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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 01 perc)

DR. LORÁND FERENC, az OKNT elnöke, az ülés levezető elnöke, a továbbiakban
ELNÖK: Jó reggelt kívánok, az OKNT ülését megnyitom. Köszöntöm a Tanács tagjait, az
érdeklődőket, előadókat a minisztérium és az előterjesztők részéről.

Szeretném köszönteni Kajtár Borbálát abból az alkalomból is, hogy most átnyújtjuk…
(Kajtárné Botár Borbála: A miniszter úr szeretné átadni.) Itt vannak a múltkor ígért
kinevezések, illetve meghosszabbítások a miniszteri megbízottaknak, tehát most már papíron
is rendben van a dolog.

Jelentem, hogy előzetes információink szerint a miniszter úr fél tizenegy körül tud
megérkezni, mert előtte egy értekezleten van, amit tudtán kívül, vagy előzetes egyeztetés
nélkül raktak be. Erről akkor értesültünk, amikor a két meghívó keresztezte egymást, és én
riadtan hívtam a minisztériumot, vajon én tévedtem-e valamit ez ügyben – és most kivételesen
nem. Megnyugtattak, hogy idejön a miniszter úr, csak valami miatt késik.

Az időt viszont jól ki kell használnunk, ezért én úgy gondoltam – de egyeztettem is az
előterjesztőkkel –, hogy elkezdjük a NAT-tal kapcsolatos előterjesztés megbeszélését, és előre
elnézést kértem az előterjesztőtől: ha a miniszter úr jön, megszakítjuk a tárgyalást.
Információim szerint – amelynek forrása Vass Vilmos –, ezt a NAT-napirendet Brassói úr
fogja nekünk előterjeszteni. Kérlek szépen, tedd ezt meg.

Bocsánat, hadd kérdezzem meg, hogy az előterjesztett írásbeli napirendet ezzel a
módosítással elfogadja-e az OKNT? (Szavazás.) Köszönöm, egyhangú.

BRASSÓI SÁNDOR: Tisztelt Köznevelési Tanács! Mielőtt átadnám a szót Vass
Vilmos projektigazgató úrnak, a minisztérium részéről mint a NAT-felülvizsgálatért felelős,
itt jelen lévő szervezeti egység helyettes vezetője szeretném elmondani, hogy a tárca a
közoktatási törvényből fakadó feladatrendszert áttekintve átgondolta, hogy a Nemzeti
alaptanterv 2006. évi felülvizsgálatával kapcsolatosan milyen mozgást kíván előzetesen
megszabni, és tájékozódást végzett abban, hogy a NAT 2003. kiadása, bevezetése óta eltelt
időben milyen jogszabályi változások, egyéb nemzetközi iránymutatások születtek, amelyeket
esetleg figyelembe kellene venni a Nemzeti alaptanterv 2006. évi felülvizsgálata során. A
minisztériumban született egy olyan – mondhatjuk azt – szakmapolitikai döntés 2006 nyarán,
hogy a NAT 2003., mivel egy nagyon széles körű egyeztetéssel, alapvetően korszerű
dokumentumnak tekinthető, és ennek mentén elindult az iskolák tartalmi fejlesztése, a 2006.
évi felülvizsgálat során a tárca nem szeretne olyan jelentős strukturális, oktatáspolitikailag
nagy mértékű változást elindítani, ami megzavarná az iskola világát. E miatt azzal a kéréssel
fordult a későbbiekben a NAT felülvizsgálatára felkért bizottsághoz, hogy a NAT
felülvizsgálatával ne nyisson meg olyan óriási új területeket, amelyek strukturális, tartalmi,
pedagógiai, iskolaszervezési kérdéseket mozgatnak meg, hanem megtartva a fő kereteket,
lehetőség szerint szükségszerű, minimális változásokat eszközöljön, elősegítve ezzel az
iskolák pedagógiai, tartalmi munkájának állandóságát, ugyanakkor kiegészítendő a NAT-ot
bizonyos lényeges elemekkel. Jogszabályváltozások történtek 2003 óta – gondoljunk az 5-6.
évfolyamra, az idegen nyelvi előkészítő évfolyamok szerepére, gondoljunk arra, hogy az
Európai Unió elkészítette és gyakorlatilag elfogadta az Európai Unió kulcskompetencia-
rendszert –, ugyanakkor szervezési kérdés, az iskolaotthonos nevelési-oktatás ugyanúgy
megjelent a rendszerben. Ezeknek hatása van a NAT-ra. Úgyhogy a miniszter úr felkérte a
NAT 2003-at felülvizsgáló bizottságot. A bizottság megkezdte a munkát, és elkészítette azt a
dokumentumot az előzetes terv alapján, amit nagyon fontosnak tartottunk, hogy két nagy
testület mindemképpen megtárgyaljon, hiszen a változtatás irányai, mozgásterei ebben
találhatók. Ezt a dokumentumot kapták meg önök, és kedden a Közoktatás-politikai Tanács
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ülésén is tárgyalásra került. Zárójelben jegyzem meg, hogy az a testület alapvetően egyetértett
ennek a dokumentumnak a tartalmával, irányaival, és különben üdvözölte a változtatást.

Engedjék meg, hogy ezzel befejezzem, és átadjam a szót Vass Vilmosnak, aki a NAT
2006. felülvizsgálat projektfelelőse miniszter úr felkérésére. Kérem, hogy a további
kiegészítéseket tegye meg.

ELNÖK: Vilmos, te következel!

VASS VILMOS: Elnök Úr! Tisztelt Tanácstagok! Nagyon röviden szeretném a
jelenlévőket tájékoztatni azokról a pontokról, amelyeket a 2006. szeptember 11-én megalakult
NAT-bizottság egészen napjainkig megvitatott, és a vita után ezt az anyagot tettük le az önök
asztalára, hogy a célokról, feladatokról, a munkálatokról a kezdet kezdetén tájékoztassuk az
Országos Köznevelési Tanácsot.

Ha a 2006. évi felülvizsgálat céljait, feladatait szeretném összefoglalni, három
szempontot emelnék ki: egy jogit, egy oktatáspolitikait és egy általános pedagógiai
szempontot.

A jogi rendszerről, miután ez egy kormányrendelet melléklete, Brassói Sándor beszélt.
Számos olyan törvénymódosítás történt az utóbbi időszakban – elsősorban 2006-ban –,
aminek olyan alapvető pontjai vannak, amelyeknek a kérdéseit elsősorban a Nemzeti
alaptanterv bevezetőjében kell rendezni. Szeretném kiemelni ezek közül a mindennapos
testnevelés ügyét, az 5-6. évfolyam, az úgynevezett keverőzóna ügyét. Természetesen
igyekszünk minden olyan törvényi mozgásra reagálni – főként tantervi szempontból –,
amelyeket fontosnak gondolunk.

Az oktatáspolitikai szempontokat két részre osztanám: egy nemzetközi és egy hazai
részre.

Nemzetközi szinten 2003 óta igen jelentős változások történtek. Ennek két elemét
szeretném kiemelni. Az egyik a PISA-vizsgálatok tartalommeghatározó szerepe. Gondoljunk
csak a problémamegoldó kompetencia 2003. évi mérésére – ezek nagyon világos jelzések egy
tartalmi felülvizsgálat számára. A másik pedig az Európai Unió kompetenciakerete, amely
nyolc megvitatott, kidolgozott és oktatáspolitikai szempontból kiérlelt anyagot tesz le a
döntéshozók asztalára és a tanterveket felülvizsgálók asztalára is.

A hazai oktatáspolitikai folyamatokat röviden összegezve, 2003 óta a
kompetenciaalapú tartalmi szabályozás számos eleme útjára indult. Egyik eleme a Nemzeti
alaptanterv, a másik eleme az oktatási programcsomagok fejlesztése, a harmadik a
kerettantervek kínálata, a negyedik az érettségi tartalomszabályozó szerepe, az ötödik a
fejlesztési feladatok kidolgozása és végül, de nem utolsósorban a kompetenciaméréseknek a
tartalomra ható szerepe. Ezen rendszerben mint kompetenciaalapú rendszerben természetesen
számos, egymástól eltérő mozgás is van. Nyilvánvaló, hogy ennek a rendszernek az
összhangba hozása, a NAT szerepének még világosabbá tétele is komoly feladata a NAT-
felülvizsgálatának.

Végül, de nem utolsósorban, az általános pedagógiai szempontokat tekintve
nyilvánvaló, hogy a 2003. évi NAT bevezetőjében a 10. oldalon szereplő kulcskompetencia-
területeket egyrészt összhangba kell hozni az Európai Unió keretrendszerével, másrészt pedig
egy olyan strukturális lebontást kell megtennünk, amely strukturális lebontás világos
jelzéseket és világos útmutatást ad a fejlesztőknek, tankönyvszerzőknek, programcsomag-
készítőknek és a helyi tantervek folyamatos felülvizsgálóinak.

További általános pedagógiai szempontunk, hogy a Nemzeti alaptanterv
bevezetőjében szereplő kiemelt fejlesztési feladatok közül elsősorban a gazdaság, a pénz
világával kapcsolatos területeket erősítsük meg, vagyis a „Felkészülés a felnőttlét szerepeire”
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területet, a tanulási kiemelt fejlesztési feladatot, és az első kiemelt fejlesztési feladatként az
értékek világát gondoljuk át.

Milyen várható eredményei lesznek a NAT 2006. évi felülvizsgálatának, mi az ütem,
és milyen szervezési keretekben dolgozunk? Erről engedjenek meg nekem néhány
információt!

Ahogy Brassói Sándor említette, nincs új Nemzeti alaptanterv, nincs drasztikus
felülvizsgálat és nincs új bevezetés. Semmi nem indokolja a rendszerben, hogy drasztikus
lépéseket tegyünk, ugyanakkor a felülvizsgálat ereje elsősorban a Nemzeti alaptanterv
bevezetőjére koncentrálódik, és a kormányrendelet és a NAT bevezetőjében szereplő jogi
paragrafusok összhangjára.

A műveltségi területek felülvizsgálata esetében szükség szerinti módosításokról van
szó. Nyilvánvaló, hogy ezek a műveltségi területek különböző meghatározó erővel bírnak a
kompetenciaalapúság felől, és véleményünk szerint a testnevelés műveltségi területnél
nagyobb beavatkozás szükséges, de gyaníthatóan vannak olyan műveltségi területek, ahol
szükség szerint esetleg csak csekély mértékű lesz a felülvizsgálat.

Említettem, hogy szeptember 11-étől kezdődött a NAT-bizottság munkája. Maga a
projekt február végéig tart, de ez azt jelenti, hogy a terveink szerint a januári OKNT-ülésre
szeretnénk idehozni a kész anyagot. Ez azt jelenti, hogy a NAT-bizottság meghatározott
ütemben, meghatározott tematika mentén – ahogy láthatják a részletesebb anyagból is a
tisztelt tanácstagok – bizonyos vitaanyagokat készít, elemzéseket rendel meg, és ezeket az
anyagokat teszi be a Nemzeti alaptanterv bevezetőjébe. Ezt a bevezetőt terveink szerint
minden iskola megkapja.

Ami még hozzátartozik a munkálatokhoz, hogy én minden műveltségi területre
felkértem egy-egy szakértőt. Az előző NAT 2003. operatív bizottság tagjai közül, a
munkabizottságok vezetői közül tízből kilencen elvállalták ezt a felkérést, a testnevelés
területén lesz majd új: Lugosné Pigniczky Ilona kolléganő vállalta el.

Az ütemet tekintve január közepéig szeretnénk lezárni ezt az anyagot, és minden olyan
szakmai egyeztetést és oktatáspolitikai egyeztetést folytatni, ami erről az anyagról szól.

Engedjék meg, hogy a végén megemlítsek néhány távlati, várható eredményt. Úgy
gondolom, mind a tartalom, a kompetenciaalapú tartalmi szabályozás elemrendszere nagyobb
összhangjának megteremtése azt indokolja, hogy távlatokban szükség van a folyamatok
folyamatos nyomon követésére, egy olyan monitorozó rendszerre, ami nagyobb mértékű
kutatásokra is épül. A NAT 2006. évi felülvizsgálata ezt is szeretné jelezni.

Köszönöm szépen szíves figyelmüket.

ELNÖK: Én is köszönöm. Önöké a szó.

NAGY JÓZSEF: Bár sok mindennel alapvetően nem értek egyet, ami a NAT-ban van,
mégis azt mondom, hogy nem szabad a lényegéhez hozzányúlni. Valamikor azt mondtam,
hogy ez kinyitotta az utat a fejlődés előtt, és ez a kapu nyitva van, át lehet járni, át lehet
haladni rajta. A jogi rendben van, azt meg kell csinálni, és azon kívül bizonyos
részkérdésekben hibák vannak, ezeket át lehet vezetni. Amit csinálni lehet, az az, hogy a
preambulumban bizonyos tartalmi fejlődést, módszerbeli fejlődéseket elősegíthetünk. Ez az
általános véleményem, és teljesen egyetértek.

Továbbá szeretném az örömömet kifejezni – amit ti nem hallottatok még részemről,
azt hiszem…

ELNÖK: Történelmi pillanat!
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NAGY JÓZSEF: …hogy végre egy olyan anyag kerül ide, amikor az indulásnál
megkapjuk, megvitatjuk, és gondolom, lesz majd közben is vita, és majd amikor odaérünk a
döntéshez – már akik odaérnek –, már olyan anyagot kapunk, amit nem kezdünk el szétszedni.
(Közbeszólás.) Véletlen? Akkor gratuláljunk a véletlennek!

Néhány dologhoz szeretnék hozzászólni. Van néhány koncepcionális kérdés, amit
inkább csak példaként említek, hogy mi az, amit szerintem a preambulumba be kellene tenni.

Ilyen például az alapkészségek, alapképességek évfolyamokat átívelő,
kritériumorientált fejlesztése. Ha ebben nem tudunk előrelépni, akkor továbbra is csak mindig
megnézzük, hogy hol tartunk, hol vagyunk a rangsorban olvasásból, meg nem tudom, miből,
jól kisopánkodjuk magunkat, és minden marad a régiben.

Azt javasolnám, hogy néhány mondat, ennek a kinyitásnak a lehetőségét elősegítendő
kerüljön bele a preambulumba.

Továbbá a múltkor is mondtam – és nem bírom ki, hogy ne mondjam – alig esik szó a
nevelésről, a szociális kompetencia fejlesztéséről, az együttműködési képesség fejlesztéséről,
a versenyképesség, a proszociális versenyképesség fejlesztéséről és így tovább. Ha ebben nem
tudunk lépni ebben a teljesen új helyzetben, amikor az óvodától a felnőttkorig benn ülnek a
gyerekek az intézményes rendszerben, akkor hogy tudnának szocializálódni? Ugyanakkor a
családi spontán szocializáció meg a társadalmi spontán szocializáció – mit mondjak? – nem
kielégítő. Az iskola meg nem vállalja föl. Odáig jutottunk el ebben a NAT-ban, hogy ezt föl
kellene vállalni. Akár egy egész bekezdésnyit szánnék arra a prembulumban, hogy ezt
egyértelműen követelményként, feladatként megfogalmazzuk. És több nem kell, mert aztán
majd erre épülve lehet folyamatosan segíteni ezt a folyamatot: kutatásokkal, módszerekkel,
kísérletekkel, applikációs terjesztéssel és így tovább – de ezt bele kell tenni.

Ezt tovább nem sorolom, mert ha tovább sorolnám, akkor más nem jutna szóhoz. Írok
egy könyvet – elnézést, hogy itt most hencegek…

ELNÖK: Annyit írt, hogy nem is tudja, melyik…

NAGY JÓZSEF: Kompetenciaalapú kritériumorientált pedagógia – lesz vagy ötszáz
oldal. Ennek van egy fejezete, amely az alaptantervről szól, illetve a tartalmi szabályozásról,
és abból kimásoltam két oldalt. Adok neked egyet, neked meg Sándornak (Szétoszt néhány
lapot.) – Vilinek már adtam. Ha érdekel benneteket, Zsuzsa majd lesokszorosítja.

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Proszociális kompetenciánkat nagyon próbára tetted,
hogy kitől fogjuk ellopni…

ELNÖK: Én már megkértem Zsuzsát, sokszorosítsa, mert ezt a pozitív diszkriminációt
nem bírja elviselni a lelkem – mert én nem vagyok közte.

Jóska, kész?

NAGY JÓZSEF: Igen, köszönöm szépen.

ELNÖK: Szenes György kért szót, utána Dobos Krisztina, Trencsényi, Karlovitz.
Egyelőre ennyi a sorrend. Parancsolj!

SZENES GYÖRGY: Tisztelt Tanács! Elnök Úr! Én egy nagyon korrekt és nagyon
színvonalas anyagot kaptam kézhez, ami azt hiszem, méltó ahhoz a témához, amiben közösen
dolgozunk immár több mint tizenvalahány esztendeje. Szokás szerint természetesen a
hiányérzetemet szeretném elmondani, mert az a terület, amelyet én képviselni szeretnék –



9

inkább kevesebb sikerrel, mint többel – ismételten nincsen benne a Nemzeti alaptantervben,
illetve ami benne van, nem igazán jól van benne.

Nagyon korrekt az anyag 6. oldalán a pöttyöknél a felsorolás, hogy a 9-12. évfolyam
tekintetében az általános és a szakmai képzést át kell vizsgálni, ugyanakkor hibás a további
hivatkozás a 14. oldal utolsó bekezdésében, ahol ezt az időt már csak a 16-18. évre teszi, és
ugyancsak hibás ugyanez a hivatkozás a 17. oldal utolsóelőtti bekezdésében, amikor megint
csak a 11-12. évfolyamot hívja elő, holott tudjuk, hogy ez a szakmacsoportos alapképzés, az
alapozás, törvényi szinten is a 9. osztályban kezdődik a szakképző iskolákban – amelyek,
mint tudjuk, 65-70 százalékát teszik ki a populációnak. A felülvizsgálat tekintetében tehát itt
kellene kezdeni. Továbbá végre már a költségvetési törvény is így szól, hogy ezeket az
alapozó funkciókat a 9. osztályban el lehet kezdeni.

Én tehát arra kérném a bizottság tagjait, hogy nézzük ezt meg még egyszer, nézzék
meg ezt még egyszer, hogy milyen módon lehetne ebben a valós tényeknek megfelelően a
felülvizsgálatot megcsinálni.

Továbbá csatlakoznék Nagy Jóskához abban, hogy néhány nevelési kérdést ő hiányolt.
Én egy ilyen pártállamit hiányolnék ebből: a munkára nevelést. Azt gondolom, ez is nagyon
fontos lenne azok mellett, amelyeket Jóska említett.

Nagyon nagy tisztelettel látom a bizottság tagjait, akik ezt a felülvizsgálatot végzik, de
szeretném javasolni, hogy valaki, aki ezen a meglehetősen hátrányos területen dolgozik, amit
nevezzünk szakképzésnek – de mégiscsak a gyerekek zöme ide jár –, képviselje a
bizottságban ezeket a szempontokat, mert attól félek, esetleg elsikkadnak. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Én is köszönöm. A következő volt Dobos Krisztina. Parancsolj!

DR. DOBOS KRISZTINA: Köszönöm szépen. Én is azt gondolom, hogy alapvetően
jó az anyag, és fontos, hogy ez megtörténjék. Hozzá kell tennem, hogy én nagyon rövid
időnek tartom a három évet. Tudom, hogy a törvényben így szerepel, de azt gondolom,
lehetne módosítani, tehát javaslom végiggondolni, hogy hosszabb idő után érdemes lenne
megnézni.

Egypár dolgot szeretnék felvetni. Az első a NAT és a többi oktatási dokumentum
összhangja. Ez az első. Folyamatosan azt látjuk, hogy nincs összhangban, és talán a
vizsgálatnak nem lehet a tárgya, vagy nem tudom, lehet-e, de érdemes lenne megnézni.

A második problémám, hogy a kompetenciaalapú programcsomagok nincsenek az
iskolában és nincsenek nyilvánosság előtt. Most a kipróbálás időszaka van. Tehát azt számon
kérni, ami igazából még nem jelent meg, eléggé furcsa történet lenne. A megjelenésében
nyilván azt fogja mutatni, hogy igazából még nem tudott elterjedni.

Két nagyon kérdéses csoport van: az egyik az 5-6. osztály. Mert hogy mit mond a
NAT és mit mond a törvény, és mi történik az iskolában, azt gondolom, lehet, hogy ez nem
három, de minimum két és fél különböző dolog. Igazából azt látjuk, hogy az iskolák ezeket
különböző módon próbálják kivédeni. A másik – szerepel is a dokumentumban, és nem
szeretném erősíteni –, hogy egyetértek, és jónak tartom a nyelvi előkészítő osztályt, mert
azoknak a gyerekeknek, akik általános iskolában kicsit lazábbak voltak, van egy ismétlő
lehetőségük, és különösen a fiúknál – ezt őszintén meg kell mondani – egy kicsit felhozza,
ami hiányzik. Ez tehát egy nagyon pozitív dolog. Utána viszont nem nagyon tudnak mit
kezdeni a nyelvvel a tantervek vagy az iskolák. Jó lenne, hogyha itt lenne segítség az ügyben,
hogy akkor hogyan kellene a nyelvet tovább folytatni. Több olyan iskolával találkoztam,
amelyik a heti 12 óra után berakja a gyereket a heti 3 órásba, ami nyilván azt jelenti, hogy ha
nem is kidobott idő, de nem igazán jó. Az elvet és a gyakorlatot kellene megnézni.

Hiányérzetem van a lisszaboni kritérium megjelenítésében a NAT és az azt követő
dokumentumokban, különösen a természettudományok és a matematika területén. Nemcsak
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itt van hiányérzetem: minden eddig megjelent oktatási programban valahol nem kapott
kiemelkedő szerepet, holott elfogadtuk – és azért a 2012. nincs annyira messze.

Nagy József már szólt a nevelés kérdéséről. Nem tudom, mennyire kell ezt. Nagyon
mondják a pénzügyi szakemberek, hogy az érettségizett gyerekeknek valamiféle pénzügyi
alapismereteinek kell lenni. Nem tudom, de abban biztos vagyok, hogy az érettségizett
gyereknek valamiféle munkakultúrájának kell lenni – most egyéb nevelési szempontokon és a
szocializáción kívül. Az életre való nevelés problémakörét valahogy komolyabban kell venni.
Sajnos, azt látjuk, hogy az iskolák – pénzhiány, energiahiány és segítséghiány miatt – egyre
kevésbé teszik. Valami domináns segítségre lenne szükség.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Én is köszönöm. Következik Trencsényi László.

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Köszönöm szépen. Én annyit szeretnék mondani, hogy
nem könnyű, de mégis a könnyebbik oldala a felülvizsgálatnak a szabályozási filozófia és a
szabályozási ideológia áttekintése, egy társadalomelemzés és egy vélelmezett, viszonylag
tartós – bár ezt nem könnyű vélelmezni – oktatáspolitikai szándék leképezésének a feladata.
Ez nem könnyű dolog, de mindjárt mondanám, hogy mégiscsak az egyszerűbb. Rögtön
hozzáteszem, hogy nekem változatlanul az a véleményem, hogy „A kiemelt fejlesztési
feladatok” elnevezésű fejezet a Nemzeti alaptanterv nevelésről alkotott felfogása, és én
konzisztens nevelésképnek vélem. Lehet rajta árnyalni. Elhangzott több, nagyon érdekes,
hogy nem azonos terminussal, de ugyanaz: amit én most a piac és üzlet világának mondok,
Krisztina és Jóska a munka világának mondta. Valahol meg kellene keresni azt a terminust,
amibe a nagytőkés gyerek szocializációja is belefér, akinek nincs szüksége munkára, mert –
ne haragudjatok! – nem ő mosogat, cselédlány mosogat, és ő is ugyanolyan egyenjogú tagja a
Magyar Köztársaságnak, mint a proletár, aki krumplit ás, a magáét vagy a másét.

NAGY JÓZSEF: Ugye, szerinted nemcsak a proletár dolgozik, hanem mi is?

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Ebben a vonatkozásban bérmunkás vagy, Nagy Jóska,
proletár vagy: munkajövedelemből élsz. Az is a Magyar Köztársaság egyenrangú gyereke, aki
nem munkajövedelemből él – de ez részletkérdés, majd megoldja a kiemelt fejlesztési
feladatok. Csak arra kell gondolni, hogy egy olyan társadalom van, ahol nemcsak
munkajövedelem elköltésére és megteremtésére kell megtanítani az állampolgárokat. De nem
ez az érdekes.

