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Napirend:  
 

1./ Előterjesztés a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról 
rendelkező 20/1997. (II.13.) Korm. rendelet módosításáról 

 
2./ Javaslat az oktatási miniszter …/2006. (….) OM rendeletére a szakiskola és a 

szakközépiskola kilencedik évfolyamán a gyakorlati oktatás támogatásának 
igényléséről, folyósításáról és elszámolásáról 

 
3./ Döntés a Szőlőtő Alapítvány által beadott javított kerettantervről 
 
4./ Egyebek 

 
 
 
Elnököl: Dr. Loránd Ferenc, az OKNT elnöke 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 40 perc.) 

LORÁND FERENC, az OKNT elnöke, az ülés levezető elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Jó napot kívánok! Igyekszem ma nagyon keveset beszélni - nem azért, mert nincs 
mit, hanem mert nincs mivel.  

Önök előtt a napirend. Van-e a napirendhez hozzászólás vagy kiegészítés? (Nincs 
ilyen jelzés.) Szemmel láthatóan nincs. Akkor szavazásra teszem fel a kérdést, hogy 
elfogadjuk-e a napirendet. (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk.  

 Kimentjük Czímer László főosztályvezető urat mint előterjesztőt, de a meghívottként 
jelen lévő Simon Henrietta fog előterjesztőként funkcionálni. Önnek adom meg a szót.  

 
SIMON HENRIETTA: Köszönöm szépen, és köszönöm a lehetőséget. A 20/1997-es 

kormányrendeletet több jogszabály is ihlette, illetve egyéb pontosításokra is sor került. Az 
egyik, hogy a hatályos költségvetési törvényben megjelent, hogy az igénylés egyik új alapja, 
kiegészítésként, az oktatási azonosító lett. Az oktatási azonosító számok az OM-
intézményazonosítóval vannak kapcsolatban, így ezért kerül sor többek között az OKÉV 
beemelésére a jogszabályba. Ezt nem ez a jogszabály írta elő, hanem adott a közoktatási 
törvény 95/A § (5) bekezdése, amely hatóságként meghatározza a jogkörét, és ehhez 
kapcsolódik a szabálysértésről szóló kormányrendelet, amely előírta, hogy a Közoktatási 
Információs Rendszer részére ha valaki nem teljesíti az adatszolgáltatási kötelezettségét, 
akkor szabálysértési eljárás indítható. 2004. január 1-je óta az OKÉV-nek ez a feladatköre, de 
nem volt szabályozva, az OKÉV hogy jut ahhoz az információhoz, hogy mely intézmények 
nem teszik meg az adatszolgáltatást. Ezzel most lezárul a pont, a Közoktatási Információs 
Iroda az eljárás menetének utolsó fázisaként értesíti az OKÉV-et, hogyha az 
adatszolgáltatásban probléma van.  

A második módosítás a fenntartói adatbázis. Ez a 310/2005-ös kormányrendelethez 
kapcsolódik, annak második fázisaként értelmezhető, vagyis véglegesen a meglévő KIR 
adatbázisában egy egységes, önálló fenntartói adatbázis lesz, ami ma is megvan, csak nincs 
ilyen rendszerbe foglalva, amelynek az a célja, hogy az intézmény összes adatát láthassa a 
fenntartó, illetve ha az ő adataiban változás van, azt ő tehesse meg.  

Ennek kiegészítéseként került bele a kötelező iskolai és óvodai körzethatárokat 
tartalmazó rész is, hiszen a közoktatási törvény már a kezdetekben, 1993-ban, majd 1996-ban, 
majd a 2005-ös, illetve az utolsó módosítása során is fontos, kiemelt szerepet juttat a 
körzethatároknak.  

A harmadik rész pedig a nem állami, nem önkormányzati rész finanszírozásához 
kapcsolódik, amely részben a 11/1994-es MKM-rendelettel van összhangban, annak 
felnőttoktatással kapcsolatos részével, illetve az elszámolás tekintetében volt egy módosítás. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Kérdés? (Nincs ilyen jelzés.) Nincs. Hozzászólás? Brezsnyánszky Laci! 
 
DR. BREZSNYÁNSZKY LÁSZLÓ: Lehet, hogy inkább kérdés. Végignézegettem a 

mellékletként szereplő adatszolgáltatási lapot, a 2. számút, ami egyébként 3-as, de mindegy… 
(Közbeszólásra.) Nincs megszámozva. Tehát a 0010-esnek az utolsóelőtti táblázatában azt 
mondja, hogy az intézmény által ellátott feladatok. A felsoroltak kétharmad része, az óvodai 
neveléstől a pedagógiai szakmai szolgáltatásokig valóságos tevékenységet tükröz, utána 
viszont intézmények vannak. Ezt mi indokolja, hogy tevékenység- és intézményfelsorolás egy 
kategóriába kerüljön? 
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Ha jól értelmezem, akkor ennek bizonyos értelemben a rendcsinálás, a pontosabb 

információs rendszer mellett nyilván egyfajta téves finanszírozás elkerülésének a célja is 
szerepel, tehát mindenképpen egy határozottabb körvonalú finanszírozási rendszer részének 
gondolom. Én ezt így tudtam értelmezni. Vannak viszont utalások a körzetesítésre is. Nem 
látom egészen világosan, hogy a rendelet szerint akkor ki fogja ezeket a körzeteket 
véglegesíteni. Ha szabad, ezt még kérdésként fogalmaznám meg. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: További kérdés? (Nincs.) Hozzászólás? Horn György! 
 
HORN GYÖRGY:  Két dolog van, ami lényeges, amit nem látok ebben rendezni. 

Maga a nyilvántartás, a KIR rendszere, az idei évtől a kifizetés alapjává tette a KIR-ben való 
nyilvántartást, miközben a rendszer rendkívül alacsonyhatásfokkal működik. Az elmúlt egy 
hónapban számtalan ilyen levéllel igyekeztem a minisztérium vezetését arról meggyőzni, 
hogy az idei bevezetést halasztani kell. Nem látom, hogy ez megtörténik-e, vagy sem. Ez az 
egyik. 

A másik pedig, hogy itt van egy alapvető dilemma: az, hogy ez átkerül az OKÉV 
hatáskörébe, nem megoldás. Nevezetesen a nyilvántartásra kötelezett, aki elhagyja az iskolát, 
az kvázi érdektelenné válik - lehet esetenként akár ellenérdekelt is, de mondjuk csak 
érdektelenné válik - abban, hogy ezt a feladatát teljesítse, akinél a tanuló megjelenik, az pedig 
érdekelt abban, hogy ez megjelenjen, hiszen ez a normatívafizetés alapja. Különösen az 
egyfenntartós rendszerben van így, tehát ahol alapítványi iskolák vannak; az 
önkormányzatoknál ez részben önkormányzaton belüli mozgás tipikusan, vagy ha nem is az, 
azért mégis a rendszer egésze jobban tűri ezeket a hiányokat.  

Csak egy példát hadd mondjak. Csináltunk egy felmérést az alapítványi iskolákban 
januárban. Ha jól emlékszem, január 20-án még a szeptemberben beiratkozott, akár az 
érettségit követő szakképzésben, akár a középfokú intézményekben az elsősöknél – az 
általánosban nem így volt –, tehát a máshonnan átvitt gyerekeknek a fele sem volt benne a 
nyilvántartásban. A normatíva alapját tekintve a mostani szabályok szerint már februártól ez 
lenne érvényben. Ugyan érződött egy nagyon erős törekvés arra, hogy ez korrigálódjék, de - 
most már itt csak egyes iskolákat, illetve a sajátomat tudom mondani - például nálunk még 
mindig 20 százalék körül van a nem átírt tanulók száma. Még egyszer hangsúlyozom, a 
problémát, hogy ha ez finanszírozási alap, nem oldja meg az, hogy az OKÉV-hez kerül át 
ennek az ellenőrzése, mert azok, akiknél ez van, kénytelenek megfinanszírozni előre, hátha 
egyszer majd visszakapják ezt a pénzt. Tehát aki nem küldi el, annak ebben a legrosszabb 
esetben semmi érdeke nincs, még rosszabb esetben hozzájut olyan pénzhez, ami nem az övé. 
Szerintem ez egy nagyon komoly rendszerhiba. Az az alapdilemma, hogy azoknak vannak 
kötelezettségeik, akiknek ebben csak munkájuk van, mert egyébként elvonják tőlük ezt a 
pénzt, akik elmentek tőlük. (Liskó Ilona: Pontosabban ellenérdekeltek.) Igen, mert mondjuk 
azt kevesen kockáztatják, hogy behívnak gyerekeket, akik már nincsenek ott. Bár erről 
nincsen szó, de nem jelentik ki őket. Erre született ez az OKÉV korrekciós rendszer, ha jól 
értem. 

Végül a harmadik, ami szerintem ennél még nagyobb probléma, az ezzel kapcsolatos 
adminisztráció. Én nem tudom - akik iskolában vannak, tudják -, de az egy tanár átmegy, 
visszajön, az egy diák átmegy, visszajön, tehát ennek az egész mozgásnak a lekövetése 
szerintem két Magyarországnyi erdő papírmennyiségét igényli. Hihetetlen! Jó, hogy a most, a 
bevezetésnél még több az ezzel kapcsolatos feladat, de az elektronikus nyilvántartásra való 
átállásnak egyszerűen minimális feltétele, hogy ezt a papíralapú rendszert ki kell iktatni 
belőle. Én az elmúlt egy hónapban legalább 800 papírt írtam alá egyesével csak a KIR-re 
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vonatkozóan, amiket persze valakik közben meg is csináltak nekem, csak az volt a dolgom, 
hogy a nevemet odaírjam. (Közbeszólásra:) Most nem ez az érdekes, de ezzel minden 
embernek mindenféle dolga van. Egyelőre a rendszerből való kimenetre nem látom a jó 
megoldást, mert az, hogy ez a mechanizmus átkerül az OKÉV-hez, nem fogja ezt a problémát 
megoldani. A körzeti nyilvántartást nem látom, de abban nem is veszünk részt. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Szenes György! 
 
DR. SZENES GYÖRGY: Köszönöm szépen. Ezzel a közoktatási azonosítóval tényleg 

rengeteg baj van. Tudva persze, hogy ez a finanszírozás alapja - és most már késő róla 
beszélni, hiszen törvény szól arról, hogy ezt be kell vezetni -, azt gondolom, hogy a tanulók 
azonosítására számos más lehetőség lett volna, amelyek amúgy is megvannak az iskolákban. 
Például a születési év meg az anyja neve önmagában, azt gondolom, elegendő a tanuló 
azonosítására, még egy számmal azonosítani nagyon bonyolulttá teszi. 

Nagyon sok helyről hallatszik már, hogy nem igazán működik ez a rendszer, vagy 
nagyon nagy hibaszázalékkal működik. Van-e a minisztériumnak valamiféle adata arra, hogy 
a sok erőfeszítés ellenére - hiszen, ha emlékezetem nem csal, ez tavaly áprilisban kezdődött, 
tehát lassan egy éve folyik több-kevesebb sikerrel - mennyire nincsenek benn még a gyerekek 
a rendszerben, vagy nem ott vannak, különösen az átjelentkezéseknél? Van-e erre valamiféle 
adat, hogy a gyerekek hány százaléka nincs még mindig azonosítva, egy év után sem?  

 
ELNÖK: Kérem, hogy válaszoljon a kérdés formájában elhangzott hozzászólásokra, 

vagy a direkt kérdésekre. 
 
SIMON HENRIETTA: Az adatlappal kapcsolatban jó az észrevétel, mert alapjaiban 

az adatlap a változásjelentéshez is kapcsolódik, és sajnos, nehéz különbséget tenni úgy, hogy 
intézményegységként meg intézményként is működhet egy bizonyos tevékenység: óvoda 
vagy korai fejlesztés. Ráadásul a szociális törvény és a gyermekvédelmi törvény, illetve a 
közoktatási törvény lehetővé teszi, hogy ténylegesen vegyes típusú intézmények jöjjenek 
létre, ezért néha tényleg abba a hibába kerülünk, hogy nehéz megfogalmazni, mikor  
intézmény és mikor feladatellátás. Köszönöm szépen az észrevételt. 

A finanszírozásra tett észrevétellel egyetértek: ez volt a cél. 
A körzethatárról egy kicsit bővebben. Maga a közoktatási törvény 65. és 66. §-ában 

többször került módosításra. Ez egy kötelező feladata az önkormányzati 
intézményfenntartóknak, tehát kizárólag csak nekik, és már lennie kell olyan képviselő-
testületi döntésnek, aminek birtokában meghatározták. Egy földrajzi határt kell elképzelni. 
Valószínű, vannak önök között, akik jobban ismerik ezt a rendszert. 

Maga a rendszer már eddig is volt. Nem azt kívánjuk - bár az is cél –, hogy 
ellenőrizzük, megvan-e ez a döntés, mert vannak olyan észrevételek, hogy milyen döntések 
születnek, vagy melyek elavultak -, illetve a mostani módosítás 2007. január 1-jétől összefügg 
a hátrányos helyzetűekkel. Jelen tervezet nem foglalkozik azzal, hogy ebből mennyi a 
hátrányos, és ez majd hogy fog megvalósulni. Ez majd egy későbbi fázis lesz esetleg. Jelenleg 
az a cél, hogy a fenntartói adatbázis - ez a rendelet 6. számú melléklete - felsorolja, hogy 
hogy fog kinézni. Az első kettőt magából a rendszerből már ismerjük, azt az iroda adja. Az 
önkormányzat jegyzőjének annyi lesz a dolga, hogy vagy papír alapon vagy elektronikusan 
elküldi az utcaneveket, hogy mely utcák, amelyek egy adott intézményhez tartoznak, és onnan 
a gyereket fel kell venni akár óvodába, akár iskolába. 



