
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J e g y zőkönyv  
 

az Országos Köznevelési Tanács 
2006. szeptember 14-én, csütörtökön, 10 órai kezdettel, 

az Oktatási és Kulturális Minisztérium (Budapest V., Szalay utca 10-14.) 
101. számú tanácstermében megtartott 

üléséről 



 2

 
Napirend:  

 
1. Előterjesztés a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a tankönyvvé nyilvánítás, a 
tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 
23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet módosításáról 

Előadó: Brassói Sándor főosztályvezető-helyettes  
 
2. Döntés a filozófia, dráma és művészettörténet vizsgatárgyak írásbeli 

vizsgaleírásáról 

Az OÉVB álláspontját ismerteti: Horn György 
Meghívott:    Pongrácz László 

 
3. Javaslat a tankönyvvé nyilvánítási eljárásban részt vevő szakértők akkreditált 

pedagógus-továbbképzési tanfolyamára  

Előadó: Szabados Lajos, a TTB elnöke 
 
4. Egyebek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elnököl: Dr. Loránd Ferenc, az OKNT elnöke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jegyzőkönyvvezető: Varga Erzsébet és Pavlánszky Éva (Magyar Gyorsírók és Gépírók 
Országos Szövetsége beszédgyorsíró szolgálat) 
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Az ülés résztvevői 

 
 
 
Az Országos Köznevelési Tanács tagjai: 

 
 
Dr. Báthory Zoltán 
Dr. Brezsnyánszky László 
Dr. Dobos Krisztina 
Farkas István 
Dr. Hadházy Tibor 
Horn György 
Dr. Karlovitz János  
Dr. Kelemen Elemér 
Kertész János 
Liskó Ilona 
Dr. Loránd Ferenc 
Nagy József 
Dr. Polinszky Márta 
Réz Gáborné dr. 
Dr. Szabados Lajos 
Szakács Mihályné dr. 
Dr. Szenes György 
Szilágyi János 
Tóth János 
Dr. Trencsényi László 
Dr. Vágó Irén  
Dr. Vass Miklós 
Dr. Vekerdy Tamás 
 
 

Meghívottak: 
 
Brassói Sándor 
Kajtárné Botár Borbála 
Pongrácz László 
Kaposi József 
Ötvös Zoltán 
Makkai László (FTT) 
Szabó Imre Ernő  
Horváth Gréta 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 10 perc) 
 

DR. LORÁND FERENC, az OKNT elnöke, az ülés levezető elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Jó reggelt és boldog új évet kívánok mindannyiunknak, eredményes munkát az 
OKNT-nek december végéig – mert addig szól a megbízatásunk. Addig tudok csak 
magunknak boldog új évet kívánni, természetesen utódainknak, akik majd januártól átveszik a 
stafétabotot, ugyanolyan jó szívvel kívánom, mint hogyha magunknak kívánnám.  

Mielőtt a napirendet megszavaztatnám, szeretném üdvözölni Kajtárné Botár Borbálát, 
aki a miniszteri kabinet társadalmi és civil kapcsolatok titkárságának a vezetője, és napirend 
előtt megadom neki a szót. 

 
KAJTÁRNÉ BOTÁR BORBÁLA:  Nagyon szépen köszönöm. Szervusztok, jó napot 

kívánok! Én azt gondolom, hogy nagyon sok régi kedves ismerőssel találkozunk. Engedjétek 
meg, hogy mindenekelőtt átadjam miniszter úr szeretetteljes és tiszteletteljes üdvözletét. 
Őszintén reméljük, hogy az Országos Köznevelési Tanács következő ülésére már el tudna 
jönni. Elnézést kér azért, amiért ezt a mai ülésen nem tudta megtenni, de bizonyára tudjátok, 
hogy nemcsak a tárca átszervezésével, hanem  a tanévkezdéssel és  hála istennek a sok-sok új 
iskola átadásával kapcsolatban is örökös vidéki programjai vannak – egyéb feladatairól már 
nem is beszélek.  

Tisztelettel kéri az OKNT-t, hogy amennyiben lehetséges, a következő ülést október 
19-én tartsátok, amennyiben ennek nem lenne akadálya, ezen a napon szeretné személyesen is 
köszönteni az OKNT tagjait. Természetesen addig, amíg az OKNT soros megújulására sor 
nem kerül, változatlanul az OKNT tagjainak delegálja azt a három miniszteri delegáltat is, 
akit a korábbi miniszter ezzel megbízott. Azért elnézést kérünk, hogy ennek a formai részét 
eddig nem rendeztük. Egyszerűen annyi feladat adódik abból, hogy a két tárcát össze kell 
fésülni, újra össze kell állítani, hogy ilyen figyelmetlenségek és lehetetlen dolgok 
előfordulnak. 

Azért is elnézést kell kérnem, ha az első időszakban még néha az Országos 
Köznevelési Tanács jogosítványait csak bizonyos időkéséssel tudjuk követni és figyelembe 
venni. Higgyétek el, ennek is elsősorban az az oka, hogy itt rohamtempóban kell jó néhány 
rendelet, törvény előkészítését elvégezni.  

Én kérném szépen a megértéseteket, a türelmeteket, és a további bizalmatokat. Azt 
gondolom, hogy a miniszter mindenképpen hasonló mértékben számít az együttműködésre, 
mint azt tette politikai államtitkár korában, illetve ahogy a korábbi miniszter ezt elvárta és 
tette. 

Köszönöm szépen a szót, és jó munkát kívánok. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen, és ezek szerint a három miniszteri megbízottunk 

december végéig tagja az OKNT-nek, és ezt írásban meg fogjuk kapni, tehát nem kell attól 
félni, hogy a meghozott határozataink legitimitását kétségbe lehetne vonni azért, mert három 
miniszteri megbízott megbízatását nem újították meg.  

Javaslom, hogy fogadjuk el ezt a szóbeli közlést, és várjuk az írásbeli megerősítést. 
A másik, hogy miniszter úrral beszéltem az időpontról, amikor el tudna jönni az 

OKNT-vel ismerkedni, meg nekünk is módot adna, hogy az ő elképzeléseivel ismerkedjünk. 
Az októberi ülés rendes időpontja a miniszter úr számára nem alkalmas: előzetesen 
iskolaavatás van vidéken. Ezért került sor arra, hogy vagy héttel előbbi csütörtökön, vagy egy 
héttel későbbi csütörtökön tartsuk. 12-e lett volna a rendes időpont, és most hallottuk, a 19-ei 
időpontot kérem, hogy fogadjuk el.  



 5

Van-e, akinek nem alkalmas a 19-e, nem tudja kifésülni onnan a dolgait? (Nincs ilyen 
jelzés.) Nincs. Jó, akkor határozatként kérem megfogalmazni, rögzíteni, hogy az októberi ülés 
időpontja 19-e, és egyik napirendi pont a miniszter úrral való találkozás. 

Ezek után szeretném a napirendet megszavaztatni. Bizonyára már át tudtátok futni azt 
a rövid feljegyzést, amit én készítettem – csak aláírni felejtettem el. Bár egyes szám első 
személyben mondom, hogy mivel értek egyet, csak nem lehet tudni, hogy az kicsoda – de 
rátok bíztam, hogy úgyis kitaláljátok. 

Ezeket az operatív pontokat, amelyek szavazással járnak, tehát okvetlenül jelen kell 
lennünk szavazatarányosan, nem szeretném a végére hagyni. Ezért azt javaslom, hogy az első 
napirendi pontot hagyjuk a helyén – ez a filozófia, dráma és művészettörténet vizsgatantárgy 
érettségi vizsgaleírásáról szóló előterjesztés –, és a második napirendi pont előtt ezeket az 
operatív ügyeket vegyük elő. Hat pontban összegeztem, amiben döntenünk kell. Nem lesz 
olyan bonyolult, de nem szeretném, ha elhúzná az időt, és a végén nem tudnánk 
mindannyiunk jelenlétében szavazni róluk. 

A javaslatom tehát az, hogy az egyes napirendi pont a helyén marad, a kettes lesz az 
operatív teendők szavazása, lebonyolítása, bizottságok feltöltése és így tovább, harmadik lesz 
a jelenlegi második – és így csúszik eggyel odébb minden napirend.  

Van-e ehhez valami hozzászólás, észrevétel? (Nincs.) Akkor kérem, hogy aki 
elfogadja a napirendet, kézfeltartással szavazzon. (Szavazás.) Egyhangú, köszönöm szépen. 

Át is adom a szót az első napirendi pont meghívottjainak, illetve előterjesztőjének, 
Horn György úrnak, és köszöntöm Pongrácz László urat, Kaposi Jóskát és Ötvös Zoltán 
főtanácsos urat. Gyuri, tiéd a szó. 

 
HORN GYÖRGY:  Tisztelt Tanács! Az Országos Érettségi Vizsgabizottság, nem 

mondanám, hogy vita nélkül, mert eléggé vehemens vitában – bár nem az adott konkrét 
kérdésről, hanem újra és újra előkerül az érettségi egészének dilemmája minden egyes konkrét 
kérdésnél –, többségi határozattal mindhárom tárgy módosítását – itt az írásbeli a módosítás – 
az eredeti követelménynek, vizsgaleírásnak az ilyen irányú megtartását és ilyen irányú 
módosítását a négy jelen lévő tagból 3:1 arányban javasolja.  

Kérem a Köznevelési Tanácsot, hogy ezt az előterjesztést fogadja el, erősítse meg az 
OÉVB javaslatát.  

Köszönöm, ennyi az egész. 
 
ELNÖK: Vélemények, hozzászólások? Trencsényi László! 
 
DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ:  Elnök úr! Tisztelt Tanács! Én két tantárgy ügyében 

éreztem magamat valamennyire kompetensnek – az egyikben ráadásul tettestársnak is, hiszen 
a dráma követelményeknek korábban szakértő lektora voltam, tehát tulajdonképpen a saját 
munkám is benne van. Mindenképpen támogatom az OÉVB többségi javaslatát. 

Egy jó anyagon is mindig van mit csiszolni, úgyhogy egy icipicit mégis nagyon 
röviden gondolkodnék együtt veletek. A drámával kezdeném. 

Most, hogy újraolvastam, érzem azt, hogy a célok kifejtésénél a második francia 
bekezdés és a negyedik francia bekezdés tulajdonképpen tautológia. Tudja használni a 
megismert fogalmi készletet és tudja alkalmazni színháztörténeti és elméleti ismereteit. Van 
árnyalat a kettő között, tehát itt tulajdonképpen mind a kettőnek az ismeretek kreatív 
alkalmazása a célja. Lehet, hogy ha ez egy célban jelenne meg, akkor átláthatóbb lenne. Tehát 
a második és a negyedik, amelyik az ismeretek alkalmazására vonatkozik. 

Ugyanígy a harmadik és az ötödik, ahol a gyakorlati drámai önkifejezésről szól a két 
cél, tulajdonképpen ismétli egymást. Tehát lehet, hogy ha csak nincs ennek külön indoka, 
akkor itt egy összevonás áttekinthetőbbé tenné a funkciókat. 
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A másik kettő végképp csak szőr. Az emelt szintű követelményeknél világos, hogy a 
XIX. századi magyar dráma után a hazai színjátszás kezdetei, ez nyilván Kelemen Lászlóra 
utal, de lehet olyan drámatörténész, aki azt mondja, hogy a hazai színjátszás kezdetei valahol 
a Volga-Káma őshazában kezdődtek egy sámánisztikus szertartáson, tehát itt én pontosítanám 
a történeti definíciót egy jelzővel. 

Végül pedig, talán ez a lényegesebb: a vizsgaleírásnál a szóbeli vizsgáknál a 
tételekben törekedni kell a változatosabb problémamegoldást ösztönző, az elemzési 
képességeket mérő feladatok megfogalmazására. Sajnálom, hogy Vekerdy nincs itt, mert ez 
egy voks lenne mellettem, a problémamegoldás után én betoldanám, hogy „és az érzelmi 
intelligenciát ösztönző”, hiszen tudjuk, hogy erről van szó. Gondolom, hogy ezzel a 
betoldással csak nyer az előterjesztés, látom, bólogatnak a szerzők. 

A művészettörténettel kapcsolatban csak egy észrevételem lenne. Ha nagyon akarom, 
benne van, de ha nagyon akarom, akkor nincsen benne a XX. századi művészettörténeti 
jelenségek világában, akár innen fogalmazva, akár úgy, de a szocialista realizmust nem 
találom benne. Pedig akár szeretjük, akár nem, művészettörténeti tény, tehát érdemes belőle 
érettségit tenni, vagy ha történetileg nézem, akkor a két háború közötti művészeti 
csoportosulások között a szocialista képzőművészek köre hiányzik, amelyik akár a római 
iskolával, akár a Greshammel azonos mértékű volt, de ha ennél kritikusabbak akarunk lenni, 
bár a tények elemzése nem jelent feltétlenül ideológiai kritikát, akkor egy olyan tételajánlatot 
tennék, hogy a diktatúrák művészete, amit szerintem érdemes és segíti az érettségiző gyerekek 
eligazodását. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Báthory Zoltán! 
 
DR. BÁTHORY ZOLTÁN: Köszönöm szépen a szót. Nekem két kérdésem, illetve 

megjegyzésem lenne. Az első. A törvény azt mondja, hogy minden bemeneti és kimeneti 
szabályozó eszköz forrása a nemzeti alaptanterv. Tehát valahogy meg kell találni a 
kapcsolatot a nemzeti alaptanterv, a kerettantervek, a helyi tantervek, sőt a kimeneti eszközök, 
tehát így az érettségi felé, és a kompetenciamérések felé is. Így alkot ez koherens tartalmi 
szabályozási rendszert. 

Tudom azt, hogy ez sajnos, nem így valósult meg az elmúlt években, tehát egy ilyen 
utólagos elemzést lehet végezni, hogy mennyiben igen, mennyiben nem. Ez különösen 
nagyon élesen vetődik fel az érettségi vizsgatantárgyakkal kapcsolatban. A filozófiát 
bármennyire is szeretnénk, nem tudjuk expressis verbis kikövetkeztetni a nemzeti 
alaptantervből, a drámát igen, azt nagyon is alaposan, hiszen van egy ilyen NAT műveltségi 
terület, hogy dráma és tánc, és ebből le lehetne vezetni. 

A művészettörténet esetében szintén az van, hogy nem lehet levezetni. Lehet, hogy a 
koncipiálók fejében ez van, és ez a filozófiánál jól fel is fedezhető, hogy azok az értelmi 
műveletek, amelyekre, mint követelményekre hivatkozik, azok természetesen benne vannak a 
NAT-ban. Nem így a művészettörténetnél, ott még egy ilyen közvetett kapcsolatot sem lehet 
felfedezni. Tudom, hogy ez egy, a jelenlegi témánál egy kicsit tágabb, bonyolultabb téma, de 
azt hiszem, itt az ideje, hogy felvessük, és mindig újra és újra felvessük, amikor ez valamilyen 
módon megjelenik. 

A másik megjegyzésem a művészettörténettel kapcsolatos. Egyszerűen nem értem, 
hogyan lehet az, hogy még mindig az ismeret, készség, jártasság szinten mozog egy 
dokumentum, amikor az már azért szakmailag meglehetősen túlhaladott. Ez olyan, mintha 
a ’78-as tantervhez kapcsolódó művészettörténet érettségi vizsgát koncipiálná a szerző. Azt 
gondolom, hogy a másik kettőben ez a követelményrendszer-kérdés rendben van, tehát már 
csak azért is, hogy szerkezeti hasonlóság legyen a különböző tartalmú érettségi vizsgatárgyak 
között. Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Hadházy Tibor! 
 
DR. HADHÁZY TIBOR: Nagyon röviden szeretnék egy kis segítséget kérni, 

értelmezési segítséget a magam számára. Tehát kérdést fogalmazok meg, illetve megjegyzést. 
Az érettségi emelt szintű, illetve középszintű vizsgájának értékelési szempontjait kellően 
egzaktnak és kezelhetőnek tartják-e a szerzők? Akkor ezután mondom a konkrétumot. 

Az, hogy világosság 5 pont, én ezt nehezen tudnám adott esetben értelmezni kellő 
egzaktsággal, a feladat megértésével is vannak persze gondjaim, és a szituáció megértésével a 
gyakorlati vizsgán. Azt pedig pláne nehezen tudom elgondolni, hogy hogyan fogják kezelni 
az emelt szintű érettségi gyakorlati vizsgáján az utolsó előtti bekezdésben leírtakat, hogy 
amennyiben a vizsgáló a közös szóbeli produkcióban nem játszóként vesz részt, az előadások 
helyett értelemszerűen az adott feladat színházszakmai megoldásának minőségét kell 
értékelni. 

Tudom, hogy nem kell nagyon – és én sem teszem ezt – mindent nagyon egzaktan 
értékelni és a mennyiségi, minőségi értékelés összhangját meg kell teremteni, de ha az egyik 
oldalra pontokat írunk, ami abszolút egzakt ügy, akkor gondom lesz a bal oldallal. (Zaj, 
közbeszólások.) A bal oldalra írottakkal. 

 
ELNÖK: Nemcsak neked. (Derültség, zaj.) Horn György! 
 
HORN GYÖRGY: Elkövettem azt a szerintem, vagy legalábbis részemről szokványos 

hibát, hogy úgy gondoltam, hogy mivel itt túl vagyunk egy érdemi vitán, annak csak a 
konklúzióját közöltem az OKNT-vel, és nem a mögöttes tartalmakat. Tehát arról szeretném 
tájékoztatni az Országos Köznevelési Tanácsot, hogy itt a bizottságban komoly szakmai 
kérdések merültek fel, egészen szélső módon elutasítva is például a művészettörténetnek ezt a 
fajta ismeretközpontúságát.  

Itt a dilemma a következő volt, és ezt szeretném, ha megértenék, hogy meglévő 
követelmények mentén kellett valamilyen módon döntenie a bizottságnak. Arról van szó, 
hogy itt az egységes eljárási rendszerben, tehát a közoktatás egész egységes eljárási 
rendszerében ezekre a tárgyakra, mivel megjelentek a felsőoktatásnak a belépésével a 
bolognai folyamatba a szabad bölcsész szakon, mint tárgykiváltók, ezért az eljárás 
technológiájában kellett megjeleníteni az írásbelit is, ami azt jelenti, hogy nekünk, bár van 
köztünk vita, és nyilván ha nemcsak így beszűkítve jelenik meg a feladat, akkor tágabb 
értelemben számtalan fontos és érdemi kérdést kell megvitatnunk, az volt a feladatunk, hogy 
arra a kérdésre válaszoljunk, hogy ha a történelmet kiválthatja a művészettörténet, akkor 
történelemből lehet-e írásbeli vagy kell-e írásbeli, és ha kell, akkor ez az-e. …vagy 
művészettörténetből. Nem tudom, mit mondtam. (Dr. Szenes György: Történelmet.)  

Azt gondolom, az OKNT-nek is ez a dilemmája, hogy egy elfogadott dráma, filozófia, 
művészettörténet követelményrendszer – egy létező követelményrendszer, egy már 
megjelentetett, jogilag is működő rendszer – egy elemének a módosításáról kell döntenünk. 
Nem arról kell döntenünk, hogy az helyénvaló-e, hanem hogy ez koherens-e azzal. Ez egy 
súlyos dilemma volt. Mihály Ottó pontosan meg is fogalmazta: neki az az alapvető dilemmája, 
hogy a koherenciát mindig olyasminél kérik tőle, amihez képest egyáltalán nem biztos, hogy 
magával a követelményrendszerrel azonosulni tud.  

Itt most az a feladat, az a probléma, hogy a 2008 májusában érettségiző, jelenleg 11. 
évfolyamos, filozófiát, drámát, művészettörténetet tanuló tanuló számára a bolognai 
folyamatból következő egységes belépési rendszernek ezt a kapuját ezzel a technológiával 
kinyithatónak tartjuk-e vagy nem. Nem tudom, elég világosan fogalmaztam-e.  
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BRASSÓI SÁNDOR:  Amúgy is kinyílik, csak az írásbelik nélkül. 
 
HORN GYÖRGY:  Igen, de az eljárás ezt jelenti. Ez azért gond, mert egyébként én is 

azt gondolom, hogy magát az érettségi rendszert mint modernizációs kimeneti szabályozó 
eszközt – nyilván szakmailag is vitatható egy csomó eleme, amihez én nem értek – is meg 
kellene valamikor, valahogyan vitatni, és ezek a kérdések számtalanszor újra és újra 
előjönnek. Csak megint az a dilemmám, hogy arra a kérdésre, hogy lehet-e pontszámokból 
lefordítani egy egyébként csoportban megjelenített, sőt, esetenként a csoportban nem is 
szereplő kreativitást. Csak az a technológia maga, hogy az ELTE Bölcsészettudományi Karán 
emelt szinten hány pontot kap az a tanuló, aki a drámát mint érettségi tárgyat bemenetként is 
választotta, és elég kreatív-e. Nyilván abszurd maga a mondat is, de nekünk most erről kell 
döntenünk, hogy ezt jóváhagyjuk vagy nem. Ez számomra inkább jogtechnikai, nem tartalmi 
kérdés.  

Elnézést, mert ezt tulajdonképpen a bevezetőben kellett volna elmondanom, csak nem 
voltam eléggé előrelátó.  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Báthory Zoltán, Karlovitz, aztán Dobos Krisztina. 
 
