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(Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra 39 perc)

DR. LORÁND FERENC, az OKNT elnöke, az ülés levezető elnöke, a továbbiakban
ELNÖK: Jó reggelt kívánok, az OKNT rendkívüli ülését megnyitom. Mint tudják a kollégák,
kifutottunk a rendes ülés időszakában a napirendekből, nem tudtuk megtárgyalni. Most azt
javaslom – miután most sem vagyunk testületi szinten határozatképesek –, lévén, hogy nincs
egyetértési jogunk ebben a témában, csak véleményezési jogunk és kötelezettségünk van, úgy
fogom megfogalmazni a határozatokat, hogy a jelenlévők – és mellékeljük a jelenlévők
névsorát a jegyzőkönyvben, illetve az erről szóló tudósításban, közleményben – hoztak
többségi vagy minősített határozatot arról, hogy ezt megtárgyaltuk. Nem tudjuk ezt tovább
húzni, nem tudjuk átvinni a szakképzési anyagot a következő ülésünkre, minthogy a múltkor
kiderült, hogy szorítja Szivi úrékat az idő.

Először szeretném megkérni Szivi Józsefet, terjessze elő ezt a napirendet, illetve
magyarázza meg a változtatások lényegét, rendjét.

DR. SZIVI JÓZSEF: Először is szeretném megköszönni az Országos Köznevelési
Tanácsnak, hogy rendkívüli ülésen lehetőséget biztosított arra, hogy ezt a törvénycsomagot
megtárgyalja, mert számunkra valóban nagyon fontos, és az idő valóban nagyon szorít. A
jelenlegi – és egyébként a múlt heti ütemezés szerint is – nekünk ezt a jövő héten államtitkári
értekezletre kell vinnünk, miközben egyébként azt már most el szeretném mondani, hogy még
holnap is lesz vita, tehát a hét végén valószínűleg elég erőteljes munka elébe nézünk, hogy
minden általunk fontosnak, elfogadhatónak tartott véleményt, módosító javaslatot be tudjunk
építeni.

Tehát időben van ez a mostani tárgyalás, és én még egyszer szeretném ezért a
köszönetemet kifejezni.

Nem akarok hosszan szólni arról, hogy miért került elő ez a törvénymódosító csomag,
de néhány dolgot mégis hadd mondjak el:

Az egyik és legfontosabb az ágazati irányítás megváltozása, amely szerint is a
szakképzés tartalmi irányításának kérdései, szakmai irányításának kérdései a volt Oktatási
Minisztériumtól az újonnan létrejött Szociális és Munkaügyi Minisztériumhoz kerültek.
Ennek nagyon sok következménye van. Nyilvánvaló volt, hogy bizonyos törvényekhez hozzá
kell nyúlnunk, mert innentől úgy gondoljuk, hogy nincs értelme külön országos szakképzési
tanácsot és országos felnőttképzési tanácsot működtetni, hiszen ez a két testület egy közös
alapból döntötte el a támogatásokat. Éppen ezért ezt az alapot – ezt a bizonyos Munkaerő-
piaci Alapot sem kívánjuk eleve olyan módon felosztani, ahogy a korábbiakban volt – ami
részben azzal is összefüggött, hogy két tárca osztozott ezen az alapon. Most is így lesz, de az
biztos, hogy az alap nagyobb szelete fog a Szociális és Munkaügyi Minisztériumhoz kerülni.
Az alap felosztásával kapcsolatban szintén törvénymódosításra van szükség, amit
megpróbáltunk a törvényjavaslatban leírni.

Hasonlóképpen úgy gondoljuk, hogy nincs szükség különálló nemzeti felnőttképzési
és nemzeti szakképzési intézetre sem. Itt egy összevont állami szak- és felnőttképzéssel,
annak szakmai módszertani, kutatási stb. kérdéseivel foglalkozó, egységes intézetet akarunk
létrehozni.

Nagyon lényeges vonulata ennek a mostani törvénycsomagnak az, hogy minden
lehetséges eszközzel közelíteni kívánjuk a szakképzést a munkaerőpiachoz, a munkaerőpiac
igényeihez. Itt szeretném elmondani, nem gondoljuk, hogy ezzel a törvénymódosítással ez a
kérdés meg lesz oldva és megoldható. Ez egy lépés, amelyet terveink szerint továbbiak fognak
követni, illetve folytatni fogjuk azokat a megkezdett programokat, amelyek elindultak – itt a
szakiskolai fejlesztési programra vagy a tiszkekre utalnék, bár a tiszkek kérdése a
törvénycsomagban nincs benne, mert ott szeretnénk egy későbbi, ha szükséges, akár
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törvénymódosítást is. Tehát itt is jelezném, hogy vannak további elképzelések és lépések. A
tiszkek vonatkozásában is szeretnénk megújítást tenni, és kicsit más típusú tiszkeket
létrehozni, mint amilyenek jelen pillanatban létrejöttek, de az alapelveken nem kívánunk
változtatni, hiszen a tiszkeknek is az volt az egyik nagyon lényeges célkitűzése, hogy a
munkaerőpiac igényeihez közelebb vinni a képzési struktúrát és annak tartalmát.

Az utolsó dolog, amiről szólni szeretnék, az a felnőttképzés kérdésköre, ahol viszont
úgy gondoljuk, hogy nagyobb rendet kellene csinálni. Nagyon sok kritikát kapott egyébként a
felnőttképzés az elmúlt időszakban, és ezeknek a kritikáknak a döntő többsége, úgy
gondoljuk, helytálló. Megint csak nem gondoljuk azt, hogy ez a törvénycsomag meg fogja
oldani az összes ezzel kapcsolatos problémánkat, de reméljük, hogy ez is egy lépés a felé,
hogy ott átláthatóbb, rendezettebb, ellenőrizhetőbb viszonyok alakuljanak ki. Ezért kívánjuk
azokat az aprónak tűnő, de összességében egyébként a felnőttképzők körében igen komoly
vitát kiváltó javaslatokat, azért írtuk le az előterjesztésben.

Ez összefügg az akkreditáció szigorításával, a képző intézmények, vállalkozások belső
képzési rendjének egyfajta szabályozásával – és nem akarom sorolni, nyilván elolvasták az
előterjesztésben.

Tartalmi kérdésekről ennyit szerettem volna előzetesen előterjesztőként elmondani, és
úgy gondolom, hogy a jelenlévőknek nem kell külön bemutatnom Tóthné dr. Schléger Mária
kolléganőmet, akit arra fogok kérni, hogy elsősorban a szakképzéssel kapcsolatos kérdésekre,
illetve felvetésekre segítsen megadni a választ, hiszen én magam elsősorban felnőttképzéssel
foglalkozom – a felnőttképzési osztály vezetője vagyok a felnőttképzési és szakképzési
főosztályon az SZMM-ben –, tehát én a szakképzés részletkérdéseiben nem vagyok annyira
járatos, Marika viszont nagyon régóta foglalkozik ezzel a kérdéskörrel.

Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak. Én ennyit kívántam bevezetőként
elmondani.

ELNÖK: Köszönöm. Megadnám a szót Marikának – ha megengedi, hogy így
szólítsam –, ha van mondanivalója.

TÓTHNÉ DR. SCHLÉGER MÁRIA: Köszönöm, majd a kérdésekre.

ELNÖK: Van-e kérdés? Parancsolj: Tóth János úré a szó.

TÓTH JÁNOS: Elég sok fórumon föltettem már a kérdéseimet, ezekkel az OKNT-t
nem zaklatnám. De az elmaradt előző heti ülésünkön megfogalmazódott a szakképzésben nem
annyira járatos emberektől is, hogy miért kell egy nemzeti szakképzési és felnőttképzési
tanácsnak, illetve a minisztériumnak a háttérintézményét átkeresztelni „állami”-ra. Miért nem
maradhat Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet? Azt gondolom, ez alapkérdés.
Pénzügyi kérdés is, hiszen nagyon sok cserével jár.

Köszönöm.

ELNÖK: Liskó Ica!

LISKÓ ILONA: Örömmel üdvözlöm, hogy a tanulószerződés alapján a tanulóknak
járó pénzbeni juttatást 10 százalékról 20 százalékra emelik – mármint a minimálbér 10
százalékáról 20 százalékára –, mert az nagyon is indokolt. Nem nagyon értem, miért kellett
egyúttal hozzákötni ahhoz, hogy a további emelkedést nem írja elő a rendelkezés, és ezt a
gazdálkodó szervezetekre bízzák. Nem látom be. Az az indoklás, hogy követhetetlen a
rendelkezés betartása. Miért lenne ez követhetetlen? Hogyha egyszer a gyerek nem kapja
meg, akkor majd szól, és akkor lehet intézkedni. Nem tudom, miért követhetetlen.
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Másrészt pedig azt hiszem, kecskére bízni a káposztát, egy nagyon rossz eljárás.
Mindenképpen azt gondolom, a tanulók érdekeit kellene védenie a kormánynak az őket
esetleg kihasználó vállalkozókkal szemben.

ELNÖK: További kérdés? (Nincs.) Akkor nekem van egy kérdésem.
Világosan leszögezi a szöveg, hogy felnőttképzésen a felnőttek iskolarendszeren kívüli

képzése értendő. Szeretném megkérdezni, mi a viszony akkor az iskolarendszerű
felnőttképzéssel, a dolgozók általános iskolájával, a dolgozók gimnáziumával kapcsolatosan.
Ez maradt-e itt, és hogy van ez itt összefésülve?

DR. SZIVI JÓZSEF: A szakképzéssel kapcsolatos kérdésre Marikát fogom válaszra
megkérni.

Az állami vagy nemzeti tanács vagy intézet: a tanács valószínűleg országos fog
maradni egyébként elnevezését tekintve, tudniillik most is úgy hívják, hogy Országos
Szakképzési Tanács, illetve Országos Felnőttképzési Tanács. Az intézetek viszont „nemzeti”
elnevezést viselnek jelen pillanatban, és terveink szerint a jövőben is ezt fogják. Nem
véletlen, hogy nem nagybetűvel van írva az előterjesztésben, tudniillik itt csak a funkciójára
és a státuszára kívántunk a megnevezésben utalni, mert van előkészületben egy olyan
jogszabály – ezt az információt az Igazságügyi Minisztériumtól kaptuk –, mely szerint a
jövőben törvényben nem szabad konkrét intézményi elnevezéseket használni. Ez körülbelül
olyan, mint hogy az ősmagyaroknál nem volt szabad kimondani a medve nevét, mert akkor a
haragját az emberek magukra vonnák, és ezért használtuk a szláv elnevezést.

