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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 15 perc)

DR. LORÁND FERENC, az OKNT elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot
kívánok! Az árvízi helyzet némileg megtépázta a sorainkat, mert a Debrecen-vonalon vannak
komoly gondok, de Brezsnyánszky úr jelezte, hogy ha késve is, de jönni fog. Többen jelezték,
hogy nem tudnak jönni, így például Hadházy Tibor szintén a közlekedési nehézségekre
utalván nem tud jönni.

Egy olyan napirendi pontunk van, amelyben okvetlenül határozatképesnek kell
lennünk, ami a kompetenciánkba tartozik, ez a NAT kiegészítése egy passzussal. Állítólag ha
Brezsnyánszky László megérkezik, éppen annyian leszünk… (Kosinszky Zsuzsa: Még egy
kell, még Vágó Irén is érkezhet, nem jelezte, hogy nem jön.)

Akkor szeretném kérni, mielőtt a napirendi pontokat megszavaztatnám, hogy
állandóan húzódik egy előterjesztés, aminek az első fogalmazványát Trencsényi László
követte el, aztán volt egy variáció, amit Liskó Ilona is aláírt és többször itt volt az OKNT
előtt, ez a szakképzést, de elsősorban a szakiskolai kerettantervet megelőző periódusra
vonatkozik. Nagyon kérlek benneteket, hogy ezt a pár sort olvassátok át, nem gondolom,
hogy e fölött vitát kellene nyitni. Szenes úr, mint fő szakképzési érdekképviseleti
személyiség, ezt a szöveget korrektnek, jónak tartotta. Nézzétek meg, ha átmehet, akkor én
már postázom is. Csak az szóljon, akinek valamilyen kifogása van.

KERTÉSZ JÁNOS: Szerintem az „ifjak” helyett jobb lenne az, hogy „fiatalok”.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Más? (Nincs jelzés.) Ha nincsen, akkor mint az OKNT
véleményét elküldjük a szakképzés illetékeseinek, miniszter úrnak és mindenkinek, ezzel egy
nagy adósságot törlesztettünk. Köszönöm szépen.

Ezek után remélem, mindenki kézhez kapta Fésűs úr levelét, amelyet lesokszorosítva
kiadtunk, ez csak reagálás a mi beadványunkra, amit az Akkreditációs Bizottság pedagógiai
bizottsága elé terjesztettünk. Megkapták és így döntöttek. Ez csak tájékoztatás.

Most teszem fel a kérdést, hogy a napirendet elfogadják-e. Aki igen, kérem, jelezze!
(Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk.

Az első napirendi pont a nemzeti alaptanterv módosításáról szóló szöveg. Azt
javaslom, hogy annak ellenére, hogy a teljes létszámból még hiányzik Brezsnyánszky úr,
beszéljük meg és nyilvánvalóan az ő véleményüket is meghallgatjuk, amennyiben
megérkeznek. Nem kellene ezt még egyszer idehozni, mert az idő eléggé sürget. Be fogjuk
tartani a szabályokat, tehát addig, ameddig a kellő létszám ezt meg nem tudja szavazni vagy a
korrigált szöveget, addig ezt nem tudom, mint testületi véleményt előterjeszteni, de a vita mai
eredményéről, akár lesz formális testületi határozat, akár nem, egy tájékoztató feljegyzést
fogok küldeni Jakab úrnak, és mindazoknak, akikre tartozik a dolog, Friss Péternek, illetve
neki nem kell, mert itt ül.

Akkor azt javaslom, hogy Friss Péter terjessze elő az első napirendi pontot.

FRISS PÉTER: Egyszerű a helyzet. Erről már az elmúlt alkalommal volt szó. Lezajlott
a vita, a viták tanulságait érvényesítettük abban a szövegmódosításban, amely most az OKNT
előtt van, amely talán – szándékunk szerint – egyértelműbb, világosabb és érthetőbb módon
fogalmazza meg azokat a szándékokat, amelyek miatt ez a két szakaszból álló módosítási
javaslat megszületett. Az egyik, a 2/A §-sal kapcsolatban alapvetően inkább nyelvi,
érthetőségi problémák merültek fel – ezt remélhetőleg sikerült tisztázni. Csak visszaidézem,
hogy az előző változatban olyan módon is olvasható megfogalmazás volt – valóban, nyelvileg
nem túl sikeresen –, mintha az lenne a lényeg, hogy állandóan és fokozatosan terhelni,
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terhelni és terhelni, és minél jobban terhelni kívánjuk a tanulókat. Azt gondolom, ezt sikerült
megoldani.

Ennél azért lényegesen természetesebb a 10/A § (1) és (2) bekezdésében
megfogalmazódott álláspont, amely egyrészt egyértelművé teszi, hogy az általános iskola alsó
tagozatán emelt szintű oktatást – hagyományos értelemben vett tagozatot – a testnevelési és a
művészeti területeken lehet létrehozni, illetve a második – és talán ez a legfontosabb –, hogy
részvételi lehetőséget biztosítson lehetőleg mindenkinek, aki ebben részt akar venni, ilyen
vagy olyan módon, attól függően, hogy az évfolyam milyen létszámmal bír. Tehát akár, ha
egy osztály, akkor mindenki részt tudjon venni ebben, ha több osztály, akkor is maximális
lehetőséget felkínálva biztosítsa az iskola a részvétel lehetőségét ebben a
többletszolgáltatásban, többletkínálatban.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Én is köszönöm. Hozzászólásokat kérek!

TÓTH JÁNOS: A 10/A § (1) és (2) bekezdése között érzek ellentmondást. Az (1)
bekezdés utolsó mondata úgy szól: csak akkor lehet szervezni, ha biztosítja valamennyi… A
(2)-nél azonban kitér a sorsolásos igénykielégítésre. Nem lehet-e valahogy feloldani ezt az
ellentmondást a két pont között? Köszönöm szépen.

ELNÖK: Más? (Nincs jelentkező.) Akkor én mondok valamit hozzászólásként ehhez a
ponthoz tartozóan. A mondat úgy szól, csak akkor szervezhető, ha az biztosíttatik, hogy ebben
az oktatásban mindenki részt vehet. Világos, hogy ide kellene egy olyan megszorító jelző,
hogy aki erre jelentkezik. Aki testnevelésre és művészetekre jelentkezik, világos, csak akkor
szervezhető, hogyha 30 férőhely van, de húsz gyerekkel töltik be, ha annak a tíznek a
felvételét az osztályok garantálják. Ennek volt egy előzetes vitája - azt hiszem, Ica volt még
ott, amikor Péterék ezt a szöveget vitatták –, hogy azt megakadályozzuk, hogy ezzel a
tagozati szisztémával egyfajta egészen korai szelekció elkezdődjék. Miközben azt senki nem
vitatta, hogy ezen a két területen a tehetségnek, az adottságoknak olyan explicit
megnyilvánulási módjai vannak, amelyek jogosulttá teszik, hogy külön többletgondoskodást
kapjanak ezek a gyerekek, és emelt szinten legyenek képezhetők.

De hogy ne alakuljon ki megint ez a fajta szelektív értékrend, gondolták az
előterjesztők – és azért vagyok ilyen tájékozott, mert a megelőző vitára is meghívtak –, hogy
ezt a lehetőséget kiküszöböljük.

Én tehát azt gondolom, bele kellene tenni, hogy csak akkor lehet megszervezni, ha
biztosítja valamennyi, az osztályban tanuló diák felvételét helyett, hogy valamennyi, az
osztályban tanuló, erre jelentkező vagy erre aspiráló diák felvételét. Mármint arra, hogy ő is
ebben a csoportban akar lenni. Ezzel lesz értelme annak is, amire te utaltál. Ugyanis a padok
száma véges egy osztályban. Kiemelték ennek a két műveltségi területnek a
kedvezményezettjeit vagy tehetségesebbjeit, de aki ettől függetlenül szeretne ide jelentkezni,
az férjen el, de ha ez több, akkor erre a kontingensre a nemzetközi gyakorlatban sem találtak
még igazságosabb módot, mint a sorsolás.

Tessék, Liskó Ica és utána Vekerdy.

LISKÓ ILONA: Bocsánat, de szerintem a 10/A-ban van egy elírás, mert itt
emlékezetem szerint az előző változatban is az volt, hogy „valamennyi, az iskolában tanuló
diák felvételét”. Tehát nem ebben az osztályban. Ha szerveznek egy osztályt, akkor persze
hogy abban mindenki részt vesz. Ez úgy szól, hogy „Az emelt szintű oktatást csak akkor lehet
megszervezni, ha biztosítja valamennyi, az iskolában tanuló diák felvételét.”. Ennek másként
nincs értelme, Péter!
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Mi az, hogy akkor lehet megszervezni, ha biztosítja valamennyi, az abban az
osztályban tanuló diák felvételét? Oda veszik fel, persze, hogy akkor ő részt vehet. Ez így
értelmetlen.

DR. VEKERDY TAMÁS: Egyetértve ugyan azzal, amit mondtál, de itt van egy
különbség a többi emelt szintű oktatáshoz képest. Itt nem arról van szó – és úgy éreztem a
szavaidból, hogy mintha egy picit az volna benne –, hogy akik ebben jók, akik ebben
tehetségesek, akik ebben kiemelkedőek. Itt nem erről van szó, hanem arról van szó éppen,
hogy ez a dolog – testnevelésben és különösen művészetekben megmerítkezni – valamennyi
gyerek számára rendkívül előnyös. És itt nem művészképzésről van szó. Ez a probléma
összefügg a harmadik napirendi ponttal – amiről majd ott beszélek, ha itt leszek még –, hogy
itt azért van kiemelve ez a két terület a kodályi értelemben – vagy bármit mondhatok –, mert
minden gyerek személyiségfejlődése szempontjából rendkívül előnyös, ha művészetekkel
foglalkozik, empátiás intelligencia, emocionális intelligencia stb. És nem művészképzésről
van szó! Ez itt egy rendkívül fontos mozzanat.

Mint ahogy… De most nem akarok belemenni a harmadik napirendi pontba.
Nem arról van tehát szó, hogy tehetséges gyerekek számára rendezett tagozatos

osztály.

ELNÖK: Laci?

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Nekem tulajdonképpen kérdésem van. Azt nem értem
egészen – de lehet, hogy ez csak az én gyenge képességem –, hogy ez a 10/A miért a nemzeti
alaptantervről szóló rendeletben jelenik meg. Ez klasszikusan törvényi dolog, hiszen az emelt
szintről vagy nyomott szintről nem a nemzeti alaptanterv rendelkezik, hanem a közoktatási
törvény, hiszen az emelt szint azt jelenti, hogy a NAT-hoz képest plusz képességfejlesztést
vagy tudásátvitelt produkálhatnak azok a tagozatok, amelyek az emelt szintet kiérdemelték.

FRISS PÉTER: A törvény úgy szól, hogy a NAT-rendelet az oktatásszervezéssel
kapcsolatos rendelkezéseket is tartalmazhat. Tipikusan az emelt szintű oktatás órakereteiről és
egyebekről a NAT-rendelet, tehát nem a NAT melléklete, hanem a NAT-rendelet
törzsszövege rendelkezik ma is, tehát ez jogilag ott van, ez nem törvényi szintű szabályozási
tárgy egyébként ma sem, csak azt a keretet adja. Jogilag ez jó helyen van, ezt megnyugtatásul
tudom mondani. Gondolom, hogy tartalmilag vissza tudunk térni a felvetésekre.

DR. SZABADOS LAJOS: Lehet, hogy rosszul érzékelem a dolgokat, de nekem az az
utóbbi időszakról a véleményem, hogy egyre több olyan törvényhelyi és rendeleti módosítást
találunk, amelyek beavatkoznak az iskolák életébe, beavatkoznak a képző intézmények
életébe. Nagyon sokszor elmondtam, hogy több mint négy évtizede vagyok a pályán, de ha
nekem ilyet írnak le, hogy milyen legyen az alsó tagozatos oktatás, akkor engem vérig
sértenek. Miért? Tapasztaltak egy-két helyen a rendeletalkotók olyat, hogy nem játékos volt,
ezért kellett ezt ide tenni, ezért kell a tanítókat megsérteni ezzel, hogy ezt le kell írni rendeleti
helyben?

Tehát elvileg nem értek egyet ezzel a rengeteg bürokráciával. Köszönöm szépen.
(Megérkezik dr. Dobos Krisztina.)

ELNÖK: További hozzászólás vagy reflexiók arra, amit Szabados úr mondott? (Nincs
jelzés.) Akkor Friss Péteré a szó.
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FRISS PÉTER: Először a szöveggel kapcsolatosan. Akkor az a szövegjavaslatom,
hogy a 10/A § (1) bekezdés: Az emelt szintű oktatást csak akkor lehet megszervezni, ha
biztosítja valamennyi, az emelt szintű oktatásban részt venni kívánó és az osztályban tanuló
diák felvételét. (Liskó Ilona: Az iskolában!) Nem, itt két külön dologról van szó.

Az 1. § arról szól, amikor egy osztály van az iskolában, egy osztály szerveződik meg,
és akkor lehet egy osztályt így megszervezni emelt szinten, ha mindenki számára biztosított a
részvételi lehetőség. Ha nem tudja biztosítani az iskola, akkor ne szervezzen ilyen típusú
emelt szintű oktatást. (Liskó Ilona: Mindenki számára, aki az iskolába jár!) De nem az, aki az
iskolába jár, mert csak egy évfolyamon tud járni, tehát csak évfolyamban tudunk
gondolkodni. Egy első vagy második osztályban a hatodikos, hetedikes emelt szintű
oktatásban nem tud részt venni, tehát itt csak évfolyamokban lehet gondolkodni, osztályról és
évfolyamról.

LISKÓ ILONA: Péterkém, a 10/A-hoz képest a második egy megszorító. Az azt
mondja, hogy ha ez nem megy. Éppen ezért az első nem lehet szűkebb, mint a második, mert
akkor értelmetlen a szöveg.

FRISS PÉTER: A (2) bekezdés arról szól, hogy ha több osztály van, akkor módja
legyen bárkinek, bármely osztályba sorolódik is, tehát ez egy másik dolog, akkor is módja
legyen, ha emelt szintű oktatásban ezen a két területen részt kíván venni, bekapcsolódni,
abban részt venni. Ne az osztályok döntsék el, hogy ő emelt szintű oktatásban részesülhet-e
vagy sem. Ha három osztály van, ő akkor is tudjon részt venni attól, mert a C) osztályba vagy
a B)-be jár, abban részt tudjon venni. Ez egyébként egyszerűen megszervezhető a
gyakorlatban. Tehát erről a két dologról szól ez a két bekezdés.

LISKÓ ILONA: Nézze meg, hogy az előző változatban az iskola szerepelt. (Tóth
János: Nem lehet évfolyamot írni osztály helyett?)

