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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 10 perc)

DR. LORÁND FERENC, az OKNT elnöke, az ülés levezető elnöke, a továbbiakban
ELNÖK: Az OKNT ülését megnyitom. Szeretettel köszöntöm a Köznevelési Tanács tagjait, a
körünkben megjelent illusztris személyiségeit a minisztériumnak, társszervezeteknek.

Az első kérdés – mint szoktuk –, hogy az OKNT, ismervén a napirendet,
megszavazza-e. Szeretném tájékoztatásul közölni, hogy az egyebek napirendi pont keretében
a reggeli megbeszélés értelmében állást kellene foglalnunk a két üléssel ezelőtt erőteljesen
forszírozott, úgynevezett programcsomag szakértői véleményezése, illetve akkreditációval
egyenértékű szakmai kontrollja ügyében – tehát hogy ezeket hová kell beadni, kik fogják
gyakorolni ezt a szakmai kontrollt, és hogyan. Erről fogok, ha minden igaz, Brassói úrtól
egypár soros előterjesztést kapni, hogy ez hogy történik. Hogyha ez kielégít bennünket, akkor
tudunk ma határozni róla.

Kérdés van-e a napirendhez? Hozzászólás? Javaslat? (Nincs.) Aki elfogadja a
napirendet, szavazzon! (Szavazás.) Volt-e ellenvélemény? (Nincs.) Tartózkodás? (Nincs.)
Megállapítom, hogy a napirendet egyhangúlag elfogadtuk.

Az első napirendi pont a 2007. évi költségvetés tervezett számairól, anyagairól szól.
Gondolom, ezzel kapcsolatban Szüdi úr mond valamit – mert nekünk a napirendben még
Arató Gergely szerepelt, de őt most nem látom. (Kajtárné Botár Borbála: Váratlan
elfoglaltsága adódott.) Előadóként akkor téged tisztelhetünk? (Dr. Szüdi János: Igen.)
Mondjad akkor, János!

DR. SZÜDI JÁNOS: Köszönöm szépen, és megkértem Kajos urat, hogy segítsen.
A benyújtott javaslat újdonságokat tartalmaz, nemcsak az összegek miatt, hanem maga

a finanszírozási rendszer tekintetében is. Ennek több oka van. Egyrészt nagyon régóta az
Állami Számvevőszék által jelzett probléma, hogy a közoktatás finanszírozása tökéletesen
áttekinthetetlen – figyelembe véve, hogy a normatív hozzájárulások tagolódása és a hozzájuk
kapcsolódó feltételrendszerek szinte követhetetlenné váltak –, ezért az a feladat hárult az
érintett minisztériumokra – elsősorban nyilván a Pénzügyminisztériumra, ehhez kapcsolódóan
az Oktatási és Kulturális Minisztériumra és az Önkormányzati Minisztériumra –, hogy
valamilyen más megoldást találjanak ki, amely megoldásnak a közoktatás terén ki kell tudni
fejeznie azt is, hogy mi az állam kötelezettsége a finanszírozás terén, és mi a fenntartói
kötelezettség. A közoktatásról szóló törvény 114. § (8) bekezdésében egyértelműen
meghatározza, hogy az intézmény működésének a felelőssége nem az állam terhe, hanem a
fenntartóé, ehhez az állam a költségvetésről szóló törvényben meghatározottak szerint
hozzájárul.

Az önök előtt fekvő anyag kétfelé osztja a költségvetési évet: szeptember 1-jéig vagy
augusztus 31-éig a hagyományos értelemben vett finanszírozási rendet találják meg, amely
nagy vonalakban, nagyjában-egészében megfelel az eddigi költségvetési törvény szövegének,
és az összegek is hasonlóan alakultak, mint az előző évben.

Innen kezdve jön be az új finanszírozási rendszer, amelynek az első lényeges
változása, hogy nevelési évben és tanévben gondolkodik, tehát szeptembertől a következő év
augusztus 31-éig állapítja meg a finanszírozást, ily módon jelezve, hogy egy nevelési évben,
tanítási évben mi az az összeg, amiben a fenntartók gondolkozhatnak.

A fő normatívák, amelyek, úgy gondolom, érdekesek. Az óvodákban, az alapfokú
művészetoktatás kivételével az iskolákban egy alapnormatíva létezik, ami egy úgynevezett
teljesítménymutatóra épül. E teljesítménymutató belső tartalma az érdekes – természetesen az
összeg a legérdekesebb, de annak számítása más módon történt –, tehát az, hogy adott
egységet milyen módon kell meghatározni, ez a közoktatási törvény paramétereire épül. Ez
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azért jelent előrelépést, mert ez az első olyan pénzügyi rendszer, amelyik figyelembe veszi a
közoktatási törvény 52. és 53. §-ában található paramétereket, nevezetesen hogy az iskolában
kötelező tanórai foglalkozások, nem kötelező tanórai foglalkozások és egyéni foglalkozások
vannak. Az óvodában pedig kétfajta feladat van: az egyik a közoktatási törvény feladata, a
másik pedig a gyermek megőrzésével kapcsolatos feladat, amihez a törvény 50 órás időkeretet
határoz meg, erre irányul a szabályozás, illetve az úgynevezett teljesítményegység
meghatározása.

Az iskolai oktatásban a teljesítménymutató – mert az értelemszerűen nem került
kifejtésre a törvényben – magába foglalja azt az időkeret, amit hátul, a közoktatási törvény 1.
számú melléklete 3. részének 7. pontja állapít meg: az úgynevezett 5 százalékos időkeretet,
amely azt mondja, hogy az osztályfőnöki feladatok ellátásához, a felügyelethez, a különböző
pedagógiai dokumentumok elkészítéséhez 5 százalékos időkeretet kell biztosítani a
fenntartónak az intézményekhez. Magában foglal továbbá osztályonként két órát, az
úgynevezett vezetői feladatok ellátásához. Ebből származik az időkeret, amely a számítás
alapja.

A másik nagyon fontos paraméter ehhez az átlag osztály- és csoportlétszám. Nagy
erőfeszítéseket kellett tenni, hogy a maximális létszámmal számoljanak-e vagy az
átlaglétszámmal. A közoktatásnak kedvező, hogy az átlaglétszámmal történik a számítás – ezt
nem kell különösebben magyaráznom.

A harmadik nagyon fontos paraméter a pedagógusok kötelező óraszáma, ahol sikerült
elérni, hogy az elrendelhető két óra ne szerepeljen, tehát ez a 22 óra, ami osztószámként
szerepel, kedvezőbb, mint ha 24 lenne – hiszen minél magasabbak a paraméterek, annál
kedvezőtlenebb a számítás.

Magyarul, ez a 2 millió 550 ezer forint a közoktatási törvénynek a tanórai időkeretére,
a pedagógusok kötelező óraszámára, az óvodai csoportok és az osztályok átlaglétszámára
épülő, kiszámítható paraméter. Ez világossá teszi, hogy az állami költségvetés a közoktatásról
szóló törvényben meghatározott paraméterek mentén finanszíroz, és nem mond semmi olyat,
hogy ennél többet nem lehet, csak azt mondja, hogy ennek a finanszírozása fenntartói feladat.
Ez innentől kezdve világossá válik.

További újítása a rendszernek, hogy azoknak a támogatási formáknak egy részét,
amelyek speciális feltételekhez kötődnek, átvitte az 5. számú mellékletbe - például megjelenik
ebben egy olyan, hogy esélyegyenlőséget segítő normatív támogatás -, ami azért kedvező,
mert egy miniszteri rendeletben tudjuk megmondani, hogy milyen feltételekkel vehetik
igénybe, és kaptunk hozzá fedezetet, hogy lebonyolítsuk és ellenőrizzük. Sokszor elhangzott
kritika volt a területről és az ÁSZ-tól is, hogy úgy kerülnek le pénzeszközök, hogy ezeknek a
valós ellenőrzése nem valósulhat meg. Így például az integrációs feladatok ellátása, a
nemzetiségi plusz feladatok ellátása ilyen értelemben pályázati rendszerben kerül leosztásra,
amelyhez szakmai ellenőrzés fog párosulni. Ez évben először tudtuk ezt megcsinálni a
kisebbségi oktatásban, ahol például úgy tudtuk ezt kiírni, hogy a pedagógiai szakmai
szolgáltatást vegyék igénybe, tehát ez az egyik feltétele volt a nemzetiségi feladatellátásnak,
és ezt dokumentálják, vagyis a pedagógiai intézetek jelezzék vissza, hogy az ott folyó munka
megfelel azoknak a szakmai követelményeknek, amelyek megtalálhatók a
dokumentumokban. Hasonló megoldást szeretnénk majd a halmozottan hátrányos helyzetű
gyerekeknél meg a felzárkóztató oktatásnál, tehát szakmai paraméterek mentén megnézni,
hogy a tanulók tényleg megkapják-e azt a szolgáltatást, amelyért többletpénzt biztosít a
költségvetés.

A számok valószínűleg módosulnak, hiszen a mindenkori költségvetés úgy kerül
benyújtásra, hogy utána méri föl a Pénzügyminisztérium a tényleges tanulói, illetve
gyereklétszámot. Ez a munka beindult, tehát elkészülnek a felmérőlapok, és amikor
visszaérkeznek, akkor lehet majd látni, hogy adott normatívához az a pénzeszköz, amit
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terveztek, jó-e, kevés-e, elég-e, vagy esetleg marad-e többlet, és azt rá lehet tenni, mint ahogy
mindig rátevődik a normatív támogatásokra.

Még egy fontos változás van: a kistérségi támogatások megnövekedése. A közoktatás
feladat-átalakításának, a közoktatási rendszer hatékonyabbá tételének általunk vagy remélem,
önök által is támogatott formája a kistérségi feladatellátás szervezése, ezen belül is a többcélú
intézmények, egységes középiskolák létrejötte. Ez hatékony lehet, hiszen helyben maradhat
az általános iskola alsó tagozata, de kapcsolódhat egy kistérségi iskolához is. Ebben az
értelemben a kistelepülésen maradó tanuló továbbhaladása biztosított, egységes iskolák esetén
pedig az érettségiig való eljutása, hiszen az új szabályok szerint ilyenkor semmilyen felvételi
eljárás nem tartható a gyerek részére. Ez azt a problémát tudja kiküszöbölni, hogy a
kistelepülésen lévő 4 vagy 6 évfolyamos iskolákban esetleg szegénysorból érkező gyerekek
felkészítése nem üti meg a nagyvárosi szintet, nem tudnak bejutni középiskolába, és ezért
hátrányos helyzetbe kerülnek. A kistérségek tekintetében külön ösztönzőt épített be a
Pénzügyminisztérium az egységes középiskolákhoz, és miután a törvény tiltja a
továbbhaladás bármilyen felvételi eljáráshoz kötését, reményeink szerint ez az ösztönző
rendszer segíteni fog a tanulók helyzetén.

Köszönöm szépen a türelmüket.

ELNÖK: Én is köszönöm a bevezető szavakat. A hozzászólások következnek. Horn
György jelentkezett elsőként.

HORN GYÖRGY: Tisztelt Tanács! Bár az 1 napirendi pont és a 2. napirendi pont, a
fejlesztés nyilván valamelyest összefügg, és lehet, hogy érdemes lenne a végén majd
visszatérni a két dolog viszonyára, én egyelőre csak a 2007/2008-as költségvetéshez tennék
javaslatokat, megjegyzéseket.

Az első éppen az, hogy én a magam részéről támogatom az ilyen típusú átállást, tehát
azt gondolom, ez egy helyénvaló törekvés, megkönnyíti a közoktatási intézmények
működését. Ugyanakkor fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a többelemű egyidejű átállással
az adatszolgáltatási és egyéb rendszerrel kapcsolatban várhatóan számos dilemma, probléma
lesz.

Az első mindjárt az, hogy – nem tudom, a tanács számára ez mennyire nyilvánvaló –
az egy évben kétszer történő adatközlő korrekciót, a szeptember 15-eit, ami október 1-jén
beküldendő, és a februárit az átállás rendszere hogyan fogja kezelni. Erre én nem láttam
nyomokat, de reményeim szerint van róla valamilyen elképzelés. Azok tudják csak, akik
iskolában ténykednek, hogy ez egy nagyon súlyos kérdés; van kimaradó, átlépő, kilépő,
beiratkozott, tehát elég nagy a mozgás egy tanéven belül is, és itt másfél évről van szó.

A másik egy ennél még lényegesebb dilemma, kérdés. Nem találom a költségvetési
törvényben, hogy ennél az új típusú normatív számításnál ki az adatközlő és ki a megállapító.
Tehát itt a MÁK az, aki megmondja, hogy mennyi a pénze egy adott intézménynek, vagy az
intézményfenntartó mondja meg, és a MÁK ellenőrzi? Ez egyáltalán nem mindegy, hogy az
adatközlő rendszer maga hogyan működik. Arról nem is beszélve - bár ez nem témája ennek
az ülésnek -, hogy jelen pillanatban a KIR, fogalmazzunk finoman, egyrészt jogilag szerintem
rendezetlen, hogy kht. formában működik állami feladattal. Másrészt pedig az külön dilemma,
hogy egyáltalán nem megbízható ez az adatrendszer, nem átfordítható az egyik a másikra, és
így tovább, tehát nagyon súlyos dilemmák lehetnek, hogy ha ezt a MÁK közli az
intézménnyel, akkor mi van, vagy ha az intézmény közli, akkor ki ellenőrzi. Én ezt egyáltalán
nem látom, és ez egy ilyen átállásnál, függetlenül attól, hogy jó vagy rossz megoldás,
számtalan komoly problémát okozhat és fog is okozni várhatóan. Jó, ha erre felkészülnek.

A többi már konkrétabb kérdés. Azt hiszem, másfél évtizede mondom el mindig,
minden ilyen költségvetési törvénynél, hogy jó lenne, ha az óvoda és az általános iskola
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normatívája végre egybeesne. Semmi nem indokolja a különbségtételt, és az a helyzet, hogy
ráadásul bizonyos normák tekintetében az óvoda drágább is, mint az általános iskola alsó
tagozata. Ennek nincs ésszerű oka, és az látható, hogy az óvodák alulfinanszírozottabbak –
mindenki alulfinanszírozott, de ezen belül az óvodák alulfinanszírozottabbak –, mint az
általános iskolák osztálytanítós rendszere; a két óvónő meg egy dadus, illetve a két tanítónő
között van egy érdemi különbség. Ezt már egy jó évtizede a besorolási rendszer sem
indokolja, mert ott is felsőfokú végzettség a szakképzettségre az előírás.

Úgy látom, ezzel a normatívaátállással az általános iskolák alsó tagozatai rosszabbul
fognak járni. Én nem láttam sehol normatívára vonatkozó számítást. Reményeim szerint van
ilyen, de nem láttam. Most elkezdtünk ezzel foglalkozni a hálózaton belüli intézményeknél,
de csak a jövő héten fogok tudni válaszolni arra, hogy melyik iskolatípus hogy jár ezzel az
átállással. Úgy tűnik az elején most már, hogy az alsó tagozat osztálytanítós rendszere az 1,1-
es szorzóval hátrányba kerül, ami azért okoz gondot, mert ha jól emlékszem, a
kormányprogramban határozottan benne van a kistelepülések osztálytanítós rendszerű
iskoláinak a fenntartása. Ezt érdemes újragondolni, illetve a megfelelő módon, képviselői
kezdeményezésre, vagy kormányzati támogatással módosítani.

Nem látszik a költségvetésből, hogy az egészségügyi, szociális szakfeladatok ellátása
mennyire különül el, illetve elkülönül-e egyáltalán az intézményeknél a normatív számításnál.
A rendszer eddigi logikája az volt, hogy van egy tanuló, akinek van valamennyi pénze, és
ebbe minden beletartozik. Ez a dolog filozófiája – most mindegy, hogy tudjuk, nincs benne
minden, de mégis ez a filozófia. Most viszont a filozófia azt mondja, hogy van egy
szakfeladat, amire az állam ennyi és ennyi pénzt ad. Csakhogy ebben a szakfeladatban az
olyan típusú feladatoknak, amik az iskolák számára kötelező jelleggel megjelennek, amik a
hálózat nem nevelési-oktatási teendőihez tartoznak – márpedig ezek számosak, nem
kívánnám felsorolni, mert valószínűleg nem lenne erre elég az ülés ideje –, az egységes
normába való beszámításának nem látszanak nyomai. Gyaníthatóan azért nem látszanak, mert
akkor kiderült volna, hogy az erre való átállás drágább, mint az eredeti finanszírozás. Itt az
OKM-mel valószínűleg nem vitánk, hanem szövetségünk alakítható ki ebben a kérdésben.

Ismét kérném – megint egyszer nem sikerült, mindig újra elmondom –, hogy amikor a
költségvetési törvény önkormányzatokról beszél, akkor nem önkormányzatokról, hanem
iskolafenntartókról van szó, és öröm lenne, ha végre-valahára nem külön jogszabályban –
emlékezetem szerint a 30. §-ban – lenne szabályozva, hogy mi van azokkal, akik nem
önkormányzatok. Ha ide, a normatív szabályozás rendszerébe az kerülne be, hogy „az
intézmény fenntartója, aki…”, és akkor onnantól kezdve benne vannak az egyházi,
alapítványi, sőt, a magánintézmények is.

Szüdi úr jelezte, hogy ebben a számítási rendszerben az órakedvezményesek – nagyon
tág körről beszélünk: az igazgatótól a vezető tanárig nagyon sokféle ilyen létezik –
valamilyen formában számításra kerülnek. Nem is olyan nagyon régen a kötelező vezetői lista
csökkent a közoktatási törvényben – tehát hogy egy intézménynek hány ilyennek, olyannak,
amolyannak kell lennie –, amivel akkor én egyetértettem, és örömteli változásnak tartottam.
Most úgy látom, hogy ennek a kötelezettségnek a kivétele a közoktatási törvényből utólag
anyagi hátrányokat fog jelenteni az intézmények számára, mert a normatívaszámításban
számtalan olyan szakfeladat van, ami a fenntartóra bízódott a továbbiakban, ebből
következően a központi norma kiszámításából feltehetően – legalábbis én nem látom –
kiesett.

Ugyancsak komoly problémának tartom két szempontból is a művészeti iskolákkal
kapcsolatos előterjesztést. Az egyik evidencia, és politikai döntés, hogy a csoportos művészeti
alapképzésben a 68 ezerről két és fél év alatt 40 ezerre csökkent normatíva nagyon súlyos
problémákat okoz. Ami ennél fontosabb – és szerintem súlyosabb – gond, hogy az egész vita
a művészeti alapképzés során az volt, hogy itt egy minősítési rendszert kell kialakítani, mert
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számos olyan eleme van a művészeti alapképzésnek, amelyik pénz kiszívását tette lehetővé az
állami költségvetésből. Úgy tűnik, hogy ez a normatíva most már csak azoknak lesz elegendő,
akik nem végzik el rendesen a feladatokat, vagy egy fordított hatást fogunk elérni ezzel. Én
úgy látom, a művészeti alapképzés ellehetetlenítése súlyos hiba lenne. Itt egy óriási nagy
hálózat alakult ki 1997 és 2005 között: 365 ezer gyerekről beszélünk. Gyakorlatilag az ország
egészébe, a kistelepülésekre is elvitte a művészeti alapképzést, beleértve a táncot, a balettet, a
képzőművészetet is. Én nem vitatom, hogy ennek egy része nyilván kulturális és nem
közoktatási jellegű, de most már, hogy egyben van a tárca, ez talán nem is olyan nagy gond,
ez csak korábban merült fel. Úgy látom, hogy itt az állam ilyen típusú kivonulása ezt a
hálózatot pont a végeken fogja tönkretenni. És ami ennél is fontosabb, hogy azt a minősítési
eljárást, ami tavaly június óta alakulóban van, a költségvetési törvény szerint szeptemberig
végig kell csinálni. A dolgok ismeretében állíthatom, hogy ez lehetetlen, nem fog
bekövetkezni. Olyan szituáció van – nem akarom a tanácsot a részletekkel untatni –, hogy a
művészeti alapképzésben a minősítési eljárás kapcsán – nem olyan régen épp itt a házban
tettünk ígéretet Szüdi úrnak, hogy ez januárban elkezdődhet – obstrukció van, és nem
sorolom. Kizártnak tartom, hogy a szeptemberi időszakra megszülessék. Az pedig, azt
gondolom, azt a skandalumot fogja eredményezni, hogy vagy mindenki kevesebbet kap, vagy
senki.

Úgy látom, hogy a szakmai vizsgákra elkülönített 470 millió forint nem lesz elegendő
a szakvizsgák lebonyolítására. Fel kellene mérni a tényleges szükségleteket. Itt eleve van egy
csúszás a május-júniusi és a decemberi kifizetés között, ez régóta problémát okoz.

Átnézve az egész költségvetést, van egy olyan tétel, ami a közoktatás területén, a
közoktatás-fejlesztés közalapítványi finanszírozásánál egy egymilliárdos szám. Ez egyben azt
is jelenti, hogy ebben benne van az „Oktatásért” Közalapítvány is, mármint ennek a
kormányzati része?

Fontos dilemmának tartom, és várhatóan problémát is fog okozni a kistérségi
normatíváknál az, hogy hogyan lehet kistérségbe csatlakozni. Ugyanis kistérségi ellátást
nemcsak a helyi önkormányzatok, hanem például a független iskolák, egyházi intézmények is
ellátnak, ugyanakkor az ehhez való csatlakozást az önkormányzati törvény nem teszi
lehetővé. Itt van egy törvényi dilemma. A magam részéről egyetértek azzal, hogy a
költségvetési törvény ne legyen salátatörvény, ez jó, hogy most nem az, de itt van egy olyan
alapprobléma, ami finanszírozási nehézségeket és működési nehézségeket is fog okozni.

Úgy gondolom, a szakmai szolgáltatás, a 720 forintos normatíva, különösen a 100 fős
és ennél kisebb intézmények számára gyakorlatilag kidobott pénz, vagyis használhatatlan
ott ez az összeg. Tessék elgondolni, hogy egy100 fős intézmény esetében ez 72 ezer forint
egy évben, amit szakmai szolgáltatásra fordíthat egy intézmény. Magyarországon, bár
arányában nem olyan nagyon sok gyerek van az ilyen százfős vagy ennél kisebb létszámú
iskolákban, de szám szerint ezer intézményről beszélünk, tehát nem kicsi számról. Ezt vagy
differenciálni kellene, vagy megnövelni.

Egyelőre ennyi, de aztán még a második napirendnél egypár dologgal visszatérnék
erre. Köszönöm.

ELNÖK: A következő hozzászóló Szenes György.

DR. SZENES GYÖRGY: Köszönöm szépen, nem is hozzászólnék: kérdéseim
lennének, amelyekben szeretnék tisztán látni.

Látom a 318 ezer forintos kollégiumi normatívát. Gondoltok-e itt másfajta
finanszírozási rendszerre való átállásra. Tudjuk, hogy tavaly óriási gondokat jelentett a
kollégiumnál a lecsökkentett normatíva, idén megint csak nagyon problémás. Remek
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kimutatások vannak arról, hogy egy kollégiumi tanuló mennyibe kerül: ez még az 50
százalékát sem fedezi annak a költségnek, amibe valójában a kollégiumi tanuló kerül.

A második kérdés, amit, János, említettél, de nem látom a törvényben rendesen benne,
hogy a közoktatási törvény utolsó módosítása szabályozza ezt a kétórás ingyenrobotot. (Dr.
Szüdi János: Nem ingyen! A fizetésért! Ez nagy különbség!) Lehet cizellálni bárhogyan: két
órát meg kell tartani ingyen – erről szól a dolog. És kapja a fizetését, de nem ezért. De nem ez
az érdekes, hanem hogy hogyan lesz ez kivéve ebből. Ha ez nem salátatörvény lesz, hogyan
fogja felülírni a költségvetési törvény a közoktatási törvényben lévő dolgokat? Arról van szó,
hogy 2007-től 22 kötelező óra, plusz ez a két óra. Ez van benne momentán a közoktatási
törvényben.

A kérdés az – mert ugyebár azt mondtad, hogy ez nem lesz –, hogy… (Dr. Szüdi
János: Nem ezt mondtam. De jó, majd összeírom.) Jó, szóval ezt valahogy rendbe kéne tenni,
ez a lényeg. Akkor azt kell mondani, hogy 24 a kötelező óra, de valamit kell csinálni ezzel,
mert így nem megy, az már látszik, hogy totál csőd.

