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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 15 perc) 
 

 
DR. LORÁND FERENC, az OKNT elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt 

kívánok! Napirend előtt szeretném Hoffmann Rózsának megadni a szót. 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA: Szeretettel köszöntöm a tisztelt Köznevelési Tanácsot, és 

mivel mindössze pár percig leszek köztetek, úgy gondoltam, úgy illik, hogy személyesen 
köszönjek el, mert lemondok az OKNT-beli tagságomról. Ennek indoka pedig az, hogy az 
országgyűlési választások eredményeképpen képviselői mandátumhoz jutottam: a 
Kereszténydemokrata Néppárt frakciójában fogok dolgozni. Bár jogi összeférhetetlenséget 
nem találtam az OKNT-beli tagság és a képviselőség között, valahogy mégis úgy érzem, hogy 
a kettő nem egyeztethető össze. A második ok pedig, hogy időben is problémáim lennének. 

Tizenhárom évig voltam tagja ennek a testületnek, két cikluson keresztül alelnöke. 
Szakmai életemnek egy jelentős része. Sokat tanultam, sokat köszönhetek mindannyiuknak-
mindannyiotoknak. Kívánom, hogy sikeresen dolgozzatok tovább, és más szerepekben fogunk 
még találkozni.  

A lemondó levelemet szeretném átadni az elnök úrnak. (Taps.)  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mindenekelőtt gratulálok. Nagyon örülök, hogy Rózsa is 

úgy gondolja, hogy az ebben a körben eltöltött évei a gyarapodásához járultak hozzá. Hadd 
mondjam, hogy a mi gyarapodásunkhoz is. Nem mindig értettünk egyet, de ebben is volt 
valami rendkívül kellemes, nevezetesen, hogy az egyet nem értésnek meg tudtuk találni azt a 
stílusát, amit szívből ajánlhatunk a parlamentnek. (Derültség közepette virágcsokrot nyújt át a 
leköszönő tagnak.) Légy egészséges! 

 
DR. HOFFMANN RÓZSA: Jó munkát kívánok mindenkinek! 
 
ELNÖK: Másik személyi kérdésünk Hadházy úr előterjesztése. Tedd meg ezt szóban, 

jó?  
 
DR. HADHÁZY TIBOR: Elnök Úr! Tisztelt Tanács! Az elmúlt év közepén 

megalakult és novemberben el is kezdte effektív munkáját a digitálistananyag-minősítő 
bizottság, mint az OKNT által létrehozott testület. Ennek a testületnek a munkáját az a 
szomorú tény korlátozta, hogy nagyon hamar elvesztette egy tagját: dr. Hutter Ottó kollégát. 
A testület létszámának kiegészítésére tettem javaslatot – életpályáját is bemutatva, elnök 
úrnak átadva – dr. Kaszai Pál személyében. Tekintettel arra, hogy az OKNT erősíti meg, 
hagyja jóvá testületeinek személyi javaslatait, tisztelettel kérem e javaslat megerősítését. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Én is köszönöm. A következőt javaslom. Itt vannak előttem körülbelül 

tizenöt sorban a jelölt Kaszai úrnak a fontosabb adatai ahhoz, hogy ezt a tisztséget betöltse. 
Én nem gondolom, hogy erről mi most nyissunk vitát. Osztatlan bizalommal viseltetem 
Hadházy Tibor elnök úr javaslattevő tevékenysége iránt. Kérdezem, óhajtunk-e e személyi 
javaslat fölött vitát. Ha igen, akkor elkezdjük, és szétosztom ezt a pársoros jellemzést, amit 
Hadházy Tibor adott az új jelöltről.  

Először tehát az a kérdésem, hogy akarjuk-e ezt plenárisan vita tárgyává tenni. (Dr. 
Dobos Krisztina: Van-e más jelölt?) Más jelölt nem volt. Egyetlen jelöltet terjesztett elő. 

Kérdezem, van-e valakinek jelöltje erre a tisztségre. 
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DR. HADHÁZY TIBOR: Szívesen felolvasom.  
 
DR. DOBOS KRISZTINA: Elnézést, elnök úr, de nem értek egyet ezzel – nem 

ismerem az urat, tehát se pozitív, se negatív véleményem nincs róla –, hogy most hirtelen 
bedobjuk, és azt mondjuk, szavazzunk róla. Nem történik semmi, hogyha a következő 
tanácsülésen szavazunk, és lehet, hogy addigra lesz más jelölt is. Nekem nincs véleményem 
ebben a pillanatban a jelöltről, de nem tartom jónak, hogy egy ülésen mondjuk azt, hogy kell 
ilyen embert választani, és rögtön megmondjuk azt is, hogy ki az, aki szóba kerülhet. Biztos, 
hogy én nem fogok szavazni – ez a személyes véleményem -, mert úgy gondolom, ha tudjuk, 
milyen funkcióra keresünk embert, lehet, hogy más is körülnézne. 

 
ELNÖK: Értem. Akkor szétosztjuk azt a személyi anyagot, amit Hadházy Tibor az 

ülés előtt az új jelöltről adott, és a következő ülésen bocsátjuk szavazásra azzal, hogy akinek 
más személyi javaslata van, annak az írásos anyagát kéretik a következő ülés előtt legalább 
egy héttel Kosinszky Zsuzsának megküldeni, hogy ő meg szétküldhesse a testület tagjainak.  

Aki ezt a javaslatot elfogadja, tegye föl a kezét! (14) Akkor ez testületileg elfogadott.  
Hadházy Tiboré a szó. 
 
DR. HADHÁZY TIBOR: Tisztelt Elnök Úr! Csak egy megjegyzést szeretnék még 

tenni. Teljesen jogos tagtársam felvetése, és ezért is szavaztam meg ezt a megoldást. 
Természetesen úgymond olyan posztra igazoltunk, amilyen posztban – sajnos – elszenvedtük 
a hiányt: az e-learning képzés szakértője a jelöltünk, mint ahogy Hutter Ottó is ezt a területet 
kezelte annak idején. De ez ki fog derülni az életpályájából, amelyet minden bizottsági tag 
meg fog kapni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Én is köszönöm. Akkor rátérhetünk a napirendre. Az első kérdésem az, hogy 

a megküldött, előterjesztett napirendet elfogadja-e a tanács. (Szavazás.) Akkor ez is testületi 
szavazással elfogadtatott. 

Rátérhetünk az első napirendi pontra. Üdvözlöm körünkben Fuszek Csillát, és kérem, 
hogy a tájékoztatót szíveskedjék megtartani, elmondani, amit szükségesnek tart. 

 
FUSZEK CSILLA: Tisztelt Tanács! Nagyon köszönöm a megkeresést, hogy 

beszélhetek az Arany János programokról. Különösen azzal kaptam én ezt a felkérést, hogy 
derüljön ki a tanács számára, hogy a különböző Arany János programok között mi a 
különbség, hogyan működnek. Ebből készítettem önöknek egy körülbelül hatoldalas 
tényanyagot, amint mindannyian megkaptak. Egypár újabb információval is felkészültem, 
amit körülbelül húsz percben szeretnék felvázolni önöknek. 

Mivel ez egy elég száraz tényanyag volt, mellékeltem hozzá egy kislány beszámolóját, 
aki nagyon nehéz körülmények között indult, jelenleg esztétika szakon tanul, és írónak tartja 
saját magát. Nagyon jól is ír. 

Még egy dolgot osztottam ki önöknek, szintén azért, hogy a program egy kicsit 
közelebb kerüljön: ez az úgynevezett Aranyrögök könyv. Ez öt évnek a tizennégy-tizenöt 
éves diákok által írt novellatermését foglalja össze. Nyilván sok magyartanár ül közöttünk. Én 
magyartanár vagyok eredetileg, és azt mondhatom, hogy nagyon érdekes és nagyon jó 
novellákat találunk ebben. Ezt az Arany János tehetséggondozó program művésztanárai 
bírálták és rendezték össze. Akinek nem jutott, annak a szünetben tudok felhozni, mert van 
még belőle. 

Bármelyik fórumon, ahol eddig beszéltem, elmondtam, hogy három Arany János 
program van. Az egyik a 2000-ben indult tehetséggondozó program, melynek keretében az 
első osztály 2000 szeptemberében indult el. A következő, ami 2001-ben indult el, a roma 
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kollégiumi program; ez 2001-től 2003-ig tartott, az utolsó csoport 2003-ban indult. A 
harmadik pedig a kollégiumi program, amely 2004 szeptemberétől indult, és tulajdonképpen a 
roma kollégiumi program kollégiumai beolvadtak. Egyébként mind a három program 
struktúrájában eltérő, és más-más létszámot tartalmaznak. 

A tehetséggondozó program struktúrájáról annyit szeretnék nagyon röviden 
megemlíteni, hogy ebben egy ötéves képzésről van szó, ahol a diákok képzése egyenrangúan 
folyik a gimnáziumban és a kollégiumban, tehát a gimnáziumban és a kollégiumban is ötéves 
a program. A IX. évfolyamon a diákok egy külön osztályt képeznek, magasabb évfolyamokon 
az oktatási szerkezettől függően más képzési formákban is részt vehetnek. 

Az Arany János tehetséggondozó programnak 23 intézménypárja van, majdnem 
minden megyében van egy. Persze amikor intézménypárról beszélünk, lehetnek közös 
igazgatású intézmények, vagy egy gimnázium egy leány- és egy fiúkollégiummal, tehát 
hármas csoportosulásban vehetnek részt a programban. Azokban a megyékben, ahol a 
programra különösen szükség van, két-két gimnáziumunk, illetve intézménypárunk van. 
Jelenleg az összesen 23 intézménypáron belül 2810 tanuló vesz részt a programban. 

A kollégiumi alprogramról most nem fogok beszélni, mert ez kifutó rendszerű, 
körülbelül 50 gyerek vesz részt benne. 

A kollégiumi program szintén ötéves, de más struktúrájú, tulajdonképpen 
kollégiumcentrikus; a kollégiumok biztosítják a tanulók számára a lehetőséget, hogy legalább 
három, vagy remélhetőleg három középiskolában tanulhassanak tovább, amelyek közül egy 
vállal egy éven keresztül egy felzárkóztató évfolyamot. Tehát ez egy más struktúra; a 
kollégium kapja a nagyobb normatívát, és több középiskolával szövetkezik, amelyekből egy 
szintén kap egy évig támogatást ezekre a tanulókra. 

Jelenleg tíz intézménypárunk van, illetve kollégium, de van hozzá egy vele 
együttműködő intézmény. Itt láthatjuk ezek eloszlását az országban. Ebből is látható, hogy a 
hátrányosabb helyzetű területekre koncentrál a program. Ebből a tízből hat közös igazgatású, 
ezért nem találjuk, viszont máshol - például Salgótarján, Bátonyterenye, vagy Komló és 
Mánfa - két különböző helyen találhatóak az intézmények, tehát így jönnek ki a kis virágok a 
térképen. (A Magyarország-térképen virággal jelölt pontokra mutat.)  

A következő a lokális és globális szemlélet elkülönítésének fontossága. Ez a 23 és 10 
hely azt jelenti, hogy huszonháromféle megvalósítás van az egyik oldalon, illetve tízféle a 
másik oldalon, többek között azért, mert a diákösszetétel évenként és területenként is 
változik. Vannak olyan osztályaink – most már 2003 óta van egy tehetségbeválogatás, tehát 
adatokkal rendelkezünk –, amelyekről tényleg elmondhatjuk, hogy mindenki megfelel 
intellektuálisan a tehetséges gyerekeknek, és van olyan terület, osztály, amelyről ezt 
egyáltalán nem mondhatjuk el, valamint volt olyan is, ahol nem sikerült jól a beválogatás. 
Onnan tudjuk beválogatni a gyerekeket, ahonnan delegáltak. 

Ugyanez jellemző a kollégiumi programra is, de természetesen másképp, hiszen a 
Gandhi Gimnáziumnak egészen mások a problémái a kollégiumi programban, mint mondjuk 
az ibrányi kollégiumnak, mivel az egyik csak roma gyerekekkel foglalkozik, a másikban 
pedig csak szegényebb falusi gyerekeket találunk, tehát ezeknél egy kicsit más a program. De 
ezt nem negatívumként említettem, csak egyfajta megjegyzésként. 

Ezeket az adatokat is elküldtem önöknek, amiket most kivetítek. Itt látszik, hogy a 
tehetséggondozónak hogyan alakultak a létszámai, ami sajnos a papíron nem látszott, csak 
színesben látszik. Az idén Magyar Bálint engedélyével 713 tanulót vettünk fel. Ez a táblázat 
magáért beszél, nagyon sok mindent ki lehet belőle olvasni. Amit azonban nem lehet 
kiolvasni, az az, hogy ez nem azt jelenti, hogy területileg egyenlő lenne a túljelentkezés; 
vannak területek, ahol több mint háromszoros a túljelentkezés, és van olyan terület – főleg 
Budapest –, ahol évek óta alig tudunk diákot kapni, iszonyatos sok munkával, próbálkozással. 
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Úgy tűnik, nem engedik fel Budapestre a vidéki gyerekeket. Talán az is probléma, hogy a 
budapesti iskola szakközépiskola.  

Látható, hogy jelenleg 2810 gyerek van a rendszerben, és kiolvasható belőle a 
kipörgés. Nem említem itt meg a kollégiumi alprogramot, ahol sajnos nagyon magas százalék 
volt a kipörgés. Egyébként ezt a táblázatot Sipos János készítette a tisztelt tanácsnak - mert 
hadilábon álltam a táblázatokkal -, hogy jól lássuk ezeket az adatokat. (Az apró betűs 
táblázatra mutat. – Derültség.) Ha megnézzük a kollégiumi program létszámát, jelenleg 294 
tanulónk van. Láthatjuk, hogy még csak két éve folyik a program, tehát más típusú 
rendszerben vagyunk. Az a fájdalmunk, hogy 425 gyerek férne el a programban, tehát 70 
százalékos kihasználtsággal működik, de még nagyon kevés ideje volt a fejlődésre, és sajnos 
méltatlanul kevés segítséget is kapott az elmúlt években mind anyagilag, mind a szervezés 
tekintetében. Felmértem az idei jelentkezések arányát, és úgy tűnik, hogy minden iskola 
nemhogy be fogja tudni tölteni, hanem már túljelentkezésről is beszélhetünk a programban. 
Nagyon remélem, hogy így lesz, tényleg minden jel erre mutat; bizonyos helyeken már a 
szelekciót is meg kellett szervezni. 

Az Arany János tehetséggondozó programba való bekerülésről egészen röviden. Évről 
évre, amióta a program megvan, folyamatosan változtak a bekerülés feltételei. Amíg a legelső 
pillanatban egy 5000 fő alatti faluból csak két gyereket lehetett delegálni, addig 2003-ra ez 
kiszélesedett az egyik oldalon, miszerint bárki delegálhat gyereket, a másik oldalon viszont a 
hátrányos helyzet szűkült, és a törvényi megfogalmazás egy variációját látjuk itt. 2003 óta ezt 
a pályázatot így írja ki az Oktatási Minisztérium. Itt van az, hogy: „vagy az osztályfőnök által 
bármilyen más oknál fogva hátrányos helyzetűnek tartott tehetséges gyermek”. A hátrányos 
helyzetűek beválogatása során a gimnázium, illetve a középiskola felelőssége, hogy ezeknek a 
kritériumoknak megfeleljen a diák. Arról pedig az Integrációs Hivatal készített egy táblázatot, 
hogy milyen faktorokban keressük a hátrányos helyzetűeket; például lakás, satöbbi.  

A tehetséggondozó program lényege az, hogy van egy delegációs rendszer és egy 
tehetségbeválogatás. A tehetségbeválogatáshoz a tesztet a Debreceni Egyetem pedagógiai-
pszichológiai tanszéke készítette el. Az én megrendelésem az volt akkor, hogy olyan teszt 
legyen, amit akármilyen hátrányos helyzetű gyerek ki tud tölteni, ami tehetségfaktorokat, 
képességfaktorokat vizsgál, és ne legyen szükség egyéb előtanulmányokra. 

Itt egy kétnapos, egységes, a tanév rendjében rögzített beválogatásról van szó. 
Egyszerre írják a gyerekek a tesztet, egyformán. Ez most csak egy dolog, de körülbelül nyolc 
faktort kellene vagy lehet nézni – különböző szoft-teszteket is – ahhoz, hogy hogyan kerüljön 
be a gyerek. 

Mindkét programban fontos a programok filozófiájának megfelelő diákok felkutatása, 
de valójában itt még fontosabb, hogy megtalálják a legszegényebb társadalmi rétegek 
gyerekeit, és kimondottan nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogyan lehet ezeket a gyerekeket 
megtalálni. A már gyakorlott kollégiumok próbáltak segítséget nyújtani: például a Collegium 
Martineum elkészítette az úgynevezett motelszolgálatot, hogy hogyan tudják ezeket a 
gyerekeket megtalálni, személyes kapcsolatot is egyre többet fölvettek. Aki ugyanis 
bekerülhet, annak meg kell felelni az integrációs normatíva felvételének. 

A kollégiumi program esetében nincs központi beválogatás. A gimnáziumnak és a 
kollégiumnak közösen kell eldöntenie, hogy a meglévő gyerekekből – ugyanis tényleg volt, 
hogy volt 50 meg 70 jelentkező is, nemcsak 3 meg 7 – kiket válogat be. A miniszteri 
közleményben egy elvárás, hogy a kollégium szempontjait az iskolának figyelembe kell 
vennie. 

Nagyon röviden ennyit a tehetséggondozó program céljairól. Nyilván ezen kívül még 
nagyon sok minden van, sok eredménye is van, ami nyilván nem fér bele ebbe a rövid 
összefoglalóba. Itt láthatjuk ezeket. 



 8

Talán azt hiszem, a lényege az, hogy felsőoktatási intézményben történő 
továbbtanulásra készítse elő a gyerekeket. Itt van az ECDL, az angol stb., és egyéb markáns 
cél a tehetséggondozó programban a személyiségfejlesztés is.  

Az Arany János Kollégiumi Programnak nézzük a céljait! Ezeket egyébként mindkét 
esetben a meglévő dokumentumokból idéztem. Lényegesen nagyobb arányban tanulhassanak 
eredményesen nappali tagozatos, érettségit adó szakközépiskolában a diákok, és érettségi 
bizonyítványt szerezzenek meg. Gyakorlatilag minden, amit ott találnak, a két program 
dokumentumaiból lettek kiszedve. 

Nézzük a kollégiumi program egyéb céljait! Miután ezt az előkészítő évet elvégezték a 
gyerekek, utána különböző középiskolákba kerüljenek be, és azokban a középiskolákban 
helyt tudjanak állni. Meg is említettem egy problémát: most találkoztunk azzal, hogy nem 
akarják elhagyni azt az osztályt, amelyikbe jöttek, és közben a mentor, aki a mentori 
hálózatban figyelemmel kísérte a programokat, azt mondta, hogy fantasztikusan végzik a 
dolgukat, de nem biztos, hogy ezen a területen el tudták érni a célt. 

Nézzük a következőket! Itt is mondhatom, hogy célok, de igazából sikerkritériumok, 
amelyek majd a későbbiek folyamán fognak eldőlni. Ez a 20 százalékos lemorzsolódás, a 
diákok legalább 15 százaléka emelt szintű nyelvi érettségit tegyen, három év átlagában 
növekedjék a felsőoktatási intézményekbe való kerülés. Három évvel ezelőtt a 
tehetséggondozó programban azt mondták a kollégák, hogy akkor nézzem ki, milyen 
szakközépiskolákkal tudok kooperálni, milyen szakmát tanulhatnak a gyerekek, mert ezeknek 
a gyerekek ebben az életben nem lesz nyelvvizsgájuk, se a felsőoktatásra nem fogják tudni 
felkészíteni. Tényleg, el is készítettünk egy stratégiát, egy másik útvonalat. Kivetítem az 
eredményeket. Én nagyon remélem, hogy ugyanúgy fogunk járni, mint a tehetséggondozó 
program esetében. Az első osztályban ugyan egy nagyobb lemorzsolódás van: elérte a 20 
százalékot, de azóta, amióta a gyerekek integrálva tanulnak, megállt a lemorzsolódás. Egypár 
év múlva tudjuk megnézni, hogy mi lesz, de ez mindenképpen nagyon örvendetes hír. 

Felvillantom egy pillanatra – mert erről Sipos János úr részletesebben beszámolt már –
, hogy ezek voltak az Arany János Program eredményei az elmúlt évben: 82 százalék a 
felsőoktatásba került és – bár nem írtam be – filozófiai OKTV-t nyert az egyik gyerek, és a 
számítástechnikai OKTV harmadik helyezett is belőlük lett, valamint a műelemző verseny 
első helyezettje is aranyjánosos gyerek lett. Idén a mostani negyedikesek közül került ki az 
OKTV fizika harmadik és az OKTV biológia hatodik helyezettje. Ezeket az eredményeket 
most tudtam begyűjteni, de remélem, hogy más országos eredmények is lesznek.  

Azt tudom, hogy folyamatosan aranyjánosos gyerekek nyerik meg a roma 
szavalóversenyeket Nyíregyházáról. Ennek nagyon örülünk, bár nem gondolom, hogy csak ez 
lehet egy ilyen program célja.  

Beírtam ezt a szemléletváltást. Az Arany János Tehetséggondozó Programban óriási 
szükség van szemléletváltásra. Én magam is tanár voltam, ott tanítottam, és semmi mást nem 
hallottam a kollégákról, mint hogy sok gyereket, aki ide megérkezik, az életben nem tudjuk 
megtanítani semmire, mert nem tudnak tanulni, nincsenek meg a rutinjaik a napi 
felkészüléshez. Gyakorlatilag biztos, hogy nagyon kemény dolgot fogalmazok meg, de volt 
olyan gyerek, akinek a törölközőt meg kellett tanítani, és volt, akinek a vécéhasználatot. Én 
magam is életemben először kerültem Magyarországon olyan családok közé, amikor 
kimentem, hogy Magyarországnak ezt a részét előtte nem ismertem.  

Azt hiszem, azokban a kollégiumokban, akik elkezdték az Arany János Kollégiumi 
Programot, nincs is probléma a szemlélettel. Ott inkább megerősítés kell, és sokkal több 
segítség, hogy hogyan kell a nagyon hátrányos helyzetű gyerekekkel bánni. A kollégák 
elvégeztek nagyon sokféle tanfolyamot – kooperatív tanulást, drámapedagógiát –, de azt 
mondják, nagyon nehezen tudják alkalmazni. Tehát a szemléletváltás nagyon fontos az ÁJTP-
ben, az ÁJKP-ben pedig a viszonyulás. 
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Ez, kérem, az, ahogy én látom. Sok oldalról lehet ezt vizsgálni, és lehet, hogy a 
problémákat, amelyek hozzám beérkeznek, más szemléletben, más helyzetben másként látják 
a kollégák. 

Mind a két programban intézményi pályázat volt. Az egyik még 2000-ben. A 
kollégiumban pedig a 2003-as és a 2004-es. Most két részletet felvillantok a két-két 
pályázatból, csak hogy látni lehessen. Az egyik elég erősen az iskolára koncentrált, a másik 
pedig elég erősen a kollégiumra. Ez volt a 2000-es pályázat. Eredetileg úgy indult, hogy 
kistérségi fejlesztés. A kollégiumi pályázatnál a kollégiumnak kell biztosítania nagyon sok 
mindent, illetve a kollégium vállalja, hogy a megfogalmazott kritériumok alapján 
megszervezi a beiskolázást. Írtam is, hogy tanügy-igazgatási nehézségek vannak – azt hiszem, 
nem is kell részletezni.  