Gondolom, hogy a jelenlévők értik, miért nem akarja a kormányzat, hogy
törvényekben intézmények elnevezését használjuk: ugyanis ebben az esetben pont abba a
helyzetbe kerülünk egy későbbi esetleges változtatás kapcsán, amibe most, hogy ezeket az
intézményi racionalizálásokat nagyon nehéz végrehajtani, mert törvénymódosítás kell hozzá.
Ez az indoka a dolognak.

Amikor már majd megnevezésre fog tehát kerülni egy kormányhatározatban vagy
miniszteri rendeletben az intézmény, akkor a Nemzeti Szak- és Felnőttképzési Intézet
elnevezést fogjuk javasolni. Egyébként volt korábbi változat, amíg ezt az információt nem
kaptuk meg, amiben ez így le is volt írva. Ez volt a kérés, én kérem, hogy fogadják el ezt a
magyarázatot részünkről, mert teljesen egyetértünk a kérdés mögött lévő javaslattal.

A felnőttképzés fogalma tulajdonképpen a felnőttképzési törvényben meghatározott.
Ebből az is következik, hogy a dolgozók általános iskolájába vagy gimnáziumába járók, akik
egyébként ugyanolyan normatív állami támogatásban részesülnek, mint az úgymond normál,
rendes tanulók, nem tartoznak a felnőttképzési törvény hatálya alá. Attól persze ennek a
képzésnek egy kicsit másnak kell lenni – meg más is –, mint a nappali iskolarendszerű képzés,
de ezen törvény hatálya alá nem tartozik ez a képzés. Ennyit tudok mondani erről.

TÓTHNÉ DR. SCHLÉGER MÁRIA: A szakképzési törvény 44. §-ának (2) bekezdése
már az elmúlt években is mindig vitát váltott ki. Ez az oka annak, hogy azt mondtuk, kicsit
átláthatatlan, követhetetlen volt a rendszer, mert a törvény eddig is azt mondta, hogy
minimum ennyinek kell lenni a tanulói szerződés után járó összegnek: eddig 15 százalék volt,
ezt emeljük föl most 20 százalékra. De ez nem jelentette azt, hogy a gazdálkodó szervezet
csak ennyit adhatott. Ha valaki hat féléven keresztül volt kinn tanulói szerződéssel, akkor
félévenként kötelezően 10 százalékkal emelkedett a tanulószerződés után járó összeg, és a
gazdálkodó szervezetek azon problémáztak, hogy most mihez képest kell növelniük: a
minimumhoz képest, vagy az eredetileg adott összeghez képest. Azért módosítottuk úgy ezt a
paragrafust egyrészt, hogy a minimumot megemeljük, és azért így módosítottuk, hogy szabad
kezet hagyjunk a gazdálkodó szervezetnek abban a kérdésben, hogy pontosan mennyit
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emeljen, mert függ attól is, hogy a tanuló milyen munkát végez az adott gyakorlati
képzőhelyen. A korlátot az jelenti, hogy mennyit számolhat el a gazdálkodó szervezet. Azért
nem mehet az égig a tanulószerződés után járó összeg, mert a szakképzési hozzájárulásról
szóló törvény szerint a minimálbér 50 százalékáig számolhatja el ezt az összeget. Többet is
adhat, de nyilván anyagi okok miatt nem fog ennél többet adni. Ez azt jelenti, hogy a
gazdálkodó szervezet például elindul a minimálbér 40 százalékáról, és annyit ad a negyedik
félévben járó tanulónak, és ha előírom számára, hogy kötelező tíz százalékot emelni, és hat
féléves volt, már túllépné az 50 százalékot. Tulajdonképpen ez volt az oka, hogy nem akarjuk
korlátozni, a gazdálkodó szervezetre bízzuk, hogy 20 és 50 százalék között mekkora összeget
fizet. Azt viszont továbbra is előírjuk, hogy félévenként emelni kell az összeget.

Köszönöm.

ELNÖK: Hozzászólásokat kérek. Karlovitz úr!

DR. KARLOVITZ JÁNOS: Nagyon készültem erre az alkalomra, mert szívügyemnek
tekintem a szakképzést. A szakképzés olyan labilis terület volt: hol egyik tárcához tartozott,
hol a másikhoz, most reméljük, hogy végre kiköt már a végleges helyén, a munkaügyben,
ahol sokáig jól tartották. Volt már ott, és jó volt akkor. Valami végpontot szeretnénk tehát
látni. Reméljük a legjobbakat!

Az egész csomagot úgy értékelem, hogy nagyon komoly előrelépés, és minden
előrelépést a szakképzésben, felnőttoktatásban nekünk támogatni kell. Globálisan egy nagyon
kiérlelt, több oldalra kitekintő, tényleg koherens anyag.

Két apró megjegyzést, kérdést, kérést mondanék el. Az egyik az, hogy ahogy figyeli
az ember a folyamatot – éppen tegnap volt az MSZT, a Magyar Szakképzési Társaság
közgyűlése, ott is előjött ez –, vannak mostoha területei a szakképzésnek, és én úgy érzem,
hogy ez az agrárium meg az egészségügy. Ez azzal is összefügg, hogy külön tárcához tartozik,
de ez mindig így volt valahogy. Ami aggasztó, hogy miért szüntetnek meg most
agráriskolákat, nagyon jól működő, hátrányos helyzetű gyerekeket felkaroló vidéki
mezőgazdasági középiskolákat. Ez egy aggasztó körülmény. Valahogy a kormányzat nem
látja az agrárium jövőjét? Nem ad neki annyi esélyt? Pedig, ha a gazdasági jóslatok
bebizonyosodnak, akkor itt valamikor nagyon-nagyon nagy érték lesz a föld, az agrárium, a
mezőgazdasági termék. Pont ezzel kellene nekünk nagyon jól gazdálkodnunk. Tudom, nem
ide tartozik, de elmondtam, mert ez tegnap is előjött – és máris megyek tovább.

A 7. § (1) bekezdésében én is kiszúrtam ezeket a kisbetűket. Annak örülünk, hogy
összevonják a két intézményt, mert úgy érzem, valóban egybetartozik, tehát jobban lehet
irányítani, ha egy intézmény lesz. Arra hozhat rendeletet az Igazságügyi Minisztérium, hogy
próbálják nem megnevezni és nyitva hagyni a dolgot, de arra nem, hogy a magyar helyesírás
szabályait megváltoztassuk. Mert ha itt létrehozza az állami szakképzési és felnőttképzési…,
akkor megnevezi egy határozott névelővel, és utána nagybetűvel kell kezdeni. Ha viszont ezt
ki akarja kerülni, akkor egy ilyen intézményt létrehoz, tehát egy határozatlan névelővel. Itt
mindenképpen valami gubanc van, és ezt mindenki érzi. És az „állami” inkább az ötvenes
években volt divat, aztán lett az országos, aztán a nemzeti. Tulajdonképpen nem ezen van a
vitám, hanem azon, hogy itt tényleg érdemes – ha még lehet – megnevezni az intézményt,
vagy akkor egy határozatlan névelővel. Mindenesetre az intézménynek örülhetünk, mert ez
takarékosság egyben, és talán az irányítás struktúráját is javítja, és egyáltalán, a kettő nagyon
is összefügg, a szakképzés és a felnőttképzés, tehát mindenképpen ide tartozó dolog.

A másik oldalon a Szakképzési Tankönyv- és Taneszköztanács titkársági feladatát is
ellátja ez az intézmény. Itt megint az örömömet tudom kifejezni, hogy ezt a titkárságot – meg
egyáltalán a tanácsot – nevesítve elismeri. Én csak zárójelben jegyzem meg, hogy rettenetes
tankönyvrendeletünk van, ami ellen évek óta küzdünk, és évek óta rontják folyton.
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Bürokratikus, drága a nagy tankönyvrendelet, és ez részben vonatkozik a szakképzési
tankönyv-jóváhagyásra is. Hogyha ez a tanács meg ez a titkárság működik, talán el tudja a
hülyeségeket kerülni, amik a rendeletben vannak, és talán önállóbban. Valóban, a szakképzési
tankönyveknek speciális nézőpontok kellenek, tehát ha önállóbban tud működni, jobban tudja
szolgálni kifejezetten a szakképzés tankönyveit, más igényekkel, más módon. Ennek tehát
kifejezetten örülni tudok.

A 11. §-ban a részképzés van. Ez egy nagyon merész, meredek dolog. Lehet, hogy
nem is sikerül úgy, ahogy gondolják, de meg kell próbálni ezt a nagy kísérletet, hogy
részképzést adni, mert én ezt gyerekmentő dolognak gondolom, hogy aki nem képes befejezni
a szakmát, mégis kap valami részképesítést, nem dobjuk el. Érdekes dolognak tartom, nagyon
izgalmasnak. Az a kérdésem talán, hogy van-e már erre példa, valami előkísérlet volt-e. De
maga a nagy kísérlet remélem, hogy jól fog sikerülni – de csak remélni tudjuk.

A 16. §-ban van a tanulószerződés. Valóban, hadd jegyezzem meg – bár biztos tudják
a felsőbb körökben is –, hogy ma rettenetes tanulókizsákmányolás folyik egyes helyeken,
rémes, hogy mik vannak. Tanulókkal szerződést kötnek, aztán nem tartják be; nem kötnek
szerződést, úgy alkalmazzák. Én tudok konkrét példákat, sajnos, egész közeli gyerekekről. Itt
valami rendet csinálni, nagy szó lenne – ezt próbálja meg a rendelet. Itt jegyzem meg, hogy a
tiszkek is erre haladnak.

A tiszkekkel csak az a probléma, hogy pár évvel ezelőtt volt már itt a téma, akkor
lelkesen mondtam, hogy menjünk el egy tiszkbe, és mondták, hogy azt még nem lehet, mert
épülnek. Az a baj, hogy azóta is épülnek. Én nem tudom, van-e már működő tiszk. Ha igen,
oda feltétlenül el kellene mennünk. Mindenképpen jók a tiszkek, de tegnap az MSZT ülésén
valakik mondták, hogy a tiszken kívül is van élet és van szakmunkásnevelés, tehát azt se
zárjuk ki teljesen, mert a tiszkek nem is tudják pótolni. Mindenesetre ez megint egy olyan
paragrafus, ami talán előreviszi a közös ügyünket.