Amiről én igazán beszélni akarok, hogy ami a nehezebb, az a szabályozástechnológia
problematikája, és ezt ez az előterjesztés elegánsan zárójelbe teszi: ezzel most nem
foglalkozunk. Engem nagyon érdekel – bár tudom, hogy költséges, mert kutatás –, van-e vagy
lesz-e valamilyen kép arról, hogy hány helyi tantervet termékenyített meg egyáltalán ez a
Nemzeti alaptanterv, és hány helyi tanterv működik úgy, hogy a helyi tanterv készítőinek a
tudatáig sem jutott el, hogy új vagy felülvizsgált Nemzeti alaptanterv szabályozná őket. Ez
ügyben nem vagyok túl optimista, de valamilyen képet a felülvizsgálat során a fogyasztó
oldaláról mindenképpen kellene szerezni, hogy mit szabályoz egyáltalán. A köztes
fogyasztók, a tankönyvkészítők oldala megjelent a Vilmos előterjesztésében – őket nyilván
egy jó fókuszcsoporttal le lehet kérdezni, tudják-e üzembe venni a NAT-szöveget
tankönyvkészítés szempontjából. Nyilvánvalóan a tankönyv-jóváhagyók célcsoportját mint
fókuszcsoportos interjúalanyokat érdemes megkérdezni, hogyan tudják a NAT-ot tankönyv-
jóváhagyás szempontjából tekintetbe venni, működik-e bennük – én bízom abban, hogy igen,
csak mi ez a technológia.
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Akkor utána a magunk háza tájáról is beszélnék. Biztos, hogy a kerettanterv-készítő
alkotóműhelyekből is érdemes lenne összehozni egy fókuszcsoportot: hogyan segítette, vagy
hogyan nehezítette meg kerettanterv-készítő munkájukat a Nemzeti alaptanterv. Gondolom,
hogy a kerettantervi bizottság is tudna erről információkat adni, hogy milyen nehézségekbe és
milyen könnyűségekbe ütközött akkor, amikor az elkészült kerettantervet a kompetenciaalapú
NAT tükrében kellett értékelni. Ez nem egyszerű technológiai folyamat. Találtunk
éppenséggel valamit, de a felülvizsgálat részéről érdemes megnézni, hogyan lesz ebből
szabályozási technológia. Különben ki tudjuk színezni a preambulumot úgy, hogy gyönyörű
lesz, világ csodájára fognak járni – még szanszkritre is le kell majd fordítani –, de hogy a
szabályozás hogyan vesz részt a közoktatás fejlesztésében, erről én többet szeretnék tudni.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Karlovitz, Horn Gyuri, Szilágyi, Brezsnyánszky –
jegyezzétek a sorrendet!

DR. KARLOVITZ JÁNOS: Csak három rövidet mondanék, mert szerencsére
érintették a mondandómat az előttem szólók.

Az egyik a világosság kérdése. Amikor Vass Vilmos megszólal, mindig világosság
árad – és ez így volt most is. (Közbekiáltások: Hú! – Elnök: Írd föl!) Lehet, hogy fáradtabban
olvastam, de maga az anyag elég kevéssé célratörő, kevéssé tudjuk meg, hogy mit is akarnak.
Persze, nagy baj lenne, hogyha megmondanák előre, hogy mit akartak, előrevetítenék az
eredményeket, de azért egy kicsit világosabb lehetne maga az anyag. A vége kivilágosodik, és
most, a szóbeli kiegészítéssel látjuk.

Ami mondandónk: a rendszerszemléletet hiányolták többen – én is. A NAT egy
rendszerben van, sőt, egy tantervi rendszerben, ahol az anyag is utal a helyi tantervekre, de azt
nehéz konkrétan megvizsgálni, annyi van. Trencsényi Lacihoz csatlakozom, aki a
kerettanterveket említette: azok tetten érhetők, megfoghatók, és tényleg érdemes a NAT és a
kerettantervek viszonyát, a NAT megvalósulását a kerettantervekben – ez nekünk is dolgunk,
akik a kerettantervi bizottságban dolgozunk. Izgalmas dolog, hogy felülről is megvizsgálják
esetleg ezt a kérdést. Ide csatlakoznak – ha már rendszer van – a tankönyvek. Azt hiszem, ki
kellene mondani világosan, hogy a tankönyveket programcsomagokká kell fejleszteni. Az
eddigi tankönyveket is érdemes. Ez a tendencia, ez az út. Meg kellene ezt vitatni. Voltak már,
vannak tankönyvcsaládok, amik már errefelé mentek. Ha még egy lépést megyünk tovább,
talán eljutunk a programcsomagokig, és lehet, hogy tényleg ez a jövő. De itt nem világlik ki.

A szakoktatás. Valóban, én a munka híve vagyok, mégpedig a fizikai munka híve –
megmondom világosan. Én úgy maradtam az előző rendszerből talán. Valóban elhanyagolt.

Amit Szenes György fölvetett, nagyon okos dolog. Én most kérem, fogja be talán a
fülét, vagy ne haragudjon. Ebben a bizonyos bizottságban, tényleg akadémikusok, egyetemi
tanárok vannak, akik nagyszerű emberek – de, mondjuk ki: egyoldalúak. Én legalábbis ki
merem mondani. Hiányoznak a szakoktatás, a kamarák képviselői. Én nagyon ajánlanám ide
Szenes Györgyöt. Azt hiszem, ez nem lezárt dolog, nem Szentírás ez a bizottság. Minden
irányban mindenkor jól képviselte, akár mint a Magyar Szakképzési Társaság elnöke, akár itt,
akár más funkcióiban, és nagyon jó lenne, hogyha ő, vagy ha ő nem vállalja, Liskó Ilona
képviselné ezt a területet, ahol a gyerekeink fele – majdnem ötven százaléka – van. Ez nagyon
fontos terület.

Körülbelül ennyit szerettem volna mondani.

HORN GYÖRGY: Tisztelt Tanács! Kezdeném azzal, hogy a Dobos Krisztina
felvetésével maradéktalanul egyetértek, mind a hárommal, de különösen a háromévenkénti
felülvizsgálat dilemmájával. A feladat világosan körvonalazódik a szövegben is,
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főosztályvezető-helyettes úr és Vass Vili is világosan megfogalmazta, melyek azok a határok
és korlátok, amik között a felülvizsgálat megtörténik. Nyilván sokan csináltak már ilyet: ha
házat újítunk fel, az a legkevésbé tervezhető feladat, mert kiderül, hogy ha ezt csinálom, az
lesz… Azt gondolom, nagyon világosan meg kell határozni azokat a kereteket, amik között a
felülvizsgálat megtörténhet. Nem lehet azt mondani, hogy amikor majd kibontom a falat,
meglátom. Ezért egyetértek azzal, hogy az alapelvek megfogalmazása a kiinduló tézis,
ugyanakkor azt is tudnunk kell, hogy az alapelveknek, amik a leginkább távlatos módon
befolyásolják a közoktatást, közvetlen hatásuk nincs. Bármilyen szigorú mondatokat írhatunk
oda – még a „Nono!”-t is utánaírhatjuk –, igazán súlya a gyakorlatban nincs. Távlatilag
viszont éppen ezek azok, amik a rendszer egészét alakítják. Azt gondolom – most eltekintek a
dolog jogi részétől –, nyilvánvaló, amit Dobos Krisztina mondott, és ez a kiemelt része
szerintem is: a többi szabályozási dokumentumhoz való viszonyát kell meghatározni. El is
hangzik, benne van a szövegben is, de nem egyszerűen jogi értelemben gondolom ezt, hanem
abban az értelemben, ami ennek a tartalmára irányul. Ezt követően, ha itt van egy világos,
újrafogalmazott, bővített vagy szűkített alapelvrendszer, akkor kell hozzányúlni a
részletekhez. Ott viszont az alapkérdés nem az, hogy mi került bele, hanem mi kerül ki belőle.
Az egész közoktatásban az alapdilemma a szelekció problémája. Hogy egyszerű példát
mondjak: Vili, te is elmondtad ezt a gazdasági-pénzügyi részt – ez a szakmám, a NAT-ban is
felügyeltem egy ideig ezt a területet. Azt gondolom, itt van egy nagyon erős gazdasági lobby,
ami megjelenített a közoktatás egész rendszere felé valamit, miközben a közoktatásban
legalább százhúsz iskola van, amelyik ez az általános képzésben különbözőképpen csinálja –
nem a szakképzésben. Komoly tapasztalatai vannak. Itt nem arról van szó, hogy most a
Szalay-Berzeviczy érvényesíti a miniszterelnöknél – tisztázzuk: szerintem nagyon fontos, de
ez egy másik kérdés. Ha van egy világosan megfogalmazott alapelvrendszer, akkor ez után mi
kerüljön ki és mi kerüljön be a részletekbe. Azt gondolom, csak ezen a módon képzelhető el
anélkül, hogy az egész rendszer – látjuk, most itt ülünk huszonvalahányan, a témához
alapvetően értő emberek, és ha rajtunk múlna, kezdhetnénk elölről a NAT-ot. Mindenkinek
megvannak a maga – egyébként akceptálható… (Dr. Nagy József: A minimumban
megegyezhetünk!)

Ezért mondom, hogy abban kell megállapodni, és azt kell határként megfogalmazni. A
minimum egy alapkérdés, mert innentől lehet aztán határokat szabni arra, hogy hát igen, hibák
lesznek benne továbbra is, illetve nem hibák, hanem olyasmik, amiket más nem tart
helyénvalónak. Ez már az adott szakmai grémiumnak és a kormánynak a felelőssége, aki ezt
kiadja. Ezt a felelősséget – ha egyszer hiteles és konszenzusos maga az alapelvrendszer –
lehet vállalni. Egyetértek mindazokkal, amik a szövegben általában megtalálhatók. Különösen
kiemelném – nem tudom, melyik oldalon – annak a kérdését, hogy ennek a hatása vajon
milyen. Itt van egy minősítő megállapítás is a szövegben, hogy ez gyenge. Lehet, hogy nem
ez a szó van benne, de nincs igazán hatásszabályozója, amit én nem tartok problémának,
hiszen ez egy puha szabályozóeszköz, irányító elem, ezért kellene felülvizsgálni.

Végül még egy dolog: azt gondolom, érdemes a harmadik fázisban – szerintem ez már
nem fér bele a februári időbe – terminológiai kérdéseket fölvetni. Elő is került egypár:
programcsomag, kerettanterv. Érdemes lenne jogi érvénnyel is újragondolni, bár tartok tőle,
hogy például a kormányrendelet nem lesz elég, hiszen a törvény is a kerettantervet legalább
háromféle értelemben használja, ha nem négy. Lehet, hogy nem alkalmas a kormányrendelet,
de legalább azon a szinten szerintem – miután már megtörtént a felülvizsgálat – túl vagyunk
az első két fázison, akkor érdekes.

ELNÖK: Köszönöm szépen.



13

SZILÁGYI JÁNOS: Sok minden elhangzott, szeretném elmondani, hogy a
versenyképesség fejlesztése, a gazdaság szempontjából hogyan látom ezt a kérdést, ezt a
problematikát. Nagyon egyetértek azzal is, hogy a szociális kompetenciák fejlesztése nagyon
fontos kérdés, hiszen kapcsolódik a versenyképességhez. Szakemberek megvizsgálták
például, hogy mi a siker titka. Megállapították, azok az emberek sikeresek, akik nagyon jól
tudnak együttműködni másokkal, ki tudnak jönni másokkal, és ennek a kulcsa lényegében az
érzelmi intelligencia.

Ha egy kicsit a szakképzés oldaláról nézem ezt a dolgot, a 9-10. osztály
problematikájával én is egyetértek: nem igazán van benne, és egy kicsit talán jobban ki
kellene bontani, hiszen van itt egy nagy probléma. Nagyon nagy baj van a szakképzés
vonzerejével, és a munka világába történő átmenettel. Azt hiszem, ebben a témában is sokkal
jobban oda kellene erre a kérdéskörre koncentrálni. Hogyha megnézzük az európai
országokat, ahol élen járó szakképzési tapasztalatok vannak – legutóbb Németországban
voltam, de mondhatnám Svédországot, Dániát és Angliát is –, rájöttek arra, hogy a 9-10.
osztályban lényegében azoknak a gyakorlati kompetenciáknak a fejlesztésével sokkal több
sikert és eredményt tudnak elérni a tanulók körében, mint hogyha kis gimnáziumi
tananyagokat oktatnának ezeknek a tanulóknak. Azt hiszem, ez is egy olyan fontos kérdés,
ami ráirányítja a figyelmet arra, hogy használható ismeretre és tudásra van szükség.
Finnország például nagyon sikeres a szakképzésben, és az ő sikerük titka az volt, hogy mind a
közismereti, mind a szakmai elméleti tárgyakat úgy oktatják, hogy a gyakorlati
használhatóság szempontjából készítik ezeket a programokat, programcsomagokat. Ott már
működik ez a projektmódszer, amit említettem, hogy az együttműködési technikák a siker
fontos zálogát képezik.

Hogyha ebben nem történik váltás, oda fogunk eljutni, hogy jelenleg a
munkaerőpiacon 70 ezer szakképzett munkaerő hiányzik, a Nemzeti Fejlesztési Terv végére a
kamara kutató intézetének számítása szerint körülbelül 300-350 ezer szakképzett munkaerő
fog hiányozni. Lehet erre egy olyan választ is adni, hogy akkor a szlovák munkaerő átjön,
ahogy a Suzuki-gyárba is már átjárnak több tízezren, vagy Romániából, de a legújabb trendek
szerint most már Szlovákiából sem járnak át annyian: megfordult egy kicsit a trend, mert
Borsod megyéből kezdenek átjárni Szlovákiába, tehát ez sem egy sikeres forgatókönyv, hogy
bejön külföldről a szakképzett munkaerő.

Ebből a szemszögből tartom nagyon fontosnak, hogy ezekre a kérdésekre
koncentráljunk. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönjük. Brezsnyánszky Laci!

DR. BREZSNYÁNSZKY LÁSZLÓ: Tisztelt Köznevelési Tanács! Először is elnézést
kell kérnem, mert nem értem ide. Nemcsak azért probléma ez, mert megzavartam az ülést,
hanem azért is, mert a MÁV Zrt. jóvoltából nem hallhattam elnök úr bevezetőjét. Amit
mondani akarok ezért, az az írott anyagra vonatkozik, erre gyűjtöttem egypár pontot.

Még egy dolgot előzetesen hozzáfűznék, ami nem önvallomás, inkább világos
pozíciómegjelölés: én bizonyos értelemben a NAT-szkeptikusok körébe tartozom –
gondolom, hogy ez ismert a korábbi, három évvel ezelőtti előzmények miatt is –, ugyanakkor
persze nem a NAT mint műfaj az, ami engem szkeptikussá tesz, hanem ami ebben az
anyagban is néhány hozzászólásban megfogalmazódott: a túlságosan sokszori gyors ciklusú
irányváltások szkepszise működik bennem.

Nos, amit mondani szeretnék, talán öt pontban, Halász Gábor összefoglalójából
fakadóan a következő:

Nagyon korrekt, alapos szövegnek, összegzésnek tartom ezt, ami bizonyára így is
került ebben a körben is interpretálásra, ami egy vizsgálódás kezdetéhez vet föl szempontokat,
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ami részletesebben fejti ki, amit az azt megelőző közel két oldal fogalmaz meg sűrítve, bár
attól bizonyos fokig eltérő szempontjai is vannak. Nos, ebben a szövegben – és talán elnök úr
már feloldotta ezt a problémát – némi szkepszissel olvastam ki, hogy bizony-bizony, van a
törvényben – ahogy Dobos Krisztina is említette – egy hároméves kötelezettsége a
felülvizsgálatnak, viszont a Halász Gábor szövegéből világossá válik, hogy ennek a
mechanizmusa bizonytalan, nincs bázisa, nincs kialakult monitorizálási stb. rendje. Van
bizottság, de egy bizottság önmagában persze kevés.

A vizsgálódással kapcsolatban, ha ez most indul el – és nyilván túl fog terjedni azon a
NAT-bizottságon, amelyik itt szerepel –, én fontos ügynek tekinteném, hogy ez a
felülvizsgálat most és minden további hasonló esetben független szakértői csoport kezében
legyen, legalábbis jelenjenek meg. Azt hiányolom, hogy nincs benne a szakképzés vagy más
egyéb területek, és – nyilván nem személyes éllel mondva – hogy egy tíztagú bizottságban
heten szerepelnek az alkotók közül, ez nem mindig szerencsés.

A másik pont a tartalmi és strukturális szabályozás többszöri ellentmondásos jellege.
Ketten is utaltak rá, legutóbb Horn György, és ezzel én tökéletesen egyetértek. A hatások
néhol metszik, keresztezik, valószínűleg akadályozzák is egymást. Az alapelveket szerintem
is világosabban kellene látni, hogy mit akarunk egy közoktatás-politikában egy közoktatási
rendszerben, a tartalom és hozzá tartozó ügyekben szabályozni, melyik irányba menjünk.

Ennek példájaként – harmadikként – szeretném fölvetni, hogy örömömre találtam
Halász Gábor írásában a tanárképzésre vonatkozó kitételt is. Igen, bizony, a tanárképzés
bolognai reformjára tett próbálkozás – ami még mindig folyik természetesen –, az igényekhez
igazodás esetében valóban a bizottságok próbálták a NAT műveltségterületi igényeit
figyelembe venni, vagy más egyéb követelményekhez igazítani, de ezek a találkozások nem
igazán könnyen összehozhatók, nem igazán lehet ezeket, legfeljebb tartalmi utalásokkal. Egy
ponton például egészen világosan bizonytalan a helyzet – és én azt gondolom, ebben fontos
lenne továbblépni. Azt talán elég nyilvánvalóan látjuk, hogy a tanári munkával szembeni
elvárások a nevelői tevékenység, a kiterjesztett illetékességnek, kompetenciának az irányába
hatnak, de azt nem nagyon tudjuk megválaszolni, hogy valójában a közoktatási rendszer
állapotából vagy akár a 2003-as NAT-ból milyen konkrét tanárigény vezethető le. Becsüljük,
hogy kevesebb tanár kell, becsüljük, hogy műveltségterülethez igazodó tanári kimenetek
szükségesek, de igazában nem nagyon tudunk érdemben érvelni. Ha megnézzük a
kormányrendeletben szereplő kompetencialistát, és az igazodási pontokat, akkor talán
egyetlen konkrét pont van: az érettségi követelményeket talán figyelembe kellene venni,
amikor egy diszciplináris iskolára orientált 20-30 kredites csomagot állít össze a matematika,
vagy az irodalom, vagy az idegen nyelvi kimenet érdekében egy szakértői csoport. Különösen
azért tartom problematikusnak, mert az viszont világosan látszik, hogy a tanár-, illetve a
pedagógusképzés mennyiségi túltermelő korszaka nyilván a végéhez ért, ér vagy közeledik,
tehát nem lehet számítani arra, hogy teljesen kiszámíthatatlan szakpárosításokkal és
egyebekkel kiképzett kis számú abszolvens közül majd megtalálja a piac, majd egyszer
összetalálkozik pont az a szakpártosítás, pont az az igény. Én azt gondolom, hogy itt, ha lehet,
ebből a szempontból a NAT-ot is és a tanárképzés vagy a pedagógusképzés igényeit is
határozottabban egymásra kellene vetíteni szakértői és más egyéb felhasználói vélemények
vagy becslések, számítások alapján.

A negyedik pontként azt szeretném fölvetni, amit az anyag erőteljesen képvisel, mind
a két részben megjelenik: ez a költséghatékonyság problémája, hogy az adott tantervi tartalmi
szabályozás, nyilván megvalósuló rendszerek mennyire kvázi kifizetődőek. Én azt
gondolom – ehhez természetesen nem értek, valószínű, hogy itt több a vélekedés, mint a
valóban megbízható becslés –, nyilván nem lehet egyetlen, három éve csordogáló
implementációt önmagában megmérni. Azt gondolom, talán nem is lehet egyedül. Érdemes
lenne egyszer tényleg őszintén szembenézni vele, hogy a 15-20 év alatti több irányváltás, több



15

kidolgozás, a bevezetésre költött szakértői díjak, továbbképzések, a rendszer igazolására
fordított nagy energiák stb., stb. – 20 éves összességében, amit Báthory professzor úr reform-
hullámvasútnak nevez – mennyire voltak költséghatékonyak, mennyire jutottunk tovább
igazában, vagy milyen veszteségek érték a közoktatási rendszert.

Ötödik pontként, ha jól értelmezem Halász Gábor írását, találtam egy olyan pontot,
amelyiknek egy másik alapelv vagy filozófiai szintű problémát is fölvethet: a központi és
helyi tartalmi szabályozás viszonya tulajdonképpen valójában merre is tart. Azt olvassuk az
anyagban – ha jól értem –, hogy egy természetesen korlátozott vizsgálat alapján a helyi
tantervet készítők – Laci és Gyuri is fölvetette ezt, ha jól értem – kétharmada követte a
központi utasítást, mintegy 6 százaléka átvette másoktól és 5 százalékban találtak olyat, akik
saját maguk készítették el az új – vagy kicsit epésen fogalmazva: a legújabb – helyi
tanterveket.

(Megérkezik dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter.)
Ezt én akárhogy forgatom, akárhogy próbálom kivonni, összeadni, végeredményben

azt találom, hogy ez az iskolák, az intézmények programja szintjén egy követő magatartást
jelent. Kérdés, hogy a NAT egykori alapeszméi – amit én úgy őrzök magamban, mint a helyi
innovációkra, kezdeményezésekre, helyi erőkre számító programfilozófiát támogató
rendszert – vajon ténylegesen működnek-e, valóban erre megy-e a dolog, vagy a vizsgálat
pontatlanságából adódóan vajon a kifáradás, a rendszerszintű kiégés jele-e inkább, hogy
kétharmada egyszerűen mindig beáll abba a sorba, amelyik éppen aktuális.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Kinek adtam már meg a szót? (Kosinszky Zsuzsa: Szabados úrnak. – Dr.
Szabados Lajos: Most lemondok róla. – Dr. Báthory Zoltán: Majd én is szeretnék még
hozzászólni.)

Javaslom, hogy most tartsunk egy kis pauzát, olyan értelemben, hogy üdvözöljük a
miniszter urat, örülünk, hogy sikerült időpontot egyeztetni, és akkor most az ő napirendje
következnék – aminek semmiféle előzetes forgatókönyve nincs az agyamban.

DR. HILLER ISTVÁN: Mindenekelőtt köszönöm szépen a lehetőséget.
Sajátos intermezzóval kell kezdenem: ez nem in medias res. Azt akartam, hogy az első

perctől kezdődően itt legyek, de szerveztek egy olyan konferenciát, amely az én nevem
kinyomtatásával futott, ráadásul pénzt is kértek a részvételért. Szeptember elején írásban
jeleztem, hogy én az OKNT ülése miatt ezen nem fogok tudni részt venni, majd ezek után
kiment egy második meghívó a nevemmel, a következő módon – nemcsak oktatunk, hanem
elvileg nevelünk is –: ekkora betűkkel (Két tenyerével nagy távolságot mutatva:), hogy
„Előadó: Hiller István” és ekkora betűkkel mellette (Két ujjával pici méretet érzékeltetve:)
oktatási és kulturális miniszter által delegált személy… (Derültség.) Ekkorával a nevem, és
ekkorával, hogy „által delegált személy”. Majd az intézmények befizették a 20 ezer forintos
részvételi díjat a mai konferenciára. Éppen azok miatt, akik maguk meg az intézményeik
befizették a pénzt, tisztességesnek tartottam elmenni, ott az első percekben elmondani a
szervezőknek, hogy szerintem tisztességtelen, amit csináltak – mármint nem négyszemközt,
hanem a konferencia egésze előtt –, és természetesen a kollégáknak elmondani mindazt,
ahogy gondolkodom. Nem azt akarom mondani, hogy tipikus – dehogy akarom mondani! –,
csak meg akartam osztani önökkel, mert mégiscsak egy nevelési tanácsnak és a tagjai
vagyunk, hogy ezek nem rendben lévő dolgok. Sok tekintetben a felnőttképzéssel is van
gondunk és teendőnk, nemcsak a diákokkal.

Arról szeretnék beszélni, hogy hogyan látom mindazt, amit az elkövetkező években
megtenni szükséges és megtenni érdemes, hogyan látom a támogatottságát, és milyen vitákat
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látok benne – egyfajta menetrendet adni, és természetesen kérni az együttműködést az OKNT
tagjai részéről.

A közoktatásunk alakításában és átalakításában, azt gondolom, az elmúlt években – ez
nemcsak az elmúlt négy évet jelenti, hanem az elmúlt évtizedet – a mindenkori minisztériumi
vezetés és a politika nagyon kevéssé vette figyelembe azokat a demográfiai trendeket és
tendenciákat, amelyek egyébként – bár minősíthetők szomorúnak – egész egyszerűen
objektíve léteznek. Az 1980-as tanévben valamivel kevesebb mint 1 millió 200 ezer általános
iskolás korú tanuló volt Magyarországon, a 2006-os tanévben 855 ezer, és mivel már
megszülettek azok a gyermekek, akik az elkövetkező években iskolába mennek, láthatjuk,
hogy 2010-ben olyan 755 ezer körül fog alakulni ez. Azt jelenti, hogy harminc év alatt 450
ezerrel kevesebb iskoláskorú gyermek van Magyarországon. Ez önmagában egy nagyon
fontos jelzés, és ha valamire lehet mondani, hogy tragikus, akkor az ez. De ha itt megáll a
gondolkodás, akkor nem csináltunk az üggyel semmit. Hogy egész pontos legyek:
1 millió 183 ezer és a jelenlegi 845 ezer, 2010: 755 ezer. Egyébként önök között itt vannak
azok, akik tudományos publikációikban, írásaikban, nyilatkozataikban erről évek óta – sőt,
mivel a dolog a 80-as évek vége, a 90-es évek eleje óta látható trend – írtak, írnak, beszélnek,
táblázatokat és statisztikai kimutatásokat készítenek. Ha valahol, pont itt nem kell ezt
elmondanom, ugyanakkor ez a mai magyar társadalomban – beleértve a
pedagógustársadalmat meg a pedagógustársadalmon kívüli egészet – nem vagy minimálisan
van benn. Úgy gondolom, amikor közoktatásról beszélünk, amikor iskoláról beszélünk, ez egy
meghatározó, objektív tény.

