát én úgy látom, a 
minősítésről szóló fejezetben nem lehet ellentmondani a közoktatási törvény 107. §-ának, 
amely kimondja, hogy szakmai ellenőrzést csak országos szakmai szakértői névjegyzéken 
szereplő szakértők végezhetnek. Nem nagy probléma, csak azokat a pontokat érinti, ahol 
mintegy kiveszi ezt a minősítési eljárást ebből a szakértői névjegyzék csomagból. Vannak 
négy-ötezren ezen a listán, munkájuk semmi - én nagyon örülnék, hogyha végre 
megkezdődne az a fajta szakértői munka, amire létrehozták. De ezeket a szakértőket egy ilyen 
fajta minősítési eljárásra, bizony, képezni kell, mert erre sehol nem kaptak képzést. Ez teljes 
mértékben hiányzik az anyagból. Lehet, hogy erre még visszatérek. 

A két dolog szerintem mégis összekapcsolandó és össze is kapcsolható, egyszerűen 
pénz- és energiatakarékosság céljából. Itt egy kicsit mintha keveredne, mert a minősítőknek is 
ad olyan feladatot, hogy mit kell tehát megkapniuk meg megnézniük, amiket ha egy OKÉV-
ellenőrzés már lajstromba vett és jegyzőkönyvben rögzített, a minősítés során fölösleges még 
egyszer elővenni. Megkockáztatnám, hogy miután az OKÉV, azaz a hatósági ellenőrzés egy 
törvényben megszabott, kötelező feladat, az legyen előfeltétele a minősítési eljárásnak, 
miután hatósági emberek végezték, azt eleve adottnak vehetik, ne ellenőrizzék még egyszer 
például az alapító okiratot, hanem támaszkodjanak az OKÉV-ellenőrzés során kiállított 
jegyzőkönyvre, illetve, ha az intézmény dokumentálni tudja, hogy az ott feltárt 
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hiányosságokat pótolta, akkor nyilvánvalóan erre. És ebben az esetben ez a minősítő eljárás 
akkor kizárólag szakmai szempontú lehet, és nem kell létszámokat, termeket, meg furulyákat, 
meg gyerekeket számolni, mert azt elvégezte az OKÉV. Ezzel egyszerűsíthető is az ő 
feladatuk.  

A szakértőket, akik ebben részt vesznek, minősítő embereket - nevezzük így, bár én 
szívem szerint szakértőknek nevezném - erre a feladatra egyértelműen ki kell képezni.  Mi 
több, nem tartom elégségesnek, hogy a szakmai kritériumokat hozzák nyilvánosságra a 
közlönyben - erről szól a 9. (3) pontja -, hanem az egységességet olyan módon is biztosítani 
kell, hogy az egész ellenőrzési és minősítési eljárás azonos modell szerint, azonos 
technikákkal történjék, különben a minősítés teljesen esetleges lesz.  

Nagyon sok elem ebből a dologból emlékeztet arra az eljárásra, amit három éven 
keresztül kidolgoztunk és működtettünk is. Örömmel olvasom, hogy ezek szerint mások is 
hasonló úton járnak - vagy talán épültek is –, mint amit a katolikus közoktatásban 
működtettünk. De ott alapvető szempont volt, hogy a szakértő függetlenségét biztosítsuk, 
másrészt a képzését, harmadrészt a modell nyilvánosságát és az azonos kritériumokat. Itt csak 
az azonos kritériumok szerepelnek. Most kitől kell a szakértőnek függetlennek lenni? A 
minősített intézménytől és a megbízótól is. Nagyon osztom Horn György véleményét, hogy 
nem kell ebből kivenni az intézményvezetőket vagy egyesületi vezetőket, sőt, ha őket is 
kiépezték a szakértői munkára, a kisujjukban van a  modell, ha tudják, hogy hogy kell 
csinálni, nagyon hasznosak lehetnek, hiszen talán több mindent észrevesznek. De néha a 
beosztott óvónő is nagyon jól meg tudja tanulni ezt a feladatot, hogyha ezt tréningekkel és 
nem tudom, hogyan elvégzi. 