DR. BÁTHORY ZOLTÁN: Természetesen én is jól ismerem azt a jelenséget, hogy 

utólag született dokumentumokhoz próbáljuk keresni a koherenciát, nem a forrástól megyünk 
a periféria felé. De most azért van egy történelmi alkalom, hogy ezt a vitatható trendet 
megfordítsuk. A miniszter úr létrehozott egy NAT-bizottságot, amelynek az a feladata, hogy 
felülvizsgálja a NAT-ot és a NAT-hoz tartozó szabályozási rendszert. Ez a miniszter kötelmei 
közt megtalálható a közoktatási törvényben.  

Ez egy egyedi alkalom – Brassói Sándor jól ismeri, hiszen ő gondozza ezt a projektet a 
minisztérium vezetői közül –, hogy ezt a dolgot rendbe hozzuk, és úgy gondolom, hogy ebben 
az OKNT-nek is részt kell venni. Hogyha 2008-ban, így elfogadom, de ez hosszan nem 
tartható. 

 
DR. KARLOVITZ JÁNOS:  Örömmel olvastam ezeket a tervezeteket, és úgy vélem, 

hogy az érettségit gazdagítja. Nem tudom, voltak-e ezek a tárgyak, úgy tudom, hogy nem, 
most választhatóak… (Többen: Voltak!) Voltak, de most kidolgozott formában. Én örülök 
neki, nagyon gazdag anyag. Egy kicsit nehéz anyag is, lehet vitatkozni a súlypontokon, és 
valóban megfontolandó, amit Báthory tanár úr fölvetett. Mind a mellett úgy érzem, érdemes 
továbbengedni. Úgyis bekövetkezik majd a gyakorlati kipróbálás, és utána meg kell vitatni, 
hogy vált be.  

A mondandóm másik része, hogy ugyanakkor én csodálkoztam, hogy az érettségi 
írásbelinek nincs egységes szerkezete. Nem egy sablonszerkezet szerint épül fel, hogy olyan 
sorrendben, hanem szabadságot adott: van, aki az egyes részleteket tette előre, a tananyagot, 
van, aki a célkitűzéseket… Nem állítom, hogy egységesíteni kellene, de fölmerült bennem, 
hogy ha egyazon témáról vagy egyazon műfajról van szó, érdemes lenne talán valami ritmust 
adni, szerkezetet ennek a műfajnak. 

A harmadik inkább tartalmi kérdés – elnézést kérek, hogy fölvetem. Ebben a teremben 
szétnézve, ahol ültünk már a70-es, 80-as években, és vadul próbáltuk kritizálni a marxizmust 
– mondjuk rejtetten, mert nyíltan nem lehetett –, ezekben az anyagokban, különösen a 
filozófiában nagyon derék dolog, hogy a klasszikus filozófia nagyon erőteljesen megjelenik, 
de én a mai fejemmel, amikor egyre jobban látom, hogy bár annak idején tagadtam a 
marxizmust, de mennyire állnak a tételei a kapitalizmust illetően, különösen a kapitalizmus 
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kritikáját illetően, azt mondom, hogy nagyobb teret lehetne engedni ennek a gondolkodtató és 
aktualizáló… (Zaj.)  

A másik – utolsó – amit fölvetnék, hogy a hétköznapi dráma, a hétköznapi filozófia… 
Tréfából föl szoktam vetni hallgatóknak, hogy miért is élünk, vagy „Ön miért él?”. És erre a 
kérdésre csodálatos módon rendszerint az a válasz, hogy „Ezen még nem is gondolkodtam”. 
Tehát a legfontosabb kérdés a filozófiában az, hogy miért is élünk. Ezt valamikor a 
katekizmus tette fel első kérdésként, hogy mi végett vagyunk a világon. Ez a hétköznapi, 
egyénre szabott filozófia, dráma és művészettörténet mintha egy kicsit halványabb volna 
ezekben a tervekben. Bátrabban lehetne. 

 
DR. DOBOS KRISZTINA:  Azt gondolom, hogy a Köznevelési Tanácsnak nem lehet 

feladata, hogy az egyes tárgyak belső részeit vizsgálja, mert erre vannak szakértők, 
megvizsgálták. Nekünk az a feladatunk, hogy megnézzük, lehet-e ebből a három tantárgyból 
érettségizni. Miután a gyakorlat azt mondja, hogy lehet, mert eddig is érettségiztek, és nem 
gondolnám, hogy most hirtelen azt mondjuk, hogy nem lehet, akkor ennek következtében azt 
a kérdést nem lehet föltenni, hogy lehet-e drámából, művészettörténetből és filozófiából 
érettségizni – tavaly is érettségiztek, feltehetően idén is fognak, meg jövőre is. Azt hiszem, ezt 
a kérdést nem jó föltenni. Lehet arról beszélni, amit Báthory Zoltán mondott, hogy a NAT-ból 
levezethető, de sok minden nem vezethető le a NAT-ból, ami működik – hogy ez sajnos vagy 
nem sajnos, ezzel most nem szeretnék foglalkozni. 

A másik a formai rész, tehát hogy milyen struktúra, milyen pontozási rendszer legyen. 
Ha őszinték vagyunk, az összes tantárgynál vannak kérdéseink. Aki már érettségiztetett, 
pontosan tudja. Matematikából el tudok sorolni ötöt, nyilván más tantárgyból megint így van. 
Azt gondolom, a szakemberek megpróbálták a lehető legjobban megkonstruálni, hogyan lehet 
pontozni. Mondjuk a társas szereplésnél énekből is van lehetőség arra, hogy két gyerek énekel, 
sőt kánont énekelnek, és csak egy érettségizik, az összes többit behívjuk. Én is láttam ilyen 
érettségit. 

A harmadik: azt gondolom, nekünk az a feladatunk, hogy ha megfelel annak a 
struktúrának, amit eddig alkalmaztak, és a többihez hasonló, akkor igent kell mondani. 
Mindannyian feltehetjük a kérdést, hogy ezt lehet csinálni vagy nem lehet, de feltehetően nem 
vagyunk ebben szakemberek és nem vagyunk kompetensek. Én azt gondolom, hogy ez 
működő rendszer, ennek egyfajta, a többihez igazított rendszere. Vannak elvi kérdések, 
amiket Gyuri említett, de ezt ne ennél tegyük föl, hanem sorban föl kellene tenni, hogy milyen 
tárgyakból gondoljuk az érettségit, hogyan gondoljuk az érettségit, de ezt nem lehet minden 
alkalommal újból és újból feltenni.  

Én tehát azt javaslom, hogy fogadjuk el, és lépjünk tovább. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha nincs több hozzászólás, akkor én mondanék egy-két 

dolgot. Báthory Zoltán hivatkozott arra, hogy ide fog kerülni az egész NAT-problematika. 
Vass Vilmossal, aki a NAT-revíziós bizottság elnöke, beszéltem, és ő októberi ülésünkre 
ígérte, írásban előzetes kiküldés alapján a NAT felülvizsgálatára vonatkozó alapelveket és az 
egész technológiára vonatkozó elképzelését annak a bizottságnak, amelyet a miniszter ebben a 
témában létrehozott. Tehát a következő ülésünknek, az ezek szerint október 19-ei ülésünknek 
a miniszter úr látogatása melletti második fix napirendi pontja az lesz, hogy az egész NAT-
felülvizsgálatot meg fogjuk tárgyalni. Azokat a kérdéseket, amelyeket Báthory Zoltán említett 
és az ezekhez hasonlókat, ezzel kapcsolatban nagyon fontos volna feltenni, illetve már 
előzetesen a bizottságnak tolmácsolni fogom és el fogom küldeni ezt a jegyzőkönyvet, ami 
erről az ülésről készült, hogy az állásfoglalásukban vagy javaslatukban ennek már legyen 
nyoma. 
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Egyébként pedig én is úgy fogtam fel, ahogy Dobos Krisztina ezt az anyagot, főleg, 
hogy Gyuri volt szíves pótlólag ennek a pragmatikus szükségességét megvilágítani, hogy itt 
most ne keverjünk össze elvi vagy akármilyen szakmai kérdéseket azzal a praktikus 
helyzettel, hogy egy működő rendszerbe utólag nem lehet belelépni azzal, hogy milyen lett 
volna vagy mivel lehetett volna jobb az egész, miközben ez már így működik. 

Tehát az én javaslatom is az, ami az OÉVB elnökének a javaslata, hogy tudván, hogy 
most nem a tökéletes műre biccentünk, de a működés folytatása érdekében, lehetősége 
érdekében javaslom, hogy az OKNT fogadja el ezt a három érettségi vizsgakövetelményt, és 
ezzel ezt a napirendi pontot le lehetne zárni. Van-e még hozzászólás? (Nincs jelzés.) 

Nincsen hozzászólás. Mielőtt szavazásra teszem fel a kérdést, van-e még valakinek 
valami mondanivalója? 

 
DR. HADHÁZY TIBOR: Azt szeretném kérni, hogy külön-külön kerüljenek 

szavazásra. 
 
ELNÖK: Jó. Akkor kezdjük a drámával. Aki egyetért azzal, hogy ezt az előterjesztést, 

az OÉVB előterjesztését az OKNT igenlő módon vegye tudomásul, azaz elfogadja ezeket a 
dokumentumot, jelezze! (15) Aki nem fogadja el? (0) Aki tartózkodott? (3) 

A második a művészettörténet, ugyanez a kérdés. Aki elfogadja a dokumentumot, 
emelje fel a kezét! (15) Aki nem fogadja el? (1) Aki tartózkodott? (2) 

Következik a filozófia. Aki elfogadja, kérem, jelezze! (16) Aki nem fogadja el? (0) 
Aki tartózkodott? (2)  

Köszönöm szépen a meghívottaknak is a jelenlétet. 
Kérem, vegyétek elő ezt a feljegyzésfélét, amit Zsuzsa kiosztott, és vegyük sorra a 

feladatainkat. Fésűs úr levelét mellékelten megkaptátok. Tehát az egyik feladatunk az, hogy a 
MAB-ba jelöljünk valakit. Augusztus 1-jén kaptam a levelet, azzal, hogy 60 napon belül 
gondoskodjunk, delegáljunk valakit a Magyar Akkreditációs Bizottságba. Erre vonatkozóan 
azt a javaslatot tettem írásban, hogy Trencsényi Lászlót jelöljük erre a posztra. Van-e más 
javaslat? 

 
SZILÁGYI JÁNOS: Kérdésem van, hogy felvetődött-e esetleg más alkalmas jelölt? 
 
ELNÖK: Most vetődhet fel. Ezért kérdezem. Én leírtam írásban az én javaslatomat, de 

ez nem határozati javaslat. Most mindenki javasolhat, és a felmerülő nevekből választunk. 
 
SZILÁGYI JÁNOS: Én tudnék javasolni, például Szenes urat. 
 
DR. SZENES GYÖRGY: Köszönöm szépen, nagyon kedves, de nem vállalok már 

semmit. Már annyi van, hogy nem vállalom. Köszönöm szépen.  
 
SZILÁGYI JÁNOS: Akkor más javaslat nincs. 
 
ELNÖK: Van-e még más javaslata valakinek? (Nincs jelzés.) Akkor, aki elfogadja, 

hogy az OKNT a MAB-ba Trencsényi Lászlót jelölje, tegye fel a kezét! (16) Aki nem fogadja 
el? (0) Aki tartózkodott? (2) 

A következő: Nagy József professzor úr lemondott a kerettantervi bizottság elnöki 
tisztjéről és a bizottsági tagságáról is egyéb irányú elfoglaltságai miatt. A helyébe kell nekünk 
valakit választanunk. Mint látjátok a papíron, én Vekerdy Tamást javaslom. Egyetlen érvem 
volt, különösen a személyes kvalitásain kívül, hogy ő képviseli az alternatívokat. Ő tudja, és 
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vele egyeztettem, hogy ha most történetesen megszavazzuk, akkor ne értelmezze 
orvtámadásként.  

 
DR. POLINSZKY MÁRTA: Maximálisan egyetértek a személyi javaslattal, és azzal, 

hogy végre lesz egy alternatív képviselő, az nagyon jó, de arra szeretném felhívni az elnök úr 
figyelmét, hogy annak idején az elnököt a bizottság tagjai választották meg, tehát ebből nem 
volt teljesen világos számomra, hogy elnöknek is javasolja az elnök úr vagy csak tagnak? 

 
ELNÖK: Köszönöm a korrekciót. Természetesen csak tagnak, és amint Vekerdy, mint 

tag ott van, megválasztják az új elnököt. Ez az én pontatlanságom volt. 
 
DR. SZABADOS LAJOS: Szintén ilyen procedúrával kapcsolatos. Eddig az volt a 

szokásunk, hogy a bizottsági tagságra az OKNT-tagok jelentkeznek. Fordítunk, változtatunk? 
 
ELNÖK: Nem okvetlenül. Feltehettem volna úgy is, hogy ki jelentkezik erre a 

tagságra, csak elé akartam menni a dolognak, de nem azért, mert Vekerdyhez ragaszkodnék. 
Most akkor felteszem pótlólag a kérdést, hogy aki jelentkezne erre a tisztségre, tegye fel a 
kezét, adja meg a módot, hogy döntsünk fölötte. 

 
DR. DOBOS KRISZTINA: Volna egy kérdésem, amíg gondolkodnak. Nem az 

szerepel az szmsz-ünkben, hogy titkosan kell szavazni? (Liskó Ilona: Ha több jelölt van.) Úgy 
emlékszem, hogy az van az szmsz-ünkben, nehogy utólag gond legyen. 

 
KOSINSZKY ZSUZSA: Személyi kérdésekről titkosan kell szavazni, de miután még 

most csak javaslatokról van szó… 
 
HORN GYÖRGY: Szavazzunk a javaslatokról, és a döntés után legyen egy lista, hogy 

kik vannak ott, és csináljunk a szünet előtt egy szavazást. 
 
ELNÖK: Tehát akkor egyelőre arról van szó, hogy ki kerül a javasoltak listájára, és 

utána döntünk. 
Akkor most tehát arról szavazunk, fölkerüljön-e arra a bizonyos cédulára, amit majd 

titkosan megerősítünk. Aki tehát elfogadja, hogy a javasolt személyek listájára Vekerdy 
fölkerüljön, tegye föl a kezét! (17)  

Más névre van-e javaslat? (Nincs.) Köszönöm. 
A következő pont: kaptunk Hunyady Zsuzsától egy levelet. Arról szólt ez a levél, hogy 

az MTA Pedagógiai Bizottsága és a Magyar Pedagógiai Társaság javasolja, hogy az OKNT is 
legyen azon szervezetek sorában, amelyek a VII. Nevelésügyi Kongresszus összehívását 
kezdeményezik. Én erre szóban mondtam, hogy örömmel terjesztem elő.  

Itt tehát két dologról kell állást foglalnunk: 
Vállalja-e az OKNT, hogy a Magyar Pedagógiai Társaság, illetve az MTA Pedagógiai 

Bizottsága mellett a VII. Nevelésügyi Kongresszus kezdeményezőinek vagy összehívóinak 
sorában szerepeljen? Amennyiben azt mondjuk, hogy igen, akkor válik aktuálissá a második 
kérdés. 

Abba a bizottságba, amely a kongresszus szakmai, tartalmi előkészítését végzi, kit 
jelölünk. Itt szerepel az én javaslatom, Báthory Zoli neve, anélkül, hogy egyeztettem volna 
vele, tehát még ő is joggal tiltakozhat ellene. 

Fölteszem szavazásra az első kérdést, hogy vállaljuk-e ebben a kezdeményező szerepet. 
Aki igen, tegye föl a kezét! (13) Tudni kell, hogy 2008 augusztusában kerül sor erre a 
kongresszusra. Aki nem? (1) Aki tartózkodott? (2) Ez így még nem jó. Nézzük még egyszer! 
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Aki tehát egyetért azzal, hogy a VII. Nevelésügyi Kongresszust összehívó testületek sorában 
az MTA Pedagógiai Bizottsága és a Magyar Pedagógiai Társaság mellett az OKNT is 
szerepeljen, tegye föl a kezét! (Dr. Szenes György: Egy kis korrekció! Nem csak három lesz, 
várhatóan más szervezetek is fognak erre felkérést kapni, tehát nem kizárólag erről a három 
szervezetről van szó. - Szavazás.) 17 igen és 1 nem.  

A következő kérdés, hogy arra a bizonyos listára, amelyről személyi kérdések kapcsán 
majd titkosan fogunk szavazni fölkerülhet-e a Báthory Zoli neve. Először téged kérdezlek, 
Zoli. (Dr. Báthory Zoltán: Igen.)  

 
LISKÓ ILONA:  Ez nem bizottsági tagság! 
 
ELNÖK: Hogy delegálunk-e valakit egy szakmai bizottságba. Én nem ragaszkodom 

hozzá, hogy titkosan szavazzunk. 
 
LISKÓ ILONA:  Én nem tudom pontosan a jogszabályokat, de ez nem a mi állandó 

bizottságunk, hanem alkalmi feladat Zolinak. Erről talán mégse kellene titkosan, papíron… 
 
ELNÖK: Én csak attól való félelmemben, hogy megint elkövetem azt a műhibát, hogy 

azt hiszem, le lehet egyszerűsíteni.  
 
LISKÓ ILONA:  Gondolod, hogy annyian tolonganak ezért a feladatért? 
 
ELNÖK: Sose lehet tudni, kiben mi buzog. Féltem, hogy Zoli se… 
Volt tehát egy javaslatom Báthory Zolira. Ő elvállalta, aki hajlandó ezt a feladatot 

megszavazni neki, tegye fel a kezét. (Szavazás. – Kosinszky Zsuzsa: Innentől tizenhét a 
létszám.) Aki nem szavazza meg? Csak Báthory Zoli tartózkodott – meg is értem. 

Most egy nehezebb téma következik: a Nevelési Tanácsadók Országos Egyesülete 
intézett hozzám egy levelet, amelyben, arról írnak, hogy az átszervezés során az ő szerepük 
megváltozik, mert ez szerepel a cselekvési tervben, és megfogalmazták az ő aggodalmaikat. 
Kérik, hogy az OKNT tárgyalja meg a nevelési tanácsadók egész problematikáját. 

Ezzel kapcsolatban kifejtettem az aggodalmaimat. Az a kérdés merül föl, hogy 
értelmezzük a mi kompetenciánkat. Félek belemenni egy ilyen utcába, mert akkor számos 
más kérdésben is bármilyen átszervezéssel kapcsolatban tárgyalnunk kell, és félek, hogy 
elszalad ebbe az irányba az OKNT tevékenysége. Nekem ilyen aggodalmaim vannak, azzal 
terjesztettem ide.  

Márta? 
 
DR. POLINSZKY MÁRTA:  A levélből az derül ki, hogy a közoktatási törvény 

módosítása fölveti a veszélyt, és hogy a végrehajtási utasításból fogunk valamit megtudni. 
Nyilván ez valami jogszabály lesz, és a jogszabályok ide szoktak kerülni elénk. Én nem 
gondolom, hogy ezzel külön foglalkozni kellene. Azt gondolom, amikor az ezzel kapcsolatos 
jogszabály kerül elénk, akkor kell erről tárgyalni. 

 
ELNÖK: Dobos Krisztina kezét láttam a levegőben, utána Liskó Ica és Horn Gyuri. 
 
DR. DOBOS KRISZTINA:  Két problémám van. Az első az, hogy még hajdanán 

mondtam, hogy jó lenne, ha a II. Nemzeti Fejlesztési Terv ránk vonatkozó részét 
megtárgyalnánk. Ez nem történt meg. Az is jó lenne, ha a cselekvési tervről kapnánk egy 
tájékoztatást – én nem mondom, hogy a miniszter úrtól, de valakitől. Azt gondolom, hogy az 
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OKNT-nek ezt meg kellene tárgyalni. Nem gondolnám, hogy most egy részletét tárgyaljuk, 
amikor az egészről nem tárgyaltunk.  

Viszont az a komoly problémám, hogy a mostani törvénymódosítást nem tárgyalta 
meg az OKNT, aminek vannak olyan következményei, amiket jó lenne, ha az OKNT legalább 
megtárgyalna, bizonyos egységes álláspontokat kialakítana, illetve azokban a kérdésekben 
jeleznénk, ahol problémát látunk. 

Ha megengedi, elnök úr, hadd segítsek! Én azt gondolom, elnök úr ne utasítsa vissza, 
hiszen ők is a közneveléshez tartozó, igen fontos szervezet, hanem el kell odázni, és azt kell 
mondani, hogy először ezeket a feladatokat akarjuk megnézni, és utána kellene velük 
tárgyalni, vagy valakit felkérni, hogy ő egyszemélyben. De az OKNT nem lesz arra alkalmas, 
hogy részleteiben foglalkozzék ezzel a területtel, ahogy hirtelen megnézem, hogy mi mindent 
kell csinálnunk. Ezt nem tudjuk megtenni. 

 
LISKÓ ILONA:  Szerintem ez egy borzasztóan aktuális kérdés. Egyáltalán nem 

javasolnám, hogy utasítsuk el, mert messzemenően egyetértek azzal, amit a 4. pontban Feri írt, 
hogy az OKNT tartalmi szabályozási tárgykörben van hivatva döntés-előkészítő szerepet 
játszani. Az érettségi ügyében is előkerült, hogy a tartalmi szabályozás következménye lesz 
valaminek – mondjuk egy rossz kétszintű érettségi bevezetésének –, és jönnek a konkrét 
problémák, amikor meg kell határozni, mi legyen az emelt szint és az alapszint követelménye. 
Akkor az lesz a különbség, hogy az egyik megkövetel valamit, a másik pedig széles körűen 
megköveteli, amin csak mosolyogni tudok, ezért is szavaztam meg. 