Ugyanakkor az iskolai infrastruktúra hasonlóan jól felmérhetően rossz állapotban van.
Magyarországon iskolafelújítási program legutóbb a 60-as évek végén, a 70-es évek elején
volt, az úgynevezett lapostetős iskolák építésének időszakában. Én fontosnak tartom az iskolai
infrastruktúra megerősítését. Ez magyar költségvetési eszközökkel önmagában nem megy, ez
teljes illúzió, ezért – mivel elnök úrral arról értekeztünk, hogy én a bevezetőmben az Új
Magyarország Fejlesztési Tervről is szólok, ezt nem külön teszem, hanem nyilván az
oktatásüggyel és a közoktatás-üggyel kapcsolatos teendők kapcsán – jó esélyünk van arra,
hogy a fejlesztési terv végleges változatában az oktatásügy, ezen belül a közoktatás valóban
kiemelt szerepet kap. Öt olyan programunk van, amelyet úgynevezett „zászlóshajó-program”-
nak tekintenek: ezek a programokon belül is a kiemelt témák. Ezen belül az „Intelligens
iskola” program és „A XXI. század iskolája” program – az egyik infrastrukturális, a másik
tartalomfejlesztő, informatikai fejlesztéseket magába foglaló program, illetve egyfajta
képzési-továbbképzési projekt – valóban előkelő helyen áll.

A felvételi után voltam katona. Ott azt tanították a zöldeknél, hogy „akkor mondhatod,
hogy szabadságra mész, ha már visszajöttél”. Én meg úgy vagyok ezzel az Új Magyarország
Fejlesztési Tervvel, hogy amikor majd Brüsszel ráütötte a pecsétet, akkor mondom, hogy ez
így van. Egy hónap múlva kerül benyújtásra. Abban a fázisban, amit a kormány javaslatként
véglegesnek tekint, ez valóban kiemelt. Szeretnék néhány számot mondani. Tisztelettel
kérem, hogy egyelőre még a nyilvánosság előtt ne használják, de meg akarom osztani
önökkel. Változhatnak is, de még egyszer mondom: az a félreértés lehet, hogy a brüsszeli
véglegesben a számok valamilyen módon eltérnek. A javaslatunk azonban ez.

Oktatásügyre – ebbe az infrastruktúra-fejlesztéstől a tartalomfejlesztésen át minden
részlet beletartozik – valamivel több mint 450-470 milliárd forint szerepel. Ebből az
infrastrukturális fejlesztés, „A XXI. század iskolája” program egymagában olyan 130-140
milliárd forint. Ma Magyarország iskolafelújításra évente 9 milliárd forint körüli összeget tud
fordítani… Félreértések elkerülése végett: 2007-től 2013-ig terjedő időszak. Ezen belül az
egyes programok különböző alprogramokban vannak. Például a közoktatásügy tipikusan
olyan, amiben egész egyszerűen a politika szereplői együttműködésre vannak kényszerítve.
Mert nem általában beszélünk iskoláról, hanem ipszilon település iskolájáról beszélünk. Ez az
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úgynevezett regionális operatív programokban szereplő projekt, ahol hogy milyen iskolában
milyen fejlesztés történik, helyes, hogyha nem egy főosztályvezetői irodában mondják meg a
Szalay utcából, hanem a helyi, regionális politika és a kormányzati politika együttműködése
jelöli ezt ki. Egész egyszerűen le kell ülni, és meg kell állapodni. Természetesen mindenki
olvashat a politika szintjén – és annak is a felszínén – mindenféle kijelentést, de ha az egyik
régió nem használja fel, akkor azt a másik régió fogja felhasználni. Ez a helyzet. Annál
nagyobb ostobaság nincs, mint hogy ténylegesen létező euró-százezreket a
megállapodásképtelenség miatt nem használunk fel. Ez tényleg nonszensz. De én azt
gondolom, hogy a valóságban ez egy megállapodás irányába fog vinni. (A terem végében
valaki által kétszer is a padlóra ejtett pénzdarab által keltett zajra reagálva:) Ez jó jel, hogy
ilyenkor pénzcsörgést hall az ember. Remélem, hogy valamilyen auspicium… (Közbeszólás:
Ez az önrész! – Derültség.)

Kérem szépen, hogy erről tudjanak, amikor az előbb említett projektek valósággá
válnak – ez azt jelenti, hogy amikor nemcsak irányokról meg hozzávetőleges összegekről,
hanem a felhasználás lehetőségéről a közoktatásban és a felsőoktatásban már bizonyosságunk
van. Ha ez az év vége, akkor – mivel ilyen mennyiségű pénzzel a magyar oktatásügy, már
nyilván a költségvetésen kívül, nem találkozott, és ennek a tényleges felhasználása,
hasznosítása ráadásul nem is egy évet, nem is egy tanévet, hanem hatévnyi tanévet fog át –, én
nagyon szeretném, hogyha a jövő év legelején – aztán majd az OKNT természetesen eldönti,
de én nagyon szívesen venném – erről, ennek az egésznek a perspektívájáról, befektetéséről
tudnánk beszélni, amikor én számokat, táblázatokat, összegeket tudok mutatni, és erről az
egészről dönthetünk.

A második pont: csak belecsöppenve a beszélgetésbe, érzékelem, hogy a Nemzeti
alaptantervről – nyilván a kétszintű érettségiről is – szó esett vagy szó fog esni. Szükségesnek
látom, és nagyon szívesen venném, hogyha ennek az áttekintéséről, a NAT és a kétszintű
érettségi tapasztalatairól az OKNT egy áttekintő vitát, megbeszélést tartana, aminek
eredményeit utána építsük be a minisztérium tevékenységébe. Mindig úgy van ez, hogy
vannak elképzelések – egyébként én a kétszintű érettségit mint rendszert, szisztémát
helyesnek és jónak, szükségesnek tartom –, a gyakorlati tapasztalatok összegzésének azonban
meg kell történnie, hiszen most már vannak gyakorlati tapasztalatok. Ezt korábban
értelemszerűen nem lehetett megtenni. Tisztelettel kérem, hogy ez történjék meg, és erről
szóljunk.

Arról is szeretnék beszámolni, hogy egy hónappal ezelőtt arra kértem a közoktatásért
felelős államtitkárságot, tekintse át a tanárokon, tanári testületeken, az egyes intézményeken
lévő valódi, tényleges bürokratikus terheket. Ezek nem két és nem négy év alatt
felhalmozódott terhek. Szerintem van egy seregnyi, ami itt maradt húsz évvel ezelőttről, egy
seregnyit meg az azóta eltelt idő szülte. Mi az, ami teljesen fölösleges és ostoba? Mi az, amit
akár informatikai eszközökkel ki lehet váltani? Mi az, amit pedig központilag lehet kezelni?
Én arra kértem Szüdi Jánost, hogy ez november közepére legyen meg. November végére
pedig előállunk egy ilyen tehermentesítő javaslattal, beleértve az összes – tudniillik a
legfrissebb időkből származó – kormányrendeletet. Nézzük meg, hogy mi az, ami ebből
épeszű, hasznosítható és rendben van, és mi az – még egyszer mondom, nem egy dologról
beszélek, hanem egy egész egységről -, ami fölösleges. Éppen önök előtt nem kell
mondanom: olyat nem lehet ígérni, hogy akkor a tanárok válláról levesszük a bürokratikus
terheket – mert ez demagógia. A történet nem így megy. Azt azonban, hogy fölöslegessé váló
adminisztrációt szüntessünk meg vagy váltsunk ki, egy fontos iránynak látom. Nézzük meg!

Végezetül, bár tudom, hogy elsősorban a közoktatás a megbeszélések témája, de önök
képviselték szinte először, hogy felejtsük már el azt, hogy elszigetelten az oktatásügy egyes
intézményi rendszereiben gondolkodunk csak. Ahogy millió szálon kapcsolódik egymáshoz
alsó- és középfokú oktatás, ugyanúgy millió szállal kapcsolódik össze a közoktatás a
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felsőoktatással. Szeretnék néhány mondatot mondani, hogy lássák, a nyilvánosság előtt folyó
megbeszéléseken és vitákon túl hol tart ez az egész.

Eredménynek látom, és kimondottan működőképesnek tartom a létrehozott
felsőoktatási kerekasztalt. Egy nagyon szétszabdalt, már-már működésképtelenné váló
gondolat- és érdekegyeztetési mechanizmus helyett született: már a neveket nem lehetett
megjegyezni, annyiféle bizottságban, egymásról nem is tudó emberek hihetetlenül ellentétes
dolgokat fogalmaztak meg, és aztán mondjuk azt, hogy mi a vélemény. Ez működésképtelen.
A felsőoktatási kerekasztalban a Rektori Konferencia, a Hallgatói Önkormányzatok Országos
Konferenciája, a Doktoranduszok Országos Szövetsége, a felsőoktatásban érintett
szakszervezetek képviselője, a munkaadók – magyarul a piac – képviselője, a Nagycsaládosok
Országos Egyesületének képviselője ül ott egy-egy személlyel. Ez azt jelenti, hogy a
minisztérium képviselőivel együtt olyan 9-10-en vagyunk. Előre elküldött anyagokról folyik a
vita. Teljes egyetértés van abban, hogy a magyar felsőoktatás megkezdett korszerűsítése öt
pontban foglalható össze, amelyek közül egyik sem kihagyható, és az egymással
kölcsönhatásban lévő öt pont együttese adja ki a teljes irányt: a felsőoktatási
intézményrendszer szerkezetének áttekintése, a felsőoktatás finanszírozási rendszerének
áttekintése, a hallgatói juttatások rendszerének áttekintése, a felsőoktatás
minőségbiztosításának, monitoringjának újrateremtése, illetve megteremtése és a felsőoktatás
infrastrukturális fejlesztése. Ehhez pluszként jön a piac kérésére a gazdaság és a felsőoktatás
kölcsönhatásának áttekintése. Ez az öt plusz egy program alkotja, és ebben mindenki egyetért,
a hallgatóktól a rektorokig. Minden egyes pontban megkezdődött a szakértői munka.

Törvény van, a parlament által elfogadott törvény, a fejlesztési részhozzájárulás – ha
tetszik: tandíj – bevezetéséről. Ebben a rektorok radikálisabb véleményt képviselek, mint én, a
hallgatók ellenzik, a szakszervezetek pedig előbb ellenezték, a tegnapi ülés után mintha
módosították volna ezt az álláspontjukat. A felsőoktatásban olyan mennyiségű változás ment
végbe tíz év alatt, amely a képzés egészének színvonalát – magunk között nyugodtan
mondhatom – csökkentette. A 90-es évek elején mintegy százezer hallgató volt a magyar
felsőoktatásban, most meg valamivel több mint 400 ezer. Ez egész egyszerűen a színvonal
megőrzésének a lehetőségét sem vonta magával. Ma Magyarországon a diplomák… –
nehezen mondok általánosságot, inkább azt mondom, ami konkrétum. Rendszeresen
megjelennek olyan hirdetések, álláshirdetések, ahol a majdani munkaadó előre meghatározza,
hogy milyen intézményekből származó diplomát nem fogad el. Nem érdekli, hogy ez
államilag elismert vagy nem, de egyszerűen kimondja, hogy az ő számára értéktelen, nem
foglalkozik vele, „formai hibának” tekinti. Ez a valóság, tessék megnézni!

Az integrációt sikerült úgy lebonyolítani, hogy az integráció előtt kevesebb intézmény
volt, mint az integráció befejezése után. Ez van: 36 intézményről indultunk, aztán lett 62,
most meg van 72. Ma Magyarországon 72 felsőoktatási intézmény van. A párhuzamos
képzések olyan mértékben elszaporodtak, ami minden tekintetben már a színvonal ellen hat.
Egy tucat helyen van jogászképzés, harmincnégy helyen folyik gazdasági jellegű képzés, és
szép lassan van olyan felsőoktatási intézmény, ahová önmagában egy – hagyományos
értelemben – jól teljesített érettségi pontjaival be lehet jutni. A régi érettségivel 60 és a
felvételivel 60 pontot lehetett szerezni, és 62 ponttal már főiskolai hallgató lehet valaki.

Ezen kívül az államilag finanszírozott helyek számában is az elmúlt egy évtizedben
egy sajnálatos licitálás volt jellemző. Az számított jónak, hogyha az előző évnél feltétlenül
több államilag finanszírozott helyet hirdettél meg. Ez valahol 2001 környékén átütötte a
Magyarország által még elviselhető, jól finanszírozható – és egyébként elhelyezhető –
hallgatói létszámot. Ezért azt kell mondanom önöknek, hogy az elkövetkező években – tehát
nemcsak évben: években – az államilag finanszírozott hallgatói létszám csökkenése,
csökkentése várható. De nem fűnyíróelv alapján, mert az sehová nem visz. Azokon a
területeken, ahol az ország érdeke kívánja – még pontosabban az elhelyezkedési lehetőség
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nagyobb –, enyhén emelkedni fog a finanszírozott hallgatói létszám, ahol pedig lehet látni,
hogy az elkövetkező években képtelenség elhelyezkedni – például nincs szükségünk ennyi
jogászra, hiába képezzük, nem fog tudni elhelyezkedni –, ott bizony csökkenés várható. Tehát
nem egységesen leveszünk mondjuk 3 százalékot, hanem bizonyos területeken stagnálni fog,
más helyen enyhén emelkedik, és több helyen csökkenni fog az államilag finanszírozott
létszám. Én azt vallom, hogy mindenki azt tanul a felsőoktatásban, amit akar – ha megfizeti.
Az állam pedig azt fizesse meg, amire az országnak láthatóan szüksége van, és ahol a
diplomásokat el tudjuk helyezni a munkaerőpiacon. Különben ez rossz sáfárkodás a közös
pénzünkkel.

Tudom, hogy ezt egyébként centiméterre és milliméterre nem lehet száz százalékig
belőni, de trendeket és irányokat lehet látni. Ebből nyilvánvalóan viták vannak és lesznek.
Ezeket a vitákat én emelt fejjel vállalom, mert már a mai valóság is megmutatja, hogy lehet
követni ezt a gyakorlatot, csak éppenséggel – még egyszer mondom – a piac, lett légyen az a
közszolgálat vagy a magánszféra, már régen kitette a „behajtani tilos!” táblát, és tartja is
magát ehhez.

Tényleg, mindent lehet csinálni, a publicisztikától a demonstrációig. Egyet nem lehet:
hogy becsukjuk a szemünket, és a világ elfut mellettünk. A három héttel ezelőtt kiadott
felsőoktatási világrangsorban az első háromszáz egyetem között egyetlenegy magyar nincs.
Egyetlenegy sincs! Szerintem a felkészültség és a tehetség alapján simán lehetne. Az
összehasonlítás egyébként releváns, mert ez egy globális verseny és globális piac. Nem
önmagunkkal versenyzünk csak, hanem ezek a fiatalok dán meg szingapúri, kanadai meg
spanyol kortársaikkal vetélkednek, és amennyiben egyszerűen csak egy papír van a kezükben,
amire az van ráírva, hogy „Diploma”, és a tényleges tudást nem fogadja el a piac, akkor ők
lemaradtak ebben, és ezt nem mi, meg a mi törvényeink, hanem tőlünk függetlenül működő
verseny határozza meg.

Még egy gondolatra szeretném felhívni a figyelmet, aztán be is fejezem. Most először
van, hogy megteremtettük a kapcsolatot a felsőoktatásban az államilag finanszírozott és a
költségtérítéses képzés között. Iszonyú viták voltak. Igazságtalannak tartottam, hogy ha valaki
akármilyen oknál fogva a képességeinél rosszabb érettségit tesz, ezáltal évekre bebetonozza
magát a felsőoktatás költségtérítéses rendszerébe, függetlenül attól, hogy később ott mit
teljesít. Nincs, nem volt módja ezen változtatni – és fordítva. Megteremtettük azt a rendszert,
hogy a költségtérítéses képzésben legjobban teljesítő 15 százalék átkerül az államilag
finanszírozott képzésbe, és az is igaz, hogy a legrosszabbul teljesítő 15 százalék az államilag
finanszírozott képzésből a költségtérítéses képzésben folytatja a tanulmányait. Szerintem ez
versenyösztönző és igazságosabb.

Élesen külön akarjuk választani a szociális ösztöndíjat a tanulmányi ösztöndíjtól.
Szeretnénk – és látom, hogy ennek megvan a tényleges szakmai alapja –, hogy aki
szegényebb családból érkezik, szociális alapon többet kaphat, mint most, és kétségkívül egy
vagyonosabb családból érkező szociális ösztöndíjat nem fog kapni. A tanulmányi eredmény
teljesen más ügy: aki jól teljesít – ha gazdag, ha szegény, teljesen függetlenül ettől, a
tanulmányi eredménye alapján – magasabb tanulmányi ösztöndíjat vagy tandíjmentességet
nyer el, extrém esetben egy szegény családból érkező, jól teljesítő többet kap, mint most – ezt
állíthatom önöknek: több pénzhez jut, mint most –, és az is igaz, hogy egy vagyonos családból
származó, nem jól teljesítő egyetemi hallgató fizetni fog. Ez így van.

Szükségesnek tartottam, hogy mindazokról a pontokról, amelyeket most nem külön
napirendi pontként, hanem inkább egy mixtúrában hoztam az OKNT elé – a demográfiától az
iskolafelújításon keresztül az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségein át a kétszintű
érettségi tapasztalatai, a felsőoktatási átalakításáig – önök előtt szóljak. Arra kérem az OKNT-
t, hogy ez kerüljön – ha nem is egy ülés alatt – megvitatásra. A menetrend kapcsán – hogyha
az OKNT egy ilyen menetrendre hajlandó – én negyedévente szívesen eljövök beszámolni,
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információt adni és megvitatni. Ezt ugyanis csak így, egy viszonylag szoros rendben lehet.
Minden olyan anyagot, amely a kiérleltségnek abban a fázisában van, hogy arról már egy
ilyen szintű testület, mint az OKNT, beszélhet, érdemesnek tartaná, hogy megvitassa,
eljuttatunk. Leginkább perspektivikus ügyekről van szó nyilván. Minden esetben, amikor
tehetem, el fogok jönni, mert fontos, hogy mit mondanak. Magában az irányban teljesen
biztos vagyok, hogy itt egy viselhető, ugyanakkor 2008-ra az egyes szálakat már egységes
egészben láttató megoldás kell, az számomra egyértelmű, tehát ebből én nem fogok tudni
hátrébb lépni. A mennyiség helyett a minőségre helyezem a hangsúlyt.

Azt látom egyébként a költségvetésben, hogy a magyar költségvetés oktatásügyre, az
oktatásügy egészére több pénzt nem fog tudni fordítani. Ennek a pénznek a belső
felhasználásában azonban úgy látom, nagyobb a mozgásterünk. Hogyha összehasonlítjuk
ezzel az undorító adattal, az oktatásra fordított GDP-arányos összeget más országokban, akkor
elsősorban nem itt van a gond, hanem a felhasználás hatékonyságában, meg a tényleges
tudásmegtérülésben. Ezek olyan ügyek, amelyeket nem is lehet egyik pillanatról a másikra, de
egy olyan rendszert, ami a 2008-as tanévtől minden részletében együtt van és elindítható,
igen.

Szeretném, hogyha világos lenne a véleményem arról, amit a korábbi miniszter,
Magyar Bálint, vagy éppen miniszterek csináltak: amit például Bálint a felsőoktatás
infrastruktúrájának átalakításával tett, nagyon bátor és nagyon merész lépés. Azelőtt
állandóan csak az volt, hogy kellene, de senki nem vállalta fel. Ezt én folytatni kívánom és
támogatom. Amit a Bolognával csinált, az összes probléma mellett is azt gondolom, helyes
volt, hogy megtette. Mindig lehet a részleteket kritizálni, de azt gondolom, ha nem teszi meg,
hatványozottan lemaradunk.

Ezek azok a dilemmák, amelyekkel az oktatásügyben küzdünk, miközben a
minisztérium négy nagy területtel foglalkozik: az oktatás mellett a kultúra, a tudománnyal
való kapcsolattartás és az egyházakkal való kapcsolattartás szintén ide tartozik. Egy zárójeles
megjegyzés: az elmúlt negyed évben a szónak nemcsak szerkezeti, hanem fizikális
értelemében is megtörtént az átalakítás a minisztériumban. Amit a kollégáim műveltek,
komolyan mondom, le a kalappal előttük! A két minisztérium összevonásának eredményeként
– 250 volt munkatárstól búcsúztunk el – a két, összesen 850 fős minisztériumból egy 600 fős
minisztériumot csináltunk. Miközben a szó fizikális értelmében is megtörtént az összevonás,
és a Szalay utcai épületbe költöztünk, eközben két törvényt vittünk a parlament elé, és az
összes többi területen megtörtént a munka elindítása vagy folytatása. Nagyon nehéz nyár volt
a társaság számára, és tényleg tisztesség érte, amit és ahogy csinálták!

Erről akartam beszámolni, köszönöm szépen a lehetőséget.

ELNÖK: Mi is nagyon szépen köszönjük. Úgy gondolom, néhány dolgot reagálnék,
mindenekelőtt arra vonatkozóan, ami a minisztérium és az OKNT kapcsolatának stílusára
vonatkoznék. Itt én nem gondolom, hogy ezt most olyan fórummá alakíthatnánk át, amikor
még mindenféle kérdésben további információt kérnénk. Nem ez a helye. De abban
mindenesetre szeretném, ha egyetértésre jutnánk – most megpróbálok rögtönözni, és
kiigazítjátok, hogyha nem jól fogalmazom meg –, hogy én nagyon jólesően érzékeltem ebből
a beszámolóból, hogy az OKNT szerepét miniszter úr nem egyszerűen egy utólagos
véleménynyilvánító és hozzászóló szerv szerepének tételezi, hanem hogy bizonyos döntések
előtt még rendelkezésünkre bocsát olyan információkat, amelyek kapcsán mi a döntések
meghozatalát érdemben befolyásolni tudjuk. Ez bizonyos értelemben stílusváltást jelent,
hiszen – jól gondoljátok meg! – mi rendszeresen kapunk már készen, megfogalmazott
kormányrendeleteket, amelyekben nincs az a kompetenciánk, hogy egyetértési jogunk volna:
hozzászólhatunk a dologhoz, elmondjuk a véleményünket, de ezek egy kicsit már ünnep utáni
megnyilatkozások. Itt nagyon fontos témák hangoztak el, amelyekben gondolom, nagyon
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fontos volna, hogy időben véleményt tudjunk mondani. Hogyha ezt komolyan lehet venni –
márpedig a dolog másként nem megy –, hogy mi azokról a dolgokról írásos előterjesztést
kapunk, még akkor is, ha az van odaírva nagybetűkkel, hogy „Nem végleges!”, hogy „Vitára
bocsátandó!” és „Véleményt kérünk!”, ezeket beiktatjuk a menetrendünkbe. Nincs még
elhatározott menetrendünk. Pont azért nem készítettem el és hoztam az OKNT elé, mert a
miniszter úrnak a megnyilatkozását vártuk. Ezeknek a témáknak az alapján, amik súlypontilag
megjelöltek, én csinálnék egy előterjesztést – természetesen meghallgatva, amit most ehhez
hozzászólnak a kollégák –, és akkor ezzel egy menetrendet tudnánk egyeztetni a minisztérium
és közöttünk. Nyilván a minisztérium által adott időpontok fogják meghatározni, hogy melyik
ülésre tudjuk ezt az anyagot behozni.

Én nagyon köszönöm ezt a beszámolót.

DR. HILLER ISTVÁN: Van még egy kötelességem, aminek szívesen szeretnék eleget
tenni.

ELNÖK: Igen, és aztán mindjárt adok szót.

DR. HILLER ISTVÁN: Három felkérést szeretnék átadni: három felkérést, hogy a
Köznevelési Tanács tagjaként legyen szíves közreműködni a három megjelölt, felkért
kitűnőség. Ez egyelőre december 31-éig szól, mert így szól a törvény, és utána majd megint…

(A tárgyalóasztal végén egymás mellett helyet foglaló megbízottakhoz lépve:) Liskó
Ilonának szeretném átadni az első felkérést (Átadja. – Taps.), Polinszky Mártának (Átadja –
Taps.) és Vágó Irénnek. (Átadja – Taps.)

ELNÖK: Használjunk még ki egy kis időt arra, hogy reagáljatok – lényegében negyed
órát tud még a miniszter úr maradni –, tehát lényegében a minisztérium és az OKNT
együttműködési stílusára vonatkozó kérdésekhez kérnék véleményeket. Szenes már
jelentkezett.

