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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 36 perc)

DR. HILLER ISTVÁN oktatási és kulturális miniszter: Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Az Országos Köznevelési Tanács jogosítványairól, törvényben biztosított lehetőségeiről és
kötelességeiről hosszú – „A” variáns: unalmas, „B” variáns: nagyon izgalmas – előadást lehet
tartani. Azonban, hogyha valakik, hát pont önök tudják, hogy túl a paragrafusokon, mennyire
fontos önmagában ennek a testületnek a tekintélye a szakma és az egész magyar közoktatás
előtt. Én egy olyan dologról szeretnék most beszélni, amely túlmutat ezen, és biztos vagyok
benne, hogy az újjáválasztási eljárásban az Országos Köznevelési Tanácsba delegált tagok
számára, meg az újraalakuló testület egésze számára fontos ügyről van szó.

Szombaton a miniszterelnök jelenlétében és koordinálásában három olyan nagy
kérdéskör került az ország nyilvánossága elé – egyfajta felkérésként, más tekintetben
felszólításként is -, amelyekről úgy gondoljuk, hogy – itt most nem kis szó – valóban
meghatározó kérdései az országnak, én azt állítom, hogy a nemzet egészének. Nem kérdés,
hogy a versenyképesség, a nyugdíjrendszer ügye ilyen, és – tiszteletből, mármint a másik két
terület iránti tiszteletből mondom a sajátunkat harmadikként – a közoktatás kérdése. Olyan
kerekasztal-megbeszélést kívánunk szervezni, amely minden érintett hozzáértő, a közoktatás
alakításában, formálásában és jobbításában részt venni kívánó szervezet számára megfelelő
terepet nyújt. Létrehozzuk a közoktatási kerekasztalt, azt a kerekasztalt, amely nem a
politikusoknak és politikai pártoknak a fóruma – a későbbiekben, ahogy eddig is, más módon
ők is kifejthetik a véleményüket, és nyilván ki is fogják fejteni. Megjegyzem, a politikai
pártoknak egy gyönyörű épület áll rendelkezésre, hogy a megfelelő terepen véleményüket
egymásnak szegezve döntsenek: ez a magyar Parlament, a magyar politikai pártok igazi
fóruma. Ennek a kerekasztalnak, amely, tudom, hogy hosszú hónapokon keresztül kell hogy
megvizsgálja a magyar közoktatás egyes területeit, felvezető előadásokban és vitákban egyik
meghatározó pontja, résztvevője kell hogy legyen az Országos Köznevelési Tanács.

Azt akarom tehát mondani, hogy miközben ennek a kerekasztalnak nem a miniszter és
nem a miniszterek a koordinátorai, formálói – és ez szerintem helyes -, abban a pillanatban,
vagy azon a délelőttön, amikor én az újjáalakult Országos Köznevelési Tanácsot köszöntöm,
és átadom a felkérőleveleket, szeretném tudatni, hogy úgy egyenként a tagokra, mint magára
az OKNT-re ebben a párbeszédben, ebben a vitában nagy és komoly szerep vár és várhat.
Őszintén remélem, hogy ezt a szerepet – tudniillik a közoktatás korszerűsítésében,
jobbításában ezt a fajta szervezett párbeszédet – az OKNT is elsődlegesnek tartja.

Amikor a nyáron létrehoztam a felsőoktatási kerekasztalt, nagyon sok éles konfliktus
volt, ami szembeállt egymással, hogy „Hogyan tovább, magyar felsőoktatás?”. És, bár
természetesen ez a tevékenység messze nem lezárt, az, hogy egy meghatározó ponton –
hiszen az oktatás egésze, ezen belül a felsőoktatás is mégiscsak a diákokért meg a hallgatókért
van –, a hallgatói juttatások kérdésében mindenki, minden, a kerekasztal munkájában részt
vevő testület és a mögötte álló szakértők együttes véleménnyel és közös akarattal írtak alá egy
háttéranyagot, egy dokumentumot azzal a metódussal, hogy én addig a köztársaság kormánya
elé ezt nem terjesztettem, másnap azonban igen. Talán metódusként, talán módszerként is,
más területek számára is követendő lehetőség ez.

Az én véleményem szerint nincsen külön közoktatás meg felsőoktatás, hanem oktatás
van, az oktatás ügye van, és természetesen intézményrendszer tekintetében lehet és érdemes
ezt megkülönböztetni. De ahogy egy kisgyermek a fejlődésében, a neveltetésében és
nevelésében, a tudás megszerzésében különböző intézményeket látogat – az óvodától az
általános iskolán keresztül, a középfokú oktatáson át a felsőfokú oktatásig, és reményeink
szerint tovább is -, úgy ez egy egységes nem is szervezet, hanem egység, amelyet mi
oktatásügynek nevezünk.
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Én azt kérem az Országos Köznevelési Tanács tagjaitól, azoktól, akik már hosszabb
ideje tagjai, és azoktól, akik most újonnan vagy éppenséggel ismételten kerültek az OKNT-
be, hogy figyeljék, gondozzák, és természetesen kritikával is illessék mindazt, amit a magyar
közoktatás ügyében, az oktatásügy egészében tenni kívánunk. Ez persze egy együttes munka,
egy olyan munka, amelyben a felelősségnek különböző szintjei vannak. Az Oktatási és
Kulturális Minisztérium, azon belül a miniszter is pontosan tudja – tudom -, hogy mi a
felelősségszintje, és hogy szükség van olyan testületekre, szükség van olyan gondolkodó
együttlétekre, mint amelyeket az Országos Köznevelési Tanács nyújtani tud.