Azután a 25. §. Ott egy érdekes mondat van, hogy az általa már megvalósított
akkreditált képzési programmal rendelkezzen, aki felnőttképzést akar folytatni. Nem biztos,
hogy ez jó. Lehet, hogy keletkeznek teljesen új intézmények, és ha más nem, ilyen tiszkszerű
új intézmények belépnek, nincsenek még akkreditált képzései – most ők essenek ki a
képzésből? Én egy kicsit ezt szerencsétlen megfogalmazásnak tartom.

Végül, de nem utolsósorban: a 41. §-ban van ez, aminek örülünk, a Nemzeti
Szakképzési és Felnőttképzési Tanács így egybevonva – és itt nagybetűkkel vagyon írva.
Azért van olyan, ami nagybetűkkel van, és ez szerintem lehetséges.

A 30 tagot próbáltam számolni, hogy hogy jön ki, de valahogy a negyedik pont
alpontjaiban nekem nem jött ki a harminc. Ez nyilván nem is cél, de egy pontra reagálnék. A
szakképzés területén működő szakmai társadalmi szervezet képviselőjéről egyes számban
beszél, ezek szerint egyet küldhet. Én ott „képviselői”-t írnék, ami nem szabja meg, hogy
kettő vagy három, de ne egy legyen talán ebből. Többet érdemelnek a szakképzés területén
működő társadalmi szervezetek. Mindegyiknek az összeállítása jó, nagyon szép és jó csapat
jön itt össze, hogyha ezek valóban egyesülnek, illetve van még egy, inkább nyelvi probléma:
„a szakképzés, felsőoktatás területén elismert egy-egy szakértőből”. Ez homályos. Elismert…
Ezt a mondatot nem tudom fordítani, nem tudom magyarázni. És rengeteg van, ha „egy-egy”,
mert elismert százával van, szervezetek is meg területek is tucatjával vannak. Ebből viták
lehetnek, hogy ez ennyire homályban marad, mi az egy-egy.

Köszönöm szépen, egészében nagyon örülök, bízom abban, hogy előrelépünk ezen a
nehéz, sáros területen, ami létérdekünk, a jövőnk, hogy sikerüljön. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönjük. További hozzászólások? Vágó Irén!
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DR. VÁGÓ IRÉN: Ezek akár kérdések is lehetnek, tulajdonképpen meditációk. A
10. § b) pontja előírja, hogy az elméleti és gyakorlati szakmacsoportos alapozó oktatás során
elsajátított és igazolt ismeretek tanulmányokba történő beszámításáról a szakképzést folytató
intézmény vezetője dönt. Itt milyen igazolási kritériumok lesznek ehhez a dologhoz?
Alapvetően ezeknek az iskoláknak szinte mindent központilag készítenek meg írnak elő.
Nagyon nagy híve vagyok a helyi mozgástér növelésének, de hogy pont ebben a tekintetben
ezt egy központi rendszerben hogyan lehet megcsinálni, vagy ezt miért gondolták
szükségesnek, azt nem tudom.

A 15. § rendelkezik arról, hogy a gazdálkodó szervezet a gyakorlati képzés
tanulószerződését milyen módon bonthatja fel: három hónapon belül, a gyakorlati
előképzettség hiányára hivatkozva. Nem tudom, megint hogy lehet majd igazolni,
argumentálni vagy hogy miért kell ezt ilyen módon megfogalmazni. Például aki először kerül
ki gyakorlati képzésbe, milyen gyakorlati előképzettséget kell már eleve feltételezni? Mert ha
az nincs meg, akkor őt eltávolíthatják onnan. Nem érzem eléggé körülhatároltnak vagy
megfoghatónak.

Amit egyértelműen üdvözlök, az a felnőttképzés körüli rendetlenségek helyretétele és
az akkreditáció, tehát olyan minőségbiztosítási elemek beemelése, ami nagyon-nagyon kellett
ebben a szférában.

Megint egy picit a szakképzéshez kapcsolódik inkább a kérdésem: a 35. §-ban, ahol az
alapfelosztásról van szó, a szakképzési hozzájárulásra kötelezettek sok minden után, ha még
mindig nem tettek eleget, akkor a tiszkeknek fizethetik be ezt az összeget. Tulajdonképpen azt
kérdezem, hogy mi indokolja a tiszkeknek ezt a privilegizált helyzetet ebben a vonatkozásban
is, hiszen egyéb vonatkozásban is ők azok, ahová a fejlesztés anyagi meg szellemi erőforrásai
is leginkább összpontosulnak.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Márta!

DR. POLINSZKY MÁRTA: Én pont a felnőttképzési törvény részéhez szeretnék
hozzászólni. Bár azzal egyetértek, hogy rendnek kell lennie, de már a 2001-es törvény
meghozásakor – amikor nem voltam abban a helyzetben, hogy véleményt nyilváníthassak –
megvolt a véleményem arról, hogy a felnőttképzési törvény abszolút nem veszi figyelembe a
pedagógus-továbbképzési rendszer szabályozását, és az egész pedagógus-továbbképzési
rendszert óhatatlanul beszuszakolja a törvény hatálya alá. Ez tulajdonképpen egy erőszaktétel
ezen az egész rendszeren. Most azt látom, hogy lehet, hogy rendet kell tenni, de a rendtételnek
nem az a módja, hogy mérhetetlen módon növeljük az adminisztrációs terheket. Én végig a
pedagógus-továbbképzés szemszögéből nézem ezt a dolgot, és szerintem egyszerűen az lenne
a megoldás, hogy nem volna szabad a pedagógus-továbbképzési rendszernek e törvény
hatálya alá esnie.

Mi a helyzet? Évek óta folyamatosan csökken a pedagógus-továbbképzési normatíva.
A pedagógusoknak megvan a hétéves kötelezettségük. A képző szervezeteknek már
önmagában van egy adminisztrációs terhük a pedagógus-továbbképzési kormányrendelet
alapján. Most ez a teher megnövekszik, aminek egyszerűen anyagi vonzata van. Ez, ami elő
van írva, tulajdonképpen elő fogja idézni a pedagógus-továbbképzések részvételi díjának az
emelkedését, miközben csökken a normatíva, és miközben a kötelezettség megvan.

A másik, hogy a pedagógus-továbbképzést végző szervezetek nagyon sokszínűek. A
felsőoktatás nem tartozik a felnőttképzési törvény hatálya alá, az összes többi viszont igen.
Azt lehet tudni, hogy pedagógus-továbbképzést tartanak közoktatási intézmények – jó, a
szakmai szolgáltatókat ismerjük –, nonprofit szervezetek, magánszemélyek stb., stb. Tudjuk,
hogy ez egy eléggé nyitott és liberális rendszer. Eddig az kényszerítette be ezeket a
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pedagógus-továbbképző szervezeteket az intézményi akkreditációba – ami alaphangon 400
ezer forint –, mert csak azok a pedagógusok vehették igénybe az adókedvezményt, ha saját
maguk fizettek részvételi díjat, akik olyan intézménynél végezték el a tanfolyamot, ami
intézményakkreditációval rendelkezett. Ezért ezzel nagyon sok pedagógus nem élt, és inkább
nem vette igénybe az adókedvezményt, mert olyan szervezethez ment, aki olyan képzést
nyújtott, ami neki szükséges, és aki nem engedheti meg magának már önmagában a 400 ezer
forint intézményi akkreditáció kifizetését.

Most azzal próbálja bekényszeríteni a rendelet ezeket a pedagógus-továbbképző
intézményeket a felnőttképzés alá – be is vallja az indoklás –, hogy most megszűnt ez az
adókedvezmény, nem volt kényszerítő erő, tehát most kényszerítsük azzal, hogy EU-s pénzt
nem vehetnek igénybe. Jelen pillanatban is vannak olyan pedagógus-továbbképzést végző
intézmények, akik akár a kompetenciafejlesztési központi program, akár a hátrányos helyzet,
sni-s központi program keretében pedagógus-továbbképzéseket tartanak, akik kis
intézmények, de a képzéseket kiválóan meg tudják csinálni. Na, ezeket a kiválóan működő, de
maguknak ilyet meg nem engedhető intézményeket ki fogjuk zárni a pedagógus-továbbképzés
rendszeréből – ezt csak üdvözölni lehet… Csak idézőjelben mondom.

Én magam végigcsináltam az intézményi akkreditációt: a SuliNova Kht. megszerezte,
tehát saját bőrömön tapasztaltam, azon túl, hogy milyen sokba kerül – nem a SuliNova
szempontjából sok, félreértés ne essék–, hihetetlen mennyiségű, teljesen értelmetlen papír
legyártásáról van szó. Csökkenteni kellene az adminisztrációt, de ami itt van, az nem az
adminisztráció csökkentéséről szól, hanem az adminisztráció növeléséről. Nem tudom, hogy
lehetne megtalálni a módját, hogy ez a rendszer, a pedagógus-továbbképzési rendszer
elkülönüljön ettől a rendszertől.

Tóth János úrral beszélgettünk egyszer a vonaton hosszasan arról, hogy nagyon nehéz
egy autósiskolát összehasonlítani egy nonprofit szervezettel, aki továbbképzést tart, és ez az
egész intézményi akkreditáció semmilyen módon nem specifikus saját helyzetekre. Nem
beszélve arról, hogy magam megéltem azt, hogy nem hogy a rendszer nem specifikus
bizonyos szegmensekre, de talán elvárható lenne, hogy akkor akik az intézményi
akkreditációban részt vesznek, legalább olyan szakértő menjen pedagógus-továbbképzési
intézményt akkreditálni, aki ért a pedagógus-továbbképzéshez. De természetesen nem ez
történik, hanem olyan emberek jönnek, akiknek a rendszert alapjaitól el kell magyarázni.