Tehát nem gondolom, hogy a tartalmi szabályozásra kellene szorítkoznunk, hanem 
Krisztinával értek egyet, hogy a koncepciót kellene megvitatnunk és a koncepcióról kellene 
állást foglalni. Nem azt gondolom, hogy a törvényjavaslat szintjén kellene, tehát egy 
törvényjavaslat megvitatásával kellene kezdeni, hanem a nevelési tanácsadók átalakítására 
vonatkozó minisztériumi koncepciót kellene idehozni, és azt kellene megvitatni, mielőtt még 
a törvényjavaslat elkészül belőle. Akkor már azt gyanítom, hogy későn lesz, és akkor megint 
csak a paragrafusok a) és b) pontjain fogunk vitatkozni, ahelyett, hogy a problémát vitatnánk 
meg.  

Nem gondolom azt sem, hogy a nevelési tanácsadók helyzetéről való tájékozódást 
kellene napirendre tűznünk, ahogy ezt Mezei Anna kéri, mert ez egy bonyolult és szerteágazó 
intézményrendszeri probléma, hanem azt gondolom, hogy azt a minisztériumi koncepciót 
kellene megkérnünk most vitára, ide a Köznevelési Tanácsba, ami ennek az 
intézményrendszernek az esetleges átszervezését érinti. 

Ha már itt tartunk, akkor nagyon javasolnám, hogy ugyanezt kérjük meg a 
minisztériumi háttérintézetekre vonatkozóan, mert azoknak is folyik egy átszervezése, és arról 
sem láttunk tulajdonképpen itt, az OKNT-ben még koncepciót, hogy ezt hogyan képzeli el a 
minisztérium, ezeknek a háttérintézményeknek a további működtetését. 

Tehát azt javaslom, hogy ne intézményrendszereket tekintsünk át és ne jogszabályokat 
vitassunk meg, hanem koncepciók vitáját kérjük, mert abban tud egy miniszteri tanácsadó 
testület hatékony lenni, ha a koncepcióról ad véleményt, mert az még időben van az esetleges 
megváltoztatáshoz. 

 
ELNÖK: Kajtár Bori menet közben kért szót, hogy ne olyanról vitatkozzunk… 
 
KAJTÁRNÉ BOTÁR BORBÁLA: Azt gondolom, hogy olyanról kár vitatkozni, ami 

nincs napirenden, semmilyen koncepció nincs napirenden. Ami pedig a háttérintézmények 
átszervezésével kapcsolatos, abban a fázisban, amikor az és amilyen formában az OKNT 
kompetenciájába tartozik, arról a miniszteri biztos asszony természetesen tájékoztatni fog 
minden olyan testületet, amelynek kompetenciája van ebben a kérdésben. 
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KERTÉSZ JÁNOS: Kérdezni szeretnék. Azt szeretném megkérdezni, mint teljesen 

tájékozatlan tagja ennek a bizottságnak, hogy akkor mitől félnek ezek a kollégák? 
 
KAJTÁRNÉ BOTÁR BORBÁLA: Miután nem én vagyok az a kolléganő, aki írta 

ezt… 
 
KERTÉSZ JÁNOS: Akkor mi jelent meg a honlapon?  
 
HORN GYÖRGY: Én voltam az, aki elnök urat összehozta ezzel a problémával a 

nyáron. Szerintem egyébként zseniális alkotást küldtem el Loránd elnök úrnak, amit 
egyébként nem én írtam, tehát ha erre gondoltál, hogy magamat dicsérem, nem erről van szó. 
Ezt egyébként szeretném is megjelentetni a Köznevelésben, tulajdonképpen egy nagyon-
nagyon jól megírt esettörténet-sorozat a nevelési tanácsadók belső munkájáról. Tehát ez egy 
cikk, egy tanulmány, és ezzel párhuzamosan megjelent az a probléma, arra a kérdésre 
szeretnék válaszolni, hogy ez egy létező probléma, hogy a nevelési tanácsadók, családsegítő 
szolgálatok és az önkormányzatok kötelező feladat-ellátási dilemmái milyen intézményi 
átalakítást fognak jelenteni, illetve mi tartozik az oktatási feladatok közé, mi az, ami szociális 
ellátó-hálózati kérdés. Ezek érdemi, az államreform bizottságot is közvetlenül érintő 
feladatként jelennek meg, amiben valóban veszélyeztetettek lettek a nevelési tanácsadók. 

Az valóban igaz, hogy itt olyanfajta szándék kimondva nincs, hogy most csukjanak be 
minden nevelési tanácsadót, de nem vitatható az, hogy itt egy nagyon erős olyanfajta 
fenyegetettség van – és azt gondolom, hogy több mint fenyegetettség -, hogy ez a folyamat be 
fog következni. A Nevelési Tanácsadók Egyesületének elnökét én nem ismerem, tehát ez a 
levél már annak kapcsán keletkezett, hogy az egész terhet rázúdítottam az akkor egyébként 
kórházban lévő elnök úrra, hogy én másképp vetném fel magát a problémát. Egyrészt 
egyetértek azzal, hogy itt vannak olyan tág kérdéskörök, amelyeknek akár annak a jogi 
törvény-előkészítő, akár a koncepcionális részét valahogyan meg kellene vitatni, másrészt azt 
a kockázatot látom, mint ahogy most is történik, hogy tágítunk kérdéseket, egyre nagyobb 
esélyt kapunk arra, hogy elbeszéljünk egymás mellett, tehát hogy másról beszéljünk, mert ez 
is fontos, az is fontos, amaz is fontos. 

Szerintem az a kérdés, hogy Magyarországon hogyan történik az iskoláskorú 
gyerekeknek, vagy az óvodától a közoktatást érintő teljes területen hogyan történik az egyéni 
kezelés az iskolarendszerből való kiesők visszaintegrálására, hogyan történik, és ennek mi az 
intézményrendszere. Ez kifejezetten a besorolása a különböző sajátos nevelési szükségletű, 
stb. gyerekeknek – nem sorolom, sokszor beszéltünk róla -, ez a nevelési tanácsadók feladata, 
illetve itt egy rendezetlen intézményrendszer van. Azt gondolom, hogy maga a probléma az 
Országos Köznevelési Tanácshoz tartozik. Ennek aktualitást ad az a veszély, hogy itt ennek az 
intézményrendszernek az átalakításáról, ha nem is így direkt módon kimondva, de szó van. 
Tehát ez nem egy ilyen üldözési mánia a nevelési tanácsadók részéről, hanem egy létező, 
átlátható probléma, és egy csomó elemét magam is olvastam, láttam ennek. 

Azt kérem a Köznevelési Tanácstól, hogy magát a feladatot, tehát amit kér Mezei 
Anna, ezt vegye napirendre, konkrétabbak leszünk, és ennek kapcsán felvethetünk egyéb 
kérdéseket, ha tágabban vesszük napirendre, akár a törvény egészének, akár egy létező vagy 
nem létező koncepciónak a mentén, akkor az lesz a kockázat, hogy nem fogunk tudni 
ugyanarról a kérdésről beszélni. 

Ezért elnök úrnak arra a javaslatára, hogy meddig terjedjen az OKNT kompetenciája, 
azt gondolom, hogy addig, ahol az van, hogy a közoktatási rendszerben részt vevő tanulók, az 
óvodától a szakképzés végéig, az erre vonatkozó feladat-ellátással kapcsolatos ügyek 
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szerintem idetartoznak, és itt egy egészen konkrét, ugyanakkor nagy csoportokat érintő 
intézményhálózattal rendelkező körről van szó. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Én is köszönöm. Trencsényi László! 
 
DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Csak arra emlékeztetnék a teremben jelen lévő kevés 

filológus közül egyként, hogy ennek a problémának az előzménye Magyar Bálint 
búcsúlátogatása az Országos Köznevelési Tanácsban, aki elmenőben valamennyiünk kezébe 
nyomott egy szép dossziét, ez a „Tudás mindenkinek” cselekvési terv 163 pontban. A 
miniszter úr úgy távozott nyugodtan – a távozást és a nyugodtságot is hangsúlyozom -, hogy 
ez a 163 pont a koalíciós szerződés szilárd, betonba öntött alapja, ő nyugodtan vállalta a 
lemondást, hiszen a 163 pont meg fog valósulni. A 163 pont egyike írva vagyon, a nevelési 
tanácsadónak, mint önálló intézménynek a megszüntetése. Lábjegyzetben: ha én egyébként 
nem a szervezet oldaláról közelítem, hanem a rászoruló – nem is tanuló, hanem a rászoruló - 
gyerek oldaláról nézem a dolgot, tőlem nem idegen akár, hogy ha ez egy nagy szerkezeti 
reformmal, akár a gyermekjóléti szolgálattal integrálódó intézmény lehet. Lehet, hogy néhány 
pszichológusnak ez okoz gondot, hogy segget (Sic!) is kell törölni a gyereknek néha , vagy 
felvarrni a gombját, de nem ez a probléma. Csak jelzem, hogy ez akár még jó is lehet, de az az 
érdekes, hogy ez megjelent a 163 pontban. Utána tudjuk, aki követte a folyamatokat, hogy a 
163 pont Hiller miniszter úr kinevezése utáni órában lekerült a honlapról, hogy tatarozás miatt 
lekerült.  

Mi, akik úgy búcsúztunk Magyar Bálinttól, hogy itt van, mi nem voltunk olyan 
nyugodtak, mint Magyar Bálint, hogy itt van ez a 163 pont, ezzel fogunk főzni, egyébként a 
háttérintézmények összevonása is abban volt, vagy abban is volt, és most nem tudjuk, hogy 
mi van. Úgy gondolom, hogy az október 19-ei napirendhez kapcsolódóan, de a világért sem 
gondolom úgy, hogy Hiller Istvánnak itt október 19-én az lenne a dolga, hogy csekklistát 
készítsen a 163 pontról, de hogy a minisztériumtól az OKNT még október 19-e előtt kapjon 
egy írásos checklistet, hogy gyerekek, a 163-ból (Kajtárné Botár Borbála: Nem foglalkozik 
vele!)… ezen gondolkodunk, akkor kapjunk egy levelet, hogy a 163 pontot dobjuk a 
szemétkosárba. 

 
KAJTÁRNÉ BOTÁR BORBÁLA: Ilyen levelet sem fog, egy úriember nem mondja 

azt, hogy az elődjének a 163 pontjával nem foglalkozik, de Hiller István, te is jól ismered, 
elég autonóm ahhoz, hogy majd ő megalkotja azt a három pontját, amit ebben a négy évben 
meg fog valósítani. Nem 163-at, 3-at! Többször elmondta már. Az elődjét nem fogja anyázni. 

 
DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ:  Kíváncsi lennék, mert Magyar Bálint úgy távozott, 

hogy ez a koalíciós szerződés írott szövege. Én kíváncsi vagyok…. 
 
KAJTÁRNÉ BOTÁR BORBÁLA:  Október 19-éig döntsétek már el, Magyar Bálint 

vagy Hiller István! 
 
DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: …hogy kritizáljam-e a 163 pontot… 
 
ELNÖK: Bori, kérlek, te is kérj szót! 
 
DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: …vagy pedig tegyem Magyar Bálint írói munkássága 

közé, és neveléstörténészként kezdjek el vele foglalkozni, és majd ötven év múlva, egy 
emléktábla-avatáson vegyem elő a 163 pontot. Ez ügyben örülnék, hogyha autentikus 
információt kapnánk ennek a dokumentumnak a jogi státusáról. Akkor ne checklistet, de 
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valami minket orientáló dolgot. Akkor ne kiabáljunk! A nevelési tanácsadóról nincs 
koncepció – akkor miért ugrálunk? Aztán majd kiderül, hogy nincs koncepció, és nevelési 
tanácsadó sincs. (Közbeszólások.) Nem tudom, én nem akarok most vitatkozni, de egy jól 
működő gyerekjóléttel lehet, hogy ezt jobban meg tudják csinálni, integrált szolgáltatás… 
Nem tudom… Csak azt nem tudom, hogy a 163-ból melyik pontra morogjak, melyik pontra 
vegyek be Sevenalettát, melyikre nem.  

 
ELNÖK: Liskó Ica, utána Kajtár Bori. 
 
LISKÓ ILONA:  Teljesen egyetértek Horn Gyurival abban, hogy a nevelési tanácsadó 

és az általa nyújtott szolgáltatás, a hátrányos és problematikus gyerekeknek szóló egyéb 
intézményrendszerek rendkívül fontos probléma. Nem is lenne ellenemre, hogyha az ilyen 
fajta szolgáltatásokról csinálnánk egyszer egy egész napos vitanapot valahol – bár én soha 
nem szoktam ráérni, hogy ezekre elmenjek, de úgy elvileg nekem ez nagyon tetszene.  

Ugyanakkor azt gondolom, hogy ezt itt és most azért nem érdemes napirendre tűzni, 
amit részben Lacitól hallottunk, és amit Boritól is hallottunk, mert nem világos, hogy ez a 
minisztérium itt és most aktuálisan akar-e valamit csinálni a nevelési tanácsadókkal. Akkor 
kell nekünk erről aktuálisan beszélni, ha a minisztériumnak van a nevelési tanácsadókról és a 
hozzájuk kapcsolódó szolgáltatási rendszer átalakításáról egy koncepciója. 

Itt kapcsolódnék Lacihoz. Személyesen persze engem is nagyon érdekel, hogy mi van 
a miniszterváltással, hogy lesznek a reformfolyamatok megvalósítva stb. Ezt majd szép lassan, 
tapasztalati alapon meg fogjuk tudni. Azt hiszem, nem az OKNT ülésén kell nekünk tisztázni 
ezt, és azt se, hogy a két egymást váltó miniszter elképzelése miben különbözik vagy miben 
egyezik – mert biztos, hogy ez nem a mi tisztünk. Nekünk az a tisztünk, hogy a 
minisztériumban készülő átalakítási tervezetekhez mi milyen javaslatot tudunk adni a 
miniszternek. Tudjuk-e azt mondani, hogy ez egy jó tervezet, nagyon javasoljuk, hogy 
csinálják meg, ezen pedig gondolkodjanak még egy kicsit, mert lehet, hogy bizonyos 
szempontból jó, de más szempontból többet árt, mint használ. 

Ezért én azt mondom, felejtsük el aktuálisan azt a kérdést, hogy Magyar Bálint 
pontjaiból Hiller István mit fog megvalósítani, mit nem, és majd meglátjuk. A négy év végén 
majd csinálhatunk egy mérleget, hogy ezt megcsinálta vagy másképp csinálta. Nem ez a 
kérdés. Az a kérdés, hogy van-e koncepció ezeknek a fajta szolgáltatásoknak az átalakítására, 
és mi ez a koncepció. Ha Boriéknak lesz ilyen koncepciójuk, akkor idehozzák, és arról majd 
jól elvitatkozunk. 

 
ELNÖK: Kajtár Borié a szó. 
 
KAJTÁRNÉ BOTÁR BORBÁLA:  Elnézést kérek, azért sürgettem az elnök urat, 

mert el kell mennem. A következőt szeretném mondani: 
Ismerem az OKNT-t annyira autonóm szervezetnek, testületnek, hogy amennyiben 

érdemesnek tartja részletes vitára a nevelési tanácsadók helyzetét, ezt napirendjére tűzi. 
Korábbi előéletemből adódóan egyáltalán a működését, a tartalmi munkáját, a szükségességét, 
bármi mást, ami kimeríti mindazt, ami a nevelési tanácsadókkal kapcsolatos,  nagy örömmel 
fogom tudomásul venni, és nagyon érdekel majd, hogy mi az a végső konklúzió, amit az 
OKNT levon majd azokból a vitákból, ismeretekből, ami ezen a területen fellelhető.  

Mint koncepcióról, erről itt a tárcánál nem tudok. Ilyenről tehát nem tudok. Az 
elképzelhető, hogy az Államreform Bizottságon belül, vagy más kormányzati testületen belül 
vannak olyan kezdeményezések, amelyek érinthetik a nevelési tanácsadónak egy másfajta 
szolgáltató rendszerbe  való beintegrálását. Ezek azonban ma még a tárcánál nincsenek 
napirenden. Hivatalosan is megismételném akkor, amit mondtam: 
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Hiller István rendkívül tiszteli az összes olyan minisztert, aki 1867 óta a mindenkori 
oktatással és kultúrával foglalkozó tárcánál fellelhető volt, és a világért nem jutna eszébe, 
hogy ezeknek az embereknek, minisztereknek az elképzeléseit akár vitassa, akár 
véleményezze. De egy autonóm ember – gondolom, ezt azért többen tudják -, akinek saját 
magának is megvannak az elképzelései. Nyilván el fogja mondani azokat az elképzeléseket, 
és úgy ismerem, hogy ezt a három pontot ő is meg fogja említeni, és nem az én tisztem előre 
elmondani – három nagy ívű pontot, természetesen nem apróságokat –, amiről úgy gondolja, 
hogy négy év alatt esetleg egy miniszter, ha jó órában született, meg tud valósítani. Nyilván a 
négy év alatt az ő elképzelései között lesznek olyanok, amelyek ebben a teremben sokunk 
elképzeléseivel kvadrálnak, és lesznek olyanok, amelyek – nemcsak ebben a teremben, hanem 
a szakmában is – sok ember elképzeléseivel nem fognak kvadrálni. Én ebből nem vonnék le 
olyan következtetést, hogy mit hagyományozott rá az előd, mit hagyományozott az utód. 

Egy azonban biztos: Hiller István olyan miniszterségre törekszik, ami alatt azért 
fenekestül nagyon nem forgatja fel az eddigieket, legfeljebb jobbítja, és helyre tesz néhány 
olyan dolgot, ami eddig talán nem volt a maga helyén. Elnézést kérek, nem az ő mentségére 
mondtam, mert el tudja ő mondani, csak úgy gondoltam, hogy október 19-éig is hadd 
biztosítsam arról az OKNT-t, hogy nem különféle pontok szerint szeretne működni a 
miniszter. 

Köszönöm szépen, és elnézést kérek, el kell mennem. 
 
ELNÖK: Tóth Jánosé a szó. 
 
TÓTH JÁNOS:  Azt gondolom, elnök úrnak meg kell válaszolnia ezt a levelet, és 

mindenképpen tegye ezt úgy, hogy az Oktatási és Kulturális Minisztériumtól kapott 
információk szerint ilyen jellegű koncepció kidolgozása nem történt meg, nincs napirenden. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, egyetértek ezzel a javaslattal. A másik javaslattal is, 

nevezetesen azzal, hogy tekintettel arra, hogy ez egy rendkívül fontos problémakörre 
vonatkozó egyik lehetséges válasz – tehát hogy milyen szerepe, funkciója van a nevelési 
tanácsadónak –, és az az írás, amit Gyuri említ, egy zseniális írás, én nagyon szívesen 
szétküldetem a kollégáknak… (Horn György: Meg fogom jelentetni.) Egyszerűen egy írásmű, 
egy remeklés. Leírja belülről azt a szenvedéstörténetet, amin a nevelési tanácsadó mindenféle 
vonatkozásban keresztülmegy, funkciózavaraival, tisztázatlanságaival, határterületeivel, 
amelyekkel érintkezik. 

Egy kitűnő írás, úgyhogy meg fogjuk küldeni nektek. Javaslom, és a levelemben azt is 
megírom, hogy az OKNT – amennyiben felhatalmaztok erre, de az eddigi hozzászólások 
szerint ezt nyugodtan írhatom – szeretné napirendjére tűzni ezt az egész problematikát, ennél 
egy kicsit kulturáltabban fogom megfogalmazni, ezért kérünk erre vonatkozóan valamilyen 
előterjesztést, beszámolót, és akkor valaki meg fogja még segíteni e beszámoló készítőit, hogy 
akkor mire is vonatkozik ez az előterjesztés. 

 
DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Elnézést kérek, majd a szünetben a hozzá tartozó 

viccet is elmesélem, nekem a Talmud-olvasás és a pipázás közötti reláció okoz gondot. Én 
fordítva javasolnám. Indítványoznám a Nevelési Tanácsadók Szövetségének, hogy 
együttműködve más hasonló profilú intézmények szakmai szervezeteivel, szervezzen egy 
ilyen áttekintő konferenciát, amelyiken az OKNT garantálja, hogy kellő reprezentativitással 
vesz részt. Más lenne egy ilyen rendezvénynek a felelőssége és az akusztikája, és elkerüljük 
egyrészt azt a dolgot, hogy itt mi a mindenható közmeghallgatók szerepében lépünk fel, 
másrészt pedig azt a csapdát, amit mindig megásunk magunknak, hogy eltervezünk 
relevánsnak tartott tartalmi napirendeket, és akkor ehhez képest mindig az ügyeletes tanév 



 18

rendjével vagy a tankönyv hátára rajzolt ábrák miniszteri előterjesztéséről kell napirendet 
tartanunk, és végképp kicsúszunk az időből. 

Fordítva: én a magam részéről vállalom, hogy ha a Nevelési Tanácsadók Szervezete 
ilyen konferenciát szervez, felveszem az OKNT-sapkámat, és ezen részt veszek. Akkor haza 
tudunk jönni egy olyan impresszióval hogy ebbe milyen mértékig és hol kell beavatkozni. 