Ezzel a rövid bevezetővel kívánok az OKNT-nek jó együttműködést, és egyben
biztosítom a tanácsot arról, hogy a minisztérium és én személyesen is nemcsak a munkához, a
közös gondolkodáshoz való minden feltételt, hanem az együttműködés szellemi bázisát is
nyújtjuk. Én az OKNT-t partnerként egy szakmai, kritikus, javaslattevő és a megvalósításban
is gondolatokat felvető testületnek tartom.

Ahogy az elején mondtam, dolgokat le lehet írni paragrafusokkal, és vannak olyan
dolgok – szerencsére emberi dolgok –, amelyeket nem lehet kifejezni csak paragrafussal meg
bekezdéssel. Hogyha egy ilyen viszonyt sikerül a továbbiakban is vinnünk az OKNT-vel,
akkor ez egy jó együttműködés, sikeres tevékenység lesz.

Kérem, engedjék meg, hogy az Országos Köznevelési Tanács tagjainak átadjam a
mandátumokat, a felkérőleveleket. A mandátum öt évre szól – kivéve a miniszteri delegáltaké
–, és kérem, hogy ábécésorrendben vegyék át felkérőlevelüket.

Először Barlai Róbertné úrhölgyet kérem. (Barlai Róbertné – majd hasonlóképpen a
többi megszólított tanácstagok – a miniszterhez lépve átveszi megbízólevelét. – Taps.) Dr.
Csermely Péter úr! (Taps.) Görbe László! (Taps.) Dr. Hadházy Tibor! (Taps.) Horn György!
(Taps.) Dr. Hunyady Györgyné! (Taps.) Dr. Iker János! (Taps.) Dr. Karlovitz János! (Taps.)
Dr. Loránd Ferenc! (Taps.) Dr. Nahalka István! (Taps.) Dr. Pukánszky Béla! (Taps.) Dr.
Szabados Lajos! (Taps.) Szakács Mihályné dr.! (Taps.) Szebedy Tas! (Taps.) Dr. Szilágyi
János! (Taps.) Tóth János! (Taps.) Vekerdy doktor! (Taps.) Dr. Závodszky Géza! (Taps.)

Végül, ám messze nem utolsósorban, a miniszternek is vannak jogosultságai: három
kitűnőséget kívánok delegálni az Országos Köznevelési Tanácsba. Először dr. Mihály
Ottónak szeretném átadni a felkérőlevelet. (Taps.) Dr. Szenes György! (Taps.) Dr. Vass
Vilmos! (Taps.)

Mondjuk el, hogy ketten nem tudnak részt venni a mai ülésen, kimentették magukat:
dr. Cseh Sándor és dr. Trencsényi László. Mindketten jelezték, hogy részt vesznek az OKNT
munkájában, csak úgy alakult, hogy a mai napon nem tudnak itt lenni.

Minden tekintetben jó és eredményes munkát kívánok! Gondolom, az nem újdonság,
hogy munka van és lesz bőven.

A következőt szeretném kérni – nem felszólítás, csak kérés. Azt gondolom, egy olyan
időszak jön, amikor a magyar közoktatás helyzete, és hogy hogyan tudjuk korszerűsítve
eredményesebbé tenni, a hagyományos értelemben vett szokásoknál erősebben, aktívabban
fog megjelenni a magyar közgondolkodásban és a sajtóban is. Nagyon különböző álláspontok
vannak, és természetesen az álláspontok ütközése nyilván konfliktust, szakmai konfliktust is
jelent. Dehogy akarok én most belemenni akár egy területnek is a boncolgatásába! Azt
azonban nagyon szeretném hangsúlyozni – és ezt kérem, hogy az OKNT zárt ajtók mögött,
amikor magában van, vitassa meg –, hogy a testület nem lehet huszonegynéhány ember egy-
egy irodába, egy-egy szobába való bezárkózó beszélgetése. Sőt, még az sem lehet, hogy
önmagában megfogalmazott gondolatait, javaslatait, kéréseit vagy igényeit a miniszter felé
támasztja, és ezzel kimúlt a tevékenysége. A magyar közoktatás egyik legtekintélyesebb
testületéről van szó, olyan testületéről, amelynek tagjai egyenként, életúttal bizonyítják
képességüket és teljesítményüket, más tekintetben a delegáló szervezetek bizalma egy olyan
tanácsot hoz létre, amelynek a szavára mindenkinek érdemes hallgatnia. Ezért egy olyan



6

időszak előtt, amikor láthatóan igenis vitáink lesznek – érdemes vitáink, nem önmagában és
befelé forduló viták, amely vitákat egyébként nem értenek, és nem érdeklik az embereket -,
akkor erre érdemes felkészülni.

