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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 10 perc.) 
 

DR. LORÁND FERENC – a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt kívánok! Az Országos 
Köznevelési Tanács mai ülését – feltehetően e tanév utolsó ülését – megnyitom. Szeretettel 
köszöntöm körünkben a miniszter urat és az államtitkár urat. 

(Dr. Magyar Bálint felé fordulva:) Napirend előtt neked szeretném megadni a szót. 
 
DR. MAGYAR BÁLINT miniszter: Köszönöm szépen. Szeretettel üdvözlöm önöket, 

üdvözöllek benneteket abból az alkalomból, hogy most utolsó alkalommal találkozunk ebben 
a kormányzati ciklusban ebben a minőségben. 

Azzal szeretném kezdeni, hogy valójában nagy szerencsém volt veletek abban az 
értelemben, hogy az OKNT végül is az oktatási reformokat támogató progresszív 
szervezetként tudott működni. Volt nekem elég bajom ez alatt a négy év alatt, amit még 
tetézhetett volna, ha ez nem így lett volna. Ezért ezt szeretném nagyon szépen megköszönni. 
Ez természetesen nemcsak az én érdekeimet szolgálta, hanem a magyar közoktatás érdekeit is, 
amihez hozzá kellett nyúlnunk, és egészen más szemléletben kellett az oktatásban 
felgyülemlett problémákhoz közelíteni. 

Ennek a szemléletváltásnak a lényege, ha nagyon röviden össze akarjuk foglalni, talán 
az, hogy nem a pedagógus szemszögéből, hanem a diák szemszögéből közelítettük meg a 
kérdéseket. Ennek megfelelően persze konfliktusokat lehetett gyűjteni rendesen, hiszen az 
iskola világában a diákok az érdekeiket megjeleníteni, akár csak felfogni nagyon nehezen 
képesek, vagy általában nem képesek, a szülők szervezetlenek, nem nagyon látják át, hogy mi 
folyik az iskolában. Egyetlen szervezett erő van, maga az iskola hivatali oktatói világa, és 
ennek megfelelően azok az érdekek, amelyek ott vannak túlsúlyosan jelennek meg. 

2002-ben, amikor elkezdtem a második miniszteri ciklusomat, az lényegében arról 
szólt, hogy két dologgal próbáljuk a PISA-jelentés nyomán szembesíteni a magyar 
társadalmat és az oktatás világát. Egyrészt azzal, hogy, ha nagyon durván akarok fogalmazni, 
felesleges, az életben nem használható ismeretek tömegét próbálják benyomni a diákok 
fejébe. Ez bizonyos értelemben egy új keletű fejlemény, mert nem arról van szó, hogy egy 30-
40 éves gyakorlat folytatódott, hanem egy felerősödő tendenciáról; ezt mutatták a diákok 
terhelését mutató felmérések, a tankönyvek elemzései és az a hihetetlen, felesleges 
túlzsúfoltsága a diákok életének, amit nap mint nap látunk. 

A másik fő terület, amelyben lépni kellett, az, hogy a magyar iskolarendszer nem 
egyszerűen átörökíti, hanem sokszor felerősíti és felnagyítja a társadalmi különbségeket, a 
családi kulturális tőkékben, motivációkban megjelenő eltéréseket. Ez megint nem egy statikus 
helyzet, hanem sajátos módon a rendszerváltás egy korábban is létező dolgot tovább erősített, 
és ebbe az irányba mozdított el. A ’70-es évek elején természetesen iskolaszociológia 
stúdiumok terén Ferge Zsuzsától kezdve Bourdieun át az ember megtanulta, hogy hogyan 
zajlik, de ez ahhoz az időszakhoz képest is egy erősödő tendencia volt. Ez az a két irány, két 
nagy problémakör, amelyekkel szembe kellett nézni a közoktatásban.  

Miközben a felsőoktatás reformja intézményi, strukturális, törvényhozási szempontból 
majdnem lezártnak tekinthető, addig a közoktatásban azok a nagy problématerületek, 
témakörök, amelyekkel a felsőoktatás úgy néz ki, hogy megbirkózik, lezáratlanok. Tehát 
mindaz, ami elindult a közoktatásban, rendkívül törékeny, ingatag, ingoványos talajon áll, 
vissza lehet fordítani, le lehet állítani, el lehet laposítani, és így tovább. Ezért volt fontos 
számomra az, hogy minden korábbi kormányváltással ellentétben itt a kormányváltás során 
egy olyan részletes program álljon rendelkezésre – amit meg is kaptatok –, amiben 
politikailag is meg lehet próbálni megegyezni, hogy a reform elemei fennmaradjanak, illetve, 
hogy milyen területeken történjen a továbbvitele ezeknek a kérdéseknek.  
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Ha párhuzamot állítanánk és összehasonlítanánk ezt a felsőoktatással, akkor 
kezdhetjük a képzési szerkezettel. A felsőoktatásban egy radikális változás megy végbe: a 
kontinentális modellről átállunk az angolszász típusú képzési rendszerre, egy egymásra épülő, 
több ciklusú lineáris képzési modellre. Ez a fajta váltás a közoktatásban, ami itt is szükséges 
lett volna, nem történt meg. Megakadt egyszer ’98-ban az akkori kormányváltás nyomán a 
6+6-os rendszer kiépítése, később politikai meg egyéb okokból nem lehetett azzal a 
radikalizmussal nekiállni ennek a feladatnak; a 2002-es kormányváltás után tétova lépésekkel 
indultunk el abban, hogy hogyan lehet az 5-6. évfolyamra kiterjeszteni az alapkészségek 
oktatásának idejét, ezt megerősíteni és a szaktárgyrendszerű bontást visszaszorítani.  

A következő négy év egyik központi feladata lesz az, hogy ezt a folyamatot 
megpróbálja végigvinni abban az értelemben, hogy ami ebben a törvényjavaslatban van, ami 
itt szerepel, hogy a kompromisszumos megoldás az 5-6. évfolyamnál 50 százalékban 
határozza meg a nem szaktárgyszerű képzés idejét. Ez lényegében azt jelenti, hogy ez a 
folyamat végbe tudna menni. Az egy külön történet, hogy mit lehet csinálni majd a 
szaktárgyszerű bontás területén.  

Zárójelben jegyzem meg az egész természettudományi képzés átalakítását, ahol csak 
addig jutottunk, hogy Csermely Péterékkel fölállítottunk egy csoportot arra, hogy hogyan 
lehetne megreformálni ezt az egész kérdést, és a fizika, a kémia, a biológia és a többi 
elkülönült uralmát - ezek nemhogy ötödikben, hanem ötödik alatt kezdik már uralni a 
közoktatást - egyszerűen felszámolni. Ez egy rendkívül lényeges kérdés.  

Tehát miután ’98-tól felmenő rendszerben 18 éves korra toltuk ki a kötelező 
iskoláztatás határát, ez azt jelenti, hogy végképp értelmét veszti a 4+4+4-es rendszer, hogy a 
8. osztályra lezárom, átadok annyi ismeretet, amennyivel feltételezem, hogy kilép az életbe az 
illető, és soha többet iskolapadba nem ül. Egyszerűen már nemhogy nem vitakérdés, 
szégyenteljes anakronizmusa a magyar oktatási rendszernek, hogy ezzel nem tudott eddig mit 
kezdeni. A következő négy évben ez egy fontos dolog lesz. 

A másik terület, ahol a felsőoktatásban jelentős eredményt értünk el, a finanszírozási 
garanciák kérdése. Azzal, hogy elértük a felsőoktatásban, hogy a nemzetgazdasági 
átlagkeresethez igazítjuk a különböző képzési, tudományos és fenntartói normatívákat, és az 
állam szolgáltatást megrendelő szerepe az államilag finanszírozott hallgatói létszám 
meghatározásában nyilvánul meg, egy tiszta finanszírozást valósítottunk meg ezen a területen. 
Itt, a közoktatásban nem sikerült előrelépni abban, hogy a normatívák a tényleges 
költségekhez hogyan arányuljanak, hogy ez egy biztos dolog legyen, hogy a költségvetési 
megszorítások egy hektikus mozgásba ne kényszerítsék magát a közoktatás rendszerét. 
Látjuk, hogy ha végigvisszük az óvodáktól egészen a középiskolákig azt, hogy milyen 
mértékig van központilag finanszírozva az ott végzett tevékenység, értelmetlenül és 
indokolatlanul nagyok a különbségek. 

Hogy mi legyen az a garanciális elem, és hogyan lehet ezt kidolgozni a finanszírozásra 
– szemben a felsőoktatási törvénnyel –, ez túlmutat az oktatás területén: az egész 
közigazgatási, önkormányzati rendszer reformjához tud csak kapcsolódni. Azok kétharmados 
törvények. Egyszerre volt gátja ennek az, hogy részben más minisztériumokhoz tartoztak ezek 
a kérdések, másrészt pedig, hogy kétharmados törvények, amelyekben kérdés, hogy 
egyáltalán a következő négy évben is bármilyen konszenzusra lehet-e jutni. Tehát – mondom 
megint – a felsőoktatásban tudtunk valamit elérni. 

A következő terület az, hogy a felsőoktatásban, a felsőoktatási intézményekben – ha 
nem is az általam kívánatosnak tartott mértékig, de ezt most erősíteni próbáljuk a következő 
törvényhozási ciklus elején – a menedzseri szemlélet megjelenjék. Magától értetődően 
abszurd dolog, hogy itthon nem lévő régészek vezessenek egy olyan intézményt, amely 30-40 
milliárd forintos forgalmat bonyolít egy évben, miközben a sarki fűszeres természetesen nem 
tud két nap szabadságot kivenni, mert felelős az üzletéért. Ezen már változtattunk a gazdasági 
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tanácsok megjelenésével, és az ő szerepüket növeljük. De a közoktatásban, különösen a 
szakképzésben nem nagyon valósult meg ezen a téren semmi. A szakképző intézmények 
megfelelő tanulólétszám fölötti részénél, meg a tiszkeknél a különböző szakmai tanácsadó 
testületek létrehozása és bizonyos értelemben vállalkozási lehetőségek megteremtése – de ez 
megint az önkormányzatok, a közigazgatás világát is érinti – talán változtatnak ezen a 
helyzeten. 

Ha van egy demográfiai apály, és a szakképző intézmények nem tudnak a 
felnőttképzésbe jelentős mértékben beszállni, akkor ez egyszerre lesz gátja a modernizációnak 
a szakképző intézmények részéről, és egyszerre lesz gátja annak, hogy az új technológiai stb. 
ismeretek gyorsan tudjanak eljutni az iskolarendszerű képzésbe, és ne két elkülönült világot 
alkossanak. Másrészt gátja lesz annak, hogy azt a szellemi kapacitást, ami ott van, továbbra is 
fenn lehessen tartani. Megint egész egyszerű kérdés, hogy hány diák lesz a rendszerben. Ez a 
fajta expanzió abszolút számban nagyjából lezárult, egy folyamatos csökkenés fog 
bekövetkezni, de ahhoz, hogy a felnőttképzésbe bekapcsolódhassanak, és másfajta 
tevékenységekbe bekapcsolódhassanak mondjuk a középiskolákhoz kötődő szakképzésben 
részt vevő intézmények, ahhoz egyfajta vállalkozói szabadság és felelősség kell, és az, hogy a 
fenntartó ne tudja korlát nélkül elvonni azokat a jövedelmeket, amelyeket külön szereznek. Ez 
megint a jövőnek egy kérdése. 

Szembe lehet nézni azzal a problémával, hogy majd akkor abban gondolkodunk-e, 
hogy tíz év múlva a harmadát leépítjük annak az oktatói gárdának, vagy lehet abban 
gondolkozni, hogy az elkülönülten finanszírozott felnőttképzési piacot részben betereljük 
ennek meg a felsőoktatásnak a területére, és ezáltal – részben államilag meg európai uniós 
pénzekből generált – keresletet támasztunk annak a szellemi kapacitásnak, amely ezekben az 
intézményekben megvan. Ehhez megint egy, a jelenleginél sokkal rugalmasabb vezetési 
lehetőséget kell biztosítani, illetve azt, hogy megváltozzék az a szerep, amit a hagyományos 
iskolaigazgatói szerephez kötünk. Az egyetemeknél ez elkerülhetetlen volt, ezen túl vagyunk, 
és azok a minták azért le fognak csurogni erre a szintre is valamikor. 

Egy további kérdés, amelyet a felsőoktatásban megoldottunk, a felsőoktatási 
intézmény infrastruktúrának az igényekhez történő igazítása, modernizálása, felújítása PPP-
programok keretében. Hogy 250 milliárd forint áramlik a felsőoktatási intézményekbe 
beruházás címén 2002. és 2008. között, és ebből 155 milliárd forint a magántőke bevonásával, 
ez egy korszakos eredmény. Soha ennyi nem került oda. 13 ezer új kollégiumi férőhely van 
2002. és 2007. között, ebből 10 ezer PPP-ben, 20 ezret felújítunk, és további 20 ezer vár 
felújításra. Eközben pedig több mint 340 ezer négyzetméter az új és körülbelül 500 ezer 
négyzetméter, amit felújítunk a felsőoktatásban. E nélkül nem lehet a nemzetközi versenybe 
beszállni, e nélkül nem lehet külföldi diákokat vonzani, e nélkül nem lehet normális kutatási 
kapacitást odavonzani stb., stb. Támadták ezt a konstrukciót, de teljesen világos, hogy nincsen 
más megoldás, hogyha tőkét akarunk bevonni. 

Egyébként az a teher, amit a költségvetésre jelent, évi 10 milliárd forint körülbelül – a 
155 milliárd PPP –, nagyjából amennyit eddig költöttünk beruházásokra. Hogyha 
belegondolunk, hogy a Művészetek Palotája önmagában – a beruházás törlesztése és az 
intézmény fenntartása – ugyanúgy 10 milliárd forint – az egyetlenegy Művészetek Palotája! –, 
és belegondolunk abba, hogy a teljes magyar felsőoktatásban 27 vagy 29 intézmény 
körülbelül 50 új létesítménye tartozik ebbe a keretbe, akkor látjuk, hogy igenis, ez egy fontos 
dolog volt. 

Mi következik ebből? A következő négy évben lehet azt mondani, hogy na, majd 
többet költünk a közoktatás lerohadt infrastruktúrájának a felújítására, de hagyományos 
költségvetési forrás gyakorlatilag nem lesz rá, és az NFT-s források is szűkösek lesznek. 
Mondhatok 100 milliárdot vagy 150 milliárdot – nem tudom, mennyi, amit erre tudunk majd 
fordítani –, de az megint nem fogja tudni bepótolni, ami itt elmaradt. Tehát a magántőke 
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bevonására itt is szükség lesz, akár a kollégiumi felújítási folyamatban, amihez hozzá se 
tudtunk fogni gyakorlatilag… Zárójeles megjegyzés: elment a pénze, meg nem volt pénze a 
Nemzeti Kollégiumi Közalapítványnak, hogy most iksz száz millió forinttal lehet-e frizsidert 
venni. De látni kell, hogy ha megháromszoroztuk volna a pénzt, az is csak egy nevetséges 
maszatolása lett volna az egész kérdésnek. Hogy körülbelül 70 ezer kollégiumi férőhelyet 
hogy lehet felújítani? Megint nem lehet másként, mint hogy a PPP-nek valójában az a 
lényege, hogy a semmilyen kormány alatt soha el nem különített amortizációs összegeket 
előre kikényszeríti a rendszerből, és kötelezettségként előrehozom a beruházást. Nem 
felhalmozom az amortizációs összeget, és utána beruházok, hanem előrehozom a beruházást, 
és kvázi azt az amortizációt, amit semmilyen politikai konstellációban nem tesznek félre – 
mert előbb elviszi a közalkalmazott, a nyugdíjas meg az összes politikailag aktív társadalmi 
csoport egy demagóg politikai harcban… Mert hol fog egy kormány félretenni ennyit 
amortizációra? Soha! A PPP lényegében megfordítja ezt a logikát, és egy kényszert teremt 
erre a helyzetre, és előrehozza a beruházásokat. 

A kollégiumi infrastruktúra javításáért azt tudom elképzelni egyébként, hogy 
egyszerűen külön egy kollégiumi normatívát kell megállapítani a most meglévő mellett, és 
PPP-programokban megnézni, hogy ahol ezek a felújítások elkezdődnek, célként ki kellene 
tűzni – szerintem el is érhető –, hogy legalább a kollégiumi férőhelyek fele felújításra 
kerüljön ez alatt a négyéves-hatéves ciklus alatt az NFT keretében.  