 
ELNÖK: Ez egy okos javaslatnak látszik. 
 
DR. BÁTHORY ZOLTÁN: Szeretném megkérdezni, hogy akkor mi a mi 

identitásunk? A miniszter úr tanácsadó testülete vagyunk? Amit Ica mondott és amit joggal 
kér, úgy tűnik, hogy abból az következik, hogy mi úgy azonosítjuk magunkat, hogy a 
miniszter tanácsadó testülete vagyunk. A törvényben nem ez van benne. Maradjunk mi csak 
az OKNT, és maradjunk a saját kapacitásunknál is. Ezek mind nagyon szép humanista 
elképzelések, de mind elviszik a figyelmet a fő csapásirányról, vagyis a tartalommal 
kapcsolatos kérdésekről. 

 
ELNÖK: Erre röviden csak azt válaszolnám, hogy eddig is elénk terjesztettek a 

minisztérium részéről törvényjavaslatot. Mi azt véleményeztük, mert kötelesek vagyunk a 
minisztérium vagy a miniszter által hozzánk beterjesztett dokumentumokat véleményezni. 
Ezek egy részében egyetértési jogunk van, ott a miniszter köteles idehozni, de egyébként ha 
kíváncsi az OKNT véleményére, eddig is megtette. Ez nem azt jelenti, hogy mi most 
mindenben omnipotensnek képzeljük magunkat, ezért is vetettem fel a problémát, hogy 
valahol itt a határ. 

Azzal teljesen egyet tudok érteni, most a konkrét kérdésre adandó választ tekintve, 
hogy egyrészt meg kell nyugtatni a levélírót, hogy információnk szerint ilyen átalakítás nincs 
napirenden. Másrészt… (Dr. Polinszky Márta: A minisztériumban.) 

 
HORN GYÖRGY: Igen, ezt tegyük hozzá. Én nem a 163 pontot olvasom, hanem ami 

az államreform bizottságnak az oktatással kapcsolatos ügyeiben szerepel. Itt szerepel egy 
valódi intézmény-átszervezés. Erről van szó. Úgy csinálunk, mintha ez nem lenne. Ne 
játsszuk már ezt az „udvarias levelet írunk és elmegyünk a konferenciára” dolgot. Akarunk-e 
ezzel foglalkozni, vagy azt mondjuk, hogy nem kompetenciánk és nem foglalkozunk vele? Ez 
a két lehetőség van, az összes többi forma, udvarias elutasítás.  

 
LISKÓ ILONA: Két dolgot szeretnék mondani. Most megkaptam itt az oktatási 

törvényt. Tehát az Országos Köznevelési Tanács döntés-előkészítő, véleményező és 
javaslattevő országos szakértői testület, úgyhogy bocsánat a tanácsadásért. De ha nincsen 
készülőben döntés, akkor most miről mondunk mi véleményt? Az, hogy valakik félnek, és 
hogy mi is tudjuk, hogy valahol készülnek tervezetek, ez nem alap ahhoz, hogy mi erről 
véleményt mondjunk, mint döntés-előkészítő, javaslattevő testület. Ha lesz valakinek egy 
tervezete, akár az államreform bizottságnak, de gondolom, az államreform bizottság azért 
nem az OKM nélkül készíti ezeket a tervezeteket, tehát előbb-utóbb majd ideküldi a 
javaslatait. Akkor jönnek ide, és akkor kell erről tárgyalni. Annál is inkább, mert ebben a 
pillanatban ezek a nevelési tanácsadók küldték ide ezt a levelet, de ebben a koncepcióban 
ugyanígy érintve vannak a családsegítő központok és a nem tudom, kicsodák, mert ez a 
bizonyos koncepció, ami itt nincs, de lehet, hogy valahol van, ez az egész szolgáltató 
rendszert érinti. 

Azért javasolnám, hogy most ebbe nem azért ne menjünk bele, mert nem 
kompetenciánk, mert szerintem nagyon is kompetenciánk, csak nem tart ott a dolog, hogy 
nekünk ebbe bele kellene menni. Ha mi most itt rendezünk a nevelési tanácsadókról valamit, 
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akkor két perc múlva itt lesznek a családsegítő központok és azt mondják, hogy tessék 
mellénk is odaállni, mert mi is legalább olyan fontosak és jók vagyunk, és ugyanolyan drámai 
a helyzetünk. 

 
ELNÖK: Ettől féltem, én ezt fogalmaztam meg. 
 
LISKÓ ILONA: Ne azt mondjuk, hogy azért nem megyünk bele, mert nem 

kompetenciánk, mert nagyon is kompetenciánk, mert itt van benne a törvényben, hogy nagyon 
is kompetenciánk, hanem azért ne menjünk bele, mert nincs miről beszélni. (Dr. Szabados 
Lajos: Nem érünk a végére a napnak!) 

 
SZILÁGYI JÁNOS: Egy mondat. Tehát 19-én jön a miniszter úr, gondolom, hogy ezt 

meg lehet kérdezni, ez a legegyszerűbb, legrövidebb lezárása a dolognak. Köszönöm szépen.  
 
DR. DOBOS KRISZTINA: Nekem csak egy javaslatom van. Amit János mondott, az 

tökéletes. A minisztérium képviselője azt mondta, hogy nincs koncepció. Ezzel mi nem 
utasítjuk el örök életre és azt mondjuk, hogy száz évig nem fogjuk tudni tárgyalni, csak most 
nincs napirenden. Nincs koncepció és kész. Attól még barátságosak lehetünk, de nem 
vagyunk szakemberei, ha mondunk valamit, amire nem vagyunk felkészülve, azt gondolom, 
hogy még ezen belül is ártunk. 

Tehát azt javaslom ügyrendileg, hogy amit János megfogalmazott, azt lehet stilizálni, 
de a lényege ez legyen. 

 
ELNÖK: Akkor a következőt fogom válaszolni. Amit János mondott, azzal 

tökéletesen egyetértettem. Nincs napirenden az Oktatási Minisztériumban ennek az 
intézménynek az átformálása vagy átalakítása, ezért ezzel mi nem foglalkozunk. Kész. 

Lacinak volt még egy javaslata… (Dr. Trencsényi László: Ők rendezzenek egy 
konferenciát és oda szívesen elmegyünk.)… mert azt azért én nagyon bürokratikus válasznak 
tartanám csak, hogy mert nincs napirenden, úgy teszünk, mintha a probléma se volna esetleg 
napirenden. Tehát sokkal jobbnak tartanám azt mondani, hogy ezzel szemben örömmel részt 
vennénk egy olyan konferencián, amely ennek az egész intézménynek és a hozzá kapcsolódó, 
vele kooperációban dolgozó intézményeknek a feladatait, funkciózavarait áttekinti és a 
magunk részéről ebben nagyon szívesen részt veszünk. Van már jelentkezőnk is, aki ezt 
személyében vállalja. Ez volna az én válaszom. 

 
LISKÓ ILONA: Én nem ehhez szólnék, hanem ezután szeretnék valamit mondani. 
 
ELNÖK: Jó, akkor ezzel ezt lezárhatjuk? A bólogatásokból látom, hogy ezt 

lezárhatjuk. Köszönöm szépen.  
 
LISKÓ ILONA:  Most lenne egy javaslatom. Ennek a levélnek az a tanulsága – és a 

beszélgetésnek is -, hogy itt aktuálisan nem a Magyar Bálint 122 pontja, és a Hiller István 3 
pontja közötti különbség az érdekes, és annak a vizsgálata mint feladat, hanem az 
Államreform Bizottság által előkészített reformok és az OKM viszonya. Itt most egy olyan 
helyzet alakult ki, hogy az Államreform Bizottság mindenféle – főleg spórolási indíttatású – 
terveket készít, amik az oktatási rendszer egészét minden ponton érinteni fogják. Számomra 
egyelőre nem egészen világos, hogy az OKM és az Államreform Bizottság milyen viszonyban 
van egymással. Ők csinálnak egy javaslatot, amit aztán átküldenek az OKM-hez, és itt 
szakmailag véleményezik, vagy ott csinálnak egy tervet, amit az OKM-nek el kell fogadni, és 
végre kell hajtani. Tulajdonképpen a mi szerepünk ebből a szempontból lesz végiggondolásra 
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alkalmas, hogy hol tudunk mi szakmai testületként a döntés-előkészítési, szakmai 
véleményezési, javaslattevő – és még nem tudom, hogy milyen feladatok vannak a 
törvényben – feladatoknak eleget tenni. Szerintem ezt kell most az OKNT-nek aktuálisan 
végiggondolni, hogy ebben a reformfolyamatba, ami – ahogy elmondtam – a két ágens között 
zajlik, hol tudunk mi igazából bekapcsolódni. Mert az nagyon-nagyon hátrányos lenne az 
OKNT eljövendő szerepét illetően, hogyha mi itt nagy igyekezettel ezeket a filozófiai meg 
nem tudom milyen vizsgákat áttekintenénk, miközben az Államreform Bizottság, sutty, 
kihúzza alólunk – már nem az OKNT, hanem a magyar oktatásügy alól – az 
intézményrendszert, mert átszervezi, megszünteti, megkavarja stb. Mi észre se vettük, és azon 
gondolkodunk, hogy a művészettörténet tantárgyból milyen kérdéseket fognak föltenni. 
Ahogy a te javaslatod is szól: elsősorban tartalmi szabályozással foglalkozzunk. Valahogy 
ebben kellene az OKNT identitását ebben a helyzetben megkeresni, hogy megtaláljuk azt a 
pontot, amikor még tényleg lehet döntés-előkészítési, véleményezési szakmai szerepünk. 

 
ELNÖK: Bocsáss meg, ha jól értelek, ebből a következő lépés következik: 
Az OKNT kéri az Államreform Bizottságot, hogy amennyiben olyan döntést kíván 

hozni, amely a közoktatás területét érinti, szíveskedjék előzetesen tájékoztatni bennünket, 
vagy a véleményünket kikérni. 

 
LISKÓ ILONA:  Csak azt hiszem, hogy mi az Államreform Bizottságot nem kérhetjük 

semmire, mert ők se kértek minket semmire. Mi csak a miniszter urat kérhetjük, akinek 
törvényi kötelessége, hogy minket bevonjon a döntés-előkészítésbe. Hogyha október 19-én 
idejön, például erről kellene vele beszélni, hogy ebben a folyamatban hogy képzeli el a mi 
szerepünket, hogy ne az legyen, hogy már csak ilyen utánvéleményeket mondunk. 

 
ELNÖK: Én úgy értelmezem ebből, hogy én írnék egy levelet a miniszter úrnak, hogy 

adva van ez a probléma – most ezt nem részletezem –, és szeretnénk október 19-ei 
találkozásunkkor erre visszatérni. Kérjük, hogy tájékoztasson bennünket.  

 
LISKÓ ILONA:  Próbáljuk kialakítani annak a szervezeti megoldásait, hogy ebben a 

folyamatban mi gyakorolhassuk ezeket a jogosítványokat.  
 
ELNÖK: Amelyeket a minisztérium vonatkozásában gyakorlunk. 
 
LISKÓ ILONA:  Amelyeket a törvény nekünk előír.  
 
DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ:  Kapunk negyed órát. Kapásból tudjuk, mi lesz a 

három pont. Ha titkos szavazással fölírnánk papírra… Hallottuk már a három pontot. 
 
DR. SZABADOS LAJOS:  Lapozzunk! 
 
ELNÖK: Akkor ezt ezzel lezártuk.  
Következik az 5. pont. Hoffmann Rózsa távozott az OKNT-ből, lévén, hogy 

országgyűlési képviselő lett. Bizottsági helyeit be kellene tölteni. 
Itt megint ugyanaz a metódus, hogy javaslatokat írunk föl, és majd titkos szavazással 

fogjuk jóváhagyni. 
 
HORN GYÖRGY:  Az OÉVB nevében én dr. Dobos Krisztinát javasolnám. Nem 

sorolnám az érdemeit. Nagyon szeretnénk vele együtt dolgozni.  
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ELNÖK: Felírhatjuk, Krisztina? (Igen.) Ki támogatja? (17) Volt-e tartózkodás? (1) 
Ellenszavazat? (Nincs.) Köszönöm. 

 
 
ELNÖK:  
A következő bizottság az éves jelentést előkészítő bizottság. Itt én mint elnök 

javasoltam… (Dr. Szabados Lajos:  Más is jelentkezhet – legyünk konzekvensek!) Javasoltam 
Liskó Ilonát. Ki jelentkezik, hogy ebben a bizottságban részt vegyen? Liskó Ica kért szót. 

 
LISKÓ ILONA: Nagyon megtisztelőnek tartom ezt a javaslatot, és azt szeretném kérni, 

hogy jelentkezzen valaki más, mert én ezen az őszön megint egy hosszú, forró átszervezésnek 
nézek elébe… (Dr. Szenes György: Csak nem?! – Derültség.) Egy ilyen felelősségteljes 
munkát egyszerűen képtelen lennék most elvállalni. 

 
ELNÖK: Értettük. Kérem, ki jelentkeznék ebbe a bizottságba. Arról van szó, hogy 

megbeszéljük a jelentés tematikáját – ez minden évben másként zajlott, látni fogjátok a 6. 
pontban, hogy most is másképp történik. Szenes Gyuri van benne, Trencsényi Laci és 
jómagam – és volt Hoffmann Rózsa. Ki tülekszik a Rózsa helyére? (Senki sem jelentkezik.)  

 
DR. SZENES GYÖRGY:  Én Polinszky Mártával szeretnék együtt dolgozni. 
 
DR. POLINSZKY MÁRTA:  Ez nagyon megtisztelő számomra, de csak 

megismételhetem azt a mondatot, amit Ica mondott: én is hosszú, forró átszervezés előtt 
állok… (Dr. Szenes György: Csak nem?!) Engem nagyon érdekelt volna, nagyon szívesen 
dolgoztam volna együtt az érintettekkel, de tényleg nem merem bevállalni, ugyanazon 
okokból. 

 
DR. BÁTHORY ZOLTÁN:  Muszáj éves jelentést írni?  
 
ELNÖK: Igen, törvényi kötelezettség. 
 
DR. SZENES GYÖRGY:  Most nem is éves, hanem négyéves.  
 
ELNÖK: Hogyha nincs jelentkező, a bizottság marad ebben az összetételben január 1-

jéig.  
 
HORN GYÖRGY:  Utána meg választások lesznek. 
 
ELNÖK (Közbeszólásra:) Vágó Irénről most nem tudunk szavazni, mert nincs itt. 
 
DR. POLINSZKY MÁRTA:  Meg lehetne kérdezni. 
 
HORN GYÖRGY:  Vágó Irén ezen az őszön szintén hosszú, forró átszervezés elé 

néz… 
 
DR. BÁTHORY ZOLTÁN:  Nem is tagja már az OKNT-nek.  
 
HORN GYÖRGY: Bori bejelentette, szóban, hogy igen, és bocsánatot kér azért, hogy 

ezt írásban nem tették. 
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ELNÖK: Egyelőre akkor ez a bizottság a maradékelv alapján áll Trencsényiből, 
Szenesből és belőlem. És majd meg fogjuk kérdezni Irént, hajlandó-e belépni. 

A következő pont – erről már Trencsényi Lacival és Szenes Gyurival is beszéltem: a 
legutóbbi ülésen elhangzott az a javaslat, hogy éves jelentés helyett az egész ciklust foglaljuk 
össze. Ennek a kötetnek a függelékében szerepelne számos dokumentum: egyrészt az összes 
ülés napirendje, másrészt a közlemények, amelyeket a jegyzőkönyvek alapján 
megfogalmazunk. Az érdemi részében pedig az egyes bizottságok számolhatnának be a 
kompetenciájukba tartozó kérdésekről, amelyek az OKNT-ben előfordultak. 

Ez a koncepció, ezzel Szenes György és Trencsényi László is egyetértett. Elfogadható 
ez? (Többen: Igen.) Akkor ezt úgy fogom fel, hogy szavaztunk, ezt megszavaztátok, és akkor 
minket felszólítotok arra, hogy a következő ülésre előzetesen megbeszéljük a kiszemelt 
szerzőkkel, illetve bizottsági elnökökkel és a szerződéskötésekre sor kerülhessen. 

 
DR. SZENES GYÖRGY: Egy kis kiegészítés. Ha abban maradtunk most, hogy a mi 

állandó bizottságaink tartalmi beszámolói szerepelnek a kötetben, akkor legyenek olyan 
kedvesek a bizottságok elnökei, hogy kezdjék el szervezni a saját területük munkáját, mert ha 
tényleg úgy gondoljuk, hogy ez még megjelenjen 2006-ban…(Horn György: Nem.)… vagy 
ne 2008-ban jelenjen meg, akkor ezt a munkát el kellene kezdeni. Itt informálisan 
megérdeklődtem, hogy némi aprópénz áll-e rendelkezésre esetleg külső ember megbízására. 
Rendelkezésre áll, úgyhogy legyenek olyan kedvesek a bizottsági elnökök elindítani ezt a 
munkát, ha kell, konzultáljunk bármelyikükkel, és akkor erről az októberi ülésen valami 
három mondatban lehessen szavazni, hogy itt tart, ez lesz. Ez elfogadható? 

 
HORN GYÖRGY: Ha most azt kéred, hogy legyen az érettségiről egy szöveg, az más, 

mintha azt mondod, hogy a bizottságok, legalábbis az érettségi bizottság minden évben 
beszámolt az OKNT-nek, és ilyen egy-egy oldalas szöveg volt. (Dr. Dobos Krisztina: 
Szerintem elvi kérdéseket kellene.) 

 
DR. SZENES GYÖRGY: Tehát nem egy egyoldalas. 
 
DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Úgy gondolom, hogy az előkészítő bizottságnak úgyis 

az lesz a dolga, hogy ezeknek a tanulmányoknak valamilyen egységes szerkezetet adjon, 
amelyik alkalmazkodik persze a bizottságok sajátosságaihoz, és a bizottságokban eddig 
keletkezett dokumentumok természetéhez, de valamilyen egységes, az olvashatóságot és a 
tartalmak súlyát elrendező szerkezeti vázlattal gondolom, hogy október 19-éig ezt közre 
tudjuk adni. És akkor ebben persze, hogy a létező fájlokból dolgozik majd úgyis mindenki. 

 
ELNÖK: Írunk egy levelet, hármunk nevében a bizottságok elnökeihez, amelyben 

megfogalmazzuk, hogy mit várunk. Köszönöm. 
Még egy maradt hátra, hogy az októberi ülés napirendjét elmondjam. Az egyik, hogy 

jön a miniszter úr, a másik: itt lesz a NAT-revíziós bizottság saját munkájára vonatkozó 
elképzelések ismertetése. A harmadik, amit okvetlenül napirendre kell tűznünk, hogy a 
minisztérium által összeállított feladattervből mely kérdések fognak az OKNT 
kompetenciájába tartozni. Itt a következőről van szó. 

Van egy előterjesztés a szakképzésről szóló törvény módosítására. Ennek a határideje 
a minisztériumi tervben október. A másik ilyen pont az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának 
kiadásáról szóló 100/1997-es kormányrendelet módosítása. Ez is a minisztérium tervében 
szerepel, nekünk előzetesen kellene ezt a tervezetet megvitatni. 

Ez csak nekem van, de ezt minden további nélkül oda lehet adni. Reggel néztük át 
Zsuzsával, hogy ebből mi az, ami ránk vonatkozik. Ebből azt javaslom, hogy a december 
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végéig terjedő feladatainkra vonatkozóan hozok ide egy előterjesztést ennek alapján. Tehát az 
októberi ülés megvan, hogy a novemberi, decemberi ülésen még mi lenne, amit meg akarunk 
tárgyalni. 

 
DR. POLINSZKY MÁRTA: Az lehet, hogy koncepció nincsen a háttérintézmények 

átalakításáról, de a háttérintézményeket január 1-jével a határozat értelmében át kell alakítani. 
Tehát nagyon rövid az idő. Tehát mindenképpen azt szeretném, hogy ha az OKNT felkérné a 
miniszteri biztos asszonyt, hogy jöjjön ide, az októberi ülésen mondja el, hogy mi a helyzet, 
mert a mi legutolsó információnk, ami egy ilyen informális megbeszélésen hangzott el, ahol 
ott voltunk a kulturális intézményekkel együtt, 126 intézmény átalakításáról van szó, a 
Széchenyi Könyvtártól kezdve a Nemzeti Színházon át az összes múzeumig, és ebben benne 
van az oktatás is. Ezen az 50-60 fős informális megbeszélésen az hangzott el, hogy a múlt 
héten a kezünkbe kapjuk azt az intézkedési tervet, behatáridőzve a szakállamtitkárok által, 
ami ezeket a lépéseket előkészíti. 