Magyarul, azt szeretném kérni, hogy az Országos Köznevelési Tanács a magyar
közoktatást érintő alapkérdésekben a nyilvánosság előtt is hallassa hangját, fejtse ki
véleményét. Nyilvánvalóan nem szóvivő az OKNT. De ha körülnézek a társaságban, és
ismerem a testület múltját, a szereplők életútját, pályáját – legalábbis jórészben –, itt sok
minden várható, csak az nem, hogy szóvivő legyen. Amikor azonban valóban felhívás van,
kérés van arra, hogy minden lehetőséget biztosítani kell, hogy ne egyszerűen csak a
szakembereket – vagy akár tovább bővítem a kört: azt a valamivel több mint másfélszázezer
magyar embert, aki az oktatásügyben, ezen belül a közoktatásban dolgozik –, hanem az
országunkat kell szembesíteni és meghívni arra, hogy ezen változtatni szükséges és érdemes,
no ebben – hangban, tekintélyben, fogalmazásban – biztos, hogy az OKNT-nek igen jelentős
szerepe lehet.

Az elmúlt két-három hétben is nagyon-nagyon sokakkal beszéltem – mint ahogy
biztos vagyok benne, hogy önök is/ti is ezt folyamatosan teszitek. Úgy érzem, hogy az
országunk nincsen igazában tisztában azzal, hogy a magyar közoktatásnak melyek a valóban
legjelentősebb kérdései, problémái. Nagyon sokan most is úgy gondolják, hogy ez a történet
semmi más, mint néhány tucat diák, gyermek és a tanteremben lévő tanító, tanár közötti
viszony alakulása, és hogyha nem akarjuk rendszerben látni, ha mindenki mindenkit békén
hagy – ahogy fogalmaznak –, akkor ez kitűnő, ha pedig valaki rendszerben kíván látni és
láttatni, akkor ez csak problémákat hoz. Hogy mit jelent a közoktatásunk színvonalának
kérdése, a kontroll, a mérés, a minőségbiztosítás összes problémája, hogy mit jelent az
oktatási intézményeink infrastrukturális állapota, hogy ez hogyan hat a diákokra, hogy a
tanárképzés kérdése hogy alakul – millió ponton kapcsolva össze egyébként közoktatást és
felsőoktatást... Dehogy akarom én folytatni! –, úgy érzem, hogy erről érdemes beszélni, és
ezek olyan kérdések, amelyekben a vitát is érdemes vállalni. Hogyha olyan hónapoknak
nézünk elébe, amikor értelmesen, valóban lényegi kérdésekről lehet eszmét cserélni, hogyha
ez a fórum – mármint a kerekasztal – tudja teljesíteni a feladatát, akkor lényegesen előbbre
vagyunk.

Szerintem vannak szakaszok, amikor nem a nyilvánosságnak kell beszélni, mert
munkáé, gondolkodásé, belső vitáé kell hogy legyen az idő és a terep. Hadd említsem ismét a
felsőoktatási kerekasztalt: arról tudhattak a nagyon vájtfülűek, hogy megalakult, és utána
szerintem a kutyát nem érdekelte, hogy hányszor jöttünk össze, és milyen viták voltak.
Amikor egyetértés van, és valóban egy lényegi kérdésben azt lehet mondani, hogy az
álláspontok nemcsak hogy közeledtek, hanem egy konszenzust hoztak ki, akkor ennek hatása
van, a saját szakterületén messze túl.

Én tehát együttműködést ajánlok, és együttműködést kérek a tanács minden
tagjától/tagjának és persze az OKNT egészének. Tudom, hogy vannak olyan napirendi
pontok, amikor helyes, hogyha a tanács önmagában van, és ezt saját magának kell rendeznie.
Ehhez én jó munkát meg kellő bölcsességet kívánok. Amikor csak lehet – vagy azt
mondanám, hogy ha az OKNT elnöke úgy tartja szükségesnek, hogy most egy olyan ponthoz
érkeztek, amikor szükséges a miniszter jelenléte, nem elég a szakállamtitkár, nem elég a
minisztérium meghatározott szakmai vezetésének ittléte, hanem döntéshez érkeztünk, vagy
olyan jellegű kérdésben érdemes tájékoztatni, ami rám tartozik -, természetesen itt leszek.
Mint ahogy azt is szívesen ígérem, hogy ha nekem olyan dolgom van, ami lényegi és érdemi,
akkor el fogok jönni, és el fogom mondani először az OKNT-nek. Én ezt az együttműködést
kérem, és még egyszer mindenkinek jó munkát kívánok, az OKNT egészének pedig sikereket
és jó idegrendszert – mint testületnek és nemcsak mint egyéneknek.
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Nagyon köszönöm, hogy itt lehettem, minden jót kívánok. Viszontlátásra,
szervusztok! (Távozik.)

KAJTÁRNÉ BOTÁR BORBÁLA: Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Én azt gondolom,
nem kell bemutatkoznom, hiszen szinte mindenkivel jól ismerjük egymást.