A harmadik kérdésem… Valószínűleg én nem tudtam ebben kellőképpen elmélyedni,
és az én értetlenségem az oka. Ez a 2 millió 550 ezer forintos teljesítménymutató/év hogyan
értelmezendő? Nem tanulóra? Csoportra? Tehát mire vonatkozik ez a 2 millió 550 ezer forint?
Annak nagyon örülök, hogy nem normatív, nem tanulós a finanszírozás, mert ez tényleg
pénzkivonást jelentene a közoktatásból. De ez valójában mire vonatkozik? Nézem ezt a
képletet, próbálom látni, amit mondasz, de nem értem, hogy mi ez a 2 millió 550 ezer forint.
Tanulócsoportra, tanulóra, vagy mi a bánatra vonatkozik ez?

Köszönöm szépen.

SZAKÁCS MIHÁLYNÉ DR.: Tisztelt Tanács! Amikor az ember egy új költségvetési
tervezetet olvas, akkor az első felvetődő gondolata az, hogy az vajon milyen előnyöket,
milyen hátrányokat jelent az elmúlt évekhez viszonyítva, milyen elvek fogalmazódnak meg,
amelyek számunkra kedvezőek, és melyek azok, amelyeket tényleg komolyan végiggondolva
korrekcióra kell javaslatot tennünk, vagy tehetünk javaslatot.

Az első kérdésem lehet, hogy nagyon laikus, mégis szeretném, ha megválaszolást
nyerne. Tulajdonképpen ez a tanévi rendszerű költségvetés miért előnyösebb a gazdasági évi
költségvetéshez viszonyítva? Most már tudom, mert felsőoktatási intézményt vezetek, hogy a
felsőoktatási intézmények költségvetése is tanévi rendszerű költségvetéssé változik. Az első
felszisszenésem akkor történt, amikor arra gondoltam, hogy a felsőoktatási intézmény
gazdasági évhez kötötten gazdálkodik majd. Tehát az a kérdésem, hogy miért előnyösebb ez,
és milyen hozadéka van a tanévi rendszerű költségvetésnek.

Szeretnék pontosítást is kérni, mert az 1. oldalon egyértelműen arról van szó, hogy a
2007/2008-as nevelési év, tanév végéig szól a költségvetés, és több pedagógus érdeklődött
már, hogy akkor mi lesz a nyári időszakkal. Tehát ha ez augusztus 31-éig szól, akkor nincs
gond, de itt első olvasatban én a tanév végét tudtam kiolvasni belőle. Ez az egyik. (Többen:
Augusztus 31-éig.) Köszönöm szépen.

Még van egy kérdésem. Tudom, hogy a közoktatási törvény rendezi a
gyakorlóintézmények működésének helyzetét, de azt is szeretném tudni, hogy ez a támogatás
hogyan érinti majd a pedagógusképzéshez tartozó gyakorlóintézményeket, hiszen eddig a
normatív finanszírozás esetén dupla normatívával számolhattunk, és most erre nem találtam
utalást. Kerestem ugyan, de a szakképzésnél olvastam csak a gyakorlati képzési támogatások
változásáról.

Végül a harmadik kérdésem: már egyszer felvetettem, hogy szeretném tudni, hogy ez a
családi napközi ellátás mit jelent, hol rendelkezett erről akármilyen rendelet, törvény, hogy
életre hívhatók a családi napközik, és kik, milyen feltételekkel működtetik. Ha itt most arról
van szó, hogy milyen támogatást kaphatnak – tehát a fajlagos összeg egészen magas –, akkor
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jó lenne tudni, hogy vannak-e valamilyen szabályozók, amelyek meghatározzák, hogy hány
gyerek, kik, milyen szakképzettséggel láthatják el ezt a feladatot.

Köszönöm szépen.

DR. KARLOVITZ JÁNOS: Először is nagy tisztelettel és megrendülten állok itt a
költségvetési terv előtt, mert ez egy hatalmas terv, most már a kultúrával összegyúrva, tehát
nem lehetett könnyű dolog.

Az első kérdésem az, hogy mennyire sikerült az érdekeket érvényesíteni, mekkora
küzdelem volt, hogy ez ilyen stádiumba kerüljön. Mert tudjuk azt, hogy a dualizmus kora óta
hatalmas küzdelmek voltak a költségvetési törvények előtt.

Az is kérdésem, hogy ezt a tanévben való gondolkodást be tudjuk-e illeszteni az
európai folyamatba, ők elismerik-e ezt, vagy nem, és ezért még küzdeni kell.

Három általam lényegesnek tartott dolog van még. Az újdonságok… A tartalomra
kevés utalás esik, de mindig azt kell nézni, hogy merre akarunk haladni. Én azt gondolom,
hogy az iskolákban – általános és középiskolákban is – most már az új szemlélet, a
kompetencia alapú tudás, az új tantervrendszer, a Nemzeti alaptanterv véglegesítése a cél.
Ehhez kapcsolódóan nem tudtam kisilabizálni, hogy milyen támogatás, milyen kutatás,
milyen mérések vannak. Egyet jegyeznék meg: ezt nagymértékben tudná vagy tudja
támogatni a pedagógiai szakirodalom, a szaksajtó és a pedagógiai civil szervezetek. Úgy
látom, hogy a szaksajtó kimaradt, tehát tavaly megszűnt a pedagógiai szaksajtó támogatása, és
most úgy tűnik, mintha ez egy végleges dolog lenne. De lehet, hogy tévedek – akkor elnézést.

A civil szervezetek támogatásáról annyit, hogy vannak itt alapítványi támogatások,
ami nagyon helyes, meg több oldalról jöhet be támogatás – pályázatok, projektek, satöbbi –,
de magára a működési támogatásra ez a 40 millió kevésnek tűnik. Egyszer már valahogy a
minisztérium föltornázta ezt 100 millióra is 50 millióról, és most megint 40 millió maradt. Ha
egy kicsit lehetne ezt növelni, akár 10 millióval, az jó lenne, mert ezek is az újdonságok
bevezetésére hasznos szervezetek.

A második kérdés a szakképzés. Nyilván itt a szakképzés kevésbé fordul elő, mert
meg kell osztani a munkaügyi meg egyéb tárcákkal a szakképzési területeket, mégis
megkérdezem, hogy itt az újdonságokat, a nagy lépéseket hogyan támogatja ez a költségvetés.
Például nem tudom, hogy hol szerepelnek a tiszkek. Én már olyan régen szeretnék látni egy
igazi működő tiszket élőben. Irodákat láttam már, ahol tervezik a tiszkeket, de igazit nem.
Biztos, hogy azóta már haladt a világ, és ez inkább egy olyan kérdés, ami a jövőbe utal. Tehát
ez nagyon fontos, mert valahogy megszűntek a gyakorlati képzési munkahelyek, és kevés
vállalkozás van, aki vállal szakmunkástanulókat, azok sem elég jók. A multik pedig nem
vesznek részt ebben, és ez egy figyelemfelkeltő dolog; akkor legalább járuljanak hozzá, hogy
mások részt vegyenek ebben, tehát itt egy nagyobb hozzájárulás kellene a részükről, mert a
gyakorlati képzés, már többször tárgyaltuk itt is, megoldatlan. De lehet, hogy ez nem ide
tartozik.

A harmadik: a felsőoktatásban most a legnagyobb lépés az új mesterszakok
kidolgozása. Én nem tudok elképzelni egy olyan rendszert, hogy egy teljesen új dologra
rátérünk a felsőoktatásban, és közben ennek nincs semmiféle finanszírozása, vagy legalábbis
én nem találtam. Akkor, amikor a hallgatóság létszáma a négyszeresére emelkedett, és az
oktatógárda maradt, tapodtat sem változott, tehát 4:1 lett az arány. Azért ez egy olyan nagy
megterhelés, hogy külön is a fejlesztésnek, vagyis a mesterszakok meg egyebek
kidolgozásának valamiképpen meg kéne jelenni a finanszírozási sorokban is, de ha tévedek,
akkor örülök neki.

Köszönöm szépen.
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ELNÖK: További hozzászólás? (Senki sem jelentkezik.) Nem látok jelentkezőt. Akkor
kérlek szépen, szíveskedj válaszolni a felvetésekre.

DR. SZÜDI JÁNOS: Megkísérlem. A leglényegesebb kérdés az, hogy mi ez a 2 millió
550 ezer forint. Ez egy kulcsdolog. Erre van egy zseniális képlet. Van, mondjuk 100 tanuló –
mert egy jogásznak a 100 könnyen kezelhető –, a százat el kell osztani az 1. évfolyamon a 21-
es átlaglétszámmal, utána az így kijött számot be kell szorozni – mert itt két képlet van – 1,2-
vel. Ha jól emlékszem, öt egész valamennyi fog kijönni, és ez az elismert teljesítménymutató
száz tanulónál. Ezzel az öt egész valahánnyal – azt hiszem, 5,65, de nem vagyok benne
biztos, nem hoztam fel a számítást – kell beszorozni a 2 millió 550 ezer forintot, és száz
tanulóra ennyit fog kapni az adott iskola. Ezek a mutatók megtalálhatók, hogy az adott
évfolyam gyerekszáma, utána hozzárendelik a csoport átlaglétszámát – ez a 21, utána a
szorzószám a pedagógus kötelező órája, és ez a hármas együttható fogja megadni, hogy mivel
kell beszorozni a 2 millió 550 ezer forintot. Ezt jelenti, ez a lényege.

DR. BÁTHORY ZOLTÁN: Az 1,2 honnan ered?

HORN GYÖRGY: Az a kötelező óraszámból van, hogy mennyit lehet bontani. Azért
megy fölfelé.

DR. SZÜDI JÁNOS: Két tábla van benne. Van egy képlet, és utána van egy számítási
mód. Azt hiszem, érthető volt, nem mondanám el még egyszer. Így kerül meghatározásra.

Megpróbálok végigmenni:
Senki nem mondta azt, hogy minden feladatot finanszíroz az állam. Ez soha nem volt

így. Aki most keresi, hogy hol van mindenféle juttatás – erről nincsen szó. Ez a
teljesítménymutató fejezi ki a közoktatási törvény paraméterei alapján az államilag elismert
szolgáltatást, és innen jön be az a további szabály, hogy amelyik fenntartó – és itt fenntartóról
van szó, nemcsak önkormányzatról – ennél többet akar, azt neki kell állnia és finanszíroznia.
Ez a mutató azt mutatja meg, hogy az állam elismeri, hogy a közoktatási törvényben vannak
számítható, mérhető paraméterek, a pedagógusnak van kötelező órája – és ehhez mondtam én
azt, hogy sikerült huszonkettővel osztani, nem huszonnéggyel. Nem azt mondtam, hogy
kikerül az általad robotnak nevezett dolog. Az egyelőre még nem kerül ki, csak azt mondtam,
nagy vita volt az osztószámnál. Kérdeztétek, hogy kellett-e vitatkozni: igen. Kellett
vitatkozni, hogy az elismert idő miből álljon. Például az a hátul eldugott 5 százalék egy
erőteljes vita volt, hogy a vezetői feladatokra rakjanak be két órát, az egy erőteljes vita volt,
hogy az osztószám ne 24 legyen, hanem 22, ez egy vívmány, mert minden egyes
növekménnyel értelemszerűen romlik a paraméter. Akkor nem 5,6 lenne, hanem egy rosszabb
szám: 5, 5,2 vagy 5,1. És akkor annyival kell szorozni a 2 millió 550 ezer forintot!

Ez körülbelül negyedéves küzdelem volt, hogy ez összeálljon, hogy ezek a
paraméterek elfogadást nyerjenek. Ennél többet bárki nyújthat, de akkor ez a finanszírozási
rend, amit megkap: száz gyerekre az 5,65*2 5500 000 forint. Ez nem jelenti azt, hogy nem
adhat többet, csak ilyen értelemben nem kerül figyelembevételre.

A szociális része külön van, nem mondtam, tehát a kaja meg a könyv külön normatíva,
ebben nincs benne. És marad az esélyegyenlőségi programunk, amit remélem, sikerül jól
megcsinálni.

Azt kell nagyon jól látni, hogy a költségvetési törvény szerkezete úgy szól, hogy
önkormányzatban gondolkodik, az államháztartás rendjében: a 3., 5. és 8. számú melléklet az
önkormányzat, és ezért van elöl ez a 30. §, amikor visszautal, hogy a nem állami, nem
önkormányzati intézmények megkapják a 3., 5., 8. számú mellékletekben az ilyen és ilyen
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számon felsorolt normatívákat. A gyakorlóiskoláknál elöl van a kétszeres normatíva, tehát
megvan, nem változott a helyzet.

Azért is van így, mert két fejezetbe megy a pénz: a 3., 5., 8. számú fejezet a belügyi
fejezetbe, míg a 30. §-ban meghatározott összeg ide. Természetesen lehetne az a megoldás,
hogy oda menjen, de most minket boldogítanak vele. Ez itt van, ezért válik ketté.

Megnézzük, hogy van-e az adatszolgáltatással gond, ezt meg tudjuk tenni saját
berkeinkben. Én nem láttam problémát, de megnézzük.

A kht.-t rendezni szeretnénk, tehát szeretnénk áttenni az új oktatási hivatalba, ezért
folyik a küzdelem, mert ezek valóban hatósági ügyek, és a jogorvoslat meg minden egyéb
kérdés problémát jelent.

Hogy ki jár jól, ki jár rosszul? Összességében nézve az egész rendszert, vannak
nyertesek, vannak vesztesek – az óvoda például nyertes. Most megvalósul az az elv, hogy egy
normatíva legyen: 2 550 000 forint, minden olyan esetben, amikor ezt meg tudtuk alapozni –
például alapfoknál nem tudtuk megállapítani, majd lehet, hogy még rájövünk, hogy kell, de
jelen pillanatban ott nincs ez az elismert teljesítménymutató. Ugyanez van a kollégiumnál is:
nem tudtuk megállapítani, mert ott folyik a régi vita – lehet mondani, hogy személyes vita, de
nem akarok úgy tenni, mintha az én gondom lenne –, hogy mit kell ellátni kötelező órában
meg mit azon felül. Benne van a törvényben egy pedagógiai felügyelő, amit a rendszer nem
fogadott be – most nem mondom, hogy miért. Nem tudom, hogy mit csinálnak, ha az EU-s
ügyelet meg egyéb bejön. Akkor bezárjuk a kollégiumokat… Nem tudom.

Jelen pillanatban ott nem lehetett ezt a számítási módot érvényesíteni. Hogy sikerül
vagy sem, azt nem tudom. Ott maradt a hagyományos tanulói alapú. Gyuri, hogy ez sok vagy
kevés, erre nem tudok mit mondani. Egyesek szerint elég, mások szerint sok, szerintetek
kevés. Az igazság ott van, hogy minden pénz kevés – ezt tudjuk. A kollégiumoknál ezt is
hallottam, azt is hallottam. Nem tudok erre választ adni. Én láttam olyan számítást is, amely
szerint túlfinanszírozott a kollégium, mások meg bebizonyítják, hogy alulfinanszírozott.
Gondolom, valahol középen van az igazság.

A művészeteknél nem tudok mit mondani. Van egy konvergenciaprogram. Ezzel sok
újat nem árulok el, mert ott van a honlapon, bárki megnézheti. Az egyik alpont volt a
művészetoktatás. Hogy szólt ez a művészetoktatás? Hogy az állami kötelezettségvállalást e
területen át kell tekinteni. Egyébként feladatunk volt megnézni az önkormányzati
feladatvállalást is: nézzük át, hogy kell-e, lehet-e, szükséges-e mérsékelni ezeket az
önkormányzati feladatokat, önkormányzati elvárásokat. Itt a művészetoktatásnál mindig
figyelmen kívül marad egy tény: itt térítési díjat lehet és kell szedni. Soha nem volt ingyenes a
művészetoktatás. Nagyon rég jöttem ide, mindig fizetni kellett. 1990 előtt ez 500 forint volt.
Hogyha ezt elkezdjük felszorozni, valahol itt vagyunk, ahol most. Hasznos dolog. Én nagyon
szeretném, hogyha visszakerülne a művészeti egységes iskola a törvénybe, és meg kell
mondanom, mindent el fogok követni, hogy ezt elfogadja a politika, mert a művészetet be kell
vinni az oktatásba. Hogyha a tanuló meg tudja kapni a művészeti felkészítést a tanóra
keretében, meg a mindennapos testedzést megvalósítjuk, akkor már csak tíz órát kell mást
tanulni az első négy évfolyamon, és tényleg tanulói teher csökkenéséről van szó… Ez, ugye,
csak vicc volt.

Mindenesetre a művészet meg a testmozgás föl tudja oldani a tanulói terhelést, és ez
egy nagyon hasznos, nagyon jó dolog, és én bízom benne, hogy ez segíteni fog. De jelen
pillanatban az alapfokú művészetoktatásban az egész rendszert át kell alakítanunk a minőségi
követelmények teljesítésére – nemcsak az alapfokon. Bekerült a törvénybe, hogy 2008-tól az
országos mérés eredményeit meg kell küldeni minden fenntartónak. Az országos mérés
eredményeit össze kell majd vetni a helyi minőségpolitikával, amelyet most kell majd
átalakítani, és a kettőnek együtt kell adni egy képet a szülőknek az iskoláról, amit
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nyilvánosságra kell hozni, hogy a szülő lássa, az adott iskolában a felkészítés hol helyezkedik
el az országos rendszerben.

Itt valóban az alapfokú művészeti oktatás egy évvel előbb lép be, mert utána jön az
összes többi intézmény, amelyiknél a mérés, értékelés feladatait meg kell tudnunk oldani.
Akkor üljünk le még egyszer, Gyuri, valamit próbáljunk meg lökni a rendszeren, mert
szerintem nem reménytelen. Tudom, hogy vannak ellentmondások meg érdekellentétek, ezért
szívesen fölvállalok még egy egyeztetést, és próbáljuk meg megcsinálni.

A vizsgák összege azért csökken a belügyi fejezetben, mert áthoztuk a minisztériumi
fejezetbe 800 milliót. Kiderült ugyanis, hogy eltolódott az emelt szintű érettségi, és nem
tudjuk kifizetni, miközben a középszintű érettségi csökkent, és ott van a pénz. Tehát most
megfordítjuk, itt lesz a pénz, mi adjuk oda, és az emelt szintű érettségi teljesítése után - ami
fölfutóban van, és egyre többe kerül - a megmaradt pénzt tudjuk visszajuttatni a többi
intézményfenntartóhoz. Tehát ennyi az eltolódás, a pénz áthelyeződött onnan a mi
minisztériumunkhoz.

Az alapítványok, ami a költségvetési törvényben van, a megyei, fővárosi alapítványok.
Az Oktatásért Alapítvány a mi fejezetünkben van, tehát külön soron jelenik meg. Azt most ne
kérdezzétek, hogy mennyi, mert nem tudom, mivel egy sorban vannak benne; az van ott,
hogy: „alapítványok”. (Horn György: Bocsánat, de én az OKM-fejezetről beszéltem, abban
van ezer… Ja, még nincs elkülönítve.) Nincs elkülönítve, mert össze van gyúrva minden, ezért
nem tudom most, hogy mi lesz, de természetesen majd harcolunk.

Hogy a tanév miért előnyös? Eddig mindig azt kérdezték, hogy miért nem tanévre
szabályozunk. Azt gondolom, ez azért előnyös, mert januárban nincs egy törés, tehát így van
egy bizonyosság az intézményfenntartókban meg az intézményekben, hogy ami 5 forinttal
elindult, az 5 forinttal be fog fejeződni. Ezért kezdeményeztük, de többször kérte maga a
testület is, hogy próbáljunk meg a költségvetési évtől elszakadni, mert az iskolákban másképp
folyik a tervezés. Tehát azt gondolom, ez így előnyös lesz, mert mindenki fogja látni, hogy
szeptemberből szeptemberig mi a fedezete.

A nem állami intézmény meg a kistérség: Gyuri, meg kell próbálnunk a közoktatási
megállapodást kiterjeszteni a kistérségre. Ezt valószínűleg meg tudjuk oldani; majd föl fogom
vetni, és akkor be fog tudni jönni.

A családi napközi a gyermekvédelemről szóló törvényben van benne, 1-6 éves
gyerekeknek lehet ilyet családi környezetben szervezni, általában 4-6 gyereknek. Van egy
tanfolyam, amit el kell végezni, és a gyerekvédelem terén engedélyezik.

A kompetencia alapú oktatás a költségvetést nem nagyon érinti. A sajtótámogatásnál
folyik a küzdelem, hogy mennyi pénzt lesz. Azt lehet látni, hogy a fejezeti pénz a
célkitűzéseknek megfelelően nem biztosít annyi lehetőséget, mint az előző években. Az volt
az elvárás, hogy a közigazgatás húzza össze magát - próbálunk eleget tenni ennek.

A szakképzés és a tiszk kapcsán én egyet tudok felajánlani: fölhívom Jakab Jánost,
összehozlak vele, és megkérem, hogy mutassa meg neked az ő tiszkjét. Megnézed, és utána
referálsz nekem, hogy mi a véleményed róla, hátha akkor megváltozik az én álláspontom
ebben a kérdésben.

ELNÖK: Nekem van egy kiegészítésem. Miután Karlovitz János egyik allergikus
kérdése állandóan, hogy ő még nem ismeri a tiszket, meghívatjuk magunkat mint OKNT egy
tiszkbe, és tartunk egy kihelyezett OKNT-ülést valamelyik tiszknél. (Horn György: A
következő OKNT-t meghívatod – így precizírozzuk.) Javasolni fogom a következő OKNT-nek.
Látod, én is tanévben gondolkodom, megelőztem a költségvetési törvényt.

DR. SZÜDI JÁNOS: Hogy a gyakorlati képzésben a multik részt vesznek-e vagy sem,
ez egy nagyon nehéz kérdés. A szakképzési hozzájárulásról szóló törvény alapján
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mindenkinek be kell fizetnie, ilyen értelemben mindenki részt vesz benne. Teljesen egyetértek
veled abban, hogy jó lenne, ha a gyakorlati képzésben a gazdaság erőteljesebben
közreműködne, de hát ez a jelen költségvetési törvényt meghaladja.

Hogy a felsőoktatás támogatása sok-e vagy kevés, ezt ne vegyétek a nyakatokba,
szerintem ezért a Felsőoktatási Kerekasztalnak kell küzdenie. Én úgy hallottam, hogy a
felsőoktatás a nyertese ennek a költségvetésnek, tehát itt volt egy politikai kompromisszum,
és megnövelték a felsőoktatás támogatását. Azt nem tudom, hogy hány milliárddal, de ez egy
olyan alku volt, amelyik érvényesült, és ilyen értelemben a felsőoktatás a jelenlegi
költségvetésben nem járt rosszul. Hogy ezek a támogatási formák meg programok hogyan
fognak alakulni, ezt innen most már nem ismerem, ez az igazság.

Remélem, sikerült mindent megválaszolni. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm a választ. Megkérdezem, maradt-e megválaszolatlan kérdés.
(Senki sem jelentkezik.) Nem. Akkor nagyon köszönjük a tájékoztatást. (Szabados Lajos:
Várjuk a pénzt.) Várjuk a pénzt.

DR. SZÜDI JÁNOS: Mi elindítottuk, és megnézzük még egyszer. Most nem tudok
erre válaszolni, mert ez egy kicsit már bonyolult lett itt a minisztériumban, de utánanézünk.

ELNÖK: Köszönjük szépen a jelenlétet.
Kovács István Vilmost kérem szépen, hogy foglalja el Szüdi János helyét – egyelőre

csak itt.

DR. SZÜDI JÁNOS: Ez jó megfogalmazás volt. (Dr. Szüdi János elhagyja a termet.)

ELNÖK: Kovács István Vilmosé a szó, aki elővezeti a társadalmi megújulás operatív
programról szóló koncepciót.

KOVÁCS ISTVÁN VILMOS: Tisztelettel köszöntöm önöket. Amit röviden szeretnék
bemutatni, az kicsit több is, kicsit kevesebb is, mint amit az elnök úr mondott. Ebben a
hónapban zajlik a második nemzeti fejlesztési terv nevén az Új Magyarország fejlesztési terv
operatív programjainak társadalmi vitája. Ebben az évben két fordulóban, tavasszal és
augusztus-szeptemberben volt az Új Magyarország fejlesztési terv társadalmi vitája, aminek
igen erőteljes visszhangja volt, nagyon sok társadalmi és szakmai szervezet érdemben és
részletesen véleményezte. Azonban akik áttekintették ezt a dokumentumot augusztus-
szeptemberben vagy azóta, azok látták, hogy ezek az ország csaknem minden fontos
társadalmi-gazdasági problémájára kitérő stratégiai elképzeléseket vázoltak, és viszonylag
kevés az ágazatok fejlesztésére vonatkozó részletkérdésre volt mód ebben a stratégiában
kitérni.