Persze, van bennem egy óriási kérdőjel. Alapvetően én nagyon jónak tartom szakmai 
szempontból. Mindenféle minősítő eljárás minőségnövelő tényező, aminek eredménye van, és 
minden ellenőrzés végső célja, hogy a folyamatokat javítsuk. Viszont egy ilyen minősítés, 
amit ez a modelltöredék ebben a javaslatban leír, nagyon költséges. Az összegek is 
kísértetiesen emlékeztetnek a KPSZT-ben alkalmazott összegekre, mert  gyors fejszámolással 
kiszámoltam, hogy ez azt jelenti, hogy egy szakértő vagy ellenőr munkája körülbelül 150 ezer 
forint, mert minimálbér hatvan körül van, az harminc egy napra, öt napot lehet elszámolni… 
Kevesebbért nem is lehet elvégezni, mert ez egy folyamat. Először van az előkészületi 
szakasz, amikor tájékozódom, a dokumentumokba beleásom magam, aztán a helyszíni 
vizsgálat, meg a feldolgozó szakasz. Őrületesen nagy munka. Egy szakértőnek a díjazása 
körülbelül 150 ezer forint, legalább két minősítőt vagy szakértőt kell küldeni, de inkább 
hármat, nagy intézménybe adott esetben négyet is. Summa summarum, egy ilyen 
intézménynek  e szerint az elgondolás szerint - bár  nincs kidolgozva minden eleme - a 
minősítése mai áron számítva 500 ezer forint. Mert akkor még papírköltség, fénymásolás stb. 

Miután a minősítést a fenntartónak kell fizetni, legalábbis az önkormányzati 
fenntartóknak nincs rá pénzük. Ezért fog befulladni. Amennyiben így marad, hogy a fenntartó 
kérésére, akkor vissza kellene hozni azt a szakpályázatot, ami volt jó pár évvel ezelőtt, amiről 
pályázati alapon lehetett ilyen szakmai ellenőrzéseket rendelni, vagy központi forrásból kell 
biztosítani, mert különben az lesz, hogy csak az fog ebben részt venni, azok a feltehetőleg 
inkább magániskolák, ahol mögöttük erősebb tőke van, és a piacon így akarnak érvényesülni. 
Az önkormányzati iskolák pedig nem piaci szereplők, költségvetésből élnek, tehát nem lesz rá 
pénzük, hogy kifizessék. 

Magáról a modellelgondolásról még mondanék egypár szót, amit egyértelműen 
hiányolok belőle, és ezáltal korszerűbbé tehető a minősítési eljárás. Ez pedig az önértékelés, 
ami hiányzik belőle. Ezzel is spórolható úgymond egy kis munka, meg mindenféle 
ellenőrzésnek az autonóm szervezeti egységeket magába foglaló közoktatási rendszernek 
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önmagához is kell viszonyítani. Azt kell elsősorban nézni, hogy a saját maga elé kitűzött 
céloknak mennyire felel meg. Ez egy kicsit háttérben van. Szerepel itt-ott, de nem látom 
eléggé nyomatékosnak.  

Itt van, hogy a pedagógiai programot csatolni kell, de mindjárt az a kérdés, hogy az a 
pedagógiai program egyáltalán lehet-e viszonyítási alap. Mi elég sokszor ebbe botlottunk 
bele, hogy ha a pedagógiai program tele van vágyak leírásával, akkor az önmagához való 
viszonyítás nehézkes. Ez mindjárt egy szempont lehet. 

De ami alapvető, hogy az intézmény először önmagát értékelje, szintén egy modell, 
egy irányított kérdőív alapján, ami a legjobban szolgálja az önfejlődést. Utána egyszerűbb egy 
kicsit az ellenőröknek vagy a minősítőknek a dolga - mint az ISO-rendszerben, a független 
auditorok azt nézik, hogy az intézmény a saját maga által kitöltött kérdőívek szerint 
cselekszik-e, és szúrópróbaszerűen kell csak ellenőrizni. 

Elég csapongva mondtam el, mert sok minden van. Szerintem még nagyon 
kidolgozatlan, de alapvetően jónak tartom. Be kellene indítani, megkockáztatom, nemcsak az 
alapfokú művészetoktatási intézményeknél, hanem az egész közoktatásban egy olyan fajta 
minősítési, szakmai ellenőrzési rendszert, ami rákényszeríti az intézményt egy nagyon alapos 
szembenézésre, ehhez viszonyít, majd ennek megfelelően minősít. Jó az is, hogyha a 
minősítésnek vannak kategóriái, hogyha ennek van olyan hozama, hogy meg lehet  mutatni a 
külvilág számára, hogy én arany, ezüst vagy nem tudom, milyen fokozatba kerültem - nyilván 
nem, mint az ipari vállalatoknál, ahol a vevők elfordulnak attól, akit rosszul minősítettek, 
mert ez az állami kötelezettség mellett nem pontosan így működik, de valahol szolgálhatja, 
mert az alapfokú művészetoktatási intézmények valahol nem olyan kötelező feladatok, mint 
az általános iskolák. 