Itt vannak az együttműködő partnerek. Az Oktatási Minisztérium folyamatosan – bár 
megemlíteném, nem biztos, hogy ezt a folyamatosságot továbbra is fenn akarja tartani, 
amilyen tendenciák vannak. Szeretné, hogyha a programok önálló lábakra állnának. 
Folyamatosan együttműködő partner volt tehát az Oktatási Minisztérium, és az Oktatási 
Minisztériummal kötött háromoldalú szerződésnek tagja volt a fenntartó, illetve az intézmény, 
amelyben az oktatás vagy a kollégiumi nevelés folyt. Ők kötöttek egy háromoldalú 
szerződést, vagy adott esetben a programiroda benne volt a SuliNovában, így négyoldalú volt 
a szerződés. Nagyon komoly az intézmények önfejlesztő munkája. Az egész programleírás 
hamarosan olvasható lesz az interneten. Tulajdonképpen ezt az önfejlesztő munkából hoztuk 
ki.  

A programiroda, a Debreceni Egyetem, a Szegedi Egyetem és az OKÉV Észak-
magyarországi Regionális Igazgatósága.  

A másik program ugyanígy az Oktatási Minisztériumon keresztül tíz intézménypár 
önfejlesztő munkája. Ez is elindult már, hogy minél több horizontális kapcsolat jöjjön létre, és 
egymástól tanuljanak az intézmények. Ebben az évben nagyon sok energiát fektettem ebbe, és 
látom is az eredményét, ami az Arany János Programiroda. Valamint és kialakítottunk egy 
mentori hálózatot, ami az iroda munkáját is segíti, és a kollegáknak is próbál segítséget 
nyújtani nagyon kiváló mentorokkal. 

Nyilván minden programban vannak rendszeralkotó elemek, nálunk különösen; ezek a 
pedagógiai-pszichológiai mérések, amelyekből összegyűlt már két kötet. Az első kötet az 
Arany János Egyesület második kötete, ami egy kuriózum, és szeptemberre kiadjuk az első 
négy év pszichológiai-pedagógiai méréseinek összegzését. 

Fontos a továbbképzés mind a két programban. Hihetetlenül nagy pedagógiai 
innováció gyűlt össze ezekben az iskolákban, a kollégiumi programokban és most már a 
kollégiumokban. Az anyagi feltételeket részletesen leírtam az anyagban. 

Dióhéjban ennyit akartam elmondani a tisztelt tanácsnak. Szívesen válaszolok 
bármilyen kérdésre akár ezzel az anyaggal kapcsolatban, akár azzal kapcsolatban, amit leírva 
odaadtam, hiszen leírtam néhány problémát, amiket felvetettem, de ezek talán adódnak is. Azt 
is odaírtam, hogy nem a teljesség igényével, mert nyilván egy ekkora horderejű programban 
nagyon sok probléma lehet. Ami az én oldalamról egy nagyon nehéz dolog, az az, hogy 
nagyon nehéz rendszer szinten valamit elindítani. Egy egyszerű példát mondok: a 
tanulásmódszertant az első két évben elszúrtuk. Hiába dolgoztunk ki kiváló alternatívákat, az 
iskolák továbbra is valamilyen oknál fogva nagyon nehezen mozdulnak az első két évben 
kialakított rendszertől. Ezáltal nekem felsorolják a különféle tanulás-módszertani 
problémákat, noha a programleírás, a programajánlás teljesen mást tartalmaz. Ez az egyik. 

A másik az, hogy nincsen megoldva a program ellenőrzése évek óta. Azt gondolom, 
hogy szükség lenne rá, szükség lenne többoldalú ellenőrzésre - ugyanez volt az ÁSZ 
véleménye is -, de nyilván nincs rá kapacitás az Oktatási Minisztériumban. 
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A harmadik: általánosságban programokat említettem, de normatív finanszírozás van. 
Mindannyian látjuk, hogy egy normatív finanszírozást egészen másképp szoktak kezelni, mint 
egy programfinanszírozást, egészen mást lehet az egyikben elkövetni, és egészen mást a 
másikban. Mi évek óta ebben az öszvérhelyzetben vagyunk, és ez sok problémát okoz. De 
ennél részletesebben nem szeretnék belemenni, azt hiszem, mindannyian értik, hogy miről 
van szó. 

Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. 
 
ELNÖK: Én is köszönöm. Most a kérdések jönnek, aztán megadom önnek a szót 

válaszadásra. 
Liskó Ilona! 
 
LISKÓ ILONA: Én nem kérdezni szeretnék Csillától, hanem szeretném egy kicsit 

kiegészíteni, kapcsolódva a végén felvetett problémához, amikor azt mondta, hogy ellenőrzési 
hiányosságokat lát. Egyrészről van egy folyamatos szakmai kontrollja ennek a dolognak, mert 
van egy szakmai irányító testülete: a Debreceni Egyetem pszichológiai tanszéke. 

Másrészről pedig a minisztérium 2005-ben rendelt tőlünk egy átfogó hatásvizsgálatot 
az Arany János program vonatkozásában, amit el is készítettünk a Felsőoktatási 
Kutatóintézetben. Ennek a kutatási zárótanulmánya már a minisztériumban van - Csillánál is 
ott van (Fuszek Csilla: Igen.) -, és az OKNT tagjai körében is szívesen fogom terjeszteni, 
hogy mire jutottunk egy átfogó szociológiai természetű hatásvizsgálattal a programot illetően. 
Tehát ha napi ellenőrzés nincs is, azért egy folyamatos szakmai kontroll és egy időnkénti 
társadalmi szempontú kontrollja van ennek a dolognak, úgyhogy valami azért megvalósul. 
Természetesen most nem akarom elmondani a 156 oldalt, amit mi erről a programról leírtunk, 
csak néhány dologgal szeretném kiegészíteni azt, amit Csilla elmondott, hogy az 
elkövetkezendő vitát befolyásoljam. 

Az egyik, amit szeretnék kiemelni, amiről ő is sok mindent elmondott, de nem árt 
egyben látni, az ennek a programnak a jelentősége. A legnagyobb jelentősége az, hogy a 
minisztérium saját erőből ennek a programnak a kapcsán fordítja a legnagyobb pénzt arra a 
célra, hogy a hátrányos helyzetű gyerekek iskoláztatása ügyében valami történjen. Ez egy 
hatalmas nagy pénz, ha jól tudom, most már évenként 2 milliárd forint körül van. Ugye, 
Csilla? 

 
FUSZEK CSILLA: Igen, 3 milliárd a teljes összeg, de itt alapnormatívaként 

kezelődik, tehát gyakorlatilag a többlet a tehetséggondozó. Leírtam ezt is pontosan. 
 
LISKÓ ILONA: Tehát van még két ilyen nagy programja a magyar oktatási 

rendszernek, amelyik a hátrányos helyzetű gyerekek iskoláztatását pénzzel nagyon 
megnyomja. Az egyik az integrációs program – Szőke Judit már volt itt, és hallottunk róla –, 
de ez nem teljesen hazai erőforrás, hanem nagymértékben az NFT finanszírozásából, tehát 
európai pénzzel kiegészítve történik, nem csak a hazai költségvetés nyomja ide be a sok 
zsozsót. 

A másik pedig az Útravaló program, amit a Tempus Alapítvány kezel, ami különböző 
pontokon mentorokkal összekapcsolt ösztöndíjprogramokból van összeállítva, de ez csak 
2005-ben indul, tehát még nem lehet jól látni a hatását. Egyébként kétéves tapasztalat alapján 
lehetne már kérni egy beszámolót arról, hogy ez hogy működik, ugyanis itt mennek be a nagy 
pénzek a hátrányos helyzetű gyerekek iskoláztatásának növelésére. Ilyen értelemben ezt a 
programot kifejezetten nagy jelentőségűnek tartom, részben azért, mert itt megy el a legtöbb 
pénz, részben azért, mert ez egy fantasztikus kísérlet, egy nagy pedagógiai szakmai kísérlet 
arra, hogy lehet-e 14 éves korban hátrányokat olyan mértékben kompenzálni, hogy a 
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gyerekek eljussanak a felsőoktatás kapujáig legalább, tehát be lehet-e itt szakmailag avatkozni 
egy - egyébként a pszichológusok által nagyon törvényszerűnek tartott - családi reprodukciós 
folyamatba. 

Az Arany János program különös jelentősége még ezen kívül az is, hogy egy 
jobboldali kormány kezdte el, és azon ritka kivételek közé tartozik, amit a kormányváltás nem 
akasztott meg, tehát ez a program folyamatosan tudott menni. Bár sokszor rezgett a léc, és 
úgy nézett ki, hogy baj lesz, de azért mégis sikerült megmenteni. Tehát az Arany János 
program egy példa arra, hogy lehet a dolgokat folyamatosan is csinálni az oktatási 
rendszerben, nem kell mindent mindig újrakezdeni és új NAT-pénzeket elpazarolni vagy újra 
belefektetni azért, mert az egyik kormány nem ért egyet a másikkal. Ezzel csak a dolog 
jelentőségét szeretném hangsúlyozni. 

Amiket Csilla a program eredményeiről elmondott, tehát, hogy a gyerekeket honnan 
hova juttatja el, az úgy igaz, ahogy leírta, és ebből rögtön látszik is, hogy ez a program 
nagyon jó hatásfokkal valósult meg. 

Tehát ezeknek a gyerekeknek a 82 százalékát bejuttatni a felsőoktatásba, akiknek 
valószínűleg a 20 százaléka került volna csak be egyáltalán ilyen fajta középiskolákba. Mert 
kell tudni, hogy itt a magyarországi elit középiskolák működnek közre ebben a programban: a 
vidéki elit gimnáziumok programja ez a program. Ezeknek a gyerekeknek a 20 százaléka se 
került volna ide be, nemhogy a 80 százalékuk a felsőoktatásba eljutott volna. Tehát ilyen 
értelemben is ez egy kivételes hatásfokú és hatékonyságú program, mert aki nem kerül be, az 
is olyan kiegészítő bizonyítványokat kap az érettségi mellé – ezzel a jogosítvánnyal meg a 
számítógépes vizsgával –, amivel a munkaerőpiacon nagyon sok előnyre tesz szert. 

Tehát azt akarom mondani, hogy a program nagyon jelentős, és nagyon jó hatásfokkal 
dolgozik. A programban olyan pedagógusok és olyan szakértők működtek közre, akik itt 
valami egészen jelentős dolgot alkottak pedagógiai szempontból. Azt gondolom, a következő 
négy év egyik nagy feladata szakmailag az, hogy ez a program hasznosuljon azoknak a 
gyerekeknek az esetében, és azoknak az iskoláknak az esetében, ahol nem ilyen kivételesen 
bekerülő gyerekekről van szó, hanem ahol a hátrányosok nagy tömegben fordulnak elő, 
akiknek erre a programra a legnagyobb szükségük lenne: például lásd a szakképzést. Ezeket a 
módszereket tehát terjeszteni és mindenféle formában használni kellene, amiket itt 
kidolgoztak.  

Most, hogy ilyen szépen elmondtam a jelentőségét meg a kiválóságait, fölvetnék 
három problémát, amit viszont elég súlyosnak látok a programmal kapcsolatban.  

Az egyik dolog a tanulói összetétel problémája. Tudni kell, hogy már 2000-ben, 
amikor beindították, nagyon sok kritika érte a programot, mert nagyon sok embernek az volt a 
véleménye, hogy14 éves korban a valóban hátrányos helyzetű, tehetséges gyerekek már olyan 
állapotban, olyan stádiumban vannak az általános iskolák 8. osztályában, hogy esélytelenek 
arra, hogy egy olyan fajta programba bekerüljenek, ahol úgymond az ő tehetségüket akarják 
felmérni, mert az iskolai teljesítményük már nagyon rossz, tehát nem is jönnek szóba, mikor 
egy ilyen programba be lehet kerülni. Akármilyen tehetségesek voltak, 14 éves korban már 
nem azzal foglalkoznak, hogy milyen jó legyen az iskolai teljesítményük. Itt már tehát a 
tanulói összetétel felől bírálták a programot a kezdeténél, hogy nem fognak ide bekerülni a 
hátrányos helyzetűek és a romák, amit aztán a program igazolt is: most is 4-5 százalék az 
iskolai programban a roma tanulók aránya, és egy tapodtat se tudott fölemelkedni. Ennyien 
tudnak tehát ide bekerülni, többen nem. 

Megnéztük ezt a tanulói összetételt. Ez egy teljes mintára vonatkozó kérdőíves 
adatfelvétel volt: minden, a programban részt vevő tanulóval kitöltöttünk kérdőívet, tehát 
meglehetősen biztosak az adatok. Az derült ki, hogy a programban részt vevő tanulóknak 
körülbelül a szűk fele tekinthető valóban hátrányos helyzetűnek most. Annak ellenére, hogy a 
liberális oktatási kormányzat kicsit megszigorította a belépési feltételeket – tehát nem volt 
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már elég az, hogy kistelepülésről jöjjenek, mint ahogy az a program elején elindult, hanem a 
szülőknek alacsony iskolázottságúnak kellett lenni, és szegény családnak, aki gyerekvédelmi 
támogatást kap –, körülbelül 14 százalékkal lehetett megnövelni a belépők között a valóban 
több szempontból hátrányos helyzetűek arányát. Azt kell tehát mondani erről a költségvetés 
által nagyon nagy pénzzel, szinte egyedüliként támogatott programról, hogy ez 
tulajdonképpen a gyerekek felét illetően valóban a leghátrányosabbaknak szól, a másik felét 
illetően pedig a falusi alsó középosztály gyerekeinek az iskoláztatását támogatja ezekkel a 
kiváló eszközökkel és ezekkel a kivételes anyagi feltételekkel, ami azt jelenti, hogy az iskola 
– ha jól tudom – dupla fejkvótát kap egy gyerek után, a kollégium meg triplát.  

 
FUSZEK CSILLA: A kollégium is duplát kap. A kollégiumi programban kap triplát a 

kollégium. 
 
LISKÓ ILONA: Akkor tehát mind a két intézmény dupla fejkvótával, a legkiválóbb 

tanárokkal ezt a két gyerekcsoportot támogatja meg pillanatnyilag az Arany János Programon 
belül. Ez lényegében egy oktatáspolitikai döntés, és ilyen értelemben nagyon helyes, hogy itt 
van az OKNT előtt ez a probléma. Ezt valóban végig kell gondolni, hogy mire költsük azt a 
nagyon kevés pénzt, ami egy költségvetésnek ma Magyarországon rendelkezésére áll. 
Hogyha a rászorultsági elvet vesszük komolyan, amit a mostani miniszterelnök-jelölt hirdet 
meg a programjában, akkor azt kell mondjuk, hogy ez ebben az esetben a gyerekek szűk 
felére igaz. A másik fele ugyan elvált szülők gyereke, falusi meg minden, de nem tartozik – 
akárhogyan nézzük – a leginkább hátrányos helyzetű tehetségesek közé. Ez az egyik 
probléma, amit szerintem érdemes vitatni.  

A másik probléma a csilla által bemutatott kollégiumi alprogram helyzete. A 
kollégiumi alprogram tulajdonképpen részben másfajta megoldást kínálva erre az összetételi 
problémára, e miatt jött létre, tehát azért, hogy ezzel a módszerrel, hogy nem olyan szigorú 
kritériumokat szabunk, nem kell annyira tehetségesnek lenni, lehet egy kicsit rosszabb az 
általános iskolai tanulmányi eredmény a felvételinél, de menjünk egy kicsit mélyebbre, és 
próbáljuk meg a leghátrányosabbakat elérni. Ez volt tehát az egyik filozófiai megfontolás. A 
másik pedig a módszertani volt, mert az iskolai programnál teljesen egyértelműen kiderül – a 
mi hatásvizsgáltunkból is világos -, hogy a gyerekeknek ez az egy osztályba való összezárása 
ezekben az elit gimnáziumokban kicsit zárványhelyzeteket teremt ezekben az iskolákban. Ez 
azt jelenti, hogy nagyon erősek és nagyon intenzívek az osztályokon belüli közösségi 
kapcsolatok – ezek a gyerekek sokkal nagyobb érzelmi életet élnek az iskolákban, mint ahogy 
az egy normál, jobb családból jött gimnazista esetében történik, mert az ő életükben nagyobb 
jelentőségű az iskola –, de mivel ők az iskolában és a kollégiumban is össze vannak zárva, az 
a network, ami az igazi mobilitáshoz nagyon szükséges, hogy például egy iskola szintjén is 
tudjak kapcsolatot teremteni, például más társadalmi csoportokból származó tanulókkal, nem 
tud igazából kialakulni. Ez pedig nagy hátrányt jelenthet akkor, ha az ember ebből a 
közösségből kilép – márpedig kilép, mert az életkora kilépteti.  

A kollégiumi alprogramnak tehát ez volt a másik filozófiai megoldása, hogy csak a 
kollégiumban teremtsük meg a családpótló közösséget, amelyik intenzíven fejleszt, és 
mindent pótol, amit a család nem adott meg, az iskolába viszont vigyük ki integráltan a 
gyerekeket, tehát különböző osztályokba kerüljenek, ott már ne legyen zárványhelyzet. Ez a 
két dolog volt az a cél, amit a kollégiumi program tulajdonképpen meg akart valósítani. 
Jelenleg a kollégiumi programmal az a legnagyobb probléma, hogy míg az iskolai 
programnak egy nagyon alapos és nagyon gondos szakmai feltételrendszerét alakították ki az 
elmúlt évek során – részben a közreműködő elit iskolák, részben a közreműködő egyetemi 
emberek, akiknek ez egy fontos ügye volt, mert a tehetséggondozást egyáltalán szakmai 
kihívásnak tekintették –, addig a kollégiumi program egy kicsit magára hagyottan, egy kicsit 
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„lesz ahogy lesz” módon, szakmailag is és szervezetileg is elhanyagolt állapotban működik 
jelenleg. Ez összefügg azzal a kérdéssel, ami a harmadik, amit föl akarok vetni, és amiről 
Csilla – szemérmesen – nem nagyon beszélt. Ennek a programnak, ahhoz képest, hogy milyen 
nagy pénzt fordít rá a minisztériumon keresztül a magyar költségvetés – és nagyon sajnálom, 
hogy Sipos János vagy valaki nincs itt jelen, akinek ebbe a dologba beleszólása van –, a 
szervezeti feltételei – tehát a programiroda működtetését, az annak való utánanézést, hogy mi 
lesz ezzel a pénzzel, hogy valósul meg, mi történik ezzel, kicsit elhanyagoltan kezelik. A 
programirodának még igazán. Egyrészt itt volt a minisztériumban, akkor rájöttek, hogy nem 
jó helyen van, kitették a SuliNovába, de a SuliNova mindig is úgy érezte – Márta talán majd 
elmondja –, hogy ez nekik púp a hátukon, mert nem igazán az ő programjuk… (Dr. Polinszky 
Márta: Ez nem igaz!) Akkor majd mondd el a véleményedet!  

Már ott kezdődik – a Csillával készült interjúból is kiderül –, hogy amióta a 
SuliNovában van a programiroda, azóta drágább a működtetése. Állandóan spórolnak ezen a 
programirodán, közben betették Budapest legdrágább irodaházába, hogy ott működjön, ami 
nyilvánvalóan – és ez az egész SuliNovára érvényes –nagy pénzpazarlás. Ha egyszer nincs 
pénz az oktatásfejlesztésre, akkor miért kell az oktatásfejlesztés központját Budapest 
legdrágább irodaházában, hatalmas bérleti díjjal működtetni? Többet kifizetnek bérleti díjra, 
mint amennyibe az egész programiroda fenntartása kerül, tehát az egésznek nincsen 
kigondolva és okosan megoldva a szervezeti konstrukciója.  

Ez összefügg azzal is, hogy spórolnak például azon, hogy a frissen elindított 
kollégiumi programnak legyen-e egyáltalán felelős irányítója. Ha jól tudom – onnan tudom, 
hogy tőlem kértek javaslatot arra, hogy ki legyen az, aki ezt majd szervezi –, három hónapos 
szerződésekkel huzakodnak azon a SuliNovában, hogy azt a programot, amire a minisztérium 
milliárdos pénzeket kikölt, szakmailag felügyelje, irányítsa valaki, és összeszervezze ezeket 
az intézményeket, ami nagyon fontos, mert ezek úgy maguktól nem voltak soha kapcsolatban, 
tehát ez egy hálózat, amit össze kéne valakinek szervezni. Azon huzakodik egy irányító 
hatóság, hogy adok-e 150 ezer forintot valakinek két hónapra vagy három hónapra azért, hogy 
ezt a munkát csinálja vagy ne csinálja, vagy lesz-e egy számítógépes ember, aki ezeket az 
adatokat valahol egy winchesteren tárolni tudja, hogy mégis mire megy el ez a pénz. Szóval 
ilyen pitiáner szervezési problémák hátráltatják ezt a munkát, amibe közben a költségvetés 
ontja a pénzt. Ezt tartom a harmadik problémának, amit szerintem a minisztérium felelőseinek 
már régen meg kellett volna oldani, és amit Csilla – aki nyilván egy érdekelt ember – csak 
ilyen szerényen tud előadni; ezért is gondoltam, hogy én ezt itt egy kicsit jobban fölvetem. 
Nagyon sajnálom, hogy megint csak Gréta hallja itt ezt a minisztériumból, aki… 
(Közbeszólás: Zsuzsa is!) Zsuzsa is – bocsáss meg, Zsuzsa, te is hallod. Szóval megint nincs 
egy ember, aki erre odafigyelne. Aztán János a konferenciára boldogan elmegy, táblázatokat 
is készít, és fogadja a gratulációkat a 82 százalékhoz, de amikor arról van szó, hogy a 
kollégiumi programra kéne egy ember, és azzal szerződni kéne, akkor – majd Márta elmondja 
– egyszerűen sajnálják rá a pénzt. Hát megáll az ember esze! 

Bocsánat, hogy egy kicsit hosszú voltam. 
 
ELNÖK: Nagyon köszönöm. Eredetileg úgy tettem föl a kérdést, hogy kinek van 

kérdése. Ettől Ilona azzal tért el, hogy úgy érezte, Csilla beszámolóját ki kell egészíteni 
ahhoz, hogy a kérdések igazán telibe találva fogalmazódjanak meg. Most súgja nekem Csilla, 
hogy ki szeretné egészíteni a kiegészítést… - (Dr. Polinszky Márta: Én szeretném 
kiegészíteni.) Legalább a vesszőtől a pontig engedjétek végigmondani, amit szeretnék. -, majd 
egy újabb kiegészítésre jelentkeztek. Tehát most nem azt kérdezem, hogy kinek van kérdése, 
hanem azt, hogy ki szeretné kiegészíteni az információkat ahhoz, hogy a vita jól alakuljon a 
továbbiakban. (Fuszek Csilla és dr. Polinszky Márta jelentkezik.) 

Először Csilla kap szót. 
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FUSZEK CSILLA: Egyetlenegy mondatot szeretnék mondani. Valóban így van: a 

kollégiumi program szakmai feltételrendszere nagyon nehezen tudott beindulni. Azért történt 
ez ügyben néhány lépés: a Pécsi Egyetemmel együttműködve a mentori hálózatunk ebben 
segít, és van egy kis csoport, aki ezt a feltételrendszert újragondolja, illetve májusra kész lesz 
a kollégiumi program mérési rendszere. Ez egy dolog. 

Azzal szeretném kiegészíteni, hogy a következő félévre a tegnapi tárgyalásunk 
eredményeképpen mindössze 3,8 millió forintot kapunk a teljes kollégiumi program 
fejlesztésére. Az, hogy másfél millió a tehetséggondozóra bent van, rendben van, de valódi 
szakmai feltételrendszert kellene teremteni 3,8 millió forintból, ami nem túl sok ahhoz képest, 
hogy itt 3 milliárdról beszélünk. A tehetséggondozóban pedig megkaptuk a beiskolázás 
lebonyolítását, de semmi szakmai pénzt és segítséget nem kaptunk. Ez magáért beszél, és az 
is, hogy gyakorlatilag egyedül vagyok - ezt Márta is tudja -; elvették a másik ember 
lehetőségét is, mert azt mondták, hogy nem fizetik ki. 

 
ELNÖK: Polinszky Márta! 
 