Valamelyest részletesebb eligazodást nyújtanak a következő hét plusz két év európai
uniós támogatásainak felhasználására vonatkozóan az úgynevezett operatív programok. Ezek
az operatív programok október közepén mentek át a kormányon első olvasatban, azóta a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján olvashatók, és jelenleg zajlik a társadalmi vitájuk.
Ezekben a napokban van az írásos véleményadás határideje. A pontos dátum valóban ma van,
de egy kicsit még türelmes a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, a postai átfutási időt kalkulálja,
és még ezen a héten tudunk kezelni véleményeket. De ezt inkább csak súgva mondom;
szeretnénk valahol majd zárni, mert 20-ára el kell készítenünk a társadalmi partneri
vélemények figyelembe vételével azokat az operatív programokat, amelyeket a kormány elé
terjesztünk, és amelyeket várhatóan e hó végén vagy a jövő hónap elején a kormány elfogad,
és ilyen módon az Európai Bizottságnak hivatalosan benyújtásra kerülhetnek.
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Miről marad le az, aki eddig nem véleményezte a dokumentumot? Végzetesen
semmiről, hiszen az operatív programokban nagyon fontos kereteket határoznak meg. A
tételes központi programok és pályázatok egy úgynevezett akcióterv-csomagban készülnek el.
Első változatuk várhatóan ez év végéig kerül a kormány elé, néhány olyan pályázati kiírással,
amelyeket a következő naptári év első felében szeretne útnak indítani a kormány, illetve a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség. Az első negyedév végére elfogadásra kerül, két évre
részletesen meghatározva, a pályázatok és központi programok köre.

Ez a két év egy plusz egyéves belső szakaszokra bomlik még, ami azt jelenti, hogy egy
év múlva felülvizsgálhatjuk, hogy amiket a második évre gondoltunk, áll-e még. Így a 7+2 év
szakaszolva kerül kibontásra.

Az Új Magyarország fejlesztési terv két nagyon fontos célja a foglalkoztatás és a
növekedés. Mindkettő szorosan kötődik a tudásátadás intézményeihez, ilyen módon a
növekedés egyszerre a foglalkoztattak számához és az egy munkaév alatt előállított érték -
tehát a termelékenység – szintjéhez, amiben nagyon nagy szerepe van annak a hozzáadott
értéknek, amely jelentős részben függ az alkalmazott technológiától és tudástól, míg a
foglalkoztatottak száma a foglalkoztatás bővítésének evidens mutatójaként jelentős részben
függ az egyének képzettségétől, e mellett még az egészségi állapotuktól és attól a
szándékuktól vagy motiváltságuktól, hogy aktív és értékteremtő munkát végezzenek.

Az Új Magyarország fejlesztési terv két legfontosabb célja tehát egyenes üzenetet küld
az oktatás intézményeinek, és ennek megfelelően kell, hogy önök is úgy érezzék: a források,
amiket ebből a körülbelül 8 ezer milliárd forintból a humántőke fejlesztésére szán, alkalmasak
arra, hogy a célok megvalósuljanak.

Két operatív program érinti közvetlenül a tizenötből az oktatási ágazatot: az egyik az
Európai Szociális Alap 930 milliárd forintos részét használja föl a foglalkoztatás, az oktatás,
képzés, az egészségügy, valamelyest a szociális és kulturális terület fejlesztésére, szakmai
fejlesztésre, amely a struktúrákat és a folyamatait érinti ezeknek az ágazatoknak. Csupán 10
százalék erejéig tartalmaz fizikai infrastruktúra- vagy eszközbeszerzési lehetőségeket. Ennek
az operatív programnak Társadalmi Megújulás operatív program a neve, és van egy párja,
amelyik a jelentősebb fizikai létesítményfejlesztéseket a tartalmi fejlesztésekhez kapcsolva
tartalmazza, ennek az a neve, hogy Társadalmi Infrastruktúra operatív program. Ennek a
költségvetése valamelyest meghaladja az 500 milliárd forintot, de mivel ebben a közoktatás
számára elérhető forrás viszonylag szerény – körülbelül 60 milliárd forint, amely elsősorban
az úgynevezett intelligens iskolát, tehát a közoktatás informatikai fejlesztéseit célozza –,
kevés lenne az ágazatban felhalmozódott infrastrukturális feladatok ellátására. A regionális
operatív programok gazdáit sikerült meggyőzni arról, hogy a közoktatási
intézményfejlesztésre jelentős összeget – becsléseink szerint 100-150 milliárd forintot –
szánjanak. Jelenleg folyik a régiókkal az alku. Ennek az összegnek kellene biztosítani a
közoktatási intézmények, elsősorban az általános iskolák és óvodák fejlesztését, 700-1000
iskola felújítását. Az elmúlt hetekben többféle adat is napvilágot látott. Itt nyilván nagyon sok
múlik azon, hogy a társulásos vagy hálózatosodó közoktatás-fejlesztésben hogyan oszlik meg
a forrás a központi vagy egységes iskolák és a tanintézmények között. A számszerűséget ez
nehézzé teszi, nem egy-egy épületben, hanem fontos épületcsoportokban kell gondolkodni.

Szeretném megerősíteni, amit Horn György mondott, hogy nem csupán a
költségvetéssel kell szoros kapcsolatban lennie a fejlesztéspolitikának, ami a költségvetési
hatékonyságnak inkább a költségelemét, annak is valamilyen módon a csökkentését kell hogy
jelentse az államháztartási egyensúly érdekében, hanem a jelenlegi költségstruktúra
felhasználásának hatékonyabbá tételét is. Ilyen módon szorosan össze kell függjön mind a
finanszírozási, mind pedig az egyéb ágazati reformkérdésekkel.

Nem tisztem, hogy a reform elemeit én mutassam be, de nagyon fontos: azt várjuk
ettől a sok száz milliárd forinttól, amelyet az oktatás területén felhasználhatunk – mindjárt
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mondok néhány konkrét tartalmat, amely segít azonosítani a legfontosabb területeket –,
egyértelműen fontos és alapvető, olyan feladatok megoldásával kell összekapcsolni, amelyek
e források nélkül az elmúlt tizenöt-tizenhat évben szándékként megjelentek, de érdemi módon
nem tudták áttörést elérni az osztálytermekben, vagy a pedagógus-diák közötti
munkakapcsolatnak a kompetencia, készség-képességfejlesztés irányában, és általában a
sikeres munkaerő-piaci elhelyezkedés és alkalmazkodóképesség irányában. Nyilván mindez
lényegesen differenciáltabban és bonyolultabban igaz, mint amit elmondtam, de hadd
említsem azt a néhány területet, amely ebben a rövid felvezetőben elhangozhat:

A társadalmi megújulás operatív program harmadik prioritása, a mostani úgynevezett
3.1-es intézkedés, a kompetenciaalapú képzésre való áttérés folytatását jelentő készség-
képességfejlesztés pedagógiai tartalmainak, tananyagainak fejlesztése és rendszerszintű
elterjesztése. A második elem az átfogó mérési és értékelési, valamint minőségirányítási
rendszer továbbfejlesztése, kialakítása. A következő a pedagógusképzés megújítása, a
közoktatás hatékonyságát segítő intézményi-területi együttműködések támogatása, a
hátrányos helyzetű és roma tanulók esélyeinek javítása, integrált oktatásuk támogatása, a
gyermek- és ifjúkori, valamint felnőttkori művelődés támogatása a kreativitás fejlesztése
érdekében. Végül pedig a közoktatási intézmények művelődési, szabadidős és szolgáltató
szerepének erősítése.

Nagyon sok olyan további prioritás van, ahol szerep hárulhat a közoktatási
intézményekre. Ilyen például a felnőttképzés területe. Jelenleg szakmai polémia zajlik a
Foglalkoztatási és Szociális Minisztériummal arról, hogy milyen mértékben érdemes és
hasznos megnyitni az egyébként létező közoktatási kapacitásokat a felnőttképzés felé, kinek
jó ez és milyen mértékben, mennyit nyer vele az intézményrendszer, mennyit a felnőtt.
Remélhetőleg olyan álláspont fog létrejönni, amely esetében a felnőttek és a közoktatási
intézmények is nyerni fognak, de ez egy nagyon fontos stratégiai dilemma.

fontos még, hogy a munkaerőpiacra jutás és a tanulási utak optimalizálása érdekében a
jelenleginél hatékonyabb pályaorientációs és pályatanácsadási rendszer kifejlesztésére lenne
szükség.

Nem szeretnék hosszabban beszélni erről, hiszen, mindannyiuknak módja van
elolvasni az előbb említett honlapon - www.nfh.hu -, akinek eddig erre nem volt módja.
Ésszerűnek tartanám és javaslom is, hogy a részletek kibontása során ez a téma rendszeresen
kerüljön a tanács elé, és legyen mód a reflexiókkal segíteni azt a munkát, aminek egyébként
az Oktatási és Kulturális Minisztérium aktív résztvevője, jóllehet a korábbitól eltérő új
struktúrában, amelyben az irányító hatóság a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség részeként
működik Köpeczi Bócz Tamás vezetésével. A közreműködő szervezetek viszont jelentős
részben az oktatási, tehát az érintett ágazathoz kapcsolódó szervezetek, így vélhetően jelentős
szerep hárulhat majd az OMAI-ra, a Tempus Közalapítványra és további OKM-
háttérintézményekre.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönjük a tájékoztatást. Kérdések? (Nagy József: El kellene mennem.
Szabad szólnom?) Sajnálattal vesszük, de megadjuk a szót. (Nagy József: Úgy alakult ez a
félévem, hogy fél tizenkettőkor mindig el kell mennem.) Parancsolj!

NAGY JÓZSEF: Csak röviden annyit, hogy ez az első olyan anyag, amit nagy
tetszéssel olvastam, tudniillik fordulat történt. Nincs kimondva, hogy a gyerekről van szó,
tehát nem írják le közvetlenül, de végig a pedagógiára vonatkozó, az iskolára vonatkozó
részek azt a reményt ébresztik az emberben, hogy végre nem technikai meg nem tudom,
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milyen problémákkal foglalkozunk, hanem azzal, hogy hogyan lehetne a tanórán, az iskolában
folyó munkát elősegíteni, fejleszteni. Tehát ez a nagy örömöm. Rengeteg részkérdésem van.

Az egyik dolog a kompetencia. Ez a bogaram már vagy húsz éve. Óvatosnak kell
lennünk. Szerencsére az anyagba bekerült a következő: eredményesség és hatékonyság. Tehát
ha a kompetenciát eredményességnek és hatékonyságnak értékeljük – mert kitörölni nem
lehet, azt már beláttam, mármint az ilyen fajta kompetenciát –, akkor ezen a szálon előre
juthatunk, de akkor meg kell mondani azt, hogy mi a minőség. Ugyanis a minőségbiztosítás is
ide jön – az én utálatom –, de én nem tudom megmondani, hogy mi a minőség, tehát mi az,
amit biztosítani kell. De ha az eredményességet nézem, akkor meg tudom mondani, hogy
ebben és ebben a képességben ez az eredményesség, ezt kell elérni, az úgynevezett
kritériumorientált fejlesztés és értékelés segítségével. A hatékonyság már világos, az
közismert kategória; ez a módszer ennyibe, az meg a felébe kerül.

Mondok egy példát, és be is fejezem. Azt írja az anyag is, és nem lehet a fejekből
kiverni, hogy teljes körű felméréseket kell végezni. Ez alatt azt értjük, hogy az összes anyagot
minden gyerektől be kell gyűjteni, központilag kijavítani, aztán visszaküldeni. Ez abszolút
pénzpocsékolás. A teljes körű vizsgálatot meg lehet csinálni tanulói, pedagógusi, intézményi
szinten, abból reprezentatív mintát veszünk, és azt földolgozzuk. Az már elegendően,
egyértelműen az országos szintet megadja, és azt visszajelezzük. A gyereknek az iskolában
ott van a saját adata, és azzal össze tudják hasonlítani, hogy hol tartanak. Ez a felébe sem
kerülne. Tehát rengeteg olyan dolog van az anyagban, amelynél szemléletváltás,
módszerváltás kellene. Nem kell kitalálni, mert ez egy kidolgozott rendszer. Ez nem azt
jelenti, hogy abból ne mérnék meg minden évben a gyerekeket. Nem magyarázom tovább,
mert azt hiszem, mindenki érti, miről beszélek. Sok ilyen dolog van.

Sajnos most el kell mennem, de ha erre vonatkozóan érdekli a társaságot, a tisztelt
kollegákat a véleményem, nagyon szívesen leírom, esetleg elmondom. Köszönöm szépen, és
még egyszer elnézést kérek. Még decemberben is el kell mennem fél tizenkettőkor, akárhogy
fáj a szívem. Szervusztok!

ELNÖK: Szervusz, Jóska!
Horn György!

HORN GYÖRGY: Bocsánat, hogy megint elsőnek kértem szót. - (Nagy József:
Másodiknak.) Most elsőnek kértem szót. (Nagy József: Csak nem kaptál.) Csak nem kaptam. -
Ennek az a magyarázata, hogy én már elég régóta igyekszem ebben az egész fejlesztési
programban megjeleníteni, érvényesíteni bizonyos szempontokat, ami részben sikerült,
részben nem. Azt kérném mindjárt az elnök úrtól, hogy éppen az idő szűkössége miatt az itt
előkerült konkrét javaslatokat a jegyzőkönyv elkészülte előtt még az elnök úr az OKNT
részéről küldje át az NFÜ-be, én azt gondolom, közvetlenül Bajnai Gordonnak, de kell nem
feltétlenül neki. Azért tartanám ezt fontosnak, mert itt egy törvényben is definiált testületnek
az elhangzott véleménye jelenik meg. Hogy egyszerűen fogalmazzak, amiket leírtam, most
újra elmondom, de hátha nagyobb a hatékonysága, hogy ha ez Loránd Ferenc aláírásával is
elmegy. Tehát ez a kérésem.

ELNÖK: Szeretném azzal megtoldani, hogy én viszont akkor azt kérem, hogy konkrét
javaslatukat az OKNT tagjai szíveskedjenek írásban, e-mailen elküldeni. A jegyzőkönyvben
pongyolább a szöveg, úgyhogy megkönnyítenétek, hogy egy ilyen dokumentumot össze
lehessen állítani a javaslatokból, ha elküldenétek a javaslatokat.

HORN GYÖRGY: Mi összeállítottunk egy viszonylag részletes javaslatsort, ami
tegnap az egyeztetés során szóban is elhangzott, meg írásban elküldtük. Néhány dolgot azért
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mondanék el mindjárt az elején, mert azt gondolom, hogy ezek szorosan az OKNT
kompetenciájába tartoznak.

Már jeleztem a költségvetésnél is, hogy az egyik alapdilemmájának tartom ennek a
nagy, sok ezer milliárdos fejlesztési programnak, hogy nem világos a meglévő és a jövőbeli
állapot finanszírozása közötti kapcsolat. Ezt hétköznapi módon meg lehet fogalmazni úgy,
hogy például valaki egy fejlesztési projektbe beszáll, amikor elindul, kap rá pályázati pénzt,
és amikor vége van, akkor egyszer csak ott áll működési finanszírozás nélkül. Ilyen
hétköznapi módon jelenik ez meg. De ezt általában is meg lehet abban az értelemben
fogalmazni, hogy nem látszik a fejlesztésnek és épp a konvergenciaprogramban jó pár ponton
megjelenő restrikciós törekvésnek az összekapcsolása, ami szerintem ennek az egész
fejlesztési programnak az egyik kulcseleme.

Miközben az egy rendkívül nagy pozitívum – és ebben egyetértek Nagy Józseffel –,
hogy a helyzetértékelés, mondhatom azt is, hogy lenyűgöző. Úgyhogy javasolnám, hogy a
továbbiakban az EU-konform pénzkoldulásra írt szövegeket tegyen közzé a kormány a nép
elé is. Itt most pénzt akar a kormány az Európai Uniótól, és ettől látom rendkívül
racionálisnak és valószerűnek az egészet. Egyébként nemcsak az oktatási rész - részt vettem
ilyen egyeztetéseken, és mondhatom, hogy ezt az egészségügyi, szociális hálózat civil
szervezetei is megerősítették -, hanem a többi rész is rendkívül jó, a problémák felsorolása
tárgyszerű, világos, a helyzetértékelés korrekt.

Ugyanakkor a céloknál és a feladatoknál az operatív program maga valóban egy
általános program, tehát a megvalósuláskor lesz érdekes, hogy az akciótervekben, illetve a
konkrét projektekben hogyan fog megjelenni. Van néhány olyan elem, amire külön felhívnám
a figyelmet.

Az első: már az NFT I.-ben is problémának láttam az autonóm fejlesztések és a
központi fejlesztések arányának eldöntetlenségét, illetve ha eldőlt, akkor az NFT I.-ben úgy
látom, hogy rosszul dőlt el. Itt arról van szó, hogy szükség lenne, hogy magában a társadalmi
megújulás operatív programban legyenek olyan elkülönült források, amelyek a projektkiírásra
vonatkoznak, tehát ha a célok megfogalmazásában egyetértés van, akkor a hozzárendelt
eszközökre is legyen elkülönült pénz az autonóm fejlesztésekre. Ez egy nagyon fontos elem,
ugyanis az történik, magában a szövegben is ez van, és eddig is így volt, hogy ennek az
akciótervnek a központi megfogalmazása egy államigazgatási–lobbiszervezet–civil egyeztetés
végén úgy jelenik meg a projektekben, hogy ahhoz kell viszonyulni azoknak, akik
megvalósítják, miközben egy csomó kreatív, nagyon fontos az ötlet az adott célra
vonatkozóan az autonóm fejlesztésekben már korábban megjelent. Szoktam mondani, hogy
például amit most Kettesi Gáborék szociológusként új felfedezésként leírnak, az évtizedes
gyakorlat a magyar közoktatás fejlesztő, innovatív műhelyeiben. Erre most a központban
hatalmas ovációval jelennek meg olyan célok, olyan eszközök, amiket tényleg évtizedek óta
csinálnak Magyarországon iskolákban, nem egy helyen, hanem százas nagyságrendben.

Érdemes lenne erre külön elkülöníteni forrásokat, amik magukra a projektekre
irányulnak az adott cél megvalósítása érdekében.

A másik ilyen nagyon fontos elem, hogy a tiszkekről határozottan szó esik több helyen
is, a munkaerőpiac és az oktatás részéről is. Most nem vitatnám a tiszkek helyességét vagy
helytelenségét, de mellette mindenképpen szükség van más típusú szakmai fejlesztési
programok megjelenítésére is. Hogy konkrétan mire gondolok? Ez megint egy általánosabb
szövegrészhez tartozik, miszerint a meglévő intézményhálózat bázisán kell elgondolni a
fejlesztést, nem pedig csak zöldmezős beruházásokban. Én nem vitatom, hogy ezek fontosak,
de arról van szó, hogy az a kapacitásrendszer, ami Magyarországon a szakmában van,
egyrészt aránytalan, másrészt az ország különböző pontjain olyan kapacitások vannak, amik
máshol kínálatként jeleníthetők meg, és fordítva. Úgy gondolom, az intézményhálózat
bázisára kell a fejlesztést elgondolni. Ami lényeges, hogy ebből következően nagyon sok
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helyen a regionális programokhoz javasolnám hozzátenni az interregionalitást is, különösen a
kis szakmák esetében, ami a teljes modernizációs szakmakör, a biotechnológiától a
multimédia-fejlesztésen át, és ilyenek a tradicionális szakmák is. Nagyon fontos lenne tehát,
hogy a szakképzésben egy hálózatfejlesztési logikával is gondolkozzon ez a Társadalmi
Megújulás operatív program.

A következő, ami hiányzik, az a második esély határozottabb megjelenítése.
Mindannyian tudjuk, hogy a rendszerből kiesők aránya rendkívül magas. Az egyik oldalon
megjelenik az élethosszig való tanulás, a másik oldalon megjelenik egy iskolai hatékonyság,
de nem, vagy csak nagyon korlátozottan, egy-két helyen elszórva van második, új esély. Arról
van szó, hogy a rendszerből kieső gyerekek visszaintegrálását a 3-23 éves korig a meglévő
intézmények bázisának önálló projektként, kiemelten kell kezelni, mert ez az
esélyteremtésnek egy kiemelten fontos területe – 17 százalékról van szó egy-egy
korosztálynál, tehát nem kis szám, amiről beszélünk.

A következő a művészeti kompetenciák háttérbe szorulása. Emlékeim szerint az
NFT I-nél ez még benne volt a kormányprogramban, és a brüsszeli egyeztetés után esett ki.
Most csak periférikusan jelenik meg mind az egységes iskola oldaláról – az egészben, amit
Szüdi úr az előbb vázolt –, mind pedig a kultúraközvetítés oldaláról. A pedagógiai eszközre –
nevezzük úgy, hogy a művészettel nevelés –, meg a művészeti nevelésre is gondolok, tehát
mindkettőre. Ezt kiemelt fontosságúnak tartanám. Elengedhetetlennek gondolom, hogy
magában a fejlesztési programban a kompetenciák közé, illetve a kultúra fejezetekben mint az
intézmény feladatsora kerüljön be. Amikor a kultúra fejezetben a művelődési házakról,
regionális, interregionális programokról van szó, oda mindenhová be kell írni zárójelben az
„oktatás” szót. Ott van, hogy civil szervezet, közművelődési… - oktatás stb. És ez
mindenhová vonatkozik.

A mérés-értékelésnél még szeretném kiemelni, hogy bár egyetértek azzal, hogy
bizonyos fajta mérési rendszer, értékelési rendszer értékelődjön föl központilag, de azt
gondolom, a mérés-értékelésnek egy fontos eleme hiányzik: a programadekvát értékelés.
Nagy József is jelezte az előbb, hogy az értékelés standardizációja nagyon technokrata
vonalra viszi át az iskolarendszer működését. Meg kell jeleníteni azt az elemet is, ami a
kimenetet, a tevékenységet a program függvényében vizsgálja, nem pedig egy ilyen idealizált
standard szempontjából.

Keveslem a monitoring társadalmi ellenőrzésének esélyeit a szövegben. Itt most a
konkrét, elköltött pénzek ellenőrzéséről beszélek. Közel 10 ezer milliárdról van szó.
Keringenek városi legendák vagy valóságok, hogy milyen csatornán és hol folynak el
fejlesztési pénzek. Azt gondolom, ezt nagyon erősen meg kell jeleníteni a szövegben, hogy
hogyan történik a monitoring ellenőrzése. Szerintem nem elég az ágazati monitoringban egy-
egy civil szervezet képviselőjének bevonása a testületekbe, hanem egy átfogó újragondolt
rendszerre van szükség.

A szövegmódosító javaslatokat elküldtem, illetve elnök úrnak is átküldöm. Köszönöm
szépen.

ELNÖK: Trencsényi László!

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Nagyon röviden először arról szólnék, hogy
megnyugvással olvastam, hogy az általános művelődési központ mint intézmény stratégiai
elemként expressis verbis van jelen az anyagban. Nem éltem és nem élünk hiába. Ezt a
kérdést majd feszegetem még, mert hiszen Radó Péterrel is vitatkoztunk erről: ő ezt múlt
időben nyilatkozta, de ez a mi saját meccsünk, majd lejátsszuk. Kezdhetek más ügyben
lobbizni.
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Egy kis szemiotika. Nagyon félek a szavaktól. Oktatási reformról beszél a politikai
elit, miközben oktatásfinanszírozási reformot gondol alatta. A kettő nem ugyanaz. Nem adom
ezt a szót, hogy oktatási reform, pitiáner finanszírozási ügyekre. Tartsuk fenn ezt a dolgot
annak, ami!