ELNÖK: Az adott évfolyamban tanuló diák felvételét. Péter aggodalmát értem, hogy
ha egy hetedikesnek eszébe jut, hogy emelt szintű testnevelésben akar részesülni, akkor
lemegy az elsősökhöz?

LISKÓ ILONA: De akkor a második mihez képest megszorító, hogy „amennyiben ez
nem megy”? Akkor nincs értelme a másodiknak.

FRISS PÉTER: Még egyszer. Ha egy osztály van, és egy osztályt indít, akkor az egy
osztályt úgy kell megszervezni, hogy annak az emelt szintű oktatási elemében részt tudjon
venni bárki, aki az osztályba jár. De előállhat az, hogy ha van két vagy három osztály és van
30 hely, egyszerűen nem férnek be többen mondjuk a tornaterembe, fizikai képtelenség, akkor
az a 30 bármelyik osztályból összejöhessen, és ne kelljen egy osztályba terelni a gyerekeket,
mert az osztályszervezésnek még egyéb szempontjai is jó, ha vannak, ellentétben azzal a napi
gyakorlattal, amely ezt nem mindig veszi figyelembe; tagozatos osztályok és
maradványosztályok, erről szól a dolog.

LISKÓ ILONA: Az első csak arról szólhatna, hogy valamennyi, az iskolába járó és
erre jelentkező diák felvételét biztosítja, és ehhez képest lehet megszorító a második, hogy ha
így nem szervezhető meg, akkor ez meg az a lehetőség van. Annak nincs értelme, hogy az
első egy szűkebb körre vonatkozó rendelkezés, mint a második, amelyik úgy kezdődik, hogy
ha így nem szervezhető meg. Tehát ez egy logikai hiba.



8

FRISS PÉTER: Akkor azt kell mondani, hogy valamennyi, az évfolyamon tanuló, az
iskola itt semmiképpen nem jó kifejezés.

DR. SZENES GYÖRGY: Szeretném Tamásnak és Icának is mondani, hogy persze,
bizonyára nem értek hozzá, hogy a művészetek nagyon fontos dolgok és azoknak a fejlesztése
még fontosabb. Tehát aki nem akar ilyen típusú oktatásban részt venni, azt ne akarjuk már
odarángatni. Tehát csak azt lehet írni, hogy aki oda jelentkező, és nem az iskoláról, hanem
csak évfolyamról beszélgethetünk, mert az adott évfolyam…

LISKÓ ILONA: Akkor hagyjuk ki az (1) bekezdést, mert a második szól az
évfolyamról. Az elsőnek az iskoláról kell szólnia, mert annál kisebb az évfolyam.

DR. SZENES GYÖRGY: Az egész iskoláról ez a dolog nem szólhat, csak
évfolyamként lehet, mert lehetséges, hogy az emelt szintű oktatást meg tudja szervezni
elsőben, másodikban és harmadikban… (Liskó Ilona: Ez van a (2) bekezdésben.).., és
negyedikben már nem tudja megszervezni. És nincs egyáltalán, csak az első három
évfolyamon van, és csak azok számára lehet, akik oda jelentkeznek… (Liskó Ilona: Az
rendben van, írjuk bele, hogy aki jelentkezik.)… és csak évfolyamszinten lehet ezt az egész
dolgot értelmezni, iskolaszinten nem lehet értelmezni.

MAKKAI LÁSZLÓ: Ez az első mondat nem arról szól, amiről most itt a vita folyik,
bocsánat. Ez a mondat arról szól, hogy ha nem jelentkezik minden gyerek az osztályban,
akkor ilyen osztályt nem lehet indítani. Ennek ez az értelme. Tehát hiába akarnak az
osztályból 29-en művészetet tanulni, ha egyetlenegy már nem akar, akkor ilyen osztályt
indítani nem lehet. Ez a mondat erről szól. Lehet, hogy nem ez volt a célotok, de ezt jelenti ez
a mondat. Ha nem ez volt a célotok, akkor olyan mondatot kell megfogalmazni, amilyen a
célotok volt. De itt ez csak és kizárólag erről szól, hogy csak akkor indítható osztály, ha
mindenki oda jelentkezik.

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Illetve fordítva, azt nem teheti meg az iskola,
bocsánatot kérek, hogy azt mondja délben, hogy na, ablak felőli padsor, ti nem vagytok
tagozatosok, menjetek a libalegelőre szexuális ismereteket tanulni egymástól, az emelt
szintűek pedig itt maradnak hegedülni. Ezt nem teheti ez a tilalom. Most csak az a nagy
kérdés, hogy ez diszkriminálja az egyosztályos, egy évfolyamos iskolákat, ahol kizárja az
emelt szintű tagozatot. Ez pedig esélyegyenlőtlenséget jelent.

FARKAS ISTVÁN: Én kérem Pétert, hogy szóljon hozzá, hogy mi a ti szándékotok,
az-e, amit most szövegszerűen megfogalmazok, mert itt egy jövő idejű melléknévi igenév
megoldja az egész kérdést: „Ha biztosítja valamennyi, az osztályba felveendő diák tanítását
az ilyen módon szervezett oktatásban”.

Itt már a megszervezett osztályról van szó. Ha Péter szándékával ez egyezik, akkor ez
megoldja azt, hogy van-e vagy nincs még osztály. Tehát megismétlem: biztosítja valamennyi,
az osztályba felveendő… (Liskó Ilona: Az osztályba jelentkező…) Nem: felveendő. Itt ugyanis
én azt a szándékot vettem ki, amit most te is mondtál, hogy ne lehessen aztán később
darabolni. Ezt az osztály szervezése előtt kell eldönteni. Ha biztosítja valamennyi, az
osztályba felveendő – lehet jelentkező is – diák tanítását az ilyen módon szervezett
oktatásban. Péter szándékát én így látom, de a „jelentkező”-t is elfogadom. A felvétel
keményebb lépés, mint hogy jelentkezik vagy nem jelentkezik. Nem tudom, a Péter
szándékával ez egyezik vagy nem. Mert ez egy már megszervezett osztályról szól. Ha a
szándék ez, akkor a szöveg talán jó.
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FRISS PÉTER: Az osztályba jelentkező - tehát aki oda akar menni, azok számára
válogatás, szűrés nélkül hozzáférést biztosít, ha egyszer ilyen az iskola kínálata. Ez a szándék.

KERTÉSZ JÁNOS: De ha túl sokan jelentkeznek, akkor lép életbe a másik. Szerintem
ez jó.

FARKAS ISTVÁN: Még pontosabban: felvett. Mert itt van egy rés, hogy túl sok
jelentkezik, de akit felvettek, annak számára mindnek kötelező ez a fajta képzés.

FRISS PÉTER: A „jelentkező” szó ezt megoldja, mert itt kötelező felvételről is szó
van. Ez általános iskola, tehát egy picit a felvételnek más az értelme.

SZAKÁCS MIHÁLYNÉ DR. Nem szeretném bonyolítani, de én azt gondolom, hogy
ha van emelt szint egy iskolában, akkor kell hogy legyen egy nem emelt szint egy adott
műveltségi területen. Azon kezdtem gondolkozni, hogy ha egy kistelepülésen egy iskola egy
osztályt működtet – amit Laci is, gondolom, hogy ilyen megközelítésben vetített elénk –, az
valóban ne szervezzen emelt szintet, mert mi lesz azokkal a gyerekekkel, akik igazán nem oda
akarnak menni. Nem tudom, hogy ez diszkriminálja-e a gyerekeket, egyszerűen megfosztja
ettől a lehetőségtől, de valóban, ha emelt szint van, akkor kellene egy nem emelt szint.

FRISS PÉTER: Én azt gondolom, hogy ezt megoldaná a következő: „Az emelt szintű
oktatást csak akkor lehet megszervezni, ha biztosítja valamennyi arra jelentkező diák
felvételét az ilyen módon szervezett oktatásba.” Magyarul, aki emelt szintű oktatásban részt
akar venni, az részt vesz. De muszáj mégis kivételt tenni, mert ha hatvanan jelentkeznek, és
csak negyven hely van, a negyven hozzáférjen ehhez az oktatáshoz – és akkor tud életbe lépni
a (2) bekezdés. Nem tudom, világos volt-e így a mondat.

LISKÓ ILONA: Akkor „az osztályban tanuló” kimarad, és az „ide jelentkező” kerül
be.

FRISS PÉTER: Mert akkor nem ragaszkodunk az osztálykeretekhez. Elképzelhető sok
variáció a megvalósításra: egy osztály, két osztály, osztott csoport. Vegyesebb ennél a világ -
nem akarok most belemenni. Ezt a szövegjavaslatot tenném, mert így van értelme az (1) meg
a (2) bekezdésnek is.

LISKÓ ILONA: Akkor olvassa fel még egyszer ezt a mondatot!

FRISS PÉTER: Az emelt szintű oktatást csak akkor lehet megszervezni, ha biztosítja
valamennyi arra jelentkező diák felvételét az ilyen módon szervezett oktatásba.

DR. KELEMEN ELEMÉR: Nem határozza meg az osztálykeretet?

FRISS PÉTER: Nem az osztálykeretet határozza meg, hanem a gyerek lehetőségét.
Mert ez a szándék lényege, hogy aki ilyenben részt akar venni, és az iskolának ilyen kínálata
van, ne az iskola döntse el.

KERTÉSZ JÁNOS: Akkor nem csak ez az egy mondat kell, semmi más?
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FRISS PÉTER: Nem, mert valamit mondani kell arról, hogy ha ez fizikailag, objektíve
nem szervezhető meg, mert például nincs annyi testnevelő tanár, nem tud órát tartani.

KERTÉSZ JÁNOS: Ebben a mondatban nem osztályról szól.

FRISS PÉTER: Úgy kell megszervezni, hogy biztosítsa valamennyi felvételét, aki oda
akar menni. De előállhat az a helyzet, hogy fizikailag nem lehet mégsem, mert nincs annyi
rajzasztal, egy táncterem van, ahová korlátozott számban férnek be, és nem tudja megoldani.
Akkor marad a (2) bekezdésben foglalt eljárás.

KERTÉSZ JÁNOS: Akkor csak a sorsolás marad. De én úgy gondolom, mégsem kell
akkor két bekezdés – elnézést kérek –, egy bekezdésbe be lehetne ezt az egészet venni
olyanformán, hogy ha a rendelkezésre álló lehetőségek…

LISKÓ ILONA: Ott folytatódna, hogy „ha nem teljesíthető”.

KERTÉSZ JÁNOS: Ha nem teljesíthető, akkor sorsolással kell eldönteni.

FRISS PÉTER: Szerintem azt, hogy hány bekezdés, bízzuk a jogászokra, hogy ők
hogy szeretik tagolni.

KERTÉSZ JÁNOS: Mindenesetre más nem kell. A (2) bekezdés eleje nem kell

ELNÖK: Tautologikus a dolog, igazatok van, mert az első három sor teljesen
tautologikus.

KERTÉSZ JÁNOS: A (2) bekezdésből csak ez kell, hogy ha ez nem megy, akkor mi
lesz.

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Nagyobb a veszély, hogyha az 1. és a 2. §-t
összevetjük. Akkor most azt mondja a törvény, hogy a Vekerdy által nagyon helyesen
hangsúlyozott művészeti nevelés és testnevelés csak emelt szinten lehetséges, mert a 2/A §
azt mondja, hogy az alsó tagozaton problémát lehet fölvetni, érdeklődést lehet felkelteni,
megoldást lehet keresni, és ismereteket lehet elsajátítani. Tudomásom szerint a testnevelés és
a művészeti nevelés nem jellegzetesen ismeret-elsajátíttató. Tanulói képességek fejlesztését
szolgáló ismeretek. Bizonyítsuk be, hogy van olyan ismeret, amely nem fejleszt képességet –
naná! –, viszont kizártuk azt, hogy ez egy ilyen monopolhelyzetbe kerülő neoherbartiánus,
konstruktivista didaktikus álláspont, hogy képességeket – ne adj’ Isten – ismeretek nélkül is
lehet fejleszteni. Például a „guruló átfordulás előre”-t vagy a… (Közbeszólások.) „A tanulói
képességek fejlesztésére, illetve az azokat szolgáló…” Lényeges különbség, mert így csak
herbartiánus tanterveket fogadhatunk el - annak meg nem örülnék.

LISKÓ ILONA: Fejlesztését, illetve az azokat szolgáló ismeretek…

TÓTH JÁNOS: Abban az esetben, hogyha egy kisiskolában egy osztály indul elsőben,
és tud indítani emelt szintet, de másodikban már nem minden gyerek - vagy szülő - vállalja fel
az emelt szintű képzést, akkor jön a libalegelő-aspektus, mert akkor vajon tényleg mi történik
a többi gyerekkel? Ez az egyik része. A másik pedig az esélyegyenlőségi része. Hogyha egy
kisiskola első évfolyamán, pont ahol szeretné – ha én jól gondolom – a rendelet kidolgozója,
hogy minden arra érdemes gyerek emelt szintű képzést kaphasson zenéből vagy
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testnevelésből, de csak az az egy osztály indul, akkor nem tudja ezt a rendszert működtetni,
merthogy lesz olyan, aki nem jelentkezik ezekre. Nekem tehát van egy kis értelmezési
aggályom ezzel kapcsolatban. Körülbelül el is mondtam.

DR. KELEMEN ELEMÉR: A Trencsényi Laci által felvetett problémára és a 2/A §
tartalmára szeretnék visszaugrani vagy átugrani. Egyetértve Szabados Lajossal, és személyes
berzenkedésemet is kifejezve a pedagógiai kultúra tartományába tartozó elemek jogi
szabályozásával szemben, ha nem is a teljes bekezdést, de ennek az első részét fölöslegesnek
tartom. Legföljebb a második mondatot kellene megtartani, ami a helyi tantervekre
vonatkozóan ír elő bizonyos szempontokat a tanulói terhelés növekedésével kapcsolatban.
Hogy játékos formában, tanulói közreműködésre épüljön, az pedagógiai evidencia – még ha a
gyakorlat nem is igazolja ezt ilyen mértékben vissza. Abszurditásnak tartom – már a
törvénnyel kapcsolatban is szóvá tettem annak idején –, hogy pedagógiai magatartást,
pedagógiai kultúrát jogi eszközökkel próbáljunk befolyásolni. Régen rossz annak az
iskolának! Köszönöm.