Miután ma még az Országos Köznevelési Tanácsnak nincs megválasztott elnöke, az
alakuló ülést összehívó Oktatási és Kulturális Minisztérium képviseletében szeretnék
javaslatot tenni az elnökválasztásig egy levezető elnök személyére, aki a mai ülést, illetve
majd azt az ülést vezeti és koordinálja, amelyen az OKNT elnökét és tisztségviselőit
megválasztják.

Azt gondoltam, hogy az OKNT-nek van egy igen tiszteletreméltó korelnöke: Loránd
Ferenc tanár úr, de van olyan tagja is, aki az OKNT alakulásától tagja magának a testületnek.
Én most levezető elnöknek ezt a legrégebbi tagot szeretném felkérni – amennyiben az OKNT
egyetért –, aki a kezdetektől minden testületnek tagja volt: Szenes György kollégát kérném
meg, hogy vállalja el ezt a nehéz feladatot, és szeretném megkérdezni, hogy ezzel az OKNT
többi tagja egyetért-e. Kézfeltartást szeretnék kérni... (Szavazás. Egyhangú igen.) Nagyon
szépen köszönöm. Ez az én számomra azért is könnyebbség, mert már az első ülésnek is –
néhány technikai megbeszélésen kívül – lesz egy tartalmi napirendje is, hiszen a tanév
rendjéről mindenképpen beszélnünk kell.

Kérem, engedjék meg, hogy a legfontosabb technikai dolgokat elmondjam, amiket
mindenképpen az OKNT elé kellene tárni, illetve bizonyos dolgokban döntenünk is kellene.

Mindenekelőtt azt szeretném elmondani, hogy miniszter úr komolyan veszi az
ígéreteit, ebből adódóan gyakran fog találkozni vele az OKNT. Azokban az időpontokban
azonban, amikor neki erre nem lesz módja-lehetősége, rám vár az a nagyon megtisztelő
feladat, hogy a kapcsolatot miniszter úr és az OKNT között valamilyen szorosabb formában
tartsam. Nekem mindjárt egy kéréssel kell kezdenem. Miután a minisztériumban nekem
megvan a magam egyéb megbízatása is, a keddi és a csütörtöki napokon olyan kőbe rögzített
értekezletek vannak, amik miatt kérném, hogy a korábbi OKNT-s szokásokat egy picikét
módosítsa a testület. Nevezetesen az ülések napjára gondolok. Azt szeretném kérni, hogy ha
mód van rá, akkor vagy a szerdai napot vagy a csütörtök déli időpontot jelöljük meg az
OKNT üléseire. Nekem csütörtökön délelőtt a miniszteri értekezleten kell ülnöm, és
amennyiben nem vagyok ott, nem tudom azokat a döntéseket elhozni ide, az OKNT elé,
amelyek esetleg önöknek nagyon fontosak azért, hogy a szakmai kérdésekben megfelelő
álláspontot képviseljenek a későbbiekben. Én azt kérném, hogy ha lehet, legelőször ebben
jussunk egyezségre. Természetesen az OKNT önálló, autonóm testület, mondhatja azt is,
hogy nem kívánja, hogy szoros legyen ez a kapcsolat, és abszolút nem befolyásolja, hogy én
jelen tudok-e lenni az ülések többségén, illetve nagyobbik részén. Azt is ígérem, hogy nem
fogok minden ülésen annak teljes terjedelmében itt ülni, és amikor úgy gondolják, hogy csak
magukban kívánnak tanácskozni, akkor természetesen nem zavarom önöket. Én azt
gondolom, fontos lenne, hogy ha a miniszternek egy ilyen jelentőségű testülete van, akkor
azért gyors és közvetlen kapcsolattartásra is mód és lehetőség nyílna.

Én tehát ezt kérem elsősorban, hogy ezt vitassuk meg, és akkor a levezető elnökre
bíznám a többit.

DR. SZENES GYÖRGY, az ülés levezető elnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Köszönöm szépen. Tisztelt Tanács! Végiggondoltam: tényleg az alakulás óta tagja vagyok az
OKNT-nek... Köszönöm a bizalmat, nem fogok vele visszaélni, tényleg csak a levezetés lesz a
feladatom. A napirendeken ma megpróbálunk ütemesen végigmenni.

Kezdhetjük a Bori által javasolt témával, tehát próbáljuk a napot meghatározni. Ezt
követően kerülne sor az OKNT tagjainak egy rövid bemutatkozására. Sokan sok helyen,
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sokféle módon találkoztunk már egymással, de hátha nem mindenki mindenkivel – egy rövid
bemutatkozást fogunk kérni. Néhány szót szeretnék váltani még az OKNT tisztségviselőinek
megválasztásáról, és van egy minisztériumi napirendünk is, a 2007/2008-as tanév rendjével
kapcsolatosan.

A napirendet ebben a sorrendben elfogadja-e az OKNT? Kézfeltartással kérem
jelezni! (Szavazás.) Egyhangúlag – köszönöm szépen.

Akkor kezdjük a nappal. Feri, parancsolj!