DR. POLINSZKY MÁRTA: Icához kapcsolódnék annyiban, hogy nem tudom, hogy 

amikor az Arany János Programiroda bekerült a SuliNovába, akkor hogyan fogadták, de 
amióta az Arany János Programiroda hozzám került, én a szívügyemnek tekintem, tehát ebben 
azért bizonyos változás történt. 

A helyzet még drámaibb, mint ahogy Ica és Csilla mondja, mert - ha már nyílt 
lapokkal játszunk, elmondom - tulajdonképpen arról van szó, hogy a minisztérium 
megkérdőjelezi az Arany János Programiroda szükségességét. Tehát nemhogy arról nincsen 
szó, hogy még egy ember bekerüljön az Arany János kollégiumi program koordinálásába - 
ami nagyon szükséges lenne, mert Csilla nem bírja egyedül, lássuk be -, hanem egyszerűen 
megkérdőjelezi a minisztérium azt, hogy erre az irodára szükség lenne. Az az elképzelése, 
hogy az iroda által végzett feladatokat hosszú távon kiszervezi; a tehetséggondozó 
programban létrejött egy egyesület - amit Csilla is mondott -, annak a kebelébe akarja ezt a 
feladatot kihelyezni. 

Viszont amit sokkal súlyosabbnak látok, amit Csilla is és Ica is megfogalmazott, az az, 
hogy a kollégiumi programnak nincs egy ilyen típusú háttere. Csilláék gondolkoznak azon, 
hogy létrehozzanak egy ilyen egyesületet ott is, de azért az mindenképpen kiderül, hogy a 
kollégiumi program gyerekcipőben jár, ehhez nagyon szükséges egy olyan szakmai támogatás 
biztosítása még évekig, ami stabilizálni tudja azt a módszertani és szakmai rendszert, ami már 
a tehetséggondozó programnál kialakult. Tehát itt ilyen értelemben most vészhelyzet van, és a 
mindennapi tárgyalások nemhogy előre vinnék ezt a folyamatot, hanem egyre inkább hátrébb 
tolják. Amilyen dokumentumból csak lehet, a minisztérium kiszedi azt, hogy „programiroda”, 
meg azt, hogy „Arany János Programiroda”, csak a legszükségesebb dokumentumokban 
hagyja benne ennek a létezését, nyilván abból a megfontolásból, hogy minél kevesebb 
dokumentumban szerepel, annál kevesebb helyről kell kivenni akkor, ha megszüntetik. 
(Közbeszólásra:) De így van, ez az igazság.  

Azért örültem nagyon akkor, amikor a Daróczi Gábor–Szőke Judit páros itt volt, és 
Daróczi Gábor megemlítette az Arany János kollégiumi programot - ennek ürügyén került ez 
a probléma ide -, merthogy az OKNT-nek jogosultsága nincsen, de állásfoglalás 
megfogalmazására lehetősége van, ha úgy gondolja, mint ahogy Ica meg én, hogy ez nagyon 
fontos. Mind a két program nagyon fontos, mind a kettőben van még tennivaló, tehát amit 
mondok, és vészharangot kongatok, az az Arany János tehetséggondozó programra is 
vonatkozik, csak sokkal inkább vonatkozik a kollégiumi programra. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Ön kért szót. 
 
VÁCZYNÉ HÁMORI ZSUZSA: Sipos Jánost mint közvetlen munkatársa, szeretném 

megvédeni, mert én nem ismerek a minisztériumban meg a környékén sem nagyobb hívét 
ennek a programnak, mint ő. Nem vagyok felhatalmazva arról beszélni, hogy milyen okok 
kényszerítik arra a minisztériumot – nyilván nem kell hozzá nagy fantázia –, hogy erre több 
pénzt nem tud adni, azt viszont pontosan tudom, hogy megnyugtató megoldást szeretnénk 
találni arra, hogy a program biztonságban legyen. 

Most éppen egy olyan pillanatban vagyunk, amikor a bizonytalanság még azon fölül is 
nagyobb, mint ami volt akkor, amikor a programiroda sajnálatos módon elment: tudjuk, akkor 
is egy létszám-leépítési hullám volt, és nagyon nehéz megvédeni egy programmenedzsment 
jelenlétét. A tendencia ilyen szempontból nem javul, hogy a közigazgatás hogyan, milyen 
mértékben tudja megtartani az ilyen jellegű formációkat. Ez tehát nagyon veszélyes. 
Kétségkívül van gond, de az is biztos, hogy szakmailag viszont az egyetlen lehetőség arra, 
hogy a program eredménye, illetve maga a program is tovább éljen, az egyetlen fejlesztési 
pénz, ami reálisnak látszik az NFT II-ben, hogyha az eredmények valamilyen módon 
átkerülnek, és szélesebb körű elterjesztést nyernek. Kétségtelenül így van tehát, csak azt az 
egyet szeretném korrigálni, hogy nem szívügye a minisztériumnak vagy nem akarja, mert nem 
így van. (Közbeszólások.) Csak a kicsengését szeretném… 

 
LISKÓ ILONA: Azt mondja, nagy szívügye – és közben béna kacsaként működik, 

mert nem tudja megoldani a problémát. A szíve benne van, de nem a szíve kellene, hanem 
a… (Váczyné Hámori Zsuzsa: A pénze. Az nincs.) A végiggondolt cselekvése.  

Bocsánat, hogy beleszólok, de ez mindig felingerel: említetted, hogy a létszámleépítés 
kapcsán nyomták ki az Arany János programirodát, ezt a két embert, aki akkor volt. Mert az 
OM-ben a létszámleépítés tradicionálisan mit jelent? Mindenkit elküldenek, csak a bürokraták 
ülnek itt, azoknak a száma meg egyre növekszik. Mert aki valami programot csinál, annak, 
ugye, nincs helye, csak annak, aki a papírt rakosgatja jobbról balra – bocsánat!  

 
ELNÖK: Alakul a határozati javaslat tartalma… 
Most szeretném föltenni a kérdést – és szigorúan le fogok állítani minden olyan 

szöveget, amely a kérdésen túlmegy, és hozzászólásba csap át.  
Kérdéseket az előterjesztéshez és ezek szerint Liskó Icához, aki kutatással kísérte ezt 

figyelemmel.  
Szenes György! 
 
DR. SZENES GYÖRGY: Tisztelt Elnök Úr! Egy mondatot csak. A kalapomat 

lengetem a program előtt, mert tényleg óriási – de… 2000 óta a következő kérdéseket 
szoktam föltenni a különböző helyeken az Arany János programmal kapcsolatosan – most is 
felteszem: 

Miért teljesen gimnáziumorientált ez az Arany János program? Miért nincsenek ebben 
elit vidéki szakközépiskolák? Miért gondoljuk azt, hogy a tehetség és a szakképzés nem fér 
össze? Miért gondoljuk azt, hogy a tehetséges gyerek csak gimnáziumba kerülhetnek? Miért 
gondoljuk azt, hogy a hátránykompenzáció mindenféle műfaját a gimnáziumban kellene 
bevezetni, miért ne lehetne ezt a szakközépiskolában? Miért nem hisszük azt, hogy a 
kistelepülésekről elsősorban a társadalmi mobilitás első lépcsőjében, a szakképzésbe 
szeretnének menni a gyerekek, és nem hármat-négyet ugrani?  

Azt gondolom, ezekre a kérdésekre azóta sincs válasz. Azóta sem tudtuk ezeket az 
iskolákat bekanalizálni ebbe a rettentően fontos és nagyon jó programba. Ezért az a 
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javaslatom – és nem szeretnék többet szólni –, hogy a széles körű elterjesztés kapcsán 
próbáljuk ebbe az irányba mozdítani, akár az NFT II-vel is. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Fuszek Csillához:) Most meghallgatjuk a kérdéseket, és 

azután kap szót, hogy válaszoljon a kérdésekre.  
Dobos Krisztina! 
 
DR. DOBOS KRISZTINA: Muszáj egy mondatot elmondanom, bár Ica elmondta a 

nagy részét. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó program, bár hozzá kell tenni, voltak 
időszakok, amikor igen keményen kellett lobbizni azért, hogy megmaradjon. De hála 
istennek, megmaradt. 

Három alapvető kérdésem van: 
Szeretnénk látni a program fejlesztési koncepcióját. 2000 óta szeretnénk látni. Elindult 

valami, és akkor arról volt szó, hogy van egy koncepció, hogy hogyan is fejlődik tovább. 
A második, ami igen komoly probléma: nem tudtam, hogyan kerülnek be a gyerekek. 

Sokszor beszélgettem aranyjánososokkal. Ennek a metodikája hogyan fejlődött, hogy hogyan 
kerülnek oda a gyerekek? És hogy a város is kerüljön be, ez különösen szívügyem lenne, 
hiszen a hátrányos helyzet ma már egyre inkább megjelenik a városban. 

A harmadik – ami nem kérdés –, hogy szerettem volna köszönetet mondani azoknak a 
tanároknak és igazgatóknak, akik részt vesznek a programban, mert az egyesület fantasztikus 
fejlesztéseket csinált. Egy hálózat alakult ki, ahol a tanárok együttműködnek, és maguk 
találják ki a dolgokat. Legalább egy mondat hangozzék el, dicsérjük meg őket, amiért ezt a 
munkát választották. 

De a szokásos kérdés: az eredmények hogy kerülnek be a közoktatásba? A 2 milliárd 
valóban nagyon sok pénz, és én azt gondolom, nagyon jó, hogy ezek a gyerekek bekerültek. 
Hozzá szeretném tenni a 82 százalékhoz, hogy ezek nem főiskolák: nincs nálam a táblázat, de 
a közgáztól kezdve mindenféle egyetemen vannak, tehát nemcsak a könnyebben bejutható 
főiskolákra vagy egyetemekre kerülnek, hanem mindenféle egyetemre. De az a kérdés, hogy 
ezek az eredmények hogyan válnak közkinccsé. 

A negyedik kérdésem a kollégiumra vonatkozik. Egyetértek Gyurival, hogy a 
szakképzés is hozzátartozna, de a kollégium a közoktatásnak mindig is elhanyagolt területe 
volt. A kollégium nevelési, tehetséggondozási programjának fejlesztése nemcsak ide kellene, 
hanem úgy általában a kollégiumoknál. Ide érdemes lenne befektetni szakmai és emberi tőkét, 
mert máshol is hasznosulni fog. 

Az utolsó egy megjegyzés: azt gondolom, az oktatási rendszerben évtizedes 
hagyomány, hogy szeretünk több milliárdot elkölteni, de hogyha 50 milliót kellene a 
hasznosulásra költeni, arra sosincs pénz.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Trencsényi László!  
 
DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Köszönöm szépen. Előrebocsátanám, hogy a 

kérdéseimhez alapul – túl a szakirodalomban olvasható információkon és a mostani 
bemutatón – az ózdi kollégiumi program közvetlen ismerete szolgál. Most jön a stílusbravúr, 
hogy mindezt kérdő mondatokká fogalmazzam… 

Igaz-e – kérdezem -, hogy egy oktatás-gazdaságtani modellkísérletnek vagyunk tanúi, 
amely azt bizonyítja be, hogy dupla fejkvóta szükséges ahhoz, hogy a kollégium és a 
középiskola normálisan teljesítse azt a feladatot, amit a társadalom elvár tőle? Mert úgy tűnik, 
ez az egyetlen fix pont, hogy ha dupla zsozsó van, akkor 82 százalékos beiskolázást lehet 
elérni, akármilyen gyerekből. Hiszen, amit Ilona mondott, az arról szólt, hogy akármilyen a 
gyerek: mert, mint kiderült, se nem egészen hátrányos helyzetű – csak egy kicsit, vagy van, 
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aki igen –, se nem egészen tehetséges. Én az ózdiak küzdelmét irgalmatlanul becsülöm. Az a 
tizennégy gyerek, aki megjelent a táblán, attól van ott, hogy egyáltalán a középiskolai 
szocializációjában teljesítményígéret van. Más kérdés, hogy az a munka, amit a József Attila 
Gimnázium és az ózdi kollégium belefeccölt ezekbe a gyerekekbe, csillagokat produkál, a szó 
teljesítmény értelmében. Tehát arról van szó, hogy 14 éves kortól is el lehet érni négy év 
dupla zsozsóval – hozzáteszem: egy eredménykötelemmel ellátott zsozsóval – olyan 
eredményeket, hogy ezek a gyerekek tényleg képesek legyenek minőségi értelmiségivé válni 
a putrik mélyéről – mert az ózdi gyerekek onnan jöttek. (Nagy József: Nem a négy év, hanem 
a plusz év!) Igen, persze. Meg a kollégiumi éjjel-nappal – mert ezeket a gyerekeket éjjel-
nappal tejben-vajban fürdetik, szellemi értelemben és komfort értelemben is – behozza az 
árát. Tehát a kérdésem: igaz-e az, hogy ez egy oktatás-gazdaságtani modellkísérlet? 

A másik kérdésem az, hogy vajon miért nem lehet, vagy próbálták-e az Arany János 
programban az úgynevezett PPP-t alkalmazni, vagyis a reálgazdaságban megtermelődő, akár 
erre a célra fordítható összegeket belecsatornázni ebbe a folyamatba. Csányi Sándor a saját 
birodalmának karrierje érdekében saját bulit csinál. Miért nem lehet elérni azt, hogy Csányi 
Sándor azt a sok pénzt ne a Csányira, hanem az Arany Jánosra adja? Ha a kettőt 
összehasonlítom, Arany Jánost egy kicsit jobban szeretem, de csak azért, mert irodalomtanár 
vagyok. Tehát az a második kérdésem, hogy van-e esély a PPP bevonására. 

A harmadik kérdésem, különösen Ica beszámolója alapján az, hogy az a tapasztalatom 
igaz-e, hogy az Arany János programban résztvevő gyerekekre egy definíció biztos: az, hogy 
ők az Arany János program részesei. Nem ironikusan kérdezem; ez óriási dolog, ezeknek a 
gyerekeknek az identitását ez határozza meg. Azért tűrik el, mert az integráció jegyében 
normális középiskolába mennek, ahol végre találkozhatnak rasszista osztályfőnökkel is. 
Egyébként ezt panaszolták az ózdi gyerekek; a kollégiumban tejben-vajban fürdették őket, 
sőt, hogy ironikus legyek, tejeskávéban és kakaóvajban, de kijutottak a gimnáziumba, és ott, a 
való világban - végre - találkozhattak rasszista osztályfőnökkel is. Ez most nem a József 
Attila Gimnázium feljelentése akart lenni, csak, hogy mondjam… (Közbeszólás: A való 
világ!) Jól érzem-e, hogy az, hogy ők aranyjánosisták, az ő identitásukban körülbelül akkora 
meghatározottság, mint ami – hogy klasszikus példát mondjak – a népi kollégistáknak volt 
hajdan, annak minden erényével és minden irgalmatlan veszélyével? Pontosan tudjuk a népi 
kollégista szindrómát, itt élnek még körünkben a nagy bölények, sebekkel és babérlevelekkel. 
Jó-e, vagy gondolkodtak-e ezen, pszichológus vizsgálta-e, hogy az aranyjánosistának lenni 
tudatnak mi a pozitívuma és mi a veszélye? Mert ezzel a tudattal lehetett janicsárt képezni, 
különösen, ha nem a társadalmi meghatározottság, hanem ennek az öt évnek a pedagógiai 
elkötelező ereje jelenik meg pedagógiai hozadékként. Mindazonáltal érzékelhető itt a népi 
kollégium tradíciója a genezisben is, meg a folyamatokban is. 

Kevésbé érzékelem a studium generale hagyományainak továbbélését. Itt mindjárt van 
is egy kérdésem. A 82 százalék óriási – gratulálok! Azonban ez a 82 százalék szeptemberben 
eltűnik, belemosódik a felsőoktatásba. Itt van a nagy kérdés, hogy ők aranyjánosisták 
maradnak-e, és ez az aranyjánosista identitásuk még jelent helyzeti energiát, mozgási 
energiát, vagy netán utógondozást, mint a népi kollégista tradíciók, hogy hazajárhatnak a saját 
kollégiumukba, még ágyuk is van talán, vagy pedig ez ott integrálódik, eltűnik. Ez, a ha 
akarom, nemesi oklevél, ha akarom, stigma - mert a népi kollégista példa erre jó, hogy 
egyszerre volt nemesi oklevél, és egyszerre volt stigma - eltűnik-e róla, és az lesz, hogy 
próbálj szerencsét, fiam, morzsolódj le majd akkor, mert azt már senki sem fogja követni, 
hiszen az nem a közoktatás 3 milliárdja, vagy pedig van valamilyen folytatása a dolognak?  

Ózdról vettem az empíriát - bár hozzátehetném a Csermely Péter-féle programot -, 
hogy PPP-vel állnak jeles üzletemberek egy-egy aranyjánosista gyerek mögé, pótolják azt, 
amit az állam nem tud megadni. A Csermely-program meg arról szól, hogy kiváló tudós 
koponyák állnak egy-egy gyerek mellé, és ők mentorálják. Én egy fejlesztési iránynak tartom 
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ezt a kapcsolatot létrehozni, de legalább ennyire fontosnak tartom, és ezért mondom 
példaként a studium generálét. Nem merem hangosan mondani, mert nagyon soványak még 
az eredmények, de a Miskolci Egyetem és az Ózdi Kollégium kapcsolatában megjelenik ez az 
elem, különösen, ha lesznek a felsőoktatásban aranyjánosisták. Egyrészt az ő feladatuk a 
toborzás; ezt az ózdiak csinálják is, mennek negyedikesek a cigánytelepekre diákot toborozni. 
Másrészt legyen a felsőoktatás résztvevőiben, a diákokban annyi civil kurázsi, társadalmi 
elkötelezettség, akármi - ha ehhez kell támogatás, akkor ám legyen, de lehet, hogy tényleg 
megoldódik civil kezdeményezésként is -, hogy ott kapjanak ezek a gyerekek egy olyan 
mentort, aki átsegíti őket vagy besegíti őket a felsőoktatásba, hogy a felsőoktatási 
szocializációjuk, az átmenet könnyű legyen. Ebbe az irányba nyitni kell, különösen most, 
hogy már vannak a felsőoktatásban résztvevő aranyjánosisták, keresni kell a kapcsolatot a 
felsőoktatással, hogy ezeket a gyerekeket tárt karokkal várják. Nem a rektor, a dékán meg az 
oktató, hanem az a hallgató, az a tanárjelölt - és ez pedagógusképzési programnak sem utolsó 
-, aki a Miskolci Egyetemen mentorált ózdi Arany János kollégista diákot. Ebből lehetne 
valami. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hadházy úr! 
 
DR. HADHÁZY TIBOR: Tényleg csak egy kérdés. A kiegészítő hozzászólásokban 

elhangzottak már adtak némi támpontot, tehát nagyjából sejtem a választ, mégis fölteszem azt 
a kérdést, ami korábban megfogalmazódott bennem, a program kiválóságait 
mindenféleképpen elismerve és konkrét tapasztalatok alapján vallva – ez a konkrét tapasztalat 
a nyíregyházi Zrínyi Gimnázium és annak kollégiuma –, hogy mi az oka a roma kollégiumi 
alprogram leállításának vagy leállásának. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Újabb kérdés? (Senki sem jelentkezik.) Nincs. Akkor kérjük a 

válaszokat. Tessék! 
 
FUSZEK CSILLA: Az első kérdés teljesen jogos, hogy miért nincsenek 

szakközépiskolák a programban. Az első kiírásnak nem volt tartalma, csak az, hogy jó, neves 
gimnáziumok, tehetséggondozásban nagy tradícióval rendelkezők jelentkezzenek. Ennek 
ellenére beválasztottak egy szakközépiskolát Budapesten. Itt az a probléma, hogy van egy 
előkészítő év, és a szakma rátett még egy évet, tehát ez együtt hat év, és nagyon kevés a 
jelentkező. A Puskás pedig egy nagyon jó iskola, gyerekbarát iskola – azért mondom, mert 14 
évet tanítottam ott –, tehát nem sikerül nevelni. Részint a szakközépiskolára gondoltunk. Erre 
más pályázat egyébként azóta, 2000 óta nem volt kiírva. Egyetlenegy iskolát bevettünk 
kísérleti jelleggel, ahol az oktatásszerkezetből adódik az integráció; a Neumann János 
Szakközépiskola került be külön államtitkár engedéllyel 2003-tól. Nagyon jól működik mind 
a két oldalon, mind a két említett feltétel megvan, és nagyon nagy a túljelentkezés, tehát 
bebizonyította, hogy lenne rá igény. Idén márciusban kaptam a közoktatási helyettes 
államtitkártól, Sipos úrtól a felkérést, hogy fogalmazzak meg egy pályázati anyagot, 
rendszert, és én ezt elkészítettem. Elképzelhető, hogy lesz pályázati meghirdetés még egyszer, 
hogy szélesebb körben léphessenek be szakközépiskolák. Tehát gyakorlatilag így néz ki, ezt 
tudom most válaszolni. Tényleg nagy igény van rá, és nagyon jól működik a Neumannban. 

A másik – Dobos Krisztinának mondanám –, hogy kétéves munka áll mögöttünk, 
revizionáltuk az eddig elért eredményeket, illetve hogy hogyan kellene továbblépni. Ennek az 
eredménye hamarosan kint lesz az interneten. Amennyiben a tisztelt tanácsot érdekli, szívesen 
megmutatom a lépéseit is. Ebben az a szép, hogy nyolc kolléga, igazgató készítette úgy, hogy 
az iskolák és a kollégiumok nagy része bekapcsolódott a munkába. Zsuzsa, akivel minden nap 
együtt dolgoztunk ezen az ügyön, meg tudja ezt erősíteni.  
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A következő, hogy hogyan kerül be a gyerek az Arany János programba. Leírtam az 
anyagban, hogy ez folyamatosan változott. A városok külterületei már 2002-ben megjelentek 
– hiszen ez egy alapvető probléma volt –, azon túl viszont 2003-tól nyitott: minden 
önkormányzat és minden kisebbségi önkormányzat delegálhat diákot. Ennek ellenére – ezt 
talán Ica jobban meg tudja erősíteni – én úgy láttam az én felméréseim alapján, hogy továbbra 
is kistelepülési program, de szilárdan növekszik a városi szegény diákok száma is. 

Nagyon köszönöm, hogy megköszönte, milyen nagyszerű fejlesztései voltak az Arany 
János programnak. Van néhány dolog: például az életvitel-tankönyv kollégiumok számára, 
ami már a SuliNova berkeiben készült. Most nyolc tanár megírt egy Varázsszem című 
könyvet két pszichológus segítségével. Megvan már a munka lektorálása is, kiadásra készen 
áll. Ez egy önismereti könyv, önismereti játékcsomag hátrányos helyzetű tanulók számára. 
Rengeteg elképzelésem lenne, hogyan lehetne ezt is odaadni a közoktatásnak. Természetesen 
az lenne jó, hogyha több folyosón meg tudnánk ezt indítani, de – ahogy említették – egyedül 
dolgozom mind a két programban már hónapok óta, tehát elég nehéz így. Mindenesetre 
szerettem volna megemlíteni, mert ez megint a nyolc tanár egyéni fejlesztő munkája. Tehát ez 
a könyv is készen van, és ezen kívül egy egész évfolyam akkreditált tanterv-, tantárgyi 
program rendszere. 

Említették, hogy a kollégiumi program fejlesztése, a kollégium milyen fontos. Igen. 
Trencsényi úr említette ezt. Én ezzel kezdtem az előadást, mert rendkívül igaza van: a 
megemelt pénz és természetesen a plusz egy év hatására tényleg ilyen eredményeket lehet 
elérni.  