DR. SZENES GYÖRGY: Miniszter Úr! Az Új Magyarország programmal
kapcsolatosan végtelenül fontosnak tartom, hogy azok az új iskolaügyet érintő kérdések
összhangba kerüljenek a közoktatás teljes egészében. Nem titkolom, hogy nagyon elhibázott
lépésnek tartom, hogy különválasztották a szakképzés elejét meg a végét, két minisztérium
kezébe került. Ezt én egy szakmailag is borzalmasan hibás lépésnek tartom, de ha már így
van, legalább a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében, ebben az Új Magyarország programban
próbáljuk ezeket a dolgokat valamilyen módon összeegyeztetni. Lehetetlen állapot, hogy
fejlesztési pénzeket elkülönített módon használjanak fel a hagyományosan közoktatás meg a
szakképzés területén, hiszen a szakképzésbe jár ma a gyerekek mintegy 70 százaléka. Az új
térségi integrált szakképző központokban nem lehet azt csinálni, amit az NFT I-ben
csináltunk. Ez az egyik téma, amit szerettem volna megjegyezni, tehát hogy nagyon-nagyon
szoros szakmai együttműködésre lenne szükség.

A másik: az adminisztratív terhek áttekintését én végtelenül fontosnak tartom, mert
jobb, hogyha senki nem hallja, hogy az iskolák mit mondanak arról a törvénymódosításról,
amit a közoktatási törvényben tettek, és utána a közalkalmazotti törvény kapcsán az iskolákra
rátettek. Nem minősíthetők azok a feladatok, amelyeknek az égvilágon semmi értelmük nem
volt. Remélem, hogy tudunk rajta változtatni, mert ezeket a feladatokat rendesen, szakmailag
korrekt módon az iskolák nem tudják elvégezni – gondolom, tudod, hogy miről van szó. Ez
nagyon elhamarkodott lépés volt, és nagyon jó lenne, hogyha ezt a törvényt vissza lehetne
vonni. Köszönöm szépen.



22

ELNÖK: Trencsényi László!

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Ha már ez a novemberi feladat szóba jött, szerintem
OKNT-kompetencia, hogy amikor a minisztérium áttekinti, az úgynevezett bürokratikus
feladatokat, az OKNT is lássa. Nekem vannak félelmeim. Én már működtem 1978-ban,
amikor Gazsó ugyanezt a közérzetjavító intézkedést tette, és ennek nyomán olyan feladatok
kerültek ki a pedagógus munkakörből, amiért most sírunk, amik klasszikusan nevelési
feladatok voltak, csak adminisztrációnak látszottak. Mielőtt jöttél, miniszter úr, itt többen a
NAT-felülvizsgálatban a proszociális kompetenciák fejlesztését igényeltük, aggódunk, hogy
ne közérzetjavító intézkedésként par excellence nevelési feladatok potyogjanak ki ebből a
rendszerből. (Nagy József: A családlátogatás!) Például, igen.

ELNÖK: Brezsnyánszky László!

DR. BREZSNYÁNSZKY LÁSZLÓ: Miniszter úr említette, hogy az államilag
finanszírozott létszám csökken, de ezen belül – ha jól jegyeztem meg – az állam azt fizesse,
amire az országnak feltétlenül szüksége van. Érthetem-e ez alatt a pedagógusképzés
valamiféle pozitív diszkriminációs kezelését? Ezt ugyanis a piac láthatóan nem finanszírozza,
az országnak viszont kétségtelenül szüksége van rá. Valamiféle, az eddigieknél talán
védettebb kezelést én el tudnék képzelni, mert ezt piaci alapon nem fogják.

Köszönöm.

ELNÖK: Én is köszönöm, parancsolj!

SZILÁGYI JÁNOS: A Kereskedelmi és Iparkamara részéről én nagyon örülök annak,
amit a miniszter úr mondott a felsőoktatás és a gazdaság együttműködése kapcsán, hiszen
évek óta mondtuk ezeket a problémákat, hogy a „Megtelt” táblát nyugodtan kitehetjük, és
amikor ezeket kommunikáltuk, kiverte a biztosítékot. Ebben nagyon jó partneri szövetséget
tudunk kötni.

Ami probléma a bachelor meg a felsőfokú szakképzés kapcsán – és azt hiszem, ebben
kérhetjük a miniszter úr támogatását –, hogy nagyon kicsi az előrelépés a gyakorlati
képzésben. Nagyon kicsi a nyitás a gazdasági szféra felé, és azt tapasztaljuk, hogy a
gyakorlati képzés súlya, szerepe, aránya nem megfelelő, és a gazdálkodó szervezetek részéről
nyilván ebből adódóan nincs megfelelő nyitottság. Egy minimális szintet el kell érni a
gyakorlati képzés arányának, egyébként nem szívesen fogadják ezeket a hallgatókat. Az
érdekeltségi viszonyok nagyon eltérőek. A felsőoktatási intézmények érdeke rövid távon, a
finanszírozás szempontjából, hogy benn tartsák, ugyanakkor hosszú távon az lenne az
érdekük, hogy kinyissák a kapukat a gazdasági szféra felé.

A másik észrevételem a térségi integrált szakképző központokkal kapcsolatos. Nagyon
jól tudjuk, hogy nem valósult meg tényleges integráció, és ebből az integrációból kimaradt a
gazdaság. A gazdaság formálisan bent volt – ilyen javaslattevő, kezdeményező joggal –, puha
jogosítványokkal. Azt hiszem, egy olyan konstrukciót kell kialakítani, amiben a gyakorlati
képzésben a gazdaság megfelelő súllyal és megfelelő garanciákkal, megfelelő
jogosítványokkal rendelkezik, ellenkező esetben azok a gyermekbetegségek, amikről Szenes
úr is beszélt, meg fognak ismétlődni, és itt nem 17 milliárdos, hanem 100 milliárdos a tét.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Polinszky, Báthory, Horn – és ezzel le is telt az idő.
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DR. POLINSZKY MÁRTA: Tisztelt Miniszter Úr! Én az egyik háttérintézményben
dolgozom (Dr. Hiller István: Igen, tudom.), és többen vagyunk érintettek ebben az ügyben.
Az elmúlt ülésen beszéltünk erről a problémáról, és korábban elnök úr kérte is öntől levélben,
hogy kapjunk írásbeli tájékoztatást, hol tart az ügy. Nem azért mondom, mert én érintett
vagyok, hanem mert elég sokan dolgoznak ott, akiknek nem tudunk mit mondani, tehát
létbizonytalanság van. Ha erről kaphatnánk tájékoztatást, megköszönném.

DR. BÁTHORY ZOLTÁN: Azt szeretném elmondani, ha az egészről, amit, miniszter
úr, elmondtál, véleményt kellene mondani, azt mondanám, hogy ez egy nagyon pragmatikus
program. Nem ideologikus, pragmatikus program. A magam részéről ezt messzemenően
üdvözlöm.

Van egy dolog, amiben nem látom ezt a pragmatizmust: ez a felsőoktatási létszámok
kérdése. Engedd meg, hogy egy rövid eszmefuttatást mondjak itt el. A demográfiai adatokból
indultál ki, és egy erőteljes csökkenést látunk az általános iskolában. Ezt a magyar
középiskolák szintre vitték, tehát ott nincs növekedés, de nincs csökkenés sem, csak a
korábbinál képességeit tekintve vegyesebb populáció került előre. Ebből válogatódik ki a
felsőoktatás. Itt elmondanék néhány közhelyet, hogy a felsőoktatás expanziója világjelenség;
hogy a felsőoktatás expanziója a jóléti társadalmak egyik jellemző vonása; hogy nem lehet
pontosan tervezni, megbecsülni a munkaerőpiacon kívánatos létszámokat. Ez a Tímár-
iskolának, Tímár János műhelyének kedvenc tézise, ami azonban sem a múltban nem volt,
sem a jelenben nem követhető. Valamelyes redundancia mind a középfokon, mind a
felsőoktatásban szerintem kívánatos, és érdemes erről esetleg vitát nyitni vagy beszélgetni.

Végezetül azt mondom, nagyon örülök, hogy a közoktatást és a felsőoktatást egy
egységnek tekinti a minisztérium – erről mindig sok vita volt. Szüdi János egyszer
elmagyarázta, hogy a közoktatás nemcsak az általános iskola és a középiskola, hanem a
felsőoktatás is. Ezt tehát, ha így, egyben tekintjük, akkor ez tényleg közoktatási – kár, hogy
most oktatási és nem közoktatási és kulturális – minisztérium. (Derültség.)

Köszönöm szépen, és üdvözlöm a programodat.

HORN GYÖRGY: Én is abból indulok ki, amiből Zoli: azzal az alaptézissel, ami a
hosszútávúságot, megállapodási kényszert jelenti, nagyon-nagyon egyetértek. Mindannyian
tapasztaljuk, hogy a négyéves ciklusokra épülő, rövid távú, sikerorientáció a politika részéről
számunkra nagyon nehezen volt kezelhető, és ez után is az lesz. Én azt gondolom, ez
kulcskérdés, és nekünk is nagyon oda kellene rá figyelni.

Ugyanakkor azt gondolom, attól, hogy többfunkciós lett a minisztérium, a politikai
megrendelés távolabb került a gyakorlati ügyektől az oktatás területén. Egyszerűen az oktatás
kisebb szelete lett a háznak, mint eredendően volt, leértékelődik. A közvetlen kapcsolat
igényét – túl ezen a negyedéves megjelenésen –, valamilyen formában a politikai szándékok
megjelenítését a szakma felé jobban érvényesíteni kell – illetve nem jobban, hanem kell
érvényesíteni –, mert úgy gondolom, hogy az apparátus végrehajt egyfajta megrendelést, amit
a minisztérium felső vezetése tesz, a mi kapcsolatunk viszont az apparátussal közvetlen. Én itt
érzek egy feszültséget, félelmeim vannak azzal kapcsolatban, hogy a többfunkciós
minisztériumban perifériára fog szorulni a politika részéről a közoktatás. Van egy ilyen
dilemmám.

A másik, amit nagyon fontosnak tartanék. Elhangzott a kiemelt programok közül
harmadikként az „Intelligens iskola”. Ez egy jó elnevezés, a fejlesztésben is elfogadható. Van
egy olyan aggodalmam, ami a fejlesztésorientált rendszereknél nagyon sokszor előkerül: a
központi fejlesztések és a meglévő állapot között nagyon hamar keletkezik különbség. Azaz
arról van szó, hogy úgy csinál a fejlesztő, mintha nem lennének ennek előzményei a magyar
közoktatásban. Nagyon fontosnak tartom tehát mind az NFT-ben, mind pedig a napi
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gyakorlatban is, hogy bekerüljön az autonóm fejlesztések támogatási eljárása, a visszajelző
rendszere és az implementációja is. Itt nagyon sokféle dologról lehet szó.

Végül pedig túl tág kérdés, de nagyon fontosnak tartom, amivel indítottál: a tragikus
gyermeklétszám-csökkenés következményeivel számolni kell. Igen, számolni kell, de ehhez a
központi állam nagyon kevés. Nem látom itt ennek az eszközeit, csak a konfliktusait látom.
Nem látom, hogy ebben hol van. A normatív finanszíroz például automatikusan kivonja a
pénzt a közoktatásból a gyereklétszám csökkenéséből következően. Kevesebb gyerek –
kevesebb pénz. Ilyen egyszerű. Nem látom azt a mechanizmust, ami ezt valami módon
működtetni tudná. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Én is köszönöm. Lajos, te vagy az utolsó.

DR. SZABADOS LAJOS: Köszönöm szépen. Két gondolattal szeretnék foglalkozni.
Egyrészt köszönöm és jó szívvel vettem, amit elmondtál. Nekem az a gondom az utóbbi
időszakban, hogy a mindenkori miniszter érvényre juttatja, követi pártjának elvárásait, és
mintha elszakadna a pedagógustársadalomtól. A PISA-vizsgálattal kapcsolatban a
pedagógusokat, az iskolákat bántjuk, pedig nem az iskolák, a pedagógusok felelősek ezért,
hanem azok, akik a tanterveket állítják össze, hiszen az iskolának a tantervet kell végrehajtani.

Én Jászberényben tanítok – új nevünkön az alkalmazott bölcsészeti karon –, és ebben
az időszakban az előző tanévben három olyan szakdolgozatot opponáltam, amelyeket tanító
szakos hallgatók írtak, és idéztek elődeidtől, hogyan nyilatkoznak a tanítóról, a pedagógusról.
Azt szeretném, ha megjelenne a minisztérium szemléletében, hogy te nemcsak egy pártot meg
egy kormányt képviselsz, hanem képviselsz bennünket is. Ez az egyik gondolatom.
Megmondom őszintén, eddig nem nagyon tapasztaltam – hogy ezt is hozzátegyem.

A másik gondolatom a demográfiai csökkenéssel kapcsolatos. Ez kétségtelen tény. De
az is tény, hogy eközben elkészült egy kompetenciaalapú NAT, és ezt teljesíteni harmincas
osztálylétszámban nem lehet. Hogyha komolyan vesszük a kompetenciaalapúságot, akkor
ezzel osztálylétszám-csökkenésnek kellene együttjárnia. Ne csak pénzügyi oldalról nézzétek
tehát ezeket a döntéseket, hanem szakmai oldalról is!

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Lezártam a hozzászólásokat. Én csak egy mondatot szeretnék mondani
hozzászólásként és kérésként: minél előbb kapjuk meg azokat a témákat, amelyekhez
bizonyos előtanulmányokat is végezhetünk, és utána megegyezünk az időpontokban, amikorra
ti azt érzitek, hogy mi ezt megtárgyalhatjuk.

Köszönöm szépen.

DR. HILLER ISTVÁN: Arra kérem a hozzászólókat, ne vegyék rossz néven, hogyha
inkább témákról beszélek, amelyeket ők is érintettek, és nem egy mechanikus sorrend szerint
haladok.

A szakképzéssel kapcsolatban szóltatok ketten is. Teljesen bemutatja azt a dilemmát,
azt a vitát, amivel egyébként szembetaláltuk magunkat. Ez korábban is ismert volt. Az
Iparkamara letett egy javaslatot a minisztériumnak – még a Bálint vezetése alatti
minisztériumnak, amit elfogadott, és szerintem ez helyes dolog –, amiben a gyakorlati
képzésnek van meghatározó szerepe. Abban feltétlenül igaza van Szenes Gyurinak, hogy
szétszakítva hogy lehet a dolgot együttesen kezelni, akár a fejlesztési terv kapcsán is. Olyasmi
van, amihez mi nem szoktunk hozzá, és egész egyszerűen rá vagyunk kényszerítve, hogy a
hagyományos apparátusi és minisztériumi szemléleten változtassunk. Brüsszelt és a
programelfogadókat egész egyszerűen hihetetlenül nem érdekli, hogy hány minisztériumban
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és milyen minisztériumban – ők nem is látják, nem is foglalkoznak ezzel az egésszel. Azzal
foglalkoznak, hogy van-e befogadó, felhasználó, közvetítő szervezet, és a program az ő
megítélésük szerint alkalmas-e arra, hogy a célt teljesítse vagy nem. Ebben állandóan azt
kaptuk, hogy nem elég gyakorlatorientált a szakképzés, következésképpen csak abba az
irányba lehetett menni, hogy az egyébként a javaslatotok által is megtestesített irányt vigyük
tovább, hogy az együttműködés a minisztériumok – mármint a Kis Péter által vezetett meg a
mi minisztériumunk – között szakképzésben meglegyen. Ennek én sem téma szerinti, sem
szubjektív akadályát nem látom. Egyébként meg mindaz, amit mondasz, elementárisan
szükséges. Csak olyan erős volt az a nyomás a gazdaság részéről – és egyébként Brüsszel
részéről is –, hogy a gazdasághoz, a munkaügyhöz szorosabban kapcsolódó terület legyen –
őszintén meg kell mondani –, amit a miniszterelnök egész egyszerűen respektált.

Háttérbeszélgetésekben egyébként a gazdaság részéről az is elhangzott, hogy azoknak
az összegeknek, amelyeket a Szakképzési Alapba, illetve más területen a Munkaerő-piaci
Alapba fizetnek, ők akkor nem kezdeményezik – és a potenciáljukat nem kell lebecsülni –a
lényegi módosítását, hogyha azt látják, hogy azt a célt szolgálja, amire ők befizetik. Ez van.
És azért az egyik esetben szó van olyan 25 milliárdról, a másik esetben pedig 100 milliárdnál
nagyobb összegről. Megköszönöm, ha Báthory Zoltán úgy értékelte, hogy ez egy pragmatikus
dolog. Amit most mondtam, ennél pragmatikusabb már nem lehet. Egész egyszerűen a
gazdaság szereplői azt mondták – félreértések elkerülése végett: magyar közép- és
nagyvállalkozók és Magyarországon működő egyéb cégek –, hogy azt a fajta kötelezettséget,
amely a befizetés, természetesen állják, csak éppen nem így és nem ilyen módon, mert úgy
látják, hogy amire őket kötelezik, az nem arra kerül felhasználásra, amire egyébként befizetik
a pénzeket. És erre én szívesen vállalok egyfajta felelősséget is, hogy a minisztériumok
közötti téma szerinti együttműködés intézmények és személyek között is meglegyen. Kis
Péterrel és a Péter által vezetett minisztériummal koncepcionális vitánk nincsen. A
megvalósítást pedig kontrolláljátok, és minden dokumentumot és adatot rendelkezésre
bocsátok.

Amit Trencsényi László mondott, azon én tényleg sokat gondolkodtam, és érzem azt a
valóságot, amit mond. Valljuk meg őszintén, hogy a közérzetjavító intézkedés
Magyarországon leginkább azt jelenti, hogy a zsebekbe több pénzt tesznek. Erre én most úgy
hirtelenjében nem hogy garanciát vállalni nem tudok, sőt, annak az illatát vagy ízét sem
érzem. Ugyanakkor ez egy olyan szándék, amit én reálisnak tartok, és az a veszély, amiről
beszéltél, illetve beszéltek, ugyanolyan reális. Ezért azt a kérést, hogy mielőtt ebből bármilyen
miniszteri határozat lesz, vagy hogyha a kormány elé beviszem, kormánydöntés lesz, küldjem
el az OKNT elé, szívesen teljesítem. Magyarul, hogy mutassuk be, vitassuk meg. Az irányban
tisztelettel kérem az egyetértést, és a részleteket pedig – hogy az mit tartalmaz – idehozom.
De akkor egyfajta operatív döntés is kell, mert nem tudom hetekig elhúzni, az az igazság.
Előtte írásban kiküldöm, nagybetűkkel, hogy „Javaslat” vagy „Munkaanyag”, és aztán
határozzuk meg együtt.

A gyakorlati képzés, a felsőoktatás és a gazdaság kapcsolatáról beszéltem. Amiről
Báthory Zoltán beszélt, hogy tudniillik nem lehet teljesen belőni a gazdaság és a felsőoktatás
kínálat-kereslet viszonyát, abban, azt gondolom, maradéktalanul igaza van, trendeket viszont
lehet látni. Azért másfél évtized vagy inkább tíz év alatt olyan méretű túlképzés történt
bizonyos területeken, ami biztos, hogy négy-öt évre előre láttatja, hogy mit kell csinálni.
Komolyan mondom, biztos, hogy csökkenteni kell a jogászképzést. Olyan mennyiségű jogászt
sikerült a rendszerváltozás nyomán Magyarországon képezni, hogyha ezt ugyanolyan
létszámban hagynánk, biztosan mondhatom, hogy az elkövetkező négy-öt évben szinte
elhelyezkedési lehetetlenség lenne. Ezért ez csökken.

Tímárékkal nekünk is állandó kapcsolatunk van – és vitánk, miközben ő nagyon-
nagyon sokat tud az oktatásról meg egyáltalán, erről a rendszerről. Azt gondolom, kell legyen
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egy olyan időszak, amikor „beállítjuk” a rendszert. Ezt a fajta csökkentést továbbra is
támogatom.

Amiről Horn Gyuri az oktatásról, ezen belül a közoktatásról mondott, és hogy a
minisztériumban mennyire került perifériára: ha egyszer hallanád, hogy a kulturális élet
szereplői mit mondanak! (Közbeszólásra:) Ez téged nem érdekel, igazad van, teljesen igazad
van! Azt mondják, egyetértenek azzal, hogy az állam, a költségvetés fordítson kevesebbet az
államirányításra, ne legyen ilyen sok minisztérium, ugyanakkor, amikor kiderült, hogy az
oktatásügy és a kultúra együtt van, akkor vannak félelmek, hogy nyilván háttérbe szorul.
Teljesen racionális, amit mondasz. Ha van egy terület, aminek van önállóan egy
minisztériuma, a későbbiekben meg van egy minisztérium, aminek több területe van, akkor
roppant logikus, hogy nyilván nemcsak arra irányul a figyelem.

Én azt láttam, hogy ez a játék, amit a politika időnként eljátszik, önmagában semmire
nem ad garanciát. Sem abban nem látom akár az oktatás, akár a kultúra színvonalának
csökkenését-növelését, hogyha a két minisztérium együtt van, sem fordítva nem gondolom,
hogyha külön van. Lehet rosszul csinálni egyben, és lehet jól csinálni külön. De meg is lehet
fordítani, csak azért mondtam így – nehogy félreértés legyen –, mert most éppen egyben van
és én vezetem, szerencsésebb itt a negatív színt feltüntetni.

Én vezettem a kulturális minisztériumot, amikor külön volt, voltam államtitkár az
Oktatási Minisztériumban, amikor külön volt. Azt tudom mondani gyakorlati tapasztalatból,
nem azon múlik a jó színvonalú minisztériumi működés, hogy egyben van vagy külön. Ez
önmagában semmire nem megoldás. Arra egyébként kétségtelenül megoldás, hogy az
államapparátusnak ezt az elképesztő burjánzását legalábbis egyfajta részben csökkentsük.
Egyébként megdöbbentő volt számomra is, hogy a ténylegesen nyilvántartott minisztériumi
dolgozók és a valóságban a minisztériumban dolgozók létszáma között mekkora a különbség.
Százas nagyságrend. Csak mondom…

De mindenesetre érzékelem ezt. Szeretném úgy intézni és vezetni – leginkább ezt az
együttműködést megvalósítani… Persze, minden egyeztetés időigényes meg macerás, de csak
így megy. Értem, amit mondasz. Olyan egyszerű lenne azt mondani, hogy garanciát adok.
Nem tudok garanciát adni, csak a törekvést meg az elkötelezettséget lásd! Értem, amit
mondasz, igazad van, és próbálok vigyázni rá.

Sok minden leírható egy költségvetési számmal, és sok mindent nem fejez ki egy
költségvetési szám. Arról a problémáról, amiről beszélsz, amit visszalőttél, a demográfiával
kapcsolatos fölvetést – és Báthory Zoli is beszélt erről –, igaz az a fajta kiegyensúlyozottság
már a középfokon, amiről szóltok, de egész egyszerűen ilyen mennyiségű teljes iskolát
Magyarországon színvonalasan fenntartani képtelenség. Nem megy. Ezért abban maradtunk,
hogy a kistérségi társulásokat, ha már nem kapta meg a szükséges többséget, más módon
ösztönözzük akár a XXI. század iskolája programmal. De alsó tagozaton, tehát a
legkisebbeknél, valóban nem érvényesülnek költségvetési szempontok, és meghagyjuk,
megteremtjük a lehetőséget arra, hogy iskolába járjon. Hogy az az iskola egyébként nem
önálló intézmény, hanem tagintézmény, azt gondolom, a gyerek számára másodlagos. Ezt
tartjuk, 2007 szeptemberétől megvan. Ahol teljes iskola – nyolcosztályos iskola – működésére
a létszám nem ad garanciát, ott tagintézmény lesz, de az alsó tagozaton, magyarul a 6-10. éves
gyerekeknek ugyanúgy megvan a lehetőség, hogy 200 méterre járjanak iskolába a saját
falujukban, mint eddig. Ezért egyébként pro és kontra támadnak minket, hogy például ez
valóságidegen, amit mondunk.

Millió helyen voltam, és szívesen vagyok vidéken találkozni pedagógusokkal meg
nem pedagógusokkal. Amikor van egy összejövetel, ahol együtt van hét-nyolc falu érdeklődő
társasága, higgyék el nekem, hogy eszméletlen viták vannak – nem veszekedések! – egymás
között. Azt mondja, most legutóbb talán Tolnában egy ember, hogy teljesen papírból
gondolkodom, mert vegyem már észre, hogy akinek van egy Skodája vagy egy 10 éves
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Volkswagenje, az már régen beültette a hátsó ülésre a gyereket, aztán reggelente elviszi négy
kilométerrel arrébb, a jobb minőségű és jobb felszereltségű iskolába.