A társadalmi megújulás kifejezést sem adom állami újraelosztási reformra. Az is kell,
de a társadalmi megújuláson én azt értem, hogy ha van egy diagnózisunk, hogy ez a
társadalom, a Magyar Köztársaság és környéke társadalma megújulásra szorul, ezt a dolgot
nagyon szívesen értelmezném és tartalomelemezném, mit értünk alatta. Többé-kevésbé van
róla vízióm, de akkor ezt a víziót valamilyen módon én úgy érzem, érdemes premisszának
használni az induló pontokban. Ebben a vonatkozásban két dolgot érzek nagyon
hangsúlyozandónak: tartalom, ha úgy tetszik, feladat projekt állhat mögé vagy elé, ha akarom
– ez az állampolgári magatartás új minősége, ezt egy társadalmi megújulás dolognak érzem.
Nem örülök annak, hogy a társadalmi megújulás zászlaját – bocsánatot kérek: árpád sávos
zászlaját – a Lelkiismeret ’88 hordozza… Tudom, hogy itt nem való politizálni, de a
társadalmi megújulást jelentő ifjúság egyelőre ennek a zászlónak van kiszolgáltatva. Ez ellen
vagy ez ellenében szükség van a társadalmi megújulás programjára, mégpedig az állampolgári
magatartáskultúra intenzív fejlesztésére, és ennek megfelelően a civil magatartás kultúrájának
fejlesztésére. Ezeknek a feladatoknak keresem a támogatási vagy megjelölési helyét egy kicsit
markánsabban, mint jelenleg az anyagban van.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Báthory Zoltán!

DR. BÁTHORY ZOLTÁN: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Bizottság! Én is azt
mondanám, amit a korábbi hozzászólók, hogy ez egy igen kiváló anyag. Behelyezi végre a
közoktatást abba a gazdasági, társadalmi közegbe, ahová tartozik. Nem is kellene, nem is
szabadna a koncepció szintjén másként beszélni, mint egy helyzetelemzésből kiindulva.

Ugyanakkor, bár korábban az volt az érzésem, hogy van reform, de nincs koncepció,
most kezd az az érzésem lenni, hogy van koncepció, de nincs reform. Amit Laci is elkezdett
feszegetni: valahogy népszerűsíteni kellene azt, hogy itt egy közoktatási reform van, ami azért
van, mert a minőségben a magyar oktatási rendszer súlyosan lemaradt – ahogy azt a PISA és
egyéb vizsgálatok igazolják.

Ez egy szép fejlesztési program, aminek szakmai oldalai, gazdasági, pénzügyi oldalai
egyaránt figyelmet érdemelnek. Éppen ezért kérdezem, miért van az, hogy amikor koncepciók
– amikor a koncepciónál többes számot mondok, akkor a Közoktatás-politikai Elemzések
Központjának, tehát Radó Péteréknek a koncepciójára is gondolok, amit 2005-ben az akkori
miniszter és a minisztérium jóváhagyott, és azt hiszem, az a címe, hogy Távlati stratégia
2007-2013. Nem végeztem tartalmi elemzést, de merem remélni, hogy ezek között kapcsolat
van.

Ami mind a kettőből kimaradt, és amit szeretnék itt szóvá tenni, az a struktúra kérdése.
Azt hisszük, azt hiszitek, vagy sokan talán azt hiszik, hogy azáltal, hogy 18 éves életkorra
fölemelték a kötelező oktatásba járást, akkor ez meg is oldja a struktúrát. Holott itt egy
gyökeresen más helyzet állt elő; hogy egyszerűen fejezzem ki magam, olyan gyerekek
kerültek be a középiskolába, akik a gimnáziumi tanárok többsége szerint nem oda valók, tehát
egy relatív expanzió játszódott le, a képességek szerint nem követhető expanzió, és ez egy
más iskolaszerkezetet kíván.

Tessék megfigyelni, hogy a nagyvárosokban lassan kiüresedik a felső tagozat, a 7. és a
8. évfolyam az erőteljesen és törvényesen létező hatosztályos és nyolcosztályos gimnáziumok
miatt. A felső tagozat harapófogóba került. A közoktatási törvény jóváhagyta a szakrendszerű
és nem szakrendszerű oktatás keveredését az 5. és a 6. évfolyamon. Az időnek körülbelül
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egyharmadában-kétharmadában iskolák szerint változóan alsó tagozati oktatást kell folytatni,
vagyis az én terminológiám szerint az alapozás nyert itt valamit.

Egy extenzív fejlesztés is bekövetkezett. Nagyon szépen írtok a 82. oldalon az alsó
tagozat intenzív fejlesztéséről, ez egy nagyon szép szöveg tényleg, de itt azért többről van
szó; az alsó tagozatnak ezt a modernizált változatát folytatni kellene ötödikben és hatodikban.
Ez bizonyos mértékig csökkenthetné a kisiskolák körüli oda-vissza beszédet, tudniillik azt
lehetne mondani, hogy hat évig kell helyben lenni az iskolának, és aztán van az utazás, mert
hiszen a középiskola városi jelenség, az általános iskola meg falusi jelenség.

De harapófogóban van a felső tagozat azért is, mert beindul az egységes mester alapú
képzés a tanárképzésben, ami azt jelenti, hogy nem lesz általános iskolai, középiskolai tanár
egy bizonyos idő múlva, amikor az új rendszerbe felcsatlakoznak, mester szintű tanárok
lesznek. Számításaim szerint körülbelül 2020-ban ez már szignifikánsan befolyásolhatja az
oktatást, és ha szerencsénk van, az oktatás minőségét is.

Az anyag foglalkozik hellyel-közzel a NAT-tal is. Csak tájékoztatásul szeretném
elmondani - de ezt az OKNT tudja is, hiszen elhangzott ilyen tájékoztatás -, hogy egy revízió
van folyamatban, egy kompetencia alapú NAT körvonalai kezdenek kirajzolódni.

Az értékelésben az egy elég régi vita, amit Jóska itt fölemlegetett, hogy a teljes
populációt kell-e mérni, vagy pedig egy reprezentatív mintát. Én is azt gondolom, talán
sokakkal, másokkal együtt, hogy elég egy reprezentatív mintán ezt elvégezni. Így is el lehet
jutni tudniillik ahhoz a célhoz, hogy az érintett iskolák hozzáadott értékét ki lehessen
számítani. Ugyanis az egész mérésben szerintem az a legfontosabb, hogy az iskola
szembenézzen azzal, hogy létrehozott-e hozzáadott értéket, tehát a saját szociális
környezetének átlagához képest jobban vagy gyengébben szerepel. Ez egy nagyon fontos
visszajelentés, és én erre tenném a hangsúlyt.

Úgyhogy szépen haladnak a dolgok, ha innen az asztalról nézzük. Nem tudom, hogy a
valóságban is így van-e. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönjük. Szenes György!

DR. SZENES GYÖRGY: Köszönöm szépen. A tiszteletköröket én most mellőzném,
hogy mennyire jó kiindulópontjai vannak, és milyen jó helyzetelemzésből indul ki az anyag.
Két egészen földhöz ragadt, materiális kérdésre szeretnék valami választ kapni, illetve a
véleményemet elmondani. Nevezetesen: hogyan tovább a már megindult fejlesztésekkel,
amelyek az NFT I. keretében történtek meg? Itt két dologról beszélek.

Az egyik a SuliNova által több száz millió forintért kifejlesztett programcsomagok és
azoknak a hogyan továbbja. Jó lenne, ha az NFT II.-n keresztül vagy valamilyen módon be
tudna kerülni a köztudatba, mert ez a fejlesztés, ha most egy-két évig nem kap finanszírozási
lehetőséget, akkor úgy néz ki, mintha nem történt volna semmi sem. Itt óriási pénzekről van
szó, és nem valószínű, hogy ezeket üzleti alapon lehet a továbbiakban a gyerekek felé
terjeszteni, mert több ezer forintos, tízezer forintos programcsomagokról beszélünk. Meg
tudjuk-e finanszírozni az NFT II.-ben ezeknek a továbbvitelét, esetleg terjesztését? Ez az
egyik kérdés.

A másik a már emlegetett tiszk-kérdés, amelyről azért is tudunk viszonylag keveset,
mert ezeknek nemcsak közösségi, pedagógiai funkciói vannak, hanem a csúcstechnika
oktatásának feltételrendszerét is meg kellett ebben teremteni, ami közbeszerzéssel történhetett
csak, tehát érdemben ezek a gyakorlóhelyek nem működhetnek még, hiszen most alakítják ki
őket. Tehát ez egy nagyon rapid folyamat volt a pályázat után, most építik őket, és ha minden
jól megy, akkor a közbeszerzési eljárás után, 2007 szeptemberétől állnak be magába a
képzésbe.
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Úgy látom, hogy ez a 17 milliárd forintos fejlesztés, ami az NFT I.-ben volt a tiszkek
kapcsán, hálózatfejlesztési típusú volt, hiszen iskolák szövetségeként jött létre, iskolák
kapaszkodtak össze, öten-hatan, heten-nyolcan térségenként bizonyos dolgokra szövetkeztek.
Hiányolom is az anyagban, hogy hogyan tovább tiszk, milyen elképzelése van a hivatalnak, a
kormányzatnak arról, hogy lehetne-e ilyen tiszkeket csinálni. Le is írtam, és az elnök úrnak át
fogom küldeni, hogy a szétaprózott iskolarendszernek, elsősorban szakképzési rendszernek
nem is a megszüntetését, mert az túlzás lenne, mindenesetre abba az irányba való
elmozdulását látnám jónak, hogy a nagyon sok apró szakképzőhelyet összevonni, talán
radikális módon megszüntetni egy nagyobb zöldmezős beruházásként. Itt az érdekek nagyon
érdekesek lehetnek. Én úgy látom, az lehet a megoldás, ami Európa számos országában van,
hogy a 2-3000 fővel működő iskolákban nem a gyerek kiszórása történik az iskolából, hanem
a megfelelő út megtalálása, a lemaradóknak is szakképesítéshez való juttatása, pályaválasztási
tanács pályaorientációval ellátva. Ezzel tényleg XXI. századi intézményeket lehetne
megvalósítani. Tehát az a fajta toldozás-foldozás, hogy hat-hét iskola félig romos épületekben
működik tovább, de a gyakorlóhelyet kivisszük egy csúcstechnika oktatásába, lehet egy irány,
de nem biztos, hogy jó irány. Az európai uniós pénzeket most ilyesmire is fel lehetne
használni, hogy olyan iskolát építsünk, hat-nyolc iskola megszüntetése árán természetesen –
ami a fenntartónak lenne a feladata –, hogy tényleg a XXI. század igényeinek megfelelő
szakképző intézményhálózat, térségi integrált szakképző központ jöjjön létre, a szó igazi
értelmében integrált. Erről nekem van egy rövid kis valamim, ezt el fogom juttatni. Azt
gondolom, hogy a tiszket ilyenképpen, tehát másképpen is meg lehetne fogalmazni.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Hadházy Tibor!

DR. HADHÁZY TIBOR: Az anyag kvalitásait én is elismerem, dicsérem. Előadó úr
reflexiókat kért, néhányat megfogalmaznék, és ezek az észrevételek – némileg szűkkeblűen –
az előttem elhangzottaktól eltérően, a felsőoktatáshoz kapcsolódnának.

Az anyag 30. oldalán külön is foglalkozik a helyzetelemzés kapcsán a felsőoktatással.
Kiváló ábrákkal szemlélteti a legproblematikusabb kérdéseket, amelyeket felvet, és amelyeket
én markánsabban vetnék fel. A viszonylag lágy fogalmazás mellett alapvető kérdéseket
megfogalmazását ítélem szükségesnek, és aztán az operatív programban pedig konkrét
követéssel megvalósítandónak.

Az anyag a 30. oldalon utal a munkaerő-piaci elvárásokra, öt-hat sor különbséggel
többször is. A felsőoktatás számára a munkaerő-piaci elvárások mindig nagyon komoly
kihívást jelentenek, de a felsőoktatás szeretné látni ezeket a konkrét munkaerő-piaci
kihívásokat. Úgy gondolom, hogy a magyar gazdasági térség ezeket a kihívásokat
egyértelműen és markánsan nem tudja megfogalmazni. Nem azért, mert nem tudja, hanem
mert nincs lehetősége megfogalmazni. Olyan üzemekkel, nagy termelő cégekkel vagyunk mi
is kapcsolatban, akik központjaik esetlegessége alapján dolgoznak. Ezek kiszámítható
munkaerő-piaci előrejelzéseket igazából nem prognosztizálnak. Lehet rá hivatkozni, csak nem
prognosztizálnak. Ennek ellenére vagy e mellett fontos előrelépésnek tartom, amennyiben ez
jól fog működni – és ezt a mondatot ki fogom fejteni – a felsőoktatás szerkezetváltását. A
felsőoktatás szerkezetváltása a bolognai jelzővel van ellátva, amely szerkezetváltás egy
durván 3+2-es szerkezetet működtet a továbbiakban, pontosabban 2006 szeptemberétől. Talán
nyugodtan ki lehet mondani – és ha tévedek, már most elnézést kérek, és megkövetem azokat,
akik nem így gondolják –, hogy az alapdiploma lassanként vagy lényegében a múlt század
hatvanas éveinek érettségi szintjét fogja jelenteni a munkaerő-piaci érték szempontjából – ha
nem is a tudás szempontjából esetleg, az érték szempontjából. Ennek megfelelően a sajátosan
megvalósuló magyar Bologna-struktúra a munkaerő-piaci reakcióidőt lényegében nem vagy
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alig rövidítette le. Miért? Mert a hároméves alapképzés tartalmi feltöltése – azt is
mondhatnám, hogy a konzorciumok konkrét munkaerő-piaci szereplőinek hiányában –
teoretikus, nem kellően gyakorlatorientált és lényegében a korábbi ötéves ciklus elméleti
anyagát tömörítően jelent meg. Az igazi mozgásteret a szakirányok jelentenék, de áttekintve
ebből a szempontból a magyar felsőoktatás rendszerét, a nem a mesterképzésre előkészülő és
oda vágyó fiatalokra nem kellően gondolt ez a struktúra. Kevés az a szakiránykínálat, amire
nem tudom, hogy fog reagálni a munkaerőpiac, ezt szeretném hangsúlyozni, mert nem tudja
megmondani ő sem, ezzel kezdtem az elején, de nem tartom kellőnek. Ezt kellene majd az
operatív részben is megjeleníteni.

Még két gondolatot szeretnék gyorsan elmondani.
Meg kellene hagyni a lehetőségét annak, hogy amennyiben megjelenik egy munkaerő-

piaci igény – húsz hegesztő -, akkor abban legfeljebb egyéves átfutási idővel szakirányindítási
lehetősége legyen az intézménynek – most már ez meglesz lassanként –, mert a mostani,
feszes tervezés ezt igencsak megnehezíti.

Már utaltam rá, nagyon szemléletesek azok az ábrák, amelyek itt találhatók, és
amelyek most már másfél éve hangsúlyozottan a természettudományos képzés jelentős
lemaradását jelzik hazánkban is. Messze elmaradunk az átlagtól. Hogyha ezt mi mélyebben
akarnánk elemezni, sokáig maradnánk ma. De az operatív program részét kellene hogy
képezze – mert ilyen világban élünk – például olyan finanszírozási rendszer, amely pluszként
jelenik meg a mérnökképzésben, a természettudományos képzésben, és amely három-négy év
alatt eljutva a köztudatba, ennek a hátránynak a csökkentését eredményezi.

Hogyha a finanszírozás nem ilyen – a hallgatói finanszírozásról beszélek, hiszen ma
már intézményi kapacitástervezés is van, arra állítunk be létszámokat –, amennyiben a
kapacitás megvan egy laborban, hogy hat ember van, vagy tizenkettő, az adott pillanatban
teljesen mindegy: a kapacitás ott áll üresen. Következésképpen tehát úgy gondolom, itt a
kapacitási háttér megvan, a finanszírozási és a hallgatói motivációs rendszert kell
megváltoztatni akár pozitív diszkriminációval, ami ezt néhány év alatt biztosítja. Ilyen
konkrét intézkedések sorát gondolom én el az operatív programban. Azt pedig, hogy a
felvételi vizsga rendjére utal az anyag, olyan nem szívesen használom, mert igazából nincs
felvételi vizsga, hiszen gyakorlatilag a középiskola elvégzése determinálja minden számítási
mód szerint az illető további pályáját, legfeljebb az M-ben lesz felvételi vizsga. Az általam
legutóbb látott – de nem a tegnap reggeli – kormányrendeletben motivációs beszélgetés
szerepel, amit én pillanatnyilag nem nagyon tudok értelmezni. Egyszerűen a felsőoktatási
továbbtanulás rendje vagy valami hasonló jobb, mint a felvételi, mert felvételi vizsga ma már
nincs. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Én is köszönöm. Karlovitz János!

DR. KARLOVITZ JÁNOS: Három nagyon rövid.
A jó tervben én is találtam egy olyan mazsolát, ami különösen tetszik: a tankönyv-

beválásvizsgálat. Jelenleg egy kicsit fordítva ülünk a lovon: előre megmondjuk, mi a jó
tankönyv, milyennek kell lenni, aztán bemegy a gyakorlatba a tankönyv, és utána semmi hír
róla. Fontos dolognak tartom, hogy válik be a gyakorlatban, hogy elmélet és gyakorlat
találkozzon.

A terv többi részében – csatlakozva az előttem szólókhoz – nagyon sok pozitívum van.
Nekem nem ezzel van bajom, hanem azzal, hogy nagyon öreg vagyok, és annyi jó tervet
ismertünk már. Van egy polcom, ami tele van régi párthatározatokkal, OPI 10 éves terv, NSZI
25 éves terv… Sok jó tervet faragtunk már mi, magyarok, csak most már a megvalósításban
legyünk erősek – én kívánom, hogy ez a megvalósítás szakaszában is ilyen lelkesen és
operatívan menjen.
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A harmadik egy apró megjegyzés, csatlakozva néhány kimondhatatlan betűnévhez: azt
hiszem, ma eljutottunk a csúcshoz, mert megjelent a kezünkben az OKKR terv, ami most már
teljesen értelmetlen. Kezdte a sort a NAT, ami még értelmes volt, mert lehet NAT-szerű stb.,
de jönnek ezek a borzalmas betűnevek. Van rá példa, hogy ez ki lehet váltani akár egy névvel
– mondjuk mint a Comenius-program – vagy egy rövidített szóval. De ez a betűnév-dömping,
ami van: NFT I., NFT II., tiok, tiszk – áttekinthetetlen és értelmetlen is. Már magyarul is
értelmetlen, de gondoljuk el, hogy nem is eurokonform valami. Mindenképpen valami
megújulás kellene: hagyjuk abba ezeket a betűnévjátékokat.

Köszönöm, de az egész tervhez, remélem, majd sikerrel csatlakoznak. Köszönöm.
ELNÖK: Parancsolj, János!

SZILÁGYI JÁNOS: Három konkrét észrevételem lenne. Az első: a szakképzéssel
kapcsolatban a Kereskedelmi és Iparkamara nagyon sok konkrét megfogalmazást tett, és ezek
döntő többsége beépült, amit mi nagyon pozitívnak ítélünk. Ilyen például a szakképzés
vonzerejének növelése, a munka világába történő átmenet, a szakképzés társadalmi
presztízsének, elismertségének növelése, és sorolhatnám tovább.

A másik általános jellegű észrevételem: van egy olyan érzésem, hogy míg a
foglalkoztatáspolitikával kapcsolatos különböző elképzelések nagyon konkrétan, markánsan,
mondhatnám, ambiciózusan vannak megfogalmazva, addig a szakképzéssel kapcsolatos
dolgok nincsenek igazából alaposan megfogva és kibontva. Ebből adódhat később egy olyan
probléma, ha nem figyelünk oda, hogy a két terület között nem lesz megfelelő szinergia. Erre
mindenképpen oda kell figyelni, mert most még időben vagyunk.

Hogy néhány konkrét példával megvilágítsam, itt vannak például a tiszkek. Itt nem
valósult meg egy tényleges integráció, ezt tudjuk nagyon jól, nagyon sok gyermekbetegséggel
küszködnek ezek a tiszkek. Nem látjuk azt, hogy milyen elképzelések vannak a tiszkekkel
kapcsolatban, nem látunk hatásvizsgálatokat, hatástanulmányokat. Attól félünk, hogy megint
beleesünk könnyen abba a hibába, ha ezek az anyagok nem állnak rendelkezésre, hogy nem
tudunk ezekről az elképzelésekről, és van egy olyan érzésünk, hogy nincsenek ilyen
elképzelések.

Vagy például a vizsgáztatással kapcsolatban az anyag megemlíti, hogy a vizsgáztatást
felül kell vizsgálni, és ebben a képzőktől független tényezők szerepét erősíteni kell, de nem
beszél arról, hogy független vizsga- és kompetenciaközpontokat kell létrehozni. Tehát itt is
van egy ilyen elasztikus megfogalmazás, és igazából nem tudjuk, hogy akkor ezek lesznek,
nem lesznek, mert ezt is beleérthetem, meg azt is beleérthetem.

A harmadik a felnőttképzéssel kapcsolatos dolog. Nagyon helyesen azt mondja az
anyag, hogy a felnőttképzés szerepe növekszik, növelni kell a gazdaság szerepét, egyebeket.
Ugyanakkor mi a következőt javasoltuk, ami valahogy kimaradt az anyagból. Négyezer
gazdálkodó körében végeztünk egy felmérést. A felmérés eredménye az volt, hogy nem az
OKJ-s típusú képzéseket részesítik előnyben a gazdálkodó szervezetek, különösen a kkv.-k,
hanem olyan úgynevezett rövid ciklusú képzéseket – ezek 30-90 órás képzések –, amelyek az
ő versenyképességüket közvetlenül szolgálják. Ezek maximum 120 órás képzések. Azt
javasoltuk, hogy az ilyen típusú rövid ciklusú képzéseknek a portfolióját ki kell alakítani,
amelyek a gazdaságnak gyors reagálású hadtesteivé válhatnak. Itt is megáll a megfogalmazás,
mert az van benne, hogy fontos, kell, és pont, nincs tovább.

Az utolsó konkrét példa a pályaválasztási tanácsadás. Nagyon jó, hogy
megfogalmazza a felsőoktatásban a természettudományos ágak népszerűsítését, ugyanakkor
egy árva szó nincs arról, hogy a hiány- és a keresett szakmák is egy fontos területét kell, hogy
képezzék a pályaválasztási és pálya-tanácsadási rendszer továbbfejlesztésének.

Köszönöm szépen.
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ELNÖK: Én is köszönöm. Parancsolj!

KERTÉSZ JÁNOS: A műszaki és természettudományos végzettséggel rendelkezők
számának növelése több ponton is előkerül az anyagban, érthető módon, hiszen egy
közismerten neuralgikus pontja a pillanatnyi felsőoktatási kibocsátásnak. Én nem hiszem,
hogy ezt a problémát három év alatt meg lehetne oldani, abban viszont egyetértek, hogy
nyilvánvalóan nem lehet egyszerűen megállapítani, hogy mik a gyökerek. Az nyilvánvaló,
hogy az egyik ok a közoktatásban keresendő. Nem hiszem, hogy a problémát felülről lefelé
lehetne megoldani, tehát azt mondani, hogy a felsőoktatásban kell valamit csinálni, és akár a
gazdasági tényezők szerepvállalásával növelni a kibocsátást, hanem a közoktatásban is meg
kell teremteni azokat az alapokat, amelyek aztán stacioner módon lehetővé teszik ezeknek a
diplomáknak a megfelelő arányát.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Parancsoljon, Rézné!

RÉZ GÁBORNÉ DR.: Egyetértve az előttem szólókkal azt látom, hogy az iskolák
értékelésével kapcsolatban itt az anyagban a 4., 6., 8., 10. évfolyamokon végzett
kompetenciamérések szerepelnek meglehetősen hangsúlyosan. Ez rendben is van, de legalább
ilyen hangsúlyosan kellene, hogy szerepeljen a tulajdonképpeni kimeneti szabályozás
figyelembe vétele, tehát az, hogy a 12. vagy 13. évfolyam végén milyen sikeresen
érettségiznek a gyerekek. Abszolút nem láttam ezt ebben az anyagban, pedig nagyon fontos
volna.

A másik: az előttem szólóhoz kapcsolódnék annyiban, hogy valóban a közoktatásban a
természettudományos tárgyak tanítása meglehetősen hátul kullog mind a ráfordított idő, mind
pedig a tartalom felhasználhatósága, praktikussága szempontjából, tehát itt nagyon
mélyreható változásokra van szükség ahhoz, hogy valóban jelentkezzenek a gyerekek
egyetemre, főiskolára. Hiszen tudjuk, hogy jelenleg fizikusoknál, vegyészeknél
katasztrofálisan alacsony létszámú évfolyamok vannak, és ez a közoktatásban megnyilvánuló
problémák miatt van így.