LISKÓ ILONA: Csak erre szeretnék reflektálni azzal a kiegészítéssel, hogy egyetértek
azzal, amit Laci mondott, tehát az ilyen megfogalmazási kiegészítéssel. Azt gondolom, hogy
abban teljesen egyetértek, hogy a jó tanár és a pedagógiai szakértő és a pedagógiai képző
szemszögéből valóban egy túlbiztosítása valaminek és egy túlbeszélése, de a gyakorlatot
esetleg még sértőnek is találhatja egy olyan tanár, aki hosszú éveken vagy évtizedeken
keresztül így tanít. De a pedagógiai gyakorlatot ismerve és azt ismerve, hogy mi történik a
valóságban az iskolákban, úgy gondolom, hogy ez a megfogalmazás egyáltalán nem
felesleges, hiszen az a nagyon sok igyekezet és törekvés, ami itt a törvényi szabályozással és
a finanszírozással az utóbbi időben történt annak érdekében, hogy az alsó tagozatos, tehát a
kisgyerekkorú gyerekek ne legyenek túlterheltek és ne egy ismeretközpontú oktatás folyjon,
az a gyakorlatban még mindig nagyon-nagyon sok kívánnivalót hagy maga után.

Tehát azt gondolom, hogy ebben az esetben félre kellene tenni az önérzetünket egy
közösen vallott értékrend érdekében, és azt mondani, hogy kétségtelen, hogy nem a törvényi
szabályozás ennek a megfelel helye, de azért nem olyan nagy baj, hogy ha ez a dolog itt is
szerepel a cél érdekében.

Tehát én ezzel a kiegészítéssel, amit Laci mondott, hogy jobb legyen a
megfogalmazás, mindenképpen támogatnám.

ELNÖK: Most én is hozzászólnék. Ha figyelmesen elolvassátok a mondatot, a mondat
nem azt mondja, hogy hogyan kell tanítani, hanem azt mondja, hogy a tantervnek biztosítania
kell, hogy ha valaki így akar tanítani, akkor ne ütközzön akadályba. Tehát nem a pedagógust
sérti ez a mondat, mert nem előírja neki, hogy mit tanítson, hanem amikor a tantervet, a helyi
tantervet készíti, akkor ügyelnie kell erre a szempontra. Ez esetben nem arról van szó, hogy
metodikai kérdést ír elő egy törvény, hanem a folyamatszabályozó legfontosabb helyi
dokumentum számára vagy szempontjából fogalmaz meg elengedhetetlen kritériumokat.

Én ebben a megfogalmazásban ezt el tudom fogadni.

DR. VEKERDY TAMÁS: Nem aktuális, mert Liskó Ilona és te elmondtátok, amit
mondani akartam, és hogy sajnos, túl közel vagyok talán az iskolákhoz, csak úgy mondom,
miközben Lajossal is egyetértek, hogy rettenetes, ami van nem egy helyen vagy nagyon sok
helyen, és valóban az van, hogy ez mégsem, ennek ellenére nem a pedagógust szólítja meg és
sérti, hanem a tantervkészítőnek mondja meg, hogy erre lehetőséget kell adni.

ELNÖK: Trencsényi László, és azt hiszem, utána lezárhatjuk.
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DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: A 2/A-val, mint a helyi tantervekre vonatkozó
előírásokkal akár egyet is értek és a KTB tagjaként nyilván az lesz a dolgunk, hogy ezekre a
szempontokat majd értelmezni és kimunkálni, mert akkor ez egy jóváhagyási szempont lenne,
hogy az a kerettanterv, amelyből helyi tantervet készítünk. De azért valljuk meg őszintén,
hogy ez – az utókornak mondom – a NAT kudarcának beismerése, mert ha a NAT
önmagában ezeket nem tudja elérni, hanem a mellérendelt jogszabályban külön ki kell írni,
hogy apukám, az erről szól és nem arról, amit Vekerdy tapasztalt, akkor nem tudok szebbet
mondani, akkor nem jó a NAT. Úgyhogy egy év már leketyegett a NAT-ból, két év múlva
erre a mondatomra figyeljünk. (Dr. Szenes György: Nem erről van szó!) Ha jó a NAT, akkor
ezt nem kellene beleírni, mert akkor a NAT alapján készített helyi tantervek csak ilyenek
lennének. Ezek szerint vannak nem ilyen helyi tantervek, ezek vagy törvénytelenül működnek
és akkor ez egy törvényességi kérdés, hogy a szakértők, akik a helyi tanterveket jóváhagyásra
segítették, nem ismerik vagy nem alkalmazzák a NAT-ot, akkor ez egy – ha úgy tetszik –
felügyeleti probléma, vagy pedig a NAT nem szándékai szerint szabályoz.

Ez most ezt nem érinti, csak nagyon tanulságos ebből a szempontból.

DR. SZENES GYÖRGY: Én csak azt mondanám erre, hogy valamennyi igazság van
abban, amit mondasz, de alapvetően a helyi tanterv az, ami az iskolán számon kérhető; nem a
NAT, hanem a helyi tanterv az a dokumentum. És ha ez a helyi tantervről szól, akkor ennek
itt helye van, mert a fenntartó a helyi tantervet hagyja jóvá, nem a NAT-ot.

ELNÖK: Láttál már jó NAT-ra épített rossz helyi tantervet. (Dr. Szenes György: Így
van!) Dobos Krisztina!

DR. DOBOS KRISZTINA: Bocsánat, két dolgot szeretnék mondani. Azt gondolom,
hogy a 2/A elvileg egy evidencia, de a mai pedagógiai gyakorlatot ismervén, nem baj, ha
százszor elmondunk bizonyos dolgokat, és ilyen szempontból akár még egy kormányrendelet
része is lehet. Hozzáteszem, hogy a pedagógusok nem fogják elolvasni a kormányrendeletet,
és nem fognak elgondolkodni azon, hogy most ez meglegyen. De ez egy szubjektív
megjegyzés.

A másik, elnézést, hogy elkéstem és ezért nem akartam szólni, nekem egyetlenegy
problémám továbbra is felmerül. Világosan az volt a törvénykészítő szándéka, hogy csak
testnevelés és művészeti területen lehessen emelt szintű oktatást csinálni, amivel egyet is
lehet érteni, tehát ne legyen matematika tagozat, nyelvtagozat, alsó tagozatban ez teljesen
evidens. Nekem egy problémám van, hogy mind a testnevelés, mind a művészetek területén
valami alapkészségeknek kell lennie. Nem akarok abszurd példát mondani, de egy százkilós
hatéves kisfiút nem biztos, hogy testnevelés-tagozatra kellene íratni. Lehet, hogy a szülei
testnevelés-tagozatra íratnák be, de lehet, hogy nem tesznek vele jót, mert neki egy másfajta
mozgásra lenne szüksége. De ha jelentkezik, akkor fel kell venni, és akkor ez egy nagyon
komoly problémát jelent, vagy lehet, hogy nincs tehetsége vagy nincs jó hallása, akkor egy
zenei tagozatra való beíratása sem annak a gyereknek nem tesz jót, sem a többi gyereknek,
mert neki egy speciális fejlesztésre lenne szüksége, hogy egy kicsit javuljon a hallása. Ez az
egyik problémám, amit nem tudok, és itt sem látok erre példát, miközben azt fontosnak
tartom, hogy azért lehessen ilyen tagozatot csinálni.

A másik komoly problémám pedig abból ered, hogy nemcsak a kistelepülések
iskoláinál, hanem mondjuk egy külvárosi, városperemi szegény kerületben, szegényebb
önkormányzatban lévő iskolánál nagyon könnyen előfordulhat, hogy erre való hivatkozással
azok a szakkörök, az emelt szintű testnevelés vagy emelt szintű kézműves oktatás vagy
hasonló meg fog szűnni, mert azt mondják, hogy tessék ilyen tagozatot csinálni, vagy menjen
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el a szülő egy ilyen tagozatos iskolába, ha azt szeretné, hogy a gyereke kézműves szakkörre
járjon vagy zenére vagy emelt szintű testnevelésre.

Tehát van egy veszélyhelyzet abban a tekintetben, hogy a nehéz pénzügyi helyzetben
lévő iskolafenntartók könnyen fogják azt mondani, hogy majd ott fogják megoldani, ezekben
az emelt tagozatokban fogják megoldani a szakköröket, önképző köröket vagy emeltebb
szintű oktatást, és ebben nem látok védelmet, nyilván máshol kellene ebben segíteni. De lesz
egy ilyen veszély, mert azt mondják, hogy vannak ilyen tagozatok, odamenjenek azok, akik
érdeklődnek.

ELNÖK: Akkor olyan szöveget próbálj mondani, amit meg lehet szavaztatni.

FRISS PÉTER: Az egyik, amit nagy nyomatékkal szeretnék elmondani, hogy én nem
érzem ebben a NAT-nak sem a kudarcát, sem az erényét, abban, hogy a helyi tantervvel
kapcsolatosan további irányadó, útmutató szabályozás beépül a rendeletbe, a törvényben is
van egy csomó előírás a helyi tanterveket illetően, más előírásokban is, a NAT-rendeletben is.
Azt gondolom, hogy ez önmagában nem kudarca a NAT-nak, tehát én ezt enyhén szólva is
túlzó következtetésnek látom. Ez egyfajta segítség a NAT-implementáció értelmezéséhez.
Rengeteg e-mailt, levelet tudnék bemutatni, egyszer lehet, hogy egy ilyen válogatást érdemes
lenne, a legutóbbi múlt hetit hadd idézzem, akár jegyzőkönyvön kívül is: mit tehetek –
kérdezi a szülő -, amikor harmadik osztályban a tizenkét példából álló matematika-dolgozatot
diktálja a tanító néni, és még meg is kellene oldani, és hát az én kislányom lassan ír stb. Azt
kérdezi, van-e valami szabály, amibe ő kapaszkodni tud? Nyilván egy szabályt lehet mondani:
menjen el, nézze meg, hogy a helyi tanterv vagy a helyi értékelési lehetőségek adnak-e
ilyenre módot.

A helyi tanterv, a helyi pedagógiai program az egyetlen – ha úgy tetszik – jogforrás,
amire egy ilyen esetben hivatkozni lehet és tudunk, éppen azért, mert az iskolák jelentős
autonómiával rendelkeznek a magyar oktatásügyben.

Sok ilyen példát tudnék mondani. Azt jelenti, hogy a helyi tanterveket adott módon
segíteni kell, hogy olyan szabályozási kritériumoknak feleljenek meg, amelyeket ekként is
értelmeznek a pedagógusok. Tehát nem csupán pedagógiai dokumentumként és fejlesztési
dokumentumként, hanem szabályozási dokumentumként, amihez a szülő is mérni tudja a saját
helyzetét, lehetőségeit.

A másik az emelt szintű oktatás. Az a megfogalmazás, ami itt kialakult – és itt közben
segítséget kaptam, így fel is tudom olvasni, köszönöm –: „Az emelt szintű oktatást csak akkor
lehet megszervezni, ha biztosítja valamennyi arra jelentkező diák felvételét az ilyen módon
szervezett oktatásba” – majd egy picit lehet még stilizálni, de azt gondolom, tartalmilag erről
van szó. Számomra a példa nem nagyon jó, mert egy százkilós gyerekből kiváló nehézatléta
lehet adott esetben – tehát sok mindent tudunk mondani. Nem beszélve arról, hogy 6-7-8 éves
korban még sok minden fejleszthető és fejlesztendő még. De nem kötelezzük ezzel a
megfogalmazással, hogy mindenképpen részt vegyen az emelt szintű oktatásban, hanem ezt a
lehetőséget kínáljuk, ha az iskola egyáltalán ilyen lehetőséget felkínál az oda jelentkezők
számára. A részvétel lehetőségét kell biztosítani, a bekapcsolódást, a hozzáférhetőséget –
hogy ilyen EU-s terminológiát idézzek.

Tehát erről szólna az egész szabályozás. Hogy ezt nyelvileg jól, pontosan fejezi-e ki,
az számomra kérdés, és akkor még igyekszünk adott esetben pontosítani, ha ebben egyetértés
van.

Mivel a szakkör megszervezése, meg az emelt szintű oktatás órakerete ugyanannyiba
kerül, őszintén szólva nem látom e mögött az anyagi, finanszírozási kérdést. Azt érzékelem,
amire esetleg Krisztina utal, hogy könnyen letudathatja az önkormányzat, hogy menjetek oda,
és akkor legalább itt már nem kell finanszírozni. De azt gondolom, ez nem ennek a
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következménye lesz, hanem adott esetben más alkuk és más kínálatok dolga – például annak,
hogy vonzóvá kell tenni az iskolát, hogy odamenjenek a gyerekek, hogy a normatívát
megszerezzem. Itt azért ellenérdekeltségek legalább annyira vannak. Ennél egy bonyolultabb
egyensúlyi állapot van a dolog mögött: dinamikus egyensúly –ezt így kell mondani.

Én tehát azt kérem, hogy ha támogatja…

LISKÓ ILONA: És a második szövegszerűen hogy szól?

FRISS PÉTER: A 2. § vagy a 10/A (2) bekezdése?

LISKÓ ILONA: Ha az emelt szintű…

FRISS PÉTER: … úgy kell megszervezni, hogy az adott évfolyam bármely, abban
részt venni kívánó tanulója részt tudjon venni vagy részt vehessen.

LISKÓ ILONA: Mert az a javaslat, hogy az első három sort ki lehet hagyni, és úgy
folytatódjék, hogy ha nem teljesíthető, akkor jön a sorsolás.

FRISS PÉTER: Valóban, igen. Megértettem. Nyilván nincs itt szükség rá, mert
ugyanazt mondja, mint a most pontosított.

LISKÓ ILONA: Ha ez nem teljesíthető, akkor…

FRISS PÉTER: Egyetértünk.

ELNÖK: A következő megszorítással teszem föl szavazásra a kérdést – tekintve, hogy
nem vagyunk tizenhárman, csak tizenketten –, én megszavaztatnám azt, hogy ezzel a
szöveggel egyetértenek a jelenlévők – már ha ez jön ki a szavazásból –, ami nem helyettesíti,
hogy amikor tizenhárman leszünk, akkor ez vita nélkül előterjesztésre kerülhessen.

Péter ezzel elkésik valami? Mert most nem tudtuk az árvizet szabályozni…

FRISS PÉTER: Erre nem tudok válaszolni, hogy a kormány mikor…

ELNÖK: Itt van a szövegváltozat, amiben megegyeztünk minden szempontból. Akkor
lesz határozatképes, hogyha tizenhárom fő mellett egy pillanat alatt megszavazzuk. Péter?

FRISS PÉTER: Ha nem illetlenség egy ilyet ajánlani, én azt se tartom
elképzelhetetlennek, hogy átírjuk a szöveget, pontosítjuk, és egy e-mailes módon, gyorsan –
holnap vagy hétfőn – körbe tudna menni. Akkor mindenki látja egyben a szöveget, hogy ne
legyen kétség, pontosan értettük-e meg. Nem tudom, van-e ilyen az Országos Köznevelési
Tanács szmsz-ében.

ELNÖK: Csak e-mailben való szavazás nincs, csak személyes részvétel melletti – de
ez egy nagyon jó ötlet. Most megszavazunk egy szövegváltozatot, aminek egyes mondatait ti
már fel is olvastátok. Megkapjuk e-mailben a végleges szöveget, és reagálunk rá. Aki nem
reagál azzal, hogy ezt a szót kérem kicserélni – mert kiszorultak belőle a nők –, akkor
egyértelmű, hogy ez elfogadottnak minősül. Jó?