A másik, hogy az iskolának az a fajta közösségmegtartó ereje, amiről sokat szóltak-
szólnak, él. Komolyan mondom, hogy ilyen, nem szakmai megbeszéléseken – miközben ez
szaktéma – elementáris erővel jön elő, és egészen polarizált vélemények vannak. „Nekem
nem az a fontos, hogy a faluban legyen iskola, az a fontos, hogy a gyerekem jó képzést
kapjon.” Mire mondja a második, hogy „De tudjuk, hogy ha a faluban nincsen értelmiség meg
nincs templom, akkor megszűnik a falu.”. A harmadik azt mondja, hogy mi egyébként tíz éve
önkéntes kistérségi társulásban működünk, nézzétek meg, hogy milyen iskolát működtetünk,
egyébként meg jól vagyunk a faluban!

Ezek élő, létező, nem egyszerűen csak tudományos publikációban megjelenő
gondolatok! Itt ezért az a döntés, amivel a legkisebbek számára, tehát nem egy fiskális
szemlélet – lehet, hogy ezért a gazdaság részéről, a Pénzügyminisztérium részéről iszonyú
támadások fognak jönni. Arra kényszerítjük az önkormányzatot, hogy egyébként fenntartsa az
iskolát, miközben négy kilométerrel arrébb átalakítjuk, átépítjük, meg biztosítjuk a minőségi
képzést… Ez dilemma. Én a kistérségi társulás híve vagyok. Azt gondolom, hogy ez a jövő,
ez megy. Csak azt akarom mondani, hogy miközben az OKNT ülésén ülünk, higgyék el –
higgyétek el –, hogy ha egy ilyen vitába betekinthetnénk egy virtuális kamerával ezt látnánk.
Legalább kétszáz fórumon voltam ebben az évben, a legkisebb faluktól, ahol összejöttek, a
nagyvárosokig, és nem volt olyan fórum, ahol ez a kérdés – még egyszer mondom – ennyire
szélsőséges polarizáltságban meg ne jelent volna.

Csak hogy érzékeltessem, mert tényleg állandóan töröm a fejem… Feláll a jegyző, és
azt mondja, az iskolánkba huszonkét gyerek jár, de a faluban nem huszonkét gyerek van,
hanem hetven. Ebből ötven nem a mi falunkba jár, hanem – és megmondja, hogy hová. És
nem úgy van, hogy van negyven gyerek, és húsz marad, húsz megy, hanem a többséget egész
egyszerűen elviszik, és más iskolába járatják. Az önkormányzat meg a finanszírozás többségét
a polgármesteri hivatal meg az iskola fenntartására költi, úgy vagyunk kifeszítve, hogy na…
A tantermek ugyanúgy megvannak, a fűtésünk korszerűtlen: nem tudunk három termet fűteni,
csak az egész iskolát, és ebbe – bocsánatot kérek! – beledöglünk. Ez felelős gondolkodás-e? –
kérdi tőlem.

Csak ezt a megoldást tudtam, ami tehát végülis törvényben testet öltött. De bennem is
dilemma van. Nem vagyok meggyőződve a száz százalékig biztos megoldásról. Csak azt
akartam mondani a gyakorlatiasságról, hogy abszolút él.

Szabados Lajosnak: hogy követi-e a párt elvárásait. Én ebben egészen sajátos
helyzetben vagyok még egy darabig, hogy ki követi az elvárásokat és kinek az elvárása mi…

ELNÖK: Álmomban két macska voltam, és játszottam egymással…

DR. HILLER ISTVÁN: Remélem, hogy megérem még, hogy erről az időszakról
három évtized múlva – ha még emlékszem rá –, megírom a visszaemlékezéseket, mert
érdemes, komolyan mondom.

Az a társaság, amihez én tartozom, sohasem vallott és sohasem fog egy egységes
véleményt vallani. Ebben én nem látok egyébként bajt, miközben az idegsejtjeimet tömegével
pusztítja. De azokban az irányokban, amiről beszéltem – irányokban –, egyetértenek. És
természetesen abban is, hogy ne hagyjam, hogy a pedagógusok meg a nem pedagógusok
között egy ilyen mesterséges feszültség legyen. Én ezt értem. Amikor különböző
társaságokkal leülünk, beszélünk, én mindent elviselek. Azt utálom, hogy megegyezünk zárt
ajtók mögött valamiben, kimegy, és az első kamerába az ellenkezőjét mondja.
Összegyűjtettem azokat a nyilatkozatokat, amelyekben az van, hogy nem hallgatta meg a
miniszter, nem mondta el a véleményét, nem tudunk vele egyeztetni – miközben
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dátumszerűen, vágóképszerűen ott ül mellettem. Nem volt egy hónapja. Azt gondolja, az az
egyeztetés, hogyha az ő véleményét elfogadom. A történet nem így megy.

Hajlandó vagyok a véleményemet árnyalni, az irányokat nem tudom változtatni, mert
ezért jöttem ide. Én ebben eltökélt vagyok. Főleg az oktatás ügyében, amikor azt gondolná az
ember, hogy azért mégis a megnyilatkozás alapja egyfajta intelligencia, nem beleordítok a
kamerába. Ez elég súlyos. A közoktatásról beszélek egyébként – csak hogy világos legyen.

Értem, amit mondtok. A menetrendet, a témajavaslatokkal együtt a munkatársaim
egyeztessék veletek. Én komolyan mondom, hogy amit itt a negyedéves lebontásban előre –
nem döntéseket, hanem javaslatokat, amit érdemes megvitatni – elküldünk, ez egy érdemi
együttműködés. Nekem erre szükségem van. Disznó dolog, amit mondok: nekem erősítés az,
hogyha azt tudom mondani, hogy ezt az OKNT támogatja. Egész egyszerűen ez a helyzet. Én
meg úgy látom, hogy az OKNT akkor tud támogatni dolgokat, hogyha vita során alakul ki a
véleménye. Ebben tehát benne vagyok, a menetrendet csináljátok meg, és akkor ez folyjék.

Szeretném megtartani a miniszteri értekezletet, hogy a minisztérium is működjön – jó?
Köszönöm szépen.

HORN GYÖRGY: Laci föltett egy kérdést, ami mindenkit izgat.

DR. BREZSNYÁNSZKY LÁSZLÓ: Nem fogom mondani, hogy nem hallgatott meg
a miniszter úr, csak legfeljebb nem válaszolt. (Derültség.)

DR. HILLER ISTVÁN: A kormány elé két hét múlva fogom vinni a javaslatot. Most a
keretszám kialakításánál tartunk. A keretszám tavaly 62 ezer volt, ez csökkenni fog. A
részletes lebontása még nincs meg, tehát nem tudom azt mondani, hogy mi a valóság, mert
akkor joggal mondjátok majd legközelebb, hogy nem ez történt. (Közbeszólások: A Márta
kérdése?)

A háttérintézmény! Az ember úgy gondolja, hogy az a körön belül van. A 2118-as
kormányrendelet módosításra fog kerülni. A módosításnak az a lényege, hogy vannak olyan
dolgok, amelyek ebben racionálisak voltak, és helyesek, azokat végrehajtjuk, vannak olyan
dolgok, amelyekkel kapcsolatban azt fogjuk javasolni a kormánynak a háttérintézményekkel
kapcsolatban, hogy a megoldás drágább, mint a jelenlegi, következésképpen értelmetlen, és
van, ahol azt látom, lehet, hogy valamivel olcsóbb, de a színvonalat olyan mértékben rontja,
hogy nem tudom javasolni. Ez november második felében kerül a kormány elé. Úgy érzem, a
miniszteri biztos asszony, Farkas Katalin tényleg lelkiismeretesen látja el a feladatát, és
mindenkivel egyeztetett. Ennek az egyeztetésnek az eredményét tette le vagy teszi le az
asztalra. A kormányrendeletet be fogom vinni módosításra a kormány elé, november végén
várható a kormánynak ez a döntése. Nyilván nemcsak tőlem függ. Az én javaslatom ebbe a
három kategóriába csoportosítható. Köszönöm szépen. (Tetszésnyilvánítás az asztalokon
kopogással.)

ELNÖK: Nagyon köszönjük. (Dr. Hiller István távozik.) Javaslom, hogy tartsunk egy
rövid szünetet.

(Szünet: 12.15 – 12.40)

ELNÖK: Folytatjuk, kollégák! Az előző napirendhez van-e még hozzászólás? Van
Vágó Irénnek, Báthorynak, Szabados Lajosnak. Szabados Lajos következett.

DR. SZABADOS LAJOS: Tisztelt Tanács! Azzal szeretném kezdeni, hogy amikor a
NAT 2003-2004-es munkálatokhoz hozzákezdtünk, nem értettem egyet azzal, hogy új NAT
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legyen, azt is elmondtam sokszor, hogy mulasztásos törvénysértésben élőnek érzem a
minisztert, hiszen az előzőt nem értékeltük-elemeztük. Ma sem értek vele egyet, tehát nem
tudom korrigálni a véleményemet. Továbbra is az a véleményem, hogy jó lett volna, hogyha
legalább egyszer a ciklusban végigszaladt volna a NAT-on, és annak az elemzése birtokában
kellett volna új NAT-ot csinálni. Most azonban, szokásomtól eltérően, örülök. Annak örülök,
hogy felülvizsgálatra kerül, még akkor is, hogyha anomáliák hangzottak el, amikkel – a
három évvel és egyebekkel – kapcsolatban én is úgy gondolkodom. Jó, hogy felülvizsgáljuk
ezt, de én nagyon határozottan szeretném megfogalmazni, hogy külső kontroll is kell. Itt már
elhangzott, hogy a kerettantervesek fogalmazhatnának meg véleményt. Én azt gondolom,
azok a helyi tantervesek, akik a kerettantervet nem vették igénybe, hanem közvetlenül a NAT-
ból készítették a helyi tantervüket, azok is, akik másként gondolkodnak a NAT tekintetében,
nagyon fontos lenne, ha egy olyan kontrollbizottság létrejönne, ahol azzal a bizottsággal
párhuzamosan lehetne értékelni a dolgokat, lehetne egyetérteni, és lehetne nem.

A következő gondolat. Volt Jászberényben egy pedagógus-továbbképzés, ahol a
kompetenciaalapú oktatásról beszélgettünk. Ott volt Pála Károly is, meg Nagy József
kollégám is, tehát illusztris előadók voltak. Nagyon sok mindent elemezgettünk. Többek
között azt, hogy én ennyire tüzetesen még a 78-as tantervet nem vizsgáltam meg, mint most,
mert össze akartam hasonlítani a NAT-tal, és azt tapasztaltam, hogy annyira ismeretközpontú
volt ez a tanterv, hogy már be se kalkulálta azt, hogy az ismereteket alkalmazni kellő
mélységgel kell, tehát nem is nagyon szerepelt benne az a szó, hogy „készség”, fel se vetődött
a szerzőkben.

Én tehát azt gondolom, igaz volt az az állítás, hogy túlsúlyos volt az ismeret az előző
tantervekben. Csak most van egy félelmem: lovas nemzet vagyunk, jó magyar módra ezen az
oldalon mentünk eddig, és most a másik oldal túlsúlyát érzem a 2003-as NAT-ban. Nagyon
szépen kérem a szerzőket, akik csinálták, figyelmesen olvassák el, miféle követelményt
támaszt ez a gyermekkel, a tanulóval szemben. Én azt mondom, ahogy megtanulhatatlan és
megtaníthatatlan mennyiségű ismeret volt az előző tantervekben, most ugyanazt mondom el a
kompetenciaalapra, a készségalakításra és a képességfejlesztésre.

És még egy megjegyzésem lenne. Mint tankönyvbizottsági elnök, azt tapasztaltam az
utóbbi időben, inkább a gyakorlatot nem ismerő, úgynevezett „szakemberek” részéről olyan
fajta igényt támasztanak a tankönyvvel szemben, ami nem a tankönyvi funkcióhoz tartozik,
hanem például a pedagógus munkájához kapcsolódik. A tankönyvön keresztül szeretnének
mindent megoldani.

Ahogy a hozzászólásokat hallgattam, egy kicsit félek: egy másik vetületben, az iskola
és a család kapcsolatában is ez fog megjelenni, hogy mindent az iskolától várunk el? És a
család? Igaz az, hogy minden család olyan család, amelyikre az iskola nem támaszkodhat? Én
hangsúlyosabbá tenném az iskola és a család kapcsolatát, még a NAT-ban szereplő
kompetenciák alapján is.

Egyetértek a felülvizsgálattal. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Én is köszönöm. A következő hozzászóló Vágó Irén, utána Báthory.

DR. VÁGÓ IRÉN: Többen felvetették, és azt gondolom, a 2003-as NAT készülése
után terítéken volt, hogy milyen időközönként célszerű a Nemzeti alaptantervet felülvizsgálni.
Konkrét javaslatom volt, hogy valamilyen minimális mértékben a pedagógiai ciklusokhoz,
oktatási rendszerünk pedagógiai ciklusaihoz kellene ezt a dolgot igazítani, és legalább egy
négyéves felülvizsgálati intervallumot kellene tekintetbe venni, hogyha a dologra, azaz a
Nemzeti alaptantervre nem úgy tekintünk, mint egy szövegre. Egy szöveget mindig elő lehet
venni, és azon a szövegen, részben a történések folytán, részben pedig, mint minden szöveget,
ezt is lehet javítani, ezt el lehet végezni háromévenként is. Amikor jelenleg a NAT a harmadik
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osztályban tart, akkor nagyon kevéssé tudunk a dolog hatásáról bármit mondani. Ezért aztán
azokat mind el lehet végezni, ami az anyagban le van írva – tehát lehet az EU-
kompetenciadolgokhoz igazítani –, csak nem nagyon lehet a reálfolyamatokat tekintetbe
venni. Éppen ezért újra szeretném felvetni ezt a dolgot. Változatlanul úgy érzem, hogy ha a
következő felülvizsgálat négy év múlva lenne, az azt jelenti, hogy már hat évfolyamon
befejeződik a NAT bevezetése. Van tehát egy fél-egy év arra, hogy begyűjtsünk helyi,
intézményi, osztálytermi folyamatokat is, amik esetleg mégis szintén beleszólhatnának egy
NAT-felülvizsgálatba. Ez a dolog egyik része.

A másik része, ami miatt szerintem most mégis nagyon fontos szerepe lehetne a NAT
felülvizsgálatának, nem nagyon jelent meg az anyagban, illetve nem annyira hangsúlyosan,
mint ahogy én ennek szerepet tulajdonítok: ez pedig a 18 éves korig tartó tankötelezettség
megjelenése, illetve hogy ezek a gyerekek, akik az új NAT szerint tanulnak, már ebbe a
rendszerbe lépnek be.

Különösen nagy fontosságot tulajdonítok a szakiskolai népesség szempontjából a NAT
értelmezésének, mert addig mindannyian elmondhatjuk azt, hogy hogyan vélekedünk arról,
hogy a szakiskolában a közismereti tárgyak hogyan is vannak.

Szilágyi úr elmondta, tűrhetetlen, hogy kisgimnáziumi anyagot tanítanak a
szakiskolákban. Én meg járok a szakiskolákban, és azt látom, hogy ott leginkább általános
iskolai közismereti tananyagokat tanítanak. De mondhatunk bármit, mert egyszerűen a
jelenleg érvényben lévő szabályozás szerint a NAT nem hat a szakképzésre. Ugyanakkor – és
erről megint nem esik szó az anyagban – nemcsak arról van szó, hogy két szakképzési
évfolyamban semmit nem tudunk mondani, hogy mit lehetne tanítani, vagy mit kellene
tanítani – egyszerűen nem szabályozza a NAT, az egyes szakmák központi programjai
mondanak erről valamit –, de a tanulók több mint 50 százaléka tekintetében már három
szakképző évfolyam van. Tehát a szakképzés szép csendesen nem négyéves már – nem az
érettségi utáni, hanem az általános iskolai -, hanem ötéves lett, a tanulók egy nagy hányada
tekintetében. Van tehát már három olyan szakképzési évfolyam, ahol megint csak van
bizonyos közismereti tanítás, de azt gondolom, hogy az OKNT meg a NAT-bizottság erről
nem tud, vagy nem nagyon akar ebben a dologban lépni.

Nem tűnt ez ilyen sürgetőnek mindaddig, amíg úgy nézett ki, hogy a rendszerben itt is
lesz egy kimeneti szabályozó pont: az alapműveltségi vizsga. Mert azt azért látni kell, hogy
felülvizsgálhatjuk mi háromévente a Nemzeti alaptantervet – és Vilmos pontosan tudja, hogy
erről hogy vélekedem, nem fog megsértődni –, de az igazán kemény tartalmi szabályozó a
kétszintű standard érettségivel lépett be a rendszerbe. És látni kell, hogy a tanulóifjúság egy
nagy hányada tekintetében egyszerűen hiányzik ez az eszköz.

Én tehát azt gondolom, egy sarkalatos pontja lehetne a NAT felülvizsgálatának, hogy
a tisztelt bizottság vagy az OKNT egyáltalán gondolkodjék azon, hogy a Nemzeti alaptanterv
érvényes-e azokra a gyerekekre, akik a szakiskolába járnak, akarjuk-e, hogy érvényes legyen,
vagy nem akarjuk. Ez a kérdés szerintem ebben a pillanatban megkerülhetetlen.

Még heterogénabb csoport fog ebbe az iskolába járni, mert most már tizennyolc éves
korig fognak ottmaradni. Ennyit erről.

Nem tartozik szorosan a tárgyhoz, de előkerült a szakmacsoportos alapozás, és hogy
mennyire vissza kell vinni a gyakorlatot a 9-10. évfolyamra. Én azért amit erről a szféráról
tudok, az arról szól, hogy 10. osztály végéig valami hihetetlen mobilitás van ezekben az
iskolákban. Minél lejjebb hozzuk a speciális szakmai képzést, annál inkább egy csomó dolgot
dobunk ki tulajdonképpen, mert ezek a gyerekek egyszerűen vándorolnak az iskolák között,
vándorolnak a képzési szintek között is egyébként, mert szakközépiskolából potyognak le a
szakiskolába, adott esetben még vissza is mennek. Itt tehát egy nagyon-nagyon nagy mobilitás
van ezen a két évfolyamon. Azt gondolom, az OKNT-nek át kellene tekinteni azt, hogy mi
történt időközben a szakképzés területén ahhoz, hogy mi egyáltalán ehhez viszonyulni
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tudjunk, ami viszonyulás – bármennyire együttműködik is majd a két minisztérium – nem lesz
könnyű számunkra. Ez a terület kikerült, a kutató intézet is oda átkerült – nehéz lesz
információkat szerezni.

Már csak Brezsnyánszky Lászlónak szeretnék – nem személyes megtámadtatás miatt,
hanem talán azért, mert több információ van nálam –, hogy mi is történt a NAT-tal, illetve a
mi vizsgálatunk – illetve ezek konkrétan az én kérdéseim – mit mutatnak konkrétan.
Lényegesen jobb a helyzet annál, amit Laci mondott. Ugyanis, akik beállnak a sorba, és
mindig követik, az tulajdonképpen egynegyed. Akik egy konkrét kerettantervet fogtak, és
átraktak egy tantervbe. Itt semmi nem történt. Ezek egyszerűen azok az iskolák, akik
gyakorlatilag egy tollvonást sem csináltak. Akik felhasználtak kerettantervet, ott volt egy
adaptációs munka. Az az 5 vagy 6 százalék, akik átvették más iskola tantervét, nem feltétlenül
egy másolás: vannak ma már bizonyos hálózatok, iskolahálózatok, akik közösen dolgoznak ki
ilyen programokat, és átveszik. Itt is van tehát azért adaptáció, itt is van rámozdulás a
dolgokra. Akik kerettantervet vettek át – ha nagyon jó kerettantervet, és nagyon a NAT
szellemében készült kerettantervet vettek át, azoknál tulajdonképpen ezzel sincs probléma.
Kétségtelen, hogy nem tették magukévá – hogy úgy mondjam – ezeket a dolgokat.

Igazából a NAT 95-ös előkészítése után durván 3-4 évente vizsgáltam a helyi
tanterveket, és azt látom, hogy az iskolák 15-20 százaléka, aki megemészti, osztálytermi
szintig leviszi, módszertani változtatásokat eszközöl, és tulajdonképpen 80 százalék eléggé
mozdulatlan. Hogy ebben mi a hibás és ki a hibás, hogy túl gyakoriak-e azok a változások,
amik vannak? Biztosan, mert tényleg volt olyan, hogy egyik évről a másikra megváltoztattunk
valamit – de azt látni kell, hogy a világ és az európai országok oktatási rendszere hihetetlenül
sokat változott ebben az időben. Azt sem lehet tehát mondani, hogy évekig ne nyúljunk
semmihez. Ez sem jó, meg az sem jó. Biztos, hogy a szabályozás gyakoriságának is van
felelőssége ebben a dologban, de az is biztos, hogy azért ez a tanári szakmacsoport
össztársadalmi szinten nézve meghatározó módon nem mozdult el a rendszerváltás
időpontjától mostanáig sem olyan mértékben, ahogy ezt megkívánnák a környezet változásai,
és ahogy – én azt gondolom – nagyon sok más szakmacsoport kényszerült változni.

Nagyon nagy belső ellenállások is vannak, és éppen ezért azt gondolom, hogy a NAT-
felülvizsgálat anélkül, hogy tudnánk, hogy a reálszférában mi van, egy vakrepülés.

Gyuri vetette fel, hogy akkor lehet a Nemzeti alaptantervbe belerakni új dolgokat,
hogyha azt is megmondjuk, hogy minek a helyére kerül, mert nincs értelme folyamatosan
duzzasztani – most már nem az ismereteket, hanem a kompetenciaterületeket, de a lényeg
ugyanaz. Szintén már a 2003-as NAT elfogadásakor fölvetettem, hogy gyakorlatilag a 90-es
évek végétől azon országok legnagyobb részében, ahol önálló tantárgyként tanították az
informatikát, ez egy tantárgyközi területté vált, egy eszközi tudásként kezelik, ami
tulajdonképpen minden egyes tantárgyban tanítandó. Nyilván ők is átmentek azon a
folyamaton, amiben mi vagyunk benne, de főleg, ahogy a 2003-as NAT óratervi táblája – ami
végülis nem került az OKNT elé, tehát ez nem a mi beleegyezésünkkel ment – szabályozza az
informatika óraszámi arányát, nemzetközi összehasonlításban hihetetlen. Gyakorlatilag az
alapszinttől kezdve végig, és bizony, nagyrészt legalább heti két órában kell ezt a tárgyat
tanítani – ilyen egyszerűen nincs másutt. És biztosan tudom, lehet olyan területeket találni,
ahová ezeknek az óraszámoknak egy részét át kellene csoportosítani, mert azt, ugye, még nem
felejtettük el, hogy volt egy óraszámcsökkentés, ami bizonyos területeket elég keményen
érintett.

Én például ezt szeretném javasolni megfontolásra, hogy vajon kell-e minden fokon,
minden évfolyamon minimum két-három órában informatikát tanítani. Azt javaslom, vegyük
alapul azt, hogy ha valaki tanfolyami rendszerben egy ECDL-vizsgára fel akar készülni, az
hány órát jelent, és hányszorosát tanulja úgy a közoktatásban a gyerekek jó nagy része, hogy
nem jut el erre a szintre.
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ELNÖK: Köszönöm. Báthory Zoli!

DR. BÁTHORY ZOLTÁN: Szeretnék én is reflektálni néhány kérdésre a NAT-tal
kapcsolatban. A Nemzeti alaptantervvel kapcsolatos munkálatok és produktumok kezdettől
fogva fontos témája volt, amit kicsit leegyszerűsítve úgy szoktunk mondani, hogy az
ismeretek és a képességek aránya, megjelenési módja a dokumentumban. Ha ilyen
szempontból nézzük, azt mondhatnám, hogy az 1995. évi NAT-ban ez a két kategória
kiegyensúlyozott, ha a 2003. évit nézem, akkor mintha a képesség kategória tért nyert volna.
Szerintem az a jó, hogyha ez a térhódítás még tovább folytatódik, sőt, nagyon sok szinten
egyenlítődik ki. Minél inkább képesség-, kompetenciaműveletekkel kapcsolatos lelki
tevékenység, tanulás kerül a NAT fókuszába, annál magasabb absztrakciós szintre kerül az,
amit tanulásnak nevezünk vagy tanításnak – attól függ, hogy honnan nézem –, és egy ilyen
magas absztrakciós szinten már megoldhatók azok a kérdések, amelyeket a szakiskolák, az
alternatív iskolák vonatkozásában szoktunk emlegetni. Az ismeret rész rámegy a
kerettantervekre. Majdnem leszédültem, amikor Lajos azt mondta, hogy kezdi szeretni a
NAT-ot.

ELNÖK: Aztán korrigált!