 
 

7

 
 
A második hozzászóláshoz egy-két kiegészítést tennék. Talán a legbonyolultabbal 

kezdeném: az oktatási azonosítóval. Jelen pillanatban elismerjük, hogy a rendszernek 
technikailag vannak olyan problémái, amelyek miatt ténylegesen nem lehet erre alapozni a 
finanszírozást. Nem is erre alapszik a költségvetési törvény és a hatályos 20-asnak a 12/G § 
első mondata, hanem az oktatási azonosító számnak a meglétére. Akiknek a 2004/2005-ös 
tanévben volt vagy van jogviszonyuk - legyen az személy, alkalmazott, tanuló - legkésőbb 
2005. június 1-jéig meg kellett kérni az oktatási azonosító számot. Ennek kiosztása normális 
esetben október 31-éig történt meg. És itt most nem az igazolólapról beszélek, hanem 
magának a számnak a generálásáról.  

Az egyik dolog tehát, a tényleges adatfelvitel akkor terhelődött az iskolákra rendesen, 
amikor az összes benn lévőket - tehát nemcsak az elsősöket - kellett felvinni. Ekkor sajnos 
adódtak olyan emberi hibák is, hogy rosszul vitték fel a neveket, tehát vannak ilyen 
problémák, de ez nem mond ellent annak, hogy a szám megszülethetett. Hogyha megkérték 
valakinek a számot, akkor a számnak benne kell lenni a rendszerben. Ha tehát a szám a 
rendszerből megtudható, akkor átvezethető. A 11/1994-es MKM-rendelet december 22-én 
előírta, hogy a törzslapon, illetve az év végi bizonyítványon fel kell tüntetni. Úgy gondolom, 
a finanszírozás nem elsősorban az oktatási azonosító számra épül teljes egészében, hanem a 
meglévő tanügyi és egyéb iratokra, illetve az igénylésre, annak jogosságára, és ez egy 
kiegészítő, ami azt jelenti, hogy - főleg az első időszakban - a helyszíni  ellenőrzésekkel fog 
megvalósulni, hogy megnézik a törzskönyvet, illetve az év végi bizonyítványt 
szúrópróbaként.  

Nehezen tudom elképzelni - ráadásul nem is finanszírozási adat maga az oktatási 
azonosító -, hogy e szerint fogják eldönteni, hogy jogos volt-e az alap. 

Fokozatosan, többek között az önök észrevételei alapján is bővítik az internetes 
rendszert. Már két modul is van, amely jelzi az adott intézményeknek, hogy  mások igényt 
tartanak például tanköteles korúakra, hiszen tudjuk, hogy egy gyerek egy tankötelezettséget 
csak egy intézményben teljesíthet. Született is az ügyben olyan levelezés is - többek között az 
egyházi résznek ment is ki olyan levél -, hogy jogsérelem nem érheti sem az alkalmazottat, 
sem a tanulót, ha számára nem kérték meg az azonosító számot, illetve a fenntartót sem, 
hogyha ő a tanügyi irataiban átvezette, illetve megigényelte  a számot, vagy beküldte és 
feltüntette. A kezdeti időszakban el kell választani a rendszer működését a tényleges, 
megvalósítható dolgoktól. 

Az adminisztráció. Természetesen tudjuk, hogy megnövekedett az adminisztráció, de 
sajnos - főleg az elején - ez ezzel jár. Bízunk benne, hogy a fokozatosan érkező észrevételek 
alapján, amit a gyakorlatban kérnek, a rendszergazdák, illetve a Közoktatási Információs 
Iroda fokozatosan reagál, és módosítják a rendszert.  

Az OKÉV-rendszer szerepéről. Az OKÉV-nek nem az a feladata, hogy az oktatási 
azonosítóval kapcsolatban az adatszolgáltatást küszöbölje ki magában a KIR részében, ez 
elsősorban az OM-azonosítóhoz kötődik. Ez azt jelenti, elsődlegesen az a cél, hogy vannak 
olyan intézmények, amelyek megszűntek, és nem lehet kitörölni a Közoktatási Információs 
Rendszerből, mert a törvény előírja, hogy formakötött az adatszolgáltatás, és többszörös 
levelezés zajlik - fenntartótól és iskolatípustól függetlenül -, mind az iroda, mint az Oktatási 
Minisztérium négy-öt alkalommal vált levelet a fenntartókkal,  intézményekkel, és nem 
pótolják a hiányokat. Elsődlegesen az ilyesmit hivatott az OKÉV pénzbírsággal sújtani. 

Az oktatási azonosítót részben maga a rendszer kezeli, részben, hogyha egyedi 
kérelmeket jeleznek, értelemszerűen felszólítjuk, és akkor már az OKÉV is képbe jöhet, 
hogyha szükséges.  
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A statisztikával kapcsolatban. Születtek olyan statisztikák, olyan összehasonlítás 

várható a napokban, amely a mostani statisztikára épülnek, hogy mennyi gyereket jelentettek 
be az intézmények, az adott intézmény mennyi oktatási azonosítót kért meg vagy tárol. Jelen 
pillanatban nem tudom bemutatni, de ha kívánja a tanács, amikor meglesz, Zsuzsán keresztül 
el tudom juttatni. (Liskó Ilona: Jó lenne!)  

 
ELNÖK: Hozzászólás? Reagálás?  
 
HORN GYÖRGY:  Tulajdonképpen nem a jogszabályhoz, de van egy fontos kérésem. 

A tanács támogasson abban, hogy az elmúlt időszakban mind a KIR, mind az érettségi 
rendszer elképesztő mennyiségű többletfeladatot hárított az intézményekre. Ennek minden 
esetben, amikor szóltunk - és tényleg nem erről a jogszabályról szól -, az volt a válasz, hogy 
benne van a normatívában. Egy 300 fős iskolában lényegében ezekre az új feladatokra szinte 
egy  önálló munkatársat kell alkalmazni. Nyilván nem így csinálják, hanem állati sok 
pluszmunkával elvégzik az emberek. Erre fel kellene hívni a figyelmét a rendszert működtető 
Oktatási Minisztériumnak,  hogy miközben nagyon jelentős forrásokat különít el önálló 
intézet létrehozására, központi rendszer működtetésére, ugyanennek az anyagi konzekvenciái 
a munkát ténylegesen elvégzők felé nem, vagy csak nagyon ritkán, korlátozottan jelennek 
meg. Arra kérem, hogy valahogy rögzítsük a költségvetés készítői felé, illetve az aktuális 
kormány felé. Egyszerűen hiányzik az a pénz.  

ELNÖK: Hol kellene ennek megjelenni? A költségvetési törvényben? 
 
HORN GYÖRGY: Máshol nem lehet. Az volt a válasz, hogy benne van a 

normatívában. Dehogy van benne! 
 
ELNÖK: Ezt a napirendi pontot lezártnak tekintem azzal, hogy amit most Horn 

György mondott, mint testületi javaslatot megfogalmazzuk. Tehát: az adminisztrációval járó 
megnövekedett terhek fedezetéül vagy finanszírozásául jelenjen meg erre vonatkozó tétel, 
passzus a következő évi költségvetési törvényben. Köszönöm szépen.  

 
DR. DOBOS KRISZTINA: A rendszer működésének feltétele az új rendszerre való 

átállás. 
 
HORN GYÖRGY: Mégis csak létező számok vannak. 
 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönjük a tájékoztatást. Most Jakab Jánosnak kellene 

szólni, hogy jöjjön. Amíg megérkezik, azt javaslom, hogy vegyük előre a 3. napirendi pontot. 
Ez pedig a Szőlőtő Alapítvány, ami már volt előttünk. 

Kelemen Elemér urat kérem tisztelettel, hogy terjessze elő. 
 
DR. KELEMEN ELEMÉR: A Szőlőtő Alapítvány valamikor az elmúlt év őszén 

nyújtotta be első változatban azt az ominózus tantervet, amit akkor a kerettantervi bizottság 
javaslata alapján az Országos Köznevelési Tanács is elutasított, tekintettel alapvető 
fogyatékosságaira; jogszabályi meg nem felelés és más problémák gyengítették az egyébként 
sok tekintetben rokonszenves és új szemléletű tanterv értékelését. 

Az alapítvány benyújtotta átdolgozott, módosított változatban a tantervet második 
fordulóban is. Erről az elmúlt hetekben tárgyalt a kerettantervi bizottság. Alapvetően jónak 
találta; a szakértői és referensi vélemények egyhangúlag azt bizonyították, hogy a 
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kerettanterven végrehajtották azokat a változtatásokat, amelyek jogszabálykonformmá tették, 
és ezáltal kidomborodtak a kerettanterv értékei is.  

Néhány kisebb módosítási javaslat fogalmazódott meg, amelyek elbírálására az 
ismételt átdolgozás után a bizottság engem referensként hatalmazott fel. A módosítások 
megtörténtek, írva vagyon ennek a végeredménye. Mindezek alapján tisztelettel javaslom az 
Országos Köznevelési Tanácsnak, hogy a kerettantervi bizottság előzetes állásfoglalása 
alapján fogadja el a Szőlőtő Alapítvány tantervét. 

 
ELNÖK: Köszönjük. Van-e kérdés, kiegészítés? (Senki sem jelentkezik.) Akkor 

szavazásra teszem fel a kérdést, hogy az elhangzott információk és az előzetesen lefolytatott 
korrekciók alapján megszavazza-e az OKNT ennek a kerettantervnek az elfogadását? Aki 
igen, az tegye fel a kezét! (11) Aki nem fogadja el? (0) Ki tartózkodik? (4) Ezzel 
elfogadottnak nyilvánítom a kerettantervet. 

 Tisztelettel köszöntöm a szakképzés jelenlévő képviselőjét, Fedor urat, miután Jakab 
úr nem jön. 

 
FEDOR MIHÁLY: Szombathelyen van. 
 
ELNÖK: Ez előnyös helyzet számára. Rád hárul a feladat, hogy az írásban előzetesen 

megkapott anyaghoz, ha van bevezető mondandód, akkor tedd meg. 
 
FEDOR MIHÁLY: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Köznevelési Tanács! Ha megengedik, 

nagyon röviden szeretnék visszatérni arra, hogy tavaly a kormány elfogadta a szakképzés-
fejlesztési stratégiát a 2005-2013 közötti időszakra, és ebben szerepel a csoportbontás, tehát 
ami ezt a rendeletet megalapozza. Azért örülök annak, hogy van egy szakképzés-fejlesztési 
stratégia 2013-ig, mert Brüsszelben az Európai Unióval folytatott, a nemzeti fejlesztési 
tervvel kapcsolatos tárgyalások után a társult országok közül Magyarországon készült el 
először szakképzés-fejlesztési stratégia. 

A költségvetési törvényben 400 millió forintot szavazott meg az Országgyűlés. 
Többször fölmerült már - a Közoktatás-politikai Tanáccsal is találkoztunk, illetve társadalmi, 
szakmai szervezetekkel -, hogy ez nem biztosítja a teljes támogatást, csak részbeni támogatást 
tudunk adni a gyakorlati képzéshez. Nem pályázatról van szó, hanem igénylésről, tehát aki 
megfelel a feltételeknek, az kapja meg. Most a kilencedik osztályban a szakiskolákban és a 
szakközépiskolákban közel 80 ezer gyerek van. Ha mind a 80 ezer gyerek után megigényelné 
az iskolafenntartó, akkor ez körülbelül 5700-6000 forintot jelentene. Úgy gondoljuk, hogy 
nagyon sokan fognak pályázni, de nem tudjuk igazán megbecsülni - ha kevesebb a pályázó, 
akkor nyilván nagyobb összeg jut -, körülbelül 1 milliárd 140 millió forintra lett volna 
szükség ahhoz, hogy ezt teljes körűen tudjuk támogatni. Én is úgy gondolom, hogy az egy 
nagyon fontos lépés volt, hogy a költségvetési törvényben fejezetként megjelent, és a 
későbbiekben ezt az összeget a mostani tapasztalatok alapján lehet növelni. 

Az anyaghoz képest az egyeztetés alapján néhány javítást szeretnék mondani. A 4. § 
(2) bekezdésében az szerepelt, hogy: a költségvetés központosított előirányzata terhére 
részben vagy egészében támogatás nyújtható a szakiskolák kilencedik évfolyamának. Kérték 
tőlünk a Közoktatás-politikai Tanácsban, hogy tegyük be azt, hogy „a közoktatási törvény 
27. §-a alapján”, azért, hogy ne kelljen külön az iskoláknak, a fenntartóknak magyarázni. Ez 
értelemszerűen a speciális szakiskolákra és a felzárkóztató oktatásra is vonatkozik. Tehát az 
előzetes szövegen ez az egyik változtatás. 
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A másik változtatás a következő. Folytatva szintén ezt a bekezdést az a rész, hogy „a 

szakiskolák kilencedik évfolyamának pályaorientációja és a gyakorlati oktatás a 
szakközépiskolák kilencedik évfolyamán a szakmacsoportos alapozás gyakorlati részének 
maximum 12 fős csoportban történő oktatásához…” azzal egészülne ki – nem is lehet máshol 
folytatni, de kérték, hogy ezt erősítsük meg –, hogy: „iskolai tanműhelyben történő 
oktatásához”. 