Azt javaslom még, hogy az OKÉV hatósági ellenőrzésére - erről szól a 2. pont - 
mindenképpen egészítsék ki a saját dokumentumok meglétével - ezt nem látom. Tehát alapító 
okiratot, helyiségeket, tanulókat és nem tudom, miket. De például meglátásom szerint ez is 
egy hatósági ellenőrzési téma lehet, hogy amit törvény, jogszabály előír, hogy az 
intézménynek meg kell alkotni - pedagógiai program, szmsz stb. -, ez is képezze az OKÉV 
ellenőrzésének a tárgyát. nyilván nem olyan mértékben, hogy mint szakértők szakmai 
véleményt mondjanak róla, de a meglétét és az alapvető tartalmi megfelelést akár egypár 
perces munkával - tudom, van benne tapasztalatom - ellenőrizni lehet.  

Ezt én a hatósági részhez tartozónak érzem, ezt dokumentálják, minősítést pedig, azt 
javaslom, akkor lehessen kérni, hogyha ezen túlesnek, és ez egy olyan hivatkozási pont, amit 
utána már nem kell megismételni. De a legfontosabb, hogy egy nagyon pontosan 
végiggondolt modell-leírás kell hozzá, amire ezeket a szakértőket - nevezzük így őket - 
legalább két-, de inkább háromnapos tanfolyammal képzik. Ez nem kerül pénzbe, mert a 
szakértők majd a munkavégzés során tulajdonképpen keresni fognak. Ez működik úgy is, 
hogy a szakértők ezt az előzetes képzést megfinanszírozzák. Az első munka ingyen lesz, a 
másodikat már  megkeresik. De képzés nélkül elvész az egésznek az értelme, mert nagyon sok 
mindenféle minősítésben kiküszöbölhetetlenek a szubjektív elemek. Ez nem is baj, emberek 
vagyunk, ez természetes. De amit lehet, mégis előre strukturálni, szabályozni kell, hogy ne az 
legyen a minősítő alapvető szempontja, hogy tetszett-nem tetszett, hanem legyen egy olyan 
forgatókönyv, aminek mentén pontoz, értékel, plusz-mínuszokat ad, és ez nagyon alapos 
előkészítő munkát igényel. Úgy hiszem, hogy ez nincs meg, hiszen a szakértői testületre 
bízták. Ehhez kell egy néhány fős team, akik ezt kidolgozzák, aztán egy kicsit tágabb körben 
megvitatni, majd nyilvánosságra hozni. És még egy: az első időszakban ezt csak kísérletnek 
szabad tekinteni, mert a puding próbája az evés. A mi modellünk is, minimális mértékben, de 
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alakult a három év alatt. Éppen azért, mert a benne részt vevők állandóan jelezték, hogy hogy 
működik, mik voltak a jó pontjai, hol kell változtatni, amíg nagyjából kikristályosodott.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Vágó Irén! 
 
DR. VÁGÓ IRÉN: Elsősorban kérdéseim lennének. Gyuri ugyan valamelyest 

beavatott minket a dolog hátterébe, de nekem valahogy mégse világos ez az egész. 
Az egyik dolog, hogy 2003-ban már volt egy OKÉV-vizsgálat, benne volt az adott 

tanév rendjében, a miniszter elrendelte. Voltak-e ott olyan megállapítások, illetve milyen fajta 
következmények voltak az intézményekre nézve? Erről nagyon szeretnék valamit hallani, 
hogy mi értelme van az összeset négy hónap alatt ellenőrizni. Jó információ lenne, hogyha 
látnánk az előző eredményét. 