Akkor ezt a napirendi pontot ezzel lezárjuk, mármint a vita részét. Szavazásra teszem
fel a kérdést, hogy azzal a megszorítással, ami a jelenlegi szavazás érvényességére
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vonatkozóan tőlem elhangzott, magát a korrigált szöveget megszavazzuk-e vagy sem. Aki
igen, tegye fel a kezét! (9) Ellenszavazat? (3)

DR. KELEMEN ELEMÉR: Azzal a megszorítással, hogy én a kifogásolt 2. §
tartalmával a meggyőzőnek tűnő érvek ellenére sem értek egyet.

ELNÖK: Szerepel a jegyzőkönyvben. A szavazás eredménye világos: 9:3 - és mehet.
Várjuk az e-mailt.

Köszönjük a részvételedet.

FRISS PÉTER: Még maradnék… (Derültség.)

ELNÖK: Nem több, mint öt perc szünet!

(Szünet: 11.08 – 11.22 óráig)

ELNÖK: Foglaljatok helyet, rátérünk a következő napirendi pont tárgyalására. Az
előadó Friss Péter, és csak annyit szeretnék mondani, hogy tekintve, hogy ez a tartalmi
szabályozás kérdéseihez tartozik, itt egyetértési jogunk van. Most már Brezsnyánszky
Lászlóval kiegészülve, megvan a 13 fő, tehát érvényes határozat lesz. Parancsolj!

FRISS PÉTER: Itt egy meglehetősen speciális területről van szó, mintegy 2-2,5 ezer
gyereket érintő problémáról, ezért tulajdonképpen a bevezetőt írásban elküldtük a tartalmi
összefoglaló cím alatt, hogy egy kicsit tájékozottabb lehessen mindenki, aki az anyagot meg
kívánja ismerni vagy elolvassa.

Tehát lényegében arról van szó, hogy a tankötelezettség kategóriáját, fogalmát
kiterjesztettük azokra a gyerekekre is, akik korábban képzési kötelezettség alá estek, tehát ha
úgy tetszik, most teljes a tankötelezettség minden gyerek számára. De természetesen ez egy
egészen sajátos tankötelezettség-teljesítési mód, és szerettük volna, hogy ezzel a jogi fogalmi
kiterjesztéssel együtt az esélyek, a lehetőségek és a segítségnyújtás is szervezettebb,
szakszerűbb, támogatottabb lehessen. Erre szolgál az órakeretek növelése, a szakmai
követelmények kialakítása, amelyet sokszor egyedi, egyéni eltérésekkel kell megfogalmazni.
Szeretnénk hosszabb távon a II. Nemzeti Fejlesztési Terv keretében további, legalább
régiónként egy olyan kórházi iskola létrehozását is megcélozni, amelyek pontosan ezeknek a
gyerekeknek az ellátására ilyen módon az egészségüggyel, az oktatásüggyel közös feladatként
lehetőséget adnak egyfajta fejlesztésre, mindarra, amit ezek a gyerekek igényelnek.

Nagy Gyöngyi kolléganőm, szakmai tanácsadó szakértőként részt vesz, tehát ha
kérdés van, akkor inkább majd őt fogom kérni, hogy válaszoljon, hiszen ő ennek a területnek
a szakértője. Annyi a dolog lényege, hogy nagyon rászoruló családok számára is próbál
segítséget adni, túl a tartalmi szabályozás előírásain, keretein, amelyet szakmai
szervezetekkel, civil szervezetek bevonásával készítettünk el. Maga a kezdeményezés is
egyébként civil szervezetektől, szakmai szervezetektől jött, hogy terjesszük ki a
tankötelezettséget teljes körre is, és ilyen módon valósítsuk meg ezeknek a gyerekeknek a
segítését.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy ez egy
kegyelmi állapot, hogy most 13-an vagyunk, mert Kertész úr el fog menni pillanatokon belül.
Ezért azt kérem, hogy most csak az szólaljon meg, aki azt mondja, hogy ha ez a mondat benne
marad, akkor én ezt nem szavazom meg. Ha nincs ilyen, nem azt mondom, hogy ezzel



16

lezártam a jelentkezés lehetőségét, akkor rögtön szavazásra fogom feltenni a kérdést, és utána
méltathatjuk, csak félek, hogy elfogyunk és megint nem lesz határozatképes az OKNT.

Tehát kérdezem, hogy a beterjesztett, nem a tartalmi összefoglaló című, a
tájékoztatásunkra szolgáló anyaggal, hanem a beterjesztett miniszteri rendelettel
kapcsolatosan van-e a szavazást befolyásoló vélemény, egyet nem értés, szövegmódosítás?

DR. DOBOS KRISZTINA: Nekem lenne egy kérdésem, hogy az 5. oldalon ez a
fejlesztőiskolai oktatásban legyen egy pedagógus vagy konduktor, ez rendben van, de a 3.
pontban az, hogy gyermekápoló vagy helyette gondozónő és takarító együtt iskolánként. A
gyermekápoló és a gondozónő helyettesíthetőségét értem, de a takarítót nem, az egy másik
kategória számomra. (Dr. Vekerdy Tamás: Gyermekápoló vagy helyette gondozónő és
takarító együtt.) Tehát ha van egy takarító, akkor az helyettesíti a gyermekápolót vagy
gondozónőt?

DR. VEKERDY TAMÁS: Nem. Vagy gyermekápoló van, vagy gondozónő és takarító
együtt.

FRISS PÉTER: A munkakör megosztásáról van szó. Bölcsődében, óvodában ez ma is
így van, tehát ugyanez a szabályozás van.

FARKAS ISTVÁN: Én Gyöngyikét kérdezném, nem tudom, hogy egy régi anomália
már feloldódott-e. Aki az egészségügyhöz tartozik, és úgy foglalkozik ezekkel a gyerekekkel,
annak mondjuk nem járt hosszabb szabadság és egyéb, ami jár a pedagógusoknak. Én régen
figyeltem ezt, most nem bukkantam itt ennek a feloldására, de lehet, hogy valahol menet
közben ez feloldódott. Ők olyan terhet vállalnak, ami mondjuk hozzánk képest tízszer akkora.
Tehát nagy tisztelettel tekintek az itt tanító kolléganőkre, kollégákra, és egy régebbi anomália
él bennem, és itt nem találtam feloldását, de lehet, hogy már közben a jogalkotás ezt
felszámolta.

NAGY GYÖNGYI MÁRIA: Olyan megközelítésből ez a különbség megszűnik, hogy
a közoktatási törvény decemberi módosítása rendelkezett arról is, hogy 2010-ig létre kell
hozni ezekben az intézményekben a fejlesztőiskolai intézmény egységet. Tehát közös
igazgatású, többcélú intézményként funkcionálva, akik a fejlesztőiskolai oktatásban vesznek
részt, azokra természetesen a pedagógusokra vonatkozó jogok és kötelezettségek lesznek
érvényben. (Farkas István: Köszönöm szépen, megnyugodtam, mert akkor ez feloldódott.)

SZAKÁCS MIHÁLYNÉ DR.: Szeretném kérdezni, hogy a fejlesztőiskolai oktatásban
alkalmazott vagy alkalmazandó szakemberek sorában helyes-e az, hogy konduktort nevezünk
meg, amikor gyógytestnevelők nagyszerűen el tudják látni azokat a fejlesztő feladatokat,
amelyek ezekben az iskolákban a testnevelés vonatkozásában adódnak, hiszen konduktorok
azért nem jellemzően dolgoznak ezekben az intézményekben.

NAGY GYÖNGYI MÁRIA: Gyógypedagógus vagy konduktor, ez nyilván a helyi
lehetőségektől, az ott lévő gyermekek összetételétől is függ. Konduktorok a központi
idegrendszeri sérülés következtében összetett károsodású gyermekekkel foglalkoznak. Ez az a
populáció, akik valóban a legsúlyosabban sérültek. Tehát ez egy vagylagos lehetőség.
Nyilván minden, ami ennyire új, mint a fejlesztőiskolai oktatás, nem célszerű a
szabályozásban olyan megszorításokat tennünk, ami nehezíti azoknak a fenntartóknak a
megvalósítási lehetőségét, akinek a szándéka már megvan. Tehát mindkét szakképesítést
megfelelőnek tartjuk.
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TÓTH JÁNOS: Azt szeretném kérdezni, hogy ha jól gondolom, ebben az anyagban az
szerepel, hogy a bizottságok munkája jelentősen meg fog növekedni, hiszen az van benne,
hogy január és május között – ha jól olvastam – végig kell látogatniuk minden egyes fejlesztő
iskolát, illetve óvodát, tehát az érintett intézményeket. Ez pont az az időszak, amikor ezek a
bizottságok elvileg a jelentkezések beadásakor, az általános iskolát végzett gyerekek
jelentkezésének beadásakor, kellene egy szakvéleménnyel alátámasztva az emelt normatívás
képzőhelyeknek biztosítani.

Az anomália továbbra is benne van a rendszerben, hogy a gyerek elkezdi
szeptemberben a részképesség-zavarával az iskolát, egy szakvéleménye van, és valamikor a
normatívaigénylés után lesz lehetősége a képző intézménynek arra, hogy utólagosan
becsatolt… Nem tudom, érti-e. Ez egy örök probléma. És most, hogy megnő az ő munkájuk,
azt gondolom, elég sok energiát el fog vinni az eddigi, hagyományos feladataiktól.

NAGY GYÖNGYI MÁRIA: Nem növeli meg a szabályozás a bizottságok munkáját,
mert ez jelenleg is kötelezettségük. Amióta a közoktatási törvény a képzési kötelezettség
fogalmát bevezette. A módosítás indoka az, hogy a képzési kötelezettséget mint fogalmat
eltörölte a közoktatási törvény decemberi módosítása, és ezért tulajdonképpen cserére kerül
sor, hogy nem a képzési kötelezettség teljesítésének megállapítása miatt kell részt vennie,
hanem a fejlesztő felkészítésben való részvétel miatt. Ez eddig is feladatuk volt a
bizottságoknak. A túlterhelésük valóban nagyon nagy, de azt hiszem, ezzel most itt
részletekben nincs időnk-módunk foglalkozni. A beiskolázással kapcsolatban, hogyha a
nevelési tanácsadó úgy ítéli meg, hogy olyan az eltérés ami alapján a tanuló a sajátos nevelési
igényű körbe tartozik, akkor neki kötelezettsége van arra, hogy ezt azonnal jelezze a szakértői
bizottságok felé. Sajnos, ez egy nemkívánatos állapot, amit ön is jelez, hogy tömegesen a
középiskola első évfolyamán kezdeményezik a különböző mentesítést, amit nagyon nem
szeretnénk, mert senkinek nem érdeke – elsősorban a tanulónak nem.

ELNÖK: János, neked menned kell. Rendhagyó módon engedjétek meg, hogy
föltegyem a kérdést, az OKNT elfogadja-e ezt a szöveget – különben nem tudunk határozni
róla. (Szavazás.) Köszönöm szépen, egyhangú igen - neked jó utat kívánunk.

DR. SZABADOS LAJOS: Egy gondolatot megenged, elnök úr?

ELNÖK: Mondd!

DR. SZABADOS LAJOS: Azt szeretném kérni, hogy a két főosztály közötti
együttműködésben – a felsőoktatásra gondolok – jó lenne felülvizsgálni a fejlesztőpedagógus-
képzés jelenlegi rendszerét. Nálunk tanító fejlesztőpedagógus-képzés van. Most is
meghirdettük. Nagyon nagy lett volna az érdeklődés óvodapedagógusok részéről, általános
iskola felső tagozata részéről és a középiskolák részéről, de nem iskolázhatjuk be őket, mivel
csak tanító fejlesztő pedagógusra van jogosítványunk. Mi ezt nem tartjuk értelmes dolognak:
jó lenne általánossá tenni, és ahol akarnak fejlesztőpedagógus-képzést csinálni, az
alapdiploma egy pedagógus diploma legyen. Ebben segítséget kérnénk szépen, alulról jövő
kezdeményezésként, a tagozatok szintje miatt.

ELNÖK: Friss Péter!

FRISS PÉTER: Az új tanárképzési követelményekben, illetve tanárképzési
struktúrában ez már szerepel önálló tanári szakként is - hogy egyszerűsítsek. A
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pedagógusképzés master szinten zajlik. Nyilván ennek a szakmai részét majd ki kell dolgozni,
de ha jól értem, ez fog megoldást jelenteni erre a problémára – de lehet, hogy félreértem…

NAGY GYÖNGYI MÁRIA: A szakirányú továbbképzési szakok felvételi
követelményeinél így határozta meg az akkor kiadott OM-rendelet, aminek mellékleteként
megjelentek a képesítési követelmények, hogy a felvételhez szükséges az óvodapedagógus és
a tanító. Csak ők azok, akik jogszerűen jelentkezhetnek erre a képzésre.

DR. SZABADOS LAJOS: Ezt kérném, hogy belül próbáljanak már erről egyeztetni,
ha lehet. Köszönöm.

ELNÖK: Dobos Krisztina!

DR. DOBOS KRISZTINA: Egyetlen kérdésem lenne. Hogyha a képzési kötelezettség
fogalma kikerült, és ez pedig 2010-től van, ebben az időszakban nem vesznek-e el a
gyerekek? Most 2006 van…

NAGY GYÖNGYI MÁRIA: Nem, mert a 2010. a fejlesztőiskolai oktatás hálózatának
létrehozása, addig egymás mellett fog élni ez a két rendszer, ami most van, csak amikor ez az
egyéni, csoportos, heti 3-5 órás foglalkozás van, azt sem képzési kötelezettség teljesítésének
hívjuk, hanem fejlesztő felkészítésnek. A fogalom került ki, de ugyanúgy az ellátási
kötelezettség, a szűrés a tanköteles korba lépéskor, a jegyzők nyilvántartási kötelezettsége
ugyanúgy megvan, csak az ellátás párhuzamos.

ELNÖK: Kérdés, hozzászólás?

DR. KELEMEN ELEMÉR: Csak egy mondatot szeretnék mondani, az illendőség
kedvéért is.

Nagyon tanulságos és informatív volt a szakmai háttéranyag, meggyőző a tekintetben,
hogy a szabályozásnak ez – ismereteim szerint a nemzetközi tendenciákhoz is igazodó –
nagyon korszerű megoldása. Elismerésemet szeretném kifejezni.

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Jegyzőkönyvben!

ELNÖK: Jegyzőkönyvben lesz, és ez egy szép zárszó volt ahhoz, hogy megköszönjük
a jelenlétet. Most elmegy Friss Péter…

Áttérünk a 3. napirendi pontra. Szeretettel üdvözlöm a minisztérium jelen lévő
munkatársait, és át is adnám a szót.