Olvasom, hogy a FAT összetételében kik szerepelnek. Jól látszik, hogy szerepelnek az
egyházak, a gazdasági kamarák, a munkaadók, a munkavállalók, helyi önkormányzatok – és
nincs nevesítve, hogy egy ilyen, önmagában nagy rendszernek a képviselője ebben a
tanácsban helyet kaphasson, és elmondhassa a véleményét. Lehet, hogy azt kell érteni, hogy a
felnőttképzés elismert szakértői közül majd felkérnek valakit, és akkor ezek közül majd valaki
talán ért a pedagógus-továbbképzéshez, de én azt gondolom, hogy ha máshol nem, de ebben
az akkreditációs testületben igenis szükséges lenne megnevezni egy olyan embert, aki ennek a
nagy rendszernek a működéséhez ért, hogy legalább ott tudjon érdeket érvényesíteni.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Szilágyi úr!

SZILÁGYI JÁNOS: A tanulószerződéssel kapcsolatban szeretnék szólni. Ma
Magyarországon kétféleképpen lehet gazdálkodó szervezetnél gyakorlati képzést folytatni:
együttműködési megállapodással és tanulószerződéssel. A kamara meg a gazdaság képviselői
kezdettől fogva azon a véleményen voltak, hogy mindenképpen célszerű ezt az egész
rendszert a tanulószerződés irányába vinni, mert az együttműködési megállapodás egy olyan
puha forma volt, ami gyakorlatilag nem kötelezte sem a szakképző iskolát, sem a gazdálkodó
szervezetet jóformán semmire. Ez azt jelentette, hogy kötöttek egy féloldalas megállapodást,
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amiben leírták, hogy tizenöt tanulót átad az iskola a gazdálkodó szervezetnek, ott dolgoznak,
a gazdálkodó szervezet meg jóformán semmit nem ad a tanulóknak. Gyakorlatilag ez tényleg
olyan problémákat hozott magával, hogy ezeket a tanulókat ki tudták használni, és
dolgoztatták anélkül, hogy bármit kaptak volna.

Éppen ezért kezdeményeztük a minisztériummal együttműködve, hogy a
tanulószerződést célszerű általánossá tenni. Ez egy sokkal szigorúbb szabályozást jelent a
gazdálkodó szervezetek és a szakképző iskolák számára is, hiszen ez egy olyan kétoldalú
megállapodás a tanuló és a gazdálkodó szervezet között, amelyben nagyon komoly szankciók
vannak, meg van határozva, hogy a tanulónak mit kell biztosítani – munkaruha,
védőfelszerelés, étkezés, orvosi ellátás stb. –, plusz havi rendszeres juttatást kell adni a
tanulónak, hogy ezeket a problémákat, amiket a kolléga is elmondott, mindenképpen tudjuk
valami módon szankcionálni. Ha mégis van valami probléma, ez számon kérhető,
szankcionálható, és ezeket a gazdálkodó szervezeteket akár ki is lehet zárni a gyakorlati
képzésből, és ezeket az eseteket – ha vannak – meg szoktuk személyre szólóan vizsgálni.

A tanulószerződés olyan szempontból is jó, hogy ez egy szociális státust jelent a
tanulóknak. Hogyha egy tanuló megkapja a minimálbér 50 százalékát, ami körülbelül 30 ezer
forint – én jártam olyan fogyatékosokat foglalkoztató gyakorlati képzőhelyen, ahol egyből
már 40-50 százalékot adtak a tanulóknak –, sok családnál az tej-kenyér kérdés. Az édesapa,
édesanya munkanélküli, alkoholista – sorolhatnám tovább, hogy milyen családi háttérrel
rendelkeznek ezek a tanulók. És ez a megélhetésben egy nagyon komoly támogatás.
Országosan körülbelül másfél milliárdot fizetnek ki a gazdálkodó szervezetek ezeknek a
tanulóknak ilyen juttatásra és járulékaira, és azon vagyunk, hogy ez emelkedjék. Korábban ez
a minimálbér 10 és 30 százaléka között mozgott, és most 20 és 70 százaléka között – mert ha
hiányszakma, még plusz 20 százalék juttatás is biztosítható. Azt is sikerült elérni, hogy
adóterhet nem viselő juttatásnak minősül a tanulószerződés.

Két megjegyzésem van még másik két témával kapcsolatban – bár az OSZT ülésén ezt
már elmondtam. A prioritások között szerepel, hogy azokat a gazdálkodó szervezeteket
támogassák és ösztönözzék, amelyek a saját dolgozók képzésével és tanulóképzéssel is
foglalkoznak. Ezt a prioritást nem lehet úgy alkalmazni, hogy egymást kioltsák. Elmondtam,
már ismeritek, de ezen a fórumon is szeretném újra megerősíteni. Ezt mindenképpen rendezni
kell, mert ne büntessük azokat a gazdálkodó szervezeteket, amelyek mindkettőt végzik, és
nyilván a gazdaságnak a szakképzett munkaerővel való ellátásához hozzájárulnak, szemben
azokkal a gazdálkodókkal, akik nem foglalkoznak tanulóképzéssel. Akár hiszik, akár nem, a
tanulóképzés elég sok terhet és felelősséget jelent a gazdálkodó szervezetek számára, és
nagyon sok olyan cég van, amelyik szereti lehalászni azokat a tanulókat, akiket mások
kiképeztek. Nem lenn jó üzenet a szakképzés számára, hogyha ez nem kerülne rendezésre.

A másik pedig az átalánydíjas elszámolás. Ebben is valami kompromisszumot kell
találni a minisztériummal, tehát valami elmozdulásnak lenni kell ebben a kérdésben.

Köszönöm.

ELNÖK: Én is köszönöm. Ha jól látom, Liskó Ica jelentkezett.

LISKÓ ILONA: Teljesen egyetértek Szilágyi úrral abban, hogy a tanulószerződést
pártfogolja, mert szerintem is sokkal jobb rendszer, mint az előbbi, éppen a miatt, amiket ő
elmondott. Ebben a kérdésben tehát nincs vita közöttünk. Azzal is egyetértek, hogy a
módosítási javaslatok egyik fő célja, hogy a képzés és a gazdaság kapcsolatát erősítse. Ebben
sincs vita közöttünk: szerintem is igen nagy szükség van erre jelen pillanatban.

A probléma az, hogy ezek a példák, amiket elmondott, nyilván létező példák, én is
tudok ilyen pozitív példákat mondani, meg tudok mondani szörnyű, negatív példákat is a
gyakorlatból. Nyilván a skála széles és minden előfordul. Nagyon hiányolom, hogy az utóbbi
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időben nincs olyan kutatás, ami például arra vonatkozna, hogy mik a tanulószerződések
országos tapasztalatai, amikor nem példákkal tudnánk illusztrálni az elképzeléseinket, hanem
számokat tudnánk mondani arról, hogy milyen problémák, milyen esetek jellemzők
pillanatnyilag a tanulószerződések területén.

Azt gondolom, miután azért az eddigi tapasztalatok és a régebbi kutatások, amik akkor
voltak, amikor a tanulószerződéseket egyáltalán beindították, arra utalnak, hogy mégis ebben
a viszonyrendszerben – akármennyire javult is a szabályozással – a tanuló a kiszolgáltatottabb
a gyakorlati képzést biztosító vállalkozóval vagy vállalkozással szemben. Azt gondolom, a
törvénynek ebben a helyzetben mindenképpen a tanulót kell védenie, és nem látom egyáltalán
indokoltnak azt, hogy azon a védelmen, amit eredetileg a törvény bevezetett, most enyhítés
következzék be. Amit kifogásoltam a 16. §-nál: hogy megemeljük az induló összeget, azt
abszolút indokolja az, hogy a képzésre köztudottan – és erre viszont vannak szociológiai
vizsgálatok – egyre nehezebb társadalmi helyzetben élő csoportokból kerülnek be a tanulók.
Mondhatjuk tehát, hogy ezeknek a tanulóknak megközelítően az 50 százaléka kifejezetten a
létminimum alatt élő szegény családokból jön be ebbe a képzési formába. Hogyha azt
mondjuk, hogy a minimálbér 20 százalékát megkapják a munkát végző, gyakorlati képzésben
részt vevő tanulók, az pillanatnyilag 12 ezer forint. Ez, hogyha meggondoljuk, ezekben a
családokban, ezeknek a gyerekeknek a havi – estenként tényleg már rendes – munkájáért nem
olyan nagyon magas összeg. És az, amit Marika mondott, hogy nem tudták a vállalkozók,
hogy a korábban előírtak szerint minek a százalékával kell emelni, ez azért elfogadhatatlan
indok, mert akkor bele kell írni a törvénybe, hogy a minimálbér 10 százalékával kell emelni,
vagy a 20 százalék 10 százalékával. Bele kell írni, és akkor majd tudni fogja.

A másik pedig, hogy szerintem ez azért volt benne a törvényben, mert úgy gondolta a
törvényhozó, hogy ez a tanuló minél többet tud, minél idősebb, erősebb és okosabb, annál
több munkát fog végezni. Szerintem ezt nem kellene feladni, hogy a törvény védi a tanuló
érdekeit, és továbbra is keményen elő kellene írni, hogy ha a tanuló teljesítményproblémája
nem indokolja – tehát hogyha nem tudja megindokolni a szerződő fél, hogy ez a tanuló
valamiért alkalmatlan erre a munkára, vagy ellenkező indoklás nincs, mert jól dolgozik –,
akkor továbbra is elő kellene írni, úgy, ahogy korábban megvolt, félreérthetetlenül, hogy a
munkaadó mennyivel köteles emelni. És hogy mennyit számolhat el, meg hogyan számolhat
el, szerintem egyáltalán nem garantálja, hogy a tanuló azt a pénzt megkapja. Igenis, azt
gondolom, a törvénynek kötelessége a tanulószerződés ügyben a tanuló érdekét védeni.

Azt gondolom ugyanis, attól, hogy az a célkitűzése a módosításnak – ami nagyon
helyes –, hogy közelítse a gazdaságot és a képzést egymáshoz, tehát erősítse ezt a kapcsolatot,
még nem jelenti azt, hogy a munkaadók érdekei érvényesüljenek a törvényben. Azt
gondolom, ebben a viszonyrendszerben igenis az államnak a tanulók érdekeit kell minden
ponton és minden helyzetben képviselni, mert a munkaadóknak megvannak azok a
jogosítványaik és helyzetük, amiben ők az érdekeiket nagyon is jól tudják érvényesíteni.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még hozzászólás? Azt ígértük, hogy tízre
befejezzük a konferencia miatt.