A másik, hogy hozzám eljutnak időnként ilyen művészeti szervezetek mindenféle 
levelei, amik valahogy olyasmiről szólnak, hogy alulról jövő kezdeményezéssel be kellene 
nekünk ezt a minősítő rendszert indítani azért, hogy ne fűnyíró elven csökkentsék a 
különböző művészeti iskolák költségvetését. Erről, hogy miféle finanszírozási 
következményekkel számoltok ti, vagy számol ez a rendelet, mire fut ki ez, hogy minősített, 
meg kiválóan minősített - meg nem tudom, milyen - művészeti iskola? Ha ezt a szöveget 
olvasom, én azt gondolom, hogy ez egy hihetetlenül jó PR lesz azoknak a vállalkozásoknak, 
akik tőkeerősek és már tizenháromezer gyerekük van, és még e mellé meg fogják szerezni a 
minősítést. Nekik  érdekük lesz, hogy kérjék a minősítést. Az összes többinek nem látom az 
érdekeltségét. Nem látom a kettőnek az egyben való szerepeltetésének az indokoltságát. 
Nagyon különböző két dolog. Ezzel kezdted, teljesen jogos, csak nem tudom, miért kell akkor 
mégis egyben szerepeltetni.  

Végezetül pedig nem ismerem ezt a területet. Nem tudom, hogy itt összesen öt 
szakmai szövetség van… 

 
HORN GYÖRGY:  Huszonvalahány. 
 
DR. VÁGÓ IRÉN: Akkor felmerül, hogy miért ez az öt van itt, és hogy akkor esetleg 

ez az öt úgy gondolja, hogy ő a felkent arra, hogy mégis egy olyan szisztémát alakítson ki 
meg működtessen, amivel úgymond a kóklereket ki tudják szorítani. De biztos, hogy ez az öt 
kiválasztott az? nekem meg ilyenkor elég rossz érzésem van. Ezt még megspékeljük azzal, 
hogy aki ennek a vezetője, meg ebben dolgozik, az is lehessen szakértő… Akkor meg nagyon 
ezt az öt szervezetet betonozzuk be itt. Kevés nekem az információ, ezért sok rossz érzésem 
van. Felteszem, hogy ezek indokolatlanok, csak az információhiányból adódnak. 

 
ELNÖK: Karlovitz János! 
 
DR. KARLOVITZ JÁNOS: Jó lenne, hogyha ez a rendelet jól sikerülne. Annyira 

szurkolunk neki, mert ez egy olyan jó ügy, és olyan bonyodalmas is. De félek, hogy mi itt 
most keveset tudunk vagy tudtunk segíteni, mert kevesen is maradtunk, nem tudjuk a 
jogosultságunkat... Engem az döbbentett meg, hogy Horn György, aki derekasan benne volt 
ebben a folyamatban, most mennyi érdekes javaslatot tett… (Horn György: Le is írtuk.) 
Akkor ez nem került be? Vagy be fog kerülni előbb vagy utóbb? Jó lenne, hogyha azok 
bekerülnének. 

Nem tudom például, hogy a 13. §-ban ilyen van, hogy a működtető szakmai szervezet 
gazdálkodási szabályzata. Ez azonos a felsorolt öttel? Vagy kit értünk az alatt, hogy 
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működtető szakmai szervezet? Van ilyen? Nem tudom megállapítani sok fogalomról, hogy 
micsoda. (Horn György: Az az egy, amiről beszéltünk.) Akkor értem.  

Az ember tudatlan is egy kicsit… Én akkor aludnék nyugodtan, ha nem itt, az OKNT-
ben alakulna, ahol ilyen tudatlan emberek vannak ebben a témában, mint én - ebben a 
témában tényleg nem vagyok tájékozott -, hanem a minisztérium úgy folytatná az egyeztetést, 
hogy közülünk két-három emberrel - én Horn György és Hoffmann Rózsa hozzászólását 
érzem úgy, hogy volna mit mondaniuk paragrafusszerűen, szövegszerűen -, valahogy egy 
ilyen egyeztetés kellene, hogy bekerüljenek ezek a dolgok a rendeletbe. Most már a mai 
napon sajnos a harmadik ilyen szabálytervezetet éljük meg, és úgy érzem, hogy a szándék 
mindenütt jó, de a technika egyre bonyolultabb, meg a megoldás, meg a szabályozás rendje. 
Egyre bonyolultabb, egyre bürokratikusabb lesz, és belekeveredünk ezekbe. A megoldást 
keresem, hogy tulajdonképpen milyen technikai megoldással lehet ebből kilábalni. 

Kérdés, hogy mikorra kell ezt megcsinálni: ez a rendelet már el is ment, vagy sietni 
kell, netán van idő rá - tehát mindenképpen a jobbá tételét és a pontosabbá tételét szeretném 
elérni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Nem látok több jelentkezőt. Lassan el is fogyunk, legalábbis az Országos 

Köznevelési Tanács fizikai jelenlétét tekintve. 
Átadnám neked a szót, hogy válaszolj, és utána van valami halvány javaslatom.  
 