Mondanom se kell, hogy ezt az intézkedési tervet nem kaptuk meg, miközben olyan 
mondatok hangzottak el, hogy ők visszaszámolnak január 1-jétől, ezért már szeptember 4-én 
mondjuk meg kellett volna hogy kapja az OKI, az OKÉV a megszüntető határozatát. Nem 
kaptunk intézkedési tervet, semmit nem kaptunk. Nem tudjuk, hogy mi zajlik, mert ez volt az 
utolsó információ. Itt időnként miniszteri biztos asszony beszélget valakivel, nem lehet tudni, 
hogy kivel, miért, mikor. Most éppen az Arany János Program vezetőjével beszélget, 
másokkal együtt. Tehát itt valami olyan helyzet van, és most nem arról van szó, hogy Liskó 
Ica vagy Polinszky Márta, hanem itt egyszerűen az összes, a közoktatást szolgáló 
háttérintézményt akarják átalakítani, koncepciótlanul, hogy mást ne mondjak, az értékelési 
központot az egyik megbeszélésen lazán odaígérik az intézetnek, mert három dolog lesz: lesz 
egy intézet, lesz egy hivatal és lesz egy kht., és ugyanezek az emberek, mintha mi sem történt 
volna, a másnapi megbeszélésen az értékelési központot belerakják a hivatalba. Az a 
kollégám, aki ott volt mind a kettőn, az így döbbenten nézett, és felhívta a figyelmet, hogy 
ugyanazok az emberek… tehát ez a koncepció. De lehet, hogy utána volt egy másik 
megbeszélés is, amikor újra visszarakták. 

Tehát ez szerintem egy olyan égető dolog, amit mindenképpen napirendre kellene 
venni. Szerintem ez fontosabb azoknál, mint amit felsoroltál. 

A másik, amit pedig nagyon napirendre kellene venni, az a második nemzeti fejlesztési 
terv. Ott készülnek a koncepciók, aztán leveszik a napirendről, újra kész, tehát semmit nem 
lehet tudni. Ha valamibe koncepcionálisan az OKNT-nek bele kellene szólni vagy 
véleményezni kellene, vagy javaslatot tenni, akkor az a második fejlesztési tervnek az 
oktatásra vonatkozó része. (Liskó Ilona: Ezt bele kellene foglalni abba a levélbe, ami az 
államreform-koncepcióról szól.) Ezek is el fognak dőlni. Kimennek az operatív programok 
úgy Brüsszelbe, hogy semmit nem tudunk róluk. Vagy ki, mit tud, kinek merre van 
kapcsolata, de intézményesen az OKNT ezekről semmit nem tud. 

Tehát ha valami meg fogja határozni itt az elkövetkezendő két év oktatáspolitikáját, 
akkor az a második nemzeti fejlesztési terv lesz. Tehát ezeket sokkal fontosabbnak érzem, 
mint amit felsoroltak. 

 
DR. SZENES GYÖRGY: Nem is hittem volna, hogy ilyen koncepciótlanság van. Azt 

hittem, hogy itt azért koncepciók mentén dőlnek el a dolgok. (Horn György: Nocsak!) De 
visszatérve a javaslatomra. Október 19-én úgy gondolnám, hogy egész napos üléssel kellene 
tervezni. Annyi minden jött most már elő és olyan szintű fejetlenség látszódik, hogy lehet, 
hogy nem fogunk 19-én sem okosabbak lenni, de legalább próbáljuk végigtárgyalni, és ez 
biztos, hogy egy-két óra alatt nem fog menni. 
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Javaslom, hogy egész napos ülés legyen. Jó lenne, hogyha tényleg megtalálható lenne 
a miniszteri biztos asszony, aki eljönne, és a javaslatait, a koncepcióját, az elképzeléseit e 
témában elmondaná, hiszen ezek abszolút  húsba-vérbe vágó dolgok az egész közoktatás 
tekintetében. Az NFT II. ügyében hasonlóképpen ezt kell mondanom, hogy itt szóbeszédek 
vannak róla, mindenki hallott valamiről harangozni, csak nem tudja, hogy kit temetnek… Ez 
lenne egy következő napirend. 

Elsikkadt itt, amit Dobos Krisztina mondott az előző napirendi pontoknál, hogy a 
közoktatási törvényt mutyiban sikerült áttaposni a parlamenten júniusban, és ebben olyan 
hatások vannak a közoktatás résztvevői számára – akik ebben nem dolgoznak, talán nem 
érzékelik –, a pedagógusok minősítési rendszere, az iskolák minősítési rendszere, és lehetne 
még sorolni a dolgokat, a pedagógusok kéthónapos munkaidő-terhelése, olyan dolgokról van 
szó, amelyek tartalmi, szabályozási kérdések, az iskola teljes működését érintő kérdések, és 
ezekről itt még egy szót nem hallott senki. Nagyon jó lenne, hogyha erről is valami 
tájékoztatás elhangozna. 

 
DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ:  Elnök úr kezdeményezte rendkívüli ülés összehívását, 

és mi nem vállaltuk – azért ez hozzátartozik a tényekhez. 
 
DR. SZENES GYÖRGY:  Nem tudtunk határozatképes ülést összehozni. Ez így van.  
 
DR. POLINSZKY MÁRTA:  Én biztos nem tudtam róla.  
 
DR. SZABADOS LAJOS:  Nem is szólt senki. 
 
DR. SZENES GYÖRGY:  Ebben igaza van Lacinak, volt szó róla nyár elején, hogy 

tudjunk találkozni, de nem tudtunk határozatképes ülést összehozni. De ettől még a dolog így 
van, hogy ezekről a szabályozási kérdésekről senki semmit nem hallott, anyagot nem láttam 
még, amely a minősítési rendszerről, a tanárok minősítési rendszeréről, a minőségirányítás 
megváltoztatásáról szólna – és semmiről nem láttam semmit. És működnie kellene így. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Ica? 
 
LISKÓ ILONA:  Abszolút fontosnak tartom mindezeket, de azért az elnök úrra 

bíznám, hogy 19-én ilyen monstre programot csinálunk-e. Csak azt érdemes napirendre tűzni, 
amiről van előterjesztés. Post festam egy törvénymódosítást már nem érdemes tárgyalni. 
Érdemes tárgyalni a végrehajtási utasításokat, amik ezekhez feltehetően még nem készültek el. 
Ha ezek majd elkészülnek, akkor például érdemes napirendre tűzni azokat a problémákat. Az 
NFT-t csak akkor érdemes tárgyalni, hogyha arról tudunk a miniszter úron keresztül – esetleg 
annak a levélnek a hatására, amit most megírunk – valami szakmai koncepciót kapni, ami már 
elkerült az OKM-be. Az NFT-től mi nem fogunk kapni egyenesen, csak az OKM felől, mert 
ide van jogosítványunk. 

Azt gondolom, hogy ezzel az egész napos 19-ével óvatosan bájunk, nem beszélve arról, 
hogy a hosszú forró őszt ne is emlegessük. Egész napost akkor érdemes csinálni, amikor 
tényleg egész napra való van. Szerintem ezek nem vitatható dolgok, mert itt nincsenek 
anyagok, amikről vitatkozzunk. Nem érdemes előre, úgy általában vitatkozni, csak akkor, ha 
van valami. 

 
ELNÖK: Karlovitz! 
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DR. KARLOVITZ JÁNOS:  Egyetértve a javaslatokkal, én úgy konkretizálnám a 
dolgot, hogy októberben, hogyha miniszter úrral ismerkedünk, az elég volna. De novemberre 
ezt a bizonyos egész napos ülést. És hozzátennék még egyet: talán, ahogy a működésünk 
kezdetén, érdemes lenne a Közoktatás-politikai Tanáccsal együttes ülést tartani záróként.  

 
ELNÖK: Polinszky Márta! 
 
DR. POLINSZKY MÁRTA: Hogy a zárás meg a búcsúülés hogy van, az engem 

kevésbé izgat most. Én azt gondolom, igenis, el kellene érni, hogy az októberi ülésen legyen 
itt az NFT, az októberi ülésen legyen itt az átalakítás. És ha ezek itt vannak, akkor – ismerve a 
tanács tisztelt tagjait -, akkor ezzel el tud menni az idő. Azzal egyetértek, hogy persze, legyen 
írásbeli anyag. De én ezt nem halasztanám novemberre. 

 
ELNÖK: A következőre kérek jóváhagyást! 
Az OKNT úgy véli, hogy én írjak egy levelet a miniszternek. Ebben megerősítem, 

hogy köszönettel vettük a visszajelzését, hogy október 19-én tiszteletét teszi nálunk. (Horn 
György: És milyen rendesek vagyunk, hogy áttesszük az ülést az ő kedvéért.) Ezt is írjuk oda 
lábjegyzetbe, és kérjük elismerni, milyen rendesek vagyunk, hogy az ő kedvéért áttettük az 
ülést.  

A második: erre az ülésre kérjük a miniszter urat, gondoskodjék arról – majd az igét ki 
kell cserélni -, hogy tájékoztatást kapjunk a II. Nemzeti Fejlesztési Terv koncepciójáról és az 
esetleges eddigi döntésekről, valamint az intézményi átszervezés koncepciójáról – és ide kerül 
a NAT, amiről már előzőleg beszéltünk. 

 
LISKÓ ILONA:  És az államreform! 
 
ELNÖK: Igen, az volt a legelső, hogy az Államreform Bizottság és az OKM.. 
 
LISKÓ ILONA: …oktatást érintő átalakítási terveiről. 
 
DR. SZENES GYÖRGY:  Csak az oktatást érintő.  
 
ELNÖK: Egész napos ülés lesz.  
 
DR. BÁTHORY ZOLTÁN:  Szép levél lesz! 
 
HORN GYÖRGY:  Úgy érzem, hogy minél tágabban fogalmazzuk meg a dolgot, 

annál nagyobb szabadságot adunk a miniszternek. Azt is írhattad volna, hogy beszéljen, 
amiről akar. Akkor miért nem ezt írjuk?  

 
ELNÖK: Konkrétan felmerült, hogy mire kell okvetlenül tájékoztatást kérni. 
 
HORN GYÖRGY:  Ez annyira tág! 
 
DR. SZENES GYÖRGY:  Nem mindegyiket a miniszter fogja! 
 
HORN GYÖRGY: Hogyha kérdezni akarunk, konkrét kérdéseket kellene 

megfogalmazni. Ha arra vagyunk kíváncsiak, mi lesz a munkatársakkal…(Zaj.)  
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LISKÓ ILONA:  Nem erre vagyok kíváncsi. Arra vagyok kíváncsi, lesz-e 
háttérintézmény, amelyik a fejlesztéseket megcsinálja; lesz-e háttérintézmény, amelyik az 
oktatás-kutatás feladatait elvégzi. Ezek a kérdések. Ez a háttérintézmények átszervezésének 
kérdése. (Zaj, közbeszólások.)  

 
DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ:  Ügyrendi a javaslat. Nem segítenénk-e meg az elnök 

urat abban, hogyha adnánk magunknak három napot, nem itt kezdenénk ötletelni. Aki úgy 
gondolja, hogy ebbe a levélbe, ebbe a kérdés rovatba van gondolata, az küldje el e-mailen az 
elnök úrnak, és utána bízzunk az elnök úr bölcsességében és struktúraalkotó kompetenciáiban 
– jártasságaiban, egye fene –, hogy ezt ő össze tudja úgy strukturálni, hogy belerendezi a 
nagyobb rendszerbe, de lehet, hogy összeáll ebből egy értelmes kérdéslista, amivel érdemes 
megkínálni a miniszter urat. 

 
DR. BÁTHORY ZOLTÁN:  Szóval, bízzuk Ferire? 
 
DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ:  Ne, magunkra bízzuk.  
 
ELNÖK: Én abszolút nem értek egyet ezúttal Horn Gyurival, hogy konkrét kérdéseket 

tegyünk föl. Az itteni felszólalások egyike sem erre vonatkozott: mindenütt koncepciót 
kértünk számon. Ez a mi kompetenciánk, ehhez hozzászólni. Milyen koncepció szerint 
tervezik az intézményhálózat átalakítását? Milyen koncepció szerint áll össze a Nemzeti 
Fejlesztési Terv? És hasson oda, hogy erről mi tárgyalható állapotban lévő, rövid írásos 
tájékoztatást kapjunk. Erről szól a levél.  

 
LISKÓ ILONA:  A döntés-előkészítés stádiumában.  
 
ELNÖK: Mert akkor nem kell utánafutni a törvényeknek, és utánrúgással 

véleményezni. Ezen kívül, amikor itt lesz a miniszter, Gyuri, konkrét kérdéseket föl lehet neki 
tenni. De ez nem a miniszter interpellálásának fóruma, hogy az OKNT konkrét kérdéseket 
tesz föl, hogy hol fog elhelyezkedni a fejlesztés. Ebben a szellemben fogom megfogalmazni a 
levelet. 

Egy dolgot kérek. Én nagyon gyorsan megfogalmazom a levelet, Zsuzsa szétküldi, és 
kérem szépen, hogy akinek belejavítanivalója van, tegye meg. (Többen: Jó.) Ez egy nap. 

 
DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: A körlevél e-mail cím maradt, vagy a minisztérium 

nevét követi-e? 
 
KOSINSZKY ZSUZSA: Ez „okm”-re változik. Amikor elküldöm, akkor majd 

beleírom pontosan, hogy mi az új cím, mert időnként visszapattan. 
 
DR. POLINSZKY MÁRTA: Az „om” még él, de ha valaki azt csinálja, hogy csak 

„okm”-et ír, akkor visszapattan, de ha azt írja valaki, hogy „okm.gov.hu”, akkor az jó. 
 
KOSINSZKY ZSUZSA: Kiosztanám a szavazólapokat, és amikor mennek ki, akkor 

kérem, hogy mindenki dobja bele az urnába. 
 
ELNÖK: Akkor tíz perc szünetet rendelek el. 
 

(Szünet: 12.01 – 12.21 óráig) 
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ELNÖK: Azt javaslom, hogy vegyük előre a tankönyvvé nyilvánításról szóló 
akkreditált képzés anyagát. Szabados Lajos, a TTB elnöke az előadó.  

 
KOSINSZKY ZSUZSA: Közben megszámolnám a szavazatokat. Kérhetek-e 

segítséget? (Dr. Hadházy Tibor jelentkezik.) 
 
DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Meg kell szavaznunk, aki a szavazatszámláló bizottság 

tagja. Ez így működik. 
 
ELNÖK: Akkor szavazásra bocsátom, hogy Kosinszky Zsuzsa és Hadházy Tibor a 

szavazatszámláló bizottsági tagok, akik megszámlálják a szavazatokat. Ki az, aki elfogadja? 
(Szavazás.) Egyhangú. 

Akkor kezdjük. Ők pedig csendben megszámolják a szavazatokat. 
 
DR. SZABADOS LAJOS: Tisztelt Tanács! Azzal szeretném kezdeni, hogy mivel a 

tankönyvekkel kapcsolatos összes jogot a Tanács a TTB-re bízta, ezért vita volt azon, hogy 
egy ilyen tanfolyamot, szakértői továbbképzést kinek kell jóváhagynia. Én erről nem tudtam, 
hogy ez ide fog érkezni, de előterjesztem úgy, hogy az 1., 2., 3., 4., 5., 6. sorok okafogyottak, 
tehát így kerültek ide. Ez még abban az időben, 2005-ben született, amikor a tankönyviroda a 
SuliNovához tartozott, amikor még Szalay Sándor volt a vezetője. Ezt tekintsük semmisnek, 
majd ide fejlécet csinálunk. 

A lényeg az, hogy szeretnénk most már olyan szakértőkkel dolgozni, akiket 
felkészítünk a szakértői munkára, eddig még ilyen nem volt. A szakértők között ki akarunk 
alakítani egy tankönyves szakértői csoportot, és ezek után arra készülünk, hogy szakirányú 
továbbképzési szakként is fogjuk majd működtetni. Ez egy kétéves kurzus, de akik most 
működnek, zömében idősebbek, nekik egy ilyen csökkentett órás tanfolyam nagyon jó lesz. 
Elindultunk egy olyan minőségfejlesztés felé vezető úton, amihez csak annyit kérünk, hogy az 
OKNT hagyja jóvá, hogy ezt elindíthassuk. 

 
ELNÖK: Polinszky Mártáé a szó. 
 
DR. POLINSZKY MÁRTA: Sajnálom, de a legutóbbi tankönyvbizottsági ülésen nem 

tudtam ott lenni e miatt a forró ősz miatt. Úgyhogy a következőt szeretném ezzel kapcsolatban 
mondani. Egyrészt a tankönyvjóváhagyásról szóló rendelet írja elő, hogy az OKNT-nek kell 
jóváhagynia azt az akkreditált tanfolyamot, amin a tankönyvszakértők részt fognak venni. Ezt 
a tanfolyamot a Sulinova Kht. alapította, és valóban benne maradt, hogy Szalay Sándor a 
felelős. 

A tankönyv- és taneszköz iroda átkerült az OKÉV-hez, de az OKÉV-nek nincsen 
jogosultsága arra, a jelenlegi alapító okirata szerint – ezt most mindig hozzáteszem, mert ő is 
az átalakulás útján van -, hogy ő továbbképzést alapítson és szervezzen. Ezért már az érettségi 
vizsgaelnök-képzést is úgy oldottuk meg, hogy együttműködve az OKÉV-vel, de lényegében 
az érettségi vizsgaelnök-képzést is a Sulinova csinálja az OKÉV-vel együttműködve, mert 
egyszerűen jelen pillanatban nincsen jogosultsága. 

Ezt a programot a Sulinova alapította, alapítást átadni más szervezeti egységeknek, 
erre nincs is jogosultsága, tehát erre nem ad lehetőséget a pedagógus-továbbképzésről szóló 
kormányrendelet. Ezért a dolgok jelenlegi állása szerint ez egy érvényes képzés, amit meg 
tudunk tartani, természetesen a tankönyvbizottsággal együttműködve, tőlük felkérve a javasolt 
előadókat, és itt a felelős neve ki lesz cserélve, mert az cserélhető, és addig, amíg ezek a 
viszonyok nem tisztázódnak, addig én leszek felelősként megjelölve a SuliNovánál. Én, aki 
egyben a tankönyvbizottság tagja is vagyok, akkor ezt az együttműködést megteszem.  
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Tehát a jogszabály alapján kéri a tankönyv- és taneszköz bizottság, hogy hagyja jóvá 
az OKNT azt, hogy a szakértők ezen az akkreditált képzésen vegyenek részt. 

 
DR. DOBOS KRISZTINA: Kötelező jelleggel? 
 
DR. POLINSZKY MÁRTA: Igen, az van előírva, hogy 2007. szeptember 1-jétől az 

lehet szakértő, aki elvégzett egy akkreditált szakértői felkészítési tanfolyamot, és hogy melyik 
ez a tanfolyam, ezt kell az OKNT-nek jóváhagynia. Ez azért nagyon sürgős, merthogy 
remélem, még úgy van, mert tényleg nagyon sajnálom, hogy nem tudtam a múltkori bizottsági 
ülésen ott lenni, de tényleg rajtam kívül okokból történt, szeretnénk minél előbb egy 
próbatanfolyamot csinálni, amely próbatanfolyamra a bizottság által megítélt legjobb 
szakértők kerülnének be. Őket tulajdonképpen ingyen ki lehetne képezni, és ez azt jelentené, 
hogy közben alakulna a képzés az ő véleményük alapján. Tehát ez egy ilyen próbatanfolyam 
lenne, és akkor az alapján véglegesülhetne a tanfolyam struktúrája. 

Ezt azért lehet megtenni, mert a pedagógus-továbbképzésről szóló kormányrendelet 
kimondja, hogy egy alapítási engedély öt évre szól, és négy dolgot kivéve, ami a cím, az 
óraszám, a cél és a tartalmi követelmények, a tematika és minden más alakítható az öt év alatt. 
Tehát a próbatanfolyam után tudjuk véglegesíteni a tematikát, a forgatókönyvet, stb., és mivel 
2007-től már csak az lehet szakértő, ezért sürgős a dolog. 

 
ELNÖK: Köszönjük, Márta. Van-e valami észrevétel az előterjesztéshez? Báthory 

Zoltán! 
 
DR. BÁTHORY ZOLTÁN:  Nekem van egy kis megjegyzésem. Középen van az, 

hogy „legyenek képesek a tantervi követelmények…” stb. Legyenek képesek a Nemzeti 
alaptanterv fejlesztési feladatait és a kerettantervek tantervi követelményei által előírtak… stb. 
Szokják meg a tankönyvfejlesztők, a tankönyvírók és a programcsomagok, hogy a tartalmi 
szabályozás első számú része a Nemzeti alaptanterv! Mint ahogy láttuk, ezt nem egészen értik 
még az érettségi vizsgabizottság tagjai sem.  

 
ELNÖK: Márta? 
 
DR. POLINSZKY MÁRTA:  Nem vitatkozni szeretnék. Abszolút elfogadom Báthory 

tanár úr észrevételét, és ezt a képzés során hangsúlyozni fogjuk. De éppen az előbb mondtam 
el, hogy egy alapítási engedéllyel rendelkező továbbképzési programban négy dolog van, ami 
nem változtatható meg öt év alatt: a cím, az óraszám, a cél és a tartalmi követelmények. Amit 
most Zoli kritizál, pont az az elem, ami nem változtatható meg. Ennek ellenére lehetőség van 
rá, hogy az oktatás során ezt hangsúlyozzuk. 

 
ELNÖK: Más?  
 
DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Nagyon fontosnak tartom, amit Zoli mond. A 

kompromisszumot nem lehetne úgy megtalálni, hogy a tanfolyam kiírásában meg a 
promóciójában a tantervi követelményeknél legyen egy lábjegyzet, amelyik arról szól, hogy a 
Nemzeti alaptantervről szóló 2004/… kormányrendelet óta tantervi követelmény alatt ezt és 
ezt értjük – amit Zoli mondott. 