DR. KARLOVITZ JÁNOS: Csak egy mondat Icához. Egyetértek vele, de
hozzáteszem, nemcsak arról van szó, hogy fizetnek-e vagy nem, hanem arról is, hogy mit
tanítanak. Nagyon sok helyen nem foglalkoznak velük, hanem bedobják a munkába,
dolgoztatják, csak használják, és nem tanítanak nekik semmit. Ráadásul még gorombák is,
durvák, és megalázásnak teszik ki a tanulókat. Tényleg, ez egy létfontosságú kérdés.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Parancsolj!
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DR. VÁGÓ IRÉN: Elnézést, a negyedik dolgot elfelejtettem! Az Állami Szakképzési
és Felnőttképzési Intézet számos funkciót kapott. Ezek között van az alapnak a kezelése, ami
beszedést jelent, ellenőrzést, az adóhatóság felé megteendő intézkedéseket stb., stb.
Emlékezetem szerint a nyári kormányrendeletben, ami többek között az intézményi háttér
átszervezéséről is szólt, kvázi koncepcionális elem volt, hogy a kutató-fejlesztő, szolgáltató,
illetve a hivatali hatósági feladatok valahogy elkülönüljenek egymástól. Nekem ez nem úgy
tűnik, hogy elkülönül.

ELNÖK: Nekem egy mondatnyi megjegyzésem van. Szerepel az Állami Szakképzési
és Felnőttképzési Intézet feladatai között a k) pontban a hátrányos helyzet leküzdését segítő,
továbbá rehabilitációs képzési programok kifejlesztése. Ez teljesen gumifogalom, hogy a
hátrányos helyzet leküzdését segítő program. Vagy javaslom ezt innen kihagyni, vagy valami
olyannal helyettesíteni, amit meg lehet fogni. Mert ez a helyesírás tanításától a verbális
kommunikáció képességéig minden tartalmazhat. Ez semmit nem mond.

Van még hozzászólás? (Nincs.) Akkor kérlek benneteket a válaszadásra azzal, hogy
ami itt elhangzott, megfontolás céljából hangzott el, és természetesen a szó szerinti
jegyzőkönyvet, amint elkészül, rendelkezésetekre fogjuk bocsátani.

DR. SZIVI JÓZSEF: Köszönöm szépen. Igyekszünk nagyon összefogottan, tényleg
csak azokra a kérdésekre, azokra a pontokra reagálni, amelyek vagy különös hangsúllyal
kerültek elő, vagy tényleg erre konkrét válaszunk van.

Azzal kezdeném, hogy a tanulók érdekeinek képviselete. Én úgy gondolom – a
részletkérdéseket Marika biztosan el fogja mondani –, nekünk arra is figyelnünk kell, hogy
ugyanakkor legyen a vállalkozóban hajlandóság arra, hogy fogadja a tanulót. Mert nagyon sok
esetben azt tapasztaljuk, hogy nem hajlandó vele foglalkozni. Próbáljuk is ezért szankcionálni
őt, valami módon próbáljuk arra ösztönözni, hogy foglalkoztasson tanulókat, de nekünk
valahol erre is figyelni kell. Én azt mondom, a mai helyzetben az, hogy az van a jelenlegi
törvényjavaslatban, hogy emelni kell ezt a bizonyos összeget… Hát hol van ez kimondva a
normál munkavállalók esetében? (Liskó Ilona közbeszólására:) Ha munkavállalóként nézem,
elég baj – ezzel egyetértek. De ha munkaadóként nézem, akkor nyilván más lesz a
hozzáállásom a dologhoz. Én ebben a kérdésben csak ennyire szeretnék utalni.

Az akkreditáció ügyét többen érintették pro és kontra. Az egyik megjegyzésem ezzel
kapcsolatban az, hogy igen, ki akarjuk mondani, hogy állami támogatásban akkreditált
intézmény akkreditált programja részesülhet. Tudom, hogy ez bizonyos értelemben egyfajta
kötelezés is, de úgy gondoljuk, hogy az állam ilyen szempontból meg kell gondolja, hogy
milyen fajta képzésekhez adja a pénzét. Ezt jobban meg kell gondolnunk, mint eddig.

Úgy látjuk, hogy – bár kétségtelenül sok vitát váltott ki az eddigiekben is – ettől nem
kívánunk eltérni. Abban, hogy mikortól legyen érvényes, biztos, hogy egyfajta átmeneti időt
kell biztosítani az új OKJ-ra tekintettel is, mert úgy gondoljuk, hogy az OKJ-s programokat is
bizony, akkreditáltatni kell felnőttképzési szempontból. Tehát adott esetben akár egy évet is
biztosítanánk, de nem akarunk ettől eltántorodni. Ezt érvényesíteni szeretnénk.

Hogy egy új intézmény esetében hogyan működik a dolog? Nyilvánvaló, hogy neki
először egy programot kell akkreditálnia. Ebből a leírásból ez a menet következik. Először
akkreditáltat egy programot, amit egyébként már megcsinált, és utána, hogyha ez megvan,
akkor adhatja be az intézményi akkreditációt. Ennek a menete, úgy gondolom, működőképes.

Ezért is fogadtuk el azokat a megjegyzéseket, hogy itt szükség van egy átmeneti
időszakra. Mondom, tegnap esti egyeztetés kapcsán, lehet, hogy ez a rendelkezés csak 2008.
január 1-jével fog életbe lépni.

A részszakképesítés ügyére is Marika biztos részletesebben ki fog térni. Én csak
annyit mondanék el erről általában, hogy az iskolarendszerű képzésben ezt csak abban az
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esetben akarjuk lehetőségként biztosítani, hogyha valakinek nem sikerül a teljes szakképesítés
megszerzése. Nagy vitákat vált ki ez a dolog, mert a felnőttképzésben viszont lehetne eleve
részszakképesítésre beiskolázni. Úgy gondoljuk, hogy a felnőttképzésben egy rövidebb
képzési idejű szakképesítés megszerzését is lehetővé kell tenni – ennyiben is más a
felnőttképzés, mint az iskolarendszerű képzés. Az egyéb érveket még Marika el fogja
mondani ezzel kapcsolatban.

A pedagógus-továbbképzési rendszer specialitásai az akkreditációval kapcsolatban…
Az az igazság, hogy értem, de speciális bizonyos szempontból a nyelvoktatás, a
gépkocsivezetés és speciális egy egészségügyi képzés is. Csak azt akarom mondani, hogy
nagyon nehéz megtalálni azt a pontot, ahol ezek mégis egy kalap alá vehetők. Nem tudok
ígéretet tenni arra, hogy a FAT-ban biztos lesz egy olyan képviselő, aki ennek tudora…
(Szilágyi János: Mihály Ottó benne van.) Köszönöm szépen: Mihály Ottó benne van – hogy
aztán ő mennyiben van tisztában a pedagógus-továbbképzés sajátosságaival, ezt nem tudom,
de valószínűleg eléggé, amennyire ismerem. Inkább abba az irányba kívánjuk elmozdítani a
FAT összetételét – és ez egybevág azzal, amit mondott –, hogy szakmai független testület
legyen, tehát az összes – kivéve talán saját magunkat – minisztériumot, főhatóságot nem
kívánjuk a FAT-ban látni, tehát most éppen ebbe az irányba mozdulunk el. Nagyon remélem,
hogy ez valamelyest gyógyír mindarra, amit elmondott, és tudom, hogy nagyon sok papír, és
itt térnék rá, hogy akkor ez itt az adminisztrációs terhek növelése. Igen, az adminisztrációs
terhek növelése a felnőttképzési intézmények számára, mert különben ellenőrizhetetlen a
dolog. Tessék meggondolni, hogy ha semmilyen nyilvántartást nem vezetnek – és itt most
nem államilag finanszírozottról van szó, mert ott ez már követelmény –, be lehet szedni a
pénzt, aztán lehet vagy nem lehet adni ezért ez bizonyítványt. És akkor adózás és minden
egyéb alól az illető kibújik. Pillanatnyilat ezt sokan csinálják, és ezt nagyon nem szeretném,
ha ez a gyakorlat folytatódna. Ezt pedig nem tudom másképpen ellenőrizni, mint hogy fel van
fektetve – mint egy normál iskolában –, hogy ki jár oda, mennyit fizet, megtartják az órákat,
vagy nem tartják meg az órákat stb., stb. És itt nem tudjuk azt megtenni – mert általános
törvényről van szó –, hogy van, akinek ezt csinálni kell, és van, akinek nem kell csinálni.

Úgy érzem, hogy ebben nem lehet engedményeket tenni.
Azt hiszem, a magam részéről tényleg ennyit szeretnék mondani.
Még egyetlen dolog: az elnevezés az intézetekre vonatkozik, a tanácsokra nem, hogy

nem szabad leírni. Elnézést kérek, én mondtam rosszul, mert a tanács a jelenlegi javaslatba
nemzetiként van beírva, az intézetek neve egyelőre ezen az idézőjeles tiltó listán van. De még
egyszer hangsúlyozom: ez nem azt jelenti, hogy utána majd egy kormányhatározatban vagy
rendeletben nem lesz leírva a normál név. Meg fogjuk nevezni, de azzal, hogy kisbetűvel
írjuk, csak azt akarjuk jelezni – lehet, hogy egyébként nem jó a határozott névelő használata -,
hogy ez itt nem az intézmény konkrét elnevezése, hanem státusának és legfontosabb
feladatkörének a megjelölése.

Talán még a hátrányos helyzetre reagálnék. Nálunk ez egy bevett szakzsargon. Nem
tudok rá jobbat mondani, bár tudom, ez nem igazán válasz. Ezek vannak a
dokumentumainkban. Nagyon sok mindenki beletartozik, ez igaz, és valóban próbáltunk az
eddigi programjainkban, pályázati kiírásainkban célzottan meghatározott hátrányokkal
küzdőknek valamiféle lehetőséget biztosítani. Ezzel együtt jogos a megjegyzés.