DR. BÁTHORY ZOLTÁN: Úgy kezdte, de aztán módosította. De úgy kezdted… (Dr.
Szabados Lajos: A felülvizsgálatot szeretem. – Derültség. – Horn György: Azt is mondtad,
hogy végre elolvastad a 78-as tantervet, és tényleg nem annyira jó. Ezt is elmondtad.) Szóval,
így vagyok én a kerettantervekkel, ahogy Lajos a NAT-tal. Úgy vélem, most van egy olyan
lehetőség, hogy a NAT éteri magasságokban értekezik a képességekről, a kompetenciákról –
milyen képességek szükségeltetnek milyen kompetenciákhoz. Az „éteri” magasság azért jó,
mert ebből sokféle kerettanterv következtethető ki és építhető fel, és vidáman behozhatják az
ismereteket, ha olyan nagyon akarják. Tehát szakiskolai kerettanterv, bármelyik alternatív
iskolai kerettanterv összehasonlíthatóvá válik, hogyha a NAT-rész elég magas absztrakciós
szinten foglalkozik a tanulás, a tudás mibenlétével, a képességek dominanciájával, és ezt írja
elő. Szerintem tehát a szakiskolát sokféleképpen kell modernizálni, ez világos – lehetne egy jó
kis szakiskolát csinálni, hogyha a NAT ezt megengedné. És hogy megengedje, ahhoz egy
magasabb absztrakciós szintre kell emelni – gondolom én, és ezt az álláspontot képviselem a
NAT-bizottságban, amelynek tagja vagyok.

Hadd tegyem még hozzá, hogy ezzel közeledünk egy olyan dologhoz, ami talán
furcsán hangzik, bár bizonyos országokban nagyon jól működik: a szemléleti szabályozás.
Nem azt nézem, hogy a betűje megfelel-e a NAT-nak egy kerettantervnek, egy tankönyvnek
és egy programcsomagnak és egy vizsgakövetelménynek, mert ilyen súlyok kerülnek bele a
különböző dokumentumokba. Nem azt kellene nézni, hogy ezek a súlyok hogyan oszlanak
meg, hanem a szemléletet, és egy szemléleti szabályozás válna uralkodóvá.

Sose felejtem el, amikor nagyon kezdő koromban Angliában egy ottani tisztviselő
azzal kezdte az én ösztöndíjamat, hogy elkezdte magyarázni az angol iskolarendszert, aztán
azt mondta „Hát, tudja, ez megmagyarázhatatlan, látom. Menjen iskolákba, beszéljen
pedagógusokkal, nézzen órákat, és majd fogja tudni, hogy mi Angliában a közoktatás.”.
Tulajdonképpen ez a magyarázat azt mutatja, hogy van egy angolszász liberális oktatási
filozófia, és valami ilyesminek kellene lenni a NAT-nak is: egy szemléleti
szabályozóeszköznek, amihez képest lehet megszervezni a kerettanterveket,
vizsgakövetelményeket, tankönyveket – amit János mindig igényel – stb.

A másik ilyen kérdés, amivel szeretnék egypár mondattal foglalkozni, az a nevelés és
oktatás kérdése. Én azt hiszem, Finánc Jenőnek volt igaza, hogy nincs nevelés oktatás nélkül,
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és nincs oktatás nevelés nélkül. Kár tehát nevelésről és külön oktatásról beszélni.
Magatartástanulás van. A tanulás az, ami összeköti ezt a két dolgot: az ismereteket, a
képességeket, az értékeket, a magatartásmintákat tanuljuk. Tehát ez a tanulás köti össze ezt a
magyar gondolkodással nehezen összehozható két nagy területet.

A harmadik – utolsó – reflexióm, hogy bármennyire is sokan mondták – nem én
találtam ki –, hogy aktuális a NAT felülvizsgálata és jó lenne az évszámot meghosszabbítani.
Mi, néhányan a bizottságból, nyolc évre gondoltunk, de valaki másként gondolkodik erről.
(Közbeszólásra:) Ciklus nincs. Mi a ciklus? Négy év? Abból kifelé megyünk? Hat év, abban
meg nem vagyunk benne… (Dr. Vágó Irén: Három biztos nem, Zoli! – Derültség - Egy olyat
mondj, ahol három!) Nem is tudom, hogy ezt a hármat ki találta ki. (Horn György: Erről
legtöbbet az akkori államtitkár tudhat, úgy hívják: Báthory Zoltán.) Itt valami a politikai
ciklusokkal lehetett… Mindegy, ezen túl vagyunk. Tehát nagyjából egyetértünk, hogy meg
kellene hosszabbítani.

Talán abban is egyetértünk, hogy most ugyan nem nyúlunk, legalábbis szándékunk
szerint nem akarunk hozzányúlni a műveltségi területekhez, de sokan látják úgy, hogy itt
lenne az ideje a tíz műveltségi terület felülvizsgálatának. Az informatika megfelelő helyének a
meghatározása. Biztos, hogy ma már a kereszttantervek közt lenne a helye, és ott is van. Az
informatika két helyen van, és ilyen az életvitel is. Az életvitelben lehetne az, amit a
szakképzés lánglelkű támogatói úgy hívnak, hogy ez az, ami az általános műveltség részévé
vált. A szakképzés jelentős része az általános műveltség része volt, és ez nincs benne a NAT
rendszerében, pedig benne lehetne, mondjuk az életvitelben, amit „technology”-nak
fordítanak angolra, technológiának neveznek. Ide kerülhetnek a háztartás, a fém, fa,
műhelyek, különböző dolgok, ami szerintem ma már nem szakképzés, hanem szakképzésből
általánossá vált műveltségi anyag.

Hát, ilyen problémákkal kínlódunk. Köszönöm szépen.

ELNÖK: A következő Dobos Krisztina.

DR. DOBOS KRISZTINA: Elnézést kérek, hogy még egyszer megszólalok, de
egyetlen mondatra szeretnék reflektálni. Vágó Irén azt mondta, hogy a pedagógustársadalom
kevésbé kapcsolódott be a rendszerváltás utáni új ideákba. De egy dolgot világosan kell látni:
hogy itt kitalálódtak különböző dolgok, aminek a megvalósulását igazából semmi nem
segítette. Most beszélhetnénk arról, hogy a NAT milyen absztrakciós szint legyen, de hogy
mellé a szolgáltatás – és most szolgáltatás alatt nem a pedagógiai intézeteket értem, hanem a
szolgáltatás teljes rendszerét – nem fejlődött ki. Ennek következtében az elmélet és a
gyakorlat között igen nagy a távolság. Azt gondolom – nem akartam miniszter úrnak tanácsot
adni, mert nincs is jogom, és lehetőségem sincs –, hogy ha keveset változtat, de az igazi
változás, az sokkal többet ér pillanatnyilag.

És egy utolsó mondat: az alapvizsga. Azt hiszem, 1991-ben volt az első pénz, amit
kifizettünk az alapvizsga kifejlesztésére. El kell jutni odáig, hogy vagy azt mondjuk, nincs
alapvizsga… (Zaj, közbeszólások: Eljutottunk! Kimondták! – Dr. Vágó Irén: Minden szó ki
van húzva!)

ELNÖK: Én a Köznevelésben olvastam.

DR. DOBOS KRISZTINA: Akkor csak egyetlenegy mondatot: az a sok száz millió
nagyságrendű pénz, amit az alapvizsga fejlesztésére költöttünk el, hol van? (Közbeszólások,
zaj.)

ELNÖK: Horn Gyuri, aztán én kérek szót.
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HORN GYÖRGY: Dobos Krisztina megszólalt másodszor, úgyhogy nekem is szabad
másodszor szólni. Nekem van egy nagyon fontos mondanivalóm, kicsit megismételve, amit az
elején elmondtam. Világosan meg kell határozni a felülvizsgálat körvonalait, korlátait. Van
egy igen egyszerű dolog, amit mindenki feszeget: az iskolaszerkezet ügyeit a politikának kell
megmondania. Hiába kéri Szenes Gyuri vagy bárki más a szakképzési évfolyamok dilemmáit
addig, amíg nincs tisztázva, hogy meddig tart az egységes képzés. Ezt a NAT, anélkül, hogy
erre politikai megrendelés lenne, nem fogja megoldani. Lehet itt beszélni a pályaorientációról,
bármiről, de szeretném, ha az OKNT a) követelje vagy b) vegye tudomásul, hogy a NAT-
felülvizsgálatban ez a probléma nem fog megoldódni. Merthogy erre nincs megrendelés.
(Közbeszólások.) Nincs megrendelés. Amíg az átmeneti évek körül… Van itt egy lopakodó –
bár most már nem is nagyon lopakodó, eleinte csak Gyuri volt, aki lopakodott, aztán minél
többen –, hogy visszamenjen nyolcadik után, kilencedikre a szakképzés. Volt egy évtized,
amikor ezt sikerült kiszorítani, most megint van egy évtized, amikor… Erről lehet nyilatkozni,
lehet ezt csinálni, azt csinálni, de szerintem ez túlmegy a NAT felülvizsgálati problémáján.
De mi se vagyunk ebben közös nevezőn. Mit tudunk ezzel kezdeni? Amikor majd Vass Vili
beadja, akkor megrójuk, hogy ezt se oldotta meg. Nem is fogja. (Közbeszólások.)

ELNÖK: Ilona!

LISKÓ ILONA: Nem akartam hozzászólni, mert én már annyira unom magamat
ebben a témában – el tudom képzelni, hogy ti mennyire untok engem. De szeretném
megjegyezni, annak ellenére, hogy ez a munkaadói és szakképzési lobby nagyon
eredményesen nyomult az utóbbi években előre, és akarta visszacsinálni azt, hogy az általános
képzés 10 évfolyamig tart, ez az oktatási törvényben ma is ugyanígy benne van. Tehát tíz
évfolyamig tart az általános képzés, és minősíthetetlenül felháborító folyamatosan és azóta is
annak a 25 százaléknyi gyereknek a nevében, hogy nincsen meghatározva a 10. évfolyam
közismeretének a kimenete. Ez egy felháborító mulasztása az oktatáspolitikának és a
szakmának egyaránt.

Muszáj még reflektálnom. Ha felülvizsgálat van, azt hiszem, amit Irén mondott,
nagyon is indokolt lenne legalább a szakmának – ha az oktatáspolitikát olyan nagyon most
aktuálisan nem is izgatja, legalább a szakmának – a lelkiismeretével ezt tisztázni.

Ha már mégis megszólalok, pedig nagyon erőlködtem, hogy ne szóljak semmit, de
Szilágyi úrra reflektálnom kell. Tényleg elérte ez a szakképzési lobby, hogy bekerül a
gyakorlati képzés, meg a szakmacsoportos előkészítő, meg mindenféle abba a nyomorult 9-
10. osztályba. Azok a gyerekek, akik nem tudnak rendesen írni-olvasni, és az ő adataik
rontják le a PISA-t, senki másé… A következő lépés az lesz, hogy majd a PISA-vizsgálatba
nem kerülnek bele, mert ki fogják deríteni, hogy ez már nem is közismereti képzés, hanem
szakmai, tehát őket már meg se kell mérni. (Derültség.) Ez lesz logikusan a következő lépés,
és akkor Magyarország mindjárt felzárkózik Európa középvonalába, és nem is lesz semmi baj,
mert a szakközép meg a gimnázium már hozza az eredményt. Most is egy mozdulattal meg
lehet csinálni: ki lehet őket hagyni.

Szeretnék mégis Szilágyi úr megjegyzésére reflektálni. A munkaadók azt várják – akik
közben szeretnének minél több jól képzett szakmunkást foglalkoztatni –, hogy majd akkor ez
az iskola ettől népszerűbb lesz. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy egy iskola –
egyébként a világon mindenütt, és nálunk, Magyarországon is, attól népszerű, hogy a kimenet
bizonyítványa milyen perspektívát ad a gyereknek. Hogy az iskolán belül milyen tantervet
alkalmaznak, és ott hány óra ilyen képzés, hány óra olyan képzés van, ez kicsit befolyásolja
azt, hogy egy iskolába szeretnek járni a gyerekek vagy nem, de hogy beiratkoznak-e abba az
iskolába, az attól függ, hogy mit tudnak kezdeni a bizonyítvánnyal, amikor onnan kimennek.
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A munkaügyi statisztikák pillanatnyilag azt bizonyítják, hogy a szakiskolai képzésből
kilépők között a pályakezdő-munkanélküliségi arány még mindig nagyon magas. A
pályakezdő-munkanélküli arány mellé pedig oda kell tenni a szociológiai vizsgálatoknak azt a
tapasztalatát, hogy az az iksz százalék, aki elhelyezkedik, egy rendkívül bizonytalan
munkaerő-piaci helyzetben helyezkedik el, nagyon változékony; instabil, nagyon sok a járulék
nélkül, zsebből fizetett munka stb. – nem akarom magamat ismételgetni, tessék elolvasni az
erre vonatkozó tanulmányokat. Ameddig tehát a szakiskolából kilépő munkaerőt a
munkaerőpiac alacsony bérért, bizonytalanul, rossz körülmények között, kiszolgáltatottnak
foglalkoztatja, addig ez az iskolatípus nem lesz népszerű. Én nagyon javasolnám most, hogy
már kisebbségben maradtam a véleményemmel ebben a történetben, hogy ha bevezetik ezt a
gyakorlati képzést meg a szakmai alapozó meg nem tudom, micsodát – veszik el ott a
közismereti tantárgyaktól az időt –, akkor legalább egy kutatást rendeljenek már meg arra
nézve, hogy változik-e majd a helyzet. Mert nekem az a hipotézisem, hogy önmagában ettől
nem fog változni. Attól fog változni, hogyha a szakmunkások helyzete változik meg
Magyarországon, és ha megjavulnak a foglalkoztatási viszonyok, és kevesebb lesz a zsebből
fizetett, feketén alkalmazott szakmunkás. Akkor fog megváltozni ez a helyzet – bocsánat!

ELNÖK: Én most három különböző helyen tartok harminc órás tanfolyamot a
projektmódszerről. Ezt szakiskolák rendelték meg. Az a sajátos helyzet volt, hogy azoknál a
gyerekeknél, akik nem végezték el az általános iskolát és egyéves ráképzéssel vagy utólagos
képzéssel esetleg belépőt kaphatnak a 11. évfolyamra, projektekben kell tanítani. Nem lehet:
kell. Ennek megjelent a tárgyi inkarnációja is – majd’ hanyatt estem: Makón találkoztam vele.
Közölték, hogy itt van egy – most nem tudom a pontos nevét, a „torony” szó biztos, mert
láttam is – vagy tantervtorony vagy programtorony. Ez központilag van leszállítva, Makóig.
Két méter magas, nem minden tanterembe fér bele, van, ahol ezért a tetőt kellett
hozzáigazítani. Ebbe dobozok férnek bele, és a dobozokba majd a szakmaprogram által
kidolgozott projekttervek kerülnek. Az az ideológia, hogy bármelyik tanár, aki nincs erre
igazán felkészülve, bemegy ide, és nem tud projektekben tanítani, az csak kiválaszt – szó
szerint mondom, amit az igazgató magyarázott nekem, félig sírva – majd egy dobozt, abból
kiválasztja azt a projektet, amiről úgy érzi, hogy le tudja tanítani. Egyébként a torony nagyon
szép, mert középen még egy óra is van. Iránytű is lehetne, nem tudom… Van egy óra, és van
egy kétméteres torony, amiben fakkok vannak – esküszöm, hogy nem viccelek! Rákérdezett
valaki, hogy ezt miért kellett központilag megrendelni, mire valaki egy nagyon pragmatikus
választ adott: „Biztos volt egy asztalos ismerős, akinek ez jól jött.”. Ennek más racionális oka
nincs, hogy miért kellett Makóra Budapestről leküldeni egy ilyen tornyot.

A másik: kivétel nélkül minden helyen azzal a követeléssel találkoztam, hogy vissza
kell állítani a szakképzést a 9. évfolyamtól kezdve, mert az összes baj innen származott.
Azzal a kérdésemmel, hogy mi az erkölcsi és jogi alapja annak, hogy a magyar gyerekek 25
százalékának a lehetőségét csorbítjuk az általános műveltség megszerzéséhez, süket fülekre
találtam, többek között az egyik süket fül itt ül mellettem. Ez már nem lopakodás, rendkívül
kemény támadásról van szó. Lehet úgy minősíteni, hogy a szakképzési lobby, vagy nem
tudom, mi, de van egy nagyon reális alapja ennek. A szakképző iskolák pedagógusai joggal
érzik azt, hogy a 9. osztályba hozzájuk beiratkozott gyerekeknél kell behozniuk azt az első
nyolc évi mulasztást, amit a közoktatási rendszer nem csinált meg. Ha viszont engednék, hogy
ezek a gyerekek egy kicsit mütyürkézzenek, meg reszeljenek, meg végre foglalkozzanak
valami praktikus dologgal, legalább nem borítanák fel az iskola rendjét, és nem lógnának
annyit. Kollégák, tegnap vagy tegnapelőtt Makón azt mondták, hogy a 9. osztályba
beiratkozott gyerekek 80 százaléka fog náluk osztályismétlésre bukni! Tehát a 9. osztály nem
egyszerűen elfekvő, az se: az egy lukas valami, amibe betesszük a gyereket, aki nem azért
bukik meg, mert képtelenség őt megtanítani, hanem mert nem jön be. Azt mondják, azért nem
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jön be, mert halálosan unja, amiről neki ebben a közismereti blokkban tanulnia kell. De
hogyha engednék, hogy csapot szereljen, vagy bármit csináljon, akkor talán bejönne.

Az én véleményem szerint két síkon jelenik meg ez a probléma. Az egyik, hogy van
egy helyzet. Most erre a helyzetre, amit mi Ilonával együtt mindig egybehangzóan mondunk,
sőt jogelméletileg is említettem, ez nem megoldás. Hiába van nekem teljesen igazam, a
gyerekek nem jönnek be a suliba. Én két síkon gondolnám. Van egy helyzet, ebben a
helyzetben megalkudnék azzal, hogy most olyan programot adjunk, amiért a gyerekek
bejönnek az iskolába. És megpróbálnám, amennyire lehet, erre ráépíteni azt, amit a
közismeretből adni lehet. Ezért terjedt el ilyen kötelező érvénnyel a projekt, és most már nem
is projekt – azt magyarázták nekem, akik a továbbképzésen részt vettek, merthogy nem
egészen stimmelt a projekt fogalma abban az értelmezésben, ahogy én beszéltem róla, meg
ahogy ők… A kollégák, illetve egy részük részt vett egy továbbképzésen, ahol projektalapú
modulokban folyik az oktatás. A projekt és a projektalapú között megpróbáltam megfejteni a
különbséget, hogy ezen mit kell érteni. Nem projektről van szó, hanem projektalapú
modellről. Kiderült, egyetlen fogalom van: abban a változatlanul tanár dirigálta, nem a tanár-
diák párbeszédéből kialakuló folyamatban végülis van egy tárgyi inkarnáció, valamit
megcsinál. Attól projektalapú, hogy neki valamit le kell tenni azért valami tárgyat az asztalra
– és akkor ez már projektalalpú. Semmit nem változott az algoritmus, mindennek
változatlanul a tanár a forrása, mindent ő mond meg, hogy mit kell csinálni, legfeljebb egy-két
játékos elemet betesz, hogy a gyerekek ne unatkozzanak olyan nagyon. Például a szabónő azt
csinálta, hogy a gyerekek egymásnak ruhát terveznek, két csoportra osztotta őket, és miután a
ruhának nemcsak a testalkathoz, hanem a személyiséghez is alkalmazkodnia kell, játékot
játszották, hogy „Te milyen tulajdonságot vennél magadnak?”, és ezzel eltöltöttek órákat,
hogy a gyerekek egy bizonyos pénzösszegből tulajdonságokat vásároltak maguknak. Ez se
tanítás, se projekt, se gyakorlat – viszont nem tanulják meg az elemi alapkompetenciákat.

Mi köze ennek a NAT-hoz? Én nem gondolom, hogy nem kellene arra valamilyen…

HORN GYÖRGY (dr. Szivi József távozási szándékát látva:) Meglep, hogy a
szakképzésért felelős társaságot nem érdekli a szakképzés! (Közbeszólás: Más programjuk
van.) Jó, csak…

DR. SZENES GYÖRGY: Kettőkor kezdődik az OSZT ülése.

HORN GYÖRGY: A minisztériumban számtalan ember létezik.

DR. SZENES GYÖRGY: Hol?

DR. SZIVI JÓZSEF: Maradnak a kollégáim.

HORN GYÖRGY: Akkor ezt kellene mondani! Ha jól értettem, a szakképzésről van
szó! A miniszter arról beszélt egy órával ezelőtt, hogy milyen rohadt jól együtt lehet
működni!

DR. SZIVI JÓZSEF: Elnézést kérek, államtitkár asszony vár.

HORN GYÖRGY: Itt meg… - ez egyszerűen felháborító! Szóvá fogom tenni.
Nemcsak itt…

DR. BÁTHORY ZOLTÁN: Most a NAT-ról van szó!



37

HORN GYÖRGY: De közben a szakképzésről beszélünk.

ELNÖK: De úgy került ez a szakképzéshez…

HORN GYÖRGY: Itt ül a minisztérium osztályvezetője, és ebben az anyagban
legalább tízszer szerepel ez a 9-10., 9-12. osztály!

DR. SZIVI JÓZSEF: Mondom, a kollégáim maradnak.

HORN GYÖRGY: Folyik egy elvi vita, és az érintett… Egyszerűen…

ELNÖK: Így osztották be az idejüket, Gyuri, most már hiába!
Be akarom fejezni, mert a konklúziót nem mondtam. Következik-e ebből a helyzetből

valami most a NAT-ra nézve? Ha abban az értelemben beszélünk a NAT-ról, amit Zoli
mondott – és tulajdonképpen a 2003-as NAT is ebben az értelemben fogant, amikor
kompetenciákról és alapvető kompetenciákról beszélt –, akkor feltétlenül szükséges akár
idekérni, akár újragondoltatni, vagy erre ajánlást tenni, hogy olyan kerettanterveket és
kerettantervi variációkat csináljanak ennek alapján, aminek két pólushoz való viszonyát
kellene… (Dr. Polinszky Márta: Már megcsinálták! Az OKNT el is fogadta!) Van, csak az a
probléma vele, hogy nem működik, hogy nem adekvát ahhoz a populációhoz. Jó volna – ez a
szerény javaslatom – megfogadni azt, hogy a NAT ne változtasson azon a karakterén, hogy
ezekben a kompetenciákban gondolkodik, de forszírozni kellene, hogy erre a speciális
helyzetre, ami a szakiskolába beiskolázott 9-10. osztályos gyerekek, olyan kerettantervi
ajánlások készüljenek, amelyek alkalmasak arra, hogy ezeket a gyerekeket az
alapkompetenciákra felkészítsék. És ez lehet egy NAT-ajánlás. Nem esik csorba a NAT
alapvető szellemiségén és ideológiáján, viszont alkalmazkodik ahhoz a helyzethez, amire az
nem válasz még ma, hogy ezeknek a gyerekeknek is joguk van ugyanannyi alapműveltséghez,
mint a többinek. Nem válasz. Teljesen igazunk van, csak elmegy a valós helyzet mellett.

Most meg kell csinálni azoknak a 9-10. évfolyamban tanító kollégáknak a bevonásával
egy olyan kerettantervet vagy több olyan kerettantervet, amik közül választhatnak, és amivel
reményünk van arra, hogy ott tudják tartani a gyerekeket.

A másik: volt egy olyan kérdés, amit úgy tett fel valaki, hogy a NAT mint
szabályozóeszköz, mennyiben tud funkcionálni. Nekem az a véleményem, hogy amennyiben
a NAT marad annál, ami véleményem szerint kellene, hogy maradjon – és nem is volt szó
róla, hogy megváltozzék –, hogy ezeket a kompetenciákat, fejlesztési feladatokat fogalmazza
meg, akkor ennek a szűk keresztmetszete a pedagógiai kultúrában van. Egyszerűen azért nem
tud átmenni ez a gondolata a NAT-nak, nem mert az ideológiájával nem értenek egyet, hanem
mert nem tudják a pedagógusok lefordítani a maguk hétköznapi gyakorlatára. Ez egy
metodikai kérdés, és ezért én olyan típusú továbbképzéseket premizálnék – ha úgy tetszik –,
dolgoztatnék ki – át kellene nézni, mennyi ilyen van, Márta biztosan meg tudja mondani –,
ami erre segítségül szolgálhat. Mert ha nem tudtunk segíteni a pedagógusoknak abban, hogy
hogy kell ezeket a alapvető fejlesztési feladatokat megoldani, akkor széttárják a kezüket. Nem
tudják. Egyszerűen ez a helyzet.

Én ennyit akartam mondani.
Gyuri, mondjál valamit, lehetőleg nagyon röviden. Mondd, hogy abszolút nincs

igazam – ezt már úgyis tudom tőled. Mondjad – aztán szeretnék határozati javaslatokat
megfogalmazni, hogy tovább tudjunk lépni.

DR. SZENES GYÖRGY: A dolog azért nem ennyire egyszerű, mert a dolgok egy
részében igazad van, meg Liskó Icával is elég sokat vitatkozom, azzal a jelentős
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különbséggel, hogy nekem ezek nem aha!-élmények, hogy Makón mit hallottam, hanem
harminc éve tudom, és tizenöt éve küzdök az ellen, hogy ide jussunk, itt ebben a keretben,
mint harmadszor megválasztott OKNT-tag. Úgy látom, csak az az irány, amit a második
menetben javasoltál. Nem irány, hogy azt gondoljuk, hogy azáltal, hogy a hagyományos
közismereti tantárgyaknak kisebb az óraszáma, ezek a gyerekek hátrányba szorulnak. Nem,
nekem meggyőződésem, hogy azokban a projektalapú valamicskékben, amik csíráikban itt
legalább már megtalálhatók, azok a kompetenciák szenzációs módon fejleszthetők, amelyeket
az általános iskola nem tudott fejleszteni. Csak ez a megoldás.