CZÍMER LÁSZLÓ: Tisztelt OKNT! Egy olyan jogszabálytervezettel érkeztünk ide,
amelynek az eredetije 1998-ban lett kiadva, és ehhez viszonyítva többször módosultak már
törvények és egyéb jogszabályok, ami miatt mindenképpen helyre kellett tenni a 27/1998-as
MKM-rendeletet. Leginkább az oktatási törvény 2005-ös módosítása miatt, amely előírta,
hogy az alapfokú művészetoktatási intézményekben alapvizsgát kell szervezni, és művészeti
záróvizsga szervezhető. Ezt viszont a központilag meghatározott vizsgatantárgyakból kell a
helyi tantervekben meghatározott követelmények alapján.

Tulajdonképpen ebben a rendeletmódosításban azt kell szabályozni, hogy hogyan
történjék az alapvizsga és záróvizsga, melyek a vizsgára bocsátás feltételei, a követelmények
feladatmeghatározási módja, milyen esetben lehet felmentést kapni bizonyos részei alól a
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művészetoktatás tárgyának, melyek a vizsga részei, tantárgyai, időtartama és az értékelés
szempontjai.

Mindezt a rendeletmódosítás melléklete tartalmazza, amelyet legjobb tudomásom
szerint lemezen megkaptak, tehát aki el akart mélyülni a balettoktatás rejtelmeiben, az ezt
megtehette. A jogszabály-módosítás viszonylag rövidebb, a melléklet az, ami részleteiben
tartalmazza mindazt, amit itt az előbb felsoroltam.

Szeretném még azt hozzátenni, hogy nem saját kútfejünkből készítettük a mellékletet,
hanem olyan szakértők, szakemberek lettek erre felkérve, akik legjobb művelői az adott
művészeti ágnak, illetve az adott művészeti ágat oktató, alapfokú művészetoktatási
intézményekkel is egyeztetve lett. Tehát olyan széles körű egyeztetésen ment keresztül, hogy
a mellékletbe én nem mernék – most magamról beszélek – beleszólni, mert ahhoz nem értek
annyira, és ha a szakma azt mondta, hogy ez a jó, akkor én azt elfogadom, és ezt javaslom az
OKNT-nek is. Véleményével természetesen erősítheti vagy gyengítheti az elmondottakat, de
szeretném, ha elfogadnák ezt az előterjesztést.

Vannak benne jogtechnikai dolgok is, hogy művelődési miniszter helyett oktatási
miniszter, ezek nem hiszem, hogy annyira lényegesek, de muszáj változtatnunk, hiszen
változott az elnevezés, aztán lehet, hogy jövőre újra változtatni kell… (Derültség.)

ELNÖK: Ne kapkodjátok el! (Dr. Szenes György: Nem kellene ezt most kiadni!)

CZÍMER LÁSZLÓ: Azért kell kiadni, mert addig az intézmények nem tudják az
alapvizsga és záróvizsga követelményeit elkészíteni, illetve a tárgyhoz kapcsolódó
vizsgatételeket, amíg ez meg nem jelenik, és már kétszer kellett eltolnunk, hogy mikor
történik először ez a vizsgáztatás, mert ez még nem készült el, és most végre elkészült.
Szeretnénk, ha kellő idejük volna az év végi vizsgákhoz való felkészülésre. Köszönöm
szépen.

ELNÖK: Köszönöm Czímer László bevezető szavait. Hozzászólásra jelentkezett
Vekerdy Tamás, majd Trencsényi László.

DR. VEKERDY TAMÁS: Bocsánatot kérek, a szokásosnál egy kicsit hosszabb időre
szeretném igénybe venni a Tanács türelmét. Egyrészt ami itt elkészült, ez bizonyára teljesen
korrekt és a maga módján és a maga szűk körében rendben van. Miről van azonban szó, mint
kardinális kérdésről? Ez a következő, és most leszek egy kicsit bővebb.

A ’90-es évek közepe óta sok-sok vizsgálatból újra tudjuk – hangsúlyozom: újra
tudjuk –, hogy az életben való beválás vagy boldogulás szempontjából például az iskolában
megtanult verbális anyag mintegy 18 százalékban szerepel, mint ható tényező. Még csak nem
is az IQ a döntő, hanem az EQ, az emocionális kvóciens, az úgynevezett érzelmi intelligencia,
amit most nem elemzek – Daniel Kollmann könyvét kétszer is kiadták Magyarországon –, és
ez bizony fejleszthető. Ellentétben az IQ-val, amely genetikusan korlátozott, az EQ
korlátlanul fejleszthető. Az EQ fejlesztése iskolában művészeti tevékenységeken keresztül
történik, méghozzá olyan módon, ahogy ezt Kodály is elképzelte, amire az imént utaltam.
Nem trombitást nevelünk, nem dobost nevelünk, hanem gyerekeket nevelünk, akik a
művészetek közegében nőnek fel.

A kérdés így is fogalmazható: művészetre nevelés vagy művészettel nevelés?
Természetesen nem arról van szó, hogy a Harvard Egyetem professzora jött rá ’93-ban arra,
amikor a kormányokat intette, hogy minek tömik meg az iskolákat verbális tudnivalóval, amit
úgyis elfelejtenek a gyerekek – erre remek magyar vizsgálataink is vannak –, és nem hagynak
helyet a művészeteknek. 400 évvel ezelőtt a nagy iskolák – legyenek ezek kálvinisták,
piaristák vagy jezsuiták vagy ciszterek –, pontosan tudták, hogy miért töltenek annyi időt
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iskoladrámák írásával, színpadra állításával, díszletezésével, kosztümözésével a szorgalmi
időből, és ezen belül volt énekkaruk, zenekaruk, poétikai önképzőkörük, retorikai
önképzőkörük, ami még a XX. század elejébe is benyúlt. De ez aztán elsorvadt 80 év alatt
nagyon jelentős mértékben.

Tehát valamiről van szó, amit régen ösztönösen tudtak, a ’90-es évek eleje óta
tudományosan is tudhatunk, amit röviden úgy nevezünk: az EQ fejlesztése, és amit minden
modern iskola képviselői: a finnek, északiak stb. rendkívül jelentős mértékben újra
felkaroltak. Erre Magyarországon is történtek próbálkozások. Először is Kodály, Kecskemét,
stb., és aztán egy újabb menetben a rendszerváltás után történt próbálkozás – ezt az iskolák
általában kivégezték, amikor a kezükbe került a helyi tanterv, hogy hogyan osszák be az
órákat, de történt erre próbálkozás.

Most egy nagyon csúnya dolgot mondok. Bocsánatot kérek, magamat teszem ki a
legsúlyosabb támadásoknak, mégis ezt kell mondanom, hogy a zeneiskolák első érthető
rohama – értem ezt egzisztenciálisan és egyébként – az ének-zenei általánosok ellen ment,
mert elvesznek tőlük mindenfélét, normatívát, gyereket stb. Hogy ezek sok okból hogyan
torzultak el, ebbe nem megyek bele, de ezek felszámolódtak, holott egy rendkívül fontos
dolog lett volna, és javítandó.

A második roham viszont mindazt érintette, aki valamilyen értelemben nem
művészetre, hanem művészettel akart nevelni. Ennek szintén nem mondom el az állomásait,
kis híján az összes művészeti iskola áldozatul esett, amit a NAT lehetővé tett: dráma, stb. Jó,
kivívták maguknak általános iskolák, amelyek egységes iskolának akarták magukat nevezni,
és azt akarták mondani, hogy alapfokú művészeti oktatást folytatnak a művészettel nevelés
érdekében. Voltak-e visszaélések? Igen, persze, tudjuk. A lényeg, hogy itt egy alapvető
pedagógiai koncepció vész el, és erre kellene felfigyelnünk. Nem azt mondom, hogy ezt a
zeneiskolák számára ne kellene megszavaznunk, de a többi művészeti iskolában súlyos
kételyeink vannak. Mert mi történik? Az történik, amit Márai úgy fogalmaz meg: a
nyárspolgár azt hiszi, hogy a művészet művelődési anyag. A többé-kevésbé normális ember
tudja, hogy élmény, amely felveri az életörömöt. A művészeti iskolák – 800 van belőlük és
gazember csak 25, vagy 3, vagy 5, nem tudom –, nagyszerűen működnek ma kis falvakban is,
és remek dolgokat hoznak oda a gyerekekhez. Ha most bevezetjük azt, hogy kötelező ilyen-
olyan vizsgát, alapvizsgát tenni, osztályozni… Nem tudom, tudják-e, hogy zeneiskolába azért
jár kevés gyerek, mert utálja a szolfézst. Kodály egyébként forog a sírjában, mert ő nem így
gondolta a szolfézst. Amikor megkérdezték, hogy mikorra tudja valaki a szolfézst igazán
magáévá tenni, azt mondta, hogy ahhoz egy élet is kevés. A zeneiskolák nem így gondolják.
Vannak törvényszegő zeneiskolai tanárok, akik engedik kedvtelve zongorázni a gyerekeket,
és valahogy mégsem járnak szolfézsra.

Szóval egy elv ütközik itt, vagyis két dolog: a gyerek felől közelítjük meg vagy a
szakma, a zenei szakma – vagy nem tudom, hogyan fejezzem ki magam – felől. És ne
higgyük azt, hogy több jó zongoristánk lesz, ha ezeknek a dolgoknak itt utánaengedünk, erről
szó nincs. Valami egész más fog történni: az a valami, az az érték fog elveszni, ami a
művészetben és a művészet által nevelkedésben benne van.

Itt egy súlyos veszély fenyeget, ami most itt ebben a formában lép elénk. Ami –
hangsúlyozom – a zeneiskola számára mondhatjuk, hogy korrekt, de én azt se így
szabályoznám. Igen, itt nagyon fontos egzisztenciális és presztízsérdekek ütköznek, és a
zeneiskolai lobby nagyszerűen tudta magát érvényesíteni az elmúlt időszakban, jelentős
küzdelmekben. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Laci!
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DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Egy picit most az egyszer én is hosszabb leszek, bár
megpróbálok rövid lenni. Az empíriám nagyon hasonlít a Tamáséra, bár én néhány dolgot
máshogyan látok, és máshogyan következtetek. Azért szeretném abban az
összefüggésrendszerben elhelyezni, mert az OKNT most már hónapok óta vergődik a
művészeti iskolák problémájával – nem a tartalmi szabályozás, meg nem a célok oldaláról,
hanem a finanszírozási oldalról. Az a folyamat, amit Tamás leírt, a zeneiskolából alapfokú
művészetoktatási intézménnyé fejlődés vagy fejlesztés árhulláma egy olyan, váratlan
helyzetet idézett elő, amely miatt azt érzékeljük állandóan, hogy finanszírozhatatlanná vált,
mert akkora tömegek lettek ebben az iskolában tanulói jogviszonyban megjelenő szereplőkké.
Én ennek többféle okát látom. El tudom fogadni, hogy egy ilyen vonulat is van benne, hogy a
laikus társadalomban, a szülőtársadalomban meg a gyerekvilágban megjelent az igény az EQ
fejlesztése iránt, de ennél egy icipicit bonyolultabbnak látom abban a pillanatban, amikor az
oktatáspolitikát és egy kicsit az oktatásszociológiát beviszem ebbe az elemzésbe. Mert ha
azok az iskolák, amelyekről Tamás beszél, amelyek általános iskolák és művészeti iskolák
lettek, ha jóhiszemű vagyok, azért jöttek létre, hogy az általunk nagyon szeretett NAT szerint
meglehetősen mostohán kezelt művészeti tárgyaktól megfosztott gyerekek és óraszámoktól
megfosztott pedagógus kollégák a délutáni alapfokú művészetoktatásban kielégülhessenek, de
rögtön hozzáteszem – ezt ugyan szokták nagyon erősen vitatni, de én mégse tudom
máshogyan látni –, hogy délelőtt a NAT-szalmán ott van a teljes gyermekkorosztály, és
vigasztalódik délután ugyanabban az épületben alapfokú művészetoktatás gyanánt a jobb
sorsra vállalkozó középosztály vagy alsó középosztály, aki megengedheti magának, hogy
most már egyre többet vesz részt térítési díjjal vagy költség-hozzájárulással a saját
képzésében, és vigasztalja magát a pedagógus is, hogy délután végre jól szelektált emelt
szintű és jól motivált gyerekekkel foglalkozhat. ez kétségkívül motívuma volt ennek a nagy
expanziónak, és kétségkívül motívuma volt a fenntartási válság is, hiszen ugyanaz az épület,
ugyanaz a fenntartó két jogcímen jutott normatívához.

Itt vannak ezek a szülők és ezek a gyerekek, akik ebbe a képzésbe beiratkoztak –
tegyük fel jóhiszeműen, hogy nem ármánykodásból, hanem valóban mind azért, hogy olyan
gazdagok legyenek személyiségükben, ahogyan azt tamás elképzeli –, de mégis, számomra az
a dilemma, hogy ez az energia, ez az erőforrás, ez a képzési feladat kivonódik az általános
képzésből, és a kiegészítő intézményrendszerben nyer kielégítést. És ez nekem az
esélyegyenlőség oldaláról egy kicsit zavarja a világképemet. Hozzáteszem a másik vonulatot,
hogy az alapfokú művészetoktatási intézmények létrehozásában jelentős mozgás volt a
klasszikusan közművelődés felől, amelyek közművelődési intézményekből alakultak át.
Például az egyik leggyönyörűbb virága az alapfokú művészetoktatásnak a Bihari
művészetoktatási intézmény, amelyik közművelődési intézménynek is zseniális volt, és elfért
az Almássy téren. Most is ott van, csak most művészetoktatási intézménynek nevezi magát, és
hozzájut ehhez a normatívához - viszont ebből a szempontból meg elszürkítette azt a szférát,
amit közművelődésnek nevezünk, mert, ha úgy tetszik, eliskolásította, és azokat az
ambíciókat elégíti ki, amiket Tamás kifogásolt.