TÓTHNÉ DR. SCHLÉGER MÁRIA: A részszakképesítésekről természetesen nem
tudom azt mondani, hogy kipróbáltuk, miután az új OKJ rendszere most került kialakításra. A
korábbiakban voltak erre hasonló megoldások, mert az OKJ-ben volt olyan szakképesítés, ami
a mai értelemben részszakképesítésnek számított. Az vezérelt bennünket, hogy az iskolai
rendszerű képzésből – kivéve a speciális szakiskolákat – kizárjuk a részszakképesítés
megszerzését, hogy az iskolai rendszerű képzésből a tanulók egy széles alapozású
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szakképesítéssel kerüljenek ki a munkaerőpiacra. Kapcsolódva a tanulószerződéshez: az a
célunk, hogy hosszabb időn keresztül olyan szakképzésben vegyenek részt, amely biztosítja
számunkra a munkaerőpiacra való belépést, és az egész életen át tartó tanulás folyamán
azokat a kompetenciákat, amelyek lehetővé teszik számára, hogy után részképzésekkel
továbbra is ott maradjon a munkaerőpiacon.

Hozzátartozik még ehhez a tankötelezettség 18 éves életkorra való felemelése, és jó
néhány olyan tényező, amivel azt szeretnénk elérni, hogy a tanuló 18 éves korára – most csak
a szakiskolai tanulókról beszélek – egy teljes értékű szakképesítést szerezzen, és így kerüljön
ki a munkaerőpiacra.

A törvénymódosítási javaslat 10. §-ával kapcsolatosan: a tanulmányokba történő
beszámítás. A korábbi tanulmányok kétféle módon kerülhetnek beszámításra. Az egyik a
tanulmányi idő rövidítése, a másik pedig, amikor valamelyik vizsgarész alól felmentést kap.
Eddig is benne volt a törvényben, hogy az iskola igazgatója dönti el, hogy a korábbi
tanulmányok alapján hogyan csökkenti a tanuló képzési idejét. Ez különösen a
szakközépiskolásoknál érdekes, és igazából csak és kizárólag akkor, amikor valaki iskolát vált
– mert a saját iskolájában természetesen tudják, hogy őt milyen pedagógiai program alapján
készítették fel az érettségire. Illetve még egy dolog, ami számít: a szakmai előkészítő érettségi
tantárgy. Nyilvánvalóan az annak központi követelményei alapján letett érettségi vizsga
beszámításra jogosít. Ha a dokumentumait nézem, akkor a tanuló bizonyítványa, amiben fel
van sorolva, hogy a szakközépiskolai négy-öt év alatt, vagy a szakiskolai két év alatt milyen
szakmai előkészítésben – most összefoglalóan mondtam – vett részt. Ez a bizonyítványában
szerepel, tehát ez az a dokumentum, ami alapján beszámítható, illetve, ha érettségit tett, akkor
ez lesz a másik dokumentum: az érettségi vizsgabizonyítvány az adott szakmai előkészítő
érettségi tantárgyról.

Még egyszer visszatérve a szakképzési törvény 44. §-ára: elnézést, hogyha nem
voltam elég pontos. Amikor a törvénymódosítás megjelent, és előírtuk kötelezően a 10
százalékos emelést, volt néhány adóhatósági ügyünk, és erre hivatkoztam vissza, hogy mihez
képest kell 10 százalékkal emelni. Ezt a pontosítást már a 2005 végi törvénymódosításban
megtettük, hogy egyértelmű legyen a dolog, de továbbra is úgy gondolom, miután
megemeltük 20 százalékra a minimumot, ha most ehhez képest előírnánk egy 10 százalékos
emelést, az körülbelül ezer-ezervalahányszáz forintnyi összeg lenne. Én úgy gondolom, ha az
a szó ott szerepel, hogy kötelező megemelni, akkor ezzel nyilvánvalóan a gazdálkodó
szervezet nem kettő forinttal fogja megemelni a tanulószerződés után járó összeget, hanem
legalább ezer forinttal. De megígérhetem, hogy ezzel kapcsolatosan számításokat végzünk, és
megnézzük, hogy visszakerüljön-e a törvénymódosításba a kötelező emelés százalékos
mértéke. Én úgy gondolom ebben a pillanatban, hogy ez olyan kis összeg, amit nem érdemes
a törvényben szabályozni – ha előírtam, hogy kötelező emelni.

Még egy dologra reagálnék: a hátrányos helyzetűekre. A Nemzeti Szakképzési Intézet
feladatai között kétirányú dolog szerepel. Szerepel a közoktatási törvény szerinti hátrányos
helyzet és az azzal kapcsolatos programok kidolgozása, amelyet eddig is a Nemzeti
Szakképzési Intézet végzett – természetesen a továbbiakban is az ilyen típusú feladatokat, a
közoktatási törvény fogalmai szerint meghatározott hátrányos helyzetűekre, speciális
szakiskolákra vonatkozóan fogja a szakképzési vonatkozásait ellátni.

Köszönöm.

DR. SZIVI JÓZSEF: Csak mert két fontos dolgot elfelejtettem, nagyon röviden.
Az egyik az intézeti alapkezelés. A PM is megkifogásolta egyébként a dolgot, tehát a

felvetés jogos. Ezt le fogjuk játszani, és aztán ők megmondják, hogy elfogadják vagy nem
fogadják el. Ebben azért az ő szavuk a döntő, ez biztos.
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A tanulói juttatásokhoz csak egy dolgot. Felvetődött, gondolkodunk azon, hogy
valamiféle hitelkonstrukciót vezessünk be esetleg itt is, a felsőoktatáshoz hasonlóan. Azért
vannak ezzel gondok, mert kiskorú stb., stb., de adott esetben, aki már 18 elmúlt, annak lehet,
hogy segít, és akkor azért még egy kis pénzhez jut a tanulószerződésen kívül is. Ennyi,
köszönöm.

ELNÖK: Liskó Ica!

LISKÓ ILONA: Ne haragudj, Mária, de ez az érvelés, amit előadtál, teljesen
elfogadhatatlan számomra! Egyrészt nem tudtam, hogy eszetekbe jutott a 10 százalékos
megemelést a tanulónak juttatott 10 százalék alapján számolni. Váltig azt gondolom, hogy ha
egy vállalkozó elszámolhatja a tanulóra vonatkozó költségként a minimálbér 200 százalékát –
pillanatnyilag ez van… (Tóthné dr. Schléger Mária: Az az átalánydíj. Egy másik kérdés.
Alapból az 50 százalékát számolhatja el.) Akkor a tanulónak kifizetett összeg elérheti a
minimálbér 50 százalékát. Akkor vajon miért nem lehet egy törvénybe beleírni, hogy az
indulásnál oda kell adni a 20 százalékot, és hogyha semmi nem indokolja, tehát nincs
teljesítményprobléma a tanulóval, akkor oda lehet adni évente egy 10 százalékos minimálbér-
emelést, és akkor még mindig csak a 40 százalékot érte el, az 50 százalékot még mindig nem
érte el! Ezt miért nem lehet beleírni egy törvénybe a tanulók védelmében, amikor tudjuk,
hogy a tanulók 50 százalékát közelíti a szegények aránya? Szerintem itt – ne haragudjon! –
semmiféle hitelkonstrukciót nem bírok elképzelni egy olyan populáció esetében, amelyiknek
az 50 százaléka minimálszinten él, és ugyanakkor pedig, amikor kikerül ebből az
iskolatípusból, amiről beszélünk, a harminc százalékuk munkanélküliként indul. Akkor miből
fogja azt a hitelt visszafizetni az a gyerek, a családja, vagy nem tudom, kije? Hogy fogják ezt
behajtani? Szerintem itt ez nem működőképes. Amennyire a felsőoktatásban igen, itt annyira
nem.

NAGY JÓZSEF: Mi van akkor, hogyha száz forinttal felemelik?

DR. VÁGÓ IRÉN: Tízzel is felemelheti!

NAGY JÓZSEF: Az már mégis szégyen lenne. De száz forint, az száz forint. És akkor
mit csinálunk?

DR. VÁGÓ IRÉN: Teljesítette törvényi kötelezettségét.

NAGY JÓZSEF: Eleget tett a törvénynek.

LISKÓ ILONA: Ne haragudj, Mária, elfogadhatatlan, amit mondasz.

TÓTHNÉ DR. SCHLÉGER MÁRIA: Azt hiszem, egy tényező kimaradt a dologból:
hogy minimum 20 százalékot írtam elő. Tehát hogyha valaki elindul 40 százalékról, attól nem
várhatom el – miután az 50 százalékát számolhatja el –, hogy még megemelje félévenként 10
százalékkal, mert ha ezt kötelezően előírom, akkor mindenki elkezd visszaszámolni, és
egyetlenegy gazdálkodó szervezet nem lesz, aki a 40 százalékot odaadná a tanulónak. Egy
picit fordított a helyzet.

LISKÓ ILONA: Most hány ilyen van? Tudjuk?
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TÓTHNÉ DR. SCHLÉGER MÁRIA: Természetesen a kamara erre vonatkozóan
rendelkezik adatokkal. Fordítva nézzük a dolgot: nem szeretnénk, ha úgy korlátoznánk le,
hogy lehetővé sem tesszük a gazdálkodó szervezet számára, hogy 40 százalékkal indítsa a
tanulószerződést. Elnézést, hogy ilyen vitába keveredünk, de más oldalról próbáljuk
megközelíteni, és azért vettük ki a 10 százalékot, hogy ne legyen…

NAGY JÓZSEF: Még egy közbeszólásom van: százalék vagy százalékpont? A 20
százalék százaléka vagy az egésznek a százalékpontja? Ezt világossá kellene tenni.

TÓTHNÉ DR. SCHLÉGER MÁRIA: Eddig a törvényben úgy volt, hogy az előző
időszakban kifizetett összeget félévenként 10 százalékkal emelni kell. Így volt a törvényben.
Amit Ica most kért, az egy másik konstrukció, hogy a minimálbér százalékában határozzuk
meg, hogy mennyivel kell emelni. Erre az az ellenérvem, hogy korlátozom a gazdálkodó
szervezetet, és kevesebbet fog fizetni, mert nem engedem meg neki, hogy elinduljon 40
százalékról. A törvényben a minimumot megemeltem, azt kötelező adni, de a gazdálkodó
szervezet nem azt adja, nem az az érdeke. Viszont visszafogom az érdekét, ha előírom a 10
százalékos emelést, mert akkor csak 20 százalékról fog indulni, és szépen egyenként jut el az
50 százalékig. Ezt szeretnénk korlátozni?

LISKÓ ILONA: Írjuk elő az 5 százalékot, és akkor pont eléri az ötvenet.