DR. LORÁND FERENC: Egy korrekciót szeretnék fűzni ahhoz, amit Kajtár Borbála
elmondott: az időpont megszavazásának semmi köze nincs ahhoz, hogy fontosnak tartjuk-e a
miniszter, illetve Kajtár Bori jelenlétét. Nem szeretném, hogyha egy technikai kérdés ilyen
érdemi csúszásba menne át.

ELNÖK: Köszönöm. Egy dolgot szeretnék még megkérdezni. Kajtár Borin és
miniszter úron kívül a minisztérium felelős vezetői is, azt gondolom, részt vesznek az
értekezleten. Az előterjesztések 99 százaléka minisztériumi előterjesztés. Elég kellemetlen
dolog, ha a szakállamtitkár úr terjeszt elő valamit vagy főosztályvezető, és az előterjesztő
nincs jelen. Ez egy másik szempont, az egy személyen – vagy miniszterrel úrral két
személyen – kívül, amit szeretnék elmondani, mert az elmúlt sokéves tapasztalatom az, hogy
az előterjesztések 99 százalékban a minisztériumból jönnek a felelős előterjesztők: vagy
államtitkár vagy főosztályvezető. Ha ők nem tudnak ezen részt venni, eléggé kellemetlen az
üléseket megtartani. Én tudom, hogy sok év óta a csütörtök volt az OKNT napja. Mindig
csütörtök volt. Az új tagoknak nem tudom, ez érdekes-e, de a régiek valószínűleg így
rendezték be az életüket.

Alapvetően két alternatíva van: a szerda reggel 10 órától normál módon, illetve – bár
én a csütörtök 10 órát is fölteszem szavazásra, csak azzal messzire nem jutunk, mert a
minisztérium nem fogja tudni érdemben képviseltetni magát –, a másik lehetőség, ha
csütörtökhöz ragaszkodunk, olyan egy órától. (Kajtárné Botár Borbála: Déltől már jó.) A dél
nem olyan jó időpont...

Kérek szépen hozzászólásokat. (Közbeszólásra:) Szerda reggel tíz óra, csütörtök
reggel tíz óra, és csütörtök egy óra. (Dr. Vekerdy Tamás: Nem figyeltem eléggé. A többi napok
– kedd meg ilyenek – nem jönnek szóba?)

KAJTÁRNÉ BOTÁR BORBÁLA: Kedden államtitkári értekezlet van.

ELNÖK: Tehát a kedd nem jó. Marica?

SZAKÁCS MIHÁLYNÉ DR.: Mint kétszáz kilométerről felutazó OKNT-tag
szeretném kérni, hogy délutáni időpontot ne jelöljünk meg: nagyon kényelmesen ideérünk, de
este haza is kellene mennünk. Különböző időjárási viszonyok nagyon komoly gondot
jelenthetnek. Én tehát azt kérem, tisztelettel, hogy délutánra ne tegyünk OKNT-ülést.

HORN GYÖRGY: Támogatom. Azt szeretném még jelezni, hogy az OKNT ülései
havi rendszerességgel történnek. Én azt gondolom, az apparátus képes arra, hogy
huszonvalahány különböző helyről érkező emberhez alkalmazkodjék, úgyhogy javasolnám az
eredeti, tizenöt éve működő csütörtök délelőtti kezdést.

ELNÖK: További?
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KAJTÁRNÉ BOTÁR BORBÁLA: Én szeretnék ehhez hozzászólni. Azt kell
mondanom, hogy miután a minisztérium szmsz-ében benne van, ezt nem fogja megváltoztatni
senki. A kormányülések szerdán vannak, ezt követi a miniszteri értekezlet. A
kormányülésekről pedig nem mi döntöttünk.

ELNÖK: További? Karlovitz János!

DR. KARLOVITZ JÁNOS: Gondoljunk arra, hogy olykor nagyon hosszú ideig tartott
– délelőtt elkezdtük és délután négyig tartott -, tehát ajánlatos délelőttben gondolkodni.
Részemről a szerdát el tudnám fogadni, és ajánlani is tudom, de nyilván a többség...

HORN GYÖRGY: Szavazzunk!

DR. LORÁND FERENC: Szeretnék egy dolgot mondani a csütörtök mellett. Nagyon
fontos, hogy az előterjesztő, a minisztériumi főosztályvezető, tisztviselő itt legyen – de nem
minden minisztériumi főosztályvezető terjeszt elő minden OKNT-ülésen napirendet. Aki
előterjeszti, annak időben meg tudjuk mondani, hogy mikor kerül sorra a napirend tárgyalása,
és arra az egy vagy két órára tegye magát szabaddá, ha fontosnak tartja, hogy az OKNT az
általa előterjesztett javaslatot megvitassa.

DR. SZILÁGYI JÁNOS: Hárman vagyunk az Országos Köznevelési Tanácsban, akik
egy másik testületben érintettek vagyunk: a Felnőttképzési Akkreditációs Testületben, és
ennek szerdán szokott lenni az ülése. Részünkről a szerda még tíz órától sem...

ELNÖK: Köszönöm. Van-e még kiegészítés? Szebedy Tas!