Ózdon fantasztikus munkát végeznek a kollégák.  
Ami kérdés volt: az aranyjánososok identitása. Az aranyjánosos identitás nyilván 

minden intézménypárban másként nyilvánul meg. Sok gyerekkel beszélgettem, és bizony, 
ezeknek egy része elveszettnek érzi magát a felsőoktatásban. Ott is szükség lenne segítségre. 
Ez gyakorlatilag abban nyilvánul meg, hogy visszajárnak a kollégiumba – nagyon szép volt a 
példa: lehet, hogy még ott van az ágya –, és keresik az egykori nevelőket. Sokszor úgy 
fogalmazták meg, hogy elvesztették ezt a fogódzót. Ugyanakkor beszéltem olyan gyerekkel 
is, aki kiválóan be tudott illeszkedni. Biztos, hogy ez személyiségfüggő is.  

Az Arany János Iskolák Egyesülete foglalkozik ezzel a problémával: megfogalmazza 
a felsőoktatás számára, hogy ez az igen sok bekerült aranyjánosos gyerek, akit eddig kézen 
fogtak, ne legyen elengedve. 

És még volt egy: mi volt az oka a roma kollégiumi alprogram leállításának. Ahogy 
említettem a roma kollégiumi alprogram 2001-től 2003-ig volt. Nem azt mondanám, hogy 
leállt, hanem átalakult kollégiumi programmá. Az a három kollégium, amelyik vitte a 
kollégiumi programot, beintegrálódott a kollégiumi programba, egyet kivéve, amelyik nem 
vállalta fel az oktatást, de személyi problémák miatt: az igazgatóváltás miatt. Bár pályázott a 
második kollégiumi programra, kilépett. A kollégiumi program szerkezete nagyon-nagyon 
sokat követelt a gyerekektől, nem volt igazán eltalálva. Ez a személyes véleményem. Én azzal 
a programmal úgy kerültem kapcsolatba, hogy egy-két hónapig tartozott hozzám. Most már 
tényleg csak kifutó rendszerben van. Azt tudom mondani, hogy nagyon-nagyon sokat követelt 
meg egy nagyon hátrányos helyzetű rétegtől, úgy, hogy valójában a feltételeket nem adta meg 
hozzá. Ezért alakult ki többek között, és mindazokkal egyetemben, amiket Ica már említett, a 
kollégiumi program.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Brezsnyánszky, utána Liskó Ica! 
 
DR. BREZSNYÁNSZKY LÁSZLÓ: Tisztelt Tanács! Nem igazán szoktam ilyen első 

hozzászólós nyomakodással kitűnni, de el kell mennem.  
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Azt szeretném elmondani, hogy ez egy igen támogatásra méltó program – és remélem, 
hogy a támogatást minden körülmények között meg fogja kapni. Valószínűnek tartom, hogy 
tovább kellene rétegezni, finomítani a rendszert. Amit javasoltál, hogy a szakközépiskolák 
vagy a szakmunkásképzés különböző területei is bekapcsolódhassanak, erre valószínűleg nem 
Arany János hanem más néven kellene adekvát programokat finanszírozni – például a 
Nemzeti Fejlesztési Terv eszközeivel. 

A másik, amit szeretnék hozzátenni, hogy sajnálnám, hogyha az eddigi eredmények 
értékelésében a zsozsó lenne az első számú szereplő. Ami ebből kiderült az én ismereteim 
illetve a beszámolók szerint, és Liskó Ilona nagyon árnyalt előadásából, hogy bizony, a 
koncepció, a magas fokú pedagógiai odaadás és a támogatás valamiféle összjátéka történik 
meg. És ha a kollégiumi program nem úgy működik, ahogy szeretnénk, akkor valószínűleg 
hiányzik a koncepció belőle. Úgy tűnik, a pénz benne van, mégsincs meg az az eredmény, 
pedig a zsozsó ugyanaz vagy nagyobb.  

Tehát nagyon kérem, vigyázzunk erre: nem minden a pénz. Különösen akkor nem, 
amikor emberekről van szó, amikor fejlesztésről van szó, amikor áldozatkészségről van szó. 
Ez egy rossz attitűd lenne, ha a Köznevelési Tanács véletlenül ezt tudná a végén kisütni, hogy 
„még több pénz, még több pénz, és akkor minden jól fog menni”. Nem fog jól menni. Meg kel 
fogni, meg kell győzni, akik hajlandók az egyetemi szektorban, a kutató szektorban, a 
végrehajtásban jól működni, és akkor valószínű, hogy mindegyik program legalább hasonló 
eredményeket tud elérni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Én is köszönöm. Liskó Ica! 
 
LISKÓ ILONA: Csak a kérdésnek álcázott hozzászólásokra szeretnék reagálni. 
Az egyik, hogy szeretnék Váczy Zsuzsától elnézést kérni, hogy egy kicsit ingerülten 

közbevágtam abban, amit mondott. Természetesen tudom, hogy Sipos Jánosnak 
nagymértékben köszönhető az a folyamatosság, amit én az előbb megdicsértem, hogy a két 
kormány között nem veszett el, illetve a kormányváltáskor nem veszett el ez a program. Sipos 
Jánosnak a szíve benne van. Csak szeretném azt hangsúlyozni, hogy egy kormányzati 
intézkedésre hivatott szerv részéről a szív kevés. Kevés a dologgal való együttérzés. 
Intézkedési problémákról van szó. Nagyon egyetértek azzal, amit Krisztina mondott: ahol 
elköltenek milliárdokat, ott nem lehet néhány millió forintot sajnálni azért, hogy a milliárd ne 
fecsérelődjön el. Ez az egyik dolog. A másik, hogy nem elég a szív, hanem ész is kell ahhoz, 
hogy kitaláljanak dolgokat. Például itt fölmerült a PPP. Miért nem merült föl a 
minisztériumban például a programok működésénél a PPP, és miért nem valósítják meg? Ez 
nem szív kérdése, hanem ötletek és lebonyolítás kérdése. 

Továbbra is szeretném azt az OKNT nyilvánossága előtt hangsúlyozni, hogy nagyon-
nagyon rossz eljárásnak tartom –ezzel ez a dolog összefügg, és azért hangsúlyozom, mert 
most megint napirendre fog kerülni –, hogy amikor leépítések vannak, akkor a minisztérium a 
saját érdekeit, a saját bürokráciájának a számát foggal-körömmel meg akarja védelmezni. 
megint azon gondolkodik, hogy hogy lehetne egy egyesületre bízni az ő milliárdos projektjét 
– akin aztán, mint civil szervezeten, már a jóisten sem tudja számon kérni, mi lett azzal a 
pénzzel. Hogy lehet ilyeneket kitalálni létszámspórolási megfontolásból? Ilyeneket csak az a 
bürokratikus apparátus tud kitalálni, amelyik abban érdekelt, hogy az íróasztalok száma még 
véletlenül se csökkenjen. Ezt a filozófiát érzem határozottan veszélyesnek erre a programra 
nézve, meg az oktatási rendszer egészére nézve, mert ez nem fejlesztés, hanem 
visszafejlesztés. 

A másik: Trencsényi Laci fölvetette, és rögtön vitatta is a másik Laci – ez a Lacik 
vitája –, hogy itt valóban egy pénzügyi modellkísérletről van-e szó. Lacinak nagyon nagy 
igazsága van, mert ebben a projektben nem mérhető például az, hogy a középosztálybeli szülő 
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mit tesz hozzá a gyerekek sikeres iskoláztatásához. Tehát mi a hátrányosoknak meg kell, hogy 
duplázzuk a kollégiumi és az iskolai kvótáját ahhoz, hogy megkapják mindazt, amire a 
középosztálybeli család gyerekének azért nincs szüksége, mert azt a családja már hozzátette 
nyelvtanításban, síoktatásban, múzeumlátogatásban, mozijegyben, és sorolhatnám, amit ezek 
a gyerekek mind megkapnak. De a másik Lacinak is igaza van abban, hogy ebben az iskolai 
programban a vidéki elitgimnáziumok kiváló tantestületei - akik, meg kell mondanom, sőt a 
kutatási anyagunkból szépen kiderül, először meglehetősen fanyalogva vállalkoztak erre a 
feladatra, de időközben rákaptak a pedagógiai siker ízére, arra, hogy ezeket a gyerekeket 
tényleg messziről lehet eljuttatni valahova - tényleg olyan pedagógiai eredményeket tudtak 
produkálni, amelyekről ők maguk is azt mondják, hogy soha ilyen szakmai élményük 
korábban nem volt. Tehát az biztos, hogy ez a dolog mindamellett, hogy pénzügyi 
modellkísérletként is fölfogható, nem valósulhatott volna meg anélkül, amit Brezsnyánszky 
Laci elmondott. 

A harmadik, amire reagálni szeretnék, a janicsárképzés meg az identitás problémája. 
Amikor azt mondjuk, hogy Arany János identitás, meg ezeknek a gyerekeknek a meglehetős 
elkülönülése az iskolán belül – amit egyébként én is problémának érzek –, azért nagy-nagy 
különbség van a népi kollégisták és e között a program között. Itt szerencsére nincsen a 
dolognak politikai konnotációja, míg a népi kollégiumról nagyon jól tudjuk, Laci, hogy ott ez 
nagyon erőteljes volt, és azért lehetett janicsárképzést csinálni, mert az politikai hátszéllel 
jócskán meg volt erősítve. A politika ebben a történetben szerencsére semmilyen formában 
nem jelenik meg, tehát kizárólag szakmai, pedagógiai és pszichológiai kísérletként, esetleg 
oktatás-gazdasági modellként értékelhető, a politikának ebben szerencsére semmiféle 
megjelenése nincsen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólás? Nagy József! 
 
NAGY JÓZSEF: Kedves Kollegák! Nagy örömmel ülök itt köztetek most – végre a 

pedagógiáról van szó, végre nevelésről van szó, végre arról van szó, ahol nem túl jól mennek 
a dolgok a világon másutt sem. Annyi formális intézkedést ültünk végig – lehet, hogy ez 
nektek nem bántotta a csőrötöket, bocsánat –, és végre-végre most egy nagyon fontos témáról 
beszélünk. 

Egy elemét szeretném kiemelni: ez a téma, ez a kísérlet, ez a rendszer az egész 
pedagógiai kultúra gyökereiig megy le, tehát nem egyszerűen egy kísérletről van szó. Már a 
könyökünkön jön ki, hogy már az iskolába lépéskor ötévnyi különbség van a gyerekek között, 
és mire 16 évesek lesznek, addigra ezt tízévnyire növeli az iskola. A hagyományos pedagógiai 
kultúra nem tud mit kezdeni azzal, hogy mindenki bent van a rendszerben, tehát sokféle 
megoldási mód vezethet ki ebből a csődből – csődnek neveztem az egyik írásomban –, és ez 
egyik. Nevezetesen az, hogy az években mérhető különbségeket csak években mérhető 
segítséggel lehet kezelni. Ha ezt nem vesszük tudomásul, akkor továbbra is az lesz, hogy a 
gyerekek egyharmada vagy 40 százaléka még a szakiskolában sem tudja megállni a helyét. Itt 
az van, hogy egy preventív, előkészítő évet kapnak a gyerekek, és ezzel felkészítik őket arra, 
hogy egyáltalán belépjenek és haladhassanak. Most jelent meg az Iskolakultúra áprilisi 
számában – bocsánat, hogy ennyit hivatkozom rá – egy vitacikkem, aminek az a címe, hogy 
„A tanuló fejlettségbeli különbségeinek Prokrusztész-ágya”. Ha végiggondoljuk, akkor az idő 
az, amivel nem tudunk megbirkózni. Magyarországon az a különleges helyzet alakult ki, hogy 
az iskolába lépés előtt a merev, naptári életkor szerinti beiskolázás feloldódott, és a 
legkevésbé fejlettek, ahol még az érés nagyon fontos dolog, kapnak egy plusz évet.  

Ugyanilyen jellegű feloldási lehetőség, bár nem ilyen direkt módon a nulladik 
évfolyam a nyelvoktatásnál. Az nemcsak nyelvoktatás, hanem aki azt az egy évet 
végigcsinálja, az lényeges segítséget kap ahhoz, hogy sikeresen elvégezze az iskolát. Egy 
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évtizede annak, hogy nem tudom a IV. évfolyam végén megcsinálni ezt a plusz évet, amivel 
ki lehetne küszöbölni igazságosan az évfolyamismétlést, mert státus kellene rá, meg egyebek. 
Tehát az a meggyőződésem, hogy több ponton – és ez a Prokrusztész-ágyban le van írva –, 
két-három ponton lehet beépíteni a rendszerbe ilyen előkészítő, preventív évet. Nem olyan 
anyagot kell tanítani, mint amit a következő alkalommal, hanem azokat a kritikus 
előfeltételeket, tudást, amit a sikeres kezdéshez, folytatáshoz szükséges, kell és lehet tanítani. 
Ha két-három ilyen plusz évet beiktatunk, akkor ez két-három éves évismétlésnek felel meg, 
csak az egy megalázó, kísérletileg bizonyítottan eredménytelen megoldás. Ha ezt a kapacitást 
és időt felhasználnánk erre, amit az Arany János bizonyított, hogy működik, akkor lényegesen 
hozzájárulhatnánk annak a nagy problémának a megoldásához, ami abból adódik, hogy 
mindenki benn ül az iskolában, és óriási különbségek vannak közöttük, de ha még integrálni 
is akarunk, akkor ezeket a különbségeket tovább fogjuk növelni, és még nehezebben fogjuk 
tudni kezelni. Úgyhogy szívből gratulálok mindenkinek, aki ebben részt vett, és remélem, 
senkinek nem jut eszébe - vagy akinek eszébe jut, azt fejbe vágjuk -, hogy leállítsa vagy 
fékezze a jövőjét. A jövője pedig az, hogy majd behatol a rendszerbe, általánossá válik többé-
kevésbé, és ezek a plusz évek a kevésbé fejlett gyerekeknek megadják a sanszot a 
szakiskolában is, a szakközépiskolában is. 

Egyébként ma tárgyalunk egy olyan témát a C variánssal, ami szintén egy preventív 
év, tehát anélkül, hogy itt most elméletileg valaki végiggondolta volna a dolgot, a kényszer 
hatására alakul egy olyan lehetőség, ami az egész rendszerben eredményhez és változáshoz 
vezethet. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Én is köszönöm. Szenes Gyuri! 
 
DR. SZENES GYÖRGY: Tényleg nagyon rövid leszek, mert az idő rettentően halad, 

és szeretném, ha még döntést tudnánk hozni a szakiskolai kerettantervekről, mert ha ezt nem 
tesszük, akkor szeptemberben nem tudunk elindulni. 

Nagyon örülnék, hogyha az általános képzés területén is ezek az előkészítő vagy 
felzárkóztató évek polgárjogot nyernének. Mint tudjuk, a szakképzésben ez megvan, 
törvényileg is megvan a felzárkóztató év. Tehát amiről Nagy József beszélt, ez nemcsak 
ebben a C variánsban, hanem más módon is megvan, tehát ebben a szakképzés területén 
komoly lépések történtek – valószínűleg azért, mert ott vannak a legleszakadottabbak, ott van 
a leginkább szükség erre.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Én is köszönöm. Van-e még hozzászólás?  
 
FUSZEK CSILLA: Csak szeretném én is megemlíteni, hogy nagyon sokat segített 

Sipos János, Polinszky Márta és Liskó Ica is az elmúlt évek során – csak nehogy véletlenül 
rossz íze legyen ennek. Mindig mellettünk voltak. 

 
ELNÖK: Megkísérlem összefoglalni az OKNT álláspontját. 
Az első, hogy egyöntetű elismeréssel szólt erről a programról és a megvalósításáért 

tett eddigi erőfeszítésekről.  
A másik, hogy javasoljuk – ha általánosítani lehet, amit Szenes Gyuri kérdésként 

vetett föl –, hogy ennek a programnak a kiterjesztése a szakközépiskolák irányába 
kodifikáltan jelenjék meg a következő periódusban. 

Most külön teszem föl a kérdést, hogy ne kelljen visszatérni rá. Ha ez benne van mint 
OKNT-határozat, ki az, aki ezzel egyetért? (Szavazás.) Köszönöm. 
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A harmadik, hogy a rendszer keretén belül gondoskodni kellene egy olyan – nem 
tudom a jó szót – utógondozási, mentori, odafigyelési szisztémáról, ami a középfokról a 
felsőfokú oktatásba lépő fiataloknak megfogja a kezét, lehetőséget biztosít számukra 
hivatalosan egy olyan utógondozói, mentori hálózatban, amely nem engedi, hogy 
elvesszenek, elkallódjanak a felsőoktatásban. Ezt is intézményesen kellene megfogalmazni. 
Egyetértés van? (Szavazás.) Igen. 

A következő, hogy az OKNT felszólítja a minisztériumot, hogy ennek a programnak a 
minisztériumon belül, nem pedig a minisztériumból civil szervezet irányába kiszervezett 
módon legyen felelőse, olyan minimálisan szükséges, de okvetlenül szükséges hálózattal, 
amely ennek a programnak a gondozását végigkíséri… (Közbeszólásra:) …fejlesztését… 
(Liskó Ilona: Különös tekintettel a kollégiumi alprogramra.), különös tekintettel a kollégiumi 
alprogramra. Ezzel is egyetértünk? (Szavazás.)  

Kihagytam-e valamit, amit jó volna OKNT-határozatként megfogalmazni? Trencsényi 
Laci! 

 
DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Ilonával egyetértünk abban, hogy a fejlesztési stratégia 

viszont koncepcionálisan tisztázza az Arany János programba bekerülő célcsoport 
sajátosságait. Erre utaltunk itt. Én nem bánom, legyen ez a falusi tanítómesterek utánpótló 
iskolája, a falusi középosztályé – de akkor erről szóljon a program. A fejlesztési stratégiában 
ezt a dolgot pontosítani kell, mert el kell dönteni, hogy a 3 milliárdot ki kapja. 

 
DR. DOBOS KRISZTINA: Először fejlesztési stratégiát kellene csinálni. Ez is fontos, 

de szükséges a programnak a fejlesztési stratégiája. 
 
DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: A célcsoport legyen világosan definiálva. 
 
NAGY JÓZSEF: Ennél általánosabb lehetőségek vannak. Az egy kis eleme, amit te 

mondasz – bocsánat, hogy beleszólok! Általánosabb fejlesztési stratégiát kellene kidolgozni: 
terjesztési fejlesztési stratégiát, ami végül a kísérleti állapotból kikerül – négy, öt vagy nem 
tudom hány év múlva –, és akkor már nem kell… 

 
DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Ezzel én egyetértek, de valamilyen mellékmondatot 

szeretnék, hogy például a célcsoport világosabb… 
 
DR. POLINSZKY MÁRTA: A fejlesztési stratégiában pontosan meg kell határozni a 

célcsoportot.  
 
ELNÖK: Akkor úgy szól az OKNT határozata, hogy készüljön el és kerüljön az 

OKNT elé – lehetőleg szeptemberben? (Fuszek Csilla: Persze!) – az Arany János 
tehetséggondozó program fejlesztési programja, amelyben kapjon különös hangsúlyt a 
kollégiumi program, illetve annak definiálása, hogy voltaképpen kik az elsőrendű 
haszonélvezői, célszemélyei, kedvezményezettjei ennek a programnak. (Nagy József: 
Felkérjük, és nem felszólítjuk.)  

 
LISKÓ ILONA: Amit Jóska mondott, az is nagyon fontos, hogy a tapasztalatok 

hasznosítására készüljön egy terv. 
 
NAGY JÓZSEF: A program részeként.  
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LISKÓ ILONA: Az itt összegyűlt pedagógiai, szakmai tapasztalatok hasznosítására 
más hátrányos helyzetű csoportokra. 

 
ELNÖK: Ez lényegében egy implementációs program: hogy kerül ez be a közoktatás 

vérkeringésébe. (Többen: Így van!) Ez vagy a fejlesztési program részeként, vagy attól 
független dokumentumként. És ezt is kérjük szépen szeptemberben. 

 
DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: A PPP-dolgot ne jelenítsük meg a programban? Hogy 

az a fejlesztési terv azzal is számoljon, hogy az állami erőforrások mellett milyen társadalmi, 
illetve gazdasági erőforrások mozgósíthatók? 

 
DR. SZENES GYÖRGY: Majd ad valamit a program. Most ne mondjuk meg… 
 
DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: De ez egy kulcselem.  
 
VÁCZYNÉ HÁMORI ZSUZSA: A következő napirend kitér erre. 
 
DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Államháztartási reform idején egy ilyen mondat nélkül 

úgy dobják szemétkukába… 
 
ELNÖK: Értem. Laci, igazat adok. Most már gazdagodik ennek a fejlesztési 

programnak az OKNT által kért tematikája.  
Végignézvén az arcokon, ezt a napirendi pontot lezárom – nagy köszönettel a 

munkáért, a beszámolóért. Tényleg régen voltam én olyan jó lelkiállapotban egy napirendi 
pont végén, mint most vagyok, amikor az abszolút konstruktív együttműködés ilyen jól 
megragadható módon manifesztálódott. 

Most szünetet tartunk. 
 

(Szünet: 11.58 – 12.17) 
 
ELNÖK: Sűrű elnézést kérve Köpeci-Bócz Tamás helyettes államtitkár úrtól, egy 

napirendcserét javaslok, tekintettel arra, hogy a kerettantervben az OKNT-nek egyetértési 
joga van, és ha ezt nem tudjuk most a szükséges létszámban megszavazni, akkor 
szeptemberben nem indulhat el a program. Ezt korábban szerettem volna veled közölni, de 
akkor már úton voltál - de nem fog ez nagyon sok ideig tartani. Mindig úgy van, hogy 
szeretnénk rövidek lenni; az előző napirendi ponttal kapcsolatban viszont nem mondhatnám, 
hogy tartalmatlan fecsegéssel telt volna az idő. 

(Fedor Mihályhoz:) Egy nagyon rövid bevezetőre téged kérlek meg, mert Jakab úr 
nincs jelen. Mindenki megkapta az írásos előterjesztést. A hozzászólásokra a szóbeli 
kiegészítés után kerül sor. 

 
FEDOR MIHÁLY: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országos Köznevelési Tanács! Az 

anyaghoz különösebben nem sok mindent szeretnék hozzátenni. A rendelkezésre álló két 
percben, ha megengedik, két dolgot szeretnék mondani. 

Az egyik az, hogy óriási érdeklődés van a szakiskolai kerettanterv iránt. Különösen a 
szakképzési előkészítő évfolyam kerettantervét szeretném kiemelni. Hadd osszam meg 
önökkel azt, hogy az ausztrál nagykövet asszonnyal a héten találkoztam, ugyanis ők már 
hallottak arról, hogy Magyarország törvényi vagy rendeleti szinten rendezné ezt a szakképzési 
előkészítő évfolyamot, mert mi minden gyereket fontosnak tartunk, és mindenkit szeretnénk 
szakképzésre eljuttatni. Ezen kívül már szeptemberre bejelentette 15 kutató, de érdekes 
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módon multinacionális vállalatok képviselői is, hogy szeretnének magyar iskolákban 
látogatást tenni, hiszen 300 gyerekkel a kísérlet már az elmúlt évben elindult. Hasonló 
érdeklődés van Finnországból, és a franciákat is – azt hiszem, mindenki tudja, hogy 
Franciaországban az elmúlt év őszén milyen komoly strukturális változásokat indítottak – a 
szakképzésre előkészítő évfolyam érdekli. Kedden pedig Németországban a Die Zeit című 
hetilap egyik újságírója két és fél órás interjút készített velem; egy külön melléklete lesz a Die 
Zeit-nak is kizárólag erről a szakképzési előkészítő évfolyamról. Tehát hihetetlen nagy 
nemzetközi érdeklődés van ez iránt.  

Én mindig azt szoktam mondani, hogy mi az Európai Uniónak két éve vagyunk tagjai, 
és nagyon sokszor azt fogalmazzuk meg, hogy mi az, amit mi várunk. Úgy tűnik, hogy ha 
eredményesek és sikeresek leszünk ezzel a szakképzési előkészítő évfolyammal, akkor egy 
olyan nóvumot, egy olyan hozzáadott értéket tudunk adni, amivel Magyarország oktatásügye 
hozzá tud járulni az Európai Unióhoz. Remélem, hogy ebben sikerül közös munkát 
kialakítani. 