Nos, ebben az összefüggésben a tartalmi szabályozás oldaláról én azt hiszem, a
dilemmám nem szavazatmegállító jellegű, de meggondolásra javaslom mindenképpen egy
fejlesztési stratégiában, hogy a jelenlegi… (Közbeszólásra:) Mert ez iskola, Tamás! Ez iskola.
Amit te mondasz, az örömelvű muzsikálás, az a kulturális intézményrendszer, a
közművelődési intézményrendszer funkciója. Ez attól iskola, azért ad neki többet az állam,
mert ad egy képzettségi kimenetet belőle. Amíg ilyen az iskola, addig kénytelen vagyok mint
játékszabályt, tudomásul venni. Viszont az, hogy a képzésnek az a kettős célja van, hogy
művészeti előképzés, illetve művészetkedvelő közönség nevelése, egy picit háttérbe szokott
szorulni, azt várja el a helyi társadalmunk, hogy a növendékhangversenyen apuka,
nagymama, keresztmama láthassa, hogy az én gyerekemből is Héja Domokos lesz egyszer. Ez
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gerjeszt hamis igényeket, ha úgy tetszik, valóban túltermelés - bár, gondolom, ha a tehetség
megterem, mindegyikre szükség van, bár tudjuk, hogy vannak bizonyos művészpályák, ahol
elhelyezkedési gondok vannak, még a nemzetközi munkaerőpiacon is. Én beiktatnék egy
harmadik képzési célt – nem biztos, hogy most, de gondolkodjunk rajta –, amelyik egy
előkészítés a művészetközvetítési szakmákra. Ezekből a zeneiskolákban, művészeti
iskolákban nevelkedő gyerekekből tehát a) művész lesz – legrosszabb esetben a helybéli
kávéházban a Szomorú vasárnapot ő fogja zongorázni, bár jelentem, fuvolával sokkal jobb –,
b) műélvező lesz, de én megjeleníteném harmadikként, akiből művészetpedagógus lesz meg
népművelő, vagy médiaszakember. A művészetközvetítésnek ma annyi tartománya van, ahol
jól jönne egy ilyen képzett ember. Mindjárt mondanám a tantervi vonatkozásait is. Miután
végignéztem a flopit, azt fogalmaztam meg – hogy senkit meg ne bántsak –, azt nem
mondom, hogy áporodott, de annyit azért mondok, hogy amikor egy középkorú hölgy
levendulaillatú parfümből vagy molyirtóból veszi elő a kabátját, olyan a tanterv. Aki ismeri a
pályámat, tudja: én harcos híve vagyok a neofolklorizmusnak. De hogy népművészet van a
vizuális tantervben, de az a fajta vizuális kifejezés - még nem is tudjuk a nevét -, amit a
digitális vizuális kultúra meg egyéb jelent, nem kap ugyanakkora jelentőséget. Én ezt tantervi
aránytévesztésnek érzem. Nem most korrigálnám, tehát ne ijedjetek meg, csak egy
fejlesztésben erre a dologra odafigyelnék. Művészettörténet van – talán megint csak nem
tőlem kell félteni a történetiséget az értelmiségi képzésekben –, de nincs
művészetszociológia, hogy mire való, hogyan működik a művészet. Amit például Tamás
feszegetett, jobban kezelné a kérdést ez az ifjúsági generáció, amelyik valahol mégis csak az
értelmiségi pálya felé mozog ennek a képzésnek a segítségével, hogy ne csak a történetét
tudja a művészeteknek, hanem tudja a mai működési rendjét. És egy művészetszociológia
mellé még - ne adj’ isten - egy művészetmenedzsment típusú tantárgyat és tananyagot is
belefejlesztenék a tantervükbe, hogy lássa, hogy ez piac, ha már piacgazdaság van - tudjuk,
hogy az van. Csúnyán fogom mondani, de azért van az alapfokú művészetoktatási képzésnek
egy olyan mellékterméke - azt ne mondjam: selejtje - is, amelyik az egész életre elrontott,
habókos, a művészeti világ környékén, peremén szerencsétlenné váló fiatalembereket képezi.
Nagyon sokat ismerünk ilyeneket. Tessék csak a Megasztár selejtezőjéről készült filmeket
végignézni! Azok is valahová jártak. Tehát ez piac is, ez marketing is, ez üzlet is, hogy ez
arról szól, hogy egy zenekar fenntartásához funrisinget is kell csinálni. Nem elég, hogy
zseniális hegedűművész vagyok, nekem a zenekart el kell tartanom. Én az alapfokú
művészetoktatás tananyagában ezt a művészet történetével azonos súlyú tananyaggá
fejleszteném egy öt éven belül mindenképpen. Tehát ebbe a három irányba, a
művészetszociológia, a művészetközvetítés szakmaisága és a művészet-menedzsment
irányába a tananyagot és a vizsgakövetelményeket is elkezdeném fejleszteni egy következő
szakaszban, és tartalmilag minden művészeti ágban egy picit a tananyagot és a
követelményeket – lehet, hogy ez is stratégiai fejlesztés kérdése – a XXI. századi művészeti
jelenségek, ifjúsági szubkultúra, művészet iránti vagy a művészet használati módja felé
orientálnám. Erre mondtam én, hogy a középkorú hölgy elővette a levendula-molyirtós
szekrényből a tavaszi kabátját és ezek a tantervek most nekem ilyenek. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Brezsnyánszky László!

DR. BREZSNYÁNSZKY LÁSZLÓ: Tisztelt Tanács! Igazából én abban
reménykedtem, hogy elnök úr úgy teszi fel a kérdést, hogy kinek van kérdése, és én igazából
arra jelentkeztem volna, de ilyen kimerítő és szakértő hozzászólások után természetesen én se
tudok teljesen a tárgynál maradni.

Először is szeretném elmondani, hogy mélyen egyetértek Vekerdy Tamásnak azzal a
felvetésével, hogy a művészet nevelő erejét kell használni, és azt hiszem, hogy ennek
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Trencsényi László hozzászólása sem mondott ellent, ugyanakkor viszont mintha
következtetéseikben azért elég nagy távolságok mutatkoznának.

Mindenekelőtt az én kérdésem tulajdonképpen erre irányult volna, hogy a tartalmi
szabályozás szempontjából látszik itt egy olyan rés a kettőtök véleménye között is, de
különösen maradjunk a szövegnél, ami azt mutatja, hogy ez a tartalmi szabályozás, amiben itt
sokféle fogalmazás hangzott már el az elmúlt években, mintha lazulna egy kicsit, mintha
újabb és újabb értelmeket nyerne.

Tehát akkor igazából rátérek a kérdéseimre. A 2. pont második alpontja valami
titokzatos 8/d §-ra hivatkozik, és azt mondja, hogy az oktatási miniszter által – ugrok egyet –
kiadott alapfokú művészetoktatás követelményére és tantervi programjára épül. A kérdésem
tulajdonképpen az, hogy most akkor ez a bizonyos tantervi program, amit a miniszter ad ki, ez
most hogyan illik bele a kerettantervek–helyi tantervek logikájába, merthogy ez valamiféle
tantervnek tűnik, ha tudjuk, hogy programokról is szoktunk időnként beszélni, bár nem értjük
egészen pontosan, hogy az mit is jelent.

A következő kérdésem, és ezt akár Trencsényi tanár úrnak is címezhetem, hogy ha ez
egy tanterv vagy egy olyan súlyú, látjuk, lemezen is terjedelmes dokumentum, akkor a
tartalmi bizottságnak nem kellett-e volna ezt például előre véleményezni? Vagyis nem arról
van-e szó, hogy a rendeletmódosítás 2.2. pontjával – amennyiben ezt megszavazzuk – egy
tantervet fogunk jóváhagyni, ami viszont eléggé súlyos összecsúszása a dolgoknak.

Tehát nem pusztán terminológiailag, hanem döntési, szabályozási, ha úgy tetszik,
filozófiai értelemben is fontos ügynek tartom, hogy mit is jelent ez a miniszter által kiadott
vagy kiadandó tantervi program ebben a kontextusban. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Én is köszönöm. Vekerdy Tamás!

DR. VEKERDY TAMÁS: Csak röviden. Először is egyetértve azzal, amit
Brezsnyánszky László mondott, visszatérnék egy pillanatra Trencsényi Lászlóhoz. Ő azt
mondja, hogy ez iskola, tehát ne csodálkozzunk, ha vizsga van, osztályozás van, stb.

A leghatározottabban azt állítom, és hivatkozom itt – több ilyenre nem fogok ma – a
’90-es évek közepének agyfiziológiai vizsgálataira, Freund Tamásra stb., hogy öröm nélkül
nincs hatékony tanulás. Ezt mondja az agyfiziológia. Különösen a művészetekben az
osztályozással, a vizsgával venni el a dolog örömét, mindenütt baj ez, hogy elvesszük az
örömét, de a művészetekben ez egy nonszensz. Én a normál iskolában is kizártnak tartom,
hogy tornát, rajzot, zenét, éneket úgy tanítanak, hogy például „felelj kisfiam Beethoven
életéről”, vagy állj fel, egyedül énekeld el. Egyedül nem tudja, kórusban nagyszerűen fújná,
stb. Ez egy marhaság egyszerűen, ha onnan nézem, hogy mi a művészet. Nem tudom,
ontogenetikailag, az ember szempontjából, antropológiai értelemben mi a jelentősége, itt egy
súlyos szereptévesztése van a művészettanításnak, mint olyannak vagy a művészet
gyakorlásának.

Tehát röviden: iskolában sem így, de pláne nem így egy olyan helyen, és nem tudom,
hogyan kell ezt neveznem, alapfokú művészeti képzés, ahová azért mennek a gyerekek, mert
szeretik ezt csinálni és jól érzik benne magukat. Ez az egész tervezet pedig erre irányul, hogy
nehogy már odaözönöljenek és szeressenek járni és vigyék oda a normatívát, legyen az is
olyan borzalmas hely, mint a zeneiskola adott esetben, és akkor talán inkább ide többen
fognak jönni. Mondom rosszindulatúan, de sajnos, nem vagyok meggyőződve, hogy
rosszindulatomban is nincs igazam.

MAKKAI LÁSZLÓ: Valószínűleg Tamást fogom egy picit erősíteni, csak én még
gonoszabb lennék, mint gyakorló, mondhatni félhivatásos művész több művészeti ágban, és
mint aki művészetet is tanított már életében. Tehát aki ezeket a mondatokat ide leírta, abban
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biztos vagyok, hogy halvány fogalma nincs arról, hogy mi az, hogy művészet. Arról biztosan
van fogalma, hogy ma Magyarországon milyen művészeti iskolák működnek, lehet, hogy
arról már nem nagyon, hogy ezek milyen hatékonyak. Itt számomra ilyen teljesen banális
mondatok vannak ideírva. Vagy ne hívjuk ezt az egészet művészetnek, mert akkor semmi baj
nincs, akkor lehet hangszert oktatni vagy kottát oktatni, vagy lehet tanítani, hogy hogyan kell
lerajzolni valakinek a fizimiskáját, de a művészet nem ez. Köze nincs a bemeneti
szabályozáshoz, köze nincs ahhoz, hogy azonosan érvényesüljenek bizonyos elvárások a
művészetben, ahol egyénekkel foglalkoznak és az egyénnek adottságai vannak, motivációi
vannak, ízlése van. Elképzelhetetlen, hogy két gyerek ugyanannyi idő alatt ugyanolyan szintre
jusson, és azt a szintet itt valaki a minisztériumban vagy teszem azt valamelyik zeneiskolában
meghatározza.

A művészetnek ehhez semmi köze nincsen. A művészet önkifejezés, az valaminek a
nagyon szeretete, valami katarzis, valami nagyon emelkedett dolog, a személyiség
kiteljesedése, és azt is mondanom kell, Tamást erősítve, hogy menekülés az iskolából, abból a
borzalmas iskolából, ami most van – egy másik borzalmas iskolába. Aki járatta a gyerekét
zeneiskolába, tudja – én járattam az összes gyerekemet zeneiskolákba, zenetanárokhoz,
rengeteg zenetanárral van élő kapcsolatom, nagyon jól tudom – hogy az, ami ebben
sugalmazódik, ez a borzasztó bemeneti szabályozás, az, hogy követelményeket, ráadásul
azonos követelményeket írnak elő – két zeneiskolában, ahová homlokegyenest más gyerekek
járnak, azonos követelményt állítani – badarság, nem lehet.

Az egész kimeneti szabályozás helyett végre normális minőségbiztosítást kellene az
iskolákban megteremteni, és hagyni, hogy az úgynevezett művészetoktatás, a művészetről, az
emberről, a művésztanár és tanítványa csodálatos viszonyáról szólhasson, ne pedig borzasztó
vizsgákról, ahol a gyerek begörcsöl. Ma még zenetanárok záróvizsgája sem arról szól, hogy
most bemutatom, milyen zseniálisan tudok már a hangszeremen játszani, és hogy Brahmsnak
ez a hegedűversenye zseniális. Nem, arról szól, hogy hol fogom elrontani, jaj, mit fog
mondani a tanár, hogy ezt nem úgy játszottam, ahogy kell. Nem erről szól a művészet. Sajnos,
a zeneiskola és a művészeti iskolák nagy része erről szól, ami nagyon nagy baj. Én csak
szánni tudom, aki leírta ezeket a mondatokat, hogy „a tananyag elválaszthatatlan egységet
alkot, és egymást erősítve eredményes, tartós, hatékony tudást…” – hát ez még viccnek is
rossz, bocsánatot kérek!

Próbáljon meg valaki, aki ezt leírta, egy hangszert a kezébe venni, vagy egy ecsetet
azzal a céllal, hogy műalkotást hoz létre, vagy magát művészeti szempontból kiteljesíti. Az
többet ilyet nem fog leírni.

Elnézést az érzelmi hevültségért – köszönöm szépen.

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: A történelmi igazságnak tartozunk annyival, hogy
jelenleg is van az alapfokú művészetoktatási intézményeknek tanterve, tehát nem most
találódik ki a tanterv, hanem ez egy tantervi korrekció, amiről most beszélgetünk.

ELNÖK: Szeretném fölvetni azt az aggodalmamat, miszerint valami olyasmiről
vitatkozunk, amivel kapcsolatban semmiféle előterjesztés nincs előttünk. Ezek
művészetpedagógiai, művészetfilozófiai kérdések, amelyek egy ilyen rendeletmódosítás
kapcsán per tangentem előkerülnek. Hallatlanul élvezetes – a felét már értem annak, ami
elhangzott, ezért nem vagyok egészen reménytelen eset. De úgy gondolom, hogy ezzel
tulajdonképpen parttalanná vált a vita.

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: A flopi is része a vitának, nem?
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KOSINSZKY ZSUZSA: Igen, csak az akkora terjedelmű volt, hogy így adtuk közre.
Benne volt a borítékban, mindenkiébe beletettem.

ELNÖK: Akkor Brezsnyánszky Lacinak adok igazat, és ez is a javaslatom. Az a
javaslatom, hogy ha itt most arról van szó, hogy az egy ilyen fontos ügyben, ami akkor
tartalomszabályozási, tantervi kérdés, ne kerüljön az OKNT elé egy ilyen anyag, amíg a
tantervi bizottság ezt meg nem vizsgálja, meg nem vitatja. A magam részéről nem tudnék
ezzel kapcsolatban semmit se szavazni.

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Kerettantervi bizottság van, és ez nem kerettanterv,
hanem központi tanterv, mert a közoktatási törvény erre az iskolára ilyen tantervet…

DR. BREZSNYÁNSZKY LÁSZLÓ: Bocsánatot kérek: mióta van központi tanterv?
(Közbeszólás: Nincs.)

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: De. A művészetoktatásban van.