A harmadik dolog: én is egyetértek az előttem szólóval, Báthory Zoltánnal abban,
hogy hiányolom az iskolastruktúrára vonatkozó valamivel konkrétabb megjelenítését ennek a
dolognak, mert a 12 évfolyamos iskola és a 18 éves korig tartó kötelező iskolázás rendben
van, de a lemaradások és a lemorzsolódások többsége pontosan abból származik, hogy
teljesen tisztázatlan, hogy mit jelent az általános képzés, tehát, hogy mik a követelmények az
általános iskolában. Eltörölték ezt a bizonyos 10. évfolyamon lévő alapműveltségi vizsgát,
merthogy nem volt életszerű. Nem életszerű maga az általános iskola sem a jelenlegi
formájában. Tehát én pont az ellenkezőjét látom annak, amit itt Báthory Zoltán mondott,
kiürülnek az iskolák. De miért ürülnek ki? Azért, mert valahol nincsen folytatása, a négyéves
gimnázium és szakközépiskola nem igazán tölti be már azt a szerepet, amit betöltött régen, az
1940-es évek közepétől. Tehát ha azt mondanánk, hogy az általános iskola 6+4 éves, vagyis
ad egy erős hatéves alapozást, és utána egy olyan négyéves képzést, amire rá lehet építeni a
szakmai képzést a későbbiekben, valamint megadja a komprehenzivitás lehetősét, mert a 10.
év után érettségizhet rövidebb idő után a gyermek, akkor ennek lenne egy olyan kifutása,
hogy azt látnák a szülők, hogy nem kell elvinni a gyereket az általános iskolából, mert van
értelme, hogy oda jár. Tehát azzal, hogy hatévesre bővül a középfokú oktatás - és ez így van a
szakközépiskolákban is, mert ők fölfelé hosszabbítják az időszakot -, de ugyanígy elkezdhetik
hetedikben is végül is, ilyen értelemben a struktúra konkretizálása valamilyen módon,
akármilyen sokszínűen, de szükséges volna. Főleg az általános iskola meghatározása, mert ez
a nyolc általános, ami jelenleg van is meg nincs is – most már ezt kell mondani –, túlhaladott.
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Szeretnék én is két mondatot mondani nagyon röviden
ahhoz kapcsolódóan, amit Rézné mondott, meg Zoli említette a struktúra problémáját.
Gondolom, a következő, januárban funkcionálni kezdő OKNT számára örökül hagyhatjuk azt
a problémát, hogy az iskolastruktúra kérdését tűzze az új OKNT egyszer a napirendjére, ennél
egy kicsit mélyebb elemzésekkel, mint ahogy ebben a körben most elhangozhatott.

Ehhez kapcsolódik, amit én is mondani szeretnék. Több helyen van utalás arra, hogy
az iskolastruktúra, a tankötelezettség 18 évig tartó bevezetésével és számos más problémával,
térségi együttműködéssel együtt azt vetíti előre, hogy a stuktúra a komprehenzivitás irányába
mozdul. Ennek vannak tételesen, az egységes iskola címén megfogalmazott passzusai ebben a
tervben – én ennek az erősítését javasolnám. Számos olyan kérdést, ami külön jelenik meg –
mint az inkluzív nevelés vagy az integráció –, voltaképpen a komprehenzív iskola mint
ernyőfogalom és mint iskolatípus magában foglalja. Az a komprehenzív iskola, ami mellett
nem kell külön integrációról gondoskodni, mert attól komprehenzív, hogy integrálja a
gyerekeket. Annyiban különbözik ettől a mai integrációtól, hogy a felső értékeket is
megjeleníti. Tehát nem egyszerűen egy kompenzációs programként vagy szerkezetként
jelenik meg. Amit okvetlenül javasolnék, hogy ahol az iskolafejlesztési programokról van szó
vagy az oktatási intézmények fejlesztéséről, horizontális és vertikális együttműködéséről, ott
expressis verbis hatékonyabban, élesebben kellene megfogalmazni az egységes iskola ügyét.

A következő kérdésem, illetve kérésem van: tedd meg, hogy nagyon koncentráltan
reagálsz, mert itt tulajdonképpen szinte minden terítékre került. Az egész fejlesztési terv egy
óriási palettáját adta a megoldandó vagy megoldásra váró problémáknak. Gazdálkodnunk kell
egy kicsit az idővel, hogy beleférjen, amit terveztünk – de ezt ne vedd tőlem rossz néven!

KOVÁCS ISTVÁN VILMOS: Köszönöm szépen. Ha azt mondom, hogy drámai
sokkot nem okoztak a hozzászólásaik, kérem, ne tekintsék úgy, hogy nem látunk munkát
annak érvényesítésére, hogy az elhangzottak karakteresebben jelenjenek meg a tervben.
Nagyon nagy örömmel fogjuk fogadni, hogyha ez írásban is beérkezik.

Néhány olyan dologra szeretnék reagálni, ami talán azt mutathatja, hogy értem, amit
hallottam – ha nem, akkor remélem, hogy az írásos megközelítések ezt tisztázni fogják.

Én magam azt gondolom, hogy a reform bátran tartalmazhat finanszírozási lépéseket,
hiszen tudjuk, hogy pénzügyi eszközökkel is tönkre lehet tenni egy rendszert – nemcsak
kevéssel, hanem sokkal is. Hogyha ésszerűsödik a finanszírozási rendszer, az egy valódi
reformtényező, nem szabad, hogy ebben merüljön ki. Én magam azt gondolom, egy reform
akkor reform, hogyha a folyamat mélyrétegeit képes érdemben javítani. Az elmúlt tizenhat
évben rengeteg olyan oktatáspolitikai történés volt, amely érdemben nem befolyásolta azt a
munkát, amely a pedagógus és a diák relációjában, vagy a tanulandó dolgok és a tanulók
viszonylatában jelentett volna változást. Azt szeretné hinni a terv, hogy képes ezeket a mély
folyamatokat rendszerszinten befolyásolni, nemcsak azokban az úttörő intézményekben,
amelyeknek a példáit valóban jó lenne becsatornázni a fejlesztésekbe. Készek vagyunk ezen
részleteiben is gondolkodni, hogy hogyan lehet a meglévő, működő megoldásokat felajánlani
rendszerszinten – tehát először begyűjteni, majd hozzáférhetővé tenni. Sokan leírták az elmúlt
években, hogy minden jó megtalálható Magyarországon az oktatási rendszerben, de
szigetként.

A struktúra kérdéseiről – és még nagyon sok más kérdésről – nem rendelkezik és nem
is tud rendelkezni a fejlesztési terv. Ezek önmagukban is nagyon nehéz feladatok, nagyon sok
szabályozási kérdést is érintenek. Itt olyan erőfeszítések megfogalmazására van mód,
amelyeket a támogatási eszközök reálissá tesznek, befektethető az a munka, ami ezekhez a
változásokhoz kell. Egyben – ez a másik sajátossága a reformnak, hogy rövid távú
áldozatokat kell hozni, és rövid távú vesztesek vannak, hosszabb távú sikerek érdekében -
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ezeknek az átmeneti költségeknek a megfinanszírozását, az erőfeszítéseket vállalónak a
kompenzálását is lehetővé teszik.

Nagyon sokan szóltak a tiszkekről. A tiszkek koncepcionális megalapozása most a
Szociális és Munkaügyi Minisztérium hatásköre, de azt hiszem, egyetértés van abban, hogy a
tiszkek három kulcseleme átgondolásra szorul. Az egyik a vállalható szakmaprofil nyitása
jóval szélesebb spektrumra, mint az első körben. A kapcsolódások létrejöttét követő
fenntarthatóság dimenziója nagyon fontos – egyébként a fenntarthatóság minden kérdésben.
Mindennek, amit létrehozunk, működőképesnek kell maradnia a pénzek elfogyása után,
viszont lehetőleg ebben a költségvetési helyzetben nem szabad generálnunk további
költségvetési kiadásokat – ez meg ahhoz kapcsolódik, hogy mindenben a barnamezőre,
nemcsak a fizikai barnamezőre törekszünk, hanem a szellemi barnamezőre is. Elhangzott az a
javaslat, ami nekem nagyon tetszik – gondolom, nem idegen a szakma számára –, hogy az
érettségi is legyen egy mérési pont. Ehhez nyilván standarddá kell válnia az érettségi
vizsgáknak, egyik évről a másikra nem változhat tíz-tizenöt pont erősséget. Nem beszélve
arról, mi van, ha tízszeresére változik maga a ponthatár… Ahhoz, hogy a transzparens vagy
longitudinális mérésekre lehetőséget adjon az érettségi, komoly szakmai előrelépésre van
szükség. Vétek nem kihasználni az ilyen típusú létező, és egyébként igen költséges
horizontális méréseket.

A terv időtávja 7+2 év, tehát nem három. Az első NFT volt három év. Amiről itt
lemondunk, arról jó sokáig lemondunk. Úgyhogy a természettudományos és műszaki
képzéssel kapcsolatos feladatok reális időtávval már a kibocsátásban is megjelenhetnek a
tervezési időszak végén.

Hogy a közoktatási szakaszban hogyan lehet fejleszteni a gyerekekben a
motiváltságot, meg nem hangzott el a gazdasági oldala, hogy a kereslet is jelen legyen, ezáltal
érdemben vonzó alternatívát jelentsen az érettségizők számára, ez is mutatja a kérdés
komplexitását.

Csak kiemelve a legfontosabbakat, a tiszkekkel kapcsolatban megjelent még egy elem:
a gazdasággal való kapcsolat. Én nem tudom, hogy hullott ki, én arra az időszakra emlékszem
2002 környékén, amikor még a tiszkek megalakításának alapvető kritériumaként szerepelt az,
hogy megrendelő gazdasági társaságoknak, üzleti szereplőknek jelen kell lenni abban a
konzorciumban, amely létrehozza a tiszkeket. Később az ezzel kapcsolatos követelmény
fellazult.

Új elem szintén, hogy az SZMM szeretné, ha a regionális átképző központoknak
komoly szerepe lenne. Megoldatlan ma, nem látom a koncepcionális választ arra, hogy mi van
a tiszken kívüli szakképző intézményekkel. Vannak olyan szakképző intézmények, amelyek
igen jelentős szerepet töltenek be a szakképzésben, és nem lehet őket racionálisan
becsatornázni egyetlen tiszkbe sem, vagy a földrajzi helyük, vagy a szakmaprofiljuk, vagy
éppen a gazdasághoz való közvetlen kötöttségük miatt – lásd: a paksi atomerőművön belül
zajló szakképzést.

Hogy a felsőoktatáson belül a bachelor fokozat érdemi kimenetet jelentsen, ez nagyon
jó és nagyon izgalmas elvárás. A felsőoktatás létező logikája, a master idea és túlértékelés ezt
nem teszi lehetővé. Ugyanakkor valaki említette, nagyon fontos, hogy a középfokú oktatás ma
már, az érettségit adó képzési forma szinte teljes keresztmetszete – a szakképzéssel együtt is –
a felsőoktatásra való felkészülést jelenti. Nincs presztízses szakképzetti kör a miatt, hogy aki
már leérettségizett és úgy szerez szakmát, nagy valószínűséggel bekerül a felsőoktatásba, és
onnan kezdve már nem a szakmáját akarja gyakorolni. Részben fel kell hozni az érettségit
nem adó szakképzési kör színvonalát, nemcsak abban az értelemben, hogy a gyerekeket
készítjük fel jobban, hanem hogy engedünk olyan szakmákat, amelyek piacképesek. Őrült
nehéz és sok ellentmondással terhelt feladat ennek a 7+2 év alatt a válaszait megtalálni.
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A második esély programra vonatkozó javaslatot egészen biztos, hogy karakteresebbé
kell tenni. Ez a párja az úgynevezett „korai kezdet” típusú beavatkozásoknak, tehát hogy
kerüljük el a lemorzsolódást, részben az intézményrendszer nagyobb toleranciájával – aminek
egy eleme volt korábban, az oktatásukra vonatkozó korlátozás –, a másik pedig, hogy minél
előbb azokat az alapkészségeket segítsük kialakulni akár már az óvodás korban vagy azt
megelőzően is, segítve, hogy az iskolai kudarc elkerülhető legyen. Van nagyon sok olyan
programelképzelés, ami nincs még kibontva az operatív programban, de a társadalommal
folytatott fejlesztéspolitikai dialógusnak is kulcselemét kell, hogy jelentse. Néhányat hadd
említsek csak.

Az egyik a Korai kezdetre, Ferge Zsuzsa gyermekszegénységgel kapcsolatos
esélyteremtő kutatására válaszként készülő programcsomag. Nagyon sok eleme van, nemcsak
oktatási, hanem a családot körülvevő szociális környezettel, a szülők munkavállalásával vagy
foglalkoztatásával kapcsolatos kérdéskörök.

Ilyen nagy program a hátrányos helyzetű kistérségekben a képzésnek egy egészen új
típusú, a gazdasággal, a szociális környezettel összefüggő kezelése.

Van egy olyan, zászlóshajónak előkészített program, amely a felnőtt lakosság számára
teremtene nagyon széles körben hozzáférést angol nyelv tanuláshoz, informatikai és
vállalkozási, gazdálkodási ismeretek megszerzéséhez.

Egyben ezt a három területet az iskolarendszerben is a jelenleginél karakteresebben,
erőteljesebben kellene hangsúlyozni, hogy mindhármat nagyon erősen honorálja a
munkaerőpiac, és az életpályára nagyon komoly hatással van.

A társadalmi ellenőrzés esélyének növelésére jó formákat kell kitalálni, ezt nem tudja
egyedül a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség vagy az irányító hatóság kitalálni, ehhez
kifejezetten a civil partnerek és az ilyen szakmai fórumok kreativitását is kérnünk kell, ami
nagyon hasznos és nagyon fontos.

Nem visszaélve a türelmükkel azt szeretném megerősíteni, hogy az észrevételeiket
értettem, továbbviszem személyesen is, és papíron is melléjük állok, mert azt hiszem, ezek
mindenképpen előbbre viszik az ügyet.

Végül pedig az utolsó megjegyzésem a dicséretekre vonatkozik. Ez nem az NFÜ-t
illető dicséret; nagyon sokan dolgoztak ezen, itt az asztal körül ülők részéről is az elmúlt
években megtámogatott, az önök hozzájárulásával készült szakmai anyagok vannak, valamint
az Országos Közoktatási Intézet, az Oktatási Elemzések Központja és még nagyon sok
műhely dolgozott együtt. A szakma aktuális elmeállapotát, szándékait mutatja a dokumentum,
és remélem, hogy ezt ez a konzultáció is megerősítette.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Én is köszönöm. Azzal zárom, hogy azt kértem, hogy konkrét, szövegszerű
javaslatokat szíveskedjetek Kosinszky Zsuzsa címére e-mailben küldeni, amelyek aztán,
amikor megfogalmazásra kerülnek, eljutnak hozzám, és ezt fogjuk átnyújtani, illetve meg is
jelentetni közleményben. Ezzel ezt a napirendi pontot befejeztük.

Kiosztásra kerül most az, amiről az egyebek napirendi pont vázolásánál a bevezetőben
pár mondatot szóltam, és közben rátérnénk a következő napirendi pontra. Viszont dohányozni
akar Dobos Krisztina, azt látom. (Jelzésre:) A személyi szabadságjogok korlátozását
megszüntetem, és tíz perc szünetet tartunk.

(Szünet: 12.23-12.36)

ELNÖK: Rátérünk az országos képesítési keretrendszer megalkotásának koncepciója
című napirendi pont tárgyalására.
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Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Krémó Anitát és Radó Pétert. Átadom nekik a
szót.

KRÉMO ANITA: Köszönöm szépen, és köszönjük a tanácsnak, hogy napirendjére
tűzte a koncepció megvitatását.

A státuszáról azt szeretném elmondani, hogy ezt a koncepciót mint szakértői
dokumentumot elfogadta az Oktatási és Kulturális Minisztérium és egyidejűleg a Szociális és
Munkaügyi Minisztérium is, és mind a két tárca társadalmi konzultációra bocsátotta, tehát az
SZMM is a saját partnerei körében meg fogja vitatni ezt az anyagot. November 30-án
szeretnénk majd lezárni ezt a konzultációt, úgyhogy kérném önöket, hogy egyénileg vagy
testületileg 30-áig küldjék el az én e-mail-címemre, illetve Hámoriné Váczi Zsuzsa e-mail-
címére az anyagokat; gondolom, Kosinszky Zsuzsa koordinálni fogja ezt a feladatot.
(Kosinszky Zsuzsa: Igen.)

A koncepció elkészítésének hátteréről azt szeretném elmondani, hogy ez alapvetően
egy európai kezdeményezéshez kapcsolódik. Ez az Európai Képesítési Keretrendszer,
amelynek a tavalyi évben volt egy európai és nemzeti konzultációja. A tisztelt tanács is
megismerhette ezt az anyagot. Ez egy keretrendszer, amely nyolc szinten, az egész életen át
tartó tanulás kontextusában kezeli a tanulási folyamatot, és az alapképzéstől a doktori
képzésig nyolc szintre sorolja be a képesítéseket. Tanulási kimenetre alapuló szintek ezek,
tehát tanulási kimenetekben, eredményekben fogalmazzák meg az egyes szinteken elérhető
célokat. Ez a rendszer várhatóan segíti az egyéni tanulási utak tervezését, és egyidejűleg a
munkaadókat, a gazdaság szereplőit is támogatja, illetve informálja az adott egyént általában
a képesítések típusairól. Ehhez a keretrendszerhez minden tagállam önkéntes alapon
csatlakozhat. A most az Oktatási Miniszterek Tanácsa előtt levő dokumentumban 2011-es
határidőt fogalmaz meg az Európai Unió arra, hogy az egyes országok a képesítési
rendszerüket hozzákapcsolják ehhez az európai kerethez. Ennek apropóján kezdődött meg a
szakértői gondolkodás arról, hogy Magyarországon – természetesen figyelembe véve azt,
hogy az egyes alágazatok kimeneti szabályozórendszerei különbözőek – gyakorlatilag egy
ernyőalkotó országos képesítési keretrendszert alkossunk meg.

A névvel kapcsolatban elhangzott egy megjegyzés. Ez még egyelőre egy szakértői
munkaanyag, természetesen a név változhat a későbbiekben.

Átadnám a szót Radó Péternek, hogy ismertesse a magyarországi rendszert. Köszönöm
szépen.

RADÓ PÉTER: Köszönöm. Ha megengedik, én előzetesen csak három nagyon rövid
dolgot mondanék. Először is szintén egy gyors reflexió a névvel kapcsolatban. Szerintem is
nagyon ügyetlen, és én sem nagyon szeretem a betűszavakat, de van bennem egy olyan
félelem, hogy ha mondjuk Csokonai Vitéz Mihályról neveznénk el, a szakma nemsokára
CSVM azonosítóként referálna erre a rendszerre. Tehát félig-meddig elkerülhetetlen, hogy
betűszavakat alkalmazzunk.

A másik két megjegyzésem már ennél egy picit komolyabb. Szeretném előzetesen
hangsúlyozni, tudniillik ez elég sok félreértésre adott okot az eddigiekben is, hogy az
országos képesítési keretrendszernek nem dolga az, hogy felülírjon létező vagy
kialakulófélben lévő alágazati képesítési rendszereket, vagy kimeneti szabályozórendszereket,
tehát rövidtávon a dolog logikája éppen fordított. Ami szakmailag egy kicsit nehézzé teszi ezt
a dolgot, az az, hogy egy olyan esernyő, ha úgy tetszik, kimeneti leíró, szabályozó eszközt
kell teremtenünk, ami integrálni képes a közoktatás, a szakképzés, a felsőoktatás és a
felnőttképzés kimeneti szabályozó eszközeit. Hosszú távon természetesen – és a nemzetközi
tapasztalatok is ezt mutatják – egy nemzeti vagy országos képesítési keretrendszernek van
egy ilyen, konvergenciát előidéző hatása, ami egész egyszerűen abból fakad, hogy minden
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kimeneti szabályozóeszköz egy dinamikus eszköz, folyamatosan, időről időre felül kell
vizsgálni, modernizálni kell őket, és ezeknek a felülvizsgálati folyamatoknak egyfajta
referenciája ez az országos esernyő, amit jelenleg még országos képesítési keretrendszernek
hívunk.

Az utolsó előzetes megjegyzésem pedig, hogy ez a dolog bizonyos értelemben
csatlakozik a tanács előző napirendjéhez, a Nemzeti Fejlesztési Tervhez is, tudniillik
TÁMOK-ban különböző helyeken, ugyan nem nagyon látványosan kiemelve, szerepelnek
ennek a fejlesztési folyamatnak a költségei. Szeretném hangsúlyozni, hogy nemcsak szakmai
fejlesztésről van szó, hanem egy borzasztóan intenzív szakmai konzultációs folyamatról van
szó, hiszen minden érdekelt számára hasznosítható, könnyen alkalmazható, egyszerű eszközt
kell tudnunk előállítani. Nem egyszerűen magához a képesítési keretrendszerhez szorosan
kapcsolódó fejlesztések költségei szerepelnek az NFT II-ben, hanem azoknak a
mechanizmusoknak a fejlesztési költségei is, amelyek az OKKR működését hivatottak
biztosítani, mint például a pályaorientációs szolgáltató rendszerek fejlesztése, mint például a
minőségértékelési rendszer fejlesztése. Ilyen értelemben, ha úgy tetszik, ez az eszköz elég
szépen és szervesen belesimul a Nemzeti Fejlesztési Terv jelenlegi tervezetébe.

Azt gondolom, hogy előzetesen ennél többet nem kell mondanom. Ha bármilyen
kérdésük, javaslatuk van, esetleg majd a végén reagálunk.

ELNÖK: Köszönjük a felvezető sorokat. Az első hozzászóló vagy kérdező
Trencsényi, utána Hadházy Tibor, Karlovitz János – egyelőre ennyi. Laci, tiéd a szó!

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Én teljesen megértem ezt az EU-konformitását a
kimeneti követelmények egymáshoz illesztését szorgalmazó rendszernek – ezt értem
esernyőnek, mert biztos, hogy lesz egy ilyen hatása, hogy összesimítja a kimeneti
követelményeknek, ha úgy tetszik, a nyelvezetét, ha úgy tetszik, a mennyiségi leírásait stb.,
stb. Attól persze félek, hogyha ez egy túlságosan szigorú rács lesz itt közép-európai
változatban, hogy túlbürokratizálja és nehezíti a dolgot, hiszen a nemzetközi tapasztalatok
arról szólnak, hogy az a keretrendszer elsősorban azt segíti, hogy a keretek között bolyongó
tanuló egyén helyezkedését megsegítse. Nálunk erre a szakképzésnek ez a részképesítési
lehetősége egy ilyen dolog, amit úgy érzem, ebben az ernyőben nyerni tud, mert eligazítja a
részképesítést szerzett szakmunkástanulót, hogy milyen útjai lehetnek. De néhány hézagosan
ismert külföldi keretszerű működésben a még izgalmasabb, hogy az informálisan vagy
nonformálisan megszerzett tudásokat és képességeket is – tehát, hogy mondjuk, magyar
viszonylatban egy népfőiskolán elvégzett kurzust hogyan tud kreditté konvertálni. Ezt nagyon
fontosnak tartom, hogy ez a funkciója ne vesszen el, és segítse a dolgot.

Van néhány inkább terminológiai – bár lehet, hogy éppen azért izgalmas, mert a
terminológiát nem ártana pontosítani. A 7. oldalon, ahol a közoktatásról esik szó, számomra
meglepő újdonság – és Báthory Zolit kérem, hogy ha én vagyok csacsi, buktasson meg
didaktikából, ha nem, akkor erősítsen meg –, hogy a Nemzeti alaptanterv a
folyamatszabályozás eszköze. Én eddig úgy tanultam, hogy ez a bemeneti szabályozás. Nem
egészen azonos! Hogy a pedagógiai program folyamatszabályozás, azzal teljesen egyetértek.
De a NAT-ot nem szoktuk folyamatszabályozási eszköznek nevezni. Éppen azt tekintettük
érdemének, hogy nem a folyamatot szabályozza. Nem ártana ezt a különbséget megtenni. És
éppen a kimeneti követelmények szempontjából izgalmas, hogy ha itt van egy deskripciója a
szabályozási alapdokumentumoknak, akkor – hála istennek – rendelkezünk olyan
szabályozási alapdokumentumokkal, amelyek a kimenettel nagyon csínján bánnak – például
az óvodai nevelés alapprogramja. Biztos érdemes róla szólni, éppen azért, mert isten őrizz,
berakni az esernyőbe, legfeljebb az esernyő búbjára valamilyen dísznek vagy játéknak. A
kollégiumi alapprogrammal ugyanez a helyzet, és az általam mindig szóba hozott általános
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művelődési központoknak pedig pedagógiai-művelődési programja van, ebben a
vonatkozásban a kimenethez szintén egy plasztikusabb viszonyt jelenít meg. Érdemes lenne
az elemzésbe vagy a helyzetleírásba ezeket a csemegéket is belevenni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Hadházy Tibor!