SZEBEDY TAS: Kompromisszumos javaslatom van. Az OKNT kezdeti időpontja
okozott időnként nehézséget a hírek szerint az elmúlt időszakban. Kompromisszumként a 11
órás kezdetet javasolnám, és a minisztérium, ha tud előterjeszteni déltől, akkor tizenegytől
délig akár a gyülekezéssel, akár az előző napirendi pontokkal át lehetne hidalni, másrészt
pedig maradhatna a csütörtök.

ELNÖK: Úgy látom, metakommunikációs eszközökkel többen jelzik egyetértésüket:
bólogatnak... (Derültség.) Úgy látszik, mintha többséget kaphatna a csütörtök tizenegy óra.

HORN GYÖRGY: Sőt, előtte akár bizottsági ülések is beférnek.

ELNÖK: Így van. Akkor a csütörtök tizenegy órát tenném fel szavazásra. Ki az,
akinek ez megfelelő? (Szavazás.) Többségnek látszik. Ki az, akinek ez nem megfelelő? (Nincs
ilyen jelzés.) Senki. Tartózkodás? (Dr. Hadházy Tibor: Én a szerdára szavaztam volna.)
Akkor az OKNT-ülések ezen túl is csütörtökön, de tizenegy órakor kezdődnek, és úgy
próbáljuk szervezni, hogy a bizottsági ülések, amelyek szép számmal lesznek, korábbi
időpontban kezdődhetnek.

HORN GYÖRGY: Jelezném, hogy az szmsz-nek van egy olyan pontja, ami az időt
rögzíti, azt is módosítani kell.

KAJTÁRNÉ BOTÁR BORBÁLA: Ezzel kapcsolatban nekem lenne mondandóm.
Nagyon szépen köszönöm, hogy Gyuri fölvetette az szmsz kérdését. Szeretném

felhívni a figyelmet arra, hogy kettővel ezelőtti OKNT szmsz-e van most előttetek/önök előtt,
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amelyet mindenképpen aktualizálni kell majd, egy nem is túl távoli jövőben, hiszen ennek
számos olyan pontja van tudomásom szerint, amely már az előző ötéves ciklusban sem élt,
okafogyott, idejétmúlt, vagy egyáltalán nem is úgy történnek a dolgok. Azt kérem tehát, hogy
ezt sorvezetőnek tekintsétek.

ELNÖK: Bocsáss meg, nekünk van szmsz-ünk!

KAJTÁRNÉ BOTÁR BORBÁLA: Zsuzsával beszéljétek meg!

DR. SZENES GYÖRGY: Nekünk van egy, az előző OKNT által jóváhagyott szmsz-
ünk. Én nem tudom, mit kaptunk most meg, azt nem néztem meg, de van egy 2002-ben
jóváhagyott szmsz-ünk.

DR. SZABADOS LAJOS: 2006. január 12.

KOSINSZKY ZSUZSA: Elnézést, hogy közbeszólok! A 2006. azért került rá, mert
közben az OKNT-nek bizottságai alakultak, szűntek meg, és csak ez lett átvezetve. Érdemben
az szmsz egy korábbi változat.

ELNÖK: A legvégén megpróbálunk a következő OKNT-ülés napirendjében is
megállapodni. Ha befér, akkor az szmsz-ünknek az első tárgyalását is megpróbáljuk betenni.
Meglátjuk, mi minden jön még össze a következő OKNT-ülésünkre. Köszönöm szépen.

Kezdjük meg akkor a nagyon rövid bemutatkozást! Kezdjük Szabados Lajossal!

DR. SZABADOS LAJOS: Kedves Kollégák! Harmadik kurzusom ez az OKNT-ben –
tehát én nem vagyok törzsgárda, mint Szenes kollégám... (Horn György: Ő az egyetlen
törzsgárdatag!)

Szeretném elmondani, hogy egy első generációs értelmiségi vagyok, feleségemmel
együtt. Két fiúgyermekem van, akik nem engem követtek a pályámon, hanem a nagyapjukat,
az én édesapámat, aki kereskedő volt: multicégeknél vezető beosztásban vannak. Mind a
kettőnek van élettársa, felesége, és van négy unokám: két lány és két fiú. Ők az én hátteremet
biztosítják, és azt kell mondanom, az egész életemben erre vagyok a legbüszkébb, hogy egy
normális családot sikerült kialakítanom.

Az első pedagógusképesítésemet abban az intézményben szereztem, ahol a megelőző
ciklusban főigazgató voltam, csak kiöregedtem, úgyhogy most Jászberényben az – mai nevén
– Alkalmazott Bölcsészeti Karon vagyok főiskolai tanár.

Ezen kívül van egy matematika-fizika szakos általános iskolai tanári diplomám;
pedagógia szakot végeztem az ELTE-n, neveléstörténetből doktoráltam, tudományos
fokozatot gerontagógiából szereztem – mivel én vagyok az egyedüli ezen a
tudományterületen, ezért az Akadémia úgy döntött, hogy én a felnőttnevelésben vagyok
szakember.