Ami az iskolafelújításokat illeti, ott a legnagyobb veszély – túl azon, hogy nincs 
elegendő pénz –, hogy a meglévő infrastruktúrát kifestik. Ennek ezernyi veszélye van. 
Kezdve ott, hogy Magyarországon előfordulhat, hogy 1 milliárd forintért épül most úgy 
iskola, hogy a tantermekbe az internetkapcsolatot nem kötik be. Ez, kérem szépen, olyan, 
mintha vízöblítéses vécé és villanyvilágítás nélkül adnánk át az iskolákat, mert akik a 
döntéseket hozzák, azok még a petróleumlámpa világában nőttek fel. Ez egy abszurditás, 
hogy egyszerűen nem tart lépést az infrastrukturális beruházás azzal a minimális 
modernizációs követelménnyel, ami van. 

A másik veszély az, hogy egy meglévő rossz iskolaszerkezetet fizikailag is fenntart. 
Tudjuk jól, hogy a pedagógiai ciklusok átrendezésének legfőbb gátjai az intézményi meg az 
infrastrukturális – az épületekben megnyilvánuló és az azokhoz kötődő intézményekben 
megjelenő – akadályok. Tehát amikor felújításokra kerül sor, akkor lehetőleg valós 
demográfiai előrejelzésekből, ha kell, ösztönzött kooperációs együttműködési formákkal 
együtt valósuljanak meg ezek a felújítások. Ahogy számoljuk, 4-5-600 milliárd forint nélkül 
érdemlegesen nem lehet az infrastrukturális modernizációhoz a közoktatásban hozzáállni. Ez 
nagyon sokszorosa annak, amit eddig elpepecselgetett bármelyik kormány ezen a területen, 
tehát amit elköltögettek; jórészt a mindenkori kormányoknál politikai kijárásoknak 
megfelelően került egyik vagy másik iskola felújításra. 

A következő terület az esélyegyenlőség. Elkezdődtek olyan lépések, amelyeket 
folytatni kell, illetve meghoztunk olyan törvényi módosításokat, amelyek mellett ki kellene 
tartani. Fenn kellene tartani a már meghozott és működő dolgokat, kezdve azzal, hogy az 
óvodába föl kelljen venni a gyerekeket, az „Utolsó padból” program alapján folyamatosan 
szem előtt tartani, hogy ne nyilvánítsák hülyének a más kulturális környezetből származókat 
indokolatlanul, vagy a buktatás tilalmát, illetve korlátozását fenntartani az alsóbb 
osztályokban, és így tovább.  

Emellett az egyik legfontosabb az iskolák tanulóválogatási jogának korlátozása. A 
2007-es bevezetéssel szemben biztos lesznek ellenérzések és felszólamlások. Ha az általános 
iskola első évfolyamán már elkezdődik ez az erős szegregáció és szétválasztás, akkor ez a 
rendszerben gyakorlatilag leküzdhetetlen lesz. Ha az OKNT számon tudná kérni, ehhez a 
körzetek kijelölése meg kell, hogy történjen ebben a naptári évben ahhoz, hogy a jövő év 
elején a felvételik meghirdetéséig világos legyen. Ennek egy website-on elérhető, nyilvános 
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rendszernek kell lenni, ahol bármelyik szülő felmenve az internetre meg tudja nézni, hogy a 
saját lakókörzete hova esik, és az iskolák hol vannak ebben a rendszerben. 

A másik dolog, ami szerepel ebben a programban, és ami megint némi felzúdulást 
váltott ki, a nyolcosztályos gimnáziumok rendszerének megtámadása. Én az egyik 
rákfenéjének a magyar oktatás korai, indokolatlan és a szegregációt erősítő versenyre 
kényszerítésének azt a folyamatot látom, hogy azért, hogy néhány százaléka a gyerekeknek 
elit iskolába tudjon járni, gyakorlatilag a nagy többséget is arra kényszerítik, hogy ebben a 
versenyben vegyen részt, az érdekeivel tökéletesen ellentétesen. Olyan érvek hangzottak el, 
hogy miért bántjuk a nyolcosztályos gimnáziumokat, miközben ott kiválóak a továbbtanulási 
arányok. Hát természetesen! Ha lefölözöm negyedik általánosban azokat a gyerekeket, akik 
motiváltak és jobbak, akkor természetesen a gimnázium végén majd többet vesznek föl 
közülük az egyetemre, mint azokból az iskolákból, ahol ez nem történik meg. Az, hogy 
választás elé vannak kényszerítve, hogy vagy hatosztályos gimnáziumként, vagy tizenkét 
évfolyamos iskolaként működjenek, azt jelenti, hogy legalább a választás határát fölnyomjuk 
a 6. évfolyamig, ezzel is megpróbálva egy kicsit erősíteni azt, hogy a 6+6-os rendszer felé 
mozduljunk el ebben a rendszerben. Erre az átállásra van két év.  

Miközben mondjuk a kétszintű érettséginél szerintem abszolút az egyik legfontosabb 
intézkedés, az egyik legjelentősebb változás, ami végbe ment a közoktatás rendszerében, az, 
hogy alapvetően inkább problémamegoldó gondolkodást, intelligenciát, képességet, 
készséget, satöbbit mérjen, mintsem lexikális ismereteket, eközben nem tudunk még mit 
kezdeni az általános iskola rendszerén belüli felvételi és szelekciós folyamatokkal, hogy 
szintén nem az életkori sajátosságoknak megfelelő ismereteket nyomják rá a gyermekekre. 
Hogy azért kelljen általános iskola 5. évfolyamán megtanulnia a gyereknek, hogy mi a 
metafora, amit képtelen felfogni – de szerintem a felnőtt lakosság 97 százaléka sem tudná 
megmondani –, hogy a szóbeli felvételin majd ki lehessen válogatni az X elit gimnáziumba a 
gyereket, ez szerintem bűn mindenkivel szemben, akik nem kerülnek ilyen iskolába, és 
rákényszerítik őket ilyen fajta nevelésre. 

Az a probléma, hogy amiről most beszélek, az a szülők számára izoláltan, nem igazán 
tudatosan megélt probléma, indulataik jelentős részét a gyermekükkel szembe fordítják, hogy 
lusta a gyermek, nem tanul, és ugyan nem értik, hogy mi van a tankönyvben, de nem tudnak 
odáig eljutni, hogy ez ellen lázadjanak. Az iskola világa egy szent világ számukra, magától 
értetődő dolog, hogy ami a könyvben van, meg amit rázúdítanak a gyerekre, mindet meg kell 
tanulni. Nagyon kevés az a tudatos szülő, az is inkább az elithez tartozik, aki ezt fel tudja 
mérni, és ezt a kritikai viszonyt ki tudja alakítani az iskolával szemben. Magyarországon ezek 
a társadalmi különbségek kialakulnak, és ráerősít erre az eddigi rendszer azzal, hogy 
intézményesen is elkülöníti a gyermekeket, és olyan pályára tereli őket, ahonnan nincsen 
visszaút a főáramba. Ennek felszámolása a legfontosabb feladat, amit a közoktatásban a 
következő négy évben végre kell hajtani.  

Azért beszélek ezekről így, mert ezek hihetetlenül bonyolult összefüggések, nagyon 
nehéz intézményesen befolyásolni, és nagyon nehéz lesz megváltoztatni. Nem olyan, mint az, 
hogy csökkentem az adókulcsokat ennyivel, és kész, vagy eltörlöm a kötelező sorkatonai 
szolgálatot, és akkor nem vonul be a gyerek, és a többi, amik pofonegyszerű, primitív ügyek, 
könnyen kommunikálhatók, fölvonultathatók. Ezek a változások viszont bonyolultak. 

Azért is foglaltuk össze 160 valahány pontban az oktatással és ezen belül is legalább 
kétharmad arányban a közoktatás és a szakképzés területén a feladatokat a jövőben, hogy 
valami normális folytonosság és folyamatosság ebben a rendszerben legyen, ne legyen 
kiszolgáltatva a személyi változásoknak. Három fordulóban megtárgyaltuk ezt egyébként a 
koalíciós egyeztető tárgyalásokon. Hiller Pista vezette a szocikat, én az SZDSZ-es delegációt, 
a minisztérium munkatársai pedig rendkívül aktívan vettek részt ezeknek az anyagoknak az 
elkészítésében. Meghatároztuk ehhez a szükséges törvényi módosításokat is. 
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A Nemzeti Fejlesztési Tervnél a kormányzat célja az, hogy egy kicsit koncentrálják a 
döntéshozatali mechanizmusokat. Lehet, hogy lesz ott valamilyen szerepem, nem tudom még 
ennek a tényleges mértékét. Az biztos, hogy az oktatási reformnak vannak olyan területei, 
amelyek pusztán jogszabályi módosításokkal kötelező felmenő rendszerben történő 
intézkedésekkel nem valósíthatók meg. A közoktatást érintő területek közül most csak 
néhányat emelnék ki, nem akarom mindet fölsorolni, mert az interneten hozzáférhető, 
fölraktuk az NFT-2-vel kapcsolatos teljes programot. Ez egyébként a legjobban kidolgozott, 
legátfogóbb és legkonkrétabb program az NFT-2 világából, ami eddig elkészült a különböző 
területekre. Az OKNT-nek fontos szerepe lehet abban, amennyiben egyes hangsúlyokon 
változtatni kell, vagy abban, hogy olyan területekre, amelyek kimaradtak ebből, felhívja a 
figyelmet. Hiszen azt tudni kell, hogy fejlesztési források az európai uniós forrásokon kívül 
nem állnak majd rendelkezésre a következő időben; ami abba belefér, és abban megjelenik, az 
létezik, ami abban nem jelenik meg, az nem tud létezni. Gyakorlatilag azt kell látni, hogy 
bizonyos olyan területekről is, amelyeket lehet, hogy a költségvetési megszorítások kényesen 
érintenek, itt lehet beszélni, a mérési-értékelési rendszerektől kezdve mindenféléig, a 
különböző speciális ösztöndíjakig. Lehetséges, hogy ezeknek a finanszírozása nagyrészt 
áttolódik oda, de az NFT-ben lehet olyan programokat indítani, amelyek jelentős forrásokkal 
megtoldva erős ösztönzést adnak arra, hogy bizonyos változások történjenek. Én nagyon 
keveset említenék ezek közül. 

Az egyik, amit fontosnak tartok, hogy ennek a 45 perces órakeretnek a kalodájából 
részben ki lehessen szabadítani a magyar közoktatást – ez a szakképzésben sem történik meg, 
holott a törvényi szabályozás lehetővé tesz bármit –, hogy az epochális oktatás elemei 
megjelenjenek. Ez nagyon hangsúlyosan fog szerepelni. Nem lehet a lexikális ismeretek 
túlsúlyát visszaszorítani, ha a 45 perces órakeretek rendszere minden területen fennmarad, és 
megy ez a rutin, hogy számon kérek, leadok, számon kérek, leadok stb. Ha a történelmet négy 
hétig kell napi két órában oktatni, azt nem lehet úgy oktatni, mint ahogy heti három elkülönült 
45 percben. Egyszerűen nem lehet. A tanárnak valamit mondania kell arról, hogy miért is 
érdekel bennünket az ókori Róma – túl azon, hogy bemagoltatja azokat a dolgokat, azokat az 
adatokat, amelyekre abszolút nincsen szükség a későbbiekben, még az egyetemi 
előmenetelhez sem, majd az egyetemen lehet esetleg tanulni. 

A másik ilyen terület a projektszemlélet elterjesztése az iskolákban. A 
projektszemlélet meghonosítása nélkül egy alkalmazkodni képtelen, problémákat felismerni 
képtelen gyerektömeg jön ki az iskolából, ami arra szocializálódik, hogy amit eléraknak, azt 
megtanulja, utána pedig ne legyen igazán kreatív és alkalmazkodóképes. 

A harmadik terület pedig annak a technikai infrastruktúrának a változása, amit 
elindítottunk már a Sulinet-programmal ’97-98. táján, de gyakorlatilag az, hogy ne a 
számítógép önmagában, ne az informatikai labor önmagában jelentse az infokommunikációs 
technológia világát, hanem tényleg az információk korlátlan hozzáférése, az osztálytermekig 
lemenően. És ennek a technikai kultúráját az NFT II-ben meg lehet teremteni, és a 
mindezekhez szükséges tanár-továbbképzési programokat is.  

Elnézést kérek, hogy ilyen hosszan beszéltem a bevezető udvarias tíz perc helyett, de 
szerettem volna megragadni ezt a „last minute action”-ben rejlő l ehetőséget, ami számomra 
itt még adatott, hogy veletek-önökkel ezeket a problémákat megosszam.  

Én az új területemen elérhető vagyok akár az OKNT számára bármikor, mint testület 
számára is, akár bárki számára személyesen is, hogyha valami problémával vagy kérdéssel 
meg kíván keresni.  

Köszönöm szépen az eddigi munkát, és minden jót kívánok a jövőben. Szeretném 
kérni, hogy az utódomat, Hiller Istvánt…  Mindig bajban vagyok, azt akartam mondani, 
legalább annyi szeretettel fogadják, mint engem, de ennél azért jobbat kívánok neki… 
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(Derültség.) Mindenki érti, miről beszélek. (Az asztalon való hangos kopogással jelzi 
elismerését a testület.)  

 
ELNÖK: Nagyon köszönöm ezt a sajátos műfajban előadott kvázi búcsúbeszédet, amit 

én sokkal inkább programbeszédnek tudtam magamban kódolni. Nem egy távozó miniszter 
beszédét hallottuk – legalábbis én nem azt hallottam –, hanem olyan programelemzéseket és 
olyan feladatmegjelöléseket, amelyek tökéletesen szinkronban vannak vagy logikus 
folytatásai annak a tevékenységnek, amit Magyar Bálint végzett. 

Az OKNT szempontjából szeretném okvetlenül említeni ennél az alkalomnál, hogy 
miniszter úr első tevékenységeinek egyike volt, hogy az OKNT-nek pesszimista 
megfogalmazásban a vétójogát, optimista megfogalmazásban az egyetértési jogát bizonyos 
területeken visszaadta. Az OKNT-nek az előző kormányzati ciklusokban meglévő rangja, 
tekintélye, a rá háruló felelősség összehasonlíthatatlanul nagyobb volt a miniszter úr égisze 
alatt. Nem mondanám, hogy ezt köszöni az OKNT, de… 

 
DR. MAGYAR BÁLINT: Ez jár. 
 
ELNÖK: Ez jár, igen, ha egyszer van OKNT, és ebből nem valami gittegyletet 

akarunk csinálni.  
A másik dolog, amit én szeretnék megjegyezni, hogy ez a viszony a minisztérium – 

személyesen a miniszter úr – és az OKNT között egy nagyon gerinces viszony volt. Ezen én 
azt értem, hogy az OKNT az eléje véleményezésre terjesztett – tehát nem a döntési 
kompetenciájába tartozó – anyagokról mindig elmondta a véleményét, sokszor 
homlokegyenest ellenkező álláspontot foglalt el, mint a minisztérium, ezt a minisztérium 
tudomására hozta, és a minisztérium szuverén döntése volt – vagy miniszter úré 
személyesen –, hogy ebből mit akceptál. Ezt a munkastílust mi nem kifogásoltuk, elfogadtuk, 
hogy egy szuverén féllel van dolgunk, és ez bizonyos értelemben fel is szabadított bennünket 
az alól, hogy gátlásaink legyenek vagy alkalmazkodni akarjunk. De ezt nyugodtan 
mondhatom, teljesen függetlenül attól, hogy milyen politikai pártszimpátiákkal rendelkeznek 
az OKNT tagjai, vagy milyen pedagógiai felfogással. 

Én ezt az együttműködési stílust, ami OKNT és a miniszter vagy a minisztérium 
között fönnáll, nagyon örvendetesen szeretném folytatni addig, ameddig erre befolyással 
vagyok. 

Amiben gondolom, hogy érdemes volna majd némileg változtatni, hogy bizonyos 
fontos kérdések eldöntés előtti stádiumban kerülhessenek az OKNT elé, tehát hogy az OKNT 
véleménynyilvánítása valóban befolyásolni tudja azokat a döntéseket, amelyekben egyáltalán 
megkérdezik. Mert ez sokszor post festa volt: megkaptuk, elmondtuk – és aztán már nem 
tudtuk nyomon követni, hogy mi lesz, illetve arról értesültünk, hogy elfogadták, vagy részben 
fogadták el a tanácsainkat, vagy sem. 

Én tehát sok szerencsét szeretnék kívánni a miniszter úrnak, és egyúttal egy miniszteri 
aktusként az OKNT új tagjának, Réznének a megbízólevelét fogja miniszter úr átadni. 
Emlékeztek, a múltkori ülésen Hoffmann Rózsa parlamenti képviselővé avanzsált, ezért nem 
tagja tovább az Országos Köznevelési Tanácsnak. (Dr. Magyar Bálint átadja a tanács új 
tagjának megbízólevelét. – Taps.)  