Köszönöm szépen, és ha kérdések vannak, azokra természetesen válaszolok. 
 
ELNÖK: Én is köszönöm. A kerettantervi bizottság részéről Juhászné Víg Éva volt a 

referense ennek a jelentésnek, illetve tervezetnek. Amennyiben szeretne valamit mondani a 
vita megnyitása előtt, akkor öné a szó. 

 
JUHÁSZNÉ VÍG ÉVA: Egészen röviden csak. Tisztelettel köszöntök mindenkit, 

nagyon örülök, hogy meghívást kaptam erre a mai alkalomra. A kalandos életű és 
élettörténetű szakiskolai kerettantervek elfogadásához kérnénk az önök jóváhagyását és 
támogatását. A szakiskolai 9-10. évfolyam kerettanterve az egyik blokk – szeretném 
hangsúlyozni, hogy itt két külön történetről van szó –, és a szakiskolai szakképzést előkészítő 
kerettanterv a másik. Ez utóbbi teljesen nóvum; úgy tudom, Európában is csak a 
felnőttképzésben van hasonló támogatás, az iskolarendszerben nincs máshol. Ez azoknak a 
gyerekeknek készült, akik iskolai végbizonyítvány nélkül kerülnek ki valamilyen sajátos 
élettörténet vagy iskolai kudarc után az iskolából, és így semmilyen lehetőségük nincs arra, 
hogy a szakképzésbe bekapcsolódjanak, és piacképes szakképesítést szerezzenek. Ez utóbbi 
kerettanterv, amiről szólok, mind formátumában, mind pedig módszertanában teljesen 
újszerű, kompetencia alapú, és elkészültek hozzá a kísérő modulok, amelyekből az iskolák 
majd válogathatnak saját igényeik szerint. 

Készítettem önöknek egy rövid összefoglalót, amit a kolleganőm kiosztott a tanácsülés 
előtt. Ez tartalmazza mindkét kerettantervre vonatkozó, a kerettantervi bizottság által tett 
ajánlásokat, és benne van a kerettanterv készítésének indoka, célja és eredménye. Nagyon 
nagy eredménynek tartom a saját részemről, hogy ez a kerettanterv elkészült, borzasztóan 
komoly és megfontolásra méltó, hogy ezt egy profi csapat készítette. Kerettantervi bizottsági 
tagként már többféle kerettantervvel találkoztam: jóváhagyottal, elutasítottal és átdolgozásra 
visszaadottal. Szeretném elmondani, hogy ezt hozzáértő kollegák, profik készítették. 
Márpedig a kerettanterv készítéséhez nagyon kevesen értenek Magyarországon. 

Ezt úgy is mondatom, mint aki már készíttetett kerettantervet, aki elfogadtatott 
kerettantervet: nagyon komoly problémáink voltak azzal, hogy a szakértőket hogyan 
válasszuk ki.  

Figyelmükbe ajánlanám ezt az egy oldalt, és bármilyen kérdésük van, megpróbálunk 
rá Fedor úrral együtt válaszolni. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A kérdések következnek. Nagy Józsefnek van kérdése. 
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NAGY JÓZSEF: Kiegészítő mondatom lenne. A kerettantervi bizottság megtárgyalta. 
Az első alkalommal az A variánst visszaadta, azt átdolgozták, és végülis nagyon örültem, 
hogy egyhangúlag fogadta el a bizottság. Előtte sok-sok vita volt, de végül olyan anyag 
született, aminek eredményeként mind a két változatot elfogadta a bizottság. Javaslom, hogy 
önök is fogadják el. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Trencsényi László! 
 
DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Kedves Kollégák! Bizottsági elnök úr, téged is 

megkövetlek, mert amikor a kerettantervi bizottság ezt a napirendet tárgyalta, önhibámon 
kívül nem voltam jelen. Nem jeleztem, hogy van bizonyos különvéleményem, bizonyos 
pontokon mégis van. Elmondom a problémáimat, és – hogy konstruktív legyen a kritikám, és 
ebből a csapdából kijöjjek –, ha a válasz nem lesz megnyugtató, akkor is legrosszabb esetben 
tartózkodással fogom jelezni a problémáimat. 

Részben kérdések, részben problémák. A kerettantervnek a 9-10.-es közismereti 
részével kapcsolatban néhány dolog korrigálható. Az korrigálható, hogy bár hivatkozik a 
Nemzeti alaptantervre a program – ezt elvárta az OKNT a kerettantervi képzéstől is –, én 
illetlenségnek tartom, hogy tánc és dráma műveltségi területről beszél, amikor a 2003-as 
Nemzeti alaptanterv dráma és tánc műveltségi területet nevez meg, tehát aki ezt a szövegrészt 
írta, rosszindulatúan vélelmezem, hogy a 2003-as NAT-ot nem ismeri. De ez nyilván 
javítható. 

Nyilván javítható egy olyan fogalom, amivel az OKNT-ben már többször 
vitatkoztunk, és én külön beszélgetéseken is próbáltam az alkotó kollektívát meggyőzni, hogy 
a „kiemelt fejlesztési terület” mint terminus, jogforrás nélküli terminus, félreértésekre ad 
okot, mert a kiemelt fejlesztési területekre asszociálja a 2003-as NAT alapján az olvasót, de 
nem erről van szó. A kiemelt fejlesztési terület a szakképzési programok évek óta olvasott 
szövegeiben arról szól, hogy a Nemzeti alaptantervből vannak elhagyható területek. Tehát a 
„kiemelt” annak az eufemizmusa, hogy van, amit kihagyunk. Mert azt mondja, hogy „tovább 
folytatja az általános művelést a kiemelt fejlesztési területeken, mint az anyanyelv, a 
matematika, az informatika, az idegen nyelv, a társadalomismeret, a természetismeret és 
testnevelés”, vagyis két Nemzeti alaptanterv műveltségi területet hagyunk a csudába. Ezt 
jelenti a kiemelt fejlesztési terület. 

Én most a művészetek érdekében szeretnék szót emelni. Kár, hogy Vekerdy Tamás 
most nem erősít meg engem, mert akkor elmondaná, hogy az érzelmi intelligencia, kérem 
szépen, különösen ennél a célcsoportnál, többet ér, mint a hagyományos intelligencia, amit 
szoktunk emlegetni. Én protestálok azért, mert a művészeteket negligálja a kerettanterv a 
közismereti részben, elcsomagolja a választható sávba, majd a NAT-nak való 
megfelelésképpen pedig a drámát egyszerűen elfelejti. Illetve tesz egy megjegyzést, megint 
egy bizonytalan terminussal, hogy a magyarban van a dráma a kereszttantervi követelmények 
között. A kereszttantervet megint csak jogszabály nem definiálja, hogy mit is értünk 
kereszttanterven, de a szakmai konvenció a kiemelt fejlesztési feladatokat – azt a bizonyos 
nyolcat, ami a NAT elején van – értelmezi cross curriculumként, és azt várja el, hogy ezek 
diffundáljanak valamennyi tantárgyba. Ehhez képest valóban megjelenik a dráma a 
magyarban a 10. évfolyamon, abban a programban, amiről itt azt mondják a képviselők, hogy 
egy kompetenciaalapú tanterv, de, kérem szépen, ha valaki ebből a tananyagból rábizonyítja, 
hogy ez kompetencia, akkor – hogy mondjam? – elmegyek tanítani szakiskolába! 

A drámai művek sajátosságai, műfajai – tragédia, komédia, tragikomédia –, a dráma és 
az epika megkülönböztetése, a művészi élmény megfogalmazásának érdekében az alapvető 
szakszókincs bővítése, elmélyítése. Ez valóban az a közismeret, ami a szakiskoláknak 
teljességgel szükségtelen – mondom én, aki mind ez idáig a szakiskolások általános 
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műveltségéért szálltam síkra. Egyébként még az érettségizőnek se biztos, hogy szüksége van 
erre.  

De a legfontosabb érvem az, hogy a Nemzeti alaptantervben nem erről szól a dráma: a 
dráma nem az irodalom egyik műneme, nem az olvasott dráma a Nemzeti alaptanterv szerint 
a dráma, hanem az önismeret, a társadalomismeret, a konfliktuskezelés, a cselekvésben, az 
interakcióban megvalósuló emberi szocializáció tananyaga, erről szól a NAT-ban. Ennek 
pedig ebben a tantervben, még az irodalomban úgymond kerettantervként megjelenítő 
szövegben sincsen nyoma. Én akkor tudom tiszta szívvel támogatni – és elnézést kérek a 
bizottságtól –, ha ezek pótlásra kerülnek, és a NAT-nak megfelelően jelennek meg a 
tantervben. 

Van egy másik, apró dolog, csak szóvá teszem. A szakértői jelentések arról szólnak, 
hogy ahol ez nem erőltetett, ott a hon- és népismeret, az európaiság mint kiemelt fejlesztési 
feladat megjelenik a kerettantervekben. Én nem tudok elképzelni magyar iskolában, 
Európában olyan tantárgyat, ahol ezt csak erőltetve lehet bemutatni. Éppen a szakiskolában, 
ha szakmai előkészítő tárgyakról beszélünk, akkor ennek a célcsoportnak az adott szakma, ha 
úgy tetszik, hazai ipartörténete nem erőltetett, és az adott szakma európai piaci 
elhelyezkedése, érvényesülése sem erőltetett. Tehát én akkor örülnék - a referens asszony 
ugyan nekem arról referált, hogy benne van mindenütt -, ha ez nem lenne erőltetett. Nekem ez 
a két kiemelt fejlesztési feladat erről szól. A hon- és népismeret nem a matyó hímzés az 
osztálynaplón, hanem az, hogy ki találta fel a gyufát, az, hogy ki faragott először Luca-széket; 
ez hon- és népismeret. Szóval itt félreértelmezése van a szakértésben a kiemelt fejlesztési 
feladatnak; úgy gondolom, nincs olyan tantárgy, amelyben ez kereszttantervként ne 
természetesen valósulna meg, tele van hungarikumokkal a magyar szakképzés, a magyar ipar, 
a magyar gazdaság, ezeknek ott a helye, példamutató hősökkel, nagy céhlegényekkel és 
céhmesterekkel, akikről a gyerekek tanulhatnak. Ez egy apróság, és inkább a szakértői 
vélemény volt egy picit óvatos, de ne így kezeljük a kiemelt fejlesztési feladatokat, hogy bele 
kell erőltetni a tantárgyakba. Viszont a másik, a művészetek kimaradása vagy 
félreértelmezése számomra nagyon súlyos dolog. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Liskó Ilona! 
 
LISKÓ ILONA: Nagy örömmel olvastam a kerettantervi bizottság egyhangú dicsérő 

javaslatát ezekkel az elkészült tantervekkel kapcsolatban. Őszintén szólva egy kicsit gyanús, 
hogy mindenhol csak a helyesírási hibákkal van probléma, mindenben olyan tökéletes, hogy a 
készítők csak helyesírási problémákkal küszködnek. Ez elég elgondolkodtató egy olyan 
esetben, amikor a gyerekeknek, akikről szó van, az a problémájuk, hogy nem részesülnek 
megfelelő közismereti oktatásban. Akik a tanterveket írják, azok sem jutnak el még a 
helyesírási szabályok ismeretéig. Ráadásul nem is kell eddig eljutni, manapság már az ember, 
ha számítógépen ír, ott van egy ellenőrző, azt benyomja, és rögtön ellenőrizni lehet a 
helyesírást. Nem is értem. Az egyhangú elragadtatás egy kicsit elbizonytalanított, és most, 
ahogy még Lacit is hallom, végképp el vagyok bizonytalanodva, hogy ezt az egyhangú 
lelkesedést - ami vastag betűvel mindegyik javaslatnak, összefoglalónak a végén ott van, 
hogy ennél tökéletesebbet senki nem alkotott még - mennyire vegyem komolyan. Ahhoz a 
részéhez nem értek, hogy az, hogy mi van egy tantervben, tényleg jó helyen van-e, meg annak 
kell-e lenni, és nem is akarom bírálni, mert nem vagyok tantervi szakértő - megbízom Laciban 
meg Nagy Jóskában, meg mindenkiben, aki ehhez nagyon jól ért -, csak elmondom a 
bizonytalanságomat a helyesírási hibákkal, a közismerettel kapcsolatban, ahogy Laci is 
elmondta.  

Ellenben szeretnék egy-két gondolatot felvetni a szakképzést előkészítő évfolyamra és 
az itt megjelenő kerettantervre vonatkozóan. Nagyon jelentős változtatás a szakképzés 
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rendszerében egy szakképzést előkészítő évfolyam bevezetése; ha jól értem, azok a gyerekek, 
akik ide bekerülnek, nem kétéves - a 9-10. osztály után -, hanem hároméves előkészítés után 
kezdenek majd igazán szakmát tanulni. (Jelzésre:) Nem jól értem. Nem baj. Hogy nem jól 
értem, annak valószínűleg az az oka, hogy ezt a változtatás, ami a szakképzés szerkezetére 
irányul, valami új szerkezeti elemet hoz be ebbe a dologba. Talán nem egy tantervbe 
csomagolva kéne ide az OKNT elé hozni, és talán nem egy tantervbe csomagolva kéne a 
közösség rendelkezésére bocsátani, hanem ez azért mégis csak egy… (Fedor Mihály: 
Törvényben jelent meg.) Benne van a törvényben, de ez nekem valahogy mégis elég furcsa. 

Szeretnék emlékeztetni az előző két órára, amit azzal töltöttünk, hogy megvitattunk 
egy tulajdonképpen pályázati alapon megvalósuló, hátrányos helyzetű gyerekeknek szánt 
esélyteremtő programot. Ez is egy ilyen program, csakhogy azzal a különbséggel, hogy ez 
valahol egy törvénymódosítással – amit én nem vettem észre, de mindegy – megvalósul, 
különösebb pedagógiai kísérletek nem előzték meg. (Közbeszólás: Dehogynem!) Vannak 
valamilyen osztályok, ahol próbálták, de az nem derül ki ebből az anyagból, hogy hány 
osztályban, meg hogy milyen eredményre jutottak. Tehát ezt most így bevezetjük. Nem 
tudom, hogy az előkészítő évfolyamon mondjuk az Arany János programhoz képest ezeknek 
az iskoláknak a pedagógusai fejlesztették-e ezt a programot, mondtuk az Arany Jánosnál ez 
egy oktatásfinanszírozási kísérletként is felfogható-e, hogy dupla fejkvóta kollégiumnak, 
dupla fejkvóta iskolának, hogy ez a felkészítés valóban eredményes és hatékony legyen, és 
mindenki érdekelt legyen benne. Nem tudom, hogy ezek a gyerekek milyen feltételek mellett 
fognak ide eljutni, hogy tényleg itt is válogatott tanárok lesznek-e dupla fejkvótával, vagy 
legalább megemelttel, szóval nem tudom, hogy ennek a feltételrendszere hogyan viszonyul 
egy másik nagyon hasonló, az elit iskolák szintjén zajló programhoz. 

A C komponens is furcsa. Mindenki tudja, hogy ebben a csoportban a romák lesznek a 
legnagyobb arányban, ezért nem C komponensnek kellett volna elnevezni. Én már előre látom 
a nagyon komoly veszélyét annak – biztos, hogy ez az én hibám, mert évek óta kutatom a 
romák szegregációját az általános iskolában –, hogy itt nem az fog-e megvalósulni, hogy 
egyszerűen a roma gyerekek majd bekerülnek valami speciális osztályba, aztán onnan 
elmennek kosárfonónak, amit különben otthon is megtanulhatnának a nagypapájuktól, mert a 
kosárfonást otthon is meg lehet tanulni. (Közbeszólás: Már nincsen!) De, azért még néhány 
öreg cigány tud kosarat fonni! Szóval mintha azt gondolnánk, hogy a helyett, hogy ez a 
reformlépés megtörténne, ami szerintem egy nagyon komoly szakmai előkészítést, meg nem 
tudom, mit igényelne, a helyett, hogy a valóban leghátrányosabbaknak a szakmához való 
eljuttatása és felzárkóztatása megtörténne - nem akarok annyira csak Lacira hivatkozni, meg a 
helyesírási hibákra -, azt gondolnánk, hogy egy ügyes kis törvénykezési és tantervkészítési 
manőverrel ezt az egész problémát majd megoldjuk. 

Nekem ezzel az egész dologgal kapcsolatban kétségeim vannak. Nem érzem ezzel a 
három lappal, amit kaptam erről az egész történetről, meg a sok dicsérő megjegyzéssel eléggé 
meggyőzve magamat ahhoz, hogy én ezt a dolgot az OKNT-ben a saját szavazatommal meg 
tudnám erősíteni. 

 
ELNÖK: Szenes György! 
 
DR. SZENES GYÖRGY: Nehéz ez után szólni, mert olyan alapvető tájékozatlanságot 

tapasztaltam abból, amit most Ica elmondott, mintha nem ismerné a szakiskolai fejlesztési 
programot, ami lassan négy éve folyik ebben az országban. Több tucatnyi anyag készült 
ebben a témában: száz oldalak, ezer oldalak publikálva, a honlapon rajta van, a Nemzeti 
Szakképzési Intézet honlapján megtalálhatók dolgok. Nem tudom, ettől a kerettantervtől most 
mit vártunk volna, hogy milyen tanulmányokkal vezessék fel az előterjesztők a szakiskolai 
fejlesztési programnak ezt a két kerettantervét. Tonnányi tanulmány jelent meg, 
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beválásvizsgálatok vannak róla. Én elhiszem, hogy nem ismeri mindenki, de ne ezen a két 
nyomorult kerettanterven próbáljuk azokat a dolgokat számon kérni, amelyeket esetleg valaki 
nem ismer. 

Ennek a programnak az égvilágon semmi köze nincs az Arany János tehetséggondozó 
programhoz, mert az egy elit iskoláknak szóló, elit gimnáziumokkal kapcsolatos program. Ez 
pedig azokról a gyerekekről szól, akiknek esélyük sincs abba az irányba elmenni – nemhogy 
bekerülnének az Arany János programba, hanem esetenként a nyolcadik osztályt sem tudják 
elvégezni. Egészen más rétegről van szó. Azt gondolom, hogy ezen a két nyomorult 
kerettanterven megint ne az általános iskola nyolc évfolyamának kisebb-nagyobb gondjait 
próbáljuk számon kérni, hanem próbáljunk látni egy olyan kiutat, amelyik előrevisz a 
szakiskolák számára. Meggyőződésem, hogy mind az A, mind a C komponens – aminek a 
neve nem most született, hanem négy évvel ezelőtt – erre teljesen alkalmasak. Volt alkalmam 
megnézni. Lehet, hogy van benne néhány helyesírási elírás, amiért valószínűleg valakik 
felelősek, de tartalmában és javasolt módszertanában is, azt gondolom, teljesen előremutató 
valami. Ne kezdjük el a hazai közoktatás teljes egészét ezen a két nyomorult kerettanterven 
számon kérni!  

Javaslom, hogy fogadjuk el, mert tényleg elég hosszú előkészítés után, ehhez értő 
szakemberek készítettek el. Köszönöm szépen. 

 
SZILÁGYI JÁNOS: A 9-10. osztály mint pedagógiai elfekvő problémájával 

összefüggésben sokkal mélyrehatóbb változásokat javasolnánk a gazdasági kamarák részéről. 
De adva van egy helyzet, és ebben a helyzetben nekünk is realistának kellett lenni, és az a 
véleményünk, hogy ezt mindenképpen meg kell lépni. Gyakorlatilag az történt, hogy 
kármentesítjük a kialakult helyzetet. Köszönöm szépen. (Dr. Dobos Krisztina: Ez így pontos.)  

 
ELNÖK: Köszönöm. Karlovitz János! 
 
DR. KARLOVITZ JÁNOS: Én azt mondanám, hogy nyugodt lelkiismerettel tudtam 

megszavazni a kerettantervi bizottság ülésén ezt a kerettantervet, és most is javaslom a 
kollégáknak, hogy nyugodt lelkiismerettel szavazzák meg. Ez egy lépés két nagy rendszerben. 
Az egyik nagy rendszer a szakképzés rendszere, amely mondhatni, hogy a rendszerváltás 
egyik legnagyobb vesztese volt: szinte porig égett, és most próbáljuk helyrehozni, építeni. 
Több örvendetes lépés van erre, hogy a szakképzés megkapja a méltó helyét. Én mindig úgy 
nézem a szakképzést, hogy az nemcsak az ország jövője – hogy tudunk-e termelni vagy nem, 
versenyképesek tudunk-e lenni –, hanem egy gyerekmentő, ifjúságmentő intézet is, ahová 
befogadtatnak azok a gyerekek is, akik nem tudnak, nem akarnak egyetemre menni stb. Nem 
ragozom. 

A szakoktatásban több olyan lépés volt–van, ami jelzi, végre elértünk oda, hogy 
nemcsak külföld figyel a magyar szakoktatásra, hanem végre kezdünk mi magunk is a saját 
szakoktatásunkra odafigyelni. Épülnek a tiszkek, javaslatok, törvények, tantervek születnek, 
tankönyvek… Épülőben van ez a magyar szakoktatás, aminek én örülni tudok. Igen, mert 
féltettük a jövőnket. További lépések nyilván következnek, mert kellenek, nem maradhatunk 
itt. 

A másik rendszer a tantervi rendszer. Az egyik legvéresebb vitánk – ugye, mennyit 
vitatkoztunk itt? – a tantervrendszerről volt. Mindig mosolyognak egyesek – biztos most is 
fognak –, amikor azt mondom, végre sikerült egy olyan tantervi rendszert megalkotni itt 
Magyarországon, ami, én úgy látom, mai tudásunk szerint világviszonylatban is élen járó, ha 
nem a legjobb: ez az alap-, keret- és helyi tantervek rendszere.  
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Ez egy kerettanterv a sok közül. Elindulni engedi a szakoktatásban a kerettanterveket, 
de ennél születhet sokkal jobb is, vagy születhetnek jobb helyi tantervek. Várjuk azt, hogy ez 
nem áll meg, újabb és újabb tantervek születnek. 

Visszatérve az elhangzottakra. Amit itt konkrétan mondtak kollégák, különösen 
Trencsényi László, hogy szóhasználat, szemlélet, meg a helyesírás, amit Ilona mondott, olyan 
dolgok, hogy szerintem még mindig lehet javítani, mielőtt kihirdetésre kerül. Különösen az 
elírási hibákat nyilvánvaló, hogy javítani fogják. És ha esetleg lehet, a Trencsényi-
javaslatokból is néhányat. Én nagyon sajnálom, hogy Trencsényi László nem volt ott a 
kerettantervi bizottság ülésén, mert nyilván pezsgő vita lett volna, ha ott lett volna, és 
érettebben jöttünk volna most ide. Egy kicsit engem is meglepett, és lelkiismeret-furdalást is 
okozott, hogy valamire esetleg nem figyeltünk, amire kellett volna.  

Mindennek ellenére én úgy vélem, hogy más szempontokból, különösen azért, hogy 
elindulhasson a szakképzés fejlesztése – és ez egy lépésnek tekinthető –, ezt a lépést, úgy 
érzem, meg kell tenni. Mert ha nem tennénk meg most, akkor nem indulhatna be ősszel, és 
akkor nagy kár érné valóban a közoktatást. Ezt is gondoljuk végig! 

 
ELNÖK: Van-e még hozzászólás? Dobos Krisztina! 
 
DR. DOBOS KRISZTINA: Ilonának igaza van abban, hogy változtatás történt – de 

nem most történt, hanem akkor, amikor a törvénymódosítás volt. (Liskó Ilona: Már akkor se 
értettem egyet.) Már vitatkoztunk egyszer. Tehát ez az egyik dolog. 