DR. HADHÁZY TIBOR: Köszönöm szépen. Két nagyon rövid megjegyzést szeretnék
tenni, ami lazán csatlakozik előttem szóló tisztelt kollégám egyik gondolatához.

Az egyik anyag szó szerint azt írja a 7. oldalán, hogy a folyamatszabályozás
eszközrendszere elerőtlenedett. Hivatkozik itt az OKI-nak egy elemző tanulmányára.
Bevallom őszintén, én ezt részleteiben nem ismerem, de egyáltalán nem kételkedem annak
abszolút pontos megállapításaiban, illetve a vizsgálat korrektségében, csak sajnálkozásomat
fejezem ki egy kicsit ezzel kapcsolatban, mindjárt kifejtem, hogy miért, és egyúttal azt az
érzésemet fogalmazom meg, hogy megítélésem szerint a folyamatszabályozás és a kimeneti
szabályozás együttesének kell érvényesülnie az oktatásban. Lehet, hogy a kimeneti
szabályozásra való áttolódást nem jól értem, vagy nem jól érzem, de ennek túlságos
dominanciája véleményem szerint egy nagyon késői beavatkozási lehetőséget biztosít az
oktatás-képzés-nevelés folyamatába. A kettőnek az egyensúlyát tartom én igazán
kívánatosnak, és azt kellene megnézni, hogy akkor ez az elerőtlenedés miért következett be.

Ami a felsőoktatásra vonatkozik, arra is kitérnék egyetlen mondat erejéig. Sajnos, ez a
helyzet nem annyira szép, mint ami itt írva vagyon, ugyanis a KKK-k – képzési és kimeneti
követelmények – bizony, eléggé különböző színvonalon és minőségben megjelenítettek, amik
hektikusságukban meglehetős nehézséget jelentenek a felsőoktatás tartalmi szabályozását
illetően. Erre mindenképpen gondot kellene fordítani a későbbiek során.

Köszönöm szépen, igyekeztem nagyon rövid lenni.

ELNÖK: Karlovitz Jánosé a szó.

DR. KARLOVITZ JÁNOS: Azt hiszem, nem mondok újdonságot, ha azt mondom,
hogy ez a tervezet egy jól felépített, logikus, szükséges – nemzetközi szinten szükséges –
tervezet. Értjük a célját, értelmét, lényegét és a felépítését. Egyetlen kérdésem maradt. Benne
van-e, és netán csak az én figyelmemet kerülte el a fél-felsőfok, a postsecondary, amit
tehetünk akár a szakképzéshez, akár a felsőoktatáshoz. Én nem találtam, de lehet, hogy azért
nem, mert direkt nem volt benne, mert nem végkimenet – valószínű, hogy erről van szó. Más
dokumentumok viszont éppen arra biztatnak, hogy ezen a területen lépjünk, mert itt
Magyarország nagyon el van maradva. Ezért kerestem benne egy ilyet, és ez az egyetlen
kérdésem maradt.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Szabados úr!

DR. SZABADOS LAJOS: Tisztelt Tanács! Én ezt egy nagyon értelmes dolognak
tartom. Sok ilyen kezdeményezés lát napvilágot. Egy bizonyos fajta egységes szemléletre
való törekvést érzékelek ebben, és a magam részéről támogatom.

Egy észrevételem van. Az utóbbi időben nagyon sok dokumentum van. Zavar engem,
amikor csoportosításokat látok, és nem találom a felosztási alapját. A formális logikában ezt
nagyon megtanították nekünk. Például a 3. oldalon a folyamatszabályozás előtt, ha országos
képesítési keretrendszerről beszélünk, kell legyen egy bemeneti szabályozó téglalap is, és a
harmadik téglalap, amelyik a kimeneti mechanizmusairól szól, az egy más rendszerhez
tartozik, tehát én ezen javítanék.
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A 13. oldalon találtam hasonlót. Ez a követelménystruktúra. Itt is érdemes lenne a
felosztási alapot megkeresni. Én nem találom, de lehet, hogy én vagyok a hibás.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Báthory Zoltán!

DR. BÁTHORY ZOLTÁN: Én egy kicsit aggódom azért, hogy ez egy túlszabályozott
rendszerré válik. Eredetileg azt mondtuk, hogy az iskoláknak legyen mozgásterük, hogy
alkalmazkodjanak. Ez a NAT és a helyi tanterv alapú szabályozás elve a mai napig, tehát
elvileg minden iskola a helyi tantervében alkalmazkodhat a saját speciális helyzetéhez. Ilyen
értelemben az iskolák egyediek és egymástól különbözőek. Ez a képesítési keretrendszer
nyilvánvalóan egy centralizáló megfogalmazású és szándékú dolog. Nem akarok ítéletet
mondani, csak arra szeretném felhívni az ügy propagátorait, hogy gondoljanak arra, hogy a
pedagógusnál nem okvetlenül sok mindenben kell megnézni, hogy mit csinál, hanem önálló
értelmiségiként kell működnie. Az a jó szabályozási rendszer, amelyik a pedagógus önálló
értelmiségi létezését megerősíti. Amelyik akadályozza, túlzásba viszi, arra azt mondanám,
hogy ezt ismerjük régebbről, és ebből nem kérünk. Tehát van egy ilyen esély, hogy ez a dolog
felmerülhet. Erre szeretném a nyilván túl aggodalmaskodó megjegyzésemmel a figyelmet
felhívni.

ELNÖK: Parancsolj, János, aztán én kérek szót.

TÓTH JÁNOS: Köszönöm a szót. Nekem néhány kérdésem volna. Azt nagyjából
tudjuk, hogy az NSZI által elkészítendő SZVK-k nem készültek el június 30-ig, csak a tiszkek
indulásához szükséges SZVK-k lettek kiadva, tehát szerintem egy fontos rész hiányzik még
ebből a keretből. Elég nehéz úgy további lépéseket tenni, hogy ha ezek nincsenek meg.

A másik: én úgy értettem az anyagból, hogy ezek a kimeneti szabályozási lehetőségek
vagy keretek egyben a következő szintre jutáshoz egy bemeneti szabályozót is adnak, ha jól
értékelem. Ez azt is jelenti, hogy mondjuk a szakképzés területén a továbblépésnél az előzetes
tudásszintfelmérés mint ilyen csak bizonyos részeknél szükségeltetik, hiszen az előző szint
elvégzése feltételezi a következő szintre lépést. Nem tudom, elég jól fogalmaztam-e. Ettől
azért félek, mert mint a felnőttképzés területén dolgozó én azt is gondolom, hogy azoknál a
szakképzésből kikerülő fiatal felnőtteknél, akik további szakmát szeretnének szerezni, ez a
keretrendszer, pont azért, mert annyira összetett az OKJ mostani módosítása -
részszakképesítések, elágazások, ráépülések, meg mindenféle történet zajlik majd a
rendszerben -, nem fogja kiváltani a következő szintre lépést. Az anyagból azt érzem, hogy
egy kimeneti és egy bemeneti szabályozás is egyben valahol ez a keretrendszer, és ez az
aggodalmam ezzel kapcsolatban.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Vágó Iréné a szó, és utána jövök én.

DR. VÁGÓ IRÉN: Én ezt a magam részéről rendkívül fontos kezdeményezésnek
tartom, és kérdezem is mindjárt, hogy milyen időtávra képzelték el, mert az NFT II.-ben
megjelenik például a pályaorientáció, a karriertervezés, a tanulási utak tervezéséhez
segítségnyújtás szolgáltatások formájában, tehát valóban annyira átláthatatlan most a helyzet,
hogy nem lehet jelenleg megvalósítani.

Bizonyos típusú képesítések egyenértékűségét akkor is meg kell teremteni, ha minden
szinten a helyi programoknak és a tanári kezdeményezéseknek engedünk tág teret, tehát itt
minimális követelménysztenderdeknek eleget kell tenni, egy-egy képesítési papír szükséges,
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mert különben egyszerűen a dolog egyenértékűsége és beszámíthatósága nem biztosítható. Ha
pedig ezek nincsenek meg, akkor azt gondolom, hogy egyszerűen a tanulói jogok sérülnek,
tehát valaki megszerez egy papírt, és nem tudja a mai világban, hogy az őt mire jogosítja. Ezt
az állapotot fel kell számolni.

Tibor megjegyzésére csak annyit szeretnék elmondani, hogy nagyon nehéz kérdés,
hogy most a bemeneti szabályozás, a folyamatszabályozás miért erőtlenedett el, és miben
látjuk – én is közreműködtem egyébként ebben az anyagban –, hogy a kimeneti szabályozás
jelenleg egy erősebb eszköz. Csak egy példát mondok. A társadalmi béke és az oktatásügyben
történt rengeteg változás eredményeképpen a NAT 2003 az 1. osztálytól lép fokozatosan
életbe. Hát minek hosszú az átfutási ideje, ha nem ennek? Azt mondta Tibor, hogy a kimeneti
vizsgák nagyon későn hatnak. Közben az derül ki, hogy ugyan középfokra majd a NAT 2003
a maga kompetencia alapúságával beláthatatlan időre fog felérni, de olyan hihetetlen módon
átalakította az érettségire vezető képzésekkel egyébként az oktatást az új érettségi vizsga
követelményrendszerének életbe lépése, hogy gyakorlatilag ott megtörténik már egy NAT-
kompatibilitás most, évekkel korábban. Tehát nagyon fontosnak tartom, hogy a kimeneti
vizsgák lehetőleg valamilyen sztenderd formában a lehető legtöbb területen életbe lépjenek.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Néhány dolgot mondanék. Nagymértékben üdvözlök egy
olyan anyagot, ami megpróbál valamiféle koherenciát teremteni egy ilyen nagyon tarka,
sokágú rendszerben, mint a mi közoktatási vagy egyáltalán oktatási rendszerünk. Ugyanakkor
osztom azt az aggodalmat, ami itt megfogalmazódott, hogy nehogy bezárjuk már az egyes
intézmények autonómiáját azzal, hogy a saját pedagógiai programjuk végén egy ígérvénnyel
lépnek a piacra, hogy mindig ígérünk annak, aki hozzánk jön tanulni, aztán az illető dolga az,
hogy választja-e azt, vagy nem választja. Ezért én egy nagyon szellemes dolognak tartom ezt
az egyéni tanulási kártya című ötletet, amivel követhető az, hogy ki milyen képesítésre tett
szert az oktatási rendszerben. Ugyanakkor reszketve gondolok arra, hogy ha egy ilyen
tanulási kártyán netán szerepelni fog az illető attitűdje vagy nézetei, mert ezt a világért sem
szabadna uniformizálni. Azt, hogy ha én villanyszerelőt akarok, értem, mert akkor azt a pasast
hívom, aki meg tudja csinálni a villanyomat, de ha leírjuk, hogy őneki milyen nézetei vannak,
meg az attitűdjeit, tehát ha ez bármiféle manifesztációt kap, akkor ezzel félelmetes gondolat-
és véleménycentralizációs lehetőségek nyílnak meg.

A harmadik dolog, amit gondolok: lehet, hogy felületesen olvastam a szöveget, de én
azt hiszem, hogy a képesítési követelményeknek elsősorban azon intézmények számára kell
megfogalmazódnia, akik valamiféle képesítés ígérvényével lépnek a piacra. Ami kötelező
lehet egy intézménynek, hogy ő milyen képesítésre készít fel a dolog végén. Hogy mennyire
sikerült az egyénnek megszerezni azt a képesítést, amire az intézmény létrejött, vagy amilyen
ígérvénnyel fellépett, az egy másik mérő. Ha egy intézmény akkreditációjáról vagy
programjának akkreditációjáról van szó, én abban egy nagyon fontos pontnak tartanám, hogy
mi az a képesítés, amit ő megígér, amit kilátásba helyez. Ez itt nekem nem különült el eléggé,
hogy most kinek a képesítéséről is van szó: az egyénéről vagy mennyiben az intézményéről.

Ezzel én befejeztem. Van-e még hozzászólás? (Nincs.) Akkor tisztelettel kérem,
először Anitát.

KRÉMÓ ANITA: Az informális tanulással kapcsolatban tennék egy megjegyzést, és
aztán átadnám a szót Péternek – azt hiszem, szakmailag ő kompetensebb.

Természetesen ez a keretrendszer lehetővé tenné, hogy az informális, illetve nem
formális tanulás során megszerzett kompetenciákat is elismertethesse majd az illető.
Remélhetőleg lehetőség lesz arra is, hogy ilyen elismerő központok létrejöjjenek, vagy
valamilyen formában ez megtörténhessen.
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RADÓ PÉTER: Nagyon köszönöm a hozzászólásokat és a kérdéseket, mert nagyon
rövid idő alatt végtelen gazdagsága tárult fel a lehetséges problémáknak. Ha megengedik,
kiemelek három stratégiai kérdést vagy problémacsomagot, amire reagálok, és utána egy-két
dologról szólnék még külön is, bár igyekszem nem nagyon rabolni a tisztelt tanács idejét.

Az első ilyen stratégiai probléma, amit Trencsényi tanár úr vetett fel, hogy mi a célja,
tulajdonképpen mi a funkciója ennek a dolognak. Tanár úr azt hangsúlyozta, hogy nem az
EU-konformitás biztosítása a fő cél. Azt gondolom, ha ez lett volna a fő cél, jobb lett volna
nem belevágni. Nem ez a fő cél. Alapvetően az a fő cél, amiről a tanár úr is beszélt, tehát
tanulók számára a rendszeren belüli előrehaladás megkönnyítése. Minden ilyen rendszer első
helyen ezt a célt tűzi maga elé: az ír, az angol és minden más is. Van azonban Közép-
Európában egy e mellé felnőtt, ha úgy tetszik addicionális célja ennek a rendszernek, ami
jellegzetesen kelet-közép-európai sajátosság. Arról van szó, hogy valamilyen homályos okból
az oktatási szektoron belüli politikakoordináció végtelenül gyenge Magyarországon. Úgy is
tekintünk az OKKR-re, mint egy ilyen politikakoordinációs eszközre, de ez sem önmagában
vett cél, ez is azt a célt szolgálja, hogy egy olyan elemekből álló, sokszínű, mindenki számára
adekvát kínálatot nyújtó oktatási rendszerünk legyen, amin belül azért a) a tanuló tájékozódni
tud, b) olyan eszközt szeretnénk mindenkinek adni, ami információs értelemben megerősíti a
kapcsolatot az oktató-képző rendszer és a munkaerőpiac között. Az egyik legsúlyosabb
probléma ugyanis, amivel az oktatási szektor szembenéz, hogy a megszerzett végzettségek
egyszerűen nem vagy alig tudósítják már a munkaadókat.

Egy ehhez kapcsolódó stratégiai probléma, amit Báthory Zoltán vetett fel, de utána
többen megerősítették: ez a bizonyos centralizáció-decentralizáció, túlszabályozás-
alulszabályozás, tehát hogy alkalmas-e ez a rendszer arra, hogy bekeményítsen a jelenlegi,
meglehetősen liberális szabályozási rendszert bekeményítse. Hogy válaszolni tudjak a
kérdésre, egy félreértést gyorsan eloszlatnék, és utána egy picit kicsomagolnám ezt. A
félreértés az, hogy bemeneti követelményeket nem állapít meg az OKKR. Minden egyes
alágazat a továbbiakban is teljesen önállóan fogja megállapítani a bemeneti követelményeit.
A kimeneti követelmények tekintetében is eloszlatnék egy félreértést, ha már itt tartunk. Egy
metaforával élve, az érettségi mint megszerzett végzettség kap majd egy OKKR-azonosítót,
de nem az érettségi eredménye, az egyes tanulók érettségi eredménye. Ugyanígy, a tanulói
kártyába – ami, ha sikerül ezt az eszközt bevezetni, tulajdonképpen digitálisan rögzíti majd
egy tanuló vagy egy felnőtt állampolgár teljes tanulói életútját – nem az érettségi eredménye
kerül be, hanem az OKKR-azonosítóval ellátott végzettség megszerzése kerül bele. Nem is
feltétlenül az előrehaladás miatt, hanem éppen azért, mert végtelenül sokfélék a tanulási utak:
oldalra is ki lehet belőle lépni, sok esetben vissza kell lépni benne, tehát gyakorlatilag sokkal
inkább egy tanulási portfólió eredményének rögzítése a cél, nem egy rendszeren belüli
lineáris előrehaladás rögzítése.

Visszatérve a Báthory tanár úr által felvetett kérdésre, az OKKR nem nyúl hozzá sem
bemeneti, sem folyamatszabályozási eszközhöz – máris elnézést kérek a szóhasználati
ügyetlenségért, ki fogjuk javítani, nyilvánvaló, hogy a kettő között különbség van.

Az igazi kérdés, amit mások is fölvetettek, hogy mi az egyensúly a
folyamatszabályozás és a kimeneti szabályozás között. Én azt látom, hogy a
folyamatszabályozás tekintetében a szabályozás nagyon kellemesen liberális, tehát az
intézmények és a pedagógusok szakmai, pedagógiai autonómiája nagyon jól körül van
bástyázva – és ez így is van jól. Másfelől azt látom, hogy a kimeneti oldalon nem teljesen
elégséges a szakmai elszámoltathatóságot biztosító rendszer – és direkt nem szabályozást
mondok, hiszen a szakmai elszámoltathatóság nem feltétlenül szabályozási eszközökkel
biztosítandó, sokkal inkább szoft eszközökkel, mint például az intézményértékelés,
intézményi önértékelés, tanulói teljesítmények mérése, akkor is, ha ezeknek nincsen
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semmilyen következménye. Ezek bizonyos mértékben kimeneti szabályozó eszközökre
épülve biztosítanak egyfajta elszámoltathatóságot.

A túlszabályozással egyenrangú problémának tekintem a mindkét oldali
alulszabályozottságot. Egy olyan típusú rendszer, ahol a bemeneti szabályozás és a
folyamatszabályozás kellően liberalizált – és az én ízlésem is azt diktálja, hogy ilyennek kell
lennie –, amivel szemben nem áll eléggé egyértelmű kimeneti szabályozás, az persze
biztosítja az autonómiát, de én ebben az esetben inkább attól félnék, hogy ez a rendszer
szétesik, széthullik. A tanulók szempontjából, akik megpróbálnak elboldogulni ebben a
rendszerben a szétesettség bizonyos jelei már látszanak.

Még egyszer mondom, nincs olyan szándék, hogy ez az eszköz bármilyen értelemben
bemeneti vagy folyamatszabályozási eszközöket kívánna bekeményíteni.

Azt hiszem, a stratégiai alapkérdésekre valamit reagáltam. Talán még egy-két
konkrétumról szólnék:

Köszönöm szépen Irénnek, gyakorlatilag megválaszolta azt a kérdést, ami a NAT és a
folyamatszabályozás elerőtlenedésével kapcsolatban hangzott el. A Falus tanár úr által
készített elemezésekből számunkra is kiderült, hogy a KKK-k meglehetősen egyenetlen
színvonalúak, de ugyanaz vonatkozik erre, mint ami a szakképzési részletes követelményekre
is: az OKKR megalkotásának alapjául nem a részletes követelmények, az egyes KKK-k vagy
az egyes szakmai követelmények szolgálnak, hanem ezeknek az esernyőszabályozói, például
az alapszint és a mesterképzés számára egységesen, meglehetősen EU-kompatibilis módon
rögzített kimeneti követelmények. Ezt a folyamatot ezek a dolgok nem nagyon érintik.

Arról vita dúl ebben a szakértői társaságban, hogy például a szakképzésben a
részszakképesítésekhez hozzárendelhető-e OKKR-azonosító, vagy nem rendelhető hozzá. Én
azt mondanám, hogy hozzá kell rendelni, hiszen gyakorlatilag ezzel teljesítené be azt a
funkcióját – akkor viszont fölmerül a kérdés, hogy eléggé egyértelműen vannak-e
meghatározva a részszakképesítés kimeneti követelményei. Ez olyan dolog, amiről azt látom,
hogy előbb-utóbb el fog dőlni a szakképzési ágazatban. Ha oly módon dől el, hogy
kompatibilis módon beemelhető az OKKR-be, akkor ez a legnagyobb boldogsággal meg fog
valósulni.

Még egy, tulajdonképpen ehhez kapcsolódó megjegyzés. A postsecondary képzés
tényleg kilóg jelenleg a rendszerből, a munkaerő-piaci relevanciája nem nagyon világos, nem
nagyon biztosított, ezért aztán a postsecondary képzésbe a belépés sokkal kisebb mértékű még
mindig, mint amit bárki szeretne. Mi azt gondoljuk, hogy éppen az OKKR egységes esernyője
lesz az, ami visszahat majd a postsecondary képzésre, és hozzásegít ahhoz, hogy erősebb
legyen a munkaerő-piaci hasznosulása ennek a képzésnek, ami azt jelenti, hogy talán
népszerűbb is lesz.

Még egy legeslegutolsó megjegyzés - és bocsánat, hogy ilyen hosszasan beszélek, de
végtelenül sok fontos kérdést vetettek fel - a deskriptorok kérdésére. A Falus tanár úr által
vezetett kisebb csapat, amikor megalkotta kiindulási pontnak ezt a deskriptorrendszert, abból
indult ki, hogy a lehető legszélesebben tagolt deskriptorrendszerből kell kiindulnunk, hogy
utána az egészségesen szűkíthető legyen. Én a dolognak ehhez a részéhez nem nagyon értek,
de gyakorlatilag egy előzetes elemzése ennek a deskriptorrendszernek és az összes kimenetet
szabályozó eszköznek már megtörtént abból a szempontból, hogy ezek mennyire
kompatibilisek egymással. Az látszik, hogy egészséges lesz ezt három, maximum négy
deskriptorra szűkíteni. Hogy ezek egészen pontosan hogyan néznek majd ki, azt gondolom,
ezt hivatott szakértőknek kell majd legalább tervezet formájában előállítani.

Az utolsó megjegyzésem az időtávra vonatkozik. Kettő, illetve hét évben
gondolkodunk. Az NFT első két évében gyakorlatilag az eszközkialakítás, az ezzel
kapcsolatos szakmai elemzések, konzultáció az, ami elsősorban tervként van kitűzve, illetve
az eszköz elfogadtatása, hiszen ennek valamilyen szabályozási dokumentumba be kell
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kerülnie. A teljes hét évre szóló fejlesztési terv pedig arról szól, hogy a már elfogadott OKKR
hasson különböző ágazati kimeneti szabályozóeszközök felülvizsgálatára, és elkezdjen
működni például a minőségbiztosításon keresztül, de ez össze van hangolva egy csomó
párhuzamos fejlesztéssel, mint például a pályaorientáció fejlesztése, a minőségértékelési
rendszer fejlesztése, ha úgy tetszik, egy komolyabb fejlesztés egyik elemeként érdemes rá
tekinteni.

Köszönöm a türelmüket.

ELNÖK: Mi is köszönjük a választ. Vágó Irén!

DR. VÁGÓ IRÉN: Csak egy dolog, amit szerettem volna az előbb mondani, és aztán
nem mondtam mégsem. Nagyon ritka az olyan anyag, ami anyanyelvi szinten úgy használja a
„tanuló” kifejezést, hogy abban benne van az, hogy hároméves kortól a halálig mindenki
tanulónak van tételezve.

RADÓ PÉTER: Köszönöm szépen.

ELNÖK: Báthory Zoltán!

DR. BÁTHORY ZOLTÁN: Nem nyugtattál meg, Péter. Sőt azt húztad alá, hogy a
NAT egy olyan tanterv, amelyben fejlesztési feladatok vannak, és sokféleképpen lehet
viszonyulni hozzá, az OKKR pedig egy olyan tanterv, amelyben követelmények vannak, és
egyféleképpen lehet hozzájuk igazodni: teljesíteni kell azokat akár egy kis falusi iskolában,
akár egy elegáns fővárosi középiskolában. A koncepcióból kimarad az alkalmazkodás.
Nehezen mondom ki, de ez hasonlít egy kicsit azokhoz a tantervekhez, amelyektől
elbúcsúztunk 16 évvel ezelőtt. (Radó Péter: Szabad erre reagálni?)