Hiába beszélünk arról, és nagyon érdekes erről viccelődni, hogy a PISA-ból
kikerülnek a gyerekek, kedves kollégáim, az általános iskolában keletkeznek ezek a
problémák, nem a szakiskolában! Arról beszélgetünk, milyen jópofa dolog ez most, hogy
ilyen – most csúnyát mondtam volna – minősíthetetlen a szakiskola, de ott keletkeztek,
kedves kollégáim, nem a szakiskolákban.

ELNÖK: Nem bántotta, Gyuri, a szakiskolát senki!

DR. SZENES GYÖRGY: De, bizony, itt arról volt szó, hogy a PISA-ból kivonjuk a
szakiskolát, és milyen jó eredményeink lesznek! Felháborítónak tartom, hogy az
alapműveltségi vizsgát kivették…

ELNÖK: De ki vette ki? Én a Köznevelésben olvastam.

DR. SZENES GYÖRGY: A törvényt kellene olvasni, mert abban benne van. A
törvényben benne van, hogy kivették: nincs alapműveltségi vizsga.

DR. VÁGÓ IRÉN: A nyári törvényben volt benne.

DR. SZENES GYÖRGY: Felháborító, mert tudjuk nagyon jól, hogy nem a NAT, ami
szabályoz, hanem az érettségi vizsga, és szabályozna az alapműveltségi vizsga, ha hagynák.

DR. POLINSZKY MÁRTA: Ezt mondjuk!

DR. SZENES GYÖRGY: De akkor miről beszélünk? (Zaj.) És ennek az
alapműveltségi vizsgának…

HORN GYÖRGY: Ugyan nem vagyunk határozatképesek, de szerintem ebben
mindenki egyetért.

LISKÓ ILONA: Az illetékesek elmentek.

DR. SZENES GYÖRGY: De hogy ennek az alapműveltségi vizsgának pontosan
ugyanúgy része lenne a szakmai alapképzés, mint ahogy az érettségi vizsgának is része, és
nem steril közismereti vizsgában gondolkodik senki sem. Ha azt az irányt lehetne csinálni,
amiről Feri beszélt az utolsó percekben, hogy nem azt a fajta közismereti oktatást szeretnénk a
szakiskolákban csinálni, mint amiről itt nagyon sokan gondolkodnak, és a szakmacsoportos
alapozás nem elveszi a közismereti oktatást, hanem fejleszti azokat a kompetenciákat,
amelyeket képtelenek voltunk a magyar nyelv és irodalmi és sok más tíz műveltségi területtel,
akkor eljuthatnánk valami eredményre. Hogyha úgy tudnánk erről beszélni, hogy nem
egymással szemben, hiszen tulajdonképpen ugyanarról beszélünk, csak szó nincs már arról,
amire ti gondoltatok – sajnos.
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ELNÖK: Irén – és utána megpróbálok egypár határozati javaslatot megfogalmazni.

DR. VÁGÓ IRÉN: Csak a Gyuri hozzáállásához szeretnék egy-két mondat
kommentárt fűzni. Nagyon nagy probléma, hogy súlyos dolgokat nem tudunk kibeszélni. Ez
tényleg azt gondolom, hogy probléma, mert félbe maradnak dolgok, közben meg
megszületnek nyáron, amikor mi szabadságon vagyunk, olyan törvények, amikre rá sem
ismerünk.

Én tehát azt gondolom, nagyobb felelősségünk van nekünk annál ebben a dologban,
mint hogy azt mondjuk, nincs erre a dologra politikai megrendelés. Ugyanis ilyen dolgok
vannak, hogy miért rossz a szakképző iskola – hát azért, mert mindenki más lefölözi, és aki
marad, az odamegy. Természetesen alapból itt kezdődik a dolog. Ezért aki teheti, persze, nem
is megy oda. Amelyik szülő egy picit is próbál a gyereke jövőjéről gondolkodni, az nem
engedi oda a gyereket, mert mi a vonzó benne? Az, hogy kap egy szakmát, amivel tényleg
nem tud elhelyezkedni? De nem baj, mert mindjárt ott maradhat egy következő szakmát
tanulni, amivel nagy valószínűség szerint szintén nem tud elhelyezkedni.

DR. SZENES GYÖRGY: Ez nem igaz, Irén, mert nem finanszírozzák.

DR. VÁGÓ IRÉN: De, a második szakmát elég széles körben azért finanszírozzák.

HORN GYÖRGY: Nem most, már 2003-ban kivették.

DR. VÁGÓ IRÉN: A gyógypedagógia és sok minden tekintetében igen, SNI-
gyerekeknek igen. Mindegy.

Ha odamegy, akkor tudja, hogy a büdös életben nem lesz esélye külföldön munkát
vállalni, szemben a populáció 75 százalékával, aki megtanulja a nyelvet. Ugyanis, és ez szinte
példátlan a külföldi közoktatási rendszerekben, a kötelező tanítási idő – és most már az lesz,
18 éves korig tankötelezettség van – ezeknek a gyerekeknek a számára két évvel hamarabb
befejeződik a nyelvoktatás. Még egyszer mondom, annak ellenére, hogy most fejelték meg
plusz egy évvel például az asztalos és egyéb bonyolult szakmákban a képzési időt. Én nagyon
visszaemlékszem a szakképzési lobbyra, amikor az volt, hogy háromról négy évre felemelik a
képzést, akkor azt mondták, ezeket a gyerekeket nem lehet olyan hosszú ideig benn tartani a
képzésben. Most mit látunk? Öt évig van benn, és még mindig egy szakmát tanul! Egy
szakmát! És szeretném elmondani, hogy például munkavédelmi ismereteket az utolsó három
évben heti két órában tanul. Az első időben is kellett tanulnia, mert addig nem állhat oda a
munkagéphez. És még mindig nincs arra idő, hogy a gyerek nyelvet tanuljon. Ha mi ebben
nem nyilvánítunk véleményt, akkor ez a továbbiakban is így fog maradni. Ezt a szakképzési
oldal nem fogja kezdeményezni. Neki nem érdeke. Neki az az érdeke, hogy ott legyen, röghöz
kötve, és ne legyen más választása – és olcsó legyen.

DR. BÁTHORY ZOLTÁN: Én azt javasolnám, hogy a NAT-tal kapcsolatban hozzunk
valamilyen döntést, és egy másik alkalommal beszéljünk a szakképzésről.

DR. VÁGÓ IRÉN: Ez például a NAT-hoz tartozik, hogy tanuljon-e idegen nyelvet a
gyerek vagy ne.

ELNÖK: A következő javaslatom van – ugyan testületi határozatként már nem tudjuk
megfogalmazni, mert annyian nem vagyunk, de a közleményben még a jelenlévők többségi
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véleményeként, amivel szemben nem hangzott el más vélemény, amíg teljes volt a létszám,
addig sem.

Az elénk terjesztett anyagot a Nemzeti alaptanterv felülvizsgálatának alapelveiről,
csomópontjairól, indokoltságáról egyértelmű helyesléssel fogadtuk.

Számos javaslat hangzott el, amely további szempontokra hívta fel a figyelmet, és
ezek a javaslatok megtalálhatók a jegyzőkönyvben – most nem jegyzeteltem pontosan, de az
emlékeztetőben, illetve a közleményben ezeket meg fogjuk fogalmazni.

Felmerült nagyon fontos szempontként, hogy tulajdonképpen nem tudjuk a NAT-
felülvizsgálati processzus kompetenciáját, terjedelmét, hogy érintjük az iskolaszerkezetet –
mindig Zoli figyelmeztet, hogy maradjunk a témánál, Irén mondja, hogy a témánál vagyunk,
én is úgy gondolom, hogy annál vagyunk, de nem tudjuk, mi tartozik ebbe a felülvizsgálatba
pontosan bele. Én javasolnám a NAT-felülvizsgálat rendje és módja című napirendi pontot,
amit jó alaposan beszéljünk ki. Ebbe beletartozhatna az időintervallum, hogy mi erről a
véleményünk; beletartozhat az, ami fölmerült a NAT-bizottságban, hogy egy monitoringra
volna szükség; fölmerült, amit Lajos is mondott, de más is említette, hogy kellene egy olyan
kontrollbizottság, ahol nem én minősítem önmagam – bár én nem feltételezem, hogy a NAT
most alapvetően jó, mert ő írta, de mégis sokkal hitelesebbnek tűnik föl, hogyha azon a
bizonyos ülésen, amire én ezt a napirendet javasolnám, tudnánk arra egy javaslatot tenni,
,hogy elvben, most nem nevekkel, kikből állna egy ilyen kontrollbizottság. Tanárokból,
felsőoktatási emberekből, polgármesterekből – nem tudom. Tegyünk erre egy javaslatot!
Javaslom, hogy – ha el tudjátok fogadni – legyen egy ilyen napirend, amikor a NAT egész
problematikáját ebben a szélességben megtárgyaljuk, és benne azt, hogy mivel kell
foglalkozni, és meddig terjedhet a kompetenciája a NAT-felülvizsgálatnak. Ez megérne egy
misét. Ezzel egyet lehet érteni? (Igen.) Akkor egy ilyet betervezünk a következő félévi tervbe.

A másik az egész szakképzési problematika, ami itt fölmerült. Kellene egy napirend,
ami a szakképzés egészének a helye, helyzete, jelenhez és jövőhöz való viszonya témakörben
fogalmazódik meg. Óriási problémának látom azt, hogyha mi ezeket a kontraszelektált
gyerekeket a saját színvonalukhoz illeszkedő szakképzés volumenével terheljük meg, akkor
ezzel nem tudnak sehol elhelyezkedni, mert ez ugyanúgy egy leszűkített, kicsontozott,
leredukált szakmai kompetenciát ad. Ha korszerű szakmunkásokra akarunk szert tenni – amit
itt a kolléga úr is említett, hogy mennyire lesz szükség, mennyi lesz a hiány -, nem abból a
színvonalú szakmunkásból lesz 300 ezerre szükség, akit ma a szakiskolák ebből a
sráctömegből ki tudnak képezni. Egészen mást fog jelenteni – és nemcsak az idegen nyelv
szempontjából, hanem minden szempontból. Nem részletezem, mert értjük. Jó volna tehát egy
ilyen természetű előterjesztést vitatnunk. (Brassói Sándorhoz:) Nem tudom, elég-e, ha tőled
kérjük, majd nyilván válaszolsz rá. Nagyon jó volna, ha egy olyan előterjesztés érkezhetne ide
a minisztérium részéről, vagy megmondjátok, kiket kellene abba bevonni, hogy egy ilyen
napirendet tudnánk megvitatni.

A következő dolog, amit még a miniszter úr látogatásával kapcsolatban szeretnék
mondani, és jó volna, hogyha egyet tudnátok érteni: én nagyon jónak tartottam, hogy
világossá vált – ezt akkor el is mondtam, amíg itt volt a miniszter, hogy úgy látszik, most már
nemcsak egy ilyen utólagos minősítésbe leszünk bevonva. Ez fontos, de én a másik oldalt is
nagyon fontosnak tartom: ne csak azok a tervek kerüljenek ide, amik már a miniszter vagy a
környezete agyában megfogantak, hanem amelyeket mi szükségesnek tartanánk a miniszter
vagy környezete agyába betáplálni. Tehát végül az OKNT erősítse a maga kezdeményező
szerepét.

Ebből a beszélgetésből vagy ennek a hangulatából, tónusából azt éreztem, hogy erre
fogadókész volna a miniszter, tehát mi éljünk azzal a lehetőséggel, hogy bármivel, ami a saját
kompetenciánkba tartozón kérdés, bombázzuk meg a minisztériumot.
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Végül az utolsó: állandóan beleütközünk az iskolaszerkezet problémáiba. Ennek egy
vetülete mindig ez: amíg a nyolcosztályos gimnázium lefölözi 11 éves korban a gyerekeket,
és így tovább, addig a végén az a 23,4 százalék, ami tavaly volt a szakiskolában, olyan
gyerekekből áll, amilyenekből. És mert forszíroztátok a rendszerben való gondolkodást – mert
ez egy rendszer –, jó volna egy olyan áttekintés – én nagyon szívesen csinálok egy anyagot
ezzel kapcsolatban, mint egy hozzászólást, írásban –, hogy a jelenlegi iskolaszerkezet milyen
mértékben provokálja ki a szelekciót, nem a szelekció következménye, hanem a szelekció
megrendelője. Egy ilyen természetű napirendet is javasolnék, hogyha sikerül összeállítanom a
következő félévi tematikát. Én ezzel zárnám ezt, megkérem Brassói urat, válaszoljon.

BRASSÓI SÁNDOR: Nem húzom az időt, mert nagyon fontos napirendek vannak
még, különös tekintettel a szakképzésre és a 100-as kormányrendeletre. Sok mindenre
reagálnék én is és – gondolom – Vili is, de nagyon nagy önmérsékletet fogunk tanúsítani.

A határozathoz kapcsolódnék, amit fölvetettél. Kitértem rá – de azt hiszem, Vili is –,
és a tanács többsége, úgy tudom, támogatta is, hogy itt egy alapvetően olyan megrendelés
érkezett – amúgy a tárca, az oktatáspolitika részéről –, ami jellemzően szűk, kismértékű
változtatást szeretne csak. Ennek van is egy határideje. Van egy jogalkotási program, és ennek
keretében a kormány szeretné bevinni februárban kormány elé ezt a NAT-módosítási anyagot,
ami azt jelenti, hogy vissza akarjuk ezt hozni ide januárban. Ebben a projekttervben vannak
bizonyos egyeztetési fórumok, ezeket még be lehet építeni – adott esetben többet az OKNT-
vel -, de mi ezt úgy terveztük, hogy ide visszahozzuk az anyagot még egyszer, amikor a
munkabizottságokkal, az anyag íróival, készítőivel, az elemzőkkel együtt elkészül, és akkor
még nyilván lesz finomítás. Hogy egy következő, olyan időtartamot beletegyünk, amivel ez a
dolog elhúzódik, nem tartjuk indokoltnak. Mi mint tárca, szeretnénk ezt februárra valamilyen
szinten úgy véglegesíteni, hogy az OKNT támogatásával utána a kormány elé tudjon menni.
Hogyha előterjesztésről van szó, illetve további nagy mértékű kutatások megrendeléséről,
akkor ez ezt a dolgot bizonyos értelemben akadályozza, másrészt – még egyszer mondom –
nem tartjuk olyan szinten indokoltnak, merthogy a NAT 2003. alapvetően széles
konszenzussal elfogadott dokumentum, amihez képest a kiegészítések mögött, amiket
javasoltunk, zömmel vagy van kutatás – gondolok a pénz, társadalom, gazdaság
összefüggésre, amit az MNB végzett –, vagy az EU kapcsán nem szükséges kutatás, mert az
Európai Parlament által kiadott, európai uniós dokumentum. Van még az OKI-nak az a
kutatása, amire én is hivatkoztam, ami elkészült.

Csak azt akarom tehát mondani, hogy bele tudunk tenni a projektbe még egy további
egyeztetést, és valamilyen kontrollelemzést – ezt nyilván lehet valamilyen szinten vállalni -,
de korlátozott lehetőségeink vannak.

Hogy mi a megrendelés, a NAT felülvizsgálatának milyen dimenziói vannak? Én azt
gondolom, hogy az anyagba ezeket mi beletettük, tehát nem igazán értem, mire gondoltál,
hogy nem világosak ezek a felülvizsgálati keretek. Merthogy a jogi, a pedagógiai, a tartalmi
és a meglévő műveltségi területekhez kapcsolódó, kiegészítendő elemek meg az EU-s dolgok,
ezeket mi nevesítettük az anyagban, ezeken túlmenően nem gondolnánk továbbiakra.

ELNÖK: Ezzel semmi bajom nem volt. Több hozzászólásban felmerült, hogy az egész
NAT-felülvizsgálatnak a kereteit, a mélységét jó lenne egyszer végiggondolni. Nem a
jelenlegi beterjesztéssel kapcsolatosan született. Ezt nem vitatta senki.

DR. BÁTHORY ZOLTÁN: Erre mondjuk azt, hogy csatlakozó kutatás feladata,
különben nem tudjuk megoldani a NAT-felülvizsgálatot.
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ELNÖK: De hogyha mi tudunk hozni egy határozatot, akár a legközelebbi ülésen,
akkor ennek alapján lehetne erre pénzeket is megrendelni és belevinni – volna mire
hivatkozni. Ez akkor egy testületi támogatás volna a továbbiakra. Nem akarjuk akadályozni.
Nem volt kifogásunk: ezt elégedetten fogadtuk.

BRASSÓI SÁNDOR: Akkor ezt félreértettem.
Két dolog van még. A szakképzéssel kapcsolatban folyik egy egyeztetés – itt jön a

következő napirend, és lesznek olyan dolgok, a mik nyilván kihatással lesznek erre a
folyamatra. Illetve egy dolgot még nem említett az elnök úr, amit fontosnak tartanék: a
felülvizsgálat intervalluma. Ha az OKNT – ahogy ez elhangzott – elkezdene gondolkodni, és
kialakítani egy javaslatot, valamelyik törvénymódosításba be kellene vinni, mert ez
törvényben van benne. Oda kell tenni.

Csak egy dolog: a 9. évfolyam, szakiskola. Azt gondolom – és ez az én privát
véleményem –, hogy ez nem tartalmi kérdés, nem annak tartom én magam. Tessék beszélni
egy iskolapszichológussal vagy többel, akik 9. évfolyamos szakképzési tanulókat ellátó
iskoláknak dolgoznak! Elmondják, hogy kik tanítanak nekik, mit tanítanak nekik, és kik
tanulnak ott, kik ezek a gyerekek. Tanulni tanulás, önismeret, agressziókezelés, prevenció,
öngondoskodásra való nevelés – és utána jöhetnek a kompetenciafejlesztések, és azt követően
a szakma. Ez önmagában a tantárgyakkal nem kezelhető. Ez egy sokkal összefüggőbb,
komolyabb, komplexebb rendszert igényel. Ezt valóban meg kell oldani. Bocsánat, hogy
elragadtattam magam – le is zárom.

ELNÖK: Én is körülbelül ezt dadogtam itt. Csak amikor azt látom leírva egy tantervi
tervezetben, hogy abban az egész anyagnak – nem akarok rossz százalékot mondani – 22,7
százaléka önismeret, és ez így lebeg… „Gyerekek, most milyen órátok van? – Önismeret.”
Halálra röhögöm magam. Ez nem így működik. Nem jól mondom?

DR. POLINSZKY MÁRTA: De, abszolút! Csak haladjunk!

ELNÖK: Akkor ebből lehet valami: pszichologizálás meg ilyen játékok, hogy „Te
milyen tulajdonságot vennél magadnak?” –azt hittem, elsírom magam.

Sándor, köszönöm szépen.

DR. SZENES GYÖRGY: Bocsánat, az alapműveltségi vizsgára kellene valamit
mondani! Majdnem mindenről beszéltünk, de erről kellene valamit mondanunk.

DR. BÁTHORY ZOLTÁN: Nem a NAT-hoz tartozik!

DR. SZENES GYÖRGY: Hát, azért annak van, ahol valami… Nem tudom…

ELNÖK: Ugyanebben a blokkban, amit most meg fogok fogalmazni, benne lesz az,
hogy… (Közbeszólás: Hadd zárja le Vass úr!)

Lassan úgyis befejezzük. (Dr. Polinszky Márta: De van még napirendi pont!)
Áttesszük másik napra, összehívunk egy rendkívüli ülést. Ez már nem megy, hogy hárman itt
maradunk, akikben a legnagyobb a mazochizmus!

HORN GYÖRGY: Bocsánat, elnök úr, de az érettségit az OÉVB megtárgyalta, van
egy bizottsági álláspont.

ELNÖK: Nekem mindegy, én tényleg bírom, de látjátok, minden ülésnek ez a vége.
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Még Vilinek hadd adjak már szót!

VASS VILMOS: Csak egy mondatot szeretnék mondani, a jegyzőkönyv számára.
Tisztelt Tanácstagok! A következő NAT-bizottsági ülés október 30-án lesz, és minden

olyan javaslatot megköszönnék a bizottság tagjai nevében is, ami a mai napon elhangzott.
Továbbra is azt tartom, akár lesz közbeeső napirendünk, vagy a végén, hogy ezt a fajta
szakmai egyeztetést tartsuk meg közösen, és köszönöm szépen a javaslatokat.

ELNÖK: Megkapod a jegyzőkönyvet, és semmi nem fog elröpülni.
Köszönjük a jelenlétet.
Zoli, mit akartál mondani?

DR. BÁTHORY ZOLTÁN: Csak el akarok búcsúzni.

ELNÖK: Miután többek szemében látszik ez, abban legalább egyezzünk meg…

DR. HORVÁTH ÉVA: Elnök Úr! Bocsásson meg, a mi napirendünkkel kapcsolatban
szeretném elmondani, hogy az OÉT plenáris ülése 27-én tárgyalja. Ha ez a testület nem
tárgyalja meg előtte, akkor ez komoly problémát jelent számunkra, mert nem tudjuk a
csomagot úgy tárgyalni, úgy továbbvinni, ahogy az számunkra fontos lenne.

ELNÖK: Ez melyik napirendre vonatkozik?

DR. HORVÁTH ÉVA: A salátatörvényre. Nem tudom, hogy a tanácsnak most mi a
konklúziója, de szeretném, ha figyelembe venné, hogy törvényi kötelezettségünk, hogy a
tanács is megtárgyalja.

ELNÖK: Itt ül mellettem az alelnök úr, aki a szakképzéstől fertőzött – mondja meg:
rendkívüli ülést hívjunk össze arra való tekintettel, hogy ez ekkor került be?

DR. POLINSZKY MÁRTA: Ma 19-e van!

ELNÖK: És mikor kell?

DR. POLINSZKY MÁRTA: 27-én.

DR. HORVÁTH ÉVA: Kérem, vegyék számba, hogy addig még többféle tanácsülésen
is részt veszünk.

FEDOR MIHÁLY: Mi szeretnénk beépíteni ezeket a javaslatokat.

DR. HORVÁTH ÉVA: Nincs idő. Mire ezeket a javaslatokat beépítjük, a
tárcaegyeztetési véleményeket szintén… Őszintén szólva ez az időpont lenne a legideálisabb.

ELNÖK: Ez nagyszerű, csak maga is látja, hogy nincs jelen az OKNT. Ha azzal
megelégszik, hogy akik itt maradnak, elmondják a véleményüket, ez ebben az értelemben
épüljön be – de ez nem testületi álláspont…

DR. HORVÁTH ÉVA: Ezzel teljesen tisztában vagyok. Akkor a kettő között kellene
valami kompromisszum.
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ELNÖK: Én ebben kérem a kollektív bölcsességet, hogy akkor mit csináljunk. Mikor
lesz ez? Egy hét múlva?

DR. HORVÁTH ÉVA: 27-én. De addig még nekünk rengeteg munkánk van ezzel a
dologgal, a véleményeket nyilván be kell építeni.

ELNÖK: Két lehetőség van. Vagy azzal megy be, amit Szenes Gyuri most súgott
nekem: közlik, hogy az OKNT nem tárgyalta ezt… (Dr. Polinszky Márta: Na ne!!)

HORN GYÖRGY: Tényleg nem tudjuk. Megállapodtunk valamiben. Az eredeti
napirend egész délelőtt a miniszter úrral való megbeszélés lett volna. Ez volt a program.
Ehhez képest bejött a NAT – egyébként okkal, nagyon helyesen. A miniszter úrral való
tárgyalás jócskán elhúzódott, ami nem volt baj, mert az kellett is. Végigcsináltuk. A NAT-tal
is így van. Én azt gondolom, ez úgy jött ide, hogy nem tudunk vele mit tenni. Én nagyon
szívesen elmondom a véleményemet, e-mailben is leírom, de ez nem lesz az Országos
Köznevelési Tanács álláspontja – mint ahogy egyikünké sem. Vagyis a legitimációját, ha ez
szükséges, a jelenlévők nem tudják megadni.

DR. HORVÁTH ÉVA: Természetesen, de szükséges kimondani, hogy azért vagyunk
itt, mert törvényi kötelezettségünk. És azért azt is vegyék számba, hogy mi ezt időben
benyújtottuk a tanács elé, tehát úgy gondoljuk, hogy mi mindent megtettünk annak érdekében,
hogy érdemben tudjanak nyilatkozni, és az észrevételeiket be tudjuk építeni. Legitimáció
nélkül semmiképpen nem szeretnénk a csomagot továbbvinni, nem is vihetjük. Tehát nem
tudjuk azt elfogadni, hogy érdemi ülés nélkül történjék.

ELNÖK: Vagy el tudják fogadni, vagy nem – én meg nem tudok szülni egy OKNT-t.
Sajnos, ez így van. Hogyha osztódással lehetne szaporodni, az egyik kezemet feláldoznám –
fél karral is óriás vagyok, mint a nemzet…

HORN GYÖRGY: De akkor kétfelé kell szavazni!