A (3) bekezdés után egy bizonyos átszámozás lenne, hiszen megjelenne egy (4) 
bekezdés. A (3) bekezdés a) pontjában az után, hogy „a szakiskolai tanulók legalább heti négy 
órában gyakorlati oktatásban vesznek részt”, szövegszerűen a következő kerülne be – tehát ez 
a gyakorlati oktatás, hangsúlyozom, nem a képzés, vagyis nem vállalati tanműhelyben, hanem 
iskolai tanműhelyben folyik –: „50 százalékkal magasabb támogatást kap a szakiskola 
kilencedik évfolyamán a csoportbontás finanszírozására az iskolafenntartó akkor, ha legalább 
hat órában folyik a gyakorlati oktatás”. Tehát a négy óránál egy bizonyos összeget kap, ha 
legalább hat órában folyik, akkor pedig 50 százalékkal emelkedik. 

Fölmerült az a kérdés is, hogy miért nem minimumot és maximumot - tehát 8-tól 12 
főig vagy 6-tól 12 főig -, miért csak a maximumot adtuk meg. Ha az iskolafenntartó vállalja, 
akkor mi azt is elfogadjuk, hogy 2 fős, 3 fős vagy 4 fős csoportban folytatja a gyakorlati 
oktatást, de ez nyilván neki többletköltség. Mi nem a csoportot, hanem a gyereket 
finanszírozzuk, ezért csak felső korlátot, a maximum 12 főt adtuk meg. 

És, bocsánat, még egy dolog felmerült. A 6. § (2) bekezdésében szerepel, hogy a 
központi költségvetési szervek által fenntartott közoktatási intézmények a támogatásokat a 
fenntartótól igényelhetik. Itt értelemszerűen arra a három fenntartóra vonatkozik: a 
Belügyminisztériumra, a Honvédelmi Minisztériumra, valamint a Földművelési és 
Vidékfejlesztési Minisztériumra, amely minisztériumoknak saját iskoláik vannak, akik onnan 
igényelhetik meg.  Ők kvázi ebből az összegből nem részesülhetnek.  

Hadd mondjam, hogy az eddigi viták és konzultációk folytán egységes lelkesedés volt, 
hogy a gyakorlati oktatásban a csoportbontásra plusz pénz fordítódik. Az hangzott el, hogy 
kevés az a 400 millió forint. Mindenhonnan az a javaslat hangzott el, hogy a következő évben 
ezt az összeget emelni kell. Ha egy olyan ideális állapotot veszünk, hogy mind a 80 ezer 
gyerek után megigényelnék, akkor nem túl sok ez az 5700 forint, de mégis jelentős lépésnek 
tartom, hogy a képviselők úgy döntöttek, hogy ilyen támogatást adnak. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Én is köszönöm. Van-e kérdés az előterjesztőhöz? Parancsolj! 
 
TÓTH JÁNOS: Februárban megjelent az új országos képzési jegyzék. Az tartalmaz 

olyan bemeneti követelményeket, kompetenciatartalmakat, amik egy szakképzésben való 
részvételhez szükségesek. Tervezi-e a minisztérium vagy az NSZI azt, hogy a rendeletben 
foglaltak szerint valamiféle szakmacsoportos alapképzési kompetenciákat dolgoztat ki? Így 
most elég nehezen lesz ellenőrizhető, hogy az intézmények, akik igénylik a támogatást, 
ténylegesen be tudják-e majd számítani az átadott ismereteket a képzésbe. Ezt fontosnak 
érzem.  

A másik, hogy látom, az utolsó paragrafusban szerepelnek a felsőoktatási intézmények 
mint elszámolók. Ezek az ő gyakorlóiskoláiról szólnak? 

 
ELNÖK: Melyik pontra gondolsz? 
 
TÓTH JÁNOS:  A 6/4-esre. Ez a gyakorlóiskolákról szól?  
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ELNÖK: Nekem is volna kérdésem. Honnan lehet tudni, hogy ez a gyakorlati oktatás 

mit takar? Főleg az késztet ez ügyben elgondolkodásra, hogy egyúttal az a lehetőség is 
adódik, hogy az itt eltöltött időt vagy szerzett ismereteket majd bele lehessen számítani a 
szakképzési folyamatba. Az egészet vagy egy részét. 

Hogy ne legyek sejtelmes: élek a gyanúval, hogy itt gyakorlati foglalkozás címén 
netán előrehozott szakképzést csinálhat az iskola. Azért fontosnak tartanám ennek a 
lehetőségnek a kizárását. Ha ez teljesen fölösleges aggodalmaskodás, akkor ezt kell mondani. 

Több kérdés nincs, kérjük a választ! 
 
FEDOR MIHÁLY: Az első a felsőoktatási intézményekkel kapcsolatos kérdés. Egyre 

több felsőoktatási intézménynek van szakközépiskolája, szakiskolája, tehát mint 
iskolafenntartók is működnek. Egyébként örvendetes dolognak tartom, hiszen az a fajta 
szellemi kapacitás, ami a felsőoktatási intézményekben megjelenik, pozitívan hathat az ő 
fenntartásukban lévő szakiskolákra, szakközépiskolákra és ezek gyakorlóiskolaként is 
működnek. Én úgy gondolom, ez olyasmi, amit támogatni kell. Nyilván szerettük volna 
kiterjeszteni rájuk is ezt a rendeletet, hogy hozzájuthassanak ehhez. 

Az elszámolásnál egy kicsit más az ellenőrzés, mert a felsőoktatási intézmény 
fenntartója meg maga az Oktatási Minisztérium. Tehát az ellenőrzés másfajta módon, de ott is 
biztosított, hogyha valaki nem teljesíti ezeket a kötelezettségeket. 

A kompetencia és a gyakorlati oktatás beszámításáról pedig Schléger Mária válaszol.  
 
TÓTHNÉ SCHLÉGER MÁRIA: Nagyon köszönöm azt a kérdést, amit a 

kompetenciákkal kapcsolatosan föltett. Ebben a pillanatban is tartalmazza a szakközépiskolák 
meg a szakiskolák pedagógiai programja is, hogy a 9-12. évfolyamon folyó szakmacsoportos 
alapozó oktatásból mi az, amit beszámítanak a szakképzési évfolyamokba. Tehát ebben a 
pillanatban is megvan ennek a háttere.  

Viszont az új OKJ kialakításával természetesen az OKJ-rendeletben szereplő bemeneti 
kompetenciák kidolgozásra kerülnek. A szaktárcák a szakmai és vizsgakövetelmény-
rendeleteikben fogják ezt meghatározni, tehát abban a pillanatban, amikor ezek hatályba 
lépnek, a pedagógiai programokban ugyanúgy tudják érvényesíteni a szakközépiskolák. Azért 
a szakközépiskolákról beszélek, mert a beszámítás a rendelet szerint csak a 
szakközépiskolákra vonatkozik kötelezően.  

Elnök úr kérdésére, hogy ez tulajdonképpen nem előrehozott szakképzést jelent-e. 
Többször föltették már nekünk a rendelet kapcsán a kérdést, hogy akkor most vajon a 
gyakorlati képzés óraszáma fog  csökkenni ezáltal a szakképzési évfolyamokon. Én úgy 
gondolom, miután a 9-12. évfolyamon gyakorlati oktatás és nem gyakorlati képzés folyik, 
más típusú a dolog: ez egy előkészítő jellegű a szakképzési évfolyamokra. Az így folyó 
képzésnek általában az 50 százalékát lehet beszámítani valamilyen módon, természetesen 
azokat a kompetenciákat, amik előjönnek majd a szakképzési évfolyamokon is. Ennek a 
rendeletnek, illetve a gyakorlati oktatás finanszírozásának nem az az elsődleges célja, hogy a 
szakképzést előrehozzuk, hanem az az elsődleges célja, hogy csoportbontás keretében olyan 
gyakorlati készségeket fejlesszünk, amelyek lehetővé teszik a szakképzést.  

 
FEDOR MIHÁLY: Egy mondatot, ha elnök úr megengedi még: 
A pályaorientáció szokott felmerülni. Nem nagyon használjuk, hogy a 

pályaorientációnak van elméleti és gyakorlati oktatási része, és ez arra is, tehát a 
pályaorientáció gyakorlati oktatási részére is igénybe vehető. Elég nehéz is lenne egyébként 
azt mondani, hogy a szakképzést előrehoztuk, hiszen a pályaorientációnál akár öt-hat 
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szakmacsoporttal is ismerkedik a gyerek. Pont az lenne a feladatunk - bár önkritikusan be kell 
vallani, hogy kevéssé valósul meg -, hogy amikor a gyerek bemegy a szakiskolába, öt-hat 
szakmacsoporttal is megismerkedjen, és majd utána válasszon, tehát a pályaválasztás 
későbbre tolódjon. Itt nyilván van egy ellenérdekeltség, mert ha az iskola elektrotechnikai 
szakmacsoportot választott, akkor nem nagyon örülne neki, ha utána  a gyerek a közgazdasági 
szakmacsoportra menne - de elvileg a pályaorientációban benne van ez a lehetőség is, annak a 
gyakorlati oktatási részét is szeretnénk finanszírozni.  

 
ELNÖK: Értem. Hozzászólások? Liskó Ica, Nagy Jóska, Szenes. 
 
LISKÓ ILONA: Egyrészről abszolút mértékben egyetértek a csoportbontás 

megfinanszírozásával. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos és nagyon jó dolog. Az már 
döntés kérdése, hogy ha ilyen kevés pénz van - mert szerintem a 400 millió forint borzasztóan 
kevés pénz erre a célra, tehát ha komolyan akarná valaki finanszírozni az iskolákban a 
csoportbontást, akkor négyszer ennyit szánna rá -, akkor mit finanszírozunk ebből. 

Pillanatnyilag úgy látom – legalábbis ami hozzáférhető és mérhető adat a szakiskolai 
képzésben –, hogy a közismereti képzés az, ami katasztrofális színvonalú, ott borzasztó sok a 
bukás. Ez a szakmai alapozó meg pályaorientáció még elmegy valahogy, de a közismereti 
képzésben nagyon-nagyon súlyos gondok vannak. Rögtön fölmerül a kérdés bennem, hogy 
akkor miért nem a közismereti képzésnél finanszírozzuk meg a csoportbontást, ha egy ilyen 
kötött, kis pénz van. A legjobb lenne megduplázni vagy megtriplázni a pénzt, és ezt is, azt is 
megfinanszírozni, de az már egy oktatáspolitikai döntés, hogy ha ilyen kis pénz van, akkor azt 
minek a csoportbontására fordítom. 

A másik: a pénzt úgy is okosan föl lehetne használni, ha azt mondjuk, hogy a 
csoportbontásra főként azoknál a gyerekeknél van szükség, akik a legproblematikusabbak, 
ahol a legnehezebb oktatni. Akkor miért nem koncentráljuk ezt a pénzt a szakiskolákra, és 
kihagynánk belőle a szakközépiskolákat, ahol nem azt mondom, hogy ez nagyon jól megy, de 
mégis csak jobban megy, mint a szakiskolákban. Tehát lehetne azt mondani, hogy 
koncentráljunk a szakiskolákra ebből a kis pénzből, ez is egy oktatáspolitikai döntés kérdése 
lenne. Ez a tervezet egyelőre azt igényelné, hogy elgondolkozzunk azon, hogy mi is fontos 
meg miért, mielőtt a 400 millió forint szétosztásának nekifogunk. 

A harmadik dolog pedig az, hogy a rendelet kidolgozásával vagyok rendkívül 
elégedetlen, mert szerintem a rendelet szövegében használt kategóriák rendkívül pontatlanok. 
Mi folyik ezekben az iskolákban? Folyik ezekben az iskolákban egyrészről közismereti 
képzés, másrészről szakmai képzés, ezen kívül a kilencedik évfolyamon folyik egy 
pályaorientáció. Amikor azt a kifejezést használja a rendelet, hogy „gyakorlati oktatás” - nem 
véletlen, hogy itt rögtön fölmerül, hogy mi is az a gyakorlati oktatás -, akkor kevés azt 
mondani, hogy gyakorlati oktatás. Azt kell mondani, hogy a szakmai képzést megalapozó 
készségek gyakorlati oktatása, tehát szűkíteni kell a kategóriát, mert ez rögtön félreérthető, 
különösen ott, ahol - (Dr. Trencsényi László: Helyesírás gyakorlati oktatás is lehet.) Igen. - 
iskolák jelentkezhetnek, hogy kérik a pénzt, vagyis nem valaki szétosztja eleve, tudja, hogy 
mire osztja le, és majd megírja, hanem az iskolák jelentkeznek, hogy ők most nem tudom, mit 
csinálnak gyakorlati oktatás címén. Tehát ezt végig kellene vizsgálni. Rögtön fölmerült és el 
is hangzott itt, hogy a pályaorientáció gyakorlati része is benne van. Ha ez benne van, akkor 
mindjárt itt az elején pontosan meg kellene fogalmazni, hogy ez a pénz erre és erre a célra 
használható.  