ELNÖK: Személyes megtámadtatás. (Derültség.)

RADÓ PÉTER: Nem szívesen húznám magamra, mert heten-nyolcan követtük el ezt a
gaztettet. Az OKKR tulajdonképpen semmilyen viszonyban nincs a NAT-tal. Az a kérdés,
amit a tanár úr feltett, arról szól, hogy mi a viszony a NAT és az érettségi követelmények
között, mi a viszony a NAT és a mérési követelmények között. A mérési követelmény, talán
emlékeznek rá, hogy ha lesz egy összegző mérés nyolcadikban… (Dr. Báthory Zoltán: Akkor
redundáns, mert itt vannak az érettségi követelmények.) Akkor az OKKR kizárólag érettségi
követelményeket és mérési követelményeket hoz egyetlenegy esernyő alá. Tehát amiről a
tanár úr beszél, az az a probléma, hogy tükrözik-e a NAT fejlesztési céljait az érettségi
követelmények, tükrözi-e a NAT fejlesztési céljait az, amit mérünk például a
kompetenciamérés során, vagy nem, de ez nem az OKKR-en kérendő számon, hanem az
érettségin. Ezt számon kell kérni, ebben egyetértek, de nem az OKKR-en kell számon kérni,
hanem az érettségin és a tanulói mérési rendszeren. (Dr. Báthory Zoltán: Jó, majd folytatjuk.)

ELNÖK: Köszönjük szépen a megjelenést és a válaszokat.
Üdvözlöm Brassói urat. Itt van az „egyebek” napirendi ponthoz kiosztott előzetes

tájékoztatás egyrészt egy elkészült rendeletről, másrészt arról a problémáról, amit a legutóbb
függőben hagytunk, hogy ugyanis az úgynevezett programcsomagok miféle szakmai
jóváhagyással és garanciával kerülhetnek egyáltalán sokszorosításra. Erről Brassói Sándor fog
röviden néhány bevezető szót mondani, és aztán megvitatjuk azt a javaslatot, ami itt szerepel.
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BRASSÓI SÁNDOR: Tisztelt OKNT! A tárca vezetősége felhatalmazott, hogy a mai
ülésre vegyünk fel egy ilyen egyéb napirendi pontot, ami, bár nagyon rövidre van fogalmazva
a kérések alapján, mégis egy igen lényeges kérdést tárgyal, melyről az OKNT már korábban
több alkalommal is tájékozódott. Ez pedig az NFT-1 keretében kifejlesztett programcsomagok
rendszere, illetőleg ezen programcsomagoknak a tanulókhoz, iskolákhoz, tankönyvkiadókhoz
való eljuttatásának a problematikája. Mindez közben úgy, hogy ezek a programcsomagok egy
fejlesztésbe vannak ágyazva, tehát teljes egészében nincsenek készen, ugyanakkor, mivel a
programcsomagok kifejlesztése, valamint a fejlesztést követő piacon tartása és nyomtatása két
különböző dolog - az első csak NFT-s forrásból történik, az elkészült anyagok nyomtatása,
eljuttatása a tanulókhoz, az iskolákhoz, vagyis a terjesztése viszont már nem folyhat NFT-s
pénzből, hanem vagy állami fejezeti pénzből, ami nyilván nincsen, vagy pedig a piaci szféra
bevonásával -, emiatt ezt kezelnünk kell.

A programcsomagok az előzetes fejlesztés és tesztelés alapján bizonyos évfolyamokra
elkészültek már. Ezek szerepelnek az anyagban: az 1., 2., 5., 7., 9. évfolyamokra, az egész
programcsomag-rendszernek megvan a tartalmi, szakmai kerete, tantervi továbbképzési
digitális tananyageleme. A maradék évfolyamok fejlesztése folyik, illetőleg lezárult. Ebben
van egy olyan gordiuszi csomó, amit át kell vágnunk úgy, hogy lehetőleg ennek a
fejlesztésnek a termékei a továbbiakban is elérjék az iskolákat, és ebbe kell nekünk bevonni
piaci szereplőket, hogy ez a fejlesztés könyvekben, digitális anyagokban ki tudjon jutni az
iskolákhoz.

Ezért abban maradtunk a fejlesztőkkel és a különböző közigazgatási szereplőkkel,
hogy két jogszabályunkat módosítjuk annak érdekében, hogy ez a jogszabályi hézag és
diszkrepancia megszűnjön. Erről a tervezett jogszabályi változásról szeptemberben hoztunk
egy tájékoztató előterjesztést; ez a 11/94-es, a tankönyvpiaci rendelet módosítása volt. Akkor
itt az OKNT is kifejezett bizonyos aggályokat. Egyrészt kifejezte a programcsomag
fejlesztéssel kapcsolatos észrevételeit. Másrészt pedig azt kérte, hogy a programcsomagok
jóváhagyásával vegyen részt, és vizsgálhasson tartalmi, logikai és pedagógiai koherenciát.
Ezekre figyelemmel a jogszabálytervezet módosításra került, beépültek azok a kérések,
kívánalmak, amelyek az OKNT-n kívül más szereplőktől is, illetőleg a tárcaközi
egyeztetésben más tárcáktól, különösen az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumtól mint a
kodifikációért felelős fő szervtől beérkeztek. A jogszabály kihirdetés alatt van, vagy a héten,
vagy a jövő héten megjelenik a Közlönyben, tehát gyakorlatilag elfogadásra került. Ebből
beidéztem azt a két részt, ami kimondottan a programcsomagokhoz kapcsolódik, azok
elfogadásához és kihirdetéséhez. Ebből készítettem ezt a rövid előterjesztést, és kértük a tanár
urat, hogy hadd tűzzük ezt a mai napirendre, mert most már jogszabályi akadálya nincs annak,
hogy a programcsomag, ami a kompetencia alapú oktatás megszervezésének egyik eleme,
bekerülhessen egy olyan mechanizmusba, ami alapján a miniszter ezeket el tudja fogadni, ki
tudja adni, közzé tudja adni, és ezt a produktumot pályáztatni tudja nyilván különböző piaci
szereplők révén kiadásra, folyamatos elérhetőségre, a tanulás biztosítására.

Azt tudni kell, hogy ezek nem tankönyvek, hanem tankönyvi elemekkel, tantervvel,
továbbképzési elemekkel, digitális tananyaggal, mentorálással rendelkező komplex anyagok,
tehát emiatt ezeket külön-külön beletolni meglevő, adott esetben akkreditációs rendszerekbe
meglehetősen problémás.

Az idő ugyanakkor halad, és nagyon fontos lenne az, hogy ezek a programcsomagok
minél előbb szakértői áttekintésre, véleményezésre kerüljenek, és ezzel összefüggésben
gondoltuk azt, hogy az OKNT elé ezt a döntési pontot behozzuk, megkérve az OKNT-t, hogy
ezt a problémát nyilván továbbra is tartsa melegen, tudatosítsa magában, hogy ezt meg kell
oldanunk, másrészt pedig indítsa el ezen programcsomagok szakmai vizsgálatát. Ezt a
SuliNovával egyeztettük, és a SuliNova abszolút partner ebben. Azt vállalja, hogy amint az
OKNT kéri, minden OKNT-tag számára – nem átadják, mert ez egy túl nagy tömegű anyag –
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biztosítják a teljes körű betekintést, vizsgálatot a SuliNova által erre kijelölt SuliNova-
helyiségben. Mindegyik anyagot, ami elkészült, odaadja, tehát át lehet nézni, elemezni lehet.
Másrészt pedig digitális módon ad egy olyan rendelkezési jogosítványt, egy kódot vagy
passwordöt, amivel az összes érdeklődő a teljes anyagot – mind a tartalmi keretét, mind pedig
a hozzá kapcsolódó egyes elemeket: az akkreditált képzést, a tankönyveket, munkafüzeteket,
tanári segédleteket, digitális anyagokat – meg tudja tekinteni korlátlanul. Ily módon alkalmas
ez a kapcsolatrendszer arra, hogy erről az OKNT véleményt formáljon.

Nyilván sok kérdés lehet még. Ki formálja ezt a véleményt? Együttesen mindenki?
Bizonyos szakértők? Az OKNT által felkért szakértők? Az OKNT albizottsága? Ez kérdés.
Arról egyeztettünk Pála úrral és Loránd tanár úrral is, hogy itt érdemes lehet több opciót is
fölvetni. Vannak az OKNT-nek olyan bizottságai, amelyek, illetve amelyek által felkért
szakértők ezt az úgynevezett vizsgálatot a programcsomagok elkészült részeinél, illetőleg a
nagyrészt elkészült és tesztelés alatt álló részeinél elvégezhetnék, annak érdekében, hogy ez
az egész rendszer minél előbb az oktatási szereplők számára hozzáférhető legyen.

Azt azonban látni kell, hogy amíg ez a dolog nem indul el, ez a fejlesztés burokban
marad, csak egy szűk iskolai kör számára felhasználható, illetve úgymond csak digitális
alapon terjed, és azok az iskolák, amelyek nem tudják nyomtatni, nem tudják terjeszteni, nem
fognak hozzáférni.

Ez tehát a piacon a kompetenciaalapú oktatást fejlesztő rendszerek terjesztését
szolgáló intézkedésként jelenik meg. Erre kérjük az OKNT-t, hogy – tudva ennek a
problémának a magvát és nehézségét – próbáljon ez ügyben segíteni nekünk.

ELNÖK: Mielőtt Karlovitznak megadnám a szót, megpróbálom röviden,
összefoglalni, hogy én miben látom, amiben most itt állást kellene foglalni:

Gondosan átnézve annak az ülésnek a szó szerinti jegyzőkönyvét, amikor erről
beszéltünk, a következő követelmények merültek fel az OKNT részéről igényként:

Legalább olyan szigorú szakmai ellenőrzésen kell keresztülmennie, mint amilyen
mondjuk egy tankönyvi vagy tantervi akkreditáció. Én a következőt gondolom. A
kerettantervi bizottságot kellene felkérnünk vagy felhatalmaznunk, hogy a hozzá benyújtott
programcsomagok – és örömmel látom, hogy a rendeletben ez már többes számban szerepel –
szakértését elvégeztesse. Én három szakértőt javasolnék okvetlenül, lévén, hogy három
nagyon fontos komponens szerepel egy ilyen programcsomagban: egy tantervi szakértőt, egy
tankönyvi szakértőt és egy továbbképzési szakértőt. Az ő véleményükre támaszkodva a
kerettantervi bizottság állást foglal az ügyben, hogy egy hozzá beterjesztett programcsomag
alkalmas-e arra, hogy az OKNT rábólintson, és ezek után a piaci szférában sokszorosításra,
kiadásra kerülhessen.

A kerettantervi bizottságé tehát a kompetencia, mi adjuk rá az áment vagy sem, a
kerettantervi bizottság pedig az OKNT elé kerülő ajánlásait e három különböző orientációjú
szakértő véleményére alapozva terjeszti elénk. Én ebben látom, nagyon leegyszerűsítve, azt a
lehetőséget, hogy ezzel mi foglalkozni tudjunk. Az már magánszorgalom kérdése, hogy ha
egy előterjesztett anyaggal kapcsolatban kérdésünk van, akkor ki megy rá a netre, ki akar
valamit ezzel részletesebben foglalkozni.

Most ehhez kellene hozzászólni, hogy ebben a szellemben indulhat ez a munka vagy
nem indulhat. Ebben kérték Brassói Sanyiék s.o.s. a mi állásfoglalásunkat.

Trencsényi, Hadházy, Szabados, Vágó Irén – és Karlovitz az első.

DR. KARLOVITZ JÁNOS: Én támogatnám az elnök úr elképzelését. Ezt jó
megoldásnak tartom. Az egész üggyel kapcsolatban nagyon ellentmondó érzéseim vannak. Itt
tényleg vannak nagyon szigorú jóváhagyási metódusok. Tulajdonképpen ennek a
programcsomagnak a kibúvót jelenti ez ezek alól. Én úgy érzem, hogy ellenkező irányba
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lapátoljuk a vizet: azt szeretnénk, ha beletartozna a rendszerbe, a minisztérium meg, úgy
tűnik, ki akarja vonni. Mindannyian egyetértünk azzal, hogy legyenek programcsomagok, és
az egész tankönyvet oda lehet fejleszteni, hogy azok is programcsomagokká váljanak. Ez egy
úttörő jellegű kezdeményezésnek jó, de hogy ebből rendszert csináljunk, és így megtartsuk…

Nem értem például, hogy amikor majd kiadják a kiadóknak – mert itt a piac szereplői
a kiadók lehetnek, vagy iskolák, vagy nem tudom, kinek van még pénze –, és majd azok
megint beterjesztik mint saját kiadványukat, akkor át kell-e menni ezeken a tortúrákon vagy
nem. Megmondom őszintén, én ellentmondást látok abban, hogy van egy elég gagyi
jóváhagyási rendszer, olyan kérdésekkel, amik messze túlmennek a határokon, a
tankönyveket előre úgy meghatározzák, hogy szinte bemérik, és pontosan egyforma
tankönyveket állítanak elő, és közben pedig van ez a programcsomag, ami elvileg talán jobb,
mint egy tankönyv, de mégis kételyeink vannak. Amiket én láttam – elmondtam Pála
Károlynak is –, egyik része nagyon jó, kiemelkedő, másik része nagyon silány, tehát eltérő
színvonalon születtek ezek a produktumok. Félek attól, hogy ezeket a nagyon silány dolgokat
is belapátoljuk a közoktatás rendszerébe.

Azt hiszem, egy lépés, amit Loránd elnök úr javasolt, és aztán erre a témára még
érdemes a TTB-nek is külön visszatérnie. A TTB-t és a tantervi bizottságot tartom tényleg két
olyan bizottságnak, amelyik az OKNT nevében tud ebben állást foglalni, de úgy érzem, nem
változott az az ellentmondás, ami az első megjelenéskor volt, amikor előterjesztették ezeket a
programcsomagokat. Úgy próbált ennek most a minisztérium eleget tenni, hogy inkább a
kibúvókat kereste. Fenntartom tehát a kételyeimet, meg a sokak által hangoztatott kételyeket.
Ezek bennem megmaradtak.

ELNÖK: Trencsényi!

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: János, ne haragudj! Itt van ez a 39/g (3). Azt mondta
Sándor, hogy ez a miniszterirendelet-módosítás kiadás alatt áll. Ez erről szól, hogy az
OKNT – ahogyan ezt kértük – sorompót állít a programcsomagok szabad kereskedelmi
forgalmazása elé. Erről van szó, ez az, amire te is vágytál. Ez megvan. Most már ezen túl
vagyunk. Ha jól értem, most már arról kell beszélnünk, hogy mi az a mechanizmus, amelyik
ezt a sorompót felemeli vagy zárva tartja. Ebben a vonatkozásban tényleg történelmi
jelentőségű, mert itt mindig többen feszegettük, hogy hogy is van a programcsomag. Én úgy
gondolom, a dolog ettől nem lesz egyszerűbb, mert a programcsomag dokumentumok
rendszere, vannak egyes elemei, amelyek eleve akkreditációt igényelnek jogszabályi előírások
alapján, és vannak olyan rendszerelemek, amelyek amúgy nem igényelnek akkreditációs
eljárást. Báthory Zoli az előző napirend kapcsán aggódott is a miatt, hogyha minden
túlakkreditálódnék. Attól Isten mentesen – most véletlen, hogy a SuliNova
programcsomagjairól beszélünk, hiszen a rendelet nyilván nem erről szól, csak praktikusan
ezt segíti, itt minden másról van szó –, hogyha az is akkreditációs szabály alá esnék, a
programcsomag olyan eleme, ami amúgy a tanítási szabadság körébe tartozik. Tehát ezt a
feszültséget fel kell oldani.

Nekem az a mechanika látszik jónak, hogy ebben a KTB a kompetens, de erre még
egy picit visszatérnék; Kelemen Elemér azzal ment el, hogy „végrendelkezett”, hogy ebbe
nehogy belemenjünk. Egyszer meg kell vizsgálni, hogy a három jogszabály szerint amúgy is
akkreditációt igénylő komponens, programtanterv, tankönyv, taneszköz és a hozzá tartozó
továbbképzés önmagában akkreditálható-e, és utána nyilván kell egy metaszintű értékelés,
amelyik megállapítja, hogy a csomag önmagában konzisztens-e. Mert azt már megállapították
a szakbizottságok, hogy nincs benne mérgező anyag, de, hogy együttvéve konzisztens-e, hogy
nem oltják-e ki egymást, mint mondjuk a Viagra és a fogamzásgátló - bocsánatot kérek -, ezt
nyilván egy ilyen metaelemzéssel kell megállapítani. Nem hiszem, hogy ebben a KTB a
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kompetens, hanem meg kell találni ennek a három létező bizottságnak azt az együttműködési
és koordinációs formáját, amelyik ezt a metaelemzést a szakbizottságok jelentései alapján
elvégzi.

Köszönöm.

ELNÖK: Hadházy Tibor!

DR. HADHÁZY TIBOR: Három mondatot szeretnék csak mondani. Igen, ezt meg
lehet tenni most kivételes eljárásként, gyakorlatot azonban azt hiszem, nem célszerű belőle
kialakítani, mert, hogy a sorompós képet folytassam, itt azért sokféle sorompó van; van,
amelyik földig érő szakállas és van, amelyik félkarú, ahonnan nagyon könnyen ki is lehet
kerülni. (Dr. Dobos Krisztina: És jön a vonat.) Igen. Az a rendszer, amelyik pillanatnyilag
például a tankönyv-akkreditációba belép, egy nagyon szakállas sorompó, az nem egy
tízperces vagy akár párnapos vizsgálatot tesz szükségessé. Tehát a rendszer, amit az elnök úr
elénk terjesztett, elfogadható, én csak azt kérdezem, és ha a válasz igen, akkor azt javaslom,
hogy tekintettel arra - ahogy ez az előterjesztésben is elhangzott, és az én tudomásom szerint
is így van -, hogy ennek a programcsomagnak nagyon sok digitális tananyageleme van, a
negyedik szakértő a digitális tananyagtartalmakat legyen kedves megnézni.

ELNÖK: Szabados úr!

DR. SZABADOS LAJOS: Nyugodtabb vagyok, mint az előző alkalommal, amikor ezt
tárgyaltuk, de nem nyugodtam meg. Idegesítenek engem azok a felsőbb szintű döntések,
amelyek mögött a megalapozott, kimunkált időt hiányolom. Konkrétan arról van szó, hogy a
tankönyvrendeletet ripsz-ropszra meg kellett változtatnunk, mert Magyar Bálint miniszter úr
anno úgy gondolta, és egy körülbelül egy-két éves, maximum hároméves kutatási eredményt
konkrétan Kojanitz László kutatási eredményét be kellett építeni a tankönyvrendeletbe, a
szempontsorokba, nem volt idő várni. Most alig volt itt ez az anyag, megint visszakerült. Ez a
programfejlesztés az én tudomásom szerint másfél évre tekinthet vissza a bevezetéstől, tehát
volt egy év, és most elindult a másik. Mi ez a nagy kapkodás, hogy ezt is azonnal törvénybe
kell iktatnunk, és egy hónappal később idejön? Nem értem.

Olyanokat hall az ember, hogy a minisztérium háttérintézményeit átszervezik. Mi lesz
a SuliNovával? Hova fog ez a programfejlesztés kerülni? Tudjuk azt, hogy itt 10-20
milliárdokról van szó? Mi lesz ennek a következménye? Tehát én, megmondom őszintén, ezt
kapkodásnak tartom továbbra is, és a kettőt ha összeveszem, akkor megint azt mondom, hogy
éljek a régi szavaimmal, hogy hiányolom a központi agyat. Egy-egy elképzelést beviszünk, és
ezek nincsenek szinkronban egymással.

A másik dolog: először jó lenne tisztázni, hogy a NAT, a kerettantervek, a helyi
tantervek és a program, a programcsomag viszonya milyen. Foglalkoztunk már azzal szakmai
kérdésekben, hogy ez hogy lesz? Mert ennek a függvénye minden, amiről utána beszélünk.

Nem értem a 39/G 2-esénél, hogy mi az az „érintett iskola”. Mivel érintik az iskolát?
Nagyon fontosnak tartom, és nagyon örülök annak, hogy oktatási programokról

beszélünk, és nem csak egyről, a sulinovás programról. Ez jó, de akkor valamit tartalmaznia
kell az anyagnak arról, hogy hogyan tudja más program ide befészkelni magát úgy, mint
ahogy berakták ide a sulinovás programot. Én azt gondolom, hogy pályáztatni kellene.
Visszamenőleg már nem tudunk módosítani rajta. Az első alkalommal is pályáztatni kellett
volna, nem csak kipasszolni a SuliNovának, hogy áldásunk rá, és használjátok fel a pénzt.

Nem értek egyet azzal, hogy ez a tankönyvjegyzéken szerepeljen mindaddig, amíg a
viszonyokat el nem döntjük, és nem tisztázzuk ezeket a dolgokat. Én el tudom képzelni azt,
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hogy legyen programjegyzék, és akkor ezen szerepeljenek ezek a programok, mert különben
az előző, megállapodott rendszert teljesen felrúgjuk.

Nem értem azt, hogy először be kell szereznie az Országos Köznevelési Tanács
véleményét. Véleményét? Azt mondja: azt kell csak nekünk megállapítani, hogy ez
pedagógiai, tartalmi és logikai szempontból egységes-e. Tehát azt mondhatjuk ezek szerint
felkiáltójellel, hogy igen vagy nem. Énszerintem ennek is szempontrendszerének kell lenni.
Azokkal értek egyet, akik a B változat felé hajlanak a javaslat tekintetében, hogy a
bizottságok, amelyek működtek eddig a felülbírálás szempontjából, azok maradjanak meg
most is, mert ha akármelyiket kihagyjuk, akkor hátrányos helyzetbe hozzuk azt a tankönyvet,
amelyik program nélkül kerül akkreditációra azzal szemben, amelyik tankönyv a programban,
a program részeként kerül megtárgyalásra.

Köszönöm.

ELNÖK: Vágó Irén!

DR. VÁGÓ IRÉN: Én csak kérdezni szeretnék. Most kaptuk meg ezt az anyagot. A
nyári törvénymódosításban ez a kompetencia alapú oktatás megszervezése mintha benne lett
volna. Tehát én is egy kicsit azt kérdezem, amit Lajos, mert most nem tudtam megnézni, hogy
miket értünk itt, tehát mik vannak itt a b), c), d), f) pontokban az iskolákra vonatkozólag a
39/G-ben felsorolva, és mi az, hogy az érintett iskoláknak ezeket alkalmazni kell. Mondom,
úgy rémlik nekem, hogy olvastam valamit erről, de egyszerűen nem tudom, hogy mit. Ez az
egyik kérdésem.

A másik kérdésem… Itt sok százmilliós vagy milliárdos fejlesztések állnak egy
dobozban, és ehhez valamilyen sorompót nyitni kell, ez teljesen nyilvánvaló. Az is teljesen
igaz, hogy ezt nem akkor kellene, amikor már jó ideje ezek dobozban állnak, de nekem
annyira nincs rálátásom erre a dologra, mert annyira nem lehetett a SuliNovából semmiféle
információt kiszedni, hogy fogalmam sincs arról, hogy hogyan történt ezeknek a dolgoknak a
kipróbálása. Mert azért a tankönyveknél is lehet egy előzetes minősítés, egy akkreditációs
eljárás. Vagy van egy másik út elvileg: bizonyos beválásvizsgálatok voltak, és azok alapján is
meg lehetne adni az engedélyt, de fogalmunk sincs, hogy voltak-e, ha igen, milyen körűek
voltak, kik végezték ezeket. Tehát azt kérdezem, hogy volt-e itt érdemi beválásvizsgálat, vagy
milyen volt a beválásvizsgálat – mert biztosan volt.