 
DR. SZABADOS LAJOS:  Nemcsak a NAT-ot kell figyelembe venni! 
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DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ:  Zoli pontosan fogalmazott. Amikor a tanfolyam 
elindult, még nem volt NAT.  

 
DR. BÁTHORY ZOLTÁN:  Mindig volt NAT. 
 
DR. POLINSZKY MÁRTA:  Ezt maximálisan el tudom fogadni. Mi minden egyes 

tanfolyamnál kötelező a hallgatókat tájékoztatni arról, mi is a tanfolyam. Az szabadon 
választott szöveg, amit meg lehet írni, abba ezt bele lehet írni. Ami most az OKNT előtt van, 
az a továbbképzési jegyzékben megjelenő szöveg. Ott ezeket kötelező megjeleníteni. Hogy a 
hallgatóknak milyen tájékoztatót írunk, és mit hivatkozunk, abban maximális szabadságunk 
van, úgyhogy ezeket simán bele lehet írni.  

 
ELNÖK: Akkor tudomásul vesszük, hogy a hallgatóknak szóló tájékoztató kiegészül 

azzal, amit Zoli mondott. 
Más észrevétel van-e? (Nincs.) Akkor szavazzunk! Aki elfogadja? (Szavazás.) 

Egyhangú. Köszönöm szépen. 
Brassói Sándor úré a szó, aki a napirenden szereplő 11-es rendelet és a 23-as rendelet 

módosításáról az előterjesztést elővezeti.  
 
BRASSÓI SÁNDOR:  Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. 
Azzal kezdeném, hogy egy már nem szokatlan szerkezetű jogszabállyal találkozik a 

testület, hiszen nevezhetnénk salátarendeletnek: egy rendeleten belül két különböző 
jogszabály jelenleg hatályos szövegét tervezi megváltoztatni a tárca, ráadásul három 
különböző ponton, látszólag három különböző témához kapcsolódóan.  

Az egyik témakör, amelyik a tárca részére államigazgatási feladatmegosztásból 
következő felelősséget ró, mindjárt az egyik vonulata ennek a rendeletnek: nevezetesen, 
változott a nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi törvény, amelynek a 2. § (2) bekezdés 
b) pontja kimondja, hogy óvodákban nem jelölhető ki dohányzóhely. Ez a rendelkezés 2006. 
szeptember 1-jén lép hatályba. Mivel a nemdohányzók védelméről szóló törvény ezt direkt 
módon kimondja, a hatályos 11/94-es rendeletünk megfelelő részét – ami a nevelési-oktatási 
intézményekben dohányzóhely kijelöléséről szól – hozzá kellett igazítani. Ezért a rendeletnek 
ez a része technikai alapon teszi meg. Ez nyilván kapcsolható akár pedagógiai kérdésekhez is, 
de itt a mérlegelés lehetősége nem adatik meg ebben az esetben senkinek sem.  

Csak tájékoztatásul mondom el egyébként, hogy ősszel végzett a Népegészségügyi 
Kormánymegbízotti Hivatal egy olyan felmérést, ami szerint,  a magyar lakosság elég széles 
körében történt közvélemény-kutatás alapján, a megkérdezettek 78 százaléka teljes 
zérótoleranciát kért a nevelési-oktatási intézmények teljes körére vonatkozóan. A tárca a 
nevelési-oktatási intézmények közül az iskolákra és a kollégiumokra is szerette volna első 
körben kiterjeszteni ezt a tiltást, de erre nem volt lehetőségünk, úgyhogy maradtak az óvodák. 

A másik, ennél sokkal hangsúlyosabb, szakmailag tartalmibb kérdés a rendeletnek a 
39/g-i §-okkal történő kiegészítése, amely egyrészt jól láthatóan a Nemzeti alaptanterv 
jelenlegi elfogadott kormányrendelet szövegének a hátsó, értelmező, magyarázó részében lévő 
pedagógiai programcsomaggal kapcsolatos elemekből tartalmaz részeket, amelyeket a 
jogalkotó terve szerint áthoz ebbe a rendeletbe. Egyrészt megfogalmazza a NAT-ban 
megfogalmazottakkal szinkronban a készségfejlesztő, kompetenciaalapú oktatás célját, 
például azt, hogy ehhez tulajdonképpen szükség van egy miniszter által kiadott 
képességfejlesztő, kompetenciaalapú oktatási programcsomagra. Jogosan merülhet fel 
mindenkiben a kérdés, hogy miért van szükség most arra, hogy a 11/94-es rendeletbe 
belehelyezzük ezt a részt, amikor egyrészt ennek elemei benne vannak a NAT-ban, másrészt 
pedig miért van szükség arra, hogy amikor a miniszter felkért egy olyan bizottságot, amely a 
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NAT 2006. évi felülvizsgálatát elvégzi – részben ezzel összhangban -, miért kell mégis ezt a 
lépést most megtenni. Ennek az okai kicsit távolabb keresendők, és részben visszautalnak arra 
a – azt hiszem, talán tavaszi – OKNT-ülésre, amikor a SuliNova vezetése részéről Pála Károly 
a pedagógiai programcsomaggal kapcsolatos pedagógiai koncepciót, keretprogramot, ennek a 
pedagógiai, pszichológiai felépítését ismertette, a tantervvel való kapcsolatát, és arról is 
beszélt, hogy az NFT-n belül fejlesztett pedagógiai programcsomagok kialakítása folyik, az 
első lépések megtörténtek. Eddig több mint száz iskola kapcsolódott követő iskolaként ehhez 
a rendszerhez a TIOK-okon keresztül, és ennek a programnak a szakmaiságát tekintve, ha jól 
emlékszem, az OKNT is egyetértett.  

Ezek a programcsomagok viszont most lettek kész végérvényesen, a bevizsgálást 
követően, és nincs mód arra, hogy ezek a programcsomagok önmagukban SuliNova-
fejlesztésből tovább éljenek. Ugyanakkor vannak olyan kérdések, hogy ezeket sokkal 
szélesebb körben, a közoktatás teljes intézményhálózata felé kell továbbítani és kijuttatni. 
Ebben van egy olyan probléma, amely a jelenleg hatályos szabályozás alapján nagyon 
nehezen oldható meg, vagy lehet, hogy nem oldható meg. Ez pedig a következővel függ össze: 

A hatályos tankönyv-jóváhagyásról szóló 23/2004-es rendelet – aminek a 
módosítására szintén javaslatot teszünk – alapján ezeket az NFT keretében kifejlesztett 
programcsomagokat is a fejlesztést elvégző szervezet egyrészt közzéteszi, másrészt várja, 
hogy erre vonatkozóan érdeklődők jelenjenek meg, és várja azt, hogy ezekből tankönyvekként 
akkreditált, iskolák számára elérhető csomagok legyenek. Sajnos, ez a folyamat nagyon 
belecsúszik a tanévbe. A követő iskolák ezt a programcsomagot megrendelték-megrendelik, 
és biztosan nincsen garantálva a tankönyvkiadói kör által, hogy ebbe a rendszerbe ily módon 
bekapcsolódnak.  

Számukra szükségessé válik egy előzetes tájékozódás alapján egy olyan minisztériumi 
vagy államigazgatási aktus, amelynek alapján pályázattal ezek a szervezetek, fejlesztő 
szervezetek, kiadók részt vesznek ebben a terjesztésben, a kifejlesztett csomagok 
továbbfejlesztésében úgy, hogy a programcsomagokban nyilván nemcsak a tankönyvi rész és 
a munkafüzet, hanem a koncepció, a tantervi elemek, az értékelés, a továbbképzés és minden 
egyéb benne van, úgy, ahogy az alaptanterv megfogalmazza. 

Ezért volt kénytelen a tárca egy elég hosszadalmas egyeztetést követően olyan 
megoldást javasolni, amelyik a korábbi tankönyves rendeletünknek ezt a bizonyos hatályos 
rendelkezését kivenné, helyébe beteszi a kiadott anyagnak az utolsó oldalain látható részt, ami 
alapján rendelkeznénk arról, hogy az NFT keretében kifejlesztett programcsomagok 
tulajdonképpen az OM honlapján kerülnek nyilvánosságra. Ezeket a nyilvánosságra hozott 
programcsomagokat az iskolák oktatási célra használhatják, és ezeknek az üzletszerű 
felhasználását nem bárki végezheti szabadon, ezt ehhez meg kell érteni, mert ha bárki 
szabadon végzi, gyakorlatilag ezzel azt a pedagógiai koncepciót filézve szétszedi, és ennek 
elemeit egymástól függetlenül használja fel, ami gyakorlatilag pedagógiai szempontból erősen 
megkérdőjelezhető, mert nem a maga koherens rendszerében fog felhasználásra kerülni, 
hanem pályázat keretében szerzi meg a jogot arra, hogy ezt a fajta kifejlesztett pedagógiai 
rendszert használják. Ahhoz, hogy ez az iskolarendszer számára még szélesebb körben 
felhasználásra kerüljön, ezért a tárca arra is javaslatot tesz, hogy ez az NFT keretében 
kifejlesztett és kiadott, az OM honlapján miniszteri közleményben közzétett programcsomag 
tulajdonképpen fel lesz tüntetve terveink szerint a hivatalos tankönyvjegyzéken, egy külön 
blokkban, tehát nem a tankönyvek, a gyógypedagógiai, szakképzési tankönyvek esetében, 
hanem egy külön, elkülönített részben a végén. 

Ez csak akkor áll meg, ha ez a NAT mellett bekerül a 11/1994-es végrehajtási 
rendeletbe, és ez a pedagógiai programmal, programcsomaggal kapcsolatos része.  

Tehát ezért emeltük be a 11-esbe a NAT vonatkozó elemeit, tudva azt, hogy a NAT 
felülvizsgálatára felkért bizottság megkapta a hétfői alakuló ülésén azt a fajta felkérést az 
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államtitkár úrtól, hogy ezzel a kérdéssel is foglalkozni kell a felülvizsgálat kapcsán, tehát a 
pedagógiai programcsomagok rendszerével. 

Tehát ennek a rendszernek ez a két nagy vonulata van. Van egy harmadik, ettől 
teljesen független, valóban független, ez pedig az Arany János Tehetséggondozó Programmal 
kapcsolatos, tehát a kollégiumi programmal és a hátrányos helyzetű tanulók programjával. 
Nevezetesen az, hogy ennek az Arany János Programnak a költségvetési törvényben 
megfogalmazott normatívához kötődő definiálásán kívül és a miniszternek két közleményben 
kiadott rendszerén kívül igazából nincsen más jogszabályi háttere jelenleg. Az Állami 
Számvevőszék az előző évben jó fél évig vizsgálta a hazai közoktatás kollégiumi rendszerét, 
és megfogalmazott számos kritikát. Az egyik kritika az volt, hogy ennek a programnak, 
amelynek költségvetési vonzata van, a költségvetési törvényben rendelkezni kell róla, nincs 
mögötte oktatási területen jogszabályi rendelkezés, ezért építettük be ebbe a rendelkezésbe 
azokat a főbb elemeket, amelyeket nyilván az Arany János Programban részt vevő iskolákkal, 
kollégiumokkal egyeztettünk. Tehát ez ilyen szempontból nem okoz problémát. 

Márta nagyon jelentkezik, bár nem én vagyok az elnök úr, de mivel ő, mint a Sulinova 
programcsomag fejlesztőjének a képviseletében ül itt, azt gondolom, hogy van 
hozzáfűznivalója. 

 
DR. POLINSZKY MÁRTA: Azért jelentkezem ilyen veszettül, merthogy teljesen 

váratlanul 13 órára mennem kell egy megbeszélésre, a háttérintézmények átalakítása miatt a 
miniszteri biztos asszony összehívta, úgyhogy kénytelen vagyok elmenni, tehát a vitában sem 
tudok itt lenni, nincs is annyi időm, hogy elmondjam, amit el szeretnék mondani. Csak 
nagyon röviden tudok most erről beszélni, és elnézést kérek, ez egy nagyon kellemetlen 
helyzet, nagyon sajnálom, hogy nem korábban került napirendre, de most nem tudok mit 
csinálni. 

Az Arany János Programmal kapcsolatban csak annyit szeretnék mondani, hogy 
Fuszek Csillától, aki a két programot viszi, most ő is a miniszteri biztos asszonynál van, 
bekértem, hogy mennyiben értenek egyet a programban részt vevő intézmények a jogszabály-
tervezetben megfogalmazottakkal, és ő is azt erősítette meg, hogy az intézmények 
maximálisan amellett vannak, hogy ezek a passzusok bekerüljenek a rendeletbe azért, mert 
így védettebbnek érzik magukat a fenntartóktól. Mivel most filléres elszámolás van, ezért azt 
mondják, hogy a fenntartók kevésbé tudják lenyúlni azokat a pénzeket, amelyek ebbe a 
programba bekerülnek. Ennyit az Arany János Programról. 

A másik: ez az egész programcsomag-történet, ami itt előállt. Szeretnék mindenkit 
emlékeztetni arra, hogy a közoktatási törvényben benne volt egy passzus, ami arról szólt, 
hogy a programcsomag-akkreditációt ki kell dolgozni. Ez a passzus egyik pillanatról a 
másikra kikerült a törvényből, miközben a NAT-ban benne maradt, hogy mi a 
programcsomag, melyek azoknak az elemei, tehát ami ide elkerült. Attól, hogy ez a 
programcsomag-akkreditáció kikerült a törvényből, ezért nincs törvényi felhatalmazás arra, 
hogy egy programcsomag-akkreditációról szóló rendeletet ki lehessen dolgozni. 

Közben a helyzet az, hogy a TIOK-os 120 intézmény - aki most már második 
évfolyamon vezeti be a programcsomagokat – mellett van 361 intézmény, amely most kezdi 
el bevezetni a már tesztelt programcsomagokat. Már a TIOK-os intézmények részéről 
megfogalmazódott az az igény, hogy ők szerették volna, ha mondjuk most első osztályban 
vezették be, akkor most folytatják másodikban, szerették volna a bemenőben is bevezetni, de 
erre semmilyen lehetőség és semmilyen forrás nem állt rendelkezésre, és nem is áll 
rendelkezésre, mert ami forrás rendelkezésre áll, az a tananyagok fejlesztésére, tesztelésére, 
kipróbálására van. 

A Sulinova nem gondol kiadóként fellépni ezen az egész piacon, viszont mindenki azt 
érzi, és ez azt jelenti viszont, hogy az a 361 intézmény, amelyik idén kipróbálja a 
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programcsomagot, az ha szeretné folytatni jövőre, arra már nincsen pénz. Tehát 
mindenképpen be kell vonni a folyamatba piaci szereplőket annak érdekében, hogy aki ebben 
a programban részt akar venni a jövőben, az ezt folytathassa. 

Most ezért született ez a meglehetősen öszvér megoldás, hogy megteremtődjön annak 
a lehetősége, hogy a programban jelen pillanatban részt vevő intézményeknek a kezébe 
kerülhessenek a kiadókon keresztül ezek a programcsomagok. Ilyen háttérbeszélgetések 
alapján úgy érzékeltem – de ebben majd Sanyi kijavít -, hogy vissza fog térni a 
programakkreditáció elképzelése, vissza fog emelődni a jogszabályokba, merthogy az a cél, 
hogy ne csak az NFT-ben kifejlesztett programcsomag legyen, hanem legyenek más 
programcsomagok is. 

Zárójelben megjegyzem, hogy én ezt azért is tartanám szükségesnek, valahogy ezeket 
a rendeleteket módosítani, mert én magam is, mint tankönyvbizottsági tag, számtalanszor 
találkozom azzal a problémával, hogy egyik ülésen mondjuk vizsgáljuk a tankönyvet, két-
három hónappal később a hozzá tartozó munkafüzetet. Soha nincsen ezek között az eszközök 
között bármiféle olyan kapcsolatvizsgálat, ami azt tenné lehetővé, hogy ne önmagában 
vizsgáljam, hanem egy eszközegyüttest vizsgáljak. Tehát biztos, hogy ennek valahogy meg 
kell teremteni a feltételeit. 

Tehát ez, ami itt született, és ami nyilván mindenki számára ilyen saláta és katyvasz, 
ez kizárólag azt a célt szolgálja, hogy azok az iskolák, amelyek részt akarnak venni továbbra 
is ezeknek a programcsomagoknak az oktatásában, azok lehetőséget kapjanak arra, hogy a 
kiadóktól ezeket megvásárolhassák egy pályázat keretében, amit a minisztérium fog kiírni. 
Aminek a lényege persze az lesz, hogy már ebben a pályázati szövegben meg kell hogy 
jelenjenek a programcsomag-akkreditáció elemei, merthogy a csomagokat csak együtt 
lehessen megvenni, ne lehessen szétszedni, tehát garanciákat kell arra kapni, hogy ez az 
eszközegyüttes valahogy együtt kerüljön a piacra. Elnézést kérek, még nagyon sok 
mondanivalóm lenne, de most muszáj elmennem, mert még a meghívóját sem láttam annak, 
amire megyek. 

 
ELNÖK: Liskó Ica, Trencsényi, Szabados, Dobos, Karlovitz! 
 
LISKÓ ILONA:  Nagyon örülök, hogy az Arany János program ilyen módon egy fél 

lépést tesz a legalitás vagy a szabályos működtetés felé, de őszintén szólva nekem hiányzik itt 
egy mondat a 39-es rendelkezés első pontjából. Úgy tűnik, mintha magától működne ez a 
dolog. Hiányzik az a mondat, hogy a hátrányos helyzetű tanulók középiskolai tanulmányainak 
sikeressége érdekében az OKM Arany János Kollégiumi Programot működtet. Mintha 
magától lenne… És ugyanez, persze, a tehetséggondozónál is. Ez azért nagyon fontos, mert 
abból a mondatból derülne ki, hogy kinek a feladata és kötelessége ennek a programnak a 
menedzsmentjét biztosítani. Ez magától nem tud működni. És most is a minisztérium 
biztosítja a menedzsmentjét, tehát ezt a mondatot nagyon ajánlanám Sándornak ide beszúrni. 

A másik az, amiről Márta beszélt – és ezért is nagyon sajnálom, hogy elment. 
Szerintem ebből a paragrafusból, a képességfejlesztő programcsomag terjesztésére vonatkozó 
szabályrendszerből nem derül ki világosan, hogy mit akarnak csinálni. A 26/3-as pont, amiben 
az van, hogy „nyilvánosságra hozott képességfejlesztő programcsomagok üzletszerű 
felhasználásához szükséges jogosultság”… Nem tudom, mi ez az üzlet, ki az üzleti szereplő 
ebben a történetben. (Brassói Sándor: A kiadók.) Akkor azt kellene ide beleírni. 
(Közbeszólások.)  

 
BRASSÓI SÁNDOR:  Más is megteheti, aki pályázik rá. Pályázhat rá olyan 

intézmény is, aki nem kiadó, hanem teszem azt, egy oktatási intézmény, akinek van kiadói 
tevékenység  bejegyezve az alapító okiratába.  
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LISKÓ ILONA:  Akkor viszont, Sándor, valami olyasmit kellene mondani, hogy a 

képességfejlesztő programcsomag terjesztéséhez való jogosultság… 
 
BRASSÓI SÁNDOR: Ez nem jó. Azért nem, mert közleményben megjelenik, ettől 

kezdve az iskolák a nyilvánosságra hozottat szabadon használhatják oktatási célra. Nem arról 
van szó, hogy nem lehet terjeszteni, mert azzal, hogy a miniszter kihirdeti, közzéteszi, az 
iskolák a maga komplexitásában szabadon használhatják. Ez kifejezetten üzletszerű, 
jövedelemszerző tevékenységről szól. Ha egy iskola saját céljára használja, az nem üzletszerű 
tevékenység. (Közbeszólás: Akkor mi üzletszerű?) A kiadó megpályázza… 

 
LISKÓ ILONA:  Miért pályázza meg, hogyha egyszer az iskola… 
 
BRASSÓI SÁNDOR: Mert ki is kell nyomtatni. Az iskolának nincs pénze a papírra. 

Egy csomó segédanyag van. 
 
LISKÓ ILONA:  Akkor ezt kellene megfogalmazni, hogy a képességfejlesztő 

programcsomag gyakorlati felhasználásához szükséges anyagok kinyomtatása… Vagy nem 
tudom… Ez az „üzletszerű felhasználás” egy abszurd kategória. Ezt nem fogja senki 
megérteni.  

 
HORN GYÖRGY: A Polgári törvénykönyvben létezik. 
 
BRASSÓI SÁNDOR:  Bocsánat, annyit hadd tegyek hozzá, hogy a rendelet megjárta 

az államigazgatási egyeztetést, és sem a PM, sem a GKM nem tett észrevételt. 
 
LISKÓ ILONA:  A honpolgároknak, akiknek szól a rendelet, csak nekik lesz 

problémájuk, mert a PM meg a nem tudom ki nyilván érti. Az egyszerű ember, aki föl fogja 
használni, az nem fogja megérteni. Mint ahogy én se értem, mi az, hogy üzletszerű. 

 
DR. SZENES GYÖRGY:  Pénzért terjesztheted. 
 
HORN GYÖRGY:  Csak pénzért terjesztheted.  
 
LISKÓ ILONA: Tehát megismerni lehet ingyen, de ha valójában be akarja vezetni, 

akkor neki egy kiadótól ezt meg kell venni. (Többen: Nem!)  
 
BRASSÓI SÁNDOR: Nem. Nem erről szól. Letöltheti, kinyomtathatja.  
 