Ugyanígy azt is egy nagyon puha dolognak tartom, hogy vannak viták róla, és egyszer 
csak bejön, hogy nemcsak négy óra lehet, hanem hat óra is. És ha valaki azt mondja, hogy ő 
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nyolc órában csinálja, akkor lehet nyolc is? Ha négy óra finanszírozható erre a célra a 
szakiskolákban, akkor miért lehet hat óra is? Vagy lehet 16 is? Hogy van ez? Oktatáspolitikai 
szempontból egy vitát megérne egyrészt az, hogy ha van 400 millió forint, akkor mire 
érdemes fordítani, másrészt tartalmi szempontból felületes, a kategóriák nem pontosak. Egy 
rendeletnél fontos, hogy aki írja, meg aki olvassa, ugyanarra gondoljon, és ez pontosítva 
legyen, tehát ezt ilyen szempontból is átdolgozandónak tartom, miközben azzal, hogy 
kimenjen 400 millió forint csoportbontásra, a legnagyobb mértékben egyetértek. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Nagy József! 
 
NAGY JÓZSEF: Nem beszéltünk össze Icával, de körülbelül ugyanazt akarom 

mondani, ezért röviden megerősítenék néhány dolgot. 
Én úgy fogalmaznék, hogy ez a maximum 12 fős csoport egy ideális dolog. Nagyon 

örülök annak, hogy itt egy ilyen korlátot sikerült emelni, és ezt még meg is finanszírozzuk, 
mert ezen belül a kooperatív tanulástól kezdve minden más működőképessé válik. Tehát ez 
egy nagy-nagy dolog, és hogy még pénzt is adtak hozzá, az meg még nagyobb. Ugyanúgy 
pozitív a megnyilvánulásunk ezzel kapcsolatosan, csak egy kicsit másképp fogalmazva. 

A másik dolog: úgy emlékszem, és te most megerősítettél, hogy a szövegben – 
kerestem, csak nem találtam meg – négy óráról van szó. A táblázatban pedig az van, hogy 
négy-öt óra, hat óra és ható óránál több, vagyis ad abszurdum az összes rendelkezésre álló 
heti órát ilyen gyakorlattá lehetne alakítani. Ez egy olyan kaput nyit ki, amiből nagyon nagy 
problémák lesznek. Meg kellene határozni itt is a korlátot – négy-öt óra szerintem, de ezt én 
nem tudom eldönteni –, mert korlát nélkül nagyon veszélyes. 

A harmadik már félig-meddig kérdés. A 3. oldalon a várható szakmai hatásokról van 
szó. Nagyon optimista ez a szöveg, én nem tudnám alátámasztani, hogy így van. Tehát ha ez 
széles körűen kimegy… (Kosinszky Zsuzsa: Nem.) Nem megy ki? (Kosinszky Zsuzsa: Csak a 
rendelet.) Akkor nem érdemes ragozni, mert támadási felületeket és fölösleges vitákat 
generálunk. 

Végül hozzászólok ahhoz a kérdéshez is röviden, hogy mi is az a gyakorlati képzés 
vagy gyakorlati oktatás. Valóban Icának igaza van, hogy ha nem mondjuk meg, hogy ez mi, 
akkor itt is olyan kapukat nyitunk ki, amelyekbe minden belefér. Például egy színjátszó 
csoport is gyakorlati foglalkozás, mert amikor a drámáról tanulnak, az egy elméleti oktatás, ez 
meg annak a gyakorlati változata. Tehát rengetegféle gyakorlat lehetséges, de ha csak reszelés 
lesz ez a gyakorlat, akkor arra nem szabadna pénzt fordítani. Nem tudom, lehet, hogy azt 
mondják a szakértők, hogy reszelni kell heti négy órában, én ehhez nem értek. Megerősítem, 
amit Ica mondott, hogy feltétlenül körül kell határolni – definiálni nem lehet –, hogy mi az, 
amit befogad a finanszírozó gyakorlati tevékenységként, tehát ennek egy elvi keretet kell 
adni. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Szenes György! 
 
DR. SZENES GYÖRGY: Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon üdvözlöm ezt a 

rendeletet, amely végre lehetőséget ad arra, hogy a szakmai alapképzésben egy 
többletnormatíva megtámogathassa a csoportbontást. Mintegy tízéves küszködés 
eredményeként jelent meg, hogy végre már ilyen lehetőség is van. 

Teljesen ellentétben Liskó Icával azt mondom, hogy a csoportbontásra a közismeret 
területén a közoktatási törvény lehetőséget biztosít. (Liskó Ilona: Csak pénzt nem.) Ica, ne 
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mondd már, hogy nem. Kötelezően megfinanszírozandó a 40-60 százalék a fenntartó részéről. 
Hogy ad vagy nem ad, az egy más kérdés: törvény definiálja. Csoportbontásra, differenciált 
foglalkozásra a kötelező órakereten túlmenően 40-60 százalékot ír elő a törvény. Meg kell 
finanszírozni.  

 
HORN GYÖRGY:  A törvény nem mond ilyet. 
 
DR. SZENES GYÖRGY:  Mi az, hogy nem mondja? Nincs benne a törvényben? 
 
HORN GYÖRGY:  Nincs benne. 
 
DR. SZENES GYÖRGY:  Akkor miről beszélgetünk? Gyurikám, ez egy rendelet - 

bocsáss meg! Ha egy törvény ezt a kötelezettséget a fenntartó számára előírja, akkor számon 
kell kérni a fenntartótól.  

 
DR. DOBOS KRISZTINA:  Nem pontosan olvastad el a törvényt.  
 
DR. SZENES GYÖRGY:  Benne van  a törvényben?  
 
HORN GYÖRGY:  Benne.  
 
DR. SZENES GYÖRGY:  Köszönöm szépen. 
 
LISKÓ ILONA:  Az is benne van a törvényben, hogy kimész a szakiskolába, és 45 fős 

osztályokat találsz, a 9. évfolyamon meg 35 fős osztályt.  
 
DR. SZENES GYÖRGY:  Ez is törvénysértés. Bocsássatok meg, most arról 

beszélgetünk, hogy van egy törvény, ami szabályozza a dolgokat. Van kötelező létszám. 
Minden megvan. Arról beszéltek, hogy törvényszegés van az iskolákban. Erről lehet egyedi 
esetekben beszélni, de hogy ez általános lenne, az nem igaz. Arról van szó, hogy a 
közismereti oktatásra - magyarra, történelemre, minden másra - a közoktatási törvény 
csoportbontásra, differenciált foglalkozásra százalékosan meghatározza, hogy mennyi 
órakeret lehet. Eddig nem volt meg a szakmacsoportos alapképzésre ez a finanszírozási 
lehetőség. Most ezzel teremtődik meg. Az nem kérdés, hogy mire kell ezt felhasználni. Nem 
magyartanításra, mert arra megvan a többletkeret, nem annak a csoportbontására, hanem arra, 
amit itt ez a rendelet előír.  

 
ELNÖK: És nem színjátszócsoportra? 
 
DR. SZENES GYÖRGY: A 40 és a 60 százalékban a színjátszó csoportra is megvan a 

finanszírozási lehetőség. ne keverjük ezeket össze!  
 
DR. BÁTHORY ZOLTÁN: Akkor minden megvan! Miért kell külön? 
 
DR. SZENES GYÖRGY:  A szakmacsoportos alapképzésre nincs meg. Mert hogyha 

ezt szeretnék a gyerekekkel csináltatni, akkor nem jut többletfinanszírozás a magyartanításnak 
meg a matematikának a differenciált foglalkozására. Erről szól az egész.  
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A 12 fős csoport teljesen egyértelmű. Aki szakképzésben dolgozik, tudja: 

balesetvédelmi és egyéb más okok miatt nagyobb csoportokat gyakorlati oktatásban nem 
lehetett eddig sem. 8-12 fős csoportok vannak előírva.  

Azon kívül, hogy tényleg üdvözlöm, és a szöveget teljesen korrektnek tartom - mert 
definiálja a 4. §-ban, hogy mire lehet felhasználni, minek nevezzük -, a közoktatási 
törvényben ez feketén-fehéren benne van.  

Amit problémásnak látok, az két dolog.  
A 3. §-ban, én úgy gondolom, az oktatási miniszternek ez év augusztus 15-éig nagyon 

késő közleményben közzétenni, hogy mekkora ez a normatíva. Sajnos, ez egy késői időpont. 
Hogy egyáltalán mekkora lesz a mérték, persze, az igénybevételtől nagyon függ. De jelzés 
értékű a fenntartó számára, hogy az Oktatási Minisztérium egyáltalán gondolkodik abban, 
hogy ez egy fontos dolog. Ha a fenntartó kiegészítő normatívát képes adni, esetleg 
többletköltséggel meg tudja finanszírozni - ahogy megteszi ezt a fenntartó, ahol tudja, más 
területen is, tehát többletfinanszírozást biztosít. Tehát a 15-ét jó lenne, ha lehetne módosítani. 

A másik dolog: az óraszám tekintetében szeretnék javaslatot tenni. Végtelenül fontos a 
manuális készségek javítása, nemcsak a szakiskolában meg a szakközépiskolában: fontos 
lenne ez a gimnáziumban is. Tudjuk, hogy a közoktatásnak ez a része elutálja ezt a dolgot. De 
legalább itt lehessen megcsinálni, és legalább minimálisan szakiskolában a négy órát 
finanszírozzuk. Szakközépiskolában látok egy pici problémát. A szakközépiskolákban az 
iskolák helyi tantervei, továbbá azok a kerettantervek, amelyek - mint tudjuk - nem 
kötelezőek, de mégis iránymutatóak voltak az iskolák számára a helyi tanterveik 
kidolgozásánál, általában nem teszik lehetővé a 4-5 órás szakmacsoportos gyakorlati 
foglalkozást. Nincs időkeret, hiszen 27,5 órára levittük, a törvény levitte a kötelező 
óraszámot, tehát nagyon korlátozottak a szakközépiskolák órakeretei, ha figyelembe vesszük, 
hogy az érettségire való felkészítés is nagyon fontos feladat. 

Ezért javasolnám, hogy a szakiskolában maradjon változatlanul a 4 óra, de 
szakközépiskolában, ha mód lenne rá, a „legalább 4 óra helyett” a „legalább 3 óra” legyen. Ez 
oktatásszervezési szempontból is jó lehet, mert kéthetente akkor a hat óra semmiféle 
jogszabályba nem ütközik. Tehát, ha lenne rá mód, ott egy órával csökkentsük azt a  
minimális óraszámot, amellyel ez a többletfinanszírozás igénybe vehető lenne. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Horn György, Dobos Krisztina és utána Karlovitz János 

következik. 
 
HORN GYÖRGY:  Sorba mennék. Örömteli dolog, hogy nem pályázati rendszer, 

hanem jogosultság definiálódik. Az utóbbi időszakban ez szokatlan, de távlatilag is 
támogatandó irány. Jogosultságot fogalmaz meg, a vitánk ugyanakkor arról szól, nekem is 
úgy tűnik, hogy magát a jogosultságot pontatlanul, pongyolán és mozgásában túl nagy 
intervallumban határozza meg. Ami az alapvetően jó benne, az az alapvető problémája. 

A második: hogy a pontosítás meglegyen, azt a dilemmát illetően, ami a bevezetőben 
is elhangzott és a szövegben is benne van - Gyuri is fölvetette ezt az augusztus 15-ét -, azt 
javaslom, hogy a jelenleginél szűkebb csoport kerüljön kijelölésre, és adott normatívával 
előre. Nem abból kellene kiindulni, hogy hányan lesznek és milyen kevés pénzt kapnak, 
hanem egy adott feladatból, amire ez elegendőnek látszik. Ezt a kétirányú korlátozást tartom 
jónak. Mint pénzért harcoló, megőszült lobbista tudom, hogy ez a legnehezebb része a 
dolognak, mert ha a szakközépiskolák kiesnek, akkor a nagyhatalmú Magyar Szakképzési 
Társaság jelen lévő képviselője sem fog vele egyetérteni. Ez nagyon nehéz történet, belátom, 
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de ez a kormányzati felelősség, úgy gondolom, hogy meg kell határozni azt a kört, akik ebből 
az összegből még finanszírozható módon feladatot tudnak ellátni. Nem tudom, átszámoltátok-
e, de az itt jelzett 5-6 ezer forint nem elegendő a csoportbontásra. Magyarul, aki ezt vállalja, 
mert meglobogtatták neki a pénzt, az ezt el fogja bukni. Itt bele van építve egy olyan 
csapdahelyzet, hogy ez a 70 ezer forint egy 12 fős csoportra semmire sem elegendő. Csak 
akkor működne, és éppen azoknál nem, ahol a szegény önkormányzat - hátrányos helyzetű 
iskoláról beszélünk - leül, végigszámolja, és azt mondja, hogy „bocs’, ez nekem nem kell”, és 
megmaradnak a gazdag önkormányzatok gazdag iskolái, akik viszont e miatt, mert a többinek 
nem kell, többet fognak kapni, mint egyébként kaptak volna. Kétirányú mozgás fog 
kialakulni. Mint tudjuk, a társadalom mindig az előnyös helyzetűeknek lesz még előnyösebb, 
de ezt nem kell feltétlenül generálni.  

Azt javaslom tehát - és nagyon egyetértek én is azzal, felírtam elsőként, amit Liskó Ica 
is mondott -, hogy ki kell venni belőle a szakközépiskolákat. Másképp, azt gondolom, ez nem 
megy. Még egyszer kérem, hogy erre az OKNT tegyen javaslatot. Ha jól tudom, ebben nincs 
egyetértési jogunk, de véleményünk lehet. 