Azt is szeretném elmondani, hogy negyvennyolcadik tanévemet töltöm a katedrán -
ebből egy jelentős részt a közoktatásban. A másik üde színfolt, amire szívesen emlékszem,
hogy a közoktatásban annak az ének-zene tagozatú általános iskolának voltam az igazgatója,
ahol valamikor általános iskolai tanuló voltam.

Négy településen tanítottam közoktatási intézményben, ebből három olyan volt, ahol a
tanulók jelentős része cigány származású. Tehát amikor erről szól a napirend, akkor én
nagyon szeretek figyelni.

Van egy híres tanítványom is: Mezei Istvánnak hívják. Nemcsak az általános
iskolában volt tanítványom, hanem labdarúgóként is edzője voltam. A magyar
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cigányválogatottnak ő az első számú embere, ő szervezte meg ezt a dolgot – ő is azok közé
tartozik, akikre nagyon büszke vagyok.

Jelen pillanatban Jászberényben pedagógiai jellegű tárgyakat tanítok, a kimenő tanító
szak felelőse vagyok. Nagyon sokat foglalkoztam tantervekkel, tantervelméleti,
tantervtörténeti kutatásokat is végeztem. Volt időszak, amikor a meg sem született NAT
szerkesztőbizottságának tagja is voltam. Elég sokat vitatkozunk a NAT-ról. Én azt szeretném
elmondani – és ezzel fejezem be –, hogy amikor véleménykülönbség van köztünk, én azt
gondolom, minden esetben normálisan le tudjuk rendezni, főleg itt, az Országos Köznevelési
Tanácsban. Ha az embernek baja van valamelyik napirenddel, akkor valószínűleg szakmai
baja van, és ahogy különbözünk egymástól emberileg, így szakmailag is különbözhetünk,
tehát én semmi kivetnivalót nem találok abban, hogyha valaki nem azt vallja, amit én, csak
azt szeretném, hogyha mások is e szerint ítélnének.

Elmondanám, hogy a NAT-tal az volt a bajom, hogy szerintem a 78-as és azt módosító
utolsó úgynevezett tantervünk – bátran merem mondani – egy korszerű szemléletű tanterv
volt, és szerintem erőltetett lett a Nemzeti alaptanterv hajszolása. A nagy baj az, hogy az első
NAT-ban ugyanúgy megtaníthatatlan és megtanulhatatlan mennyiségű ismeret volt, mint a
78-as tantervben. Én ez ellen harcoltam, és sokan nem értették meg, hogy mi a bajom. Az a
bajom, amit a bevezető gondolataimban elmondtam: én cigány tanulókat is tanítottam,
nemcsak értelmiségi gyerekeket, és tudom, hogy azzal az ismeretanyaggal nem bírtak, és nem
maradt idő az ismeretek megszilárdítására, rögzítésére, rendszerezésére, alkalmazására,
gyakorlására.

És most mi a bajom az új NAT-tal? – mert szembenézek a fő szerkesztőjével. Az a
bajom, hogy egyrészt mulasztásos törvénysértésben van még mindig Magyar Bálint (Az elnök
poharának megkocogtatásával figyelmeztet az idő lejártára.), az előző miniszterünk,
merthogy az előző NAT-ot nem értékelte, és nem abból az értékelésből származott az új NAT.
És most - bocsánatot kérek, hogy így mondom -, ti, akik nem értettétek meg, amit én
mondtam az ismeretekkel kapcsolatban, csináltatok ismeret szempontjából egy üres NAT-ot,
és csak a készségalakításra és a képességfejlesztésre koncentráltatok.

ELNÖK: Bocsáss meg..!

DR. SZABADOS LAJOS: Befejezem. Gyorsan jöttek ezek egymás után, én a magam
részéről lassítanám ezt a folyamatot. Kikívánkozott belőlem, elnézést kérek!

ELNÖK: Köszönöm szépen. Csak azt szeretném kérni, most ne nyissunk vitát a NAT-
ról, mert az várhatóan a következő OKNT-ülésünknek a napirendje lesz.

Egy kis türelmet szeretnék kérni Vekerdy Tamástól, mert Csermely Péternek mennie
kell az egyetemre, órája van, ezért az ő bemutatkozása következik, utána megyünk sorban.
(Kosinszky Zsuzsa: Iker Jánosnak is el kell mennie.) Mikor kell menned, János? (Dr. Iker
János: Megvárom, míg én következem. – Horn György: Mindenki bemutatkozik, és elmegy... –
Derültség.)

DR. CSERMELY PÉTER: Köszönöm szépen. A Semmelweis Egyetem professzora
vagyok, biokémikus és hálózatkutató. Amiért idekerültem, az nemcsak az, hogy a Magyar
Tudományos Akadémia delegált, hanem az is, hogy tíz évvel ezelőtt alapítottam meg, és
tulajdonképpen bizonyos értelemben mind a mai napig vezetem a kutató diákok mozgalmát,
ami most már, ha összeszámoljuk, itthon és a határon túl körülbelül tízezer diáknak nyújtott
különböző, egészen magas szintű kutatási lehetőségeket a Tudományos Akadémián, illetve az
egyetemeken. Ebből közben kinőtt a kutató tanároknak is egy mozgalma, amiben jelenleg
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ezer tanár vesz részt, mind a határon túlról, mind itthonról. Ezt a tapasztalatot tudom talán a
tanácsnak felajánlani, amit ebben a munkában szereztem/szereztünk.