HORN GYÖRGY:  Van harminc gyerek. Az iskola leveszi az internetről a 

munkafüzetet, sokszorosítja, és kiosztja, ez nem üzletszerű. 
 
BRASSÓI SÁNDOR:  Ez ingyenes bárkinek. 
 
HORN GYÖRGY:  Ha sokszorosítja, és eladja, az üzletszerű. 
 
BRASSÓI SÁNDOR:  Így van. Erről szól. 
 
LISKÓ ILONA:  Akkor ezt kell leírni, hogy kereskedelmi célra való felhasználás. 
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BRASSÓI SÁNDOR:  Ez az üzletszerű. 
 
LISKÓ ILONA:  Ez a magyar nyelvben egészen másra használatos. 
 
BRASSÓI SÁNDOR:  A jogászok szerint j.  
 
ELNÖK: Szerintem ezt az üzletszerű ügyet fejezzük be. A következő Trencsényi Laci. 
 
DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ:  Az 1. §-hoz csak annyit – először a szöveg szerint 

mennék -, hogy ha az óvodában nem jelölhető ki dohányzóhely – nagyon helyesen -, akkor 
előtte a „gyermekektől” kifejezést érdemes kihúzni a törvényből, hiszen a törvény az óvodást 
definiálja gyerekként, és a tanulói jogviszonnyal rendelkező későbbi éveseket nevezi 
tanulóknak. 

 
BRASSÓI SÁNDOR:  Az iskolában lehet olyan, nem iskolába járó, tanköteles valaki, 

aki kiskorú, gyermek, és nem az iskola tanulója. Ő lehet az iskolában, ezért azt gondolom, ez 
a megfogalmazás itt a tanulót és a gyereket is tartalmazza.  

 
DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ:  Lényegtelen kérdés, Szüdi majd nyilván úgyis 

kiszúrja. 
A következő bonyolultabb, tartalmi. Csatlakozom ahhoz az elégedetlenségi 

mozgalomhoz, amit Zoli szokott képviselni: legyünk következetesek a Nemzeti alaptanterv 
betűjéhez és szelleméhez. Szerintem a következő mondat helyesen úgy hangzik: „A 
képességfejlesztő, kompetenciaalapú oktatás keretében az iskola az előírt fejlesztési 
feladatokat érvényesítő tananyagot” – hiszen ez a jogállás. És nem műveltségi területek 
szerinti bontásban, mert az már filozófiai kérdés, hogy a műveltségi területekre az bontás-e 
vagy integráció. Ezt úgy fogalmaznám inkább, hogy „…a műveltségi területeket követő 
szerkezetben közvetíti”. Azt hiszem, ez fejezi ki pontosan a NAT szellemiségét.  

 
DR. SZENES GYÖRGY:  Műveltségi területenként. 
 
DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ:  Elnézést kérek, ráadásul a programcsomagok nem is a 

műveltségi területeket követik, hiszen az életpálya-kompetenciáknak semmi közül a 
műveltségi területekhez. Azt mondanám, hogy „az iskola az előírt fejlesztési feladatokat 
érvényesítő tananyagot műveltségi területeket követő szerkezetben közvetíti”. Zoli azt 
mondja, hogy a Nemzeti alaptanterv szerinti szerkezetben. Ez még jobb, feloldja a problémát. 

Az alapgondom ennél fontosabb. Nagyon emlékszem a 2002/3-as miniszteri 
rendeletre, amely tudomásom szerint még mindig hatályban van, amelyik a Comenius 
programot legitimálta körülbelül hasonlóképpen. A minisztérium háttérintézményében 
kifejlesztődött egy termék, és utólag ezt a dolgot legitimálta akkor a 2002/3-as rendelet, és 
tulajdonképpen azt mondta, hogy a Comenius minőségbiztosítás kóser, az összes többi tréfli. 
Ez a helyzet áll elő most is, hogy a SuliNova-programcsomag az ám, a többi az… Sőt, amit a 
SuliNova 6. emelete termelt, mert már a Loránd Feri alosztálya által termelt programcsomag 
sem programcsomag ezen definíció alapján, hiszen nem a KKAOP… A tulajdonnevekről azt 
tanultam, hogy az a dolgok egyedi neve. A Feriéknél kifejlesztett ugyanilyen izék már nem 
képességfejlesztő programcsomagok, tehát azokhoz a minisztérium nem járul hozzá kiadási, 
promotív eszközrendszerrel. Én ezt csak akkor tudom támogatni, hogyha egyrészt világossá 
válik, hogy képességfejlesztő, kompetenciaalapú oktatási programcsomagot ezen túl bárki 
termelhet… (Brassói Sándor: Programcsomagok.), és a miniszternek odaadhatja, hogy „Add 
már ki, miniszter, mert szerintem ez is jó!”. De ugyanebben a pontban azért rögtön 
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korlátoznám a miniszter jogát, mert egy utalás sincs arra, hogy ezt a kiadást megelőzi 
valamilyen szakmai kontroll. Ebben most az van benne, hogy Pála Karcsi behozza Hiller 
Istvánnak a pakkot, és Hiller István azt mondja, hogy elhiszem neked, hogy jó, mert. (Zaj, 
közbeszólások.) De nincsen. Állandóan Krisztinával szemezek, aki minden OKNT-ülésen a 
NAT megjelenése óta elmondja, hogy emberek, mi lesz a programcsomag-akkreditációval. 
Nincsen, programcsomag-akkreditációról nincsen szó. Benne van, de a róla szóló 
akkreditációs eljárásra nincs utalás. Tehát nem feltételezem sem Pála Károlyról, se Eigner 
Istvánról, hogy ők ezt egymás között akarják elintézni, de senki sem kötelezi most a 
minisztériumot, hogy miközben vannak olyan darabjai – Márta is utalt erre – ennek a 
csomagnak, amelyek keresztülmennek egy tortúrán, egy kemény tortúrán, csak éppen az 
egészre ki figyel oda?  

Tehát itt ezt a dolgot ilyen szempontból, a programcsomag-előállítást generalizálnám, 
tehát lehetővé tenném, világossá tenném, hogy ez nemcsak a Sulinova-termékek promóciója, 
másrészt pedig világossá tenném, hogy bármelyik terméknek a legitimitása legalább egy 
olyan szigorú szakmaiságú vagy társadalmasultságú folyamaton megy keresztül, mint a 
tankönyv, a továbbképzés, a tanterv, mert itt legalább három elem, amelyik már 
keresztülmegy. Dolgozunk rajta. 

Én ebben szövegszerű garanciákat szeretnék. Sándor biztosan megnyugtat majd, hogy 
de hiszen ez gondolatilag benne van, csak a házasságkötéskor kimondott igenünkben is benne 
van, hogy ha mégsem sikerül, akkor talán nem, de nem szoktuk mondani. 

 
BRASSÓI SÁNDOR: Természetesen egyetértünk azzal, amit mondasz, mi is így 

gondoljuk. Ha elkezdjük figyelmesen elolvasni, akkor a programcsomag 3. pontja arról szól, 
hogy a képességfejlesztő oktatás megszervezéséhez az oktatási és kulturális miniszter által 
kiadott, Kompetenciaalapú Programcsomag – a továbbiakban így hívjuk – nyújt segítséget. Ez 
az egyik. 

Ha lapozunk az utolsó előtti oldalra, ott van a tankönyves rendelet 26/A módosítása, itt 
pedig az szerepel, hogy az NFT keretében kifejlesztett képességfejlesztő, kompetenciaalapú 
oktatást segítő dokumentumokat, szakmai eszközrendszereket a Képességfejlesztő 
Programcsomag részeként kell kiadni, és ezt a programcsomagot az oktatási miniszternek kell 
nyilvánosságra hozni.  

Tehát ez szerintünk arról szól, hogy a Sulinova által fejlesztett csomagok nem 
jelenhetnek meg másként, csak a nagybetűvel írt Képességfejlesztő Programcsomag 
részeként, a Sulinova csak így adhatja ki őket, de ezek önmagában csak egy elemet, ha 
alkotnak, de a nagy halmaznak, a képességfejlesztő programcsomag-rendszernek az egyik 
elemét jelentheti, mert ha visszanézzük az előző sort, ott azt látjuk, hogy a miniszter kiadja ezt 
a programcsomagot, de ez a programcsomag önmagában nem csak a Sulinova 
programcsomagja, hiszen a Sulinova által fejlesztett is csak ennek a részeként adható ki. 

Tehát szerintem a programcsomag ebben a szövegben egy olyan nagy halmaz, amely 
nagy halmazt valóban bárki kifejlesztheti, ha ilyen szakmai tartalmakat az előbb általad 
megfogalmazott, tehát ezzel a bizonyos NAT-ra illesztett definíció alapján elvégez, és ezt az 
egészet jóvá kell hogy hagyassa természetesen. (Dr. Karlovitz János: Kivel?) 

Ez szerintünk nem történhet máshogy, mint az Oktatási Minisztérium Köznevelési 
Tanácsával, amelynek szerintem a tartalmi kérdésekben egyetértési joga van. Egy 
programcsomag mi, ha nem tartalmi szabályozó dokumentum, mégpedig egy meghatározó 
dokumentum. Tehát mi ezt így gondoltuk. Nem gondoltuk most önmagában azt, hogy ehhez 
rögtön beágyazunk egy akkreditációs rendszert, azért nem, mert a NAT-felülvizsgálat miatt 
nem lenne értelme ezt most kidolgozni, mivel jelenleg egyetlenegy ilyen programcsomag van, 
jelenleg nincs más… 
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DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Ott van a Sulinova III. emeletén egy legalább akkora 
szekrény… 

 
BRASSÓI SÁNDOR: Akkor pedig elő kell készíteni és be kell küldeni, a miniszter 

odaadja az OKNT-nek, az OKNT megvizsgálja, egyetért vele, a miniszter kiadja 
közleményként ezt a programcsomagot. Ha bárki így gondol még más programcsomagot, ő is 
kiadhatja, de erre most akkreditációs rendszert a tárca jelenleg nem gondolt beállítani, 
merthogy akkor lehet ilyet beállítani, ha a NAT-felülvizsgálat alapján ez a dolog tényleg a 
helyére kerül, mert jelenleg nincs a helyén, ahogy Márta megfogalmazta. A törvényben benne 
van a szó, az akkreditáció kikerül, programcsomag van, és az egész nincs összekapcsolva. Ez 
a technikai lépés megoldja a jelenlegi NFT-fejlesztés további részét. 

Lehet még a mondaton javítani, engem ez nem zavar, ez teljesen rendben van. 
 
HORN GYÖRGY: Elnézést, csak konkrétan ehhez a vitához egy mondatot hadd 

mondjak. Azt szeretném kérni akkor, hogy akkor ha itt a többes számot használnánk, a másik 
az, hogy osztanám azt a javaslatot, hogy „a tankönyv- és taneszköz-akkreditációval 
egyenértékű módon” kifejezés kerüljön ide be, mert abban a pillanatban az akkreditációról 
mindent megtudhatunk. Tehát ha ez bekerül ide a 3. pontba, akkor ez az egész probléma 
megszűnik. 

 
ELNÖK: Szabados Lajos! 
 
DR. SZABADOS LAJOS: Folytatva azt, amit Gyuri mondott, ha a mostani rendszert 

nézzük, akkor a NAT-ot itt dolgoztuk fel foglalkozásokon, tanácsüléseken keresztül. 
Kerettantervi bizottságot hoztunk létre, azok terjesztették ide, hogy hagyjuk jóvá. A 
tankönyvek jöttek a tankönyv és taneszköz bizottsághoz, mindezek ebben a 
programcsomagban is szerepelnek, egy egységes egészként… (Dr. Trencsényi László: 
Továbbképzési programok is, a g) pont is része a programnak.)… és akkor erre semmi nem 
szól. Tehát nem látok garanciát ennek az akkreditációjára, ezt törvényileg garantálni kell, 
biztosítani kell, ugyanis itt az a helyzet, hogy aki programcsomagban van, az mentesül, ezek 
szerint majdnem minden alól, de aki külön adja be a tankönyvet, külön akar kerettantervet 
beadni, annak akkreditáción keresztül kell menni. Tehát egyenlő feltételeket kell teremteni, 
nekem csak ez a kérésem.  

Nem jó a tankönyv- és taneszköz bizottságra hivatkozni csupán, és nem jó a 
tankönyvjegyzék sem, mert nem tankönyvekről van szó, hanem egy olyan programról, 
amelyben tanterv is szerepel. Most Pála Károly Jászberényben volt, hozott 
programcsomagokat, továbbképzést csináltunk ebből, tehát nekem nem a tartalommal van 
bajom, hanem ez a demokrácia, hogy egyenlő jogokat biztosítsunk. 

Azt kérdezném meg Sanyikám, hogy miért csinálod te ezt velem, csináljátok ti ezt 
velem, nagyszülővel, hogy a most óvodába kerülő kis unokám megkímélve lesz, hogy nem 
bagóznak az óvodában sehol, a füst nem éri, a harmadikos és a hetedikes általános iskolás 
unokáimat pedig továbbra is füstölhetik. Én ezt nem értem, légy szíves, magyarázd el! 

 
ELNÖK: Ez utóbbi kérdésre soron kívüli választ adhat Brassói Sándor. 
 
BRASSÓI SÁNDOR: Ott voltam az Igazságügyi Minisztériumban a tárcaközi 

egyeztetésen a nemdohányzók védelméről szóló törvénnyel kapcsolatban, azzal kapcsolatban, 
amit mi javasoltunk. Tehát a tárca véleménye az volt, amit az előbb elmondtam, hogy 
globálisan mindenkire, alkotmányossági szempontból az Igazságügyi Minisztérium nem 
támogatta a felvetést, azt, hogy az iskolákban, kollégiumokban is a zérótolerancia történjen 
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meg a pedagógusok és mindenki más esetében, merthogy ezekben az intézményekben folyik 
felnőttoktatás, a felnőttoktatásban részt vevők felnőttek, a felnőtteknek pedig alapjoga a 
dohányzáshoz való hozzáférés. Ezt mi nem tudtuk elfogadni, de az IM-mel szemben ebben 
alulmaradt a tárca. Ez az oka. Az óvodában nincs felnőttképzés, csak kisgyerekek vannak, ott 
ezt meg lehetett tenni.  

Nem győztelek meg – engem se győztek meg ők –, a jogszabályt elfogadta az 
Országgyűlés. 

 
LISKÓ ILONA:  Nemcsak a felnőttek alapjoga, hanem a pedagógusok alapjoga is. 

(Közbeszólások.) A pedagógus nem felnőtt? 
 
BRASSÓI SÁNDOR:  Munkavállaló.  
 
HORN GYÖRGY:  A munkavállalónak meg lehet tiltani.  
 
ELNÖK: A következő hozzászóló Dobos Krisztina. 
 
DR. DOBOS KRISZTINA:  Nem szeretnék a dohányzás témájába belekapcsolódni.  
Három problémám van. Laci említette az elsőt: hogy nincs a programcsomag 

akkreditálva. Ezt már elmondtuk százezerszer. Kikerülheti a NAT-ot is, és bizalmi kérdés, 
hogy a SuliNova a NAT-ot figyelembe veszi, és úgy csinál programcsomagot. Ezt tisztázni 
kellene. Nem mondom el, mert már százszor elmondtam. 

Ellenben van egy nagy kérdésem. A 2. oldalon a 2. pont arról szól, hogy a 
képességfejlesztő, kompetenciaalapú oktatás célja. Azt szeretném megkérdezni, melyik 
oktatásnak nem célja, hogy az ismeretet önállóan megszerezze, hogy következtetések 
levonására képes legyen, döntések meghozatalára? Ezzel semmit nem mondott. Azt hiszem, 
ez már a 78-as tantervben is benne van, és azóta minden tantervben. Azt gondolom, az a 
funkciója, amivel azt akarta, hogy a képességfejlesztő, kompetenciaalapú oktatást definiálja, 
nem történt meg. Nem is egy rendelet feladata ennek a definíciója, hanem a törvényben kellett 
volna definiálni. Másrészt ez semmitmondó. Az oktatás célja ez, akár úgy hívom, hogy 
képességfejlesztő, akár úgy, hogy konzervatív, akárhogy hívhatom. 

A harmadik dolog, amit tulajdonképpen Ica már feszegetett, az üzletszerű kéjelgés 
területe. Gyakorlatilag az egész fejlesztési pénz nagy százaléka erre ment el. Akkor ezt kapják 
meg ingyen és bérmentve az iskolák. Sőt, még azt is mondom, hogy igenis, a segítséget is 
kapják meg. Ne csak az legyen, hogy ő leveszi a polcról vagy az internetről. Ha mi ezt 
kifejlesztettük az adófizető polgárok pénzéből, ha jót kifejlesztettünk, az a feladatunk, hogy 
elterjesszük. Nagyon nem szeretném – meg kell mondanom, számomra elfogadhatatlan -, 
hogy bizonyos cégek az én adófizető pénzem által kifejlesztett programcsomagból fognak 
majd meggazdagodni, mert esetleg szolgáltatást adnak hozzá, esetleg továbbképzést adnak 
hozzá.  

Nem vagyok az állam szószólója, de ha az állam 2 milliárdot, 4 milliárdot, 5 
milliárdot, 100 milliárdot – nem tudom, mennyit – erre fordított, akkor tessék hozzátenni azt a 
sokkal kisebb összeget, ami az elterjesztést segíteni. Itt van a nagy probléma – és ezért 
vagyunk bizalmatlanok. Nem a kinyomtatás a lényeg, hanem az a lényeg, ahhoz, hogy egy 
programcsomag jól működjön, bizony, szolgáltatásra van szükség. Hogy mi minden 
szolgáltatásra van szükség, érdemes lenne megnézni. Ezt a szolgáltatás lehetne üzletesítenie, 
de nem ilyen egyszerű felhatalmazás alapján, hanem sokkal striktebb szabályok alapján.  

Én ezt így nem tudom elfogadni. Egyetértek Icának azzal a dolgával, hogy bizony, itt 
akármi is történhet. 
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Az utolsó dolog, hogy az Arany Jánossal kapcsolatosan csak ennyit lehetett? Az Arany 
János programot szeretnénk stabilizálni – ebben egyetértettünk. Akkor azt gondolom, ez a 
program meg éri, hogy bizonyos szabályokat részletesebben mondjanak el. Ez nagyon 
finoman van megfogalmazva, ettől holnap megszűnhet az Arany János program, nem látszik a 
biztosíték, hogy a rendeletben megfogalmazottak teljesülni is fognak. 

 
DR. KARLOVITZ JÁNOS:  Hogy mennyire előkészületlen ez az anyag, mutatja, 

hogy a Tankönyves Vállalkozók Országos Testülete, valamint a TANOSZ, valamint a TIE 
elnöksége tegnap ülésezett, kibővített elnökségi ülést tartott a TVOT, amely kamara szerepet 
tölt be, és a következő határozatot hozták: 

A testület kibővített vezetősége megtárgyalta az új helyzetet, és egyhangúlag 
elfogadhatatlannak ítélte ezt az eljárást. Ugyancsak elfogadhatatlannak tartja a módosításokat 
és annak indoklását szakmai szempontból is. Továbbá a rendelettervezet több pontja 
véleményünk szerint más jogszabályokba is ütközik. A testület ismételten nyomatékosan kéri, 
hogy a tárca ne hozzon újabb módosításokat addig – már a tankönyvrendeletben –, amíg a 
testülettel érdemben nem tárgyal.  

Hónapok óta kérik az érdemi tárgyalást. Nem kapják meg. Nem az én testületem ez, 
Koller Mariann az elnöke, de minden terjesztő és kiadó kötelezően benne van ebben. Azok, 
akiknek üzletszerűen kellene belépni, nem tudják, nem értik. Lehet, ha Polinszky Mártát 
hallották volna, akkor csatlakoznának, de nem hallották… (Brassói Sándor: Pála Károlyt 
hallották.) Még nem fejeztem be, Sándor!  

Rendszeres ez a megtévesztő taktika, hogy úgy csinálunk, mintha egyeztetnénk, 
közben nem egyeztetünk. Adunk két napot, nem elég a két nap, össze kellett hívni a kamara 
elnökségét, nem tudta két nap alatt az elnök megválaszolni, amit küldtél neki – tehát nem volt 
egyeztetve. Kérjük, várjuk az egyeztetést. Akkor lehet, hogy tisztázódna, és magyarul 
lennének megfogalmazva a mondatok, mert nem érthető, nem magyar mondatok, itt minden 
homályos, és az akkreditáció végképp hiányzik. Ez csak három dolgot sért: a 
tantervrendszerben egy új állapotot idéz elő, megkerülve mindenféle tanterveket meg 
tantervjóváhagyást; a tankönyv-jóváhagyást, ami nagyon keserves és nagyon drága a 
kiadóknak. Igenis, készültek tankönyvek. Láttam a tankönyveket. Itt beszéltük meg Pála 
Károllyal, mondtam, hogy egyik része nagyon jó, másik része nagyon gyönge, ő mondta, 
hogy igen, ez így van, tehát alátámasztotta, hogy szükséges utána egy eljárás, egy minősítő 
eljárás. Ha tankönyvek születnek, át kell vinni. Miért mondjátok azt, hogy nem születtek, 
amikor kézbe foghatóan ott vannak a tankönyvek? Miért kell tagadni azt, ami valóság? A 
valóságban ott vannak a tankönyvek, nem voltak jóváhagyva, nem lesznek jóváhagyva, nem 
értjük, hogy miért. Egyszerűen érthetetlen, hogy miért. 