Ebből következően viszont, ha a normatív a meghatározódik, azt az anomáliát, ami azt 
mondja, hogy augusztus 15-éig teszik közzé a pénzt, de június 30-án már be kell pályázni a 
valamire, ezt feloldja. Arról van ugyanis szó, hogy nem lehet ésszerű pályázatot elvárni, csak 
annyit, hogy kell-e ez a pénz. És láttunk már ilyet az iskolabuszozás ügyében is - hogy egy 
példát mondjak -, ahol az intézmények, nem nagy körzetek pályáztak az iskolabuszra, aztán 
ott állt, mert nem tudták fenntartani, és akkor átkerült a helyi vállalkozóhoz. Meg kell tudni 
mondani. Szerintem még ez a június 30-a is bizonyos értelemben késői dátum: a jogszabállyal 
együtt ki kell írni a jogosultak körét és a jogosultak körének járó összeget.  

Megint csak korábbi gyakorlatra hivatkozva, bizonyos bizalmatlansággal azt látom, 
hogy „a 2006. szeptember-október-november-december hónapokban nettó finanszírozás 
keretében” - ez az 1. § (7) bekezdése - azt is jelenti egyben, hogy nincsenek hozzá garanciák a 
következő időszakra. Ilyet már láttam, nem egyet, amikor elindult valami, és  januárban… 
(Nagy József: Befuccsolt.) De ez nem fuccsolhat be, mert januárban is gyerek van, tanár van 
és órarend van. Ez nem jelenti azt, hogy jogilag ez itt biztosítva van.  

Tehát mivel ez benne van a költségvetési törvényben, egy ehhez hozzárendelt 
valamilyen garanciát a közoktatási kormányzatnak vállalnia kell. 

Ezt az 50 százalékot a hat óránál én sem támogatom. Az a helyzet, hogy figyelmetlen 
voltam, elkerülte a figyelmemet, hogy ez már a táblázatban benne van. Tehát ez ne legyen 
rugalmas, vagy négy óra legyen, vagy hat, nem tudom; nyilván attól függ, hogy hogyan 
fogalmazzátok meg a kört, de ennek egy precíz elemnek kell lenni. 

Volt még egy kiegészítés, amivel nem értek egyet: az „iskolai tanműhelyben történő”. 
A tanműhely egy fogalom, egy dolog, és minthogy a gyakorlati oktatás nincs tisztázva, ezzel 
történik egy indirekt korlátozás, az iskolai tanműhely viszont csak meghatározott feladatokra 
jó, tehát ott már meg van mondva végül is, hogy mire lehet használni – például reszelésre. Itt 
most már azzal, hogy hol, megmondtuk, hogy mit. Kérdés, hogy akarjuk-e. Én nem 
támogatom. 

A következő egy technológiai kérdés… 
 
DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Definiálja az összes lehetséges gyakorlóhelyet a 

gyakorlókerttől a tankonyháig. 
 
HORN GYÖRGY: Nem a helyet, a feladatot kell definiálni. A magam részéről 

egyetértek azzal egyébként – zárójelben a vitához hozzászólnék, bár eredetileg nem volt 
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szándékomban –, hogy jelen pillanatban, ha ilyen pénz van, és nagyon jó, hogy van, akkor a 
célcsoport a szakiskolai közismeret, de ez a valóságban nem így van. Tudniillik a magas 
bontású csoport tizenegy-tizenkettedikben van, tehát a 60-40 százalék nem a kilencedik 
évfolyamra vonatkozik, hanem a tizenegy-tizenkettedikre. Ez az egyik.  

A másik az, hogy a csoportbontásban benne van a testneveléstől kezdve minden más, 
ez is. Az iskola maga ennyit finanszíroz meg, vagy ennyit kellene, hogy megfinanszírozzon. 
Tehát itt nemcsak arról van szó, hogy a valóságban 35 fős csoportok vannak, miközben 30 
fölött nem lehetnének, nem a jogsértésről beszélünk, hanem arról, hogy az iskolában van egy 
csoportbontási lehetőség, mert a helyi tantervben a fenntartó által aláírva eldöntheti, hogy 
mire fordítja. Akár erre is. Ebből az következik, hogy valóban közoktatási prioritás az, hogy 
melyik részét támogatja meg pluszban az állam. Ez lehet ez is, meg lehet a magyar nyelv és 
irodalom is. Tehát nem úgy van, ahogy te mondod, hogy arra már megvan, erre meg nincs, 
hanem mindegyikre megvan, és ebből egy döntés az, hogy mit támogat az állam. Lehet akár 
ez is. Ez a 35 százalék még meg is van, és ezzel egyetértek, hogy ez a része megvan, de 
lehetne fenntartói jogkörben erre fordított is. Ha azt mondod, hogy például ez a magyar nyelv 
és irodalomban csak – most nagyon szűken vesszük – csoportbontásra áll, akkor a 35 
százalék, ha van magyar nyelv és irodalom, automatikusan átmegy erre helyben, és azt fogják 
ebből finanszírozni. Ez egyszerűen egy többletforrás az iskolai bontott csoportra. 

Azt nagyon fontosnak tartom, amit Szenes úr is jelzett, hogy Magyarországon a 
közoktatási törvény évtizedek óta előírja a 12 fős csoportmaximumot. Tegyük hozzá, hogy ez 
soha nem volt megfinanszírozva, a 30 fő feletti osztályoknál a legritkább esetben bontottak 
háromfelé, hanem csak kétfelé, miközben a 8-12 főt a törvény előírja. 

Még egy dolog, ami miatt ezt elkezdtem. Ez pedig az, hogy az elszámolás egész 
rendszerét ebben a formában tarthatatlannak tartom. Arról van ugyanis szó, hogy itt egy 
pántlikázott pénzeszköznek az elszámolási rendszerét tesszük egy normál iskolai működés 
mechanizmusába, ez pedig csak a bürokráciát növeli, ésszerű válasz erre nincs. Azt 
gondolom, hogy az elszámolási kontroll a dolog megléte maga, tudniillik arról van szó, hogy 
az adott feladatra elszámolt rezsi, óradíj és így tovább egyszerűen csak adminisztrációs 
kérdés. Tehát az a tény, hogy van csoportbontás vagy nincs, elegendő, külön elszámolást 
tenni arra a teremre, azokra az órákra, ahol ez történik, egy utó-költségvetési rendszerben 
egyszerűen csak bürokrácianövelés, nincs ésszerű magyarázat rá és a számviteli törvény sehol 
nem írja elő. Céltámogatást lehet pántlikázva is meg a bruttó költségvetés terhére pántlika 
nélkül is előírni. Ez rendkívül súlyos, ráadásul kimenetét tekintve semmiféle ésszerű kontroll 
nincs. Bármikor leírja bármelyik iskolaigazgató, hogy melyik terem mennyibe kerül. De miért 
kell ezt leírni? Arról van szó, hogy az állam egy adott feladatra pénzt ad, és az a kérdés, hogy 
az a feladat teljesült vagy nem teljesült. ez pedig a munkarendben ellenőrizhető módon 
kötelező tantárgyfelosztás van, kötelező nyilvántartási rendszer van, a tanügy-igazgatási 
rendszerben bármikor lekövethető, tehát nincs szükség erre. 

Ugyanez vonatkozik a 6. § (1) bekezdésére: a nem állami intézmények fenntartói alatt 
a költségvetési törvényben meghatározott fenntartókat kell érteni. Itt megint van egy 
diszkrimináció: a vállalkozói kör ebből ki van szakítva. Ez persze nemcsak itt van, hanem az 
egész közoktatásban, merthogy a piackonform szervezetek automatikusan kiesnek ebből. 
Lehet, hogy ez jó, tehát lehet nem szeretni a vállalkozókat, de ez a mondat erre vonatkozik. 
Az alapítványokra nem vonatkozik, tehát azok beleférnek. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Én is köszönöm. Dobos Krisztina! 
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DR. DOBOS KRISZTINA: Köszönöm szépen. Az első, amit már Gyuri említett: 

nekem is az a problémám, hogy ez három hónapra szól, és nem tudni, mi a jövő útja. Ugyanis 
most energiát, pénzt fektetnek be az iskolák meg az állam is, és nem látszik, hogy mi fog 
történni. 

A második: lehet, hogy furcsán hangzik, de nagyon tiltakoznék, ha ez a szakiskolák 
közismereti tantárgyaira vonatkozna, tudniillik az egy sokkal nagyobb probléma. Ha most 
ebből 10 millió vagy akár 50 millió arra fordítódik, akkor azt hisszük, hogy megoldottunk 
valamit? Semmit nem oldottunk meg, nem szabad bekeverni, úgyhogy nagyon támogatom, 
hogy ez csak a gyakorlatra vonatkozzon. Az egy igen komoly probléma, tessék vele 
foglalkozni és igen nagy pénzösszeget fordítani rá, de a szakiskolák jelenlegi közismereti 
oktatása sajnos nem fog lényegesen javulni, ha még csoportot is bontunk, és ebből az 
összegből biztos, hogy nem lehet megvalósítani. 

A harmadik problémám a következő. A gyakorlati megvalósításon gondolkodtam. Ha 
itt 1,1 milliárdra lenne szükség, és ez 400 millió forint, akkor vagy az történik, hogy sok-sok 
apró kis pénzt kapnak, és akkor bizony vagy létezik csoportbontás, vagy nem, vagy effektíve 
fel tudják használni, vagy nem. Inkább valamit jól definiáltan támogassunk meg, de ne 
aprózódjon el az összeg. Amit Gyuri elmondott, azt nem szeretném megismételni, de én is 
attól tartok – és már volt erre precedens –, hogy olyan támogatási rendszer alakul ki, amellyel 
számos esetben pont azt nem tudjuk megtámogatni, akinek igazán szüksége van rá, mert nem 
tud az önkormányzattól vagy a fenntartójától kiegészítést kapni, tehát azt a keveset sem tudja 
elfogadni, ami esetleg rá jutna.  

Egy kérdésem lenne. Az előterjesztésben az szerepel, hogy legalább heti négy óra, és 
most itt vita alakult ki a heti négy és hat óra között. Szeretném tudni, hogy ez egy létező vita-
e, amiről mi nem tudunk. 

Az utolsó problémám pedig a gyakorlati megvalósítással kapcsolatos. Körülbelül 30 
fős osztályok vannak a szakiskolákban, maximum 35-ig mehetnek el. Ha csoportbontás van, 
akkor ez nem kétfelé, hanem háromfelé van osztva. Ez szándékosan így történt? Nem lehetne-
e azt mondani, hogy a felével, tehát 15 fővel még meg lehet csinálni az osztálybontást? Vagy 
a 12 a jó? (Közbeszólás: A törvény írja elő a 12 főt.) De a törvény előírja azt is, hogy 
osztálybontás és nem csoportbontás. Tehát nem tudom megítélni, hogy valódi igény-e, hogy 
8-10 fős legyen, vagy még a 15 is belefér. Az, hogy kétfelé mennek a gyerekek, vagy 
háromfelé, az iskolaszervezés szempontjából egészen mást jelent. Gondolom, hogy hirtelen 
nem születnek műhelyek, és ez erre aztán végképp nem alkalmas, hogy ezeket finanszírozzák. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Karlovitz János! 
 
DR. KARLOVITZ JÁNOS: Köszönöm szépen. Egy nagyon izgalmas vitát hallottunk 

egy jó szándékú és szép tervezetről. Nem is nagyon merek hozzászólni, csak egy elvi és két 
gyakorlati, praktikus  kérdést vetnék föl. 

Az elvi kérdés az, hogy napjainkban, amikor annyira presztízsvesztes lett meg háttérbe 
szorított a fizikai munka, a munka, amit én még mindig nagybetűkkel írok, de már nagyon 
kisbetűkkel megy a gyakorlatban, jólesik egy ilyen, hogy ezt a gyakorlati munkát 
megtámogatják. Csak rögtön belenyilall az emberbe a fájdalom, hogy „csak ennyivel?”. Ez a 
munka, a fizikai munka nemcsak értékteremtő dolog, hanem az emberi értékteremtésnek, a 
személyiségfejlesztésnek, a szomatikus kultúrának, a manuális készségeknek a melegágya, 
tehát egy olyan kultúrterület, amit egy kicsit elhanyagolunk talán az elmélet javára. Én is azon 
vagyok, hogy ez tényleg csak a gyakorlati készségekre és a fizikai készségekre fordítódjék. 
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Csak a gyakorlati problémám az, hogy tényleg miért ilyen kevés, miért ilyen bizonytalan 
jogilag. Hogyha mi valamit tudunk hozzá tenni, támogatni, azt javaslom, hogy az OKNT úgy 
foglaljon állást, hangsúlyozzuk, hogy erre több kellene - bár ez az előterjesztésben is szépen 
benne volt.  

Talán ott tudnánk segíteni ebben, hogy amikor bejöttek a pályázatok, amikor 
értékelték a pályázatokat, és kiderül, hogy mennyien pályáztak, milyen kevés jutott, esetleg 
akkor újra elő kellene hozni, és akkor kellene egy állásfoglalás a következő költségvetésre, 
hogy több kellett volna és mennyivel több. Tehát amikor már konkrét adatok lesznek erről, 
esetleg térjünk vissza rá.  

A másik, ami fölvetődött bennem, hogy az OKJ most már megvan, kész van. 
Próbáltam utánajárni, tudom, hogy interneten fönn van, ha jól tudom, de nehézkes onnan 
leszedni. Nem tudom, megjelent-e, meg fog-e jelenni. Jó lenne abból nekünk kapni, hogy 
világosan lássunk a mai OKJ-rendszerben. Remélhető, hogy ez esetleg többször is elő fog 
jönni, és akkor, hogyha a kezünkben van, jobban látunk.  