 
DR. MAGYAR BÁLINT: Folyik a parlamenti vita, elnézést. Nagyon sok sikert 

mindenkinek! 
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DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Akkor Magyar Bálint a jegyzőkönyvből fogja olvasni: 
én akkor tudom emelt fővel fogadni, Bálint, a köszönetedet, hogyha ezt a két kérdést még 
fölteszem: 

Hogyan tudod egy következő élménybeszámolóban megmagyarázni, hogy a 
szövetségeseid közül – a reformpártiak közül és a liberálisok közül – vesztettél a legtöbbet? 
Mert a reform tartalmával mindig maximálisan osztoztunk, hogy ilyennek tartjuk magunkat, a 
menedzsmentben állandóan azt éreztük, hogy a liberálisból etatista lett sokszor, és a 
reformokban a legfontosabb szövetségeseid körében (Az ajtó felé félúton lévő dr. Magyar 
Bálint visszafordul, újra helyet foglal az elnök mellett. – Derültség.) éltünk meg veszteseket. 
Miért nem sikerült a szövetségi politika a reformok mellett a miniszteri ciklusod alatt? 

 
DR. MAGYAR BÁLINT: Nekem hibám ezernyi van, ezt bőségesen elismerem. A 

kérdés az, hogy nagyon nehéz volt egyensúlyt teremteni a között, amit szememre vetettek 
nagyon sokan, hogy „Jó, jó, a reformok nagy részével vagy ezzel-azzal egyetértenek, de úgy 
kellett volna csinálni, hogy ezt az adott szféra szereplői is elfogadják”. Számomra 
szociológusként tényleg egy nyitott kérdés, hogy meg lehet-e így csinálni reformot. 

Magunk között szólva, én azt hiszem – és ez még nem válasz a kérdésedre –, hogy 
igazán mélyreható változásokat kommunikációsan az adott pillanatban megnyerni nem lehet. 
Erre rámegy az ember, részben az objektív konfliktusok miatt, részben pedig a saját hülyesége 
meg hibái miatt – és nálam a dolog kombinálódott, tehát felerősödött. 

Amit elnök úr is említett, hogy sok kérdésben előbb kellett volna idejönni, ezt is 
készséggel elismerem. 2002-ben, amikor átvettem ennek a tárcának az irányítását, két súlyos 
élmény volt már mögöttem.  

Az egyik a ’98-as eltörlése gyakorlatilag mindennek, amit elkezdtem. Nehéz ez alól az 
embernek felszabadítania magát. A NAT-ot leállították, a Széchenyi professzori ösztöndíjat 
elsorvasztották, a Sulinetet hibernálták, a Nemzeti Színházat áttelepítették. Még egy ilyen 
szimbolikus dolog is volt, hogy ami egyébként egy abszolút normális és össznemzeti aktus 
lett volna, ahelyett egy szörnyűséget felépítettek ott a Duna-parton. Két és fél évig voltam 
akkor miniszter, és utána megkaptam újra a lehetőséget. Ráadásul ez is egy korlátozott 
lehetőség volt. Emlékezzetek, akkor az MSZP nyugalmat ígért a pedagógusoknak, azon volt, 
hogy változás ne legyen, és létrehoztak egy olyan oktatási-kulturális tanácsot vagy kabinetet, 
amit Medgyessy vezetett, azzal a céllal, hogy féken tartsanak engem. Az más kérdés, hogy ez 
a kabinet egyetlenegyszer sem ülésezett, de az volt a politikailag megfogalmazott célja, hogy 
egy szendvicsbe zárva tartsanak, mondván, hogy rendben, az SZDSZ kiharcolta magának ezt 
a tárcát, de lehetőleg ne történjen változás. Eközben el kellett kezdeni valamit, hogy a négy év 
alatt valami befejeződjön, és állandóan azzal szembesülni, hogy esetleg négy év után jön egy 
Fidesz vezette kormány, és elkezdi visszacsinálni ugyanezt. Ráadásul bizonyos dolgokat - 
mondjuk a 6+6-os rendszerre történő átállást - nem lehetett ugyanúgy elkezdeni újra; nemcsak 
azért, mert nyugalmat ígértek a pedagógusok, hanem azért, mert hiába érzi az ember, hogy 
igaza van, mégsem lehet ugyanazt ugyanúgy elkezdeni még egyszer.  

Hogy mennyire személyes hibáknak és a személyes tulajdonságaimnak a 
következménye az, hogy a támogatóim száma nem volt nagy, ebben azért ambivalens vagyok. 
Készséggel elismerem azt, hogy egy más alkatú ember talán jobban tudott volna koalíciókat 
kötni, saját tábort fenntartani, de ahogy most olvasom a nekrológokat magamról az elmúlt 
hétben, azért azt látni kell, hogy mi ebben vagyunk a legjobbak. Némileg mérsékli ezt az, 
hogy még élek, mert ha nem élnék, akkor biztos még szebbek lennének ezek a nekrológok, de 
úgy gondoltam, hogy ezt a szívességet nem teszem meg. Tehát mi igazán a nekrológ 
műfajban vagyunk jók. Ezt a négy évet úgy kellett végigélni, hogy nyilvánosan a magától 
értetődő reformlépéseket sem támogatták, nem vonult föl sem a liberális, sem a baloldali, sem 
a nem tudom, milyen értelmiség ezek mögé a reformok mögé. 
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Magunk között szólva nagy csodálkozással olvasom most, hogy mindenki milyen 
hihetetlenül tandíjpárti lett ezekben a napokban. Négy éven át miniszterként én voltam az 
egyetlen, aki erről nyíltan nyilatkozott, és azt mondta, hogy a felsőoktatásban be kell vezetni; 
elmondtam nyíltan öngyilkos módon mindig, hogy milyen politikai korlátai vannak annak, 
hogy ez nem történik meg. Amikor a pedagógusszakma belső vonaláról vagy a szakszervezet 
konzervatív jellegéről beszéltem interjúkban, ezeket semmilyen független írásban nem láttam 
viszont. Pedig nem az én szerepemhez tartozott volna, mert egy miniszternek mindig 
udvarolnia kellene. Arra az értelmiségre lenne szükség, aki elmondja azt, hogy politikailag a 
teljesítményalapú bérezést blokkolták a rendszerben évtizedeken keresztül, és most – ahogy 
ebben leírtuk – talán sikerül ezt megszüntetni. Ugye, tudjátok, miért fogadták el azt, hogy az 
50 százalékát lehet ezeknek béremelésre költeni? Azért, mert nem lesz béremelés most egy-
két évig. Úgyhogy most sikerült politikailag belenyomni, hogy a nem létezőbe tegyük bele, 
hátha fennmarad. Nagyon kíváncsi leszek, hogy mire oda jutunk, hogy megint lesz érdemi 
béremelés, akkor ezt nem fogják-e megszüntetni vagy kivenni belőle. 

Abban támogatást szintén nem éreztem soha, hogy ilyen erős lobbikkal kell 
szembeszállni. Emellett pedig az, amit a szakma egyfajta hektikusságnak megélhetett, és 
nagyrészt ti is, abból is adódott, hogy ha az ember egy komplett reformcsomagként állította 
volna össze az egészet, akkor nem mehetett volna keresztül, semmilyen esély nem lett volna 
rá. Politikailag mindig az volt a közoktatás területén, hogy egy kicsit belevágunk ebbe, 
megnézzük azt, és így, lépésről lépésre ezt elviselte a rendszer.  

A felsőoktatásnál is, ahol ezt nem lehetett így megtenni, hanem egy összefüggő 
rendszerként tálaltuk azt, hogy mit kell csinálni, majdnem elveszett. Másfél-két évvel ezelőtt, 
a 2004 szeptemberi kormányváltáskor az volt, hogy esetleg leállítják az egészet úgy, ahogy 
van; egy hajszálon múlott, hogy végig lehetett csinálni. Ez megint furcsa a dolog, mert eltelik 
másfél-két év, és olyan magától értetődő most, hogy amit csinálok vagy csináltunk itt a 
reform kapcsán, azt kell csinálni a felsőoktatásban. Ilyen magától értetődő ma már az is, hogy 
a visszájára fordítják, és azt mondják, hogy én milyen puha vagyok, mennyire nem vállaltam 
a konfliktusokat, mennyire nem mertem ezt, meg azt, meg amazt, miközben pont ennek az 
ellenkezője történt végig. Úgyhogy amit kérdezel, a felelősség jelentős része az enyém, a 
másik pedig azé a szerkezeté, amelyben az az igazság, hogy nagy támogatást ezek a reformok 
nyilvánosan, nyilvános térben megvívva nem kaptak. 

Ha még van bárkinek kérdése, szívesen válaszolok rá. 
 
NAGY JÓZSEF: Nekem lenne két mondatom. Az a meggyőződésem, hogy a lényeges 

változtatások - tehát nem az, hogy mit egyen a gyerek, mit ne egyen, vagy az, hogy az 
iskolatáska milyen nehéz - tulajdonképpen megalapoztak egy lehetőséget. Azt a lehetőséget, 
hogy a tanórákon folyó meg a tanórákon kívül folyó tényleges oktató-nevelői munkára 
fordítsuk a jövőben a figyelmünket és az energiáinkat, vagyis az oktatás-nevelés 
eredményességére és hatékonyságára, mert ott nem történt az elmúlt 15-20 évben haladás, 
inkább visszalépés. Azok a változtatások, amelyek kialakultak és alakulóban vannak, lehetővé 
tennék azt, hogy végre most már erre összpontosítsuk az energiáinkat. 

 
DR. MAGYAR BÁLINT miniszter: Az például, hogy a büfében mi legyen a kínálat, 

részben PR-fogás, részben a legnagyobb támogatottságot élvezte az összes változtatás közül, 
tehát az, hogy a gyerek ne egyen csipszet, meg ne igyon kólát. Ezt a szülő is könnyen átlátta, 
mert a zsebpénzt odaadja, de nem tudja ellenőrizni, hogy mire költi a gyerek; ne igyon már 
annyi kólát, ne nőjön a feneke a kislánynak a sok csipsztől, és a többi. Viszont voltak olyan 
dolgok, amelyek engem nagyon-nagyon megleptek.  

Nagyon meglepett például a buktatás tilalmával vagy korlátozásával szembeni 
össznépi, összpedagógusi ellenállás. Ez szerintem megint egy olyan dolog, hogy ha néhány év 
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eltelik, akkor elképzelhetetlen lesz, hogy ne így legyen. Azt nem értem, hogy egy modern 
pedagógus hogy nem képes felfogni, hogy egy hat-nyolc éves gyerek nem azért tanul, hogy ne 
buktassák meg. Nagyon meglepett annak idején az is, hogy a szöveges értékelés milyen 
hihetetlen ellenállást váltott ki. 

Az iskolatáskánál én is tudom, hogy ez betarthatatlan, így egy dolog. Komolyan 
mondom, egyet akartuk elérni vele, amit nem lehetett elérni: azt, hogy tegyenek három 
nyomorult polcot az alsó tagozatosoknál az iskola falára, és tegyék oda a gyerekeknek a 
könyveit, mert napközis a 80-90 százalékuk, ne vigyék haza a könyveket. Ezt egyszerűen nem 
sikerült elérni. Cipelik a nyomorult kölykök haza a könyveket, miközben benn vannak az 
iskolában egész idő alatt. Persze természetes, hogy annak a pedagógusrétegnek a szemében, 
akit ez rosszul érint, vagy egy szokásból kimozdít, a felvilágosult vagy felvilágosulatlan 
abszolutista karakterét az ember elnyeri ebben a dologban.  

Ugyanilyen nehéz lesz az, amiről most a tankönyves lobbi ír, és aminek a politika 
ellen kell, hogy álljon: a tankönyvekből miért kéne a tények, adatok jelentős részét kiszedni? 
Hihetetlen nagy az ellenállás most ezzel szemben; remélem, Hiller Pistáék kitartanak. 

Felhívom az OKNT figyelmét, hogy Kojanitz Laciéktól rendeltem egy másik 
dolgozatot is, mert az az igazság, hogy amit most szabályozni tudtunk a tankönyveknél, a 
mennyiségi mutatókat, hogy milyen hosszúak legyenek a mondatok, akármennyire is 
primitívnek tűnik, szerintem van értelme, hogy mennyi szakszó forduljon elő, meg mennyi új 
kifejezés, és a többi. 

Amit nem tudtunk ebben a dologban szabályozni – és ez megérne egy hosszabb 
szakmai vitát –, hogy a nem életkori sajátosságoknak megfelelő összefüggések és kategóriák. 
Lehet, hogy lecsökkentik a megjelenő szakszavak számát, de ha egy harmadik általánosos 
gyerek könyvében a "közigazgatás" szó előfordul, az abszurdum, mert lehetetlen neki felfogni 
– és így tovább. Ez vezet ahhoz, amit egy interjúban szellemi bulémiának neveztem: a 
gyerekkel bemagoltatják egyik nap, másnap kihányja, megint bemagoltatják, megint kihányja 
– és úgy védekeznek, úgy gondolják, azért műveletlen a gyermek, mert úgy látszik, nem 
tanult eleget, akkor tegyünk még egy kicsit… Az én kislányom ötödik általánosban rajzórán 
nem rajzol, hanem művészetelméletet tanul. A helyett, hogy rajzolna! Abszurd helyzet! 
Technika órán nem fúr-farag, hanem műszaki rajzot csinál. És a kompromisszum arról szól, 
hogy az általános iskola felső tagozatában az érettségi követelményeknél nagyobb anyagot ne 
kérjenek: egyetemit ne kérjenek, amit harminc évvel ezelőtt főiskolán tanultak, legfeljebb 
érettségiig menjenek el. Akkor már megnyugodnánk. 

Ez egyébként általános a magyar iskolarendszer egészében. Nem elit iskolába jár a 
gyerekem, egy normál általános iskolába.  

Kojanitz Laciéktól azt kértem, hogy vegyenek három-négy tárgyat, és nézzék meg, 
hogy bizonyos kategóriák milyen életkorban jelennek meg a tankönyvekben, ezt állítsák 
párhuzamba a harminc évvel ezelőtti tankönyvekkel, állítsák párhuzamba az érettségi 
követelményekkel, állítsák párhuzamba a 2001-es kerettantervvel, és állítsák párhuzamba 
valamilyen tetszőleges nyugati tankönyvvel. Hogy kiderüljön, hogy ami Angliában 13 éves 
korban jelenik meg, az megjelenik-e nálunk 8 éves korban, hogy ami az érettségi 
követelmény – vagy még az se –, megjelenik-e nálunk 12 éves korban a könyvekben. Ezen a 
rendszeren valahogyan változtatni kell. 

Bizonyos értelemben ez egy liberális oktatáspolitika kritikája is, mert én tényleg azt 
hittem, hogy van a Nat az egyik oldalon, vannak az érettségi követelmények a másik oldalon, 
és van egy szabad tankönyvpiac, és majd az iskola ehhez igazodik, és ennek a két végpontnak 
a függvényében át fogja alakítani a rendszerét. De abszolút nem ez történt. És hogy nem ez 
történik, nem az érettségi követelményekhez igazodik az, amit majd tanítanak, és nem a 
Nathoz igazodik, amit tanítanak, annak egyrészt a tankönyves lobbyvilág az oka – hogy 
mindenki egyre szebb tankönyvet akar írni, és lehetőleg egyetemi szerzők írják a 
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tankönyveket a saját maguk gyönyörűségére –, a másik pedig a negyedik-hatodik-nyolcadik 
osztályban lévő szelekció, hogy felkészítik a gyereket az elit iskolába történő bekerülésre, és 
ettől zsúfolják tele a dolgokat.  

Az ember elveszti a türelmét, persze, gyorsabban megy, mint ahogy akar menni, és 
mind e közben az egész változás, ami történt, nekem még mindig csigalassúnak tűnik. Úgy 
tűnik, hogy eltöltöttem négy évet, és ezen a területen semmit nem csináltam egy nyomorult 
kis tankönyv-akkreditációs rendeleten kívül, miközben a rendszernek az egyik rákfenéje ez.  

Türelmetlennek látszom, az is vagyok, és összeférhetetlen, meg mindenféle más – 
utólag is elnézését kérem mindenkinek. De azért szeretném, hogy nagyon nagy nyugalom ne 
jöjjön a következő négy évben, valami maradjon ebből… 

Köszönöm szépen még egyszer. 
 
ELNÖK: Mi is köszönjük. (Dr. Magyar Bálint távozik.)  
Sipos úr, tiéd a szó. 
 
SIPOS JÁNOS: Jó napot kívánok, tisztelettel és szeretettel köszöntöm az Országos 

Köznevelési Tanács valamennyi tagját. A miniszter úr által az előzőekben a közoktatási 
területtel kapcsolatban elmondott dolgok döntő többségével magam is egyetértek, nem 
akarom megismételni. Én most elköszönni jöttem. Bár a minisztérium jelenlegi minisztere és 
az új miniszter sem tárgyalt még velem a „hogyan tovább”-ról, de tény, hogy a múlt hét elején 
megjelent az új kormányzati struktúra, az a törvény, amit a parlament hozott május végén, 2-
án meg is jelent a Magyar Közlönyben.  