CZÍMER LÁSZLÓ:  Mindenekelőtt köszönöm a nagyon sok észrevételt, és azt a 

nagyon sok hasznos javaslatot, amit nemcsak közvetítek, hanem megpróbálom, hogy 
érvényesüljön is ez a dolog. Mert van, amikor fegyelmezetten közvetít az ember, és van, 
amikor maga is odateszi ebben a kérdésben a maga igenjét.  

Horn úrnak szeretném mondani, hogy úgy gondolom, az 1. § első mondata - amelyik 
azt mondja, hogy a rendelet hatálya fenntartóra tekintet nélkül kiterjed - talán megpróbálja 
rendezni a problémát. Osztom viszont az aggályát, hogy a több mint felét kitevő 
önkormányzatiakra június 30-áig fizikailag nem lesz lehetősége. Elkészítették az 
ütemtervüket, meg mindent, úgy néz ki, hogy a költség rendelkezésükre áll, egyrészt saját 
költségvetési forrásból, másrészt a minisztériumtól kapott pénzből - az ellenőrzésről beszélek, 
nem a minősítésről. Valamilyen módon tehát az ellenőrzés végrehajtja azt a feladatot, amit a 
költségvetési törvény - véleményem szerint rosszul - megfogalmazott. Hogy mi az én 
véleményem, fölösleges itt elmondanom, mert egy törvényt nekünk végre kell hajtani, ezen 
már nem tudok vitatkozni. 

Ugyanúgy egyetértek Gyurival abban, hogy az egységes iskolát mintegy kiherélte egy 
képviselői indítvány, ami borzasztóan nagy hiba volt. Mindeddig rábeszéltük őket, hogy 
egységes iskolát azért, mert ott a gyerek ingyen jut a szolgáltatáshoz stb., léptek az 
önkormányzatok, jóval korábban léptek a nem önkormányzatiak, és most ott tartunk… 
(Közbeszólás: Megszívták.) Ráadásul a mi rábeszélésünkre! Nagyon nehéz  helyzetbe 
kerültünk, hogy eddig is kicsit gyenge szavahihetőségünk ez után mennyit ér. Azt kell 
mondanom, hogy ezt  módosítót nem is támogattuk, ennek ellenére így lett megszavazva. 

Úgy gondolom, az elhangzott javaslatokat, hogy melyik ponthoz, hová, amit lehet 
megpróbálunk. Azért nincs még elkésve a dolog, mert most kivételesen tényleg még a 
hivatalos egyeztetés kezdő szakaszában vagyunk. Ez a bizonyos grémium, a szakmapolitikai 
testület azt mondta, hogy mehet egyeztetésre. Ez azt nem jelenti, hogy elfogadta volna, lehet, 
hogy pont az a minisztérium fog majd opponálni szakmai véleményként, aki most azt mondta, 
hogy mehet egyeztetésre. Tehát még most minden olyat bele tudunk vinni, mi az itt kapott 
javaslatok alapján belevihető.  
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Hogy a minősítés hogy történjék, ennek a tartalmi részét mi úgy gondoltuk, hogy nem 

nekünk kellene - és ezért értek egyet azzal, amit Gyuri fölvetett, hogy még az a pont is jó, ami 
ott fel van sorolva -, hanem annak a létrejövő testületnek. Szeretném mondani, hogy az ért az 
az öt, mert az volt a rendező elvünk, hogy azok kerüljenek bele, akik mind a négy művészeti 
ág szakmai képviseletét ellátják. Ők pedig ezek öten. biztos van még, aki azt állítja magáról, 
hogy ő mind a négyet ellátja, de mi úgy gondoljuk, ez az öt szervezet az, aki mind a négy 
művészeti ág szakmai képviseletét felvállalta, és ezért gondoltuk, hogy ők öten legyenek 
azok, akik minden művészeti ágba tudnak delegálni megfelelő embert. Föl fogom vetni… 
(Dr. Karlovitz János: Ezt lábjegyzetként nem kellene betenni, hogy megértsék?) Semmi 
akadálya.  

Hogy kizáró vagy nem kizáró ok, ebbe a jogi vitába nem mennék bele, a 
véleményemet meg megtartom magamnak. Bennünk is fölmerült, hogy kizárjuk-e a 
legjobbakat vagy ne. Ezt a jogászoknak újra végig kell gondolni, hogy kizárjuk-e azokat, akik 
talán a legjobbak, hiszen magát a javaslatot nem ők fogják elkészíteni, ők majd egy 
szavazással döntenek, amiben esetleg annak a szavazata kevésbé fog érvényesülni, akiről a 
gyanú is fölmerülhet akár, hogy köze van ahhoz az intézményhez, ahol történt a minősítési 
eljárás. 

Nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy jelen tudásunk szerint nem kapcsolódik össze a 
finanszírozás ezzel a minősítéssel. Már csak azért se kapcsolódhat össze, mert ez a minősítés 
teljesen önkéntes. Ha a minősítés alapján akarunk finanszírozni, akkor mindenkit minősíteni 
kellene, arra meg egyrészt az isten pénze nem volna elég, másrészt meg ezt most megcsinálni, 
akár csak a következő évi költségvetés előkészítéséig, lehetetlenség. Először ki kell létre kell 
jönni a testületnek - ha egyáltalán létre akar jönni -, ha létrejött, ki kell dolgozni a minősítési 
szempontokat, amikor megjelenik ez a dolog, rá 60 vagy 90 napra jönnek a bejelentkezések, 
akkor megy ki a szakértői társaság, az készít egy véleményt, annak alapján ez a testület… 
szerintem ez már a 2007-es költségvetést sem tudja befolyásolni. Márpedig befolyásolni 
akkor tudná, ha mind az ezer intézményről lenne egy minősítő dokumentum. 

Azért mondom, hogy szerencsére az az első változat, amit Gyuriék először láttak - ami 
még A-B-C-D minősítést és költségvetési következményt tartalmazott -, elmúlt azzal, hogy 
legalább azok a pontok kikerültek a 120. §-ból a költségvetésből, amik ezt előírták volna. 
Sajnos, így maradt benne, hogy az (1)-(2)-re figyelemmel kell szabályoznunk, ezért keveredik 
bele ez az egész OKÉV-dolog, aminek nem itt a helye, mi nem is ide akartuk tenni, de 
ragaszkodott hozzá az Igazságügyi Minisztérium meg a MEH is, hogy végre kell hajtani a 
költségvetési törvényt, meg kell  jeleníteni ezt. Mondtuk, hogy ennek az az egy nagy 
veszélye, hogy a szakma továbbra is azt a gyanút fogja érezni, hogy ez a kettő itt van együtt, 
akkor ez majd valahol mégis költségvetés lesz… 

 
DR. HOFFMANN RÓZSA: De hogy került  be a költségvetési törvénybe? 
 
CZÍMER LÁSZLÓ:  Képviselői módosító indítványként. 
 
HORN GYÖRGY:  Öt önálló módosító indítvány volt, és ráadásul egymásnak 

ellentmondó módon is szavazott ezekről a parlament.  
 
CZÍMER LÁSZLÓ:  Így maradt benne olyan, aminek nem kellett volna… De én ebbe 

nem mennék bele. 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA:  Nem volt idő egyeztetni. 
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CZÍMER LÁSZLÓ:  Semmire se szerintem. 
Az, hogy az OKÉV-ellenőrzésbe kerüljön bele, hogy minden dokumentumot 

ellenőrizzen - ez tulajdonképpen tanügy-igazgatási ellenőrzés. Most a feladat a finanszírozás 
jogosságának az ellenőrzése, tehát ahhoz csak azt a dokumentumot kell neki megnézni, ami 
előfeltétele a finanszírozás jogosságának: tehát a létszám, a tanulói azonosító - fel van sorolva 
-, tehát ami alapján ő finanszírozást igényelhet, csak azt kell most megnézni. 

 
DR. HOFFMANN RÓZSA:  Csak egy mondat! Ebben az esetben lesz az, hogy ügyes 

jogászok segítségével ki lehet játszani. Egy közoktatási intézményt a pedagógiai programja  
nélkül szerintem még tanügy-igazgatási vagy pénzügyi szempontból sem szabad vagy lehet 
ellenőrizni. Mert különben mindent dokumentálni lehet.  

 
CZÍMER LÁSZLÓ:  Rózsa, ezt mi mondjuk, a szakma, és vannak a fiskális 

szemléletűek, a jogászaink… 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA:  Akkor elmegy egy csomó pénz magára az ellenőrzésre, 

és megint ott lesz, hogy kibújnak a legügyesebbek. Én is ismerem a sztorit. 
 
CZÍMER LÁSZLÓ:  Azt hiszem, mindannyian tudjuk, hogy kikről beszélünk, de 

reménykedjünk, hogy valamennyire megfogható lesz a dolog. 
 