Ez a két praktikus kérésem vagy javaslatom volna. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hoffmann Rózsa! 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA:  Egészen földhöz ragadt, praktikus kérdésem van. Ez a 

400 millió forint a költségvetésben erre az évre vonatkozik, ugye? Tehát lényegében három 
hónapot kell ebből megfinanszírozni? (Tóthné Schléger Mária: Négyet.) A decemberi már át 
szokott menni a januáriba. (Tóthné Schléger Mária: Nem lehet. Négyet kell.) Ha egész évre, 
tizenkét hónapra szólna, akkor, ha mindenki igényli, valóban csak a harmadára lenne elég, de 
így, hogy csak négy hónapról van szó - végeztem egy gyors fejszámolást -, azt hiszem, az 
igények ebből fedezhetők erre az évre. A folytatást majd a következő évi költségvetési 
törvényben kell biztosítani. 

Mégis azt szeretném kérdezni, hogy miután igényről és nem pályázatról van szó, ez 
azt jelenti, hogy aki benyújtja, és az itt felsorolt formális követelményeknek eleget tesz, 
bizton számíthat rá, hogy megkapja, ugye? 

 
FEDOR MIHÁLY: Igen. 
 
TÓTH JÁNOS:  Megkapja, csak kérdés, hogy mennyit.  
 
DR. HOFFMANN RÓZSA:  Mikor kap erről értesítést? Lehet-e erre tervezni a 

következő évet? Mert ez egyáltalán nem mindegy tantárgyfelosztásban, órarendben, humán-
erőforrásban. És ha tervezi, van-e rá garancia, hogy tényleg megkapja? Ha az összeg mégis 
kevesebb, ha rosszul számoltam… Körülbelül 25 ezer gyerek van egy első évfolyamon a 
szakiskolákban, nem? 

 
FEDOR MIHÁLY:  A szakiskolákban és a szakközépiskolákban együtt 80 ezer. 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA:  De most a szakközépiskolákat kivesszük.  
 
FEDOR MIHÁLY:  Ha megengedi, csak egy mondatot hadd tegyek hozzá! Már 

többedszer vetődött ez föl. A költségvetési törvény nevesíti a szakiskolát, szakközépiskolát - 
mi nem írhatjuk felül a rendelettel a törvényt. Bocsánat, már korábban is szerettem volna 
elmondani. 



 
 

20

 
 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA:  Hogyha 80 ezer, akkor a négy hónapra sem elég, ez 

biztos. Nos, akkor tényleg itt van az alapprobléma, hogy az iskola jóhiszeműen benyújtja 
június 30-áig. Akkor van neki másfél hónapja, hogy tantárgyfelosztást, órarendet, munkaerőt 
szerezzen. És mi van, ha nem kapja meg? Nem látom világosan. Ki fog dönteni, milyen 
kritériumok alapján, hogyha sokkal több az igény, mint amennyi összeg van. Erre azért 
valamit a bevezetőben vagy a rendelt szövegében kellene mondani, mert különben a 
gyakorlatban lehetetlenné válik, vagy győz az, aki szemfüles. Nem értem ennek a 
mechanizmusát, hogy hogy is gondolták. 

És még egyet: a tanműhely helyett valami olyan megfogalmazás talán megfelelőbb 
volna, hogy az iskola szervezetéhez tartozó gyakorlati hely - mert a lényeg, hogy ne menjen 
ki vállalathoz, céghez, akármihez. Gyakorlatot adott esetben egy tanteremben is lehet 
folytatni bizonyos módon, de a kertészet például nem az iskola épületében van, és 
hagyományosan azt tényleg nem lehet tanműhelynek nevezni. Valami generálisabb 
megfogalmazást javasolnék.  

 
ELNÖK: Mindjárt megadom még a szót, csak én előbb jelentkeztem. Utána Tóth 

János és Trencsényi. 
Egyetlen dolgot szeretnék kérdezni vagy javasolni - nem tudom eldönteni. Tanévben 

tervez egy iskola. Ha beindítja ezt a foglalkozást, és decemberig van rá pénze, akkor mit 
csinál januárban, ha nincs garancia arra, hogy ez folytatható. Egyszerűen nem lehet beugratni 
gyerekeket egyfajta tevékenységbe négy hónapra, mert a költségvetési törvény csak négy 
hónapra garantálja. Ez volt a hozzászólásom.  

A kérdésem az, hogy mit tehetne az OKNT - hogy látjátok? - annak érdekében, hogy 
ez a fenyegető anomália ne következzék be. Mert lehet azt mondani - nem javaslom, de 
lehetne mondani -, hogy ezt az egészet akkor fogadja egyetértéssel az OKNT, ha a következő 
tanévre garanciát kapnak az iskolák arra, hogy a most megszavazott keretben folytathatják a 
tevékenységet. Egyébként egyszerűen bűnnek, a gyerekek és a tanárok becsapásának 
tartanám, hogyha megint az szabályozna egy pedagógiai folyamatot, hogy hány hónapra 
látjuk ennek a pénzügyi fedezetét.  

Most jön Tóth János. 
 
TÓTH JÁNOS:  Folytatva, amit elnök úr elkezdett, én is úgy tartanám 

támogatandónak, ha nemcsak az lenne garantálva, hogy a következő tanévet befejezzék, 
hanem ezt a 10. osztályban is kell folytatni. Én azt gondolom, akkor van teteje, hogyha nem 
lesz egy luk, a 9. után, és nem csak a 11. évben lát ismét műhelyt vagy gyakorlati 
képzőhelyet.  

A másik: az iskola oldaláról közelítve, az iskola most azért, hogy meg tudjon felelni a 
feltételeknek, villámgyorsan nekilát a pedagógiai programját átdolgozni. És itt van az idő, ami 
nagyon zavar engem. Ezt a fenntartó elfogadja, és úgy fogadja el, hogy nem látja, 6 ezer 
forintot fog kapni a gyerek után, vagy ezret, netán csak ötszázat. Elképzelhető, hogy a 
fenntartó júniusban, a pedagógiai program elfogadásakor úgy dönt, hogy csak akkor 
támogatja ezt, ha neki plusz költséggel nem jár - márpedig valószínű, hogy így támogatja. 
Egyetértek Horn Györggyel abban, hogy valamiféle normatívaösszeget kell kikötni, mert az 
intézmények annak ismeretében fogják átdolgozni a pedagógiai programjukat. Arról most 
nem is beszélek, hogy ha tényleg csak erre az évre szól, akkor azzal a pedagógiai 
programmal, ami alapján elkezdték a képzést, mi fog történni a tanév második félévében. 
Tehát én is e mellett vagyok. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK:  Trencsényi Lászlóé a szó. 
 
DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ:  Én csak  azt szeretném hozzátenni, nem az anyaghoz, 

hanem Karlovitz  János kolléga hozzászólásához, hogy ne menj, János, olyan boldogan haza, 
mint gondolod, mert ez az előterjesztés nem a fizikai munka pedagógiai apoteózisáról szól. 
Rendezhet az OKNT vitát akár arról, hogy a fizikai munka utoljára a maoizmusban megjelent 
mindenek fölötti értéke adekvát-e a Magyar Köztársaság oktatási rendszerében, de a legjobb 
tudomásom szerint azoknak a gyakorlatoknak, amelyeket a magyar szakképző 
intézményekben folytatnak, legalább ötven százalékban semmi közük a fizikai munkához: a 
színész I. képzés - ha már szóba jött a színjátszó csoport - nem fizikai munkát végez gyakorlat 
gyanánt, az egészségügyi szakmacsoportokban - ha csak a kacsa kivitele nem számít fizikai 
munkának - szintén nem. Ne ringassuk magunkat abban, mert fölösleges, hogy itt a fizikai 
munka kapott egy pirospontot ebben az előterjesztésben. A gyakorlati képzés kapott - egy 
posztindusztriális társadalomban. 

 
ELNÖK: Liskó Ilona! 
 
LISKÓ ILONA: Bocsánat, hogy még egyszer megszólalok, de az, hogy van pénz vagy 

nincs pénz, vagy lesz folytatás vagy nem lesz folytatás, a szakképzés ügyében egy elég 
neuralgikus kérdés. Ebben a négy évben volt egy hatalmas nagy szakképzés-fejlesztési 
projekt a nemzeti fejlesztési terven belül. Megvalósultak ezek a tiszkek, amelyek szintén 
valamilyen módon a gyakorlati képzés modernizációját voltak hivatottak biztosítani. Hogy 
hogyan működnek, azt még nem nagyon lehet tudni, de remélem, hogy a szakképzés új 
kormányzata majd rendel egy hatásvizsgálatot erről. A legnagyobb pénz erre ment, és már 
akkor felvetettük, hogy nem kellene-e inkább az iskolákban folyó képzést modernizálni. 
Szóval új intézmények vannak, és úgy tudom, a következő NFT-ben is hatalmas pénzek 
lesznek humánerőforrás-fejlesztés címén, amiket a szakképző intézmények modernizálására 
és színvonalának emelésére kiválóan föl lehetne használni.  

Ebből, ami itt le van írva, és ahogy nincsenek eldöntve fontos prioritások, ahogy nincs 
megfogalmazva pontosan, hogy mit is kéne csinálni, meg mire használható ez a kicsike pénz, 
meg ahogy nincs folytatása, ami itt is előkerült, hogy az iskola hogyan tervez, kit vesz fel erre 
a pénzre, úgy látom, itt egy olyan probléma van, hogy már-már az is baj, ha van pénz, mert 
nem tudjuk okosan elkölteni. Biztos vagyok benne, hogy ha összeülnek az emberek, akik 
ezzel foglalkoznak, ki tudják találni azt, hogy miből lesz ennek a folytatása, mert hatalmas 
pénzek várhatók a szakképzés fejlesztésére, és ha jól tudom, a jelenlegi miniszterelnök egyik 
legnagyobb érdeme az, hogy még azokat a forrásokat is fölpuhították Brüsszelben, hogy mire 
lehet ezeket használni, meg mire nem lehet használni. Utána kéne valakinek nézni, aki ezzel 
foglalkozik, hogy mi lesz a jövőben, hogy tényleg hogyan lehetne ezt okosan, nemcsak új 
épületek fölállítására és berendezésére használni, hanem a jelenlegi munka fejlesztésére is. 
Úgyhogy én az OKNT-t arra biztatnám, hogy valami javaslatot vagy tanácsot adjunk ehhez. 
Nem olyan ínséges a helyzet, mint amilyennek ebből a 400 millióból hirtelen, rövid távon 
látszik, hanem ennél jobb, viszont mi nem vagyunk elég ügyesek és okosak abban – nem én, 
hanem akik ezzel foglalkoznak –, hogy hogyan lehet a pénzeket az általunk fontosnak tartott 
célokra jól felhasználni. (Nagy József: Tartalmi munkára.) Igen, tehát úgy, hogy elég 
hatékony legyen, és tényleg a minőségen látszódjon. 

 
ELNÖK: Hölgyem, Uram! Döntsétek el, hogy melyik kérdésre ki válaszol. 
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FEDOR MIHÁLY: Először is nagyon örülök a sok hozzászólásnak, bár úgy 

gondolom, a rendeleten túlmentünk. Ha elnök úr megengedi, a sorban először a legutolsóra 
reagálnék, amit Liskó Ilona mondott. 

 
ELNÖK: Ez a szólásszabadság. 
 
FEDOR MIHÁLY: Lehet, hogy fontos lenne, hogy esetleg az Országos Köznevelési 

Tanáccsal is a nemzeti fejlesztési terv 1-ről, illetve 2-ről beszéljünk, az Országos Szakképzési 
Tanács az, aki ezt többször is tárgyalta. Néhány dolgot szeretnék elmondani. 

Itt tényleg nagyon sok pénz van. A szakképzés az első időszakban, a nemzeti 
fejlesztési terv 1-ben háromféleképpen jelent meg. Van egy központi program, amelyet a 
Nemzeti Szakképzési Intézet, az Educatio és az Apertus Közalapítvány készítette. Ennek első 
lépése, hogy két héttel ezelőtt megjelent az Országos Képzési Jegyzék, június 30-ára 
elkészülnek a szakmai és vizsgakövetelmények, központi programok, és az iskolarendszerben 
2007. szeptember 1-jétől fognak ezek az új típusú képzések indulni. Ebben van 
pedagógusfelkészítés, pedagógus-továbbképzés és nagyon sok tartalmi dolog. A 800 
szakképesítésből, ami az Országos Képzési Jegyzékben volt, 416 maradt. Olyan új dolgok 
jelentek meg, amelyek Európában is mások szerint követésre méltóak: megjelenik a 
részszakképesítés, a ráépülő szakképesítés fogalma, pont a gyerekek érdekében.  

Egy példát hadd mondjak. Ha egy gyerek nem tudja letenni a szakmai vizsgát, mert 
nem felel meg, akkor mi történik? Képesítés nélküli lesz. Az új rendszerben viszont 
részszakképesítést kaphat, tehát gyakorlatilag egyetlenegy gyereket sem szeretnénk úgy 
kiengedni, hogy valamilyen képesítéshez ne jusson hozzá. Erre mondhatnék több példát. Van 
olyan szakképesítés, ami négy vagy öt részszakképesítésből tevődik össze. Lehet, hogy kettő 
vagy három részszakképesítést meg tud szerezni valaki, és azzal meg tud jelenni a 
munkaerőpiacon. A jelenlegi rendszerben képesítés nélkülinek számít, mert nem kaphat 
semmilyen papírt. Ez valószínűleg megérne egy külön tanácskozást, én nagyon röviden ennyit 
szerettem volna róla mondani. 