Mindannyian tudják, hogy az új kormányzati struktúrában a miniszter mellett-alatt 
nincs politikai államtitkár és közigazgatási államtitkár. Egy államtitkár van, és nincsenek 
azok a helyettes államtitkárok, akik a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény szerint a 
közigazgatási államtitkárral együtt szakmai vezetőként segítették a mindenkori minisztérium 
munkáját. 

Az a fajta konstrukció, ami szakállamtitkár néven jelenik meg az új törvényben, 
engem nem hoz izgalomba, nem hoz lázba. Szeretném megköszönni mindenkinek, hogy az 
elmúlt négy évben olyan aktívan dolgozott a közoktatás megújításáért, hiszen számos 
alkalommal módosultak törvények, kormányrendeletek, miniszteri rendeletek, és az első két 
évben különösen sok változás ment keresztül, legalábbis jogszabályi szinten a közoktatásban, 
és az OKNT tevékeny részese volt ennek. 

Élveztem azokat a szakmai vitákat, amelyek egy-egy változáskor az OKNT-üléseken 
lezajlottak. Ha megnézzük a jegyzőkönyveket, egészen biztos, hogy az első két évben 
lényegesen több időt töltöttem el az OKNT-üléseken, mint a második két évben. Ne vegyék 
ezt illetlenségnek: nem az OKNT-vel szembeni illetlenség volt részemről. Ennek két oka volt. 
Az egyik, hogy a legjelentősebb jogszabályok módosultak az első két évben. De legalább 
ilyen fontos oka volt az is, hogy az első két év folyamán – 2002 nyarától 2004 nyaráig – 
felére csökkent a közoktatásban dolgozó vezetők száma: tizenkettőről hatra. Ez azt jelentette, 
hogy problémát jelentett a megfelelő képviselet biztosítása különböző bizottsági üléseken, 
más minisztériumokkal való együttműködésben. Aki dolgozott egy kicsit a közigazgatásban, 
el tudja képzelni, hogy ez mit jelent. Ezért is hárult nagyobb feladat a minisztériumon belül 
vezető kollégáimra is – köszönöm nekik is, hogy sokszor részt vettek az üléseken, és 
segítettek ebben a munkában. 

Nem akarok olyan sokat beszélni, mint az előzőekben miniszter úr tette. Jó szívvel 
emlékezem vissza az elmúlt négy évre, nagyon izgalmas közoktatási reformok közepette 
dolgozhattam felelős beosztásban, igyekeztem megtenni, ami tőlem tellett, és igyekszem 
továbbra is. Kívánom, hogy az OKNT tagjai a következő években megfelelő aktivitással 
tudják segíteni a közoktatás-fejlesztés szakmaiságát.  
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ELNÖK: Akkor elköszönünk tőled, János, de csak annyiban, hogy remélem, a te 

szakmai kompetenciád nem évült el annak következtében, hogy a pozíció megszűnt a feneked 
alatt. Ami a fejedben van, azzal remélem, hogy sokszor fogunk találkozni. Jó volt veled 
dolgozni. (Taps, kopogás.)  

Most Friss Péteré a szó… (Derültség.)  
 
FRISS PÉTER: Elnézést, de természetesen a menetrendet figyelve a leggyorsabban 

szeretnék én elsősorban köszönni és valóban elköszönni – bár az én elköszönésem nem függ 
annyira össze a kormányváltással és a ciklusváltással. Egy pályázat keretében elnyertem 
szeptember 1-jétől a Frankfurt am Main-i Európai Iskola igazgatói posztját, és most elmegyek 
szabadságra, készülni. Ilyen módon már nem nagyon lesz alkalmunk – legalábbis ebben a 
munkában – így közösen részt venni. Csak azért vindikáltam magamnak ezt az 
udvariatlansági jogot, mert azt hiszem, hogy én voltam a leggyakoribb napirendi előadója az 
OKNT-nek, és szerettem volna ezeket a vitákat, megbeszéléseket, lehetőségeket 
megköszönni, és mindenkinek jó munkát kívánni. Lehet, hogy ebben az új munkában, ami 9 
éves megbízás, tehát elég hosszú ideig tart, lesz majd alkalom találkozni – akár ott, akár itt 
állok majd rendelkezésre. Ez egy izgalmas iskolarendszer.  

Köszönöm szépen. 
 
DR. BÁTHORY ZOLTÁN: Milyen iskola? 
 
FRISS PÉTER: A Frankfurt am Main-i Európai Iskola. 
 
DR. BÁTHORY ZOLTÁN: Különböző nyelveken? 
 
FRISS PÉTER: Lehet, hogy egyszer érdemes lenne megnézni, ez hogy folyik. 
 
DR. BÁTHORY ZOLTÁN: Összehasonlító pedagógiai forrás.  
 
FRISS PÉTER: Tizenhárom ilyen európai iskola van Európa-szerte. Több mint 

ötvenéves rendszerről van szó, csak nekünk újdonság. A bázisa ennek – ami azért anyagilag is 
talán elég biztonságos bázis – az Európai Központi Bank. Az ott dolgozó szülők gyerekei 
tanulnak ott elsősorban, de nemcsak. Vannak magyarok is. 

 
ELNÖK: Péter, neked sok szerencsét kívánok. (Taps.) Van egy javaslatom: 

szervezzünk egy OKNT-ülést jövőre ott. 
A következőket szeretném még a napirend előtt mondani. Ha már személyi 

konstellációkról folyt a beszélgetés, ne feledjük el, hogy az OKNT-nek három olyan tagja 
van, akik a miniszter megbízásából tagjai az OKNT-nek. Ez nem azt jelenti, hogy ti is 
tartsatok búcsúbeszédet (Dr. Polinszky Márta: Pedig én készültem!), nem adok erre szót, 
megvárjuk, amíg az új miniszter dönt arról, hogy kiket javasol. Én személy szerint azt 
szeretném ajánlani a miniszternek, hogy ugyanazokat javasolja, akik az OKNT-ben eddig is 
aktív tagok voltak, úgyhogy ezért ti most ne búcsúzzatok. 

Volt egy kérés, a napirenddel kapcsolatosan. Érkezett a Nagy Józsefék által vezetett 
kerettantervi bizottságnak egy véleménye a hozzájuk engedélyezésre beterjesztett anyagokról. 
Azt kérték, hogy ezt okvetlenül vegyük előre, nehogy döntésképtelenek legyünk akkor, 
amikor erről szavazni kell. 

A másik módosítás, mielőtt a napirend elfogadására vonatkozó kérdést fölteszem, a 
következő lenne. Az „egyebek” napirendi pontban az szerepel, hogy: döntés a Digitális 
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Tananyag Minősítő Bizottság és az Országos Érettségi Vizsgabizottság egy-egy új tagjáról. A 
múltkor nem volt hajlandó az OKNT ebbe az ügybe belemenni, mondván, hogy nem kapott 
előterjesztést. Ez most Hadházy Tibiéktől megérkezett, tehát a digitális ügy lebonyolítható. 
Viszont az a javaslatom, hogy az OÉVB új tagjáról, pontosan azért, mert nincs előttünk erre 
vonatkozó előterjesztés, most ne vitatkozzunk - nekem ugyan lenne javaslatom, de ez most 
még a magánügy szférájába tartozik -, hanem kérjük meg az OÉVB jelenlevő tagját és 
elnökét, Horn Gyurit, hogy erről az OKNT szeptemberi ülésére terjesszen be egy írásbeli 
anyagot. Nyilvánvalóan úgy, hogy az általa felkérendő vagy megbízandó kollegával 
előzetesen tárgyal, hogy itt ne kerüljünk abba a helyzetbe, hogy valakit megszavazunk, aki 
viszont azt mondja: most értesültem a dologról. 

Ezekkel a módosításokkal tehát, ami csak az utolsó napirendi pontra vonatkozott, 
kérdezem, hogy van-e hozzászólás a napirendhez. Horn György! 

 
HORN GYÖRGY: Kérhetem, hogy a 2. napirendi pontot tárgyaljuk először? Egyrészt 

ez rendkívül egyszerű, másrészt úgy tűnik, hogy nagyon rövid, reményeim szerint egy-másfél 
perc alatt megtárgyalható, de lehet, hogy tévedek. (Dr. Dobos Krisztina: Az OM-rendelet 
módosítása is egy perc szerintem.) 

 
ELNÖK: Jó, ezek örvendetes perspektívák, hogy minden csak párperces napirend. Én 

ezt már ismerem; pár óra múlva a befejezéshez már csak az a pár perc hiányzik, amit előzőleg 
gondoltunk, hogy erre fordítunk. (Derültség.) 

Akkor azzal a módosítással teszem föl szavazásra a napirend elfogadását, hogy 
előrehozzuk az épületgépészeti alapismeretek érettségi vizsgatantárgy feletti döntést. Aki 
elfogadja, kérem, emelje fel a kezét! (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk, köszönöm szépen. 

Ennek értelmében akkor most kérem szépen, vegyük előre az épületgépészeti 
alapismeretek érettségi vizsgatárgyról szóló napirendi pontot. Pósfai úr, parancsoljon! 

 
PÓSFAI PÉTER: Köszönöm szépen, elnök úr. Köszöntöm az OKNT tagjait. A Szili 

Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola, amely egyedileg akkreditáltatta korábban ezt az 
érettségi vizsgatárgyat, most központi követelményként történő kiadásra terjesztette be az 
érettségi vizsgakövetelményeket az épületgépészeti alapismeretek tantárgy keretében. Az 
OKÉV begyűjtötte a szakértői véleményeket, értékelte ezeket. A szakértői vélemények 
alapján jelen formájában központi követelményként történő kiadásra nem javasoljuk ezt a 
vizsgakövetelményt, hiszen tucatnyi helyen, ponton ellentmond a vizsgaszabályzatnak, a 
100/’97-es kormányrendeletnek. 

Mindezen túl a szakképzési helyettes államtitkárság véleményét is beszereztük, ami 
megerősítette a mi véleményünket, hogy egyszerűen nincs olyan országos igény, ami 
szükségessé tenné egy ilyen új, egészen részterülettel foglalkozó érettségi vizsgatárgy 
központi követelményként történő beemelését. A szakképzés területén szakmacsoportonként 
megvannak a megfelelő érettségi vizsgatárgyak, ez pedig egy szakcsoporton belül egy 
részterülethez kötődő helyi tárgynak tekinthető, éppen ezért az OM sem támogatja ennek a 
tárgynak a központi követelményként történő kiadását. Ez szembe megy minden mostani 
tervezett érettségi vizsgarendszert egyszerűsítő intézkedéssel, továbbá az OKJ 
egyszerűsítésével, tehát semmilyen módon nem támogatjuk ennek a tárgynak az érettségi 
központi követelményként történő kiadását. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nagy József! 
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NAGY JÓZSEF: Messzemenően egyetértek a javaslattal, hogy ezt ne fogadjuk el. 
Három mondatot engedjetek meg. Az egyik az, hogy ebben a mai érettségi rendszerben 
összekeveredik a szakvizsga meg az érettségi vizsga. Az érettségi az érettségről, a felnőtté 
válásról, a társadalmi helytállásról szól, és nem valami szakmáról. Én a magam részéről az 
összes szakmai jellegű vizsgát kivenném az érettségi követelmények közül, mert az egy más 
dolog. Ugyanakkor vannak tantárgyak meg területek az iskolában, amiket nem érettségivel 
kell mérni, hanem azzal, hogy fölvette, elvégezte, és milyen eredménnyel végezte el. Ezt 
figyelembe lehet venni, és akkor marad öt tárgy, ami mindenki számára egységes, azokból 
kell érettségizni. Ez a hihetetlenül bonyolult és drága rendszer szerintem előbb-utóbb 
egyszerűsítésre szorul, ezt el kell majd végeznünk. 

 
ELNÖK: Horn György! 
 
HORN GYÖRGY: Egy mondat: az Országos Érettségi Vizsgabizottság egyhangúlag 

elutasításra javasolja az OKNT-nek. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Egy kérdést szeretnék föltenni. A szakértői vélemények között az átdolgozás 

is szerepelt mint javaslat. Ebben az ügyben kérdezem Pósfai Pétert, hogy maradjunk-e egy 
egymondatos elutasításnál úgy, hogy nem beszélünk arról, hogy esetleg javasoljuk 
átdolgozásra. Mi a kívánt OKNT-határozat? 

 
PÓSFAI PÉTER: Az OKÉV-javaslat az elutasítás. 
 
ELNÖK: Most kérdések következnek. Ilona! 
 
LISKÓ ILONA: Nem tudom, hogy ez kérdés-e vagy nem, de teljes mértékben 

egyetértek azzal, amit Nagy Jóska mondott, és fölvetném, hogy nem kellene-e nekünk ebből 
az apropóból egy állásfoglalást megfogalmazni a jövőre nézve. 

 
HORN GYÖRGY: Az Érettségi Vizsgabizottság félbe hagyott egy olyan ülését - a 

jövő héten folytatja, a múlt héten kezdte el -, ami az érettségi rövid távú és távlati 
korrekciójára határozati javaslatokkal él. Négy vagy öt olyan pont van, amiben konszenzusra 
jutottunk, ez az egyik. Jövő csütörtökön folytatjuk, és fogok hozni ide az OKNT elé erről egy 
előterjesztést. Ez az egyik pont. 

 
ELNÖK: Az a kérdésem, hogy mikori ülésén tárgyalhatja az ezzel kapcsolatos OÉVB-

előterjesztést az OKNT. 
 
HORN GYÖRGY: Még nem tudom ezt prognosztizálni. Olyan nagy volt ez a téma, 

hogy félbehagytuk a múlt csütörtökön, és a jövő csütörtökön folytatjuk. Ha végére jutunk, 
akkor bármikor. 

 
ELNÖK: Szeptemberre lehet. 
 
HORN GYÖRGY: Abban maradtunk, hogy csak konszenzusos döntéseket hozunk ide. 

Négy vagy öt ilyen már most is van. 
 
ELNÖK: Szabados Lajos kért még szót. 
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DR. SZABADOS LAJOS: Három apró megjegyzésem van. Az egyik az, hogy 
egyetértek a nemleges javaslattal. Azonban két másik dolog miatt kértem szót. 

Az egyik az, hogy azt írja az OKÉV-jelentés, hogy: „ezzel együtt a nagy költségvetési 
terhekkel (tételkidolgozás, nyomtatás, logisztika, vizsgáztatás) járó központi szerepvállalás”. 
Mintha egy kicsit késett volna ez a dolog. Én már kifogásoltam az érettségi 
vizsgarendszerünket, de nagyon sok esetben az egyes tantárgyaknál nem voltunk ilyen 
körültekintőek. Én tehát azt kifogásolom, hogy csak most jutott ez eszünkbe. 

A másik meg, hogy a TTB-elnöki májam nem engedi meg, hogy el ne mondjam: 
küszködünk itt olyannal, hogy a szakértőink sok nemleges, kevés pontot érő bírálat után azt 
mondják, hogy javasolják, átdolgozásra javasolják – örülök, hogy nemcsak nálunk van ilyen. 
Bocsánat…  

 
ELNÖK: Trencsényi László! 
 
DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Úgy érzem, hogy szakmai-politikai érvekkel 

alátámasztott szakmai-politikai döntést készülünk hozni. Meg szeretném kérdezni az 
előterjesztő képviselőit, jogi szempontból védhető-e az elutasítási döntés, nem állhatunk-e 
egy olyan precedens elé, hogy miután van egy támogató szakértői vélemény, a benyújtó 
bíróságnál támadja meg a határozatot, hiszen jogszabályba nem ütközik a kérése. Milyen 
alapon tudunk szakmai-politikai döntést hozni? Ez a kérdésem. 

 
NAGY JÓZSEF: Nem baj, ha megtámadják, mert akkor az felszínre hozza ezeket a 

problémákat, vita lesz belőle, és akkor valamit tenni kell. Nagyon fontos! 
 
ELNÖK: Nekem erre az a válaszom, hogy az OKNT-nek szakmapolitikai kérdésekben 

van döntési kompetenciája. Dönt – és utánunk az özönvíz! (Dr. Dobos Krisztina: Nem 
teljesen!) Krisztina! 

 
DR. DOBOS KRISZTINA: Bocsánat, nem akartam hozzászólni, mert egyetértek 

azzal, hogy igazából ne támogassuk – csak egy problémám van nekem is. Van egy 
átdolgozási javaslat és van egy támogatás. Ha a két szakértői véleményt megnézem, az OKNT 
azt tudja mondani, hogy – Horn Györgyre hárítva a felelősséget, mint a bizottság elnökére –, 
hogy a bizottság megtárgyalta, és nem ezt javasolja, nem a szakértői véleményt javasolja 
nekünk, hanem az OÉVB javaslatát. Azt viszont tudjuk támogatni, mert ők a szakértői 
véleményt átnézték, és azon túljutottak. Kész, ennyi. 