A másik dolog, hogy tudomásul kell venni, hogy tizenöt év óta megemlítjük, hogy 
probléma van. Lehet azt mondani, hogy ennél jobb választ akarunk adni – csak nincs itt a jó 
válasz. Én nem azt mondom, hogy ez a tökéletes megoldás. De hogy tizenöt év óta azt 
mondjuk, hogy a szakiskolával probléma van, és nem tudunk jó választ adni… 

Én csak egy példát szeretnék mondani: a KOMA körülbelül háromszor vagy négyszer 
írt ki pályázatot a szakiskolák közismereti tantárgyainak megújítására, innovációjára, és 
legtöbbször nem tudtuk odaadni a rendelkezésre álló összeget.  

Lehet azt mondani, hogy legyen jobb, mert biztos, hogy nem ez az elképzelhető 
legjobb kerettanterv, de ez egy meglévő, működőképes, a bizottság szerint jó tanterv, és akkor 
én igenis azt mondom, hogy adjunk neki zöld utat. Azt a lehetőséget pedig nyilván vegyük 
figyelembe, hogy néhány évenként felül kell vizsgálni, ami nem jó, azt javítják, ami pedig jó 
volt, továbbfejlesztik.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e még hozzászólás? Tessék! 
 
BALOGH LÁSZLÓNÉ: Mindenki két kerettantervről beszél, itt egy kis probléma van. 

A 14/2004-es kerettantervi rendelet pontosan előírja azt, hogy milyen szakaszokra lehet 
benyújtani, illetve kiadni kerettanterveket. Itt csak az szerepel, hogy a szakiskolára lehet 
kiadni kerettanterveket, egy évfolyamra nem lehet. A közoktatási törvény 27. §-a is azt 
mondja, hogy ilyenkor a felzárkóztató évfolyam a szakközépiskola 9. évfolyamának felel 
meg. Amikor van felzárkóztató évfolyam, ez olyan, mint a középiskolában a 9. évfolyam, 
tehát nem külön kerettanterv, hanem a szakiskolai tanterv lesz, amit a IX. évfolyamon, a 
felzárkóztató évfolyamon vagy használ az iskola, vagy pedig nem. Nem tudom, hogy elég 
értelmesen mondtam-e el; tehát nem külön kerettanterv az egyik és a másik, hanem ez a 
szakiskolák kerettanterve lesz. 

 
ELNÖK: Értem pontosan, köszönöm. Szeretnék hozzászólni, mielőtt összefoglalom. 

Közismerten nagy vitám volt a szakképzés illetékeseivel a tekintetben, hogy kiemelődött a 9-
10. évfolyam, és bekerült ebbe a szakmai alapozás is pályaorientáció címén, ha jól tudom, 40 
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százalék plusz, és elvétetett a közismereti képzéstől. Ezt akkor Liskó Icával együtt negatívan 
értékeltük. De ezen túlvagyok, a mostanira szeretnék visszatérni.  

Nagy örömmel nyugtázom, hogy ennek viszont van most egy koncepció alapján 
elkészített kerettanterve. Külön örömmel üdvözlöm azt a bizonyos két variációt, tehát azt, 
hogy még olyan gyerekeket is meg lehet menteni az iskolarendszer számára, akik a 
tradicionális folyamatból eddig kiestek. A választás ugyanis nem az, hogy ennek a belső 
tartalma mennyire jó, vagy mennyire nem. Ebben egy kardinális lépést látok, nevezetesen, 
hogy a szakoktatás tudomásul veszi, hogy a szakiskolába bekerülő gyerekek jelentős része, ha 
az eddigi módon a IX. évfolyamban kezd, akkor eleve folytatja kudarcos élettörténetét, és 
attól is elveszi majd a kedvét, amihez addig még volt. Ez egy bátor lépés, és éppen ezért 
üdvözlöm is. Nem úgy gondolom, hogy ez egy diszkrimináció, hanem úgy, hogy egy 
kármentés; gyerekek százai vagy ezrei vannak, akik eleve úgy vágnak bele a szakiskolai 
karrierjükbe, hogy vesztesek. Ez a probléma abból adódik, hogy az egész magyar közoktatási 
rendszer jelenlegi működése a végletekig szelektív (Nagy József: Ezt termeli.), ezt termeli, 
mert már a tizenegyedik évben elkezdi a nyolcosztályos gimnáziummal, illetve a hetedik 
évben a hatosztályossal, és a szalámi legutolsó szelete, ami már penészes – bocsánat a 
vulgáris hasonlatért –, az kerül be a szakiskolába; nem azért, mert okvetlenül mindenki 
szakmát akar, hanem valahol ki akarja dekkolni a tankötelezettség rá eső éveit. Azt, hogy 
most utánanyúl a szakképzés ezeknek a gyerekeknek, és ad valami perspektívát ahhoz, hogy 
el tudják kezdeni a tulajdonképpeni IX. évfolyamon a szakiskolai képzést, örömmel 
üdvözlöm. 

 
LISKÓ ILONA: Amit most mondasz, a C komponensnek az lenne a feladata, hogy 

felzárkóztassa a gyereket dupla kvótával, kiváló pedagógussal, és bejutassa a 9-10. osztályba, 
ahol megtanulhatja az alapokat, tanulhat mindenféle új dolgot, és onnan elmehet 
közgazdasági szakközépiskolába is akár, vagy egy jó szakmára. Ha így lenne, akkor azt 
mondanám, hogy teljesen igazad van, és megszavaznám, de itt a C komponensnek nem ez a 
feladata. Az a feladata, hogy megtanuljon a gyerek írni-olvasni, és utána beiskolázza a 
kosárfonó szakmára, mert mást ezzel az írás-olvasással nem lehet elérni, tehát, ahogy az előbb 
Laci mondta, fegyenctelep helyett lakatlan szigetre küldi a gyereket. Tehát a C variánsnak, 
amellyel kapcsolatban azt mondtam, hogy a szegregáció veszélyét látom középfokon 
megalapozódni, az lesz a feladata, hogy az amúgy kiszelektált gyereket egy olyan szakmához 
juttassa, amivel a munkaerőpiacon tökéletesen esélytelen lesz, mert nem tud egy vállalkozói 
világban ezzel boldogulni. Ez a probléma. 

Ha már nálam van a szó, elmondom, hogy lehet, hogy nem olvastam az összes 
dokumentumot, ami ebben az úgynevezett fejlesztési projektben született, és igaza van 
Gyurinak abban, hogy felkészületlen vagyok, viszont cserébe nem is tudom, hány ezer éve 
kutatom a szakképző iskolákat, és annyi empirikus adat gyűlt össze már erről, annyi a 
tapasztalatom, hogy körülbelül tudom, kik járnak oda, mit csinálnak ott velük, és milyen tudás 
birtokában jönnek onnan ki. Ez legyen a mentségem, hogy az összes frissen leírt 
dokumentumot tényleg nem olvastam el. 

 
ELNÖK: Fedor úr! 
 
FEDOR MIHÁLY: Köszönöm szépen. Elnök Úr! Tisztelt Tanács! Félreértésben 

vagyunk. Említettem, hogy mekkora nemzetközi érdeklődés van. Nem gondolom, hogy azt 
szeretnék megtanulni, hogy a szegregációt hogyan lehet elmélyíteni, hanem pont ennek az 
ellenkezőjét. 

Liskó Ilona azt mondta, hogy a kerettantervet akarjuk megváltoztatni. A törvény 
változott meg. A 27. § (8) bekezdése alatt lehet, hogy nem ugyanazt értjük, ugyanis ez a 
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szakképzési előkészítő évfolyam a felzárkóztatás egyik formája. Három forma maradt meg. 
Attól, hogy most a másik kettőről nem beszélünk, azok továbbra is érvényben vannak, tehát 
az a gyerek, aki az általános iskola 7. vagy 8. osztályát elvégezte, az a felzárkóztatás, amit Ica 
említett, az az egy vagy két év továbbra is megmarad, senki nem negligálja. Ne haragudjon, 
Ica, de ezt a fegyenctelepet meg egyebet én rossz néven veszem. (Liskó Ilona: Ezt nem én 
találtam ki, bocsánat.) Akkor is rossz néven veszem, és nem is tudom elfogadni. Különösen 
azért nem tudom elfogadni… (Dr. Trencsényi László: Írói munkásságom része volt ez. – Dr. 
Szenes György: Az nagyon szomorú, ha ilyen része van az írói munkásságodnak!) Tehát azt 
szeretném jelezni – mert Ica említette, hogy a gyerekeket odaküldik –, hogy nem küldik oda a 
gyerekeket, ezek a gyerekek nincsenek az iskolában. Nem az a gond, amit említett, hogy 
szegregáció van, meg odaküldik a gyereket; nem küldik oda, hanem nincs ott a gyerek. 

Elnézést, hogy megint egy személyes dolgot mondok. A Kossuth Rádióban készítettek 
egy riportot erről, gyerekeket kérdeztek meg, egy 15-16 perces műsor volt. Egy 16-18 éves 
gyerek azt mondta, hogy két éve otthon ült, semmiféle lehetősége nem volt, mert iskolába már 
nem szeretett járni, örültek, hogy otthagyta az iskolát. Fölkutatták őt, megkeresték az 
iskolából – merthogy ilyen tréninget is kaptak pedagógusok –, és most visszament az 
iskolába. Valóban hiányosságok vannak az anyanyelvben és a matematikában, de ezen a 
szakképzési előkészítő évfolyamon ez alatt a tíz hónap alatt ő nem azt a kilencedikes vagy 
tizedikes matematikát tanulja, hanem azt, amit esetleg majd a szakképesítésnél fog tanulni. 

A másik, amit nem tudok elfogadni, amit Ica említett, a kosárfonás. Az új Országos 
Képzési Jegyzékben, ahol elő van írva a bemeneti kompetencia, és most készülnek a szakmai 
és vizsgakövetelmények, 37 ilyen szakképesítés van. Ezek között van cukrász, szakács, és 
sorolhatnám, tehát ezek igenis a munkaerőpiac által igényeltek. Tehát nem elfekvőbe akarjuk 
tenni, és nem a munkaerőpiac által nem igényelt szakképesítések, hanem 37 olyan 
szakképesítés van, ami kurrens.  

Ezeknek a gyerekeknek a szakképző évfolyamon ugyanaz lesz a követelmény. Nekik 
nem lesz rövidebb. Ez alatt a tíz hónap alatt olyan kompetenciákat kapnak, hogy be tudjanak 
menni a szakképzésbe. És – mondom – azokat a gyerekeket akarjuk elérni – háromszázat 
elértünk –, aki még nincs benn az iskolában. A mi felmérésünk szerint várhatóan 5-6 ezer 
ilyen gyerek fog megjelenni. Huszonhárom iskolában óriási a lemorzsolódás: ötszázan 
indultak, és most háromszázan vannak. De volt olyan gyerek, aki szeptemberben járt, két 
hónapig nem járt, majd novemberben újra bement az iskolába. Külön foglalkoztak vele azért, 
hogy eredményesen eljusson… 

Azt gondolom, teljesen más megítélés. Mi minden gyereket fontosnak tartunk. Ez a 
célunk, és ez nagyon komoly gazdasági érdek is. Van egy társadalmi felelősségünk, hogy a 
gyerekek szakképzettséghez jussanak, de egy nagyon komoly gazdasági érdek is: 
Magyarország az utolsók között van a foglalkoztatottak számát illetően. Meg kell nézni, 
hogyan tudunk több embert bevonni a munkaerőpiacra. Ez egy megoldás, és kőkemény 
gazdasági érdek. Elnézést, de ezt szerettem volna megjegyezni. 

Köszönöm a figyelmet. 
 
ELNÖK: Nagy József, Márta, Szenes, Liskó! 
 
NAGY JÓZSEF: Kedves Kollégák! Szerintem 7-8 százaléknyi gyerek van évente, 

akikkel, akármilyen széplelkűek vagyunk, akármit akarunk, nem lehet elvégeztetni a 9-10. 
osztályt, ha meggebedünk, akkor se. Azok kilépnek az általános iskolából, és lézengenek, 
bandákba verődnek, szubkultúrákba szorulnak. Valamit csinálni kell velük. Én úgy érzem, 
hogy ez egy lehetőség, egy pici hozzájárulás ahhoz, hogy újra visszahozzuk őket, perspektívát 
adjunk nekik – sőt, szakmát! Ezek a szakmák nem kívánnak olyan nagyon nagy intellektust 
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vagy iskolai végzettséget. Ezek a szakmák tapasztalati jellegű készségeket igényelnek, amiket 
meg lehet tanulni. És ezeket a szakmákat el lehet adni, mert szükség, igény van rájuk.  

Benne vagyunk ebben a helyzetben. Ezt kell valamilyen módon kezelni, és ez a 
kerettanterv, illetve ez a rendszer valamiféle hozzájárulás ehhez. 

Az igazi az lenne, hogyha az általános iskola úgy működne, hogy ez csak 1-2 százalék 
legyen. Hát nem úgy működik!  

 
DR. POLINSZKY MÁRTA: Bevallom a bűnömet, hogy én elolvastam a kapott 

anyagot, de – szokásommal ellentétben – nem voltam ott a kerettantervi bizottság ülésén. Azt 
gondoltam – valamit félreértettem –, hogy ez egy sima ügy, és nem is bogarásztam tovább. 
Abban a hiszemben voltam – és most szembesültem vele, hogy baromi nagyot tévedtem –, és 
nagyon örültem neki, hogy elkészült ez az előkészítő tanterv, hogy erről ilyen jókat írnak, 
hogy ennek az a célja – és ezzel mélységesen egyetértek –, hogy a 9-10. évfolyamra készíti 
fel a gyerekeket. Most szembesültem vele, hogy tévedtem – ez az én hibám, mert nem néztem 
utána elég alaposan –, ezért jeleznem kell, hogy az a szép, derűs kép, ami kialakult bennem, 
és aminek örültem, most leomlott, és én biztosan nem fogom megszavazni. 

 
ELNÖK: Liskó Ica! 
 
LISKÓ ILONA: Fedor Misi szavaira akartam az előbb reagálni. Ő azt mondta, az lesz 

a jó, hogy harminchét– köztük olyan divatosnak számító, kelendő – szakmáról is van szó, 
mint a cukrász. Akkor én szeretném ezt tisztázni ebben a pillanatban. Akkor itt arról van szó, 
hogy az a gyerek, aki nem tudta megszerezni a 8 általános iskolai bizonyítványt, bemegy egy 
C komponenses, egyéves közismereti képzésbe… (Juhászné Víg Éva: Ez egy 
kompetenciaalapú felkészítő évfolyam! Projektmódszerrel szakmatanulásra elkészítő 
évfolyam.) Jó: egy kompetenciaalapú kompenzációs képzésbe, és utána elmehet cukrásznak, 
és tanulhatja a cukrász szakmát, és kihagyhatja a 9-10. osztályt. (Többen: Igen.) Akkor az, aki 
cukrász akar lenni, és elvégezte a nyolc osztályt, miért nem mehet be cukrásznak a 
nyolcosztályos bizonyítványával ugyanolyan kompetenciák birtokában, mint amit itt egy év 
alatt el lehet érni. Miért nem mehet? Miért kell annak még 9-10. osztályba menni? Majd 
bolond lesz odamenni! Majd ő is ide fog menni, mert itt sokkal gyorsabban cukrász lehet, és 
megspórolja a 9-10. osztályt. Nem így van? 

 
FEDOR MIHÁLY: A nyolcadik osztályban nem tudja azt, amit a gyerek itt tíz 

hónapig tanult. Azért nem mehet be. Egyébként bemehetne. A nyolcadik osztály után is 
bemehet erre a tízhónaposra, de a 9. osztály után is bemehet, mert tanul tíz hónapig olyat, 
amit a 8. osztályt végzett nem tud. Azért nem mehet be. 

 
LISKÓ ILONA: Tehát azt akarjuk mondani, hogy aki nem tudta elvégezni a nyolcadik 

osztályt, mert esélye sincs a szakmatanulásra, és otthon ül évek óta, és csak drogozik, meg a 
kocsmába jár, meg a lányokat hajkurássza, azt úgy felkészítjük tíz hónap alatt 
kompetenciaeszközökkel, kiváló tanterv alapján, hogy nyomába se jön az a gyerek, aki 
különben négyes bizonyítvánnyal elvégezte az általános iskolát, és jelentkezni akar 
cukrásznak? Mert ez egy olyan tuti tanterv… Akkor miért nem ezt vezetjük be az általános 
iskola végére? Hogy van ez akkor? Mit lehet most átugrani? Mit lehet kihagyni? Hogy 
vannak tisztázva egyáltalán az OKJ-ban pillanatnyilag a bemeneti követelmények? Az ott 
most rendben van, hogy ki mivel hová mehet? És előfordulhat, hogy gondol egyet ez a jó kis 
négyes tanuló, és azt mondja, hogy akkor nyolcadikban inkább megbukom, és ezzel spórolok 
egy évet, mert nem kell elmenni a 9-10. osztályba, elég, ha beiratkozom ebbe a jó kis C 
komponensű kompetenciaalapú képzésbe. 
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NAGY JÓZSEF: Bocsánatot kérek, Ica, ne haragudj! Egyetemi végzettséggel nem 

jelentkezhetek cukrásznak vagy villanyszerelőnek, mert ott többet keresek mint tanárként? Mi 
köze van ennek? 

 
LISKÓ ILONA: Megmondom. 
 
NAGY JÓZSEF: Nem erről van szó! Arról van szó, hogy ezeket a gyerekeket valahol 

vissza kell hozni, be kell vonni, foglalkoztatni kell. Bocsánatot kérek, hogy ilyen hangosan 
beszéltem, elnézésedet kérem, hogy közbevágtam! 

 
LISKÓ ILONA: Megmondom, hogy mi a köze – bocsáss meg! Annyi a köze, hogy 

tulajdonképpen ezzel a rendelkezéssel és ezzel a kis tantervi papírkával, amit most itt meg 
fogunk szavazni, megváltoztattuk a szakképzési oktatási rendszert.  

 
DR. DOBOS KRISZTINA: Már megváltoztattuk a törvénnyel! 
 
LISKÓ ILONA: Ahhoz nem járultunk hozzá, de ha most ezt elfogadjuk, akkor eszközt 

adunk ahhoz a változáshoz. 
 
DR. DOBOS KRISZTINA: A kormány beterjesztette, a parlament döntött. 
 
ELNÖK: Kolléganő, parancsoljon! 
 
MODLÁNÉ GÖRGÉNYI ILDIKÓ: Modláné vagyok, az NSZI főigazgató-helyettese.  
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Tanács! Tizenhat éve nem oldottuk meg ezt a helyzetet. 

Tizenhat éve jönnek ki és vesznek el gyerekek, lesznek esetleg homeless-ek, vagy 
kriminalizálódnak – és vitatkozunk egy kész tantervnek a homousionján és a homoiusionján. 
Ezt én tarthatatlannak gondolom. 

Az NSZI mindent megtett annak érdekében, hogy a kormányprogramban leírtakat 
kielégítse. Bemeneti kompetenciákat terveztünk az NFT I új szakmastruktúrájába, korszerűt. 
Ide jár az Európai Unióból egy csomó tagország azt nézni, hogy mennyire alaposan, 
körültekintően, objektíven próbáljuk a munkaerőpiac igényeit felmérni, és lehetővé tenni azt, 
hogy bejussanak a közismereti oktatásban nem teljesen eredményesen teljesítők a 
munkaerőpiacra. De képesítés nélkül nem tudnak. Az is köztudott a felmérésekből, 
tanulmányokból – Ica, te nagyon jól tudod –, hogy igenis tevékenységre vágynak ezek a 
gyerekek, erősek, a manuális érzékük fantasztikus. Teljesen mindegy, ne sematizáljunk, ne 
mondjuk azt, hogy ezek romák; nemcsak romák. Meg kell nézni, nagyon-nagyon sok nehéz 
szociális helyzetben élő gyerekről van szó, akiket el kell érni. Ne akkor próbáljuk őket 
szemezgetni, amikor már a híd alatt alszanak, most van az utolsó perc. Lehet, hogy szívhez 
szóló vagyok, és nem annyira a program felé nézek - azért arról is fogok egy-két gondolatot 
mondani. A NAT alapelveit igenis megpróbáltuk ezen a szinten, ennek az elvárásnak 
megfelelően bevinni, a kulturálist, a művészetit is. Persze ki lehet ragadni nagyon sok apró 
részletet, amit esetenként lehetett volna mélyebben, de ezen a szinten ezeknek a gyerekeknek 
ez összefogott, és segíti a szemlélet kialakítását, változását. Szerintem, az intézet szerint és a 
sok szakértő szerint, aki ebben közreműködött – nemcsak tanárok, pedagógusok voltak, 
hanem olyanok is, akik a reális helyzetet, az életet ismerik –, életszerű kiindulópontokat 
vettünk alapul, és a munkaerőpiacot, ahol ott a rengeteg hiányszakma, ahova várnak 
szakembereket, mert nincs, aki oda menjen. Ezek a gyerekek biztos, hogy el fognak tudni 
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helyezkedni. (Folyamatos zaj.) Én is meghallgattam mindenkit, elnézést kérek, engem is 
hallgassanak meg. 

Tehát tisztelettel kérem a Tanácsot, hogy segítse ezt a programot, hadd induljon el 
szeptemberben. Így is a 16 évet behozni borzasztó nehéz, de megpróbáljuk. Tehát még 
egyszer kérem, fogadják el, és adjanak neki zöld utat. 

 
ELNÖK: Polinszky Márta! 
 
DR. POLINSZKY MÁRTA: Én csak a főigazgató-helyettes asszony első szavaira 

szeretnék reagálni. Nevezetesen, hogy mi azért vagyunk itt, hogy elmondhassuk a 
véleményünket. 

 
ELNÖK: Természetesen. Karlovitz János! 
 
DR. KARLOVITZ JÁNOS: Én csak két dologra szeretném felhívni a figyelmet. Az 

egyik a valóság. Ha tanítanátok ilyen gyerekeket… Én tanítok, mindig is tanítottam ilyen 
gyerekeket. Igazat adok a tanterv törekvéseinek, és be kell őket engedni az oktatás 
folyamatába. 

A másik az, hogy a másságot kell elismerni. A másságot nem tudjuk még becsülni és 
elismerni a gyakorlatban. Elméletben tudjuk, de a gyakorlatban ezek a gyerekek mások, itt 
más dolgok kellenek, más bejáratok kellenek, új kapukat kell építeni. A másságot ismerjük el. 
Köszönöm. 

 
DR. SZENES GYÖRGY: Én azt látom, hogy a hazai közoktatásnak évtizedek óta - 

minden mérés ezt mutatja - óriási adósságai vannak. Látjuk, érezzük, hogy a nyolcosztályos 
általános iskola nemcsak 7-8 százalékban - amiről Jóska beszélt -, hanem további körülbelül 
25 százalékban olyan tanulókat ereszt ki, vagy esetleg ki sem ereszt a nyolc osztály után, akik 
nem alkalmasak, nem felkészültek alapkompetencia hiányában. Én nem mondom, hogy az a 
királyi út, amelyik most előterjesztésre került, de mindaddig, ameddig a hazai közoktatás 
ilyen hatékonysággal működik, valamit tenni kell. Vegyük tudomásul, hogy a hazai 
közoktatás képtelen rá. Amikor képes lesz rá, akkor én leszek az első, aki le fogja szavazni 
ezt a tantervet, de ameddig a hazai közoktatás erre képtelen, addig nincs más lehetőség, mint 
ilyen pótmegoldásokat találni, mert annál rosszabbat elképzelni nem tudok, hogy ezek a 
gyerekek iskolai végzettség nélkül kerüljenek ki, szakképesítés nélkül. Nem kosárfonóként és 
nem vállalkozóként, Ica! Szó nincs itt arról, hogy ő lesz az a vállalkozó, aki egy tizenötös 
csoportot irányít. Valószínűleg ő lesz az a munkás, aki becsületesen el fogja végezni a 
munkát. Nem ő fog költségtervet készíteni valószínűleg (Közbekérdezés: Honnan tudod?), 
hanem ő meg fogja csinálni a munkát. Próbáljuk már elhinni, hogy ilyen emberekre is szükség 
van.  