ELNÖK: János?

SZILÁGYI JÁNOS: Megnéztük, hogy 32 ezer tanulószerződésnél ez hogy működik.
Tulajdonképpen a jó szándék ellenére pont az ellenkezőjét értük el, mert bemerevítette a
rendszert: megadták a kötelező minimumot meg a kötelező kétezer-valahányszáz forintos
emelést, és gyakorlatilag beállt a rendszer olyan 30 százalékos minimálbér-szintre. Mi ezt
szeretnénk közelíteni az 50 százalék felé. Hogyha bemerevítjük a rendszert, a gyerekek
rosszabbul járnak, mert kevesebbet kapnak – bármilyen furcsán hangzik. Ha nem merevítjük
be, akkor a gazdálkodó azt mondja, hogy adok 30 vagy 35 százalék indulót.

És van még egy másik probléma. Azt mondták a gazdálkodók, a kötelező emelés
olyan hatást váltott ki, hogy nem jár be, késik két óra hosszát, úgyis megkapja az emelést. A
lusta, hanyag tanulókat támogattuk így, a jól teljesítő tanulók pedig ugyanazt kapták. Ezt is
figyelembe kell venni, mert az a célunk, hogy egy kicsit a munkára próbáljuk szocializálni
őket, tehát pedagógiai szempontból is problémák voltak ezzel a rendszerrel.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Én ezzel a vitát lezárom, és azzal foglalnám össze, hogy
az OKNT megtette szövegszerű és érdemi javaslatait, ezen kívül a szövegalkotók belátására
és tapasztalatára bízza, hogy ebből mit fogad el. Mi nem határozhatunk a szövegről,
ugyanakkor amit erről kiadunk és nyilvánosságra hozunk, abban meg fogjuk említeni
mindazokat a megjegyzéseket, amelyeket ehhez az anyaghoz tettünk.

Végezetül nem azért kérdezem, hogy válaszoljanak most rá, csak érdekes volna tudni,
hogy az itt elhangzottak közül volt-e olyan javaslat, amit elfogadásra érdemesnek tartottál.
Ennek tükröződnie kellene a szövegben. Ha nem, akkor volt egy jó fejtornánk, és ez sem
haszontalan. Nem kérem, hogy most válaszoljanak…

DR. SZIVI JÓZSEF: De azért erre illendő lenne.

ELNÖK: Nem akartam kényszerhelyzetet teremteni, csak fölvetettem a lehetőségét.
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TÓTHNÉ DR. SCHLÉGER MÁRIA: A 15. §-sal kapcsolatban felvetették, mi az,
hogy gyakorlati előképzettség. Ezt biztosan módosítani fogjuk, mert olyan kifejezés, ami nem
feltétlenül értendő. Ebben a pillanatban ott tartunk, hogy gyakorlati kompetenciák fognak
szerepelni ebben a paragrafusban. Ez például egy olyan típusú felvetés volt, amit köszönettel
veszünk – természetesen az összes többit is. Van, amiben még további viták várhatók.

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Azért tessék még gondolkodni azon a kifejezésen!

ELNÖK: Nem szerettem volna az OKNT számára elismerést kiprovokálni, hogy
hasznos javaslatokat tettünk, csak amikor össze fogom foglalni ezt az egészet, és a
nyilvánosságot valamilyen módon tájékoztatjuk, akkor ez érdekes szempont lenne.

Ezzel ezt a napirendet lezárom, a megjelenésüket köszönöm.
Egy dologban kell még okvetlenül határoznunk – Brassói urat tisztelettel kérem, hogy

foglaljon itt helyet –: a 100/1997-es kormányrendelet módosítási tervezetéről. Ennek a 6.
pontjában van egy fogalmazási probléma, amit jeleztél. Kérlek, erre térj ki, hogy ez a szöveg
hogy értendő, és utána megnézzük, mit kell csinálnunk ezzel az anyaggal.

BRASSÓI SÁNDOR: Valóban, alapvetően egyetértünk azzal, amit az OÉVB
megfogalmazott, ennek megfelelően most már dolgozzuk is át az anyagot, és megpróbáljuk
átvezetni. A 6. pont valóban értelmetlen, valami elütés történt. Itt igazában arról volt szó az
OÉVB ülésén, hogy a felvételi rendszer jelenleg és a jövőben is százalékokban, tehát
számokban számol, nem osztályzatokban, érdemjegyekben. Az ötfokú skála, amit az
érettségin jelenleg használnak, hogy a tanuló magyarból, történelemből stb. szerez a vizsgán
bizonyos pontszámot, és ezt még átváltják osztályzatra: jeles, jó, közepes, elégséges. Ez most
így van. Azzal, hogy 2008-tól kezdve gyakorlatilag átalakul a felvételi rendszer egy 500
pontos rendszerré, ahol a szerzett pontok esetében ez a száz pont–száz százalék struktúra fog
életbe lépni, tulajdonképpen értelmetlen az osztályozás, mert ezeket mindig újra át kell
váltogatni osztályzatra. A százalékpontok önmagukban úgyis megjelennek, de megjelenik az
érettségin egy osztályzati leképeződése, de a felvételi rendszerben amúgy is a százalékok
fognak számítani, ott az osztályzatnak nincs értelme. Ezért javasolta azt az OÉVB, hogy adott
esetben be lehetne már építeni ezt is ebbe a rendeletmódosításba, hogy nem kell az ötfokozatú
skálán a tanulókat az érettségin értékelni. Vannak érvek mellette és ellene is. Nyilván az
ellene való érvek között fölvetődött a múltkori OKNT-ülésen is, hogy az ötfokú skálának van
egy tradíciója, a szülők számára és a gyerekek számára elfogadott rendszer. Ez az, ami
igazából olyan érv, ami azt mondatja, hogy még erre ne kerüljön sor. Mindenestre az OÉVB
ezt javasolta.

A mondat valahogy úgy szólhatna – bár nem az én tisztem megfogalmazni –, hogy a
felvételi pontozásának kialakulásával értelmét veszti a későbbiekben. Ezt nyugodtan meg
lehet tenni, majd a tárcavezetők mérlegelik, hogy ennek alapján ezt a dolgot vállalják-e.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Hozzászólást kérek az OÉVB állásfoglalásához!

LISKÓ ILONA: Nem értettem pontosan, hogy akkor, ha áttér a felvételi rendszer az
500 pontra, akkor tulajdonképpen az az ötfokú skálával nagyon jól összeegyeztethető. Nem is
kellene más, mert a száz pont, a mostani százalék nehezen egyeztethető egy ötfokú skálával.
De az 500 pont már nagyon jól!

BRASSÓI SÁNDOR: Bocsánat, nem! Az 500 pontból 200 pontot szerezhet…
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LISKÓ ILONA: Akkor nem. Ez nem stimmel, félreértettem. Tehát marad a száz meg
az öt fokozat.

Én is azt gondolom, ennek érdekében, hogy illeszkedjék, ami egy adminisztratív
dolog, nem szabad most ehhez hozzányúlni, mert éppen elég vegzálásnak érzik már a szülők
meg a gyerekek az érettségi reformot. Nem kell minden évben valamit újítani. Ez nem olyan
fontos, ki lehet számolni, lehet alkalmazni. Nem éri meg azt a közéleti – ha nem is vihart –
hullámverést, amit ez okozna, hogy az érettségin nem lehet tudni, ki kapott jelest vagy ki
kapott közepest.

A másik megjegyzésem: nagyon fontosnak tartom az OÉVB második pontját, ami arra
vonatkozik, hogy a két év tapasztalatai alapján történjék egy újragondolás az érettségi
rendszerében, mert már-már kezdem azt érzékelni a szakmában, hogy szinte mindenki úgy
gondolja, hogy ez a kétszintű érettségi nagyon bevált, jól működő dolog. Nekem továbbra is
súlyos kétségeim vannak, hogy egyáltalán érdemes volt-e megcsinálni. Egy ilyen tapasztalat-
összegyűjtő, újragondoló meditációt a dolog szerintem mindenképpen megérdemel.

ELNÖK: Gyorsan menet közben válaszolnék erre. Amikor miniszter úr itt volt
legutóbb, és az előkészítő beszélgetésen, amit velem folytatott, említettem, hogy az OKNT-
nek volt egy határozata, amely szerint az érettségi egész problémaköre kerüljön ide. Ő
rendkívül lelkesen fogadta. Mondtam, hogy ennek előfeltétele, hogy ehhez egy előterjesztés
kell, a levegőben nem tudunk erről vitatkozni, de amennyiben gondolja, hogy az OKNT már
az előterjesztés fogalmazási fázisában egy-két kollégával, szakértővel ebben vegyen részt, én
látatlanban a ti bőrötökre felajánlottam. Tehát záros határidőn belül ide fog kerülni az egész
érettségi problematika, aminek nyilván ez az egyik pontja, amit említettél.

Szabados úr, aztán Trencsényi!

DR. SZABADOS LAJOS: Két megjegyzésem van. Az egyik az ominózus 6. ponthoz.
Én nem értek vele egyet. Ez részint kimenetszabályozás, részint bemenetszabályozás. A
kimenetszabályozásnál, mindaddig, amíg ki nem megy, ötfokozatú skálán osztályozzuk. Ez
egy rendszer befejezése, ezért én ezzel nem értek egyet.

Furcsának találom, hogy a választható közismereti tantárgyak huszonhatodikjánál a
„Bibliaismeret – Hit Gyülekezete” megjelent. Én ezt nem értem, és nem is értek vele egyet.

DR. VÁGÓ IRÉN: Az OKNT elfogadta.

DR. SZABADOS LAJOS: A többit is elfogadtuk, és sehol semmi nem szerepel.
Csináltak nekünk anyagokat, és utána elfelejtettük, hogy kié. Egyetlenegy helyen van a Hit
Gyülekezete. Nem értek vele egyet.

DR. VÁGÓ IRÉN: Mi kértük, hogy szerepeljen, mert úgy gondoltuk, a fogyasztók
megtévesztése, hogyha úgy megy ki, hogy Bibliaismeret. Ezt az OKNT kérte, hogy ott
legyen, mindenki tudja, hogy…

DR. SZABADOS LAJOS: Akkor sem értek vele egyet, de megértettem.

ELNÖK: Trencsényi Laci!