A másik: a térségi integrált szakképző központba hat vagy nyolc szakképző iskola, 
illetve – és ezt nagyon fontosnak tartom – felsőoktatási intézmény léphet be, ahol felsőfokú 
szakképzés van. Ez egy központi képzőhely, de az iskolák továbbra is működnek. Itt szintén a 
törvényre hadd hivatkozzak: megjelent a gazdaság erőteljes képviselete, mert úgynevezett 
szakmai tanácsadó testületek jönnek létre, és ezek javaslatot tesznek arra, hogy milyen 
képzések folyjanak az iskolában. Nagyon sokszor – és ezzel nem szeretném bántani az 
intézményeket – amilyen tanár volt, az iskolának amilyen felszereltsége volt, olyan 
szakképesítést indított. Én elfogadom azt, hogy van közoktatás-politikai funkciója is egy 
iskolának, de nagyon sok olyan intézmény van, aki köszönő viszonyban nem volt azzal, hogy 
milyen szakképesítésekre van szükség abban a régióban vagy környezetben. Ad abszurdum 
előfordult, hogy egy városban három iskolában képeztek autószerelőket; akik az egyikben 
végeztek, azok sem tudtak elhelyezkedni, de ugyanannyi létszámmal háromban képeztek. 
Ebbe nyilván van beleszólása a tiszknek. 

Pályázat alapján 16 tiszk valósult meg. Nagyon sok pénz még nem kaptak, ami miatt 
szomorú vagyok, hisz’ a 16 tiszkből 10-nek van aláírt szerződése, tehát ott indulhatott el a 
munka. 2008. december 31-ig használhatják fel, tehát ez N+2 év; a program 2006. december 
31-ig tart, de 2008. december 31-éig kell elszámolniuk, vagyis nyilván lehet már 
eredményeket várni, de ez igazán 2007-2008-ban fog megjelenni. Általában 600-900 millió 
forintot kapnak infrastruktúrára, tehát tényleg csúcstechnológiával felszerelt központi 
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képzőhelyek vannak, 300-350 millió forint pedig tartalmi fejlesztésre van, amit a professzor 
úr említett, ami saját tananyagfejlesztésre, a tanárok képzésre, nyelvi képzésre, önfejlesztésre 
és a többire fordítható. Ami nagyon fontos, az az, hogy nem a minisztérium határozza meg, 
nem központilag határozzák meg, hogy hogy költsék el ezt a 250-350 millió forintot, hanem 
ott helyben döntenek róla. Nyilván meg kell felelni azoknak a szerződéseknek, amelyeket 
Brüsszellel meg az irányító hatósággal kötnek, de ez helyben történik, és a jövőben is így 
lesz. 

A Nemzeti Fejlesztési Terv II., úgy gondolom, szintén megérdemelne egy külön 
tanácskozást. Ami biztosnak tűnik, az újabb 30-35 ilyen térségi integrált szakképző központ 
létrehozása. A Brüsszellel való tárgyalásnál ez az egyetlen, amit biztos, hogy senki nem 
kérdőjelez meg, hogy szükség van rá, és ehhez biztos, hogy meg fogjuk kapni 2007-2013. 
között a támogató álláspontot. 

Nyilván közoktatás-politikai, politikai kérdés, hogy milyen szerepe van egy 
minisztériumnak. Én úgy gondolom, hogy törvénykezési, jogszabály-alkotási, tervezési 
feladatai vannak, de egyre kevésbé fog a régiók életébe beleszólni. Adott estben 2007-2013-
ban a régiók szintjén fog eldőlni. Tehát hogy melyik tiszkben mi fog történni, azt a régióban 
fogják eldönteni. Nyilván rendeletekkel és törvényekkel ezt befolyásolhatjuk, de a tényleges 
tartalmi munka egyre inkább ott fog történni. Az NFT II. programnak is csak egy része lesz 
központi program, a többi pedig helyi, regionális program, tehát pályáztatás alapján. 

 
ELNÖK: Közben hadd kérdezzek - mert te informált vagy. Már többször beszéltünk 

arról, hogy jó volna az NFT II-ről valamilyen információt kapni, amihez legalább 
hozzászólhatnánk. Mit tudsz, milyen állapotban van, mikorra lehet betervezni ezt? 

 
FEDOR MIHÁLY:  Úgy tudom, a Nemzeti Fejlesztési Hivatal honlapján már rajta van 

- Marika, segíts, légy szíves - Nemzeti Stratégiai Keretprogram néven… 
 
TÓTHNÉ SCHLÉGER MÁRIA: Nem, a közlönyben volt.  
 
FEDOR MIHÁLY:  Nemzeti Stratégiai Referencia Keretprogram címen a Nemzeti 

Fejlesztési Hivatal honlapján rajta van. Már most lehet véleményezni, beküldeni. Az én 
információim szerint - de nem vagyok igazán szakértője ennek - április 5-én fogja a kormány 
tárgyalni az elvi dolgokat, majd április 15. és június 20. között - ezt nem tudom pontosan, 
mert a Nemzeti Fejlesztési Hivatal fogja szervezni - lesznek a társadalmi egyeztetések a 
szakmai szervezetekkel. Azt tudom, hogy június 20-án fogja a kormány - hogy az új vagy a 
régi kormány, ezt nem tudom - tárgyalni. Június 21-én kell kiküldeni Brüsszelbe, és az első 
olvasatban június 23-án már Brüsszelben tárgyalni fogják. Azért tudom, mert az oktatási 
főbiztosnak van egy szakképzési tanácsadó testülete, amiben 25 kormányzati, 25 munkaadói 
és 25 munkavállalói képviselő van, és 23-án már egy átfogó tájékoztatást kapunk a 
főbiztostól, hogy melyik ország milyen prioritásokkal stb. 

Ez még mindig nem egy - elnézést, hogy ilyen szavakat használok - úgynevezett PC, 
tehát három oldalra lebontott, amiben benne van, hogy mi a célja, milyen indikátorok stb. 
Ezekről az indikátorokról október-novemberben lesz a tárgyalás. Várhatóan november és 
január között már a pályázatok meghirdetése zajlik, legalábbis az én információim szerint. 

 
ELNÖK: Ez abból a szempontból érdekes, hogy ha úgy döntenénk, hogy a következő 

OKNT-ülésre - ami április elején van - ezt a témát napirendre tűzzük, akkor ehhez van már 
elég adat… 
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FEDOR MIHÁLY:  Ha javasolhatnám, szerintem a májusi OKNT-ra már lesz annyi. 

Úgy tudom, második héten tartjátok az üléseteket, és… 
 
ELNÖK: Akkor van értelme? 
 
FEDOR MIHÁLY:  Igen, június 20-áig. Én tehát a májusi OKNT-n el tudom képzelni. 

Elnézést, én bürokrata vagyok: ha a kormány 5-én tárgyal valamit, akkor utána az lejön 
hozzánk, még módosítani meg egyebek kell, tehát én úgy gondolom, a májusin már lehet. De 
nem én vagyok az illetékes ebben. 

 
ELNÖK: Kitűzzük májusra. Kitűzhetjük? (Többen: Igen.) Akkor ezt eldöntöttük. 
Folytasd, mert - bocsánat - félbeszakítottalak! 
 
FEDOR MIHÁLY:  Folytatnám.  
Azt szeretném jelezni, hogy amit többen is fölvetettek - Liskó Ilona, hogy közismeret 

vagy szakmai orientáció, pályaorientáció -, nagyon fontosnak tartom, és fontosnak tartanám, 
hogy ilyen vita legyen, csak egy kicsit eső után vagyunk, mert a költségvetési törvényben a 
parlament döntött erről. Nem vagyunk abban a helyzetben, hogy ezt ma megvitassuk, hogy 
közismeretre csoportbontásra biztosítsuk-e vagy nem, és nem vagyunk abban a helyzetben, 
hogy döntsünk arról, hogy szakiskola vagy szakközépiskola, sőt, olyan helyzetben sem 
vagyunk, hogy megmondjuk, tanműhely, iskolai tanműhely vagy más. A költségvetési 
törvényben az szerepel, hogy szakiskola és szakközépiskola, 9. évfolyam. Tehát kik 
igényelhetik? Az általuk fenntartott szakiskolák és szakközépiskolák 9. évfolyamán a 2006-
2007. tanévtől a pályaorientáció - tehát nevesítve van -, a szakmai alapozás és a 
szakmacsoportos alapozás gyakorlati részének biztosításához. Tehát nem zárhatjuk ki a 
szakközépiskolákat, nem is volt ilyen tervünk, és nem dönthetünk arról, hogy közismeretre, 
mert egy rendelettel nem írhatjuk felül a törvényt.  

Amit Ica mondott, úgy gondolom, azon el kell gondolkodni, majd a következő 
költségvetési törvény előkészítésénél, de ma ezen már nem tudunk vitatkozni, mert a rendelet 
nem lehet ellentétes a törvénnyel. 

A másik, hogy maximum 12 fő legyen. Szerepel a közoktatási törvényben a 
csoportbontás, tehát ennek szintén örülök. 

Ez, hogy 4 vagy 5, illetve 4 vagy 6 óra: a közoktatási törvényt, illetve a kerettantervi 
rendeletet kell betartanunk. Megkérném Marikát, hogy erről mondjon néhány mondatot, és 
utána folytatnám.  

 
TÓTHNÉ SCHLÉGER MÁRIA: Egy rövid magyarázat a négy illetve hat órára. 

Pontosan az a kiinduló pontunk, miután ez az összeg nem elegendő arra, hogy négy hónapon 
keresztül minden gyerek számára biztosítsuk a csoportbontást, ezért iktattuk be azt a korlátot, 
hogy csak olyan helyen finanszírozzuk, ahol legalább 4 gyakorlati óra van. 

A közoktatási törvény a szakiskolák vonatkozásában előírja, hogy gyakorlati oktatást 
kell folytatni 2006. szeptember 1-jétől, tehát nem megkerülhető, hogy ezt belevegyék a 
pedagógiai programjukba. Az viszont más kérdés, hogy egy órában, két órában, négy vagy hat 
órában teszik. (Nagy József: Vagy tizenkettőben!) Természetesen figyelembe kell venniük, 
hogy nem mehetnek túl azon a határon… (Nagy József: Bocsánat, oda van írva, hogy hat 
vagy több - az mit jelent? Bármennyit.) Természetesen bármennyit jelenthetne, de minden 
szakképző intézménynek be kell tartania a közoktatási törvény rendelkezéseit, a 
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kerettantervekre vonatkozó szabályokat, tehát nem mehet el a végtelenségig. Ez a négy óra 
magyarázata. 

A hat óra magyarázata pedig az, hogy a NAT 2003-as kormányrendelet alapján most a 
szakiskolai fejlesztési program keretében kifejlesztés alatt álló kerettanterveknél javaslatot 
tettünk rá, hogy hat óra legyen a gyakorlati oktatás. Mindezt figyelembe véve úgy gondoljuk, 
hogy amely szakiskolák ezt előnyben részesítik, azok 50 százalékkal magasabb finanszírozást 
kapjanak ehhez a csoportbontáshoz. 

 
FEDOR MIHÁLY:  Szintén fölmerült az, hogy pályázat vagy igénylés. Jelezném, 

hogy ez igénylés. Azért van ez a négy óra gyakorlat, a szűkítés miatt. Arra nincs se jogunk, se 
lehetőségünk, hogy például a szakközépiskolákat kizárjuk, de tudjuk szűkíteni. Amit Szenes 
úr mondott, hogy esetleg három óra, megfontolandónak tartom - én továbbítom. A négy órát 
azért javasolták, hogy azt preferáljuk, azt támogassuk, akinek nagyobb a gyakorlati oktatási 
óraszáma.  

Mi a garancia? Ezt többen fölvetették. Mi is szerettük volna, ha garancia lehetett 
volna, de a költségvetési törvény most egy éves. Garancia mégis egy dolog lehet: megjelent 
az 1057-es kormányrendelet 2005. május 31-én, amely előírta, hogy 2005. és 2013. között a 
szakképzés-fejlesztési stratégiában - és valaki említette, hogy a 10. osztályra is - a szakiskola 
9-10. és a szakközépiskola 9-12. osztályában 2006. szeptember 1-jétől, felmenő rendszerben. 
Tehát nyilván amennyire egy kormányhatározat kötelező érvényű, amíg azt hatályon kívül 
nem helyezik, ez a garancia. Törvénybe, mivel csak egyéves költségvetési törvény van, nem 
tudjuk beletenni, csak ez az 1057-es kormányhatározat szolgál pillanatnyilag garanciaként. 