DR. BREZSNYÁNSZKY LÁSZLÓ: Ne haragudj, Laci: se 95-ben nem volt, se 2003-
ban nem volt az asztalon központi tanterv. Pont az ellen folyt…

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: De a művészetoktatásban van. Ott van.

DR. BREZSNYÁNSZKY LÁSZLÓ: Akkor még súlyosabb a probléma.

SZŰCSNÉ HOBAJ TÜNDE: Nem központi tanterv.

ELNÖK: Én megadom magának a szót, aztán mindenkitől azért kérek elnézést, mert el
kell mennem. Mielőtt magának megadnám a szót, van egy javaslatom, amit kérem, vitassatok
meg: kerüljön ide ez az egész művészetoktatási problematika abban a szélességben,
amilyenben itt fölvetődött. És hogy ezzel kapcsolatban ki készít anyagot, ki nem, el kell majd
dönteni. Mindenképpen - akár kerettanterv, akár nem - az egy tantervi bizottság, a miénk –
lehet, hogy KTB… Laci, emlékezz a történetére: amikor létrehoztuk ezt a bizottságot, akkor
ez a tantervi szabályozást követő bizottság nevet kapta: TSZKB.

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Amit az OKNT méltóztatott megszüntetni, és helyette
létrehozta a KTB-t - azért tartozunk ennyivel az igazságnak. Lajos szokta szóvá tenni mindig.

ELNÖK: Akkor azt kell mondanom, hogy az OKNT nyilván - erőteljesen az én
hibámból is - elkövette ezt a mulasztást, mert nem számolt azzal - ami nekem is nóvum -,
amit te mondasz, és amiben egyébként vita is van, hogy van olyan központi tanterv, amely
nem a kerettanterv nevet viseli, de funkciójában azonos azzal. Itt vannak előírások, amelyek
minden zenei vagy művészetoktatást folytató intézmény számára kötelezőek.

Akkor tehát ebben valami rendet kellene csinálni: a fogalomhasználatban, a mi
illetékességünkben. És én tisztelettel kérem most a kerettantervi bizottságot, hogy ebben a
kérdésben terjesszen ide - lehetőleg mihamarabb - egy anyagot.

LISKÓ ILONA: Azt hiszem a minisztérium felé is meg kellene fogalmazni egy kérést,
hogy a tantervi szabályozás jelenlegi helyzetében határozza meg, hogy oda az ilyen fajta
tantervi követelmények - hiszen én nem láttam, de ez egy követelményrendszer akar lenni -
hogyan illeszkednek be abba a jogszabályi környezetbe, ami pillanatnyilag a tantervi
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rendszert szabályozza. Itt mi már megegyeztünk egymás között, de jó lenne, hogyha ez a
jogszabályokkal is kompatibilis lenne.

ELNÖK: Igen, a jegyzőkönyv ezt nyilván rögzítette. Bocsánatát kérem, kénytelen
voltam megszólalni, mert kénytelen vagyok elmenni. Örülnék egy olyan határozatnak, hogy
ez záros határidőn belül idekerül a maga teljességében. Hogy ki állítja össze, erre vissza kell
térni. Vekerdy és Trencsényi László személyes felkérésemre kérem, hogy egy ilyen
munkában vegyen részt.

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények
Egyesületének elnökségétől kellene ezt a beszámolót kérni. (Dr. Loránd Ferenc távozik.)

(Az ülés vezetését dr. Szenes György alelnök veszi át.)

ELNÖK: Tisztelettel köszöntöm Szűcsné Hobaj Tündét, aki néhány dologban
reflektálni szeretne.

SZŰCSNÉ HOBAJ TÜNDE: Köszönöm szépen. Tizenhárom éve foglalkozom ezzel a
művészeti területtel a minisztériumban, mind a négy művészeti ággal, tehát nemcsak a
zenével, ugyanakkor a művészeti szakképzéssel is. Azt szeretném elmondani, hogy ez a 98-
ban megjelent rendelet, amit önök most megkaptak, és a követelménynek egy betűje nem
változhatott. Ez szó szerint a 98-as rendelet. Mégpedig azért nem változhatott, mert a 98-ban
belépő tanulókra csak ahhoz a követelményhez igazítva írhattuk meg a vizsgakövetelményt.
Aki ezt porosnak, avíttnak érzi - teljes joggal… (Dr. Trencsényi László: Levendulaillatúnak!)
Én is nagyon szeretném ezt teljes mértékben felülvizsgáltatni, egy csomó mindent nyilván ki
kellene venni belőle, átfogalmazni. Annak idején - valószínűleg mindenki számára ismert
művészeti berkekben - Nemes Lászlónak, a Zeneiskolák Szövetsége elnökének nyomására
kerültek be ezek a mondatok. Nem is szeretném ezt tovább ragozni. Nagyon remélem, hogy
bár a szakma nagyon ragaszkodik a hagyományokhoz, meg a múlthoz, de talán idők alatt el
lehet érni, hogy a tartalom is megváltozzék. Különben a következő fejlesztési ütemnél teljes
szerkezeti átalakítást tervezünk, főleg a három új művészeti ágnál. Itt a struktúra, a tanszakok
elnevezése, a tantárgyak, mindenféle vonatkozásban.

Egy nagyon lényeges dolgot viszont mindenképpen el kell mondanom. Az az anyag,
amit most egyeztetünk, kizárólag a követelmény. Ebben egy szikra tananyag nincs. A
tananyagokat ajánlásképpen kiadtuk. A könyvek sora, amiben megjelent, olyan négy méter
hosszú - egypárat a kolléganőm, Gréti lehozott. Azokat a könyveket kiadtuk ajánlásként,
központi programot nem. Úgy szól a miniszteri rendelkezés, sőt, a közoktatási törvény 45. §-
ában is az áll, hogy vagy a követelmény alapján helyi tantervet készít, vagy ilyen alapon
készítettből választ. Mi ezt az egyet adtuk ki, tehát nem úgy, mint a Nemzeti alaptantervvel
kapcsolatban, hogy millió-egy tanterv volt. Sajnos, nekünk egy van: vagy ezt választja, vagy
helyit ír, amit akar.

Tehát hangsúlyozom, hogy ez a rendelet szó szerint a ’98-as, mármint a melléklete,
nem változott, kiegészült, mégpedig azzal, amivel a törvény felhatalmazta a minisztert, hogy
határozza meg a vizsgatantárgyakat. Tehát olyan tartalommal egészült ki, ami a vizsgával
összefüggő. Természetesen a korábbi követelménnyel összhangban.

Az alapfokú művészetoktatás se struktúrájában, se tartalmában nem az általános
iskolához hasonló, hanem a szakképzéshez. Ez a szakképzés alapképzésének tekinthető – a
művészeti szakképzésről beszélek természetesen -, és miután elég jól működött a művészeti
szakképzésben… (Makkai László: Csak itt az alapképzésről van szó!) Azt mondom, hogy a
művészeti szakképzéshez sokkal inkább tartozónak érzem, mint az általános iskolai vagy
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gimnáziumi képzéshez, tehát a művészeti szakképzés alapképzésének fogható fel
struktúrájában, tantárgyában, stb. Ezért mi ennek a rendeletnek a szerkezetét a szakképzésre
vonatkozó szakmai vizsgakövetelmény szerint határozzuk meg, hiszen ha a zenészt
megnézzük, ugyanaz van, mint az alapfokú zeneiskolai tantervben. Ha a képző, iparművészeti
ágak szakképzési követelményét megnézzük, alapszinten tulajdonképpen struktúrája,
tantárgya, mindene ugyanaz.

Tehát ezt szerettem volna elmondani, és még a vizsgáról egy pár gondolatot. A
szervezett zeneoktatás, én most a történetét nem mondom el, nem is szeretném elmondani, az
1850-es években alakultak az első zeneiskolák, utána a többi művészeti ágban is, csak nem
állami finanszírozásban. Tehát külön mindig volt zeneoktatás, hangszeres és egyéni
zeneoktatás, és egyéb más művészeti képzés is. 1850-től mindig volt vizsga. Én is jártam
zeneiskolába, én 25 évig hegedültem különben, zenész vagyok, úgyhogy azért érzem magam
kompetensnek ebben, hogy elmondjam, hogy – hatéves nagyon régen voltam, sajnos –
vizsgáztunk. Semmi lelki trauma nem ért. Különben a szakma megtárgyalta, minden egyes
évben vizsgáznak a gyerekek. A gyerekek szerepelnek, hozzászoktak, különben a szakma
határozott kérése volt, hogy ez a vizsga ne iskolai szintű legyen, amikor ezt a központi alap-
és záróvizsgát bevezettük, hanem hadd menjen ez külső szaktanár és bizottság előtt.
Különben a gyerek nem fogja tudni, hogy külső vagy belső, mert úgyis ott ül 50 ember a
vizsgán, a szülőktől kezdve, idegenek és szaktanárok, tehát külső szakember is hadd hallgassa
meg az iskolák nevelő, oktató munkáját. Tehát így került be a vizsga.

Ennyit szerettem volna mondani, és még a szolfézsra hadd reagáljak, miután a
rendelethez tartozó és vizsgatantárgy. 12 éves az alapfokú művészetoktatási intézmény.
Összesen négy évre írtuk elő kötelezően a szolfézs tantárgyat. Negyedik év végétől azt
választ, amit akar, zeneelméletet, zeneirodalmat, zenetörténetet, kamarazenét vagy amit éppen
szeretne a gyerek, viszont négy évig muszáj, hogy szolfézst tanuljon, hiszen írni, olvasni sem
tud az, aki nem tanul meg írni és olvasni, márpedig hangszeren sem tud kottát olvasni, ha nem
tanulja meg a kottaolvasást.

Tehát én nem vagyok szolfézs-hívő, de bizonyos alapdolgokat szolfézsból meg kell
hogy tanuljanak.

Ennyit szerettem volna elmondani, és abban bízom, hogy valóban nagyon-nagyon…
(Makkai László közbeszólására:)… Laci, én nagyon szívesen meghallgatom magát, de
tényleg zavar egy kicsit. Abban bízom, hogy valóban egy igazi korszerűsítés következik,
különben az összes oktatási területhez hasonló az egész tartalmi szabályozása, tehát törvény
alapján követelmény, követelmény alapján tanterv, de csak ajánlott tanterv, amit most
behoztunk egy párat. Természetesen először majd újra ezt kell nagyon átreformálni, és utána
lehet esetleg a tantervekkel segíteni az intézmények munkáját.

Bocsánat, még egyet, a 8/B §-ra. Itt egy törvénymódosítás következett be. Korábban a
6. §-ában volt, tehát ennek semmi köze a NAT-hoz. A közoktatási törvény 8/B §-a arra
hatalmazza fel a minisztert, hogy művészeti áganként kiadja a követelményt és a tantervi
programot. Tehát ennek a dokumentumnak a nemzeti alaptantervhez és a szabályozásához
semmi köze nincsen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Igazából nem is lehet, a NAT a kötelező iskoláztatásról
szól, ez pedig nem az. Van-e valami?

CZÍMER LÁSZLÓ: Egyetlen földhözragadt mondatot hadd mondjak, mint
szerencsétlen köztisztviselő. A közoktatási törvény 9. § (7) bekezdése előírja, hogy
alapvizsgát kell szervezni és művészeti záróvizsga szervezhető. Tehát nem mi, gonosz
köztisztviselők találtuk ki. Lehet, hogy akik beletették, azok gonoszul tették ezt meg, de
nekünk végre kell hajtani azt, ami a törvényben 2005 vége óta benne van. Ha nem hajtjuk
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végre, akkor a törvénynek nincs érvény szerezve. Ezért kellett ezeket a dolgokat elkészíteni,
hogy az a vizsga megszervezhető legyen, amire kötelezzük az alapfokú művészetoktatási
intézményt, e nélkül pedig nem tudja elkészíteni a vizsgához szükséges dokumentumokat.
(Szűcsné Hobaj Tünde: A szakma is kérte!) A szakma jó egy éve minden nap Szüdi úrnál
panaszt tesz ránk, hogy még mindig nem vagyunk készen, mi pedig úgy igyekeztünk, hogy a
szakma széles körével vitassuk meg, és utána legyen belőle jogszabály. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Mindjárt átadom a szót, csak azt nem szeretném, hogy itt
egy olyan koncepcionális vitát folytassunk le, amire senki nincs felkészülve. Azt gondolom,
hogy ezt a vitát kár tovább generálni, mert egyet tudok érteni, és nagyon élveztem
mindenkinek az előadását, de azt hiszem, hogy ennek ma itt nincs helye, nem erről szól ez a
mai előterjesztés. De nem akarom lezárni, csak azt szeretném mondani, hogy ehhez kellene
hozzászólni és nem azokhoz a koncepcionális kérdésekhez, amiben vagy van egyetértés vagy
nincs, vagy a szakmával meg kellene vitatni és utána hozni valamilyen anyagot, de ez nem az.

MAKKAI LÁSZLÓ: Az előterjesztéshez szeretnék szólni, de először elnézést kérve
az előadótól, azért annyit hozzáfűznék, hogy azért, mert valaki önmaga már képzett zenész,
nem biztos, hogy a laikusokat be kell csapni. Ugyanis az egy hatalmas tévedés, hogy aki nem
tanult szolfézst, az nem tud kottát olvasni. Ez nem azonos az írás-olvasás tudással. A szolfézs
egy másik világ, és a hangszeren keresztül is meg lehet tanulni kottát olvasni, és egyébként is
meg lehet tanulni kottát olvasni, a szolfézst, noha számos országban, ahol kiváló zenészek
vannak, nem tanítják, és nem is ismerik ezt a dolgot.

Tehát ezt csak azért mondtam, hogy aki laikus, annak azért tudnia kell, hogy a szolfézs
és a kottaolvasás nem azonos. Ez az egyik.

Amit filozofikusan is mondtam, ebből a rendeletből indultam ki. Itt olyan mondatok
vannak megfogalmazva, amelyek egyszerűen nem illenek bele ennek az egész dolognak a
karakterébe. Tehát az, hogy tartós, hatékony tudás, és hogy egységesen érvényesüljenek az
elvárások, ez az iskolára való ilyen tanügy-igazgatási befolyásolás, ami teljes mértékben
elharapódzott, és utalnék itt az előttem szólókra a másik napirendnél is. Ráadásul így nem is
fog érvényesülni, mint tudjuk. Megértem a tisztelt és általam nagyra becsült köztisztviselőket,
hogy ők teljesíteni akarják az oktatáspolitika számomra egy kicsit kétes eredményű
törvénykezési gyakorlatának az eredményeit, ők így tovább görgetik, egészen az iskola felé,
szerencsére nem mindig ér oda ez a görgeteg az iskolához, és egy kicsit tud védekezni, de
sajnos, a másik oldalról is igaz ez, hogy azokat a görgetegeket pedig, amit el kellene juttatni,
azokat neki nem sikerül.