Ezek a tervek benne voltak abban a 2002-ben itt, az OKNT által elfogadott szakiskolai 
programban, amelyet mindannyian jól ismerünk, hiszen Sári Lajos államtitkár úr 
vezényletével 2002 szeptemberében bevezették ezt a programot, és ez az OKNT lelkesen 
üdvözölte mind a felzárkóztató típusút, mind pedig a hagyományos szakiskolai programot. 
Azt kérem, hogy ennek szellemében próbáljuk elfogadni ezeket a tanterveket. Köszönöm 
szépen.  

 
SZILÁGYI JÁNOS: Én csak azt szeretném kérni és javasolni, hogy döntsünk, úgy 

álljunk fel az asztaltól, hogy döntünk: vagy igen, vagy nem. Köszönöm szépen.  
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FARKAS ISTVÁN: Én pontosan azt a korosztályt 30 éve tanítom a legszentebb 
tárgyra, a matematikára. Hogy egy adott rétegben milyen utálkozás van az elvontabb dolgok 
iránt, az fizikailag fáj. Örülök, hogy van egy út ezeknek a gyerekeknek. Megerősíti ezt a 
tapasztalatomat a gödi szakiskolánk, ahol néhány év után, mivel terepet kaptak, megszerezték 
az érettségit is, mert volt sikerélményük. Tehát van egy pszichikai fejlődés vagy retardáció 
alkalom adtán, ezeknek ne álljunk az útjába. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: A válaszadás majd akkor jön, miután Trencsényi László szót kapott, utána 

már nem adok szót. 
 
DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Bocsánatot kérek, csak szeretnék emlékeztetni a 

kritikánk lényegére. Tagadhatatlan, hogy a korábbi aggodalmunk a szakiskolai programmal 
kapcsolatban az volt, hogy a műveletlenség gettójába, lakatlan szigetére száműzi ezeket a 
gyerekeket, amikor az úgynevezett, megint csak jogforrás nélküli és szakmailag nem ismert 
kifejezést, a közismeretet próbálta volna redukálni. Szeretném nyomatékosan, 
jegyzőkönyvben hangsúlyozni, hogy ilyen kifejezést, hogy „közismeret”, sem a magyar jog, 
sem a magyar neveléstudomány nem ismer és nem használ. Ez egy konvenció, olyan, mintha 
azt mondanánk, hogy kurva. (Sic!) Körülbelül ennyit jelent a közismeret. De mindegy. Eddig 
ettől féltettük a programot. Megértettük, megismerkedtünk vele, beszélgettünk róla, 
dolgoztunk vele. Örültünk, hogy a program koncepciójában a projekt, a kompetencia-
központúság expressis verbis megjelent, mert ráismertünk, hogy a Nemzeti alaptanterv is 
erről szól, és megvan a közös platform. Ezt a platformot üdvözlöm, meg is találtam bizonyos 
programokban.  

Amit én kifogás tárgyává tettem, az a saját platformhoz képest, nevezzük úgy, tantervi 
maximalizmus. Még egyszer ünnepélyesen kijelentem, hogy a tizedikes szakiskolás 
gyereknek nincs szüksége arra - vagy fog költségszámítást csinálni, vagy nem, vagy lesz 
tizenöt munkása, vagy nem -, hogy tudja, mi a különbség a dráma és az etika között. Nem 
azért nincs rá szüksége, mert lehet, hogy nem lesz drámaíró, hanem mert a Nemzeti 
alaptantervről szóló kormányrendelet a drámán nem ezt érti. Ezzel éppen ellenkezőleg azt érti 
alatta, amit kompetencia-központúság, projektközpontúság, önismeret, emberismeret, 
konfliktuskezelés alatt értünk. Én ezt kérem számon, a saját értékrendjét, és nem az én 
értelmiségi középosztályi mániáimat. Erre szeretném felhívni a figyelmet. Ne ezt a kritikát 
keressétek benne, hanem pont az ellenkezőjét! 

 
ELNÖK: Számomra világos, hogy most két különböző kérdésről van szó. Az egyik 

annak a bizonyos C komponensnek a helye, szerepe, funkciója, a másik, amiről Trencsényi 
László az első felszólalásától kezdve beszél. Ezért én külön szeretném szavazásra feltenni… 

 
LISKÓ ILONA: Bocsánat, de én nem kaptam választ a kérdésemre, amit föltettem 

Fedor Misinek. Emlékszik rá? (Fedor Mihály: Bocsánat…) Akkor megismétlem. 
Azt szeretném tudni, hogy ha valaki egy 10 hónapos kompetenciaalapú képzéssel 

eljuthat a cukrászat megtanulásának kezdetéig, nem fogja-e a nyolcadik osztályos tanulót ez 
arra inspirálni, hogy nem is kell olyan nagyon igyekezni, meg lehet bukni nyolcadikban, mert 
legalább megspórol egy évet a képzésből, tehát gyorsabban eljut a cukrász szakmáig, mint az, 
aki négyes bizonyítvánnyal végzi el az általános iskolát. 

 
FEDOR MIHÁLY: Elnézést kérek, közben volt ilyen hozzászólás, és azt hittem, 

egyértelmű volt. Válaszolnék. 



 37

Az a nyolcadik osztályos gyerek, aki négyes tanuló, nem mehet, mert a törvény 
rendelkezik arról… 

 
LISKÓ ILONA: Hetedikben volt négyes. Nyolcadikban előre megfontolt szándékkal 

meg fog bukni.  
 
FEDOR MIHÁLY: Akkor sem mehet, a törvény kizárja, mert tizenöt éves kor alatt 

szó sem lehet erről.  
A másik, hogy tizenöt éves korban sem automatikus ez a dolog, mert a pályaválasztási 

tanácsadó és a szülő kérésére mehet be csak a szakképzést előkészítő évfolyamba. Tehát 
legkorábban tizenöt éves korában.  

Márti is mondta, hogy ő azt hitte, ez a 9-10. osztályra készít föl. Azt kell tudni – és a 
rádióriportban nagyon élesen kijött -, hogy a gyereknek, aki 17 éves, azt a perspektívát adjuk, 
hogy két éve otthon van: gyere egy év szakképzést előkészítő évfolyamra, utána még két évig 
járhatsz a 9-10. osztályba, és utána még három évig, amikor olyan szakmát választ… Be nem 
jön az iskolába! Így azért jön be a tíz hónapra, mert neki van lehetősége arra, hogy utána 
tudjon menni szakmát tanulni. 

Hadd jelezzem, amikor a franciák jelezték, hogy szeretnék tanulmányozni, azt 
mondták, az a probléma, hogy nincs ott a gyerek, nem akar az előkészítő után még két évig 
járni, meg még három évig. Ha egy ilyen lehetőséget kap, be fog jönni. 

Amikor a múltkor volt lehetőségem itt a Nemzeti Fejlesztési Tervről beszélni, pont én 
javasoltam, hogy legyen egy ilyen napirendi pont. Lehet, hogy az Országos Képzési 
Jegyzékről is lehetne egy tájékoztatás, mert itt belép egy új dolog: a részszakképesítés 
megszerzése. Alapelv, iskolai rendszerben nem akarjuk, hogy részszakképesítést kapjon a 
gyerek. De ma mi történik egy szakmai vizsgán? Ha a gyerek nem tud levizsgázni, képesítés 
nélküli lesz. Az új rendszer szerint 2007. szeptember 1-jétől – lehet, hogy most rossz példát 
mondok, talán Ildikó csúnyán fog rám nézni –, egy fodrásznak tudni kell hajat vágni, mosni 
és festeni, és azt mondjuk, hogy te a kémiai részt nem tudod, festeni nem tudsz, de hajat 
vághatsz és moshatsz, és van egy ilyen szakképesítésed. Tehát hogy mindenki tudjon 
valamilyen formában dolgozni. 

Amit Márta mondott, nem fog még három évig járni…  
 
ELNÖK: Nincs kéz a levegőben, próbálom az OKNT véleményét kérni a 

következőkben: 
Beszéljünk először a C komponensről! Aki egyetért abban, hogy ez helyet kapjon…  
 
DR. POLINSZKY MÁRTA: Nem jó, mert egy kerettanterv, ahogy Györgyi elmondta.  
 
ELNÖK: …azzal a kerettantervvel, aminek része a C komponens. Ez így pontos. Az 

tegye fel a kezét, aki ezzel egyetért! (10) Ki az, aki nem ért egyet, tehát nemmel szavaz? 
(Nincs ilyen.) Ki tartózkodott? (4) Ez azt jelenti, hogy az OKNT egyszerű többséggel 
elfogadta azt a kerettantervet, amelynek a C komponens szerves része. 

Második… (Többen: Nincs második! – Juhászné Víg Éva: Szeretnék válaszolni a 
kérdésekre.) Bocsánat, hogy előbb tettem fel szavazásra – de, gondolom, a szavazás 
eredményével ennek ellenére meg van elégedve… (Derültség.)  

 
JUHÁSZNÉ VÍG ÉVA: Szeretnék tételesen válaszolni a nyitva maradt kérdésekre. 

Elnézést kérek Sági Zsolt úrtól, Köpeci úrtól meg különösen, hogy megcseréltük a programot. 
Én úgy gondolom, nagyon fontos, stratégiai fontosságú volt ez a szavazás.  
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Kérdéssel kezdeném. Vajon tudják-e a jelenlévők, hogy a szakiskolák 9. évfolyamán 
félévkor 59 százalékos a bukás? Elsősorban magyar nyelv, matematika, történelem stb. 
Soroljam? Én sokáig részt vettem ezekben a kutatásokban, és ismerem az eredményeit. Azóta 
sem változott, amióta én ezt már a felnőttképzés oldaláról nézem. Ismerik-e a jelenlévők a 
pozitív diszkrimináció fogalmát? Erre nagyon nagy szükségük van azoknak a gyerekeknek, 
akik nem képesek elvégezni az általános iskolát. Ismerjük már el, hogy sokan vannak ilyenek: 
mintegy 5 százalék évente. 

Ez a kettő volt a kérdésem. Azt pedig kikérem magamnak a fejlesztők nevében, hogy 
„úgynevezett” fejlesztési program. Ez nem egy úgynevezett fejlesztési program, hanem egy 
kormányhatározat által elrendelt szakiskolai fejlesztési program. Én ezt nyugodtan 
mondhatom, mert az FMM képviselője vagyok itt, nem az OM képviselője. Ezt nagyon 
fontosnak tartottam. A jelenlévők nyilván szerénységük okán nem mondták. Ez egy nagyon-
nagyon átgondolt fejlesztési program volt, és kérem, hogy aki eddig nem ismerte meg az 
eredményeit, menjen fel a szakma.hu honlapra, és nézze meg. 

Nagyon sajnálom, hogy Trencsényi Lacival csak e-mailben tudtunk eszmét cserélni, és 
nem volt ott a kerettantervi bizottság ülésén, mert akkor ezeket a kérdéseket tisztázhattuk 
volna, hiszen a kerettantervi bizottság tagjai ezeket feltették, és én tételesen megválaszoltam. 
Remélem, Laci se gondolja azt, hogy én bármilyen módon is manipuláltam az urakat. 

Egyhangúlag lett a kerettantervi bizottság által elfogadva, mégpedig azért, mert ezekre 
a kérdésekre válaszolni tudtam. Egyébként nem is én válaszoltam, hanem azok a szakértők, 
akiket bírálóként felkértem. Közülük három olyan volt, aki kerettantervi szakértő, az országos 
listán szerepel, az összes többi pedig oktatási, illetve szakképzési szakértő. Valamennyien 
országos listán vannak, és nem gondolom, hogy meg kellene kérdőjeleznünk az ő 
hozzáértésüket.  

Azok pedig, amiket Laci kifogásolt, benne vannak, de nyilván azokat a bírálatokat 
olvasta el először, amik a szakmai alapozó részeket bírálták. Természetesen ők nem látták, 
hogy mi van benne a magyarban és az összes többiben. Ez egy olyan hatalmas anyag volt, 
hogy azt kell mondanom, ha 1500 oldalon találtunk három helyesírási és néhány szerkesztési 
hibát, ez kiküszöbölhető. Ugyanis a közlönyben való megjelenés előtt kötelező egy 
anyanyelvi lektoron és egy szakmai szerkesztőn átvezetni. Aki már kerettantervet jelentetett 
meg a közlönyben, az nagyon jól tudja ezt. Elnézést kérek, én is ezek közé tartozom, mert azt 
a felzárkóztató kerettantervet, ami azóta is érvényben van, én készítettem még annak idején. 

Én úgy gondolom, felháborító, hogyha ezeket a kompetenciákat megkérdőjelezik 
bármilyen akadémikus hozzáállással. 

 
DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: De, Éva, könyörgöm: a NAT-ban nem az van a 

drámáról! Ez a NAT-tal ellentétes dráma kerettanterv! Homlokegyenest ellentétes. 
 
JUHÁSZNÉ VÍG ÉVA: Akkor ezt a részét elfogadom, de nem értek vele egyet.  
 
DR. KARLOVITZ JÁNOS: Nem vagyok biztos ebben. Meg kellene beszélni. 
 
ELNÖK: Engedtessék meg, hogy egy igazoló jelentést fogalmazzak meg abban a 

kérdésben, hogy miért gondoltam, hogy válasszuk ketté a C komponens problémáját és azt, 
amit Trencsényi Laci mondott. Amit ő mondott, az egy korrekcióval az egész rendszeren 
belül megoldható, amennyiben akceptálhatók ezek az érvek, nem veszélyezteti a kerettanterv 
elfogadását. Lehet ennek a határozatnak egy olyan záradéka, hogy az itt elhangzott kritikai 
észrevételeket a tanterv fogalmazói mérlegelik, és amennyiben helytálló, tehát ha igazat 
adnak a felszólalónak abban, hogy nincs egészen szinkronban, vagy egyáltalán nincs 
szinkronban a dráma fogalomhasználata a NAT-ban és itt, akkor ezt korrigálni fogják. Ez nem 
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érintette az egész elfogadását, mint ahogy a C komponens érintette volna. Ezért próbáltam én 
ezt kettéválasztani. 

 
DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Érinthette volna, mert a művészetek fakultatív tárgy 

lett, a Nemzeti alaptanterv pedig azt mondja, hogy a művészetek a tíz műveltségi terület 
egyike. (Dr. Szenes György: Azt nem mondja, hogy önálló tantárgyként.) De nincs benne. 
(Közbekérdezés: Az irodalomban?) Például az ének-zene választható tárgy, értelemszerűen a 
tánc választható tárgy. A NAT pedig nem teszi lehetővé, hogy diszkrimináljuk a NAT-ban 
megjelenő műveltségi területeket. Erre használja az anyag a „kiemelt fejlesztési terület” 
kifejezést, aminek nincs jogforrása. Ez azt jelenti, hogy a tíz NAT műveltségi területből kettőt 
el lehet hagyni. De jóváhagyhatjuk. 

 
ELNÖK: Rendben van, jóváhagytuk, de én még szeretnék valamit hozzátenni. 

Javaslok egy olyan kiegészítő határozatot, amelyben megkérjük a tanterv összeállítóit, hogy 
ezeknek a kritikai megjegyzéseknek a mérlegelésével a saját belátásuk szerint – mert nem 
fogjuk ezt újra idehozni – hajtsanak végre bizonyos korrekciókat ebben a részletében a 
kerettantervnek. Eléggé kompromisszumos ez? 

 
LISKÓ ILONA: Hát most, hogy már megszavaztátok, mást nem lehet csinálni. 
 
ELNÖK: De azért ezt még lehet, mert ez egy korrekciós lehetőség. 
 
LISKÓ ILONA: Ez olyan, mint amikor a Csipkerózsikában a tizenharmadik enyhíti a 

tizenkettediknek az átkát.  
 
ELNÖK: Jó, hát akkor ezt ajánljuk a figyelmükbe. (Dr. Karlovitz János: Nem vagyunk 

határozatképesek. – Közbeszólás: Nem is kell, ajánlani lehet.) Elnöki ajánlás lesz a vita 
összefoglalásaképpen. Ennek sincs jogforrása, mondaná Laci, de jól hangzik. 

Tessék, Szabados úr! 
 
DR. SZABADOS LAJOS: Bocsánatot kérek, hogy tiszteletlen vagyok, egyetlen 

mondatot szeretnék mondani. Én általános iskolában ilyen gyerekeket tanítottam, és 
kapcsolatom volt szakiskolával. Ami eddig volt, az egy csőd. Azért szavaztam igennel, hogy 
megpróbáljunk kijönni belőle. De, kedves kolleganő, a puding próbája az evés. Ha azok a 
cukrászok olyan krémest fognak csinálni, hogy akik megeszik, nem halnak meg tőle, akkor 
majd lehet azt mondani, hogy milyen jó a program, de addig nem mondjunk semmit előre. 
Annyi sikeres programmal indultunk már, és annyi probléma volt velük! Örülök, hogy 
próbálkoznak, de majd csak utána, ha ennek eredménye lesz, akkor üljünk tort az ügy fölött. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Néhány év múlva bekérjük a kórházi zárójelentéseket. (Közbeszólás: Nem 

leszünk cukorbetegek legalább, ha nem esszük meg a süteményt!) Ha nincs ételmérgezés, 
akkor kiállta a puding a próbát. (Derültség.) 

Azt javaslom, hogy a nemzeti fejlesztési tervről szóló tájékoztatót tegyük át a 
következő ülés napirendjére, mert sokkal fontosabb annál, semhogy… (Dr. Polinszky Márta: 
Kettőkor tankönyvbizottság van mellesleg.)  

Ezzel a mai ülést bezárom, nagyon köszönöm a türelmet, a részvételt… (Dr. Karlovitz 
János: Mikor lesz a következő ülés?) 

 
DR. SZENES GYÖRGY: Június 8-án - ez a második csütörtök -, az év utolsó ülése. 
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KOSINSZKY ZSUZSA: Elnök Úr! Egy kis probléma adódott. A főosztályvezető úrral 

beszéltem; a júniusi ülés idején mindketten külföldön lesznek, ő is és az államtitkár úr is. 
 
DR. BÁTHORY ZOLTÁN: Miért nem hallgatjuk meg most a tájékoztatót? Én itt ülök 

kettőig. (Egyeztetés.) 
 
ELNÖK: Akkor módosítom a javaslatot, meghallgatjuk a tájékoztatót, és a vitára, 

amennyiben lesz, júniusban visszatérünk. 
(Sági Zsolt felé fordulva:) Parancsolj, tiéd a szó. 
 
SÁGI ZSOLT: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Tanácstagok! Igyekszem most már nem 

sokáig beszélni, nem szeretnék a türelmükkel visszaélni. Röviden vázolnám, hogy mi történt 
az utóbbi két évben, tehát az utóbbi két év fejlesztésének eredményeit szeretném most 
bemutatni, csak vázlatosan és főbb vonalaiban, mert többre most nincs idő. 

(Diavetítőt használ.) Ez az ábra próbálja meg szemléltetni azt a munkát, ami 
megindult az első nemzeti fejlesztési terv megvalósításával gyakorlatilag párhuzamosan. 
Talán közismert, hogy a 2004-2006 közötti időszak egy kurta tervezési időszak volt 
Magyarország számára, hiszen 2004-ben léptünk be az Európai Unióba. A 2007-2013 közötti 
időszakban lesz először lehetőségünk arra, hogy a teljes hétéves pénzügyi ciklusban 
programokat fejlesszünk, amelyek elsősorban a kohéziós és strukturális politikát támogatják, 
illetve az Európai Unióban kialakított célokat. Ezt a tervezést a Nemzeti Fejlesztési Hivatal 
koordinálja, a Miniszterelnöki Hivatal keretében Baráth Etele miniszter úr vezetésével 
működik, az ő elképzeléseik, tervezési alapelveik alapján formálódott folyamatosan az anyag. 

Az első meghatározó dokumentumot, amit el kellett készítenünk, most itt az 
egyszerűség kedvéért csak úgy hívnék, hogy második nemzeti fejlesztési terv. Az Európai 
Unió erre egy más elnevezést alkotott - nemzeti stratégiai referenciakeret -, de funkcióját 
tekintve a dokumentum egy második nemzeti fejlesztési tervnek tekinthető. Ami miatt 
különösen nagy volt ennek a tétje – és ezt kezdettől fogva hangsúlyozta a Nemzeti Fejlesztési 
Hivatal –, az az, hogy olyan mértékben megnőnek a források várhatóan erre az időszakra, 
hogy ez nagyon pozitív társadalmi-gazdasági hatásokat eredményezhet ennek a tervezési 
folyamatnak a végére.  

Ezért úgy gondolta a hivatal - és ebben a tervezői közösségen belül elég nagy 
konszenzus volt, valamint megvolt a politikai támogatottsága is -, hogy kezdődjön meg egy 
olyan tervezési folyamat, ami nem elsősorban abból indul ki, hogy mit támogathat majd az 
Európai Unió, hogy melyek a támogatandó célok, hanem próbáljunk egy picit messzebbről 
tekinteni a problémákra; inkább gyűjtsük azt csokorba, hogy melyek azok a társadalmi-
gazdasági kihívások, amelyek pillanatnyilag Magyarországon tetten érhetők, ezekre 
próbáljunk meg válaszokat kidolgozni, és utána gondolkozzunk el azon, hogy melyek azok a 
célok, amelyekre az Európai Unió forrásait is fel tudjuk használni.  

Ennek a gondolkodásnak lett az eredménye, vagy ha úgy tetszik, terméke két olyan 
dokumentum, amelyeket tavaly már a kormány és az Országgyűlés is elfogadott. Az egyik az 
úgynevezett országos fejlesztéspolitikai koncepció, a másik pedig az országos 
területfejlesztési koncepció. Ez utóbbinak a jogi státusza egy kicsit más, hiszen már korábban 
is volt ilyen területi koncepciónk. Az Országgyűlés írja elő, hogy négyévente felül kell 
vizsgálni, miután azonban a fejlesztési koncepciót is most kellett elkészíteni, a kettő között 
megfelelő szinergiákat lehetett kialakítani. 

Ez az a két hosszú távú fejlesztési dokumentum, ami alapvetően meghatározza azokat 
a kereteket, amiben az EU-forrásokból támogatható célokat is el kell valahogy helyeznünk, 
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illetve ezekből az alapvető tervezési dokumentumokból kell valahogy levezetni – elsősorban 
a célrendszerre és a fejlesztési célokra, tevékenységekre gondolok itt. 

Magának a második NFT-nek a kialakítása a múlt év őszén kezdődött meg, a 
szövegezése, ha úgy tetszik. Magával a célrendszerrel az NFH vezetésével már nagyon régóta 
foglalkoztak a tervezők. A különböző ágazati érdekek mentén sokszor változtak ezek a 
célrendszerek, változott az, hogy milyen önálló célokat fogalmazhatnak meg az egyes 
ágazatok. Ennek a részleteibe most nem is szeretnék belemenni.  

A lényeg, hogy a minisztérium azt gondolta – hasonlóan, amit a Nemzeti Fejlesztési 
Hivatal által is megvalósított tervezési logika –, hogy mi is próbáljunk egy kicsit átfogóbban 
abból a rengeteg EU által szorgalmazott célból, abból a nagyon sok ágazati stratégiából, ami 
rendelkezésünkre állt az elmúlt három-négy év munkájának eredményeként – a közép- és 
hosszú távú közoktatási stratégia, a szakképzés területén lévő alágazati stratégia, vagy az 
informatika területén megszületett stratégiák -, ezeknek az elemeiből próbáljunk valami 
koherens, olyan fejlesztési stratégiát, programot alkotni, amiben aztán elhelyezhetők lesznek 
az EU által támogatható célok.  

A korábbi tervek szerint úgy volt, hogy az oktatás önálló operatív programot kap. 
Amikor azonban a bizottság elé tártuk azt a változatát a fejlesztési programokban, amiben 
még gyakorlatilag egy önálló program kapott volna helyet, azt a bírálatot kaptuk, hogy ez 
nagyon szétforgácsolt célrendszer, és jobb lenne, hogyha kevesebb programmal jelentkezne 
Magyarország, és az biztosíthatná azt, hogy egyes fejlesztési területeken meghatározott, átütő 
sikert lehetne elérni talán ennek a 7+2 éve időszaknak a végére.  