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Nekem a 6. ponthoz és a végén a 2. ponthoz van
hozzászólásom. Mindkettő megjelent már. Számomra a 6. pont nagyon korrekt
megfogalmazás, mert egy tényt közöl. Ebben a formában leírása annak a valóságnak, ami
létezik. Javaslom, hogy ma ne kezdeményezzünk vitát az ötfokú osztályozásról mint nemzeti
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hagyományról – a koleszteringazdag szalonna is nemzeti hagyományunk, a kőszén-tüzelésű
hőerőmű is nemzeti hagyományunk, az ólomtartalmú benzin is nemzeti hagyományunk, de
nem szoktunk hozzá ragaszkodni. Egyszer érdemes lenne az OKNT-ben napirendre tűzni az
iskolai értékelés alternatív és hagyományos formáinak viszonyát. Fontos dolognak tartom, de
nem ebben az anyagban. Mellesleg úgy tudom, hogy a közoktatási törvény ma lehetőséget ad
alternatív osztályozásra is, tehát ez a rendszer megbomlott. Én drukkolok, hogy bomoljon,
divergáljon, de ne ma vitassuk. Ez a 6. pont egy nagyon jó kijelentő mondat, amelyik valóban
a döntéshozók figyelmét felhívja, hogy ezzel a dologgal egyszer foglalkozni kell.

A 2. pont viszont ebben az utolsó három határozati javaslatban – miközben a dolog
lényegével egyetértek -, a megfogalmazása sugalmazó, illetve félreérthető, mert a fene tudja,
mi az, hogy új rendszer. Hogy mit nevezünk újnak, az egy filozófiai kérdés, hogy mihez
képest. Mit nevezünk átfogónak, és mit nevezünk újragondolásnak? Itt egy szolidabb
megfogalmazás, egy szikár, tárgyszerű megfogalmazás, hogy a miniszter álláspontjával
egybehangzóan támogatjuk azt, hogy az ekkor és ekkor bevezetett érettségi tapasztalatai
felülvizsgálatra kerüljenek. Utána majd megtudjuk, hogy mit fog át, mit nem, az újragondolás
mekkora horderejű. De itt ez a javaslat sugall egy megoldást: hogy francba, ami most van, és
valami újat helyette. Ezt meg így prejudikálásnak érzem.

Azzal egyetértek, hogy legyen ilyen, csak ne így fogalmazzuk meg.

ELNÖK: Mielőtt szólsz, hadd válaszoljam neked is, Laci, amit az előbb mondtam.
Hogyha elfogadtuk, hogy az egész érettségi problematika idekerül, ezzel a miniszter
egyetértett, és vállalt egy ilyen előterjesztést, akkor nyilván ez ennek részeként ide fog
kerülni. Ez a 2. pont úgy fogalmazódik át, hogy hivatkozva az OKNT korábbi határozatára,
lázas érdeklődéssel várjuk-sürgetjük az érettségi teljes problematikájának tárgyalását, és
OKNT elé terjesztését.

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Ez jó, mert nem hangulatkeltő.

ELNÖK: Irén keze volt a levegőben, utána Ica.

DR. VÁGÓ IRÉN: Tényleg azt gondolom, hogy ez a pontozás és az ötfokozatú skála
most nem aktuális, de élénken él az emlékezetemben, hogy amikor az OKÉV beszámolt az
érettségi dolgozatok pontozása és főleg az érettségi feleletek pontozásáról, ezeken a négyes-
ötös átszámíthatósági határokon komoly torzítások vannak a miatt, hogy egyszerűen ott
próbálnak egy jegyet emelni. Bizonyos értékek egyszerűen nem jelennek meg a százfokú
skálán: az egy-kettővel kevesebb, mint a négyes, az egy-kettővel kevesebb, mint a hármas.
Ilyen dolgozatok valamiért nem születnek, és ez elég furcsa, mert egy közel normál eloszlású
dolognak kellene lennie, és lyukak vannak. Ilyen tekintetben azt gondolom, csökkentené
ezeket a hatásokat, hogyha valóban nem lenne az az átváltási kényszer. Más oldalról a
nyugalom nagyon fontos.

LISKÓ ILONA: Annyi kiegészítést szeretnék tenni – szerintem ez az újragondolás
nagyon is jó, hogy benne van. Ennek a dolognak nagyon súlyos tétje van azon kívül, hogy én
nem értek egyet a kétszintű érettségivel. A kormányprogramban is, meg a miniszter úr több
megnyilatkozásában is arról van szó, hogy a felsőfokú felvételinél az államilag dotált képzés
esetében kötelezővé akarja tenni az oktatási kormányzat az emelt szintű érettségit.
Tulajdonképpen változtatni akarnak… (Közbeszólások.) Dehogynem! Többször nyilatkozta a
miniszter úr. (Brassói Sándor: A rendeletben nem ez van.) Jó, akkor ezt majd válaszolja meg!

Én mindenesetre ennek a törekvésnek a jeleit látom, hogy az állami képzésbe emelt
szinten lehet csak bejutni. Azt gondolom, hogy ha ez mégis bekerül valahová, a
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nyilatkozatokon túl, akkor ebből országos botrány lesz, mert a felsőoktatásnak az érdekeivel
tökéletesen szembe megy, nem beszélve a tendenciáról, hogy évről évre csökken a gyerekek
száma, tehát szigorítani a bachelor szintnél a bemenetet, amikor éppen be akarjuk vezetni az
alapozó képzés utáni kemény szelekciót, ennek aztán végképp nem látom semmi értelmét. Ha
Sándor megnyugtat, hogy erről nincsen szó, nagyon örülök, és akkor csak nyilatkozati PR-
problémákról lehet szó.

NAGY JÓZSEF: Én is azt javaslom, hogy ez az utolsó pont most ne szerepeljen. Ha
egyszer úgyis felülvizsgáljuk a dolgokat, akkor végre a skálakérdést is gondoljuk végig!
Semmi akadálya annak, hogy egy olyan skálát csináljunk, amiben egytized is lesz. Akkor
pontosan tudja mindenki, hogy a 4,7 mit jelent. Vagy hogyha 500 fokú skálát csinálunk,
teljesen mindegy, akkor két tizedes kell, mintha osztályzat lenne.

Annyiféle megoldás van, ami a hagyományt is megőrzi, meg a részletesebb minősítést
is. Mert az a baja az osztályzatnak, hogy az nem részletes. Talán még a százfokú sem!
Kidolgozott technikák vannak, és ezt az egészet újra végig kell gondolni. Én nem hiszem,
hogy ne bírná ki az ország ezt a felülvizsgálatot. Hátha sikerül a skálát szabni ahhoz, ami van,
hogy mindenkinek érthető legyen, meg eléggé nagy legyen a differenciáló ereje, meg ne
ugráljon, meg isten haragja… Ezekre megvannak a technikák. Szégyellem magam, hogy
mondom: én ezt egyszer leírtam már vagy nyolc-tíz évvel ezelőtt, de senki nem törődik vele.

ELNÖK: A következő szöveget szeretném javasolni. Nem testületi határozat – mint
mondtam az ülés elején –, ilyet nem tudunk hozni. A hozzászólások alapján azonban ehhez a
tervezethez valamit mondanunk kell.

Ha jól összegzem, akkor a 6. pont kivételével nem volt vitatott az OÉVB
előterjesztése. Ennek a 6. pontnak az egyik értelmezése, amit Trencsényi Laci mondott, hogy
itt közöl egy tényt, de tekintve, hogy ez különböző következtetésekre adhat módot, nem
tisztázó, inkább zavart keltő. Ezért én azt foglalnám össze az OKNT jelen lévő tagjainak
véleményeként, hogy a 6. pont kivételével a javaslattal egyetértett, a 6. pont által gerjesztett
vitát átteszi arra az időpontra, amikor a minisztérium által megígért, az érettségi teljes
problematikáját tárgyaló előterjesztés az OKNT elé kerül.

Úgy fogom a közleményben megfogalmazni, hogy „a jelen lévők”, és föl fogom
sorolni, hogy mégis világos legyen, kiknek a nevében összegzem ezt.

Brassói Sanyi, így elfogadható?

BRASSÓI SÁNDOR: Abszolút elfogadható, az „aláírásával” kijavításával.

ELNÖK: Persze, a bevezetésével.

BRASSÓI SÁNDOR: Egyetértek a 2. ponttal kapcsolatban is, különösen, amit
Trencsényi Laci mondott: valóban, ez a szövegezés nagyon rugalmas. Jelzem, hogy már
készítettünk egy anyagot, ami az OKI-nak egy elvégzett elemzésére, valamint az OKÉV
elvégzett elemzésére épülve egy oktatáspolitikai, stratégiai dokumentum. Erről volt
szakmapolitikai egyeztetés a házon belül, és jelenleg további anyagokat gyűjtünk az OKI-tól,
és várhatóan december elejére-közepére elkészülhet egy olyan anyag, ami alkalmas arra, hogy
megmerítődhessen a szakpolitikában, ugyanakkor bizonyos csomópontokat sugalmaz,
közvetít, amelyek felmerülnek amúgy is az érintettekben, mint a jelenlegi érettségivel
kapcsolatos vitatott pontok. Egyet világosan látni kell: bárhol bárki hozzányúl a rendszerhez,
annak számos ponton nagyon komoly konfliktusos következményei vannak. Ezt tudni kell, és
mérlegelni kell, hogy milyen módon, milyen kockázattal, milyen feltételrendszerrel lehet
vállalni. Partnerként tekintünk nyilván az OKNT-re, és ilyen anyag születhet, de a tárca
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biztosan nem akar idehozni olyan anyagot, amelyik úgymond sarkosan veti föl ezeket a
problémákat. Erre tehát kérünk egy hónapot.

ELNÖK: Tőletek függ, hogy mikorra terjesztitek ide, és akkor mi is kérünk két hetet
legalább.

BRASSÓI SÁNDOR: Augusztusban elkezdtük ezt a munkát.

DR. VÁGÓ IRÉN: Nekünk szánjátok vagy másnak – az a kérdés –, mert mi meg
decemberig vagyunk.

BRASSÓI SÁNDOR: Természetesen ide.

ELNÖK: Köszönöm szépen a megjelenést, mindenkinek további jó napot kívánok!

(Az ülés végének időpontja: 10 óra 22 perc)