 
ELNÖK: Szenes György kér még szót, aztán szavazunk. 
 
DR. SZENES GYÖRGY: Nagyon nem szerettem volna szólni, mert azzal nem értek 

egyet, amit Nagy József mondott, hogy a szakmacsoportos alapképzésből nem kellene 
érettségi vizsgát tenni – de nem is ez a lényeges. Az épületgépészeti alapismeretek tantárgyra 
nincs országos igény. Ennek a szakmacsoportnak vagy az építészeti szakmacsoportban van 
ilyen tantárgy, ami ennek megfelel, vagy a gépészeti szakmacsoportban van – tehát 
bármelyiket választhatja, szakmailag teljesen korrekt. Itt nem szakmai vizsgáról van szó – és 
ezzel teljesen egyetértek, hogy ilyen ne legyen –, a szakmacsoportos viszont legyen, és erre 
pedig akár két választási lehetősége is van az ebben a képzésben részt vevő gyerekeknek. 
Semmiféle hiány nem keletkezik abból, hogyha ezt a tantárgyat elutasítjuk. Én is ezt 
javaslom. 
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ELNÖK: Akkor szavazásra teszem fel a kérdést. Aki elfogadja azt az előterjesztést, 
hogy elutasítás, tegye fel a kezét! (17) Egyhangú – ezt lezártuk, köszönöm.  

Nagy József úr kétperces debütálása következik. 
 
NAGY JÓZSEF: Kedves Kollégák! Mindenki kapott egy összefűzött papírt, amelyen 

két kerettantervvel kapcsolatos állásfoglalás van megfogalmazva. Az egyik kerettanterv nevét 
már ismerjük: Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány. Az alsóbb évfolyamokra egyszer már 
elfogadtuk, most a felsőbb évfolyamokra nyújtottak be. 

Alaposan megvizsgáltuk, és visszaadtuk nekik, hogy ezt meg azt – egy hosszú listát 
adtunk hozzá – dolgozzák át. Újra beadták, nem dolgozták át. Valamihez hozzányúltak, de az 
a lényeg, hogy az alapvető kérdésekben nem dolgozták át. Újra megvizsgáltuk, végigrágtuk, 
és az az egyhangú javaslatunk, hogy ezt utasítsuk el, ilyet ne fogadjunk el a jövőben sem. Ez 
az egyik. 

Mindjárt mondjam a másikat is? (Dr. Polinszky Márta: Maradjunk ennél!) Akkor 
szavazzunk! 

 
ELNÖK: Aki egyetért azzal, amit Nagy József mondott, tehát az elutasítással, tegye 

föl a kezét! (17) Egyhangú. Köszönöm. 
Most következik a második felvonás, Jóska. 
 
NAGY JÓZSEF: Egy örömünkre szolgáló, és nagyon szükséges kerettanterv született. 

Mindenki előtt ott van, és láthatja: sportiskolai kerettanterv az általános iskolák, négy- és öt 
évfolyamos gimnáziumok számára. Sok bíráló alaposan megbírálta. Valamennyi bíráló 
egyhangúlag támogatta. A referens, aki feldolgozta a bírálatokat, szintén támogatta, és végül 
egyhangúlag megszavaztuk, elfogadásra ajánljuk. (Dr. Polinszky Márta: Jóváhagyásra.) Igen, 
hogy fogadjuk el jóváhagyásra.  

Az is szerencsés, hogy ez bekerülhetett, és rövidesen alkalmazásra kerülhet. 
 
ELNÖK: Van-e ehhez hozzászólás?  
 
DR. HADHÁZY TIBOR: Bocsánat, egy kérdés! Az előterjesztésben három problémát 

jelölt a bizottság. Ezek eljutnak-e a korrekció szintjére, tehát a kerettantervet ezek alapján 
korrigálja-e a benyújtó – például lesz-e benne osztályfőnöki óra, az óraszámok 
tananyagtartalmának jelölése megtörténik-e? Ezek a formálisan végrehajtható, de a lényeget 
és tartalmat is érintő módosítások megtörténnek-e, vagy pedig e nélkül szavazunk? 

 
DR. POLINSZKY MÁRTA: Én, mint nem bizottsági tag ott voltam a bizottsági 

ülésen. A felvetett problémákat a bizottság megtárgyalta, bele is nézett a kerettantervbe a 
bírálatok alapján, és úgy döntött, hogy a kerettantervet jelen formájában javasolja 
jóváhagyásra. Természetesen magukat a bírálatokat és a referensi véleményt mindig el 
szoktuk juttatni az érintett iskolának. Mivel jóváhagyásra javasoljuk, tehát maga a 
kerettanterv szövege nem jelenik meg a közlönyben – tehát nem kihirdetés, hanem 
jóváhagyás –, ha ő úgy gondolja, hogy az észrevételek alapján módosítani akar, bármikor 
módosíthat, de a módosítások nélkül javasolta a bizottság jóváhagyásra.  

 
NAGY JÓZSEF: Egy mondat kiegészítésem lenne. Utánanéztünk a törvény 

szövegében, összehasonlítottuk, és lehetséges ez az osztályfőnöki megoldás a törvény 
szövege szerint.  
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BALOGH LÁSZLÓNÉ: Még egyetlenegy kiegészítő mondat. Előkészületben van a 
sportiskolák alapításáról és működéséről szóló rendelet is, tehát az is nagyon rövidesen meg 
fog jelenni, ami a sporttörvényből következik. Szeptember 1-jétől indul, és nagyon erős 
felügyelet alatt tartja majd, hogy hol indulhat egyáltalán ilyen iskola, és a Nemzeti 
Utánpótlás-nevelési Intézet tartja számon jelen pillanatban, hogy ez csak olyan iskolába 
kerülhessen, ahol az iskolák alapításának a feltétele megvan.  

 
ELNÖK: Köszönjük a tájékoztatást. 
 
HORN GYÖRGY: Egy kérdésem van. A sportiskolai törvény kapcsán a helyi tanterv 

használata értelmezhető-e úgy, hogy olyan gimnáziumok, amelyek nem sporttal, hanem balett 
vagy dráma tagozattal működnek, átvehetik ezt abban az értelemben, hogy az adaptáció a 
közismereti tárgyakra vonatkozik? Vagy éppen fordítva: ez a kerettanterv alkalmazható-e 
például olyan gimnáziumban, amelyik táncot tanít délelőtt, és délután van tanítás? Kiváltható-
e ez a 15 sportág így, vagy újra be kell nyújtaniuk? Egy csomó ilyen van. 

 
BALOGH LÁSZLÓNÉ: Az biztos, hogy újra be kell nyújtaniuk, ugyanis amikor ezt a 

kerettantervet a szakértők bírálták, akkor nemcsak a közismereti részt nézték, hanem külön 
egy speciális szakember megnézte a sportági részt, és meg is jelent a kerettantervben, hogy ez 
a közismereti rész az újonnan jóváhagyott OM-kerettantervre alapul. Tehát be kell nyújtani, 
mert azt a részt is meg kell nézni, hogy koherens-e, megfelelő-e, és az időbeosztását is. 

 
HORN GYÖRGY: Tehát nem lehet helyi tantervként felhasználni ennek 

adaptációjaként? 
 
BALOGH LÁSZLÓNÉ: Helyi tantervként bárki felhasználhatja. 
 
HORN GYÖRGY: Itt félreértés van. Arról van szó, hogy megcsinálhatja-e az iskola 

például azt, hogy erre a kerettantervre hivatkozással nem a közismereti részt csinálja 
másképp, hanem a sport részt. 

 
BALOGH LÁSZLÓNÉ: Ha a fenntartó elfogadja, akkor igen. 
 
ELNÖK: Van már egy érvényes szavazásunk? (Kosinszky Zsuzsa: Erről nincs, az 

előzőről van.) Akkor most föl lehet tenni a kérdést, hogy a Nagy József úr által beterjesztett 
javaslatról igennel, nemmel vagy tartózkodással voksolunk-e. Aki elfogadja a javaslatot, hogy 
ezt ebben a formájában hagyjuk jóvá, az kérem, tegye fel a kezét! (15) Ki tartózkodik? (2) 
Ellenszavazat? (0)  

Ezzel ezt a napirendi pontot lezárom. Következik a szünet. 
 

(Szünet: 11.32-11.54) 
 
ELNÖK: Folytatjuk az ülést. Az eredetileg az első napirendként szereplő téma 

előadója Czímer László. Tiéd a szó. (Közbeszólás: A személyi ügyet nem szavazzuk meg?) 
Bocsánat, a Digitálistanyag-minősítő Bizottságtól írásbeli előterjesztésben megkaptuk 
Hadházy Tibor javaslatát. Van-e ehhez hozzászólás? (Nincs.) Akkor szavazásra teszem fel a 
kérdést: aki elfogadja Hadházy Tibor javaslatát, kérem, jelezze. (Szavazás.) Egyhangú igen, 
köszönöm szépen. 

Akkor most következik Czímer úr.  
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CZÍMER LÁSZLÓ: Köszönöm szépen. Tisztelt OKNT! A ma megjelent 
minisztériumi vezető tisztviselők közül én vagyok az egyetlen, aki nem búcsúzni jöttem, 
hanem dolgozni… (Közbeszólások, derültség.)  

A tanév rendjének módosítása három ok miatt történne: 
Az első ok igen egyszerű: hogy a mérésben részt vevő tanulók számára a mérés napja 

tanítási napnak számítson. Ez teljesen érthető, és mi evidensnek tartottuk, de jobb, ha ez így, 
nevesítve bekerül a jogszabály-módosításba.  

A második, hogy az érettségi vizsgaidőszak vizsganapok részében a szakmai 
vizsganapok reggelre való áttétele – amely Szenes úrnak oly régen kérése volt. Valami csoda 
folytán megengedték, hogy ezt a módosítást megtegyük. Mi szerettük volna már eredetileg is 
beletenni, de akkor az eredeti időt kellett hagynunk. Most tehát reggel nyolc órára sikerült 
áttenni azt a vizsganapot. 

Ezen túlmenően pedig a szakmai vizsgák írásbeli vizsgarészének adtunk egy pótnapot 
is, ha mégis valahol ütközés van: a május 28-át, a pótírásbeli napot. 

Úgy gondoljuk, hogy ez mind a három olyan, ami a gyerek szempontjából volt nagyon 
fontos. 

A következő dolog, ami miatt a módosítást be kellett hoznunk, hogy most vált 
véglegessé az Oktatási Minisztérium által anyagilag támogatott tanulmányi versenyek listája. 
Márciusban volt kiírva erre a pályázat, május végén született döntés, tehát amikor magát a 
jogszabályt behoztuk, még nem volt tudott, hogy kik fognak nyerni a pályázaton. Ez a döntés 
megszületett, és itt látható, az új 2. számú mellékletben, a minisztérium által anyagilag 
támogatottak listája.  

Tulajdonképpen ennyi az én mondandóm, és tanult kollégáim majd segítenek, hogyha 
olyan kérdés támad, amire nem tudok válaszolni. 

 
ELNÖK: Amennyiben bárki magára veszi ezt az inszinuálást, hogy „tanult kolléga”-

nak nevezik… 
Kérdezem tanult OKNT-tag társaimat, van-e kérdésük, hozzászólás. Parancsolj, Tibor! 
 
DR. HADHÁZY TIBOR: Kérdést szeretnék föltenni. Nyilván illene tudnom, de nem 

tudom mégsem. A 2. számú mellékletben felsoroltattak az Oktatási Minisztérium által 
anyagilag támogatott tanulmányi versenyek – ezt értem. Ennek van egy IV. fejezete, amely az 
Oktatási Minisztérium által szakmailag támogatott tanulmányi versenyeket tartalmazza. Itt a 
nevét adja, pénz nélkül?  

 
CZÍMER LÁSZLÓ: Pontosan. Ez évek óta így működik. 
 
DR. SZABADOS LAJOS: Akkor már nem is érdekel…? (Derültség.)  
 
ELNÖK: Akkor szavazásra teszem fel a kérdést. Aki az előterjesztést elfogadja, kezet 

föl! (Szavazás.) Egyhangú igen. Köszönjük, betartottad az egy percet. 
Horn György! 
 
HORN GYÖRGY: Szándékosan a szavazás után kérek szót. Két fontos téma kapcsán 

felmerült kérdést – bár magához az éves munkarendhez nincs közvetlen köze – az OKNT-nek 
nem megvitatásra, hanem meggondolásra ajánlanék. 

Az egyik: az Országos Érettségi Bizottságban újra és újra, általam is támogatottan 
felmerült az Országos Középiskolai Tanulmányi verseny és az érettségi viszonyának végleges 
és radikális elszakításának szükséglete. Hangsúlyozom: ebben ez itt nem szerepel, de nagyon 
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fontosnak tartom, hogy legkésőbb szeptemberben kerüljön ez az OKNT napirendjére. A 
meghirdetett versenyek esetében ez már nem lehetséges, de minél előbb. 

A másik pedig a méréshez kapcsolódik – a kompetenciaméréshez. Abból a 
szempontból, hogy munkanap, természetesen egyetértek. Kérem az OKNT-t, hogy a 
kompetenciamérés lebonyolítási módját, illetve az ezzel kapcsolatos kérdőíveket valamikor 
beszéljük meg, mert egészen elképesztő és riasztó nem is a tartalma, hanem amit mellé 
tesznek a nagy tudású szakemberek. Mondok példákat. Nekem például arra a kérdésre kellett 
válaszolni, hogy hány alkoholista van a gyermekeink szülei között. (Dr. Szenes György: Sok 
minden másra is.) Én például úgy töltöttem ki a – egyébként harmincezer oldalas – igazgatói 
kérdőívet, hogy az elején egy jelölést találtam ki: az egy csillag azt jelenti, hogy nem tudom, a 
két csillag azt, hogy nem tartom nyilván, a három csillag, hogy semmi közük hozzá. És ezeket 
elég nagy számban helyeztem el ezen a kérdőíven. Ez egy kötelező állami mérés. Még csak 
nem is arról van szó, hogy elszánt diplomaírók vagy tudósok szeretnék megtudni, hogy a 
szülők romák, és vajon anyuka vagy apuka. Tényleg elképesztő dolgok vannak! Ki ment 
tanári pályára azok közül, aki elment tőlünk? Még ha tudom, se válaszolok rá! Mert hogy jön 
egy kutató brigád, és azt mondja, szeretnék nálunk megtudni, az rendben van.  

 
DR. POLINSZKY MÁRTA: Nem kötelező kitölteni. 
 
HORN GYÖRGY: Kötelező igazgatói kérdőív. Szigorú, kemény.  
 
DR. SZABADOS LAJOS: Ki csinálja ezt? 
 
HORN GYÖRGY: Nekem a magyar állam. 
 
ELNÖK: Javaslat hangzott el arra, hogy… 
 
HORN GYÖRGY: A szakmai részét nem minősíteném, csak azt mondom, hogy 

térjünk erre vissza. Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Ezt az „egyszer”-t szeretném most pontosítani. Ha jól emlékszem, abban 

maradtunk, hogy ha sikerül, akkor szeptemberben az egész érettségi ügy ide fog kerülni. 
Csatoljuk ezt ehhez más megvitatandó problémaként a szeptemberi ülésre. Két vaskos 
napirendi pontunk akkor már van.  

Irén! 
 
DR. VÁGÓ IRÉN: Azt szeretném kérni, hogy mielőtt elkezdi az OKNT a következő 

félévet, nézzük át, hogy mik azok, amik ebben a félévben nem valósultak meg – mert voltak 
ilyenek –, és akkor csináljunk egy újabb időtervet a következő félévre. Bár az engem már 
olyan nagyon nem fog érinteni. 

 
ELNÖK: Ne reménykedj! 
Liskó Ilona kért szót. 
 
LISKÓ ILONA: Csak azt akartam kérdezni, hogy ez-e az utolsó ülésünk. 
 
ELNÖK: Ebben a tanévben igen. Előre láthatólag mondom, mert olyan előfordulhat, 

hogy kérnek egy rendkívüli ülést. Beszélgettünk Dobos Krisztinával, mielőtt elment, hogy ha 
nem is egy formális OKNT-ülést csinálnánk, de ha az új miniszter szívesen találkozna és 
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beszélgetne velünk, mi szívesen kérdeznénk tőle; nem kérnénk tőle írásos előterjesztést, de 
mondjon már valamit, hogy mik az elképzelései. (Közbeszólás: Erről!) Akkor erről. 

 
HORN GYÖRGY: Nem ártana, ha erről az új miniszterrel beszélnénk. (Közbeszólás: 

Egy törvényjavaslatot kaptunk.)  
 
ELNÖK: Igen, ebben az anyagban van, de most kaptam reggel a kezembe, úgyhogy 

nem tudtam fölkészülni. Az egyik a tankönyvpiac rendjéről szóló… (Kosinszky Zsuzsa: Előtte 
van a közoktatási törvény módosítása.) Előtte van, de nem tudom, hogy ez a közoktatási 
törvény módosítására vonatkozó javaslat az új miniszterrel egyeztetett javaslat, vagy nem. 
(Többen: Igen.) Akkor ez nyilvánvalóan idejön. Most megkaptuk az anyagot, semmi 
akadálya, hogy ez is bekerüljön a szeptemberi ülésre. 