ELNÖK: Bocsánat, van annak akadálya, hogy ez a javaslat pótlólag bekerüljön, hogy 

a minősítés financiális szempontjai közé bekerüljenek ezek a szakmai szempontok az OKNT 
javaslatára? Ennek van valami akadálya? 

 
CZÍMER LÁSZLÓ:  Mint mondom, nincs.  
 
ELNÖK: De praktikusan? 
 
CZÍMER LÁSZLÓ:  Az a gond vele, hogy azt kell mondanom, nem fog így bekerülni. 

Itt azt az egyet kell neki csak nézni, hogy azok a dokumentumok jogszerűek-e - nem azt 
mondom, hogy életszerűek-e -, amelyek alapján 312 gyereket  jelentett be. 

 
DR. HOFFMANN RÓZSA:  Itt a bibi, hogy ha azt nem nézik, hogy életszerű-e, 

higgye el, teljesen fölösleges ezeket a milliókat kidobni erre az egész ellenőrzésre.  
 
HORN GYÖRGY: Az OKÉV alakulása óta alapkérdés, hogy ki fog elmenni 

Nyírbátorba… 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA:  Erre vannak a szakértők, Gyuri! Ötezer szakértő van a 

listán, és nincs munkájuk! 
 
HORN GYÖRGY:  Nem a szakértőkről van szó. Arról van szó, melyik az a nyugdíjas 

zenetanár, aki Nyírbátorba le fog menni, hogy tényleg ott vannak-e ezek a gyerekek?  
 
DR. HOFFMANN RÓZSA:  Ezért kell független szakértőket használni. 
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CZÍMER LÁSZLÓ:  De, Gyuri, hadd mondjam neked, akárhányszor előfordul, hogy 

amikor kimegy az OKÉV, ott vannak a gyerekek. Jönnek hozzánk is, hogy mit csináljanak. 
Tudom, hogy nem, de ott volt. 

 
HORN GYÖRGY:  Elemi érdekünk, hogy ki lehessen söpörni  ezt az egészet. 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA:  Annak  a gyereknek föl lehet tenni három kérdést, és 

egyből kiderül, hogy miről van szó. Egyszerűen nem igaz, hogy ne lehessen tetten érni! 
 
HORN GYÖRGY:  Játszd el a Boci, boci, tarkát, légy szíves - és ha nem tudja, akkor 

ő nem járt?   
 
DR. HOFFMANN RÓZSA:  Önmagában az nem baj, hogy nem tudja eljátszani. 

Nekem is van olyan gyerekkori élményem, hogy hangverseny, elkezdtem játszani, aztán 
lecsaptam a zongora fedelét - attól nekem még megtartottak minden órát, de akkor éppen 
olyanom volt…  

 
HORN GYÖRGY:  Hogyha erre találnánk valami jó megoldást, én nagyon boldog 

lennék. Az egész művészeti oktatásnak ezért rontott neki az egész apparátus.  
 
DR. HOFFMANN RÓZSA:  Tantárgyfelosztás, órarend, helyszín, tanár - és 

szúrópróbaszerű ellenőrzés. Nem igaz! Ha nekem van egy papírom, ahol le van írva, hogy 
ennek a tanárnak kedden és pénteken itt és itt órája van, egy hónapon belül odamegyek az 
adott helyre kedden és pénteken… 

 
HORN GYÖRGY:  És hányan vannak a táncegyüttesben? Negyvenen vagy 

huszonnyolcan? Ha negyven fő van beírva, akkor negyven után fizetik a fejkvótát, de csak 
tizennyolc van. A tanár akár megtartja az órát. 

 
DR. HOFFMANN RÓZSA:  Az rendben van, de az ilyen táncpróbákon is, ahogy az 

iskolában egy szakköri naplót vezetni kell, és a hiányzókat fel kell tüntetni, akkor már valahol 
tetten érhető. 

 
HORN GYÖRGY: Ez az, amit ők jól csinálnak. 
 
CZÍMER LÁSZLÓ:  Tudják, hogy hogy kell csinálni. Ők vannak, léteznek, ott 

vannak… 
 
DR. VÁGÓ IRÉN:  Olyan Patyomkin-izé lesz: amikor a minősítők ott lesznek, akkor 

óra is lesz. Amit ti akartok ezzel elérni, abból a  világon semmi nem lesz. 
 