DR. VÁGÓ IRÉN: Jövő csütörtökön lehetne. Ez egy társadalmi szervezet, tehát
különböző helyeken dolgoznak az emberek, főleg a felsőoktatásban, óráink vannak, és nekünk
csak a csütörtöki napok alkalmasak.

DR. HORVÁTH ÉVA: Tehát korábbi időpont semmiképpen?

DR. VÁGÓ IRÉN: Tudjátok, hogy Országos Nevelésügyi Konferencia lesz 26-án?

ELNÖK: A jövő héten lesz a konferencia?

DR. POLINSZKY MÁRTA: Nem lesz tankönyvbizottság, digitális bizottság sem, a
konferenciára való tekintettel.

HORN GYÖRGY: Még egyszer mondom, az érettségi egyszerű, mert van bizottsági
álláspont.

DR. VÁGÓ IRÉN: Akkor legalább ugorjunk annak neki!
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DR. HORVÁTH ÉVA: Elnézést, de számunkra rendkívül fontos, hogy mi lesz ennek a
menete. Hogyha nem lehet jövő csütörtöknél előbb…

DR. POLINSZKY MÁRTA: Csütörtökön se lehet!

DR. VÁGÓ IRÉN: Lehet, hogy aznapra össze lehet hozni!

DR. POLINSZKY MÁRTA: Két bizottsági ülés is le lett mondva ezért.

FEDOR MIHÁLY: Az Országos Érdekegyeztető Tanácsot 27-ére összehívták. Itt is
már két és fél hónapja jeleztük. Az anyagot egy hónapja küldtük, de két és fél hónapja
jeleztük, szeretnénk, ha megtárgyalnák. Nem szeretnénk úgy bevinni az Országos
Érdekegyeztető Tanács elé, hogy itt nincs megtárgyalva. Nagyon szeretném kérni – éjjel-
nappal fogunk dolgozni –, hogy legalább 27-e előtti napon legyen, hogy 27-én be tudjuk
vinni. Legkésőbb 26-án.

DR. POLINSZKY MÁRTA: Pont a 26-ai konferencia miatt nem tudjuk akkor.
Reménytelen. Hiába hívja össze az elnök úr a rendkívüli ülést.

ELNÖK: Egyetlen javaslatom van, ami ugyan nem teljesen szabályszerű, de mégis
valami kivezető út lehet: ha minden OKNT-tagtól írásbeli véleményt kérek erről az anyagról,
és felhatalmazást kapok arra, hogy ezeknek az összefoglalóját, azzal a bevezetéssel, hogy ez
az anyag így készült, nyújtom át önöknek. Akkor ez ugyan nem egy szabályosan, szmsz
szerint megszavazott testületi vélemény, de az OKNT testületi tagjainak egy korrektül
kivonatolt véleménye. Ezt tudom ebben a helyzetben csupán felkínálni.

FEDOR MIHÁLY: Elnök úr, nagyon köszönöm, de ennek egy hátránya van: nem
tudunk visszareagálni a véleményekre. Ezért lenne fontos a 25-e, szerda, ha lehetne. Ha
kapunk húszféle véleményt… Szerdára nem lehet. Említették, hogy a csütörtök nem jó.
Nekünk bármilyen időpont megfelel.

HORN GYÖRGY: Én se érek rá szerdán soha, majdnem biztos, hogy nem lehet
szerdára összehívni. Meg kell kérdezni. Nekem biztos, hogy nem jó.

DR. SZENES GYÖRGY: A Szakképzési Társaság igazgatói konferenciája van
kedden-szerdán, kétnapos. Ki se tudok mozdulni.

HORN GYÖRGY: Tényleg, még az is van! Meg az alapítványi iskolák háromnapos
konferenciája is akkor van!

KOSINSZKY ZSUZSA: És hogyha 26-án, csütörtökön, nem tízkor kezdenénk, hanem
korábban?

DR. VÁGÓ IRÉN: Nem lehet megnézni, hátha 26-án lehetne?

ELNÖK: Kezdhetünk reggel, és akkor a vidékieknek felajánljuk, hogy itt alhatnak, és
kifizetjük a szállodaköltséget.

DR. POLINSZKY MÁRTA: De akkor van a konferencia!
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DR. VÁGÓ IRÉN: Nem mindenkit érint aznap a konferencia.

ELNÖK: Mikor kezdődik az a konferencia?

DR. VÁGÓ IRÉN: Tízkor.

ELNÖK: Nyolctól tízig tartunk egy rendkívüli ülést, a vidékieknek kifizetjük a
szállodát, és ezt az egyetlen napirendi pontot tárgyaljuk, amire azt kérjük, olyan javaslatokkal
jöjjenek, hogy ne itt kelljen hosszan fogalmazni, és akkor egy negyed óra alatt
megfogalmazunk egy záró véleményt.

A jelenlévők közül mindenki tud jönni 26-án reggel nyolcra?

HORN GYÖRGY: Én nem. Az alapítványi és magániskolák háromnapos országos
konferenciája – Noszvajban. Ugyanígy a Szakképzési Társaságnak van a kétnapos
konferenciája.

DR. POLINSZKY MÁRTA: Azt mondta Gyuri, hogy az kedd-szerda.

ELNÖK: Ez csütörtök reggel lenne.

DR. VÁGÓ IRÉN: Ezt ma ki tudja küldeni Zsuzsa, és holnapra kiviláglik.

ELNÖK: Aki nem lesz itt, nem lesz itt. Érzitek a dolog súlyát: hogyha nem lehet
továbbtenni…

HORN GYÖRGY: Én megcsinálom írásban. (Zaj, közbeszólások.)

ELNÖK: Én azt ajánlottam fel a vidékieknek, hogy fizetjük inkább a szállodát, mert
nem érnek be a vonatok. Nem olyan sok, akit érint. De legyen fél kilenc. Zsuzsa fogja ezt
koordinálni.

HORN GYÖRGY: Elmondhatnám az OÉVB álláspontját, tudomásulvételre?

ELNÖK: Igen. (A távozó szakképzési szakemberekhez:) Látják, csak annyiban múlott
rajtunk, hogy az idő mindig véges.

Mondjad, Gyuri!

HORN GYÖRGY: Tisztelettel, a 100/97-es érettségi rendelet módosítását az Országos
Érettségi Vizsgabizottság megtárgyalta, részletesen megvitatta. Kérem, hogy a tanács
jóváhagyólag vegye tudomásul az alábbiakat:

Az OÉVB általában támogatta a pontosítási, egyszerűsítési céllal indított
rendeletmódosítási szándékot. Egyetértett azzal, hogy a rendeletet bizonyos pontokon
módosítani kell, ennek a módosításnak a céljaival, irányaival általában egyetértett.

Bár vita volt azon, hogy a rendelet persze nem oldja meg az alapvető dilemmákat, a
köztünk lévő vitákat, de egész konkrét kérdésekben, néhány kiegészítéssel – csak zárójelben
jegyzem meg, ez azt jelenti, hogy továbbra is vita folyik még magáról a kétszintűségről is…
Ugyanakkor néhány javaslat volt, amit az ott lévő Pósfai úr, az OKÉV főigazgatója, illetve
Brassói úrnak is elmondtunk, és ezek az alábbiak voltak:

1. Úgy ítéljük meg, hogy a tanulói jogok védelme érdekében – most nem idézem a
vonatkozó paragrafust – az azonnali reagálás lehetősége a két óráról egy napra változzék, a
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spontán reagálás. Arról van szó – nem tudom, mindenki számára világos-e –, hogy ha
konfliktus van az érettségi során, a jogszabály azt mondja, két órán belül neki reagálni kell.
Hogyha hazamegy, és otthon meséli el – bár kétségtelen, hogy akkor nehezen lehet
rekonstruálni…

PÓSFAI PÉTER: Nem a dolgozat áttekintése, hanem a vizsgaszervezés, lebonyolítás
ügyei…

HORN GYÖRGY: Arról beszélek. Mi úgy gondoljuk, lehessen erre azért másnap is
reagálni. Ha hazamegy, és elmeséli az anyukájának, lehessen még másnap is reagálni. Ott,
egy ilyen kiszolgáltatott helyzetben, egyáltalán nem biztos, hogy lehetséges.

2. A másik, ugyancsak a tanulói jogok védelmében, úgy ítéljük meg, hogy az a kitétel,
hogy a gyereknek joga van az érettségi dolgozatát megtekinteni, és kézzel lemásolni, hogyha
nincs helyi sokszorosító kapacitás, nem támogatható: az iskola legyen köteles önköltséggel a
másolás feltételeit biztosítani. Hogyha kézzel másolja le, nem másolat. (Dr. Dobos Krisztina:
Mindenütt van másoló!) Én is azt mondom, ez nyugodtan bekerülhet a jogszabályba, hogy ezt
lehessen.

3. Javasoltuk továbbá, hogy az Educatio Kht. név szerinti rögzítését – tekintettel arra,
hogy állami feladatról van szó – vegyék ki a jogszabályból, de tudomásul vettük,
főosztályvezető-helyettes úr is jelezte, hogy jelenleg ez a Kht. van felhatalmazva a vonatkozó
információtechnológiai és egyéb feladatokra. Úgy ítéltük meg, hogy általában az állam…
(Dr. Polinszky Márta: Lehet, hogy nem is lesz Educatio!)

BRASSÓI SÁNDOR: Jelenleg benne van.

HORN GYÖRGY: Két érdemi kérdés volt, amiről úgy ítéltük meg, hogy hiányzik.
Azt javasoljuk, hogy az OKTV-t – az országos középiskolai tanulmányi versenyeket –,

illetve más tanulmányi versenyeket – OSZTV stb. – és az érettségit válassza teljesen külön a
100-as rendelet, és az érettségi kiváltása tanulmányi versennyel ne történhessék meg. Nem
folytattunk vitát arról, hogy az érintett főiskola adhat-e pluszpontot érte vagy sem, de mivel az
OKTV nem tudja biztosítani ugyanazokat a standard feltételeket, nem tudja megteremteni
azokat a körülményeket, fellebbezési jogot stb., ami az érettségihez feltétlenül szükséges,
ezért úgy gondoljuk, hogy az érettségi kiváltása az OKTV-vel, hibás. Egyeztettünk az ott lévő
vezető tisztségviselőkkel, hogy ezt legkorábban a 2008-2009-es tanévtől lehet csak megtenni,
mert a mostani tizenegyedikesek már részt vesznek tanulmányi versenyen.

A másik ilyen, ami nagyon fontos, hogy nem foglalkozik az érettségi adminisztráció
csökkentésével a megfelelő módon a jogszabály. A mi javaslatunk az, hogy kiemelten fontos
lenne az elektronikus aláírási jog általános, egységes biztosítása valamennyi iskolára. Ennek a
feltételeit – a jogszabályon túl – meg kell teremteni, és így a kettős dokumentáció – tehát az
elektronikus és a papír alapúból az utóbbi – felszámolható. Megértjük, hogy mindaddig ennek
a feltételei nem biztosíthatók, amíg a jogszabály erre nem lehet tekintettel, ezért úgy
gondoljuk, hogy ez egy sürgős, akár beruházást vagy nem tudom, mit igénylő feladat.

ELNÖK: Úgyis 2008-tól van, amikor elkezd csengeni ez. Addig be lehet szerezni.

HORN GYÖRGY: Mi ezt nem látjuk, csak rögzítjük, hogy ez kötelessége legyen, és
ennek a feltételei teremtődjenek meg.

Végezetül az volt a bizottság kérése, hogy a továbbiakban, ha a jogszabályi vagy
tartalmi módosítási igény van az érettségivel, akkor az Oktatási Minisztérium vagy a
háttérintézetek által elkészített anyag alternatívái is kerüljenek a bizottság elé, ne csak egy
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változat, hiszen tudjuk, hogy voltak most is változatok, és azért ezt kértük. Ha már egyszer
vita van, mellé lehet tenni, hogy mit preferál a minisztérium, de az alternatívák kerüljenek a
bizottság elé.

Ennyi volt. Ha már nálam van a szó, még két kiegészítés:
Az egyik: a szerb népismerettel kapcsolatban az volt az álláspontunk, hogy az

Országos Kisebbségi Bizottság véleményezze, és erről a testület lemondott erről a
jogosítványáról, hogy a szerb népismeretet véleményezzük. Egyébként a jegyzőkönyvet meg
is kaptuk róla, hogy jóvá is hagyta az Országos Kisebbségi Bizottság.

A másik az, hogy két év után lehet felülvizsgálatot kezdeményezni, miképpen vált be
az érettségi. Most jön a harmadik év, és el kell kezdeni az érettségi tapasztalatainak az
összesítését, rendszerezését.

ELNÖK: Ezek voltak az OÉVB javaslatai.

HORN GYÖRGY: Ez az OÉVB javaslata, álláspontja. Általában elfogadásra
javasolta, mint az elején mondtam.

ELNÖK: Én ezt úgy tudom az OKNT szintjén összesen legitimálni – mert ebből nem
lehet azt mondani, hogy az OKNT jóváhagyta az OÉVB-nek ezt a javaslatát, ezt így nem
írhatjuk le. Ezzel szemben megküldhetjük az OÉVB javaslatát a törvény összeállítóinak…

DR. VÁGÓ IRÉN: Egyébként csütörtökön, ha még nem késő Sándoréknak, el kellene
küldeni most, amit Gyuri elmondott, a tagoknak, és csütörtökön azzal kezdeni, még a másik
napirendi pont előtt, hogy ezt megszavazza az OKNT vagy se. Ha nektek kell ez a
legitimáció.

BRASSÓI SÁNDOR: Igazán nem tartalmi szabályozás, ugyanakkor nyilván fontos a
vélemény, szeretnénk ragaszkodni hozzá. Harmadrészről államigazgatási egyeztetésen van,
kint van a tárcáknál, most jönnek vissza a vélemények. Ez azt jelenti, hogy a jövő héten
fogjuk házon belül az összerakni a beérkezett anyagokat, és ahol van észrevétel, beépíteni.
Hogyha csütörtökön ez bekerül, ez nekünk jó lenne, különös tekintettel az OKTV-vel
kapcsolatos álláspontra, amivel kapcsolatban van egy szakmai vonulat, amit mi is
maximálisan támogatunk.

ELNÖK: Brezsnyánszky Laci!

DR. BREZSNYÁNSZKY LÁSZLÓ: Kérdezni szeretnék, mivel megkérdeztem
olyanokat, akik a gyakorlatban hasznosítják, illetve ezen szabályok szerint működnek.
Igazából ezek apró kérdések:

Az egyik, hogy az életbe léptetésnek a nyolc nappal az elfogadás utáni megjelölése
hogyan érinti azokat az újabb vizsgatárgyakat, vagyis mikor lehet először filozófiából vagy
szerb népismeretből vizsgázni? Nem késő ez, hogyha már ennek a tanévnek a végén új
érettségi tárgyként kerül be?

A másik, hogy a bizottságok bizonyára mérlegelték, de mégis az én tanár
kollégáimnak feltűnik, hogy a táblázatban egyenetlenségek vannak – nemcsak szerkesztési,
bár az is. Mi az oka annak, hogy a hitéleti tárgyaknál csak egy teljesítményt kell produkálni –
hittan stb. -, vagy például a mozgóképkultúra egyféle, a dráma kétféle teljesítményt igényel, a
katonai ismeretek kettőt, a rendészeti egyet? Mi ebben a logika? – kérdezik tőlem is és
általam is. Miért nem lehet egyenletes ugyanazt a jogosítványt biztosító tárgyaknál?
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HORN GYÖRGY: Az volt a módosítás oka, hogy nem volt szóbeli, most lett.
Filozófiából, drámából és művészettörténetből is azért kellett módosítani, mert nem volt
szóbeli. Az volt a tájékoztatás, hogy azokból a tárgyakból, amiket az egyetemek befogadtak
felvételi pontszámnak, egységesítették, másoknál önálló akkreditáció volt, nincs ilyen
befogadási kritérium, nem kellett.

BRASSÓI SÁNDOR: A vizsgakövetelmény nem változott.

DR. BREZSNYÁNSZKY LÁSZLÓ: Ezt én értem, csak attól még ez nem látszik
nagyon egyensúlyosnak. De jó, ez nyilván nem a mostani rendelethez… Nem tudom, hogy a
rendészeti alapismeretek miért nem folytatható tovább – de mindegy, ez csak kérdés volt.

HORN GYÖRGY: Abban is egyetértés volt, hogy a felvételi rendszer átalakítása
okán, az 500 pontos rendszerre való átállás miatt végleg okafogyottá vált az érettségi
osztályzatok megjelenítése. Százalékos teljesítmény van, tulajdonképpen elegendő lenne
ezeknek a rögzítése magában az érettségi bizonyítványban is.

DR. SZENES GYÖRGY: De azért a hagyományok miatt azt gondoltuk…

HORN GYÖRGY: Azt mondtuk, nem baj, ha van, de semmilyen érdemi jelentősége
nincs.

BRASSÓI SÁNDOR: Sőt, zavaró a pontozásnál.

DR. BREZSNYÁNSZKY LÁSZLÓ: Biztos igazatok van, de az érettségi egy lezáró
dokumentum, ami nem egyszerűen a felsőoktatásról szól. Az általános iskolait is lehetne
mondani, hogy jobb lenne egy százalék.

ELNÖK: Ti ezt értettétek? Én nem vagyok eléggé vájtfülű ebben a kommunikációban,
én nem tudom, ebből most mi jött ki.

DR. DOBOS KRISZTINA: Elnézést, nem tudtam ott lenni a bizottsági ülésen - nekem
három problémám lenne.

Az első, ami nem a rendelethez tartozik, de igazából jó lenne – és ez talán a
felülvizsgálat célja – eldönteni, hogy meddig tart az érettségire növelhető tantárgyak száma.
(Derültség.) Mindig megszavazzuk, én is megszavazom: miért ne legyen szerb népismeret,
meg fogom szavazni, de azt gondolom, itt kellene valamilyen határ. Ez az egyik elvi
kérdésem.

A másik: nem értek egyet azzal, hogy az OKTV első három helyezettje ne válthassa ki
az érettségit.

PÓSFAI PÉTER: Most nem ez a helyzet: harminc!

DR. DOBOS KRISZTINA: Hogy az OKTV-t teljesen elimináljuk, azzal nem értek
egyet. Tudom, hogy ezzel nem történik semmi.

A harmadik, ami apróság, és a rendelethez tartozik. Hogyha fellebbez a diák, ezt
követően megváltoztatja az újra javító a pontszámot - és ez rendben is van –, és elküldik a
bizottságba. Nem tudom, nem lehet-e valahogy belevenni, hogy a javító tanárnak is elküldjék,
vagy valahogy számba vegyék, ki az, akit most már hatszázadszor felülbírálnak. Ezek
szóbeszéd tárgyát képezik, de nem lehetne ezt szabályosítani?
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PÓSFAI PÉTER: Nem biztos, hogy ezt egy kormányrendeletben lehet rögzíteni, hogy
ilyen következményei lesznek, de az OKÉV most már pontosan tudja az öt vizsga után, hogy
kinek a további javító munkájára nem kíván számítani.

DR. DOBOS KRISZTINA: De a tanárral nem közlitek.

PÓSFAI PÉTER: A tanár is megtudja: ha jelentkezni fog, előbb-utóbb közöljük, hogy
sajnos…

HORN GYÖRGY: Fordítva is igaz: ha ő nem látja, hogy mit javítottak ki, honnan a
csudából tudja?

DR. DOBOS KRISZTINA: Én szeretném, ha a tanár jogait is védenénk ebben az
ügyben.

PÓSFAI PÉTER: A másik a tantárgyak számának növelése. Nagyon sok radikális
javaslat is van napirenden az érettségi egyszerűsítése, változtatása ügyében, de egyelőre nem
tárgya a jelenlegi módosításnak.

BRASSÓI SÁNDOR: A tárca az OKÉV-vel együttműködve nyilván felelősségének
érzi a felülvizsgálatot. Történt is már egy körben ilyen a nyár és ősz folyamán, ebből készült
is egy olyan anyag, ami házon belüli, belső anyagnak számít, ami a további középtávú
átalakítás irányait, csomópontjait jelöli ki. Tényleg, itt az OKÉV idén is készített anyagot a
kormánytájékoztatóra. Ezeket összevettük, és világosan látszik néhány olyan elem, amelyik
mentén neki lehet állni ennek a rendszernek középtávon. Ugyanakkor az is világosan látszik,
hogy bárhol lépünk vele, vagy az alapfilozófia bizonyos elemei, vagy a nyelvvizsga, vagy a
nyelvek száma, vagy az emelt szinten leteendő tárgyak száma, vagy az akkreditáció
lehetősége korlátozódik, vagy más – e miatt további elemzést végzünk. Nyilvánvalóan
szándékunkban áll mind az OKNT, mind a KT elé behozni. Ez egy megkerülhetetlen dolog,
szakmai, politikai és sok más szempontból.

ELNÖK: Azt szeretném ehhez mondani, hogy amikor a mai értekezletet előkészítendő
egy rövid találkozásra kaptam lehetőséget a miniszter úrral, akkor azokra a kérdésekre, amiket
megírtam neki mint OKNT-javaslatokat, visszakérdeztem. Volt egy olyan javaslat a múltkori
OKNT-ülésen, hogy az érettségi egész problematikáját tárgyaljuk meg – ami a dráma
tárgyalásakor merült fel –, és ezt nagy örömmel fogadta a miniszter. Azt mondta, örömmel,
hogy egy ilyen előterjesztésre szükség volna. De amennyiben ő ezt el tudja fogadni,
látatlanban tudom azt ígérni, hogy az OKNT-ből néhány kolléga magának az előterjesztésnek
az elkészítésében is nagyon szívesen részt venni. Egy olyan anyag készülne, ami az egész
problematikát – a kétszintűségtől a most érintett kérdésekig, ától cettig – megbeszéli. Ennek
egy szép, egész napos ülést szentelnénk, amikor nem kell sietni, és a végén egy nagyon jó,
korrekt előterjesztést tudunk csinálni.

Most felhívom a figyelmet, hogy amikor a mai értekezletről megvan a jegyzőkönyv,
csinálok egy összefoglalót, és a miniszter úrnak jelzem, miben maradunk, ami az ő lépése, és
mi az, amit mi felajánlunk.

Gyuri, akkor ez megy, hogy ez az anyag csütörtökön, amikor összejövünk, fél
kilenckor…

HORN GYÖRGY: Nem lehet előbb?
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KOSINSZKY ZSUZSA: Hétfőre szeretném majd megkapni a jegyzőkönyvet, illetve
keddre, és akkor ki tudom küldeni.

Kész tényként jelezzem az OKNT itt nem lévő tagjainak, hogy csütörtökön fél kilenc?

ELNÖK: Én önhatalmúlag eldöntöttem. Csak nekem van itt erre jogom, mert kaptam
felhatalmazást a jelenlévőktől. Fél kilenckor.

Tudom, Laci, hogy még akarsz valamit mondani. (Dr. Brezsnyánszky László: De nem
ehhez.)

Akkor azt kérdezem, hogy lesz ebből egy olyan szöveg, ami az OKNT elé kerülhet?

HORN GYÖRGY: Nekem ez le van írva, csak arra gondoltam, hogy egyszerűbb a
jegyzőkönyvből átvenni.

ELNÖK: Értem, Gyuri, csak én nagyon sokat dolgozom ezekből a – egyébként
nagyon figyelemre méltó – jegyzőkönyvekből. Amíg én ebből egy ilyen rövid közleményt
csinálok, az egy teljes munkanap, körülbelül tizenkét óra.

HORN GYÖRGY: Én leírtam.

ELNÖK: Megkapod azt a jegyzőkönyvet…

HORN GYÖRGY: Nekem ez megvan. Reményeim szerint azt írták fel, amit ideírtam,
illetve remélem, hogy azt mondtam, amit ideírtam.

ELNÖK: Két hipotézis fogalmazódott meg. A harmadik az, hogy nem biztos, hogy az
élőszóban elhangzott szöveg abban a formában papírra vethető korrigálás nélkül.

Brezsnyánszky Laci, búcsúszó.

DR. BREZSNYÁNSZKY LÁSZLÓ: Nem búcsúzkodni akarok, hanem elnök úrtól
kaptam egy felkérést, hogy a pedagógusképzési bizottság Hoffmann Rózsa kiválásával tud-e
tovább működni, vagy kooptáljunk új tagot. Én végigkérdeztem népes bizottságunk tagjait,
hogy kik vállalják továbbra is, és a pillanatnyi állás szerint heten vagyunk. Én tehát azt
gondolom, hogy Hoffmann Rózsa természetesen nagyon hiányzik ebből a bizottságból, de
létszám szerint tudunk működni, tekintettel a hátra lévő két, maximum három hónapra.

Én tehát azt javaslom, hogy a bizottság ebben a formában működjön tovább, és
készítse el záró jelentését. Rózsának ezennel is megköszönve,. a jegyzőkönyv útján
köszöntöm, és örülök, hogy együtt dolgozhattunk vele, de nem hiszem, hogy kooptálásra
szükség lenne most.

ELNÖK: Jó, tudomásul vettük, és mindenkitől elbúcsúzom akkor egy rövid időre.

(Az ülés végének időpontja: 14 óra 23 perc)
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