Báthory Zoltán kért szót. 
 
DR. BÁTHORY ZOLTÁN: Visszatérve erre a horribilis kérdőívre, amit Gyuri 

említett, ennek a témának a megtárgyalási helye az a Nemzeti Értékelési Tanács, amelynek 
Csapó Benő az elnöke, és engem delegáltatok oda. Ott ezzel a kérdőívvel még nem 
találkoztam, de szerintem oda tartozó kérdés. 

 
ELNÖK: Amiből mi következik? 
 
DR. BÁTHORY ZOLTÁN: Megkérdezhetnéd Csapó Benőt, hogy akkor ez náluk 

eldől-e, jóváhagyják-e, vagy pedig mi beleszóljunk, mert ez nem a mi profilunk, inkább az ő 
profiljuk. 

 
DR. SZENES GYÖRGY: Egyet hadd kérdezzek. Nem azzal a kérdőívvel van 

probléma, ami a gyerekek kompetenciamérésével kapcsolatos, hanem két járulékos kérdőívet 
küldtek még oda ki, ami agyrém. 

 
HORN GYÖRGY: Hármat: egyet az igazgatónak, egyet a helyettesnek, és egyet a 

szülőnek és a gyereknek. (Kérdésre:) Nem láttam. 
 
ELNÖK: Ezeknek ki a szerzője?  
 
DR. SZENES GYÖRGY: Az OKÉV. 
 
DR. POLINSZKY MÁRTA: Nem. Volt a 4., 6., 8., 10. osztályban mérés. A 6., 8., 10. 

osztályos mérést a SuliNova értékelési központja szervezte, ennek volt most egy speciális 
része, amit Ica is mond, egy kvázi lemorzsolódás-kutatás, amit Kertesi Gábor csinált, és van a 
negyedikesnél egy, szintén SuliNova - a Szegedi Képességfejlesztési Kutató Központ - által 
elkészített mérőeszközökkel, amelyeket mind az OKÉV mint lebonyolító, tehát mint 
logisztikaszervező végez. Lényegében a szakmai munka a SuliNovának ehhez a két szervezeti 
egységéhez tartozik. 

 
ELNÖK: Tehát a SuliNovát terheli a felelősség ezért a kérdőívért? Mármint a 

mellékletekért. 
 
DR. POLINSZKY MÁRTA: Igen. 
 
DR. SZENES GYÖRGY: OKÉV-es fejléccel jött a papír, ezt ne feledjük. 



 25

 
DR. POLINSZKY MÁRTA: Mert ők nyomtatták ki. 
 
DR. BÁTHORY ZOLTÁN: Az OKÉV is rajta van, a minisztérium is rajta van, a 

SuliNova is rajta van. 
 
DR. SZENES GYÖRGY: Hatósági. Mindegy. 
 
HORN GYÖRGY: Ez a kötelező országos kompetenciamérés valamennyi tanuló 

számára, kóddal. A szülői és tanulói kérdőív kitöltésénél volt egy lehetőség arra, hogy a szülő 
megtagadja.  

 
DR. POLINSZKY MÁRTA: Erről részleteket nem tudok, de, hogy a szakmai anyagok 

nálunk készülnek, az biztos. 
 
ELNÖK: De itt most a mellékletekről van szó. 
 
DR. POLINSZKY MÁRTA: Minden, a mellékletek is nálunk készültek, függetlenül 

attól, hogy OKÉV-fejléc volt rajtuk. Az OKÉV volt az, aki a nyomdát biztosította, 
előállította, és az egész mérést lebonyolítja, de a szakmai rész az egész nálunk készült, ennél a 
két egységnél. 

 
DR. VÁGÓ IRÉN: Van nekünk egy delegáltunk ebben a bizottságban: az OKNT 

delegálta Báthory Zoltánt. Zoli most azt a meglepő nyilatkozatot tette, hogy ők nem látták 
ezeket a kérdőíveket. 

 
DR. BÁTHORY ZOLTÁN: Én nem láttam. 
 
DR. VÁGÓ IRÉN: Ja, hogy te nem láttad. Eljársz ezekre az ülésekre? (Derültség.) Az 

egy elég botrányos dolog, ha ez a bizottság nem látta ezt a kérdőívet. 
 
DR. BÁTHORY ZOLTÁN: Erre most nem tudok mit válaszolni, mert tényleg nem 

voltam ott a legutóbbi ülésén. 
 
DR. VÁGÓ IRÉN: Szerintem ezt a mi delegáltunknak meg kellene kérdezni. 
 
LISKÓ ILONA: Bocsánat, de mielőtt állást foglalnánk erről a kérdésről, azt javaslom, 

hogy először mindenképpen hallgassuk meg a szakembereket, akik ezt csinálták, valamint 
nézzük meg ezeket a dokumentumokat, mert most látatlanban beszélünk valamiről, illetve 
Horn Gyuri elmesélésében. Én azt el tudom képzelni, mert nagy a képzelőerőm, hogy ehhez a 
kompetenciaméréshez egy szociológiai kutatás kapcsolódott, és akkor ezek a kiegészítő 
kérdőívek tulajdonképpen egy kutatás kérdőívei, amire mindig rá van írva nagy betűkkel, 
hogy a válaszadás önkéntes. Akkor lehet, hogy megkérdezik tőletek, hogy hány évesek 
vagytok, de nem kötelező válaszolni rá annak, aki ezt nem akarja közölni. Hogyha erről van 
szó, akkor tulajdonképpen azt hiszem, hogy ezzel nincsen semmi baj, hogyha a válaszadás 
önkéntes és név nélküli – ahogy ez a kutatásban lenni szokott. 

 
HORN GYÖRGY: Még egyszer: én nem azt javasoltam, hogy most hozzunk 

határozatot, hanem hogy kérem az OKNT-t, hogy nézze meg. 
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A másik: ha majd megnéztétek, fogjátok látni, hogy a kérdések, az egész maga a 
kötelező állami mérés rendszerén belül történi, és ebben olyan jellegű kérdések vannak, ami – 
még ha alkotmányjogilag azt mondod, talán meg is találnánk, bár én nem láttam ilyet, hogy ez 
elkerülhető, tehát mondhatod, hogy ehhez nincs közük – ebben a szerkezetben visszaélés. Az 
ország összes iskolájáról beszélünk! 

 
NAGY JÓZSEF: Három papírról van szó, vagy kötetről. Az egyik, ami a szülőnek 

elmegy. Bár azt írja, hogy a gyerek töltse ki – és ilyen vastag –, és másnapra hozza be. (Horn 
György: Másnapra!) Aztán van egy, ami az iskoláé – az is jó vastag –, mindenfélét kérdeznek 
az iskolától, és van egy, hogy ha tagiskolája van, akkor annak még van egy külön kérdőív. 
(Közbeszólás: Az benne van az iskoláéban. Az igazgatónak van külön.) Pontosan, igen. 

Ez az egész egy olyan hihetetlenül bonyolult, nehézkes, áttekinthetetlen rendszer, ami 
önmagában… Na, jó. 

Egyetértek azzal, hogy foglalkozzunk a témával, és a jövőben valami egyszerűbb, 
olvashatóbb, használhatóbb legyen. Hogy aztán egy kutatás, az más kérdés. De ebben olyan 
kérdések vannak, amiknek semmi köze a kutatáshoz.  

 
HORN GYÖRGY: Költségvetési adatok. Én értem, hogy egy teljes magyar 

közoktatási felmérés keretében megcsinálni a kutatás számára, a közoktatás-irányítás számára 
hasznos – bár szerintem nem lesz az –, de ezt ennek a keretében megtenni, akkor is hiba. 

 
NAGY JÓZSEF: Egy mondatom van még: ugyanakkor a felméréshez a szükséges 

háttérváltozókból össze-vissza vannak olyan kérdések, amikből nem lehet majd megállapítani 
a háttérváltozók funkcióját, szerepét, hatását a teljesítményekre. Tehát az sincs rendesen 
megcsinálva.  

 
ELNÖK: Azt a merényletet készíteném elő Báthory Zoli ellen – a mi érdekünkben –, 

tekintve, hogy téged delegáltunk ebbe a bizottságba: megtennéd-e, ha megkérünk, hogy 
szeptemberre az itt fölmerült kérdések alapján – látni fogod a jegyzőkönyvben – te mondjál 
valamilyen választ. Azzal teljesen egyetértek, hogy mielőtt pálcát törünk, meg kellene annak 
a fejnek is jelenni, aki fölött törik a pálcát. De hogy képben legyünk, és ne csak egy ilyen 
felszólalás erejéig, hanem hivatalosan kérjük fel Zolit, hogy informálódjon, és adjon választ 
ezekre a kérdésekre, vagy hívja meg azokat, akik itt akkor választ tudnak adni. 

 
DR. POLINSZKY MÁRTA:  Pála és Kertesi.  
 
LISKÓ ILONA:  És a kérdőív.  
 
HORVÁTH GRÉTA: Holnaptól letölthető. 
 
ELNÖK: Jó így, Zoli? Mert hogy nem voltál ott a legutolsó ülésen, tudomásul vettük, 

informálódsz, és szeptemberre jön valami tőled, hogy milyen alapon foglalkozzunk ezzel, és 
javaslat, hogy akkor okvetlenül kiket hívjunk meg: Pálát, Kertesit… 

 
DR. BÁTHORY ZOLTÁN:  Valószínűleg az van e mögött, amit többen mondtak, 

hogy egy ilyen országos minta igen nagy lehetőség egy kutató számára. Hogyha mindenki a 
saját kutatási céljait hozzáteszi, akkor abból egy inkoordinált, rendszertelen halmaz 
keletkezik.  
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ELNÖK: Köszönjük, Zoli elfogadta ezt a felkérést: ő referál nekünk szeptemberben, 
hogy ez ügyben mi a következő teendő. 

Most következik az áemkás napirend. A múltkori ülésen is szerepelt. Az anyagot 
akkor mindenki megkapta.  

Köszöntöm a megjelenteket, köszönöm a türelmüket, hogy kibírták ezt a dzsemborit itt 
két alkalommal, és tisztelettel kérem Hortobágyiné Török Ritát, hogy mondjon nekünk valami 
bevezetőt.  

 
HORTOBÁGYINÉ TÖRÖK RITA: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országos Köznevelési 

Tanács! Nagy megtiszteltetés az, hogy az Általános Művelődési Központok Országos 
Egyesületének a szakmai anyaga idekerült, az Országos Köznevelési Tanács elé, és hogy 
mindenki megkaphatta, elolvashatta.  

A közoktatási törvény szerint az oktatási miniszter feladata az általános művelődési 
központok programjának kidolgozása, elterjesztése, illetve ennek a támogatása. Civil 
szervezetünk felvállalta ennek a munkaanyagnak az elkészítését, amit megkapott a 
minisztérium is, és erre választ kaptunk. Nagy örömmel láttuk, hogy a múltkor az Országos 
Köznevelési Tanácsnak kiosztott anyagban az emberi erőforrások fejlesztésében, illetve a 
humán erőforrások fejlesztésében is több helyen szerepeltek az általános művelődési 
központok, illetve ebben az oktatásfejlesztési programban az NFT II-ben is megjelent ez a 
fajta intézmény. 

Azt szeretném kérni – tekintettel arra, hogy én tegnap még harmincnyolc fokos lázban 
égtem –, hogy mivel a szakmai részt a Laci koordinálásával állította össze és fogadta el 2005-
ben Kunszentmiklóson a vándorgyűlésünk, ő egypár mondatot mondjon még ehhez. 

 
ELNÖK: Trencsényi Lászlóé a szó. 
 
DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ:  Köszönöm szépen. Szeretném ebből az alkalomból 

ünnepélyesen köszönteni még Szabó Irmát, aki a meghívót annak idején mint a Nemzeti 
Kulturális Örökség Minisztériumának főtanácsosa kapta, és nagyon bízom abban, hogy 
jelenleg mint a valamilyen új  nevű minisztérium munkatársa hallgatja ezeket a szavakat. 

Nagyon röviden annyit szeretnék mondani – csatlakozva Ritához: ismertek ez ügyben, 
hogy ceterum censeo, ismertek ez ügyben, hogy úgy gondolom, ez egy alaposan 
reformkonform konstrukció, az általános művelődési központok problematikája, sőt, azt 
gondolom, hogy államigazgatásreform-konform is, akár a kistérségiséget, akár az ágazatok 
közötti együttműködést érinti. 

El kell mondani azt – az OKNT előtt vagyunk –, hogy ez egy hosszú reform, a 
maratoni reformnál is fiatalabb talán, vagy annak a kezdeténél indult, és sajnos, az ügy 
mártírjaival – legnagyobb bánatunkra – temetőt lehetne teletölteni. Csak hadd emlegessem itt 
referencia gyanánt Vészi János nevét, emlegetném Pőcze Gábor nevét, emlegetném az 
igazgató kollégát, Bak Józsefet, Végh Mihályt, Németh Istvánt és másokat akár. És nemrég, 
az elmúlt hetekben vesztettük el Nagy Lajosné Verát is, aki valamikor a dolgok kezdeténél 
ebben a minisztériumban volt ennek az ügynek a harcos képviselője. Egyikük se gondolta 
annak idején, hogy ez ilyen hosszú küzdelem lesz, és hogy őket ez ügyben mártírként fogjuk 
számon tartani. 

Hogy miért mondom, hogy küzdelem, miközben – még egyszer – azt mondom, hogy a 
program reformkonform, közigazgatásireform-konform? Azt a perverz szétválását a 
szimbolikus javak elosztásának, ami történelmileg a polgárosodással alakult ki, végülis 
betetőzte az a válás, amit a közigazgatás, igazgatás a minisztérium szintjén is végbevitt. Itt 
egy válási árva kér védelmet a Köznevelési Tanácstól. Tudjuk, hogy a gyermekvédelem célja 
a családba való visszavezetés. Most, hogy anyuka és apuka szerelmesen összebékülni készül a 
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Wesselényi utcai ideiglenes lakásából és a Szalay utcai lakásából, hátha van erre esély. 
Szeretném jegyezni – ez végül tényleg ceterum censeo –, hogy ebben a szövegben, 
ellentétben az NFT-vel és ellentétben a korábban kapott PR-anyagokkal, nem szerepel a 
szimbolikus javak újraelosztásának ez a demokratikus, helyi, hatékony intézményrendszere, 
amit az általános művelődési központ jelent.  

Az egyesület megtette a magáét, egy impozáns programot állítottunk össze, még meg 
is címeztük Varga Domokos nevével, hiszen a kunszentmiklósi ÁMK az ő nevét viseli. 
Gondolom, hogy ez szép szimbólum, amit az ő munkássága jelentett. Szeretném, ha ez a 
szimbolikus temető nem gyarapodna, mert általános művelődési központ 300 van az 
országban; több, mint amennyi gimnázium van, amelyekkel itt vacakolunk, hogy 
nyolcosztályos legyen, vagy hatosztályos, vagy tizenhárom osztályos. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Én is köszönöm. Annyit szeretnék még bevezetőül mondani, hogy amit a 

készülő közigazgatási reform kapcsán mondtál, ha ez igaz és valósággá válik, és a helyi 
szerveződések között az oktatás területén a kistérségeknek, a térségi szervezeteknek ilyen 
nagy jelentőségük van, akkor valóban új szerepek várhatnak az általános művelődési 
központokra. Tehát ez annyira aktuális, mintha a legfrissebb ihletet abból merítették volna 
annak idején az ÁMK megálmodói és megalkotói, ami most már közigazgatási szinten is 
megjelenik. 

Szeretnék emlékeztetni az OKNT-nek arra az ülésére, amikor fölmerült a kulturális 
szféra és az oktatási szféra egész problematikája, és ami miatt joggal reklamált Trencsényi 
László is, meg említettük meg mi is, hogy nem nagyon köszöntek vissza a miniszteriális 
intézkedésekben, hiszen több minisztériumot is érintő, komplett probléma ennek a két 
szférának a közelítése. Úgyhogy én az előttünk álló fejlesztési programnak a vitáját és az 
OKNT napirendjére tűzését bizonyos értelemben szimbolikus jelzésnek is felfognám, 
szeretném így is artikulálni a minisztérium leendő vezetése számára, hogy nagyon határozott 
OKNT-támogatást kap, vagy ha úgy tetszik, nagyon határozott követelése az OKNT-nek, 
hogy ennek a két szférának a közelítését a kulturális javak elosztásában – Laci hasonlatát 
véve alapul – egy újra köttetett házasság égisze alatt gondoljuk újra. Nagyon szeretném 
javasolni azt, hogy amikor elkezdünk jövőre dolgozni, akkor legyen egy olyan napirendi 
pontunk, amelyben az ÁMK-k helyzetével kapcsolatban, esetleg bizonyos területi 
felméréseket már ismerve vagy bekérve, konkrét tennivalókra OKNT-s javaslatokat teszünk. 
Ez az anyag alkalmas arra, hogy ebben állást foglaljunk, de amikor ezt egy ilyen operatív 
szintű programként jeleníti majd meg remélhetőleg a minisztérium által kiadott 
dokumentumok sora, akkor abban támogatólag vegyünk részt; mert azzal, hogy most 
megvitatjuk, ez a dolog ezzel szerintem nincs lezárva. Különös tekintettel arra a 
megjegyzésre, amit Laci tett - aki már kézrátéttel is tud olvasni; ráteszi a kezét, és tudja, hogy 
mi van benne, mi nincs -, hogy hiányzik ezekből a tervezetekből ennek az intézménytípusnak 
is meg ennek a gondolatnak is a megjelenítése, ami a művelődés- és az oktatáspolitikát egy 
közös ernyő alatt látja szívesen. 