HORN GYÖRGY:  Én nem akarok elérni semmit, egyszerűen csak azt gondoltam, 

hogy minket védeni kell azzal, hogy legalább a minősítésen keresztül fel lehessen mutatni: 
nem igaz, hogy az alapítványi iskolák csalnak, hanem vannak olyanok, akik csalnak… 

 
CZÍMER LÁSZLÓ:  De az mind a két oldalon van! 
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HORN GYÖRGY:  Érdekünkben áll, hogy aki jól dolgozik, azt valahogy megvédjük. 

Nem tudom, hogyan, de elemi érdek. 
 
CZÍMER LÁSZLÓ:  Nem alapítványi iskolánál is volt már olyan ellenőrzés, ami 

kimutatta, hogy fantomgyerekek vannak.  
 
DR. VÁGÓ IRÉN:  A tanár már nem írja be a naplóba, hogy az aznapi órának mi volt 

a tárgya. Nem egy zeneiskolában: sehol! A nagyobb iskolák 90 százalékában.  
 
CZÍMER LÁSZLÓ:  A napló már nem egységes. Van, ahol olyan napló van, amiben 

nincs is hová beírni. A napló kötelező dokumentum, de a formája nem kötelező. 
 
HORN GYÖRGY:  Csak a beírási napló formája kötelező meg az anyakönyvé. 
 
CZÍMER LÁSZLÓ:  Legalább az legyen egységes.  
 
TÓTH JÁNOS:  Csak az nem költségvetési kérdés. 
 
CZÍMER LÁSZLÓ:  A naplónak van költségvetési vonzata, mert a túlórát az alapján 

lehetne elszámolni - de bocsánat, nem szólok többet, köszönöm, mert tudom, hogy még van 
egy. 

 
ELNÖK: Nem lesz már, be kell fejezni.  
A következőt tudjuk mondani. Egyrészt, hogy köszönjük a tájékoztatást. Okosabbak 

lettünk, de optimistábbak nem. Amit tudsz, érvényesítsd, még egyszer nem szükséges ide 
előterjeszteni. 

Kénytelen vagyok azt mondani, hogy az utolsó napirendi pontok elmaradnak. Két hét 
múlva újra találkozunk, mint tudjátok. 

 
DR. VÁGÓ IRÉN:  Bentlakásos OKNT-t kell csinálni. 
 
ELNÖK: János, akartál valamit mondani? 
 
TÓTH JÁNOS:  Elnök  úr beszélgettünk a szünetben, hogy megjelent az országos 

képzési jegyzék, miniszter úr kiadta rendeletként, és nem volt az OKNT előtt. Úgy tudom, 
kellett volna.  

 
CZÍMER LÁSZLÓ: A szakképzésé a téma, nem a közoktatásé. Jakab úr tud erre 

válaszolni. 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA:  A szakképzés is része a közoktatásnak, az 

iskolarendszerű szakképzés. 
 
DR. VÁGÓ IRÉN: Ráadásul van ennél a tárcánál is szakképzés. 
 
HORN GYÖRGY:  Legalább tárgyaljunk róla, és akkor majd kifogásoljuk.  
 
TÓTH JÁNOS:  Legalább tájékoztatót kapjunk! 
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ELNÖK: Zsuzsa, az a javaslat hangzott el, hogy az Országos képzési jegyzékről, 

helyzetéről, elfogadottságáról kapjon tájékoztatást az OKNT.  
 
DR. VÁGÓ IRÉN:  Egyébként a szakiskolai fejlesztési programmal kapcsolatban is 

többször jeleztük, ott meg kifejezetten közismereti… 
 
ELNÖK: Remélhetőleg össze tudjuk ezzel kapcsolni. Megpróbáljuk, hogy ezt hogy 

tudjuk előkészíteni, bár sok minden torlódik megint. Két nagy téma van: az Arany János és… 
(Közbeszólás: Daróczi!) Daróczi telefonált, hogy ő nem valószínű, hogy készen lesz, mert 
még a házon belül kell egyeztetnie. Ez az enyhe fokban értelmi fogyatékosok… 

 
HORN GYÖRGY:  Nem az SNI általában, hanem a részképesség-zavaros gyerekek. 
 
CZÍMER LÁSZLÓ:  Mert van egy másik anyaga, amire most két hónapot kapott. 
 
ELNÖK: Az még házon belüli egyeztetésen van. Köszönöm a részvételt.  
 

(Az ülés végének időpontja: 14 óra 14 perc) 
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