Elkészítettünk tehát egy oktatásfejlesztési programot, amiben próbáltunk tekintettel 
lenni arra, hogy az egyéb ágazatokban – legyen az foglalkoztatás, egészségügy, 
környezetvédelem – melyek azok a kapcsolódási pontok, amelyek révén az oktatás céljai is 
támogathatók.  

Hogy egy viszonylag távoli példát hozzak: feltettük azt a kérdést, hogy a 
környezetvédelemhez és a környezetvédelmi hatósághoz hogy kapcsolódhatnak az oktatási 
célok. Mi úgy gondoltuk, hogy ha például energiahatékonyságról van szó, vagy ilyen típusú 
beruházásokról – amik viszonylag távol állnak a mi gondolkodásunktól –, akkor itt is lehet 
keresnivalónk, hiszen miért ne lehetne egy iskolaépület, ahol ilyen típusú építészeti 
beruházásokat lehetne eszközölni. 

Ezért úgy lépünk fel a tárcákkal való tárgyalások során, hogy az ilyen típusú 
kapcsolódási pontokat szerettük volna feltárni, és egy olyan szakmai párbeszédet 
kezdeményezni a minisztériumokkal, amiben próbáltunk innen is pótlólagos forrásokat 
bevonni az oktatás fejlesztésére.  

Ha megnézzük ezt a célrendszert, láthatjuk, az Európai Bizottság úgy módosította 
azokat a rendeleteit, amikben előírta, hogy ezeket a dokumentumokat hogy kell 
végrehajtanunk, hogy változott egy picit a helyzet az első Nemzeti Fejlesztési Terv 
időszakával összehasonlítva. Egy magasabb absztrakciós szinten határozták meg ugyanis 
ezeknek a dokumentumoknak a módszertanát, illetve a dokumentumok műfaját. Azt mondták, 
hogy „Kedves tagállamok, nem kívánunk tőletek túlzottan részletekbe menő programot és 
nemzeti fejlesztési tervet kérni, csak határozzátok meg a fő irányokat, és elég felnőttek 
vagytok már ahhoz, hogy azon túl elkészítsétek, hogy ezen belül mit kívántok tenni, és majd 
amikor az ellenőrzések lesznek, akkor térhetünk rá, hogy ezek a támogatások megfelelnek-e 
az általános alapelveknek.” 

Ennek megfelelően egy viszonylag általánosan megfogalmazott célrendszert láthatnak. 
Látható benne, hogy a „Megújuló társadalom” néven – ami azt gondolom, egyelőre nincs 
pontosan definiálva, de mégis egy átfogó cél lesz, és önmagában fontos eredmény, hogy ez a 
dimenzió így megjelenik –, és ezen belül a tematikus prioritások között megtaláljuk az emberi 
erőforrások fejlesztését. Illetve, ami nagyon fontos kérdés, hogy a területfejlesztésen belül is 
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nagy valószínűséggel lesznek önálló regionális operatív programok – Budapest és a központi 
régió területén egészen biztosan –, amelyeknél szintén megjelenik ez az emberi erőforrás 
elem. Ezeket a prioritásokat támogatják majd egyes önálló operatív programok – 
gyakorlatilag a mostani I. Nemzeti Fejlesztési Terv mintájára. 

Látható, hogy folyamatosan frissítik ezeket az anyagokat. Az Európai Bizottsággal 
informális tárgyalások vannak ezeknek a programoknak a kialakításáról. Most éppen 
márciusban zajlott egy ilyen tárgyalás, ahol az Oktatási Minisztérium nem volt jelen, de azt 
mondhatjuk, két olyan operatív program van, amivel az oktatás közvetlenül kap 
jogosítványokat: irányítási és programalkotási jogosítványokat. Az egyik az emberi 
erőforrások fejlesztése operatív program, a másik pedig a humán infrastruktúra. Felvetődhet a 
kérdés, miért volt indokolt ezt a két dimenziót kettéválasztani. Ennek elég egyszerű oka van. 
Miután az Európai Unió módosította a rendeleteit, azt mondta, hogy egy ilyen programot csak 
egy európai alapból támogat. Tehát vagy az Európai Szociális Alapból, ami számunkra szóba 
jöhet, ami elsősorban képzési tevékenységet támogat, vagy pedig a humán infrastruktúra 
fizikai beruházásokat támogatja az Európai Regionális Fejlesztési Alapból. E miatt 
mesterségesen ketté kellett szednünk ezeket a fejlesztési elemeket, ami ugyanakkor egy plusz 
feladatot is jelent számunkra, hiszen mindig figyelemmel kell lenni arra, hogy ezek a 
fejlesztések azért összhangban legyenek, és ne újítsunk fel új iskolát, új egyetemet, főiskolát, 
ne vásároljunk eszközöket, ha ott valamilyen pedagógiai, módszertani fejlesztést, programot 
nem akarunk csatolni. Azt gondolom, ez egy alapelv, amit itt érvényesíteni kell. 

Hangsúlyoztam, hogy a többi operatív programban is lehet keresnivalónk, tehát az a 
törekvésünk, hogy az iskolák a lehető legtöbb pályázati forráshoz hozzáférhessenek, és a 
lehető legtöbb olyan támogatási konstrukció nyitva legyen számukra, amelyek esetleg első 
ránézésre távol esnek tőle.  

Amit még el szeretnék mondani, hogy a közép-magyarországi régió területe – 
beleértve tehát Pest megyét és a főváros területét – egy külön problémát jelent ebben az 
időszakban. Miért jelent ez gondot? Örvendetes tény tulajdonképpen, hogy ez a régió elérte 
azt a fejlettségi szintet az Európai Unió összehasonlítási alapjaiban, ami azt jelenti, hogy már 
felette van annak a 75 százalékos GDP/fő átlagnak, ami alapján nem az eddigi egyes 
célkitűzésbe fog tartozni – ami az úgynevezett konvergencia célkitűzés –, hanem a kettes 
célkitűzésbe, ami a regionális versenyképesség és foglalkoztatás. Elsősorban azzal jár, hogy 
kevesebb pénz fog ide jutni, hiszen egyértelműen az a célja az Európai Uniónak, hogy a 
régiók közötti különbségeket mérsékelje.  

Ebből mi következik? Azt gondolom, nagyon sok olyan dolog, probléma vetődik föl e 
miatt, amit az oktatási ágazatnak és minden szereplőjének át kell gondolnia. A közép-
magyarországi és a budapesti régió felülreprezentált intézményrendszerében – elég, ha csak a 
felsőoktatásra gondolunk –, de nagyon sok olyan háttérintézménye is itt van az oktatási 
ágazatnak – nyilván hasonlóan a többi társadalmi alrendszerhez –, ami felveti azt a kérdést, 
hogy viszonylag szűkek lesznek a források, annak ellenére, hogy ebben az időszakban nagy 
forrásbőséggel számoltunk. Nagyon meg kell gondolni, melyek lesznek azok a fejlesztési 
célok, melyek lesznek azok az intézmények, amiknek a fejlesztésében gondolkodunk. 

Ami még fontosabb, hogy csak eléggé indirekt módon tudunk hatni a fejlesztésekre, 
hiszen elsősorban a fizikai beruházások területén a régiós tanács, a régióelnök, illetve a tanács 
tagjai lesznek azok, akik a döntéshozó fórum lesznek. Az oktatási ágazat bizonyára majd csak 
közvetetten tudja befolyásolni a tervezéseket, és közvetetten tud hatni arra, mi valósuljon meg 
Budapest és Pest megye területén. Ez egy olya szempont, amit mindenképpen érdemes 
figyelembe venni.  

Említettem, hogy az operatív programokat, amikben érdekelt az oktatás, szerettük 
volna oly módon megalapozni, hogy egy olyan célrendszert alkotunk, amiben meghatározunk 
fő prioritásokat – de nevezhetnénk ezeket részcéloknak is –, és szerettünk volna most először 
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úgy gondolkodni, hogy nem elsősorban a szakterületi logikából kiindulva. Van a kormány 
által tavaly szeptemberben elfogadott egész életen át tartó tanulási stratégiánk, ami a két tárca 
együttműködésében született: a Munkaügyi Minisztérium és az Oktatási Minisztérium 
együttműködésében. Azt gondoltuk, hogy valami módon egy integráltabb logikával kellene 
megvalósítani, már csak azért is, mert a Nemzeti Fejlesztési Hivatal már kezdetektől fogva 
szorgalmazta, hogy az egyes ágazatok próbáljanak minél több olyan programot kialakítani, 
ami – még akkor is, ha egy kicsit naiv megközelítésnek tűnik első látásra – nem elsősorban az 
egyes ágazati logikák mentén haladnak, hanem elsősorban arra próbálnak összpontosítani, 
mik azok a megoldások, amelyek elősegíthetik, hogy hatékonyabbak legyenek a programok, 
pont abból kifolyólag, hogy néhány ágazat közösen gondolkodik bizonyos problémákon, és 
próbál megoldást találni. 

Így ezt a négy prioritást alakítottuk ki, figyelemmel ezekre az elképzelésekre és 
tervezési elvekre, ami nem képezi le egyértelműen azt a szakterületi megosztását az oktatási 
ágazatnak, ami jelenleg tetten érhető: 

Az első prioritásunk volt az oktatási rendszer társadalmi és gazdasági igényekhez való 
alkalmazkodásának elősegítése. Azt gondolom, önmagáért beszél ez a cím.  

A második az oktatás, képzés eredményessége és hatékonysága. Itt elsősorban 
magának az oktatási ágazatnak az átalakítására gondoltunk; minden rendszerfejlesztő típusú 
tevékenység beférhetne ez alá a prioritás alá. 

A harmadik egy nagyon fontos elem: a hozzáférés, esélyteremtés erősítése. Ez ma 
minden érvényes szakmapolitikának fontos kerete kell, hogy legyen.  

Ugyanakkor, miután az egész nemzeti fejlesztési tervnek a gazdasági növekedés és a 
foglalkozthatóság elősegítése a fő célja, az oktatásban tetten érhető az a momentum is, ami az 
innovációhoz és a kutatás-fejlesztéshez köthető elsősorban, de nem kizárólag a felsőoktatási 
szektorban. Azt gondoltuk, hogy érdemes ezt is egy külön prioritásként megemlíteni. 

Ezt a célrendszert próbáltuk, ha úgy tetszik, konvertálni abba a két operatív 
programba, amelyeket említettem. Sőt, továbbmegyek, nemcsak ebbe a két operatív 
programba, hanem jelentős fejlesztéseket szeretnénk a regionális operatív programokba is 
elhelyezni, tehát a budapesti központi régióba, illetve a többi régióba. Ez különösen azért 
fontos, mert gyakorlatilag a régiók fogják a fejlesztési források felét megkapni. Ezért 
igyekeztünk meghatározni már ebben a fázisban a régiókkal egy széles körű szakmai vitát, 
párbeszédet folytatni arról, hogy amire esetleg nem lesz forrásunk, vagy amit nem tud 
befogadni a mi programunk, azt, ha úgy tetszik, odaadjuk a régióknak, természetesen a 
szakmai részleteket megbeszélve, ami az ő érdekeiknek, álláspontjuknak is megfelel, és akkor 
ezt az ő regionális operatív programjaik be tudják fogadni. Tehát pillanatnyilag, ahogy 
korábban is említettem, ezzel a két operatív programmal számolhatunk alapvetően, de a 
regionális operatív programokban ugyanúgy gondolkodnunk kell, sőt esetleg olyanokban is, 
amik az oktatási ágazatra nem közvetlenül hatnak. 

Ha vetnek egy pillantást a célrendszerre, elég kis betűkkel van írva, ezért fel fogom 
olvasni ezt a három prioritást. Az a lényeg, hogy az operatív programba korábban a nagyban 
bemutatott oktatásfejlesztési program prioritásait próbáltuk meg egy az egyben áthelyezni. Itt 
egy alkufolyamat vette kezdetét, ugyanis a mi operatív programunkat koordináló munkaügyi 
tárca, illetve a humán infrastruktúra programot koordináló Nemzeti Fejlesztési Hivatal végig 
arra törekszik, hogy ezeknek a prioritásoknak a számát csökkentse. Ennek meg is van a maga 
értelme, hiszen ha csak kevés ilyen prioritással számolunk, akkor annál nagyobb lesz a 
mozgástér ezen a célon belül, tehát számítani kell arra, lehetséges, hogy ennek a három 
prioritásnak csökken a száma a későbbiekben, de ez a tartalmat nem fogja érinteni. Fel is 
olvasom ezeket: az oktatási rendszer társadalmi-gazdasági igényekhez való 
alkalmazkodásának erősítése – ez jól ismert –, az oktatás, képzés eredményessége, 
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hatékonysága, amibe beilleszthető a hozzáférés esélyegyenlősége, valamint az innovációs 
potenciál erősítése. 

Feltűnhet, hogy eléggé, ha úgy tetszik, „szlogenszerűek” ezek a megfogalmazások, 
fejlesztési célok, de ez tudatos olyan értelemben, hogy nem várja el az Európai Unió, hogy 
nagyon részletekbe menjünk. Ezzel növeljük a saját mozgásterünket is, nyilván figyelemmel 
azokra a tendenciákra, amiket elvárnak tőlünk, és amiket tényleg fontosnak gondolunk az 
oktatás területén az elkövetkezendő évtizedben. Bár lesznek úgynevezett kétéves 
akcióprogramok, amelyekben lesz lehetőségünk arra, hogy ezeket tovább bontsuk, sőt tovább 
kell bontanunk - és ezt nem kell az Európai Uniónak bemutatni -, hogy eljussunk egy 
kerettantervig, bármilyen pedagógus-továbbképzési programig, iskolafelújítási programig, és 
még sorolhatnám. A lényeg az, hogy most azokat a főbb fejlesztési pontokat mutassuk csak 
meg az Európai Uniónak, amelyekre ők rábólinthatnak, hogy a lisszaboni célokkal, az 
oktatás-képzés munkaprogram céljaival összhangban vannak. Sorolhatnám itt azokat a 
fejlesztési célokat, amelyek a közoktatás szempontjából is relevánsak a kompetenciáktól, a 
pályaorientációs rendszerektől kezdve az új tanulási formákon, az interkulturális oktatáson át 
a mérési, értékelési, minőségirányítási rendszerekig, de mint mondottam, elsősorban nem a 
szakterületi megközelítést alkalmaztuk.  

Már önmagában az nagy eredmény volt, hogy az első nemzeti fejlesztési tervbe a 
közoktatás fejlesztésének lehetősége bekerült. Nagyon kevés olyan tagállam van Európában, 
az újonnan csatlakozott tagállamokat is beleértve, ahol sikerült a közoktatás területén jelentős 
forrásokat bevonni. Ez sikerként értékelhető Magyarország számára, és a fejlesztések egy 
részének, az első nemzeti fejlesztési tervnek a továbbvitelével - természetesen értékelve az ott 
megvalósuló programokat, projekteket, és levonva belőlük a sokszor negatív tapasztalatokat 
és problémákat -, tehát visszacsatolással próbáljuk meg ezeket a programokat továbbvinni, és 
próbálunk új eljárásokat és konstrukciókat kialakítani.  

Biztosan tudják, hogy a jelenlegi rendszerben elsősorban központi program és nyílt 
pályázatos eljárás van, már most levonhatók azok a konklúziók és tapasztalok, amelyek 
például a hátrányos helyzetű gyerekeket célzó programok esetében megvannak. Nem biztos, 
hogy az a nyílt pályázatos eljárás a helyes, nem biztos, hogy versenyeztetni kell ennek a 
szférának a szereplőit, hanem lehet, hogy érdemes olyan konstrukcióban gondolkodni, ami 
nem elsősorban a versenyhelyzetet jelenti, hanem képessé kell tenni őket arra, és helyzetbe 
hozni őket, hogy minél inkább tudjanak egy ilyen program előnyeiből részesülni. Úgyhogy 
nagyon fontos és döntő pontnak gondolom azt, hogy a végrehajtásról, az eljárásokról minél 
többet beszélgessünk, minél több szereplővel, hogy a tapasztalatokat be tudjuk fogadni. A 
részletekbe most nem is megyek bele, ezek a diákról leolvashatók. 

Azt szeretném még hangsúlyozni, hogy a regionális operatív programokban terveztük 
elsősorban a közoktatási intézményeknek a pedagógiai programokhoz, a pedagógiai 
programok megújításához, az oktatási, képzési elemekhez kapcsolódó infrastrukturális 
felújítását. Ez sem önmagában lenne, tehát nem úgy kell elképzelni, hogy kiírunk egy olyan 
pályázatot, aminek az iskolák felújítása a végcélja, hanem egy modern tanulási környezetet 
kívánunk megteremteni. Ennek már vannak előzményei - a XXI. század iskolájára gondolok. 
A konvergenciaprogramnak, amit szeptemberre vár tőlünk az Európai Unió, illetve a 
mostanában hangoztatott reformelképzeléseknek is egyik fontos eleme az, hogy az oktatás 
területi szervezéséről vagy az oktatási szolgáltatások területi elhelyezkedéséről gondoljunk 
valamit. Nyilván itt indirekt eszközeink vannak, de elég, ha arra gondolok, hogy az oktatási, 
iskolai társulások támogatása egy kedvező fejlemény, valamint egy olyan program 
támogatható lenne a későbbiekben is, amiben átgondolva ezeket az elemeket lehetne itt 
valóban olyan konstrukciókat és együttműködést létrehozni, ami segítheti azt, hogy 
hatékonyabb legyen a hátrányos helyzetű térségekben, aprófalvas térségekben is a minőségi 
oktatáshoz való hozzáférés. Tehát nagyon erős érdekérvényesítő képességre lesz szükség a 
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régióban, hiszen versenyeznek itt a különböző ágazatok - az egészségügy is nagyon sok 
fejlesztést szeretne megvalósítani -, ezért a helyi lobbiérdekekre lesz szükségünk, hogy 
erősítsük a pozíciónkat, hiszen a régiós tanácsok, a régiós ügynökségek ennek megfelelően 
fogják megtervezni ezeket a programokat, úgyhogy nagyon számítunk minden partnerünkre. 

Hogy be is mutassam azt, hogy a társadalmi egyeztetés pillanatnyilag hol tart, és 
milyen szakaszokban számítunk mindenkire, egy háttéranyagot kaptak, amelyben látható, 
hogy az összes fontos fórummal már az elmúlt háromnegyed évben, egy évben 
megpróbáltunk tárgyalni, bevittük az anyagokat, eljuttattuk március folyamán az összes 
iskolának, felsőoktatási intézménynek, önkormányzatnak, civil szervezeteknek mind a két 
operatív programot, mind az ezt megalapozó oktatásfejlesztési programot. Ez csak az első 
köre volt a véleményezésnek, természetesen mindig nyitottak vagyunk bármilyen 
párbeszédre. Hivatalosan is lesz egy második véleményezési köre az operatív programoknak 
is, amit egyrészt a Nemzeti Fejlesztési Hivatal, másrészt pedig az egyes tárcák szerveznek, és 
várunk minden véleményt. Egyébként kaptunk is, a tanácstagoktól is, már az első körben, és 
ezeket meg is próbáltuk beépíteni. Azt gondolom, a részletek kidolgozásában, ami a lényeg 
ezeken a dokumentumokon, kötelező házi feladaton túl pont az, hogy próbáljuk meg az egyes 
projekteket, programokat úgy megfogalmazni, hogy abból a legnagyobb társadalmi haszon 
származzon. Úgyhogy ezt látom a sokkal nagyobb feladatnak, hogy majd ezeket az operatív 
programokat, miután elfogadta Brüsszel, lebontsuk, értelmezzük mindenki számára, és 
próbáljunk egy kicsit azokból a skatulyákból, megoldásokból továbblépni, amelyeket esetleg 
eddig alkalmaztunk, és nem feltétlenül váltak be, viszont amelyek beváltak, azokat próbáljuk 
meg továbbvinni. Úgyhogy ez egy nagy kihívás, nagy feladat lesz. 

Utolsóként még arról, amivel kapcsolatban mindig számokkal szoktak dobálózni: egy 
kicsit a források oldaláról megítélni azt, hogy ez valóban milyen jelentőségű az ágazat 
szempontjából. A jelenlegi tervek szerint az infrastrukturális beruházásokra, építésre, 
felújításra hozzávetőlegesen 140-160 milliárd forinttal számolhatunk az oktatási ágazatban, és 
ez még nem tartalmaz olyan fejlesztéseket, mint mondjuk az energiahatékonyság. A 
Környezetvédelmi Minisztériummal tárgyaltunk arról, hogy lehetőség lenne pilot kísérleti 
modellek elindítására az Angliában már nagyon jól működő ökológiai iskolamodellek 
mintájára, és ehhez innen is lehetne bevonni forrásokat. 

A másik, ami az Európai Szociális Alapot illeti - tehát a pedagógiai programokra, a 
pedagógus-továbbképzésre, a felsőoktatási reform folytatására, és sorolhatnám ezeket a 
programelemeket -, erre a jelenlegi tervek szerinti 440-450 milliárd forint a nemzeti 
fejlesztési terv jelenlegi indikatív forrásfelosztásában nem szerepel. Természetesen ezek nem 
végleges számok, erről kormánydöntés fog születni. Az biztos, hogy minél többfelé tudunk 
lobbizni annak érdekében, hogy az oktatási ágazatra minél nagyobb források fordítódjanak, 
annál jobb. Ugyanakkor azt sem szabad elfelejteni – és ezt önök biztosan jobban tudják nálam 
–, hogy ha összehasonlítjuk a módszertani és pedagógiai fejlesztésekre az utóbbi időszakban, 
az utóbbi 15 évben vagy évtizedekben jutott állami forrás nagyságrendjét azzal, hogy ez alatt 
a négy plusz két év alatt, usque egy évtized alatt 440-450 milliárd forint áll majd az ágazat 
rendelkezésére, akkor azt is nagyon végig kell gondolnunk, hogy ezt a forrást hogyan fogjuk 
tudni felhasználni. Hiszen ez nem olyan, hogy építünk tízszer annyi autópályát, tehát egy 
gyerekre nem biztos, hogy hatékonyan el tudunk majd költeni adott esetben tízszer annyi 
pénzt, vagy egy tanulmány értékét sem lehet 1 millió forintra növelni általában. Úgyhogy a 
papírgyártáson túl valóban át kell majd gondolnunk azt, hogy egy olyan nagyságrendű forrást, 
ami eddig nem igazán állt az oktatás rendelkezésére, hogyan tudunk hatékonyan elkölteni. 

Ennyit gondoltam elmondani, köszönöm a figyelmüket. Ha kérdésük van, akár most is 
megpróbálok rá válaszolni, vagy akár, ahogy az elnök úr javasolta, egy későbbi időpontban 
bármilyen szakmai párbeszédben rendelkezésre állunk. Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Köszönöm a tájékoztatást. A leghatározottabban igényelném az OKNT 
bevonását a részletesebb programok kidolgozásába. Nem indokolom most; ha lett volna idő a 
vitára, akkor lett volna számos olyan megjegyzésem, ami inkább kritikai, mint magasztaló 
éllel szólt volna arról a szövegről, amit megkaptunk, de ennek most nincs itt a helye. Az a 
kérésem Zsuzsához, hogy ennek a tájékoztatónak a gyorsírási jegyzőkönyv alapján egy 
szerkesztett változatát kapja meg az OKNT minden tagja kinyomtatva is, ne csak 
elektronikusan, mert a júniusi ülésre ezt visszahozzuk, és akkor a tájékoztatás, amit tartottál, 
nagymértékben elősegíti, hogy minél több információ birtokában indítsuk meg a vitát.  

Köszönöm a tájékoztatót, köszönöm a részvételt, a mai ülést befejeztük. 
 

(Az ülés végének időpontja: 14 óra 06 perc.) 
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