Van-e kérdés az anyag szerzőjéhez? (Nincs.) Van-e hozzászólás? Szabados Lajos! 
 
DR. SZABADOS LAJOS: Ismerősen csengtek azok a nevek, akiket említettél, hiszen 

abban az időszakban én az egri főiskolán tanítottam, és szoros együttműködésben voltam az 
intézményekkel. Megmondom őszintén, hogy az alakulásukkor, főleg a köréjük szervezett 
kutatások miatt nem nagyon szimpatizáltam ezzel a formával, azonban az utóbbi hónapokban 
nagyon sokat jártam ki általános iskolákba hallgatókkal hospitálni, foglalkozásokat nézni, és 
azt tapasztalom, hogy a tantestület, a pedagógusok és a szülők kapcsolata egyre lazább; nem 
mennek el szülő értekezletre, nem fogadják szívesen, ha egyáltalán fogadják a 
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családlátogatásra menő pedagógust. Most úgy látom, hogy ha egyben van az általános 
művelődési központban az iskola és maga a művelődési ház, akkor lehet egy olyan színteret 
találni, ahol a pedagógus és a szülő nem erőszakoltan találkozhat, tehát meglennének azok a 
funkciók, amelyek miatt ezt teljes szívvel támogatom. Kérem is, hogy ezt vegyük komolyan. 

 
ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólás? Karlovitz úr! 
 
DR. KARLOVITZ JÁNOS: Én is nagy tisztelettel és szeretettel üdvözlöm magát az 

anyagot és az egész ügyet, ami egy nagyszerű ügy. Nagy megelégedéssel olvastam ezt a 
programot. Kár, hogy keveset tudunk róla, még többet szeretnénk tudni. 

Az első gondolatom az, hogy a nagyszerű ügyeknek, az ilyen előrevivő ügyeknek úgy 
látszik, nehezebb az útja, mint az átlagosaké. Talán ezért is a sok mártír. Szabados Lajoshoz 
kapcsolódva én is elmondanám egy emlékemet: Vészi János, aki ennek az egyik 
bölcsőringatója volt, még valamikor a ’70-es évek végén írta azt az „Alfa születik” című 
könyvet, amelynek a felelős szerkesztője lehettem. Már akkor látható volt, hogy itt valami 
rendkívül előre vivő dolog van. Ha jól látom, akkor most is van Alfa. Ugye? (Hortobágyiné 
Török Rita: Igen.) Nagyszerű, örülök neki. Nem tudtam arról, hogy ez a név így megmaradt; 
akkor nagyon sokat töprengtünk azon, hogy mi legyen ennek a könyvnek a címe. Tehát 
befutott ez a dolog, és itt tartunk. 

A többet tudni akarás mondatja velem, hogy kérjük az ÁMK-vezetőket, 
szervezetvezetőket, hogy hívjanak meg minket többször, engem személy szerint is, mint 
tankönyvest a rendezvényeikre, küldjenek az anyagaikból, tehát tényleg többet szeretnénk 
tudni önökről, az egész munkáról, és a helyszínen megnézegetni a dolgokat. Trencsényi 
László is itt ül a körünkben, aki ennek nagy igehirdetője. Nagyon örülök annak, hogy 
megelégedéssel hozhatták ide ezt az anyagot. Ez az ügy annak idején, a ’70-es évek végén 
nagyon nehezen indult, és azóta is többször megakadt - gondolom, megvan a története -, ezért 
nagyon örülök annak, hogy itt tartunk. Azt kérem az OKNT-től, hogy támogassuk ezt azzal, 
hogy elfogadjuk ezt az előterjesztést, ugyanakkor, amit Trencsényi László hozzátett, 
markánsabban jelenjen meg a különböző dokumentumokban ennek a támogatása. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Én is köszönöm. További hozzászólás? Parancsoljon! 
 
SZABÓ IRMA (NKÖM): Tisztelettel köszöntöm a tanács ülését, és szeretettel az 

elnök urat, hiszen régen közösen is dolgoztunk. Én most a Nemzeti Kulturális Örökség 
Minisztériumát képviselem ebben az ügyben. Köszönjük, hogy a tanács már az integráció első 
jeleként meghívta a minisztériumot. A minisztériumban a közművelődési főosztály 
foglalkozik ezzel a területtel, és évek óta együtt dolgozik az Általános Művelődési Központok 
Országos Egyesületével. Nagyon fontosnak tartjuk ezt a területet, már csak a miatt is, hiszen a 
közművelődési feladatot ellátó intézmények közel tizenhárom százaléka az ámk-k közé 
tartozik – és ez, bizony, elég nagy szám – a legutolsó statisztikai elemzések alapján.  

Trencsényi László említette, hogy ebben az anyagban nem szerepel a tervek között 
nevesítve az általános művelődési központ. A NKÖM – ha  még NKÖM – programjában, 
stratégiájában azonban több helyen is szerepel, több alponthoz is kapcsolódik: kapcsolódik a 
„Kell egy hely” programjához, kapcsolódik a „Jogbiztonság, esély”, a „Kulturális 
vidékfejlesztés” programjához, és kapcsolódik a kistérségi fejlesztésekhez és - ahogy már 
Laci említette – a regionális átszervezéshez is. Nem egy olyan témakörön dolgozunk most, 
ami ide kapcsolható, és nagyon jó lenne – ha itt javasolhatok –, ha együttműködésben lehetne 
ezt tenni ezzel a tanáccsal. Egyetlen példát említenék. Június hónapban megpróbáljuk 
kidolgozni a közművelődési szempontból hátrányos helyzetű kistérségek mutatóit. Ez azért 
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fontos, mert van olyan kormányrendelet, ami munkanélküli-arányt számítva, a gazdasági 
mutatók arányát számítva hátrányos helyzetű térségnek, településnek minősít egy-egy területi 
szintet, és ha ezeket a közművelődési mutatókkal ki tudnánk terjeszteni az egész kulturális 
területre – tehát belevéve az oktatást is –, akkor talán ezekből az európai uniós pénzekből 
többet tudnánk a területre hozni. Egyértelműen kiderülne ugyanis, hogy ott van a 
munkanélküliek szempontjából hátrányos helyzetű kistérség és település, ahol kulturális 
területen is nagyobb az elmaradottság. Az a fajta gondolkodásmód, amit az Európai Unió 
számon kér tőlünk, hogy a kulturális terület a gazdaságfejlesztő erő, egyértelműen 
kimutatható lenne. Egy kormányrendeletben ugyanúgy benne szerepelhetne az az egyes – 
mert egyessel jelzik, hogy például Balmazújváros a munkanélküliek szempontjából hátrányos 
helyzetű település. Lehet, hogy ott lenne a közművelődési, illetve a kulturális területen is az a 
hátrány. Mi ebből profitálhatnánk. 

Ezt a célt szolgálja az is, hogy a minisztérium, éppen az egyesülettel tartott kapcsolat 
hatására, a második Nemzeti Fejlesztési Tervnek két alprogramjában is több milliárd forintot 
tervezett erre a területre. Betervezett az MROP-ban, tehát az emberi erőforrás operatív 
programjában is több mint 10 milliárd forintot, és benne van a HIOP-ban – a humán 
infrastruktúra operatív programjában – is ez a terület.  

Hogyha a két minisztérium nemcsak szervezetileg integrálódik, hanem talán 
tartalmában is valamiféle kapcsolódási pontot tudna kialakítani, akkor ezek a források 
nemcsak összeadódhatnának, hanem nem lennének párhuzamosak, és talán még több is jutna 
erre a területre. 

Én azért látom lehetőséget – miután a minisztériumban ez a terület az én munkaköröm 
volt eddig –, mert ezt az együttgondolkodást már régen szerettük volna elérni. Amikor még 
Hiller miniszter úr a NKÖM-nek volt minisztere, akkor ígéretet tett erre. Az egyesület 
javasolta akkor a tárcaközi munkabizottság megalakítását, ami hajdanán is volt. Most tárcán 
belüli munkabizottság lenne szükséges. Rengeteg adatunk van, tehát mindenféle 
információval, amire a tanácsnak szüksége van, vagy úgy gondolja, hogy szeretne bővebben 
látni – felmérésekkel, egy-két újabb kutatás eredményével is – rendelkezésükre állhatunk, 
akár egy kis brosúrát is készíthetünk, ha kívánják, abból a célból, hogy mellé álljanak ennek 
az intézménytípusnak. Ilyen fejlesztési stratégiát készíteni nem volt képes egyik minisztérium 
sem: sem az Oktatási Minisztérium, sem a Kulturális Örökség Minisztériuma. Egy civil 
szakmai szervezet elkészítette. Akkor ennek a főhatóságnak tulajdonképpen már mellé 
kellene állnia, és segíteni ezt a törekvést. Mindig Vankó Ildikónak az a mondata jut eszembe, 
hogy sokféle szakmának van köze és felelőssége ahhoz és abban, hogy a magatehetetlen 
csecsemőkből tudatos emberek váljanak. A két minisztériumnak külön-külön is ez lenne a 
feladata, de ha integrálódnak valódi ámk-vá, ahol a tartalom is számít és a tartalom is 
egységesülési folyamatba rendeződik, úgy gondolom, nagy jövője lesz ennek az 
intézménytípusnak. 

 
ELNÖK: Nagyon köszönöm a hozzászólást. Szeretnék majd reflektálni, de Horn 

Gyurié előbb a szó. 
 
HORN GYÖRGY:  Köztünk már volt ilyen civil szervezeti kapcsolat, az alapítványi 

iskolák és az ámk-k között, bár nem kellő sűrűségű. El is gondolkoztam, hogy mondjam-e az 
aggodalmaimat, de az előző hozzászólás után mindenképpen mondanám. 

Az egyik, hogy az ámk-k esetében rendkívül nagy problémának és kockázatnak tartom 
azt, hogy nem tudjuk, miért nem került eddig bele a rendszerszerű működésbe, holott 
hallottuk, hogy húsz éve itt van. Ennek az az igen egyszerű magyarázata, hogy az átmeneti 
helyzetek nem miniszteriális egyeztetésre vannak. Ezek olyanok, mint a régi zenedobozok, 
amikben volt tévé, meg magnó, meg mit tudom én, mi minden, és mindenből egy kicsit 
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rosszabb volt, mint ha külön-külön lennének. Ezt a helyzetet, az ámk-t  mint műfajt a törvény 
az általános iskola, óvoda nem tudom, milyen sorába azért nem tudja betenni, azért nem tudta 
– és úgy látom, nem is bizottsági kérdés, hogy behelyezze –, mert a rendszerben nem világos 
a feladatok elkülönítése, az elkülönített feladatok világos meghatározása. Erre látok ugyan – 
nem az oktatásból, hanem sajnos a pénzügyből elinduló – kezdeményezést, a szakfeladatok 
világos meghatározására való törekvést. Persze, ez restrikciós technológia. Ennek ellenére 
úgy gondolom, ez az a pont, ahol az ámk-k civil szervezetének, meg akik ezzel foglalkoznak, 
érdemes elgondolkodni. Például, ha megnézzük, az oktatásból kisöprődni látszanak az 
ifjúságvédelmi feladatok. Aztán, hogy hová kerülnek, nem tudom, de ebben a 162 pontban 
vannak ilyenek, hogy a nevelési tanácsadók megszűnése, a családsegítő szolgálat megszűnése 
– és még sorolhatnám tovább. Itt van egy olyan restrikciós technológia, ahol a civil 
szervezeteknek – és bocsánat, de jobban bízom a civil szervezetben, mint a főhatóságokban – 
világos feladata az, hogy ne a hon- és népismerettel, az Európai Unió bevitelével 
foglalkozzanak az ámk-kban. Óvnám például a civil szervezetet a szakmai egységesítéstől. 
Számtalan különböző iskoláról beszélünk, különböző óvodáról, különböző kulturális 
közegről, de a szakfeladatok világos normarendszerét meg lehet jeleníteni, és akkor ez egy 
nagyon hatékony megjelenítése az érdekképviseletnek. 

Az ámk másik nagy kockázata az, hogy nagy. Hogyha sok kicsiből áll, akkor persze 
nem, de ha leválasztjuk a szakmapolitikáról a pedagógiát, akkor a pedagógiában az a jó, 
hogyha valami kicsi, az a hatékony. Azt gondolom, hogy az ámk-knál az a nagy kérdés, hogy  
az utóbbi években mindenhol megjelenő nagy dumákat – a kistérség előtérbe helyezése, a 
közpolitikában, a nagypolitikában szisztematikusan megjelenő egyéb szövegek – a szakma 
oldaláról meg tudja-e lovagolni. 

Ebben az értelemben azt tanácsolom, hogy a civil szervezetek ne legyenek szerények, 
mert számtalan olyan pont van az NFT-ben és mindenhol, amiket meg lehet lovagolni, de ha 
ez azzal az igénnyel fog megjelenni, hogy kerüljön be az ÁMK az NFT-2-be, akkor az egy 
rossz stratégia lesz. Viszont ilyeneket, hogy családsegítés, helyi kultúra, néptáncegyüttes, a jó 
isten tudja, mi minden van még, biztos van még ötezer, mind egyesével lehet ráhúzni. Ha az 
ÁMK-t mint műfajt egységesítjük, akkor az történik ezzel, mint számtalan ilyen bevezetésre 
szánt kísérlettel, hogy azért nem megy húsz éve át a magyar rendszeren, mert mindig ez a 
fajta törekvés volt rá jellemző. Jelenítsük meg az ÁMK-t, mint egészet. Szerintem az ÁMK-t 
úgy kell megjeleníteni, mint óvodát, mint könyvtárat, mint kultúrházat, mint néptáncegyüttest, 
mint iskolát, mint komprehenzív iskolát, mit tudom én, mi mindent. Nyilván annak a 
településnek jobbak az esélyei a kistérségi központtá válásra, ahol nagyobb épületben ÁMK 
van, mint ahol kicsi iskola van, tehát műfajilag a kistérségi központoknak azok a települések 
lesznek a közvetlen bázisai, ahol ezek vannak. Ezért inkább ezeket a különböző elemeket 
érdemes önállóan megjeleníteni minden egyes érdekstratégián, aztán a pénzügyesek is persze 
elfogadják és megeszik, mert akkor lám-lám ez így együtt olcsóbb. Ezt is így alakítják át: ha 
tíz autóval kevesebb van, akkor már meg van takarítva a világ. Akkor, bocsánat a példáért, az, 
hogy Szüdi János szakmai, közigazgatási és felsőoktatási államtitkár marad-e vagy sem, 
teljesen indiferens kérdés. Attól tartok, hogy ugyanez a folyamat lenne itt is, hogy ha ez 
bizottságosdiban menne, tehát nagyon konkrét szakmai programokat javaslok inkább 
elemenként végigvinni. 

 
DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Kénytelen vagyok válaszolni erre három pontban. 

Egyrészt az egyesület nem kívánja, hogy a közoktatási törvényben jelenjen meg, hiszen a 
közoktatási törvényben ’93 óta benne van - nem kevésbé a miniszter feladata -, ahogy erre 
Rita utalt, hogy fejlesztési feladatokat tűzzön ki, és teljesítse. A miniszter ebben a 
vonatkozásban nem teljesítette a törvénybe foglalt feladatait. Reggel valami ilyesmire 
utaltam, csak illetlenségnek tartottam volna listát alkotni ezekről a dolgokról. Ezen a listán 
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vastag betűkkel szerepel ez a mulasztása a miniszternek, mert nem gusztusa ezzel 
kapcsolatban… (Horn György: Nem ezt mondtam.) De én ezt mondom, és azt szeretném, ha 
arra figyelnél, hogy kísérlet történt arra, a legutóbbi kormányzati ciklusban egyedülállóan, 
hogy egy szakmacsoport komolyan vegye a Nemzeti alaptanterv legutolsó, 2003-as 
változatát. Legjobb tudomásom szerint nem született szakmai dokumentum 2003 óta, mely a 
Nemzeti alaptantervben foglalt kiemelt fejlesztési feladatokat kiemelt fejlesztési feladatoknak 
tekintette volna. Ez a dokumentum viszont igen, mégpedig egy olyan érdekes kísérlettel, hogy 
ezt a műveltségképet, vagy ha úgy tetszik, neveltségképet, amiről folyik a szakmai diskurzus, 
hogy a kiemelt fejlesztési feladatok emberképét minek tekintjük, tulajdonképpen a lifelong 
learning értelmében az egész emberi életre kiterjesztve próbálta értelmezni. Nem arról az 
intézménygyarmatosításról van szó, amiről itt beszélsz, és ami valóban benne volt akár még 
Vészi János gondolataiban is. Ezt a dokumentum nem tartalmazza, mint ahogy az általános 
művelődési központok mai mozgása sem.  