Fölmerült az is, hogy szűkebb csoport, adott normatíva. Ha meg lett volna a teljes 
összeg, akkor tudnánk adni normatívát, hogy ennyi és ennyi összeget kapnak. Két dolgot 
kellene elkerülnünk. Az egyik: el kell kerülnünk azt, hogy nem használjuk föl a 400 millió 
forintot. Ma szerintem nincs olyan ember Magyarországon, aki meg tudja mondani, hogy 
hányan fognak megfelelni ennek a követelménynek, amit támasztunk a rendeletben, ezt nem 
tudjuk megbecsülni. Ha most megállapítunk egy normatívát, akkor két hibalehetőség van. Az 
egyik az, hogy nem lesz annyi, tehát nem tudjuk az egész pénzt felhasználni, azt pedig 
nagyon sajnálnám, ha ezt a nagy kalapba, az állami költségvetésbe visszatennénk. A másik: 
ha viszont rosszul mértük be, és többen jelentkeznek, akkor nem nyújthatunk be 
pótköltségvetést, tehát akkor olyan ígéretet vállalunk, amit nem tudunk teljesíteni, mert a 
költségvetési törvényt mi egy rendelettel nem módosíthatjuk. Tehát számomra nagyon fontos, 
amit mondtál, de ma nem tudom normatívába tenni, hogy 5700 forint vagy 8300 forint. Ha 
erre van javaslatod, akkor azt szívesen fogadjuk. 

Az iskolai tanműhely… Az van a törvény 27. § (2) bekezdésében, hogy a gyakorlati 
oktatást iskolai tanműhelyben kell megszervezni. Mi számít iskolai tanműhelynek? Amiket 
említettek, a mezőgazdaságnál a tankert, satöbbi, azok beletartoznak az iskolai tanműhely 
fogalmába. 

(Horn György felé:) Említetted, hogy az elszámolási rendszer tarthatatlan. Nekünk is 
vannak fenntartásaink, a Pénzügyminisztériummal egyeztetünk ebben a dologban. Azt viszont 
mindenki tudja, hogy amire a PM azt mondja, hogy nem, azt mi biztos, hogy nem fogjuk 
tudni keresztülvinni. Még egy egyeztetésre leülünk velük az elszámolási rendszer 
vonatkozásában, de ebben nem mi vagyunk a kompetensek. 

A következő a sok kis apró pénz, amit Dobos Krisztina említett. Hát ezért igyekeztünk 
valamilyen korlátot szabni. 

Fölmerült az a kérdés is, hogy ez miért csak ennyi. Említettem, hogy a költségvetési 
törvény előkészítésekor 1 milliárd 140 millióra tettünk javaslatot. Akkor a parlamenti 
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bizottsági ülésen az hangzott el, hogy próbáljuk ki, hogyan működik ez a rendszer, milyen 
buktatói vannak. Azt mondták, hogy nem biztos, hogy 1 milliárd forinttal kellene – elnézést, 
idézőjelben mondom – „kísérletezni”, nézzük meg egy kisebb összeggel. Ha lesznek pozitív 
hatásai, akkor nem zárkózik el egyik politikai párt sem ennek az emelésétől, csak nem akarták 
ezt hirtelen nagyon nagy összegre tenni.  

Az Országos Képzési Jegyzék rajta van a Nemzeti Szakképzési Intézet honlapján, de a 
Magyar Közlöny 18. számában is megjelent az 1/2006-os rendeletben. 

Az augusztus 15-ei időpont tekintetében is azt tudom mondani, hogy megpróbálunk a 
Pénzügyminisztériummal egyeztetni, ez az ő javaslatuk volt. 

Fölmerült, hogy tanévben tervez egy iskola. A költségvetési év sajnos nem a tanévhez 
igazodik. Remélem, hogy a következő költségvetési évben ez nem lesz gond. Igazán azt 
szeretnénk, amit említettél - nagyon örülnénk neki -, hogy ha normatíva lenne. A 
szakképzésnél elég sok dologban sikerült bevezetnünk - a gazdaságnak jó érdekképviselete 
van -, hogy ott lehetőleg mindent a minimálbérhez kössünk. Tehát nem azt mondtuk, hogy 
most ennyi lehet az elszámolható eszköz, hanem azt, hogy a minimálbér 20 százaléka, 
satöbbi. Ha kérhetem az Országos Köznevelési Tanácsot, majd amikor a normatívát 
kidolgozzuk, akkor azt szeretném javasolni, hogy nemcsak a szakképzésben, hanem 
mindenhol kössük a minimálbérhez, mert az mérhető, ott már nehéz utána a pénzt 
csökkenteni, tehát az összeghez mindig hozzá lehet nyúlni, de ha a minimálbérhez 
viszonyítok százalékot, az eddigi tapasztalataim szerint az mindig nehezebben megy  

Van egy nagyon fontos dolog ennél a rendeletnél, hogy március 31-éig ki kell adni; ha 
nem adjuk ki addig, akkor mulasztásos törvénysértést követünk el. 

Ennyit szerettem volna elmondani. Ha tudnak szövegszerű javaslatot tenni, azt 
szívesen vennénk. 

 
ELNÖK: Horn György! 
 
HORN GYÖRGY: Köszönöm szépen. Az a dilemmám, hogy abban a konstrukcióban 

– és ez nem tudom, mennyire derült ki a mondandómból –, ami itt elő van terjesztve, 
függetlenül attól, hogy mi van a törvényben vagy hogyan, ez rosszul fog működni, tehát 
prognosztizálható, hogy így rosszul fog működni, nem oda kerül, nem úgy. Ebből 
következően végig kell azt gondolni, hogy mik azok a változtatási elemek, amik ebben 
lennének. Csak egy példát mondok. Ti magatok is rögtön hozzátettétek, mert azt szeretnétek, 
hogy majd az OKNT fogadja el a szakiskolai kerettantervet, hogy arra 50 százalék lesz még 
pluszban. Erről aztán meg végképp nem tudjuk, hogy hányan fogják csinálni. Tehát azért ez 
rugalmas, ha éppen magatoktól jön a módosítás, kevésbé rugalmas, ha mástól érkezik. Itt egy 
csomó dolgot tisztázni kell. 

Az egyik az időpont. Az iskoláknak nem lehet olyan pályázatot kiírni, ahol az időpont 
június, miközben – de itt el is mondtad – az szvk csak június 30-án jön ki. Olyan szakmai 
gyakorlati képzésre, ahol azt mondjuk, hogy majd idővel rögzíteni kell, hogy mik azok az 
elemek, amiket a szakképzés befogad, olyasmire kell pályázni, ami még meg sem jelent 
aznap. Ennek formailag nincs köze hozzá, merthogy ez pályaorientáció, de a gyakorlati 
képzés egészében az átállás egyik kulcsdilemmája az – bele is szorítottuk a határidő-
problémába –, hogy iskoláktól elvártok valamit, aminek egyetlen feltétele sem teljesül akkor. 
Még az sem, hogy megmondjátok, mennyi pénz lesz, mert az majd augusztus 15-én lesz. 
Nincs más választás, csak az, hogy meg kell mondani, mennyi pénzről szól - még akkor is, ha 
vissza kell adni -, és kiknek. Ha ez nem megy, mert benne van a törvényben a 
szakközépiskola is, akkor mégis csak pályázatot kell kiírni, és a pályázatban prioritásokat kell 
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megfogalmazni. Akkor viszont a prioritásokban, bár én nagyon örülök ennek a 
normatívarendszernek, de ha másképp nem megy, azt kell mondani, hogy pályázhat ugyan 
mindenki, de közzé kell tenni, hogy kiknek van prioritása. Abban a pillanatban ez a probléma 
feloldódik.  

Jelzem, a törvényt is ti írtátok, ugyanilyen lobbirendszerben, mint ezt. Ez úgy 
működik, tudjuk jól, hogy különböző szempontok alapján különböző emberek tesznek hozzá 
ezt vagy azt. Tehát lehet itt most hivatkozni a törvényre, mert mindig megtesszük, de 
valójában arról van szó, hogy született egy egyébként helyénvaló kezdeményezés felemás 
törvényi megoldással. Szerintem ebben a helyzetben a kormányzatnak az a dolga, hogy a 
felemásságnak azt a felét próbálja megoldani, ahol ez nem működik. Rossz az, ami ide le van 
írva. Annak ellenére, hogy a cél jó, a pénz mégis csak 400 millió, ez így nem jó. Tehát ha 
június, akkor legyen kiírva, hogy mennyi pénzért, milyen feltételek mellett, kiknek, vagy 
kiknek van prioritása. 

Ugyanez vonatkozik arra is, amit mondtál a PM-ről. A PM kétségtelenül nagy hatalom 
a magyar kormányzatban, de meggyőzhető, ha szakmai érvek, szakfeladatok vannak. 
Márpedig a szakfeladatra kell megjelölni ezt a dolgot, és szerintem akkor érvényesíthető az, 
hogy pántlikázott pénz folyó finanszírozás mellett nem számolható el korrekt módon. Ezt 
megértik. Az a tapasztalatom - nem tudom, ti hogy látjátok -, hogy a PM-esek nehezen 
győzhetők meg, viszont ha meggyőzhetők, akkor éppen azzal, hogy valami ésszerű, 
racionális. Én legalábbis ezt tapasztaltam. 

Az elszámolásnál, a határidőknél, a pályázati formánál, és még egyszer javasolnám, 
hogy ne tegyünk bele differenciált óraszámot. Abba rögtön belementek, hogy a 
szakközépiskolában legyen kevesebb - felcsillant a szemük, mert kevesebb pénzt kell 
odaadni. Ez egy jó ötlet, persze, de tényleg azt gondolom, hogy mondjuk meg: ez ennyi, és 
ehhez ennyi jár. Akkor ne legyen se négy, se hat, se nyolc, se kettő, hanem annyi. Ha négy, 
akkor négy. Az egy átlátható, megérthető, mindenki számára mérlegelhető változat. És 
hozzátennék egy fenntartói kötelezettségvállalást a pályázathoz is. 

 
ELNÖK: Liskó Ilona, Karlovitz János. 
 
LISKÓ ILONA:  Egy egészen kicsi javaslatom lenne. Fölmerült Fedor Mihály 

részéről, ki tudja azt kiszámolni, hogy hányan fognak pályázni. Ezt azért elég jó 
megközelítéssel ki lehet számolni. Az ember megnézi az OM-nek a tavalyi statisztikáját - 
amit maguk gyűjtenek. Egyik évről a másikra nagy változások nincsenek, és abból pontosan 
kiderül, hogy hány helyen folytatnak ilyen fajta képzést, az hány gyereket érint, és azt hány 
12 fős csoportra kell osztani akkor, ha ebben benne vannak a szakiskolai képzést végzők, meg 
a szakközépiskolai képzést végzők is. Nagy a gyanúm, hogy az utóbbi esetben tényleg az lesz, 
amit Krisztina mondott, hogy 1500 forintot fog kapni egy gyerekre egy iskola. De ezt ki 
lehetne számolni, és szerintem érdemes is lenne.  

 
ELNÖK: Karlovitz János. 
 
DR. KARLOVITZ JÁNOS:  Nekem egyetlen javaslatom lenne, egyetlen mondat. Ha 

legközelebb erről vagy más szakképzési ügyről tárgyalunk, célszerűnek tartanám valahogy az 
Országos Szakképzési Tanáccsal együtt. Legalább ismerkednénk, és egy egységes álláspontot 
tudnánk kialakítani. Noha remélem és gondolom, hogy Szenes György képviseli egyszerre 
mind a kettőt, mert gondolom, hogy ott is… (Dr. Szenes György: Nem!) Akkor pláne jónak 
tartanám, hogy együtt valahogy… 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Szenes két mondatra kap még szót. 
 
DR. SZENES GYÖRGY:  Ebben a vitában tényleg nagyon sok minden szóba került, 

az egész magyar költségvetési és tervezési gondokat ezen a szerencsétlen, nyomorult - nem is 
törvényen - rendeleten próbáljuk számon kérni. Attól félek, hogy azért ez  nem működik. 
Nagyon jól tudjuk, hogy azok a normatívák sosem fedezik a valóságos költségeket. Láttuk év 
végén a kollégiumi problémákat, és lépten-nyomon előkerülnek ezek a dolgok. Azért tartom 
végtelenül fontosnak, hogy legalább valami elmozdulás tizenév távlatában történt ebben az 
ügyben. És hogy ez nem a legideálisabb, azt belátom, de önmagában nagyon-nagyon értékelni 
kell, hogy egyáltalán a kormányzattal el lehetett fogadtatni, hogy egy ilyen normatíva 
előálljon, és ebben nagyon köszönöm a minisztériumnak ezt a munkáját. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Lezárjuk a vitát. Azt hiszem, egyértelmű, hogy magát az intézkedést, ennek 

az alaptendenciáit pozitívan és örömmel fogadtuk, javaslatainkat pedig további emésztésre 
kínáljuk föl az illetékeseknek. 

Köszönöm a részvételt. Van-e még valakinek valamilyen témája?  
(Kosinszky Zsuzsa jelzésére:) Ja, igen! Tudjátok, a múltkor már szó volt róla, hogy 

Kozma Tamás felesége elhalálozott, és egy autót indít a minisztérium az én kérésemre, hogy 
aki le akar jönni a temetésre, így megtehesse. Ez a holnapi nap folyamán lesz, Szarvason. 
Zsuzsa biztosított róla, hogy egy személyautó már van, és ha a létszám több, úgy bővítjük a 
kapacitást. Nem gondolom, hogy itt most nyilvánosan jelentkezzünk, de akkor kérem, hogy 
vegyétek ezt tekintetbe. Én mindenképpen lemegyek, és - gondolom, egyetértésetekkel - egy 
szerény sírcsokorra ráírjuk azt, hogy az Országos Köznevelési Tanács nevében. Zsuzsánál 
szíveskedjetek jelentkezni. 

Az ülést bezárom, a részvételt, az aktivitást köszönöm - és most nem lesz két hét 
múlva OKNT, csak áprilisban, a rendes időpontban. 

 
(Az ülés végének időpontja: 12 óra 36 perc)  

 