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Elnézést kérek, csak annyit, elnök úr, a te
javaslatoddal kapcsolatban, hogy a kerettantervi bizottság a kerettantervek akkreditációját
olyan szakemberekkel végzi, akiket erre a bevetésre készített fel. Nem is adhatjuk oda
másnak. Az a megoldás, hogy ez a kerettantervi bizottság kompetenciája legyen, ezért is egy
kicsit guzmis, mert akkor erre a feladatra új szakértőket kell kiképezni, vagy megkeresni
azokat a szakértőket – biztos van néhány ilyen –, akik elvégezték a tankönyv-jóváhagyási
kurzust, és elvégezték a továbbképzések elbírálásának kurzusát is. Biztos, hogy ez időigényes
felkészülést tesz szükségessé a szakértőktől. A bizottság összeül, és általában hitelt szoktunk
adni a szakértőknek, ritkán szoktunk macerások lenni, de ezeket a szakértőket ki kell képezni.
Én ezért változatlanul azt tartom, a javaslat lényege az legyen, hogy az elbírálás kétlépcsős: a
három szakbizottság támogató döntése után kerüljön egy olyan szintre, ahol ezt a
metaértékelést végzik el. Én nem az „egységes” szót használnám, mert nem biztos, hogy
ennek egységesnek kell lenni, hanem a „konzisztencia” szó, azt hiszem, árnyaltabban fejezi ki
a dolgot. Konzisztens-e a programcsomag, rendszert alkotnak-e egymással a komponensei?

Ez az én javaslatom. Kétszintű elbírálást dolgozzunk ki, erre készítsünk fel
szakértőket, és találjuk meg a kétszintű működésnek azt a szintjét, hogy működőképes legyen.
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ELNÖK: Hadd reflektáljak menet közben arra, hogy miért a kerettantervi bizottság lett
itt nevesítve. Volt nekünk korábban egy elődje ennek a bizottságnak, amelyet TSZKB-nak
hívtunk – ezt csak Karlovitz kedvéért mondom rövidítve, hogy értse –, tartalmi szabályozást
követő bizottságnak. (Dr. Karlovitz János: Benne voltam!) Ez ennek a kompetenciának felel
meg. Amikor a szabályozás leszűkült a kerettantervekre, akkor lett kerettantervi. A nevében
valóban nem fedi, amiről itt most szó van.

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Elnök úr, ne haragudj, visszaválaszolok! Azt nehéz
eljátszani, hogy egyszer jogutód nélkül oszlatunk fel egy bizottságot, majd utána hivatkozunk
rá, hogy ez a jogutódja.

ELNÖK: Teljes mértékben értem. Csak arról van szó, hogy van egyelőre egy, de
szerencsére a rendeletben többes számban nevesített műfaj – ez az, amit
programcsomagnak…

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: A NAT-ban is benne van egyébként, tehát megvan a
jogi helye.

ELNÖK: Aztán most ez bővebb nevet kapott, de lényegében erről van szó. Rengeteg
kipróbáláson estek át, több száz iskolában voltak visszaigazolások, amik menet közben
készültek. Ez egy óriási apparátussal, több száz iskola és pedagógus véleményezésével
készültek, korrigálódtak elemei a programcsomagnak. A kérdés most az, hogy tud ez eljutni a
felhasználókhoz, túl azokon, akiket kísérleti vagy tesztelő célzattal ebbe bevonnak. Itt
tartottunk a múltkor, erre volt az a javaslat, hogy az OKNT lesz majd, aki azt mondja egy
programcsomagra, hogy akkor ez O.K. Ebből született az a gondolatom, hogy az OKNT mint
globális testület ezzel nem fog foglalkozni: foglalkozzék vele egy albizottsága. De hogy az
összes komponens képviselve legyen a szakértelem szempontjából – a tankönyv, a
továbbképzés, a tanterv, és szívesen hozzáteszem a digitális tananyagot is… (Dr. Szabados
Lajos: Nem ilyen egyszerű ez, Feri!) Erre képzett szakértők véleményezzék – ez volt a
kiindulópont.

Most a Laci javaslatában az van, hogy ezek ne egyszemélyes szakértői vélemények
legyenek, hanem bizottsági ajánlások. Tulajdonképpen az a grémium, amelyik majd hivatott
lesz, hogy az OKNT elé terjessze – ezt most úgy hívtuk, hogy kerettantervi bizottság –, ne
egyes szakértők véleménye alapján formáljon véleményt, hanem azoknak az egyéb
bizottságoknak a hozzá beterjesztett véleménye alapján összegezzen, és plusz állapítsa meg e
részegységek közötti tartalmi koherenciát – a tartalmi szó egy kicsit szűkebb. Tehát azt, hogy
mitől csomag ez: nem halmaz, hanem rendszer. Rendszert képez-e? Ez az, amit koherencia
címen értettünk.

Most körülbelül ott tartunk tehát, hogy ha elfogadható, akkor ebben lehetne dönteni,
hogy ezek ne egyes szakértők legyenek, hanem bizottsági jelentések alapján az OKNT-nek
egy erre feljogosított – vagy ha gondoljátok, kitágított hatáskörű – albizottsága terjessze be az
OKNT elé ezt a véleményt.

Ez most így azonos azzal nagyjából, ahol most tartunk?

DR. SZABADOS LAJOS: Én azt mondom, hogy ami eddig megvolt a bírálatra, az
egyelőre maradjon meg. Nem tudom, ti mit tudtok arról, hogy a NAT-ot mennyire vette
figyelembe ez a programfejlesztés. Hozzám vegyes vélemények jutottak el. Egyesek azt
mondták, hogy nem, ez egy önálló… (Dr. Báthory Zoltán: Ez a validizálás egyik szempontja.)
Tehát kell tantervi szempontból…
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ELNÖK: Erről volt szó: kell egy tantervi, egy továbbképzési…

DR. SZABADOS LAJOS: A benne lévő tankönyvnek, a továbbképzésnek és az a
bizonyos koherencia, amit mondtál: a végén valakinek ide kell terjesztenie. Ezzel egyetértek.

ELNÖK: Akkor itt tartunk. Zoli!

DR. BÁTHORY ZOLTÁN: Én azt hiszem, több száz programcsomagról van szó.
Hogyha ezt elvállaljuk, mással nem foglalkozunk. (Többen: Nem!)

ELNÖK: Egyelőre egyetlen programcsomagról van szó.

DR. BÁTHORY ZOLTÁN: Egy csomó ember fejleszt programcsomagot a
SuliNovában!

BRASSÓI SÁNDOR: Többféle fejlesztési stádiumban van.

DR. BÁTHORY ZOLTÁN: Egy csomagról van szó, amit száz iskolában kipróbáltak?

BRASSÓI SÁNDOR: A jogszabály bevezette ezt a bizonyos képességfejlesztő,
kompetenciaalapú oktatási programot.

DR. VÁGÓ IRÉN: A nyáriban volt benne?

BRASSÓI SÁNDOR: Ez az a szakkifejezés, ami jogilag koherens a közoktatási
törvénnyel, az Igazságügyi Minisztérium is ragaszkodott ehhez.

Azt azonban látni kell, hogy a magyar közoktatásban a fejlesztésben van egy lényeges
váltás. Ez a váltás arról szól, hogy van egy európai uniós forrás, ami bekerül a rendszerbe, a
saját mechanizmusaival, a saját elszámolási rendjével, a saját szabályozásával. Olyan
kényszerű helyzetben van a magyar közoktatás-fejlesztés, hogy mivel saját fejezeti forrásai,
közvetlen szabályozási, pénzelosztási rendszerei korlátozottak, kénytelen ezekhez a
forrásokhoz folyamodni. Ez volt egy kísérleti stádiumban: az első NFT-t próbálta ki a magyar
állam. Előtte nem volt ilyen. Ez nehéz ügy: összerakni egy NFT-s logikát – nyilván lehet
kritizálni, de nem egyszerű dolog –, összetolni egy hazai, teljesen más logikával, más
akkreditációval, más kipróbálással működő rendszerrel. Ráadásul ezt időzíteni kell egy NFT-s
pénzforrási csatornarendszerhez, hogy mikor jön be ez a pénz, hogy lehet felhasználni, és
nyilván igazítani az ottani jóváhagyási rendszerekhez. Ez először történt Magyarországon.

Ennek van most egy terméke – hogy a kérdésedre válaszoljak, tanár úr. Ez a fejlesztés
megcélozta a NAT alapján a tizenkét évfolyamot egy fejlesztési ütemezési rendszerben. Nem
azt tette, hogy egy év alatt kidolgozott tizenkét évfolyamra! Gondoljunk bele: ez pedagógiai
lehetetlenség lenne! Megtervezte a bemeneti pontokat, az 1-2-5-9. évfolyamot, ezekre
fejlesztett, és ezekhez hozzáköti a követő évfolyamokat. Az egésznek van egy szakmai
tartalmi kerete. Az egész együtt neveződik egy pedagógiai rendszernek, amelynek bizonyos
elemei az NFT forrásfelhasználással összefüggésben már elkészültek, több száz iskolában
meg lettek próbálva, be lettek mérve, ezeket ott jegyzőkönyvezték, kipróbálták, tesztelték.
Van tehát egy visszajelzése. Ennek az 1-2-5-7-9. évfolyamaira elkészült az anyag, és már a
második követő évfolyam is belépett, és újra csinálja. Ennek nincs meg a rendszere.

A fölötte levő évfolyamok pedig - tehát a 3-4-8., valamint a 10-11-12. - már tesztelési
stádiumban vannak, és ezek is idén kész lesznek. Ez az egész alkot egy pedagógiailag,
logikailag fölépített rendszert. Ezt nevezték sokan egy nagy csomagnak, amelyen belül
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különböző csomagok készülnek. Ez nem koherens és nem is helyes. Emiatt került be a 39/G
2-be a „képességfejlesztő kompetenciaoktatási programok” kifejezés - és ez itt egy program,
amelynek bizonyos elemei kész vannak, mások szinte kész vannak már -, mert így nyúltak
ehhez hozzá.

DR. BÁTHORY ZOLTÁN: Ha így van, ahogy te mondtad, akkor azt javasolom, hogy
a készíttető, tehát a minisztérium készítsen egy jelentést arról, hogy mi van a
programcsomagokban, mi a kipróbálás összesíthető eredménye, és ezt hozza az OKNT
következő ülése elé. Hát ne haragudjanak már, az OKNT nem fog a minisztérium operatív
feladataival foglalkozni. Oktatáspolitikai döntés-előkészítő testület vagyunk, nem operatív
feladatok végrehajtói. Gondolom, amikor valaki kitalálta a programcsomag-tervet, amivel
egyébként messzemenően egyetértek, akkor azt is eltervezte, hogy hogyan fogja ezt
akkreditálni, kiértékelni, mi lesz a sorsa, hogyan fogja eljuttatni az iskolákhoz, tehát valaki itt
van szerintem, aki ezzel foglalkozik, kell lenni valakinek. Kérjünk tőlük egy szép jelentést,
amelyben az általunk, illetve az elnök úr által megfogalmazott szempontok szerint választ
adnak ezzel a csomaggal vagy csomagok együttesével kapcsolatban. Ez az én javaslatom, és
ne haragudjatok, de kettő óra van.

ELNÖK: A következőkben szeretném összegezni – ne folytassuk tovább ezt a vitát
szerintem, mert ennek így most nem sok értelme van. Abban látszik egyetértés, hogy azt a
bizonyos szakmai kontrollt, amit az OKNT akkor megfogalmazott, amikor először tárgyalta
ezt a kérdést, a következő feltételek mellett tudja gyakorolni az elkészült programok fölött.

1. Ha kap egy jelentést a következő ülésre az eddigi tapasztalatokról, beleértve azon
kipróbáló, tesztelő eredményeket… (Dr. Báthory Zoltán: A mechanizmusról.) Tehát a
mechanizmusról, hogy ez hogyan történik, és kap egy jelentést arról, hogy ezeknek mi az
összegző vége.

2. Ha a csomag komponenseiről négy bizottság - a tartalom, a tankönyv, a
továbbképzés és a digitális taneszközök bizottsága - ad arról a beterjesztett dokumentumról,
amire nekünk áment kell mondani, egy véleményt. Ezeket a véleményeket összegzi az
OKNT-nek egy albizottsága - javaslom, hogy maradjon ez a kerettantervi albizottság, mert
erre most nem fogunk tudni egy újat létrehozni -, amelyik túl azon, hogy ezt a négy,
önmagában meglévő véleményt figyelembe veszi, kiegészíti az ezek közötti rendszer szintű
koherenciáról alkotott véleménnyel. Ezt terjeszti majd az OKNT elé, és ennek alapján hoz az
OKNT döntést.

Ez így most kielégít minden aggályt? (Jelzésre:) Karlovitz János bólintott, a nehezén
túlvagyunk. (Szabados Lajos felé fordulva:) Te is, Lajos? Nyugodjál meg, hozok Sevenalettát.

DR. SZABADOS LAJOS: Mondtam, hogy nyugodtabb vagyok, mint a múlt
alkalommal.

ELNÖK: Na, ez már elég.

DR. SZABADOS LAJOS: Csak azon gondolkodom, hogy a saját részemet, a
tankönyvet ebben az úgynevezett nagy programban – a hasamra ütök, van már szerintem vagy
50-60 tankönyv, de mindegy, ha 10-20-szal több vagy kevesebb – lehet olyan tankönyv, amit
a tankönyvbizottság nem tárgyalt, nem fogadott el, és en bloc most azt mondjuk rá, hogy ez a
tankönyv mehet.

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: De nem mondjuk! Hát miért mondanánk?
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DR. DOBOS KRISZTINA: Azt értsétek meg, hogy egy új rendszer alakult ki, ami
teljesen kihagyta a NAT-ot is, mindent, ez egy egészen új fejlesztési irány. Ha most ezt az új
fejlesztési irányt, ami nincs benne a mi rendszerünkben, bekényszerítjük ebbe a rendszerbe,
akkor biztos, hogy megbukik, mert kizárt dolog, hogy egy hatalmas csomagrendszerben
minden tantervet, minden tankönyvet, minden továbbképzést egyszerre tudunk akkreditáltatni
vagy elfogadtatni a saját rendszerünk szerint. Miután nem így működik az egész, ezért
másfajta rendszert kellene kialakítani, de ha másfajta rendszert alakítunk ki, akkor meg a saját
csapdánkba esünk bele, mert az egyik tankönyv szabad utat kap, a másik meg nem. Tehát
sajnos azt kell mondanom, és be is fejezem, mert erről már annyit beszéltünk, hogy az első
pillanatban, amikor kialakult, és Zoltánnak ezért van igaza, nem tisztázódott - és a törvény
kapcsán ezt már elmondtam - ennek a szerepe, és most utólag nem tudjuk megoldani, vagy
nem látom, hogy meg lehetne oldani.

ELNÖK: Az a megoldás, amit én javasolok, tulajdonképpen ennek a helyzetnek
valamiféle megoldása. Ha már egyszer milliárdok benne vannak, a nyomorult iskolák hadd
kapják meg, mert még mindig jobban járunk. (Közbeszólás: Nem tökéletes, de…) Nem
tökéletes, az biztos, de ez egy modus vivendi lehet, hogy mentsük, ami menthető, ha már
ennyi pénz benne van, és ennyi szakértelem. Hát azért ne csak gyanakvással beszéljünk erről;
ebben rengeteg tudás van, ez több száz iskola, több ezer pedagógus munkája.

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Elnök Úr! Én mindazonáltal úgy gondolom, hogy a
kerettantervi bizottság két hét múlva ülésezik, pláne elnököt választ, mert egyelőre elnöke
sincsen, úgyhogy egy sebből végző bizottság, de biztos, hogy azt az álláspontot fogom
képviselni, hogy ha a négy szakbizottságból egy indokoltan elutasítja, akkor az
megakadályozza a továbbhaladást.

ELNÖK: Az egészet, így van.

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Tehát ez a csúcsbizottság, ami majd valahogyan
kialakul, akkor kezdi el vizsgálni, hogy metaszinten konzisztens-e a dolog, ha négy bátorító
véleményt kapott. A bátorító véleménybe nyilván bele kell kalkulálni azt, amit Dobos
Krisztina mondott, hogy ezek azért mégsem egészen olyanok, hiszen tankönyvnek sem
tankönyvek, mert kapcsos könyvek, kerettantervnek sem kerettantervek, mert fütyültek a
NAT-ra, és továbbképzésnek sem továbbképzések, mert lebonyolódtak 20-25 órákban egy-
egy esztergomi kávézás mellett. De mindegy, majd mérlegeli a szakbizottság, hogy ezzel a
toleranciával ez belefér-e a terjeszthetőség kategóriájába, és utána jöhet ez a
konzisztenciaelemzés.

DR. KARLOVITZ JÁNOS: Egy mondat: én bízom abban, hogy ez az új metódus
szerinti programcsomag éppen a mai buta tankönyvrendeletet fogja esetleg megjavítani. Tehát
ez is lehet, van egy ilyen esélyünk. (Szabados Lajos: És akkor melyik lesz érvényben?)

DR. VÁGÓ IRÉN: Én egy kicsit tágabban szeretném ezt a dolgot nézni, és olyan fajta
tanulságokat levonni, hogy itt a kht.-k megjelenése, illetve a kht.-k és a minisztériumok
közötti kapcsolatok kitalálása vagy a kontrolloknak egy jobb működtetése elég aktuális dolog,
mert most megy vagy nem megy a háttérintézeti átszervezés, és a háttérintézetek már
rendkívüli módon megsínylették a SuliNovának mint olyannak a létrehozását, főleg azért,
mert mindenféle fejlesztési és kutatási pénzek gyakorlatilag csak ott voltak. Azt azért el
szeretném mondani, hogy az OKI, amely konzorciumi tag volt az NFT-1-ben, az ott folyó
kutatások háttérintézet lévén teljesen belesimultak a minisztériumi működési módba. Tehát
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azok a kutatások az intézeti munkatervbe kerültek bele, azokat folyamatosan kontrollálták,
azokról félévente beszámoltunk, záró projektbeszámolót készítettünk, vagyis folyamatosan
tudta a minisztérium, hogy mi történik. Én ott látom a problémát, hogy a kht. egy csomó
stratégiai döntést önállóan hozott meg. Például azt, hogy elvileg a NAT-implementáció pénze,
illetve fejlesztései ebben a dologban lettek volna benne, aztán nem kerültek bele.

Most tényleg csak a legeslegsúlyosabbakat mondom. Nagyon súlyos az, hogy a
minisztérium sem tudott folyamatában felkészülni arra a dologra, hogy mi lesz most. Ezért
kerültünk ilyen helyzetbe, amibe kerültünk. Lehet, hogy nagyon erősen át kellene gondolni,
mert még mindig nem tudjuk igazán, hogy mi lesz a SuliNovával, hogy fog ebbe az
intézményrendszerbe beleilleszkedni – ügynökség révén vagy milyen módon, lesznek megint
kibúvók –, de azt gondolom, nem nagyon jó, hogyha valakik ennyire kontroll nélkül
működnek.

DR. SZABADOS LAJOS: Egy mondatot engedj meg, légy szíves! Én most már a
múltat nem is annyira vizsgálnám: inkább a jövőt olvasom ki ebből. Azért kérdeztem rá, hogy
az „érintett iskolának alkalmaznia kell”. Ez egy kötelező jellegű valami, ami azt jelenti, hogy
nem tudom, kik azok az érintettek, de ezeknek ezt kell alkalmazni, és nincs más. Csak ez a
program van, ehhez a programhoz tartozó tanterv van, tankönyv és így tovább. És ha ez
kötelező, akkor az eddigi széles bázisra épített tankönyv-dolog be fog vonulni egy ilyen
programfejlesztésbe. Én ezzel nem tudok azonosulni. Nekem ez a nagy bajom.

ELNÖK: Brassói Sanyi!

BRASSÓI SÁNDOR: Nekem már csak egy dolgom van. Mondtátok, hogy meg kell
oldani ezt a problémát – ez így igaz. Tényleg vissza lehet menni olyan döntéshozókig, akik
már nem a minisztériumban dolgoznak, de akik itt vannak, azoknak meg kell oldaniuk
valahogy ezt a feladatot, hogy ezt a tizenvalahány milliárdos fejlesztést ne dobjuk ki az
ablakon. Lehetünk hiúk és lehetünk kritikusak, azt gondolom, ezt is mérlegelni kell, hogy mit
csinálunk ezzel az egész dologgal, amelyben – a hogy többen megfogalmazták – a magyar
fejlesztői körnek egy igen széles része, nagy része benne volt, és legjobb tudása szerint
dolgozott. Nyilván lehetünk nagyon kritikusak, és mondhatjuk azt, hogy ha nem felel meg
valamelyik szemponton, akkor ezt kidobjuk – mert ebből ez következik. Megteheti ezt bárki.
Azt is látni kell természetesen, hogy amikor ez a fejlesztés elindult – és én nem akarok
prókátora lenni a SuliNova-fejlesztésnek –, megcsinálták az első elemet, akkor még a
tankönyvrendelet szövege nem volt hatályos, most meg hatályos. Hogyha belevisszük, azt
mondhatjuk erre, hogy mivel nem illeszkedik hozzá, kidobjuk az egészet. Ha például nem
annyi a szakszavak száma az adott oldalon, amit a rendelet előír, hiszen ez egy korábban
elkezdett fejlesztés, ami átnyúlt a fejlesztési éven, mosolyoghatunk egy kicsit, és azt
mondhatjuk, ettől kezdve nem kell továbbvinni…

DR. SZABADOS LAJOS: Ezen sírni kell, nem mosolyogni!

BRASSÓI SÁNDOR: Én is azt mondom, hogy ez egy nehéz ügy. Egy állatorvosi ló.

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Nem kidobjuk, csak nem lesz rajta címer! Ennyit
jelent. Én is írhatok minden héten három programcsomagot, osztogathatom, mint a
cukrosbácsi, az iskoláknak: senki se tiltja az igazgatóknak, hogy használják, csak nincs rajta
címer, az én szakállas pofám van rajta. Ez a különbség.

DR. SZABADOS LAJOS: Meg nem kaptál milliárdokat!
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BRASSÓI SÁNDOR: Ezt nyilván figyelembe kell venni, amikor döntést hozunk.
A másik, amit Szabados úr mondott: az érintett iskolák. Ez nyilván arra utal, hogy ha

valamelyik iskola, aki ebben a dologban részt vett, a kipróbálásában, a tesztelésében, a
fejlesztésében, használja ezeket a programcsomagokat, akkor, ha elkezdi használni ezeket az
elemeket, akkor használnia kell neki a maga rendszerében, és ezeket nyilván kiegészítheti
más könyvekkel. De nem arról van szó, hogy ezeket össze-vissza tologatja, bizonyos
évfolyamon használja, más évfolyamon nem használja, mert akkor, feltételezem, a
programcsomag tartalmi koherenciája nem valósul meg. Ez a dolog erre utal. Aki meg nem
használja a pedagógiai rendszerét, az meg nem használja. Nekem ez a mondat ezt jelenti, a
jogalkotó számára egyértelműen ezt jelentette.

DR. VÁGÓ IRÉN: Csak egy mondat. Szép analógiát mutat. Arra gondoljatok, hogy a
kerettanterveknél is vannak a kihirdetettek és a jóváhagyottak. És a jóváhagyottnál
tulajdonképpen megvan az a lehetőség, hogy rendszerszerűen kell alkalmazni.
Tulajdonképpen itt is ez szerepelne.

ELNÖK: Nyilvánvalóan azokra vonatkozik a „kell”, akik ezt vették meg. Aki ezt
akarja, nem teheti meg, hogy…

DR. VÁGÓ IRÉN: Olyan, mint aki a Zsolnai-kerettantervet használja.

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Az „érintett” szót kellene jogilag precízebben, hogy „a
minisztériummal vagy SuliNovával szerződésben álló” iskolák, és akkor a dolog világos.

ELNÖK: Hogyha megjelenik ez a programcsomag, ha végre kiadják, a szakértői
vélemények alapján – az előbb összegeztem, minek alapján lehet kiadni –, aki azt mondja,
hogy én megveszem ezt a programcsomagot, vagy pályázok arra, hogy ezzel dolgozhassam,
az nem bánhat az alkatrészeivel tetszés szerint. Erről szól a „kell”, vagy akkor nem veszi meg
a programcsomagot. Olyat nem lehet csinálni, hogy megkötöm a házasságot, de spéci a
hűségre vonatkozó fogadalmamra fütyülök. Ezt illegálisan meg lehet tenni, de azért mégis
örök hűséget esküdtem.

Köszönöm, az OKNT-ülést – a házasságról szóló illusztris hasonlattal – befejeztem.

DR. VÁGÓ IRÉN: Hogyha ezt kidobjuk az ablakon – ezt csak úgy mondom –, az EU-
tól tovább nincs pénz! Ott az működhet, ami fenntartható.

DR. SZABADOS LAJOS: És azok tudták, akik ezt csinálták, Irénke?

DR. VÁGÓ IRÉN: Szerintem azonos NFT-s papírokat olvasunk, tehát kellett hogy
tudják.

(Az ülés végének időpontja: 14 óra 06 perc)
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