Tehát azt hiszem, hogy itt alapvetően mondatokkal van baj, és ezzel az
előterjesztéssel. Tehát már eleve nem értek egyet, hogy homlokegyenest különböző zenei
vagy bármilyen művészeti iskolák tekintetében azonos elvárások legyenek, ráadásul nem is
tudjuk, hogy az mi. Itt nincs részletezve, hogy mi az azonos elvárás, sejtjük a mögöttes
szándékokat, amit az oktatáspolitika itt megfogalmaz.

Ráadásul az, hogy bizonyos szinteken, alapfokon azonos követelmények legyenek,
ezzel is bajom van, tehát magával az előterjesztéssel is. Ezekkel a mondatokkal is bajom van.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tamás!

DR. VEKERDY TAMÁS: Én ugyanezt akarom folytatni. Rámutatnék arra, hogy ha
egyszer ez így van, ahogy mondták a szakemberek, hogy ezek ajánlások - és ez nyilván így is
van -, akkor ezzel ellentétben áll az, hogy azonos követelményeket azonos módon kell
teljesíteni. Hiszen, ha ez ajánlás, akkor ahány iskola, annyiféle módon fog annyiféle
követelményt teljesíteni.
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A kezembe veszem - csak azért ezt, mert ez akadt itt el nálam - az alapfokú
művészetoktatásból a képző- és iparművészetet, vagy nevezzük vizuális művészetnek, ahol
azt mondja rögtön az elején, az értékelésnél: „A pedagógus a tanuló teljesítményét,
előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel értékeli. A félévi és év végi
osztályzatokat az érdemjegyek alapján szükséges meghatározni.” Stb., stb. „A számonkérés
módja: szóbeli és írásbeli forma.” Vizualitásban! Szóbeli és írásbeli forma! Nem fest:
dolgozatot ír a festésről! Felel a festésről! (Szűcsné Hobaj Tünde: Művészettörténet,
népművészet.) De miért! Látott már olyan festőt, aki a kezébe vesz egy esztétika könyvet, és
annak alapján fest jó képet? Ilyen a világon nincs!

SZŰCSNÉ HOBAJ TÜNDE: A művészettörténet tantárgyra vonatkozik.

DR. VEKERDY TAMÁS: Értem, de itt az egészre vonatkozik. Nem egy tárgyra!

SZŰCSNÉ HOBAJ TÜNDE: ’98-as. Nem ez volna…

DR. VEKERDY TAMÁS: Ezt én értem, csak ez a rendelkezés ezt még szigorítja,
erősíti, éppen azzal, hogy akkor ezek szerint ez választható, ajánlás, itt viszont azt mondja,
hogy egységes követelményrendszer.

Én az ellen tiltakozom…

SZŰCSNÉ HOBAJ TÜNDE: De ez csak ez, tehát nem a könyvecskék…

DR. VEKERDY TAMÁS: Szerintem ez – ahogy itt többen kifejtették – ellentétben áll
a művészet alapvető jellegével, és azzal, hogy a művészettel foglalkozni kell.

Azt ígértem, hogy több szakmai adatot nem idézek ma, de a halhatatlan Grastyán
Endre évtizedeken át attól vált világhírűvé – miközben Magyarországon alig ismerték –, hogy
azt vizsgálta, a játék, ha nincs semmilyen cél – jól vizsgázzak belőle, banánt kapjak érte stb. –
, hihetetlenül fejlesztő hatású. Amint célt lehet vele elérni, abban a pillanatban elveszti a
fejlesztő hatását. Ezek agyfiziológiai vizsgálatok. Grastyán azt a mottót választotta – Schiller-
mottót – a Levelek az esztétikai nevelésről című művéhez – fiziológiai intézet vezetőjeként –,
hogy „Az ember akkor ember, amikor játszik. A művészetekben és a tudományban olyan
dolgokkal játszunk, amelyeket nem tudunk megoldani, és olyan dolgokra jövünk rá, amikre
nem is gondoltunk volna.”

Itt teljes tévedés van. Szakemberek totális tévedése a gyerekek vagy a gyerekek
fejlesztése felől nézve. Én teljesen egyetértek azzal, amit Feri és többen is javasoltak, hogy
erre az egész problémára térjünk vissza. Ez a szöveg például számomra így e miatt nem
elfogadható.

Én azt a könnyítést akarom javasolni nektek, hogy kenjétek ránk a dolgot: az OKNT
beleakadt ebbe, nem fogadta így el. Ti tökéletesen elkészítettétek, ahogy ők akarták, de ez
nem ment át.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Dobos Krisztina!

DR. DOBOS KRISZTINA: Három dolgot szeretnék mondani. Egyrészt azt gondolom,
hogy a művészeti oktatás kérdését egyszer meg kellene tárgyalni, és megint abba a csapdába
estünk, mint már százszor: valami kis részről beszélünk, és arra a részre rá akarjuk kenni az
egész nagy problémakört. Ezért biztos, hogy beleütközünk, és az egész rosszul működik. Ez
az első, és egyetértek, hogy tárgyaljuk meg. Amit Tamás mondott, abban nagyon sok igazság
van, és nagyon sok mindennel egyet lehet érteni.
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A másik problémám, hogy igen, különböznek a gyerekek a művészetoktatás területén,
de a matematika területén is különböznek - hála a jóistennek, mert szörnyű lenne, ha
egyformák lennének. Igazából azt kellene mondani, hogy engem abszolút nem érdekel, hogy
engem matematikából megtanulja-e a másodfokú egyenlet megoldóképletét vagy nem,
hogyha megtanítom gondolkozni. Mégis kénytelen vagyok megtanítani bizonyos
alapdolgokat, mert azokkal fog tudni boldogulni. Igazából azonban egyetlen dolog érdekel:
hogy döntésképes lesz a gyerek, hogy jól tud gondolkozni, logikusan és hasonlók.

Azt hiszem, hogy azért a kettőt nem kell teljesen különválasztani. Lehet bizonyos
követelményeket meghatározni, mert mégis egy iskolarendszer része egy alapfokú
művészetoktatási intézmény. Én úgy gondolom, a két dolog - az elvek és a gyakorlat -
időnként ellenkezik a mi lelkünkben is, de mégis valamilyen szabályokat meg kell hozni.

A harmadik dolog. Ismételten - már százkettedszer vagy százötödször - hagyjuk, hogy
a törvénybe belekerüljenek rossz dolgok. Nem akarom felsorolni, hogy mi mindent hagytunk
benne, amikor a törvénymódosításokat megszavaztuk. Ha már hagytuk, hogy belekerüljön
rossz dolog, akkor tudomásul kell venni, hogy annak következmény van. És most azt
szenvedjük, annak a következményét, amit a törvényben benne hagytunk. Emlékeznek rá,
amikor az alternatív iskolákról volt szó, vagy hogy nem tudjuk, igazán hány szintű tantervi
szabályozás van Magyarországon. Itt is szerepel egy új dolog, ami arról szól, hogy „tantervi
program”, amit én se tudok, hogy micsoda, mert külön volt a tanterv, meg külön volt a
program - de mindegy. Ha hagytuk, hogy a törvény rosszul szabályozzon, két dolgot tehetünk
- és most hadd mondjam a köztisztviselők védelmében. Az egyik, hogy azt mondjuk, igenis,
tessék a törvényt módosítani, vagy azt kell mondani, hogy ha egyszer rosszak voltunk, akkor
ennek a következményét el kell viselni. Ebben a pillanatban ezt csináljuk.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Laci!

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Ennél a vita metaszintűbb. Én ott érzem az
ellentmondást - Tamás, ne haragudj…

DR. VEKERDY TAMÁS: Bocsánatot kérek, közben el fogok menni, de nem azért,
mert megsértődtem…

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Ha azt a játékszabályt elvállaltuk, hogy a közoktatási
törvényben meghatározott módon a közoktatásért felelősséget vállaló miniszter tanácsadó
testülete vagyunk, nem tehetjük meg, hogy deschoolingozunk. Én boldogan deschoolingozom
bárhol, de akkor nem az OKNT tagjaként. Fölvettük ezt a kabátot. Nem tudom a kettőt
összeegyeztetni.

Én ezért mondtam, hogy a kötelező iskola és a szabad közművelődés között - hát még
a piactéri öngerjesztő harmonikázás között! - van egy intézmény, amit alapfokú
művészetoktatási intézménynek neveznek, ami azért kap – nem akarok populista lenni – a
nehezen összekapart államháztartásból ennyi pénzt – mert ez még mindig nagyon nagy pénz –
, hogy ez a társadalom szembesülhessen azokkal az eredményekkel, amit ezek a drága jó
pedagógusok ezekkel a drága jó gyerekekkel csinálnak. Nem tagadhatjuk meg ezt a dolgot.

Lehet, hogy meg kell találni ennek az emészthető vagy gyerekbarát módját. Találni
ilyen citátumokat, de azért ez az egész program nem ennyire gyerekellenes. A praxis legalább
annyira. Tudjuk mondani a szépeket, de csak két elrettentő példát hoznék. A szombathelyi
székhelyű, kisvárdai telephelyű alapfokú művészetoktatási intézményben a 7 éves gyerekek
széki ruhába felöltözve – nem a gyerek széki ruhájába, hanem a felnőttébe –, széki csárdást
járnak, mert akkora a szabadság. Színjátszó csoport gyerekelőadásában pedig – bocsánatot
kérek – a nagy kebleivel küszködő kamaszlány Lúdas Matyit játszik, és elvereti magát
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Döbrögivel, amitől ez az egész színdarab egész mást jelent – ezért mondtam szándékosan egy
ilyen nagyon csúnya példát –, ezt a dolgot, ha az államháztartás pénzével el akarok számolni,
valamilyen módon mégis csak mederben kell tartani.

Ezért én fegyelmezetten, hogy a szövegben azokat a félreértéseket, amelyektől féltek,
elkerülhetővé tegyük, azt javaslom, hogy a 3. pontban ne „azonosan érvényesüljenek az
elvárások”, hanem „azonos hatásfokkal érvényesüljenek az elvárások” legyen. Azt hiszem,
ebben már egyetértünk, mert ez nem azt jelenti, hogy a Tavaszi szonáta második tételéből kell
vizsgáznia minden hetedikes gyereknek, és talán ugyancsak megsegíti az értelmezést a 4.
pontban az „egymást erősítve eredményeznek tartós, hatékony tudást, képességfejlesztést”,
mert megint csak ugyanott áll a dolog, hogy nem egyszerűen abban az értelemben tudás
kérdése, amit klasszikusan tudásnak nevezünk, mert az, hogy „a követelmények és a tananyag
elválaszthatatlan egységet alkotnak”, ez egy megnyugtató mondat. A gyereket is
megnyugtatja, hogy nem azért fog elégtelent kapni a zenevizsgán, mert lóg a cipőfűzője, vagy
rajta maradt a karóra néptáncvizsgán, és ezért buktatják meg, jellegzetes buktatási probléma
néptáncvizsgán, mert kilátszott, hogy piercing van rajta, és ezért rosszabb jegyet kap
néptáncvizsgán - ezek létező problémák -, hanem hogy a vizsgaértékeléssel csak a
tananyaggal való elszámolást lehet értékelni. Ez egy megnyugtató mondat. Nyilván azon
múlik minden, hogy mi van a vastagokba írva, azt pedig garantáljuk, hogy a vastagokba ne
legyen 9 éves gyereknek széki csárdás előírva, 9 éves gyereknek talán a Frühling szonáta se
legyen előírva, bár lehet, hogy van olyan, aki el tudja játszani, de az akkor megy a kivételes
tehetségek közé.

Tehát én, mint itt most a közoktatás által finanszírozott szakértő, csak lojális tudok
lenni, miközben robbantsuk fel az iskolákat, ahogy Vekerdy mondja, de az nem az OKNT
dolga. Azt menjünk, szervezzük meg, de az nem az OKNT dolga.

DR. DOBOS KRISZTINA: Vannak jó példák is, ne mindig csak a negatívat mondjuk!

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Jó, csak ez az „azonos hatásfokkal”, azért mégiscsak
garancia arra, hogy az az orientáció, amit a szakma összerakott, azzal homlokegyenest
ellentétes, gyerek- és művészetellenes dolgok nem történnek.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor van-e még? (Nincs jelzés.) Nincs. Köszönöm
szépen. Az előterjesztőnek adnám át a szót, és aztán egy kicsit tanácstalan vagyok, hogy mit
csináljunk az anyaggal, merthogy mit csinálunk majd sokára, azt tudom, de addig mit
csináljunk, azt nem annyira, de majd kitaláljuk.

CZÍMER LÁSZLÓ: A különböző indíttatású és indulatú hozzászólásokra nem
szeretnék külön reagálni. Azt szeretném mondani, hogy amit Trencsényi László mondott, az
két konkrét és jó javaslat volt, amit igyekszünk érvényre juttatni. Nem minden rajtunk múlik,
de közvetíteni mindenképpen tudjuk.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Erre a következőt találtam itt ki. Könnyű a helyzetünk,
mivel nem vagyunk határozatképesek, tehát ettől a pillanattól kezdve nagyon könnyű a dolog,
úgyhogy szavazni nem fogunk. Mindenesetre arra kérem főosztályvezető urat, hogy az itt
elhangzottakat vegyék figyelembe, amennyire lehetséges, azt a javaslatot pedig elsősorban
Tündének továbbítom és a szakmának, hogy jó lenne a művészetoktatás teljességéről szóló
előterjesztést az OKNT elé hozni. Akkor ezt az egészet vizsgálva már lehet tantervekről
beszélni, akkor már lehet arról beszélni, hogy ez milyen módon kerüljön bele a magyar
közoktatás államilag finanszírozott rendszerébe. Elfogadható ez így? (Többen: Igen.)
Köszönöm szépen.
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Köszönöm az előterjesztőknek. Egyebek. Nekem nincs. Május 11-én lesz a következő
ülés, ne felejtsük el, amikor ha jól emlékszem, angol nyelvből van központi érettségi vizsga.
Nagyon kellemes további nyuszi utáni időszakot kívánok mindenkinek, nyugodt és kellemes
hétvégét.

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Azért örüljünk, hogy ennyit sikerült lobbizni a
tanárképzési bizottságban és ott vagytok. Egyebekben ennyit azért tegyünk hozzá, hogy végül
is nem annyi, mint amennyit szerettünk volna, de azért nagyon sokan ott vannak. Következő
taktikának azt javaslom, hogy az általunk bekerült emberekkel tartsuk a kapcsolatot, keressük,
akár formálisan, akár informálisan, hiszen akár a mi pedagógusképző bizottságunkba
csalogassuk be őket, és a többiek szakmai kontrolljára is találjunk ki valamit, hogy ők is
legyenek kíváncsiak ránk és figyeljenek ránk.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Az ülést bezárom. Május 11-én találkozunk.

(Az ülés végének időpontja: 12 óra 46 perc)

Dr. Loránd Ferenc
az OKNT elnöke
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