Egyet tudok érteni, hogyha ez EU-pályázathoz tartozik, és ott EU-pénzeket várunk, és 
beleraktuk a magunk pénzét ebbe az előfejlesztésbe, és most jönne az igazi az EU-tól, akkor 
meg lehetne érteni, meg lehetne magyarázni, hogy erre a pénzre hajtunk, és fogjunk össze. 
Ebben az esetben más a dolog. De így mindenki bizalmatlan, különösen azok, akik a 
leginkább érdekeltek. A kiadók úgy érzik, hogy ők drága pénzen, nagy keservesen 
jóváhagyatják a könyveiket, közben jön egy hátsó bejárat, és ott besétálnak olyan fejlesztések, 
amik nem voltak sem itt, sem ott, sem amott akkreditálva, minősítve.  

Azt javaslom a tisztelt bizottságnak, hogy így ne fogadjuk el. Nem tudom, miért van a 
kapkodás, hogy három napon belül érvénybe lépne a rendelet, amint megjelenne. Nagyon 
helytelen, nem szabad így elkapkodni. Hozzák ide vissza javítva, egyeztetve, és akkor lehet. 

 
ELNÖK: Sándor! 
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BRASSÓI SÁNDOR:  A tankönyves vállalkozók oldaláról folyamatosan érkeznek a 
megkeresések, mi pedig mindenre folyamatosan, határidőben válaszolunk, minden egyeztetést 
megteszünk. Én magam voltam ott a TVOT közgyűlésén – veled együtt. (Dr. Karlovitz János: 
Ott is ugyanezt mondtam neked, hogy nem egyeztetsz.) Pála Károly is ott volt, előadást tartott 
az egész programcsomagról. A tisztelt tankönyves vállalkozók nagy része elment, mert nem 
érdekelte a programcsomag szakmai tartalma. Ezek után, ne haragudj, erre nem tudok mit 
mondani. Minden anyag ott van nálatok, mindent megkaptok. 

A határidő azért ilyen sürgető, mert ott van az anyagban az a bizonyos elem, hogy 
pályázattal kell ezt az egész programcsomagot megszerezni. Ki szerezheti meg más 
üzletszerűen egy ilyennek a kinyomtatását, mint az, aki a TVOT tagja? Ki más? Hiszen a 
tankönyvpiaci törvény teljesen világosan beszél erről a kérdésről. A kiadó nem tudja 
megszerezni, hogyha ez az egész dolog nincs jogszabályba rakva. Minket meg fog támadni 
mindenki. A dolog teljesen egyértelműen arról szól, hogy a rendelet kiadását követően 
nyilvános pályázattal kiválasztjuk azokat a kiadókat, akik ezt ki akarják adni. Ugyanakkor azt 
is tudni kell, hogy a kiadók, hogyha nincs egy ilyen jogszabály, valószínűleg nem fognak 
tolongani a művészeti és nem tudom, melyik programcsomag-elemek kiadásáért, mert azok 
kis elemek, hanem szeretnék elvinni a matematikát és a magyart, miközben a fejlesztés egésze 
itt maradna a rendszerben.  

Ezért van beletéve a rendeletbe pontosan az összes programcsomag, tanterv, hogy 
amelyik kiadó pályázik erre szabadon, megszerzi és a pályázatban szabadon, annak az egész 
programcsomagot ki kell adni piaci alapon az összes iskola felé és forgalmazhatja. Ez a dolog 
erről szól. Ezt a tankönyves vállalkozók egyszerűen nem hajlandók megérteni. (Dr. Karlovitz 
János: Ezért kell velük leülni!) Emiatt elmentek a döntőbírósághoz, elveszítették, elmentek a 
Versenyhivatalhoz, elveszítették a megkeresést, elmentetek nem tudom, hová, mindegyiket 
elutasították. Ne haragudj, a jogszabály keretei között nem tudok mit mondani. Elnézést, hogy 
ingerült vagyok. 

 
HORN GYÖRGY: Visszatérnék arra, amit Dobos Krisztina vetett fel, és nagyon 

fontosnak tartanám, hogy szavazzunk erről, bár ebben nincs egyetértési, csak véleményezési 
jogunk. Vélemények itt voltak. Nekem az a javaslatom, és egyben a dilemmám is, hogy itt 
most egyrészt folyik egy központi fejlesztési program sok milliárdért. Ugyanakkor ennek a 
fenntartható részére a magyar államnak nem lesz pénze, ez az alapszituáció. Tehát a 
továbbiakban egy-egy könyv kinyomtatását, tanulóhoz való juttatását stb., ezt valakinek 
finanszírozni kell. Ez a valaki ebben a felállásban a szülő célzottan, aki ki fogja fizetni az 
adott iskolában a tankönyvet, a munkafüzetet, a hátrányos helyzetűek ingyen kapják. De a 
dolognak az a logikája, hogy a fejlesztéssel kvázi lezárul egy folyamat, és ennek a 
fenntarthatóságáról van szó. 

Ugyanakkor azt is látjuk, hogy ez egy hatalmas konc abban az értelemben, hogy aki az 
egészet megszerzi, az üzletileg ebből nagyon jól tud járni, ha ez a program valóban elterjed. 
Ez folyik ott, nyilván azért zajlik az ütközet, hogy ezt mindenki nem kaphatja meg, csak 
valakik vagy néhányan, és folyamatos gyanakvás folyik a másik oldalon az ügyben, hogy 
vajon, ki lesz az, és kik lesznek azok, akik ezt megszerzik. 

A harmadik, ami problémánk ebben, hogy ez az egész szakmai fejlesztés együtt, 
ugyan kinek így, kinek úgy, egészében ezzel senkinek nincs kifogása, egyetértek azzal, amit 
Dobos Krisztina mondott, hogy ez a 2. pont tulajdonképpen bármire igaz lehet, ezen nem 
fogunk leállni vitatkozni, hanem az a kérdés, hogy ezen belül, amikor azt mondja, hogy a 
tanulói felkészüléshez szükséges eszközöket, a pedagógus munkáját segítő eszközöket, akkor 
mivel ez egy ekkora halom, a különböző színvonalú, eltérő szakmai anyagoknál vajon ki, 
hogyan és miképpen fogja ezt minősíteni? Ehhez kér az OKNT garanciát, ez a mi 
kompetenciánk. 
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Szerintem az az aggodalom jogos az elmúlt magyar tizenvalahány év alapján, hogy itt 
a jogszabálynak nagyon pontosan meg kell fogalmaznia, hogy hogyan jut hozzá valaki az 
üzlethez. Ez itt állampolgári aggodalom. A szakmai részéhez viszont tényleg úgy gondolom, 
hogy ennek a kritériumsornak a Sulinova-fejlesztésen kívül senki nem fog megfelelni. Hiába 
mondod azt, hogy a KOMT-csoport 16 éve, stb., ilyet együtt, koherens módon összehangolva 
nem fog tudni senki más, mert itt 1500 fejlesztő volt, egy egész intézet működtetett valamit, 
és attól kérjük számon az egyenetlen teljesítést. Hogy a jó istenbe lesz itt olyan, aki például 
egy teljes NAT-kompatibilis rendszer tanulói eszközeivel beállít ide? Persze, szabadság van, 
demokrácia, halad mindenki a híd alatt, aki akar, de már a másik végén, ott a Szabadság-híd 
tetején is alhatna, ha lenne rá pénze. 

Tehát ez egy 5 milliárdos vagy 9 milliárdos fejlesztés, nem tudom, senki nem lesz, aki 
a SuliNován kívül, ezért van itt nagybetűvel írva, mert csak ez az egy van. Átalakíthatjuk 
kisbetűvé, többes számmá, de tessék tudomásul venni, hogy erről az egyetlenegyről 
beszélünk. Az OKNT azt kéri, hogy explicite jelentődjön itt ki, hogy ezt szigorú szakmai 
kritériumoknak alávetve, az OKNT-n is keresztül fogja a miniszter kiadni. Szerintem ne 
beszéljünk másról. Nem lesz senki, aki érdemi alternatíváját ennek le tudja tenni a piacon. 
(Liskó Ilona: Az NFT II-t.) Igen, ezért érdemes a többes számot ideírni, de szerintem azt pedig 
sokkal pontosabban kell valóban megfogalmazni, hogy hogyan történik a pályáztatás. Így is 
meg fogják támadni, ez valakiknek sok milliárdos, tartós nagy üzlet. Ha mondjuk az első 
osztályos kompetencia-fejlesztésben valaki megnyeri ezt az üzletet, évente iksz 10 ezer 
kiadvánnyal számolhat, egyesével, minden egyes taneszközre.  

 
DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Először az egyszerűbbel kezdeném. Az utolsó oldal 2. 

pontjában megint csak félreérthető a fogalmazás. Én úgy fogalmaznám helyesen, hogy a 
nyilvánosságra hozott képességfejlesztő programot a nevelési, oktatási intézmény, mert miért 
ne használhatna egy programcsomagot egy óvoda nagycsoportban akár? Oktatási és nevelési 
célra használhatja, számomra az egy nevelésfilozófiai kérdés, hogy mondjuk a szövegértés 
oktatási feladat vagy nevelési feladat például. Ez apróság, de ha a jogszabályokkal orientálni 
akarjuk a felhasználót, akkor ez fontos. 

Nem beszéltünk eddig a másik oldaláról, ami legalább akkora félelmet okoz bennem, 
hogy ha a programcsomag jelenik meg, mint az oktatást, nevelést segítő dokumentumcsomag 
non plus ultrája, és erre Elemér szokott mindig figyelmeztetni, megjelenik a túlszabályozás 
réme. Bocsánatot kérek, de nehogy azt gondolja egy iskolafenntartó, hogy ha Manci néni 
modulleírásokat készít, de nem használhat modulleírást, mert nincsen definíció. Tehát 
valahogyan a programcsomag szabatos leírásában világossá kell tenni, hogy a programcsomag 
egy olyan dokumentum, amelyiknek van legalább három olyan eleme, amelyek korábbi 
jogszabály-akkreditációhoz kötöttek, vannak olyan elemei, amelyek külön-külön nem 
igényelnek akkreditációt, csak abban az esetben, amikor ezt egybepakolják. 

Tehát még egyszer mondom: ha Manci néni készít egy tesztet az 5/B osztály számára 
és ezt nem akkreditálja, nagy kár nem történt, de ha ő ezt egy programcsomag típusú, a-z-ig 
terjedő eszközcsomagban helyezi el, akkor az viszont kívánatos, hogy Manci nénit valaki 
ebből a szempontból felülbírálja, Péter bácsit, hogy ne legyek elfogult a nemeket illetően. 
Tehát valahogyan ez a programcsomag definíció hiányzik innen, ezekkel az árnyalatokkal, 
amelyeket itt feszegettünk. 

Az lehet, hogy megmagyarázza, hogy van sokféle programcsomag, ilyen, olyan, 
amolyan, van egy programcsomag, amely a nemzeti fejlesztési terv keretében készült, ez a 
rendelet most ezt a dolgot szabályozza, hiszen tényleg ott vannak ezek a szerencsétlen 
gyerekek, akik elkezdték ezt használni, és a tanító néni szeretné a következő évfolyammal is 
csinálni, de nem jut hozzá, mert annyi papírja nincsen. 
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HORN GYÖRGY: Akik továbbképzésre járnak, nem kapják a kezükbe, csak 
megmutatásra. Tehát az zajlik, hogy azok a tanárok, akik TIOK-os keretben továbbképzésre 
járnak, nem tudják, hogy mire képzik őket, nem kapják meg ezt, amiről beszélünk. Nincs itt 
Márta, de beszéltünk arról, hogy milyen bonyolult az ő helyzete… (Zaj, közbeszólások.) 

 
DR. SZABADOS LAJOS: Két apró dolgot szeretnék mondani. Az egyik, hogy 2006 

március végén megjelent az új tankönyvrendelet, miért nem arra hivatkozunk? 
 
BRASSÓI SÁNDOR: Azért, mert jogtechnikailag mindig az alaprendeletre 

hivatkozik, a módosítás beépült az alaprendeletbe. 
 
DR. SZABADOS LAJOS: Jó, akkor ezt értem. A másik dolog: ha majd elkezdünk 

erről a témakörről beszélni, akkor négy olyan, ilyen kipróbáló iskolából jövő kolléganő volt 
továbbképzésen, akik beszámoltak a tapasztalatokról, hogy ne csak elvileg, elméletileg 
beszélgessünk a kompetenciaalapú fejlesztésről, és én azt következtettem ki, hogy ott a helyi 
tanterv, az eddig használt tankönyvek elfelejtésre kerülhetnek. Tehát ahová a programcsomag 
betette a lábát, ott minden másnak, ami eddig volt, vége. 

Ebből arra következtetek, ez azt jelenti, hogy most már csak olyan tankönyveket lesz 
szabad írni, ami a programcsomagnak megfelel, ez pedig az én szemléletemmel ellentétes, 
mert ez nem úgy van, hogy vagy Pála vagy senki más, hanem úgy, hogy Pála is meg más is. 
Ez nem demokratikus az én véleményem szerint. Ez a legnagyobb gondunk, problémánk 
ezzel. 

 
DR. KARLOVITZ JÁNOS:  Mi hívei lennénk ennek a képességfejlesztő, 

kompetenciaalapú oktatásnak. Ezt szeretnénk, hogy legyen. De két útja van ennek. Vagy 
minden taneszközt e felé fejlesztünk – és az volna a jobbik -, vagy kinevezünk egy csomagot, 
egy kiemelt csomagot, és az összes többi ellen konkuráltatjuk. Mert ez történt egyébként: 
nagyon súlyos milliókat kaptak az iskolák, akik ezt választották, kipróbálás címén, és azoknak 
nem lehetett más tankönyv, el kellett dobni mindent. Ez már nagyon súlyosan érintette az 
úgynevezett tankönyvpiacot. De nem ez a lényeg, hanem az, hogy tényleg egy demokratikus, 
higgadt, előre megtervezett, egyeztetett eljárásban ennek hívei lennénk – ha lehetne. 

 
ELNÖK: Dobos Krisztina! 
 
DR. DOBOS KRISZTINA:  Két problémám van. Az első, az a probléma továbbra is 

fennáll, hogy az a jó, hogy programcsomag – ezt pozitívan értékeltük eddig, és azt gondolom, 
ezt követően is –, hiszen ez együtt van, nem külön a tankönyv, nem külön a… Ezt együtt kell 
kezelni, és akkor számomra attól fogva nem kérdés.  

Számomra az nem kérdés, hogy ki nyomtatja ki a könyvet, mert nem érdekel - a könyv 
egyhatod vagy egytizenketted része az egésznek –, hanem együttesen kellene nézni, ami egy 
más gondolatmenetet ösztökél. 

A másik problémám továbbra is az, hogy van egy programcsomag, amit az állam 
finanszíroz – ehhez joga van, meg lehetősége is, ez nagyon jó –, de szeretném látni, hol van a 
következő programcsomag, amit szintén az állam finanszíroz. Gyurinak abban teljesen igaza 
van: az, hogy magántőkéből összeálljanak, és milliárdokat csináljanak egy fejlesztésre, nem 
valószínű, hogy az adott pillanatban működik.  

A harmadik – bocsánat, kettőt mondtam –, hogy még mindig nem látom a minőségi 
garanciákat. Mondjam azt, hogy szeretném megvédeni az aktuális minisztert, hogy ne adjon ki 
olyat, aminek öt része jó, a hatodik pedig ostobaságokat tartalmaz, merthogy elcsúszott a 
dolog. Ha azt mondom, hogy egy n-rangú tankönyvért elvileg garanciát vállal az OKNT, 
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annak egy szakbizottsága, és majdan a miniszter a tankönyvvé nyilvánítási rendszerben kiadja 
és tankönyvvé nyilvánítja, akkor egy ilyen nagy dolgot, ami tulajdonképpen az első ilyen, úgy 
mellékesen elengedni, oktatáspolitikai szempontból majdnem hogy elfogadhatatlan.  

 
ELNÖK: Annyit szeretnék csak mondani összegzésképpen – mivel úgy látom, 

nagyjából a végére értünk –, hogy ennek a torka véres, az egész előterjesztésnek. Annyi 
aspektusa jelent itt meg annak, hogy milyen problémákba ütközik a gyakorlati megvalósítása, 
hogy nekünk arra kellene javaslatot tenni, hogy ezeknek a problémáknak a mentén ezt végig 
kell gondolni, kezdve az egyes szám többes számtól, kezdve attól, hogy ennek vannak hard és 
szoft részei – amikre Laci utalt, hogy okvetlenül akkreditálandók, vagy valamilyen szakmai 
vélemény alapján legitimálhatók, de nem biztos, hogy a tanuláshoz szükséges eszközök 
minden esetben ilyen felülvizsgálatra szorulnak. Nincs ez jól, koherensen végiggondolva. 

Az a nóvum, amit Krisztina a végén hangsúlyozott, hogy itt egy rendszerrel van 
dolgunk, ahol a rendszer összes elemei közötti tartalmi koherencia, ami nagy érték, fölveti 
annak a kérdését, túl azon, hogy az egyes részelemek akkreditálandók vagy sem, az egész 
programcsomagot abból a szempontból, hogy ennek tartalmi, logikai, pedagógiai koherenciája 
megvan-e, valakinek minősítenie kell. Erre azt mondod te – ha jól értettem a mondandódat, 
Sanyi -, hogy itt van az OKNT, és majd az OKNT. De az OKNT nincs arra felkészülve, hogy 
egy ilyen programcsomag szakmai minősítéséhez apparátussal rendelkezzék. Örömmel 
vállalunk ilyesmit, hogyha ennek a feltételeit biztosítják. Tulajdonképpen akkor arról van szó, 
hogy a programcsomagnak lehetnek már akkreditált elemei önállóan, amelyek önmagukban 
jók, lehetnek olyanok, amelyek nem szorulnak akkreditálásra, mert szabad megvalósítási 
szférába esnek – amit Laci úgy jelzett, hogy Juli néni nyugodtan kitalálhat valamit, hiszen 
meg tudja csinálni, azt nem kell akkreditáltatni. Amit mindenképpen véleményeztetni kell, az 
az, hogy ami programcsomag címszó alatt van, az tartalmaz-e egy belső pedagógiai, logikai 
koherenciát.  

Azt gondolom, valahogy úgy lehetne összegezni, hogy ennek a rendeletnek a 
készültségi szintjét a felszólalások – testületi álláspontot most már nem tudunk kialakítani, 
szavazni már nem tudunk – alapján fogom összefoglalni. Az OKNT nem tartotta kielégítőnek, 
ezért alapos átdolgozásra javasolja, és kéri, hogy amint tudjátok, hozzátok újra ide. 

 
BRASSÓI SÁNDOR:  Ez a programcsomagokkal kapcsolatos rész, ugye? 
 
ELNÖK: Igen.  
 
HORN GYÖRGY:  Mindenki fontosnak tartotta. Azzal kezdjük, hogy ez sürgős és 

fontos. Ez egy alapkérdés. Amikor előkerült, azóta folyik köztünk erről, és ebben mindig 
egyetértés volt, hogy az jó, hogy egységes program van, fontos, hogy ez így legyen. Ebben 
soha nem volt köztünk vita. Inkább erősítenénk azokat az elemeket. 

 
ELNÖK: Ha kell, még azt is külön lehetne hangsúlyozni, amit Krisztina úgy mondott, 

hogy tulajdonképpen evidens, de nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ezeknek a 
programcsomagoknak az outputja nem egyszerűen a lexikális tudás növelése, hanem ha úgy 
tetszik, a személyiség egészének a fejlesztése, az ízléstől a tudáson át, az alkalmazási 
képességeken át mindent fejleszt. Ezzel mélyen egyetértettünk. Többek között ezt is számon 
lehetne kérni a programcsomagon mint olyanon, hogy ezt mennyiben szolgálja.  

Vissza kellene ezt hozni. El tudom képzelni, hogy ha ez segítséget nyújt – bár senki 
bőrére nem akarok felajánlásokat tenni –, hogy amikor elkészül egy következő fogalmazvány, 
mielőtt testületi ülésre kerül, ha vannak közöttünk jelentkezők, azt mondanám, 
véleményezzétek.  
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DR. KARLOVITZ JÁNOS:  Esetleg a TTB.  
 
DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ:  A kompetencia definiálva van a NAT-ban.  
 
ELNÖK: Akkor ennyi. 
 
BRASSÓI SÁNDOR:  Minden továbbítok a döntéshozóknak. 
 
ELNÖK: Azt hiszem, hogy a mai napra… 
 
DR. HADHÁZY TIBOR:  Szeretnék beszámolni, elnök úr, a szavazás eredményéről.  
 
ELNÖK: Tessék, Tibor! 
 
DR. HADHÁZY TIBOR:  Az Országos Érettségi Vizsgabizottság tagjának javasolt 

Dobos Krisztina kolléganő 17 szavazatból 17 igen mellett kapott megerősítést; a kerettantervi 
bizottságba javasolt Vekerdy Tamás tagtársunk 17 szavazatból 15 igen, 2 nem birtokosa lett, 
és a Magyar Akkreditációs Bizottságba delegálódó Trencsényi kolléga 17 szavazatból 13 igen 
és 4 nem mellett kapott megerősítést.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, gratulálunk nekik.  
Viszontlátásra! 
 

(Az ülés végének időpontja: 13 óra 40 perc) 
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