Azzal, hogy szakfeladatokat fogalmazzon meg a kormányzat, én egyetértek, csak azt 
neveztem a polgárosodás perverz kiteljesedésének - és polgárosodáson nem az 
orbánizmusokat értem, hanem azt a XIV-XV-XVI. század óta vagy a reformáció óta terjedő 
folyamatot, hogy ezeket a szakfeladatokat külön házakban, külön szakemberrel, külön 
költségvetéssel kell megvalósítani, ami kárt tett a kultúra organikus fejlődésének nagy 
történelmi távlatokban -, ami ebben a kísérletben megjelenik, hogy a helyi közösség, a helyi 
társadalom szintjén ez az organikus egység helyre álljon. Nem véletlen, hogy ennek egyik 
mintája a community school világszerte, ami a magyar általános művelődési központok 
keletkezési történetében és mai folyamataiban is szerepet játszik. Úgyhogy fantomot kergetsz. 
(Horn György: Szerintem meg nem egy nyelven beszélünk.) 

 
NAGY JÓZSEF: Egy megjegyzésem van, mint kutatónak. Ha a mintába belekerül egy 

ilyen szervezet, ott mindig számíthatunk a jó, lelkes munkára, tehát én ezt a szerveződést 
támogatom. Itt – ez a vesszőparipád – nem vagy-vagyról van szó. Amit elmondtál, az 
számomra olyan szempontból nagyon szimpatikus és logikus, hogy a pénzeket külön-külön 
kell megpályázni, mert úgy több reményünk van arra, hogy több pénzt kapunk, ugyanakkor 
meg kell pályázni a szervezeti rendszer létrehozását és működtetését is, ezt az ÁMK 
tapasztalatai alapján kell eladni, és arra külön adni összeget. Végül is a kettőt egyben kellene, 
mert abban igazad van, hogy ha csak egy szervezet van, azt le fogják faragni, csak azt adják 
meg, és kész. Ugye, jól értettem, amit mondtál? Tehát így lehet a több pénzt megragadni, de 
ha kihagyjuk belőle az ÁMK-t, vagy valami más egységgé szervező intézményt, akkor 
szétforgácsolódik az egész, nemcsak tartalmilag, hanem elvileg is. Nem is kell folytatnom, 
befejeztem. 

Köszönöm. 
 
HORN GYÖRGY: Nem akarom feltartani az OKNT-t, de nem egy nyelven beszélünk. 

Én praxisról, iskoláról, közösségről beszélek, te meg programról meg hosszú távról. Keynes 
is azt mondta, hogy hosszú távon mindannyian halottak vagyunk. Tényleg így gondolom, itt a 
kérdés nem ez. Miért szólnék abba bele kívülről, hogy az ÁMK-k szakmai szervezete 
összeállította a saját programját így? Derék. Nem értek hozzá. Én arról próbáltam beszélni, 
hogy vajon mi lehet az oka annak, hogy huszonvalahány éve a rendszerszerű működésben 
evidens elemek nem mennek át.  

Azt a választ próbáltam erre adni, hogy az intézmény érvényesüléséről beszélünk 
ahelyett, hogy a feladat érvényesüléséről beszélnénk, és arra próbáltam utalni, hogy a 
Magyarországon legerősebb érdekérvényesítő rendszer, nevezetesen a pénzügyi lobbi jelen 
pillanatban érdekelt abban, hogy ÁMK-k legyenek. Azért érdekelt, mert ez az egyrészt 
kistérségi, hatékonysági és így tovább koncepció a restrikció okán egyszerűen felértékel olyan 
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helyzeteket, amiket egyébként szakmailag átgondoltatok; a ti dolgotok, nem fogok ebben 
állást foglalni. Miért beszélnék kívülről bele? Ennek semmi köze nincs se a community 
schoolhoz, se a helyi társadalomhoz, se a kultúrához. Itt egy érdekérvényesítő eljárásról 
beszélek. Erre mondtam azt, hogy nem egy nyelven beszélünk. Én nem konstrukciót alkotok 
soha; valamit szeretnék megcsinálni. Állítom, hogy ebből a 300 ÁMK-ból legalább 150 olyan 
van, amelyikre ez nem érvényes, viszont van, amelyikben jobb, van, amelyikben nincs jobb, 
merthogy ezek működő, érvényes rendszerek, és abban kell megtámogatni őket, hogy ezeket 
az elemeket végig lehessen csinálni. Ha az ÁMK-ban nyomulunk, akkor az kisebb ráfordítást, 
kevesebb jövedelmet, kevesebb lehetőséget biztosít, akkor bizottságok lesznek, mint ahogy a 
kolleganő az előbb elmondta: emeletközi, minisztériumközi, és így tovább. Ez szintén kell, de 
én azt tanácsolom az ÁMK-egyesületnek, hogy alapvetően ezeken induljon el, merthogy 
ebben érdek van ebben a pillanatban. Az a baj, hogy nem egy nyelven beszélünk, Laci, most 
ebben. Máskor igen. 

 
DR. BÁTHORY ZOLTÁN: Szeretném fölhívni a figyelmet arra, hogy lejátszotok itt 

egy drámát, de ha ezt a drámát tágabb kontextusba tesszük, akkor ez egy kooperáció. Tehát 
arról van szó, hogy hogyan lehet államtalanítani, ideológiamentessé tenni az iskolát, és így 
tovább, tehát, hogy mi az autonómia az iskolában. Van, aki úgy képzeli el, hogy alternatív 
mozgalmat hoz létre, van, aki úgy, hogy általános művelődési központot, van, aki kísérletezik 
– ahogy dicső elődeink tették. Tegyük bele ezt egy olyan szélesebb keretbe, ahol együtt 
tudunk működni, és ne tegyük meg azt a szívességet ellenfeleinknek, hogy belső vitákban 
felmorzsolódunk. Méltatlannak érzem az ügyhöz. 

 
ELNÖK: Van-e még? 
 
RÉZ GÁBORNÉ DR.: Azzal egészíteném ki, hogy esélyegyenlőségi szempontból is 

nagyon fontos lenne, hogy együttműködjön az iskola és a művelődési központ. Az iskolának 
is nagyon kevés pénze van, a művelődési központoknak is, de a maga területén mindegyik 
olyan célra tudja felhasználni, ami a másikat segíti. Tehát az iskolában nem tudok csinálni 
dzsessztornát a gyerekeknek, vagy bármi egyebet, de egy művelődési központ ezt meg tudja 
szervezni, és akkor már együtt tudunk működni. Nagyon sok olyan terület van, amiben 
közösen lehetne dolgozni, és azt gondolom, hogy ez volna a dolog lényege, pláne 
kistérségben, hogy egymás hátrányait le lehetne küzdeni. 

 
ELNÖK: Én i szeretnék hozzászólni. Számomra ez az ámk-ügy azért vált most 

különösen izgalmassá a kistérségek fogalmának mint közigazgatási egységnek a 
megjelenésével, merthogy ez nem egyszerűen azt fogja jelenteni – gondolom én –, hogy 
minden szervezet, amelyik az adott kistérségben létezett, változatlanul megőrzi a saját 
vonásait, és pusztán egy halmaz képződik abból, hogy ezek most egy helyen vannak. Én azt 
gondolom – vagy remélem –, hogy nem pusztán halmazképződés lesz, hanem 
rendszerképződés. Ebből a szempontból nekem az ámk rendszerként jelenik meg, amelynek 
megvannak a maga rendszerelemei a maguk önálló érdekeivel és profiljaival, de számos  
dolgot tudnék mondani – anélkül, hogy módom lett volna elmélyülni ebben –, amelyekben az 
ámk mint önálló entitás létezik, amelyik különbözik azoktól a részentitásoktól, amelyek, ha 
halmazként fogjuk föl, akkor pusztán egy halom. Ez egy rendszer. Hogy ez a rendszer hogy 
működik, kell-e ezzel foglalkozni mint oktatási-művelődési intézménnyel, szerintem ez nem 
lefutott kérdés, ami viszont új akcentust és új jelentőséget kap ezzel a  térségi szerveződési 
gondolattal. 

Amit ön mondott, kicsit félve vagy bizonytalanul, hogy a két minisztérium egyesülése 
azt jelenti-e, hogy mindenki megőrzi a maga profilját, területeit, együvé költöznek, és talán 
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valami könnyebb eszmecsere alakul ki, avagy ez a minisztérium egy új minisztérium lesz, 
amelynek a feladatköre egy új rendszerben való gondolkodást ír elő, vált ki. Számomra ez 
megválaszolatlan kérdés, és ezért gondolom, hogy erről érdemes volna beszélni – és nem 
pusztán a finanszírozás oldaláról. Gyuri pragmatikus megközelítése mögül nekem hiányzik az 
a pedagógiai megközelítés, hogy van-e valami pedagógiai többlete, varázsa annak, hogy ámk 
létezik, azokon a részelemeken túl, amelyekből az ámk építkezik. Eddigi tudásunk szerint 
van. De ennek az új hangsúlyát az adja meg, hogy a két terület most miniszteriális, irányítási 
szinten is együvé kerül.  

Nem tudom, érthetően mondtam-e. Szerintem itt van egy deficit, vagy az oktatásról, 
nevelésről, intézményrendszerről való gondolkodásunkban egy hiány, amelyet jó volna, 
hogyha az ámk-k jobb megismerésével és nagyobb legitimációjával lehetne megemelni. 
Ebből a szempontból nem egyszerűen az a kérdés, hogy benne van-e ez a kifejezés a 
közoktatási törvényben vagy sem.  

Trencsényi tanár úr! 
 
DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ:  Még egy mondatot! Emésztem a miniszter úr délelőtti 

expozéját. Arról beszélt, hogy azért kellett olyannak lennie, amilyen lett, mert a 
pedagógustársadalomban nem igazán nyert szövetségeseket. Hogyha elfogadjuk, hogy az 
óvodapedagógiai szakmai kultúra általában személyközpontúbb, mint a tanítóképzésben és a 
tanárképzésben kialakuló szakmai kultúra – mondom, általában, egyszerűben ab ovo, mert az 
óvodás gyerekkel máshogy nem lehet –, ha elfogadom, hogy a könyvtár szakmai kultúrája 
általában kliensközpontúbb, mint a tanítói és a tanári kultúra – mert hiszen azzal kerül a 
könyvtáros kliensi kapcsolatba, aki eljut a könyvtárig –, ha elfogadom, hogy a 
művelődésszervezőnek nevezett szakmai kultúra a kliensközpontúságban, az adaptivitásban 
fejlettebb, ha úgy tetszik, modernebb, ha úgy tetszik, posztmodernebb szakmai kultúra, mint a 
tanítói-tanári, és ez a három kultúra egy légtérbe, egy tantestületbe kerül – persze, megvan a 
kockázat, amitől Gyuri fél, hogy megeszi a tantestület ezt a három, kisebbségben lévő 
szakmai kultúrát –, megvan az az esélye, hogy igazgyöngyöt termeljen. Ez a program erről 
szól. 

 
ELNÖK: Én azt hiszem, ezt a napirendi pontot befejeztük. Ezzel az idei tanévben az 

OKNT idei utolsó ülését bezárom, azzal a nagyon… Itt három pontot teszek a mondat végére, 
és Szabados Lajos  után folytatom. 

 
DR. SZABADOS LAJOS:  Bocsánatot kérek, de gondoltam, hogy lesz egyebek 

napirendünk is. Nem akartam a távozó miniszter úr beszéde után hozzászólni, de bennem 
nagyon bonyolult érzéseket váltott ki a miniszter úr. Elsősorban azért, mert itt most az egyik 
politikai párt adja a másik politikai pártnak a stafétabotot. A szakma szép lassan ebből ki lett 
rekesztve. Azt gondolom, úgy tehetnénk valamit jobbá, hogyha az éves jelentésnek megfelelő 
„ciklusjelentést” készítenénk, ahol egyrészt ezt a szakmai anyagot véleményeznénk, másrészt 
pedig leírnánk, hogy az OKNT mit csinált. Egyik oldalról halljuk, hogy mit csinált a 
minisztérium az oktatással kapcsolatban – bár én egy kicsit szerényebb lettem volna a 
miniszter úr helyében, mert azért nem teljesen úgy van, nagyon sok ellentmondás is van, és 
ezeket az ellentmondásokat egy ilyen anyagban, annak a megvitatásában felszínre lehetne 
hozni. Én nem vagyok nyugodt, hogyha egy ilyen tárgyalás nem lesz. És ha csak a Hiller 
István idejövetelekor beszélünk erről, azt kevésnek találom. 

 
ELNÖK: A javaslatod? 
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DR. SZABADOS LAJOS:  Hogy legyen egy ciklusjelentés – valakiket meg kellene 
ezzel bízni –, és akkor ezt vitassuk meg. A ciklusjelentésben benne lesz a mi tevékenységünk, 
és benne lesz az is, amiben közös munkát végeztünk, netán leszavaztunk dolgokat. Úgy 
tudom, hogy a Közoktatás-politikai Tanács elvégezte ezt a munkát – nekünk is kötelességünk 
elvégezni. 

 
DR. VÁGÓ IRÉN:  Most az OKNT-ciklusról vagy a kormányzati ciklusról van szó? 
 
DR. SZABADOS LAJOS:  Mi csak az OKNT-ről beszélhetünk.  
 
ELNÖK: Az OKNT ciklusa, ha jól tudom, december végéig tart, tehát akkor érdemes 

lenne az egész OKNT-ciklusról készíteni egy áttekintő elemzést, amiben benne lesz, hogy mit 
végeztünk, miben voltunk eredményesek, miben nem – csak ennek nem most volt a 
napirendje. 

 
DR. SZABADOS LAJOS:  Én ezt javaslatként mondom, hogy foglalkozzunk vele.  
 
ELNÖK: A három pontnál én még folytatnám a mondatot, de előbb akkor Karlovitzot 

hallgassuk meg.  
 
DR. KARLOVITZ JÁNOS:  Még egy mondat erejéig. Erről jut eszembe, ami régóta 

foglalkoztat, hogy hol tart a mi jelentésünk most, melyik évnél? Vagy csak én vagyok 
tájékozatlan? Mert én már nagyon régen olvastam OKNT-jelentést. Ez összefügg ezzel a 
kérdéssel, egy ilyen önértékelő dologgal. Melyik volt az utolsó év, amikor jelentés készült? 
Szeretném forszírozni, hogy legyen.  

 
DR. KELEMEN ELEMÉR:  2005-ben.  
 
NAGY JÓZSEF:  2004-ről. 
 
ELNÖK: 2005-2006. következik. Ez részben fedi azt a fajta ciklusosságot… 
 
HORN GYÖRGY:  Rózsa vezette ezt a bizottságot… 
 
ELNÖK: Nem, Rózsa nem vállalta, és kínomban én elvállaltam, hogy én vezetem. 

Aktuális lesz összeállítani, de azt gondoltam, nincs értelme most kiadni, és három hónap 
múlva áttekinteni az egész ciklust. Most egy olyan éves jelentés lesz, aminek ciklusjelentés 
lesz a címe, és benne lesz ennek az évnek egy kiemelt értékelése, és az egész ciklus.  

Csak annyit akartam volna még mondani minden különösebb elérzékenyülés nélkül, 
hogy én nagyon jól éreztem magam az OKNT-ben, mert egy nagyon színvonalas, jó érzésű 
társaságnak tartom, ahol a különbözőségek, sőt az ellentmondások is olyan kulturált és 
civilizált formában jelentek meg, hogy senki nem kapott sebet, de mindenki kapott 
gondolkodnivalót. Legalábbis én így tudom ezt összegezni, és nagyon örülök, hogy veletek 
dolgozhattam. (Taps.) 

Jó nyarat kívánok mindenkinek! 
 

(Az ülés végének időpontja: 13 óra 01 perc.) 
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Igazolás 
 
Igazolom, hogy a mai napon az Országos Köznevelési Tanács 2006. június 8-án 
(csütörtökön) megtartott üléséről készített szó szerinti jegyzőkönyvet – a megbeszélt 
határidővel – elektronikus posta útján átvettem. 
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