Közben megalakult a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács is. Ez egy viszonylag új
szerveződés: az összes hazai és határon túli tehetség segítésével foglalkozó civil
kezdeményezés a tagja, illetve tagja lesz rövid időn belül, amelyik még nem az. Ennek az
elnökévé választottak, tehát úgy érzem, a tehetségsegítéssel, tehetséggondozással kapcsolatos
témakört is tudom szállítani a tanácsnak tapasztalatok alapján.

Egy másfajta gondolatkör, amit még utolsóelőttiként megemlítenék, hogy Michel
Rocard volt francia miniszterelnök vezetésével fél évvel ezelőtt megalakult egy európai uniós
csúcsbizottság, amelyik európai szinten próbálja átgondolni, mit lehetne a közoktatással tenni
annak érdekében, hogy az egyetemeken a természettudományos, műszaki irányokba több
hallgató jelentkezzen, és a tudományt ne olyan bornírt módon oktassák egész Európában,
mint ahogy jelenleg teszik. Ennek a bizottságnak tagja vagyok néhányadmagammal, tehát ezt
a fajta európai tapasztalatot is most már egyre jobban tudom talán a tanácsnak szállítani.

Végezetül elnézést kérek mindenkitől: órám kezdődik. Nekem ez a munkám, és ha
valaki professzor, akkor azzal megvallja, hogy az oktatáshoz mi köze van, és e miatt én nem
kívánom az óráimat áttenni. Nagyon örülök, hogy végülis a csütörtök mellett maradtunk, mert
így ez utolsó alkalom, hogy ilyen módon ki kell mentenem magamat.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tamás!

DR. VEKERDY TAMÁS: Szívesen átadom a lehetőséget annak, akinek szintén el kell
mennie.

ELNÖK: János!

DR. IKER JÁNOS: Iker János, Berzsenyi Dániel Főiskola. Az újonnan alakult
pedagógiai szolgáltató központnak vagyok az igazgatója – ez részben a Vas Megyei
Pedagógiai Intézetnek a szolgáltatásait vette át, fejlesztő központként is működik. Előtte
tizennégy évig vezettem egy tizenkét évfolyamos gyakorló gimnáziumot, a Bolyai János
Gyakorló Gimnáziumot – talán a rangsorokból ismerős a neve. Végig nem mondom el a
pályámat, csak annyit, hogy a közoktatásban és a felsőoktatásban is tanítok, a felsőoktatásban
a matematika módszertan tanára vagyok.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen – most már menjünk sorban, mert a végén eltévesztjük!
(Derültség.)

DR. VEKERDY TAMÁS: Vekerdy Tamás vagyok. Szerencsére az előttem szólók
feloldották a dilemmámat, hogy olyan rövid legyek-e, mint akartam – „pszichológus, éppen
átszervezés alatt” -, vagy pedig Lajost kövessem. Ez egy kicsit megrémített volna, mert azt
hiszem, nem tudtam volna ilyen részletesen elmondani az életemet – vagy esetleg nem is
akartam volna. De mindegy, most a középutat – ahogy Tas mondta: a kompromisszumot –
választom.

A lényeg: engem az sodort a közoktatásba, hogy mint klinikai gyermek-
szakpszichológus azt láttam, hogy a gyerekek nemcsak a családjaiktól betegszenek meg,
hanem az iskolától is, méghozzá jelentős mértékben, de van, amikor már az óvodától is. Horn
Györgytől tudjuk: egy iskola legfőbb célkitűzése az lehet, hogy ne ártson. Ilyen iskola persze
nincs, de akkor legalább keveset vagy minél kevesebbet ártson.
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Mivel is foglalkoztam eddig? Részt vettem e felismerés nyomán alternatív óvodák,
iskolák, nappali tanárképzések alapításában. Az egyiknek most is szervező vezetője vagyok:
ez a nappali Waldorf-tanárképzés. Másik munkahelyem pedig az egykori Pilisborosjenő,
később a Sulinován belül működő Pedagógiai Alternatívák Központja, ahol, mint a nevéből
látszik, az alternatív módszertani lehetőségekkel foglalkozunk, könyveket adunk ki,
továbbképzéseket szervezünk stb. Ezt megelőzőleg hosszabb ideig dolgoztam az
iskolakutatásban, iskolafejlesztésben Mihály Ottóval, és ugyancsak Mihály Ottóval együtt a
Miskolci Egyetemen, ahol neveléslélektant, fejlődéslélektant és tanuláslélektant tanítottam.

Ennyi.

ELNÖK: Köszönöm szépen.

SZAKÁCS MIHÁLYNÉ DR.: Szakács Mihályné vagyok, a szarvasi Tessedik Sámuel
Főiskola egyik karának, a pedagógiai karának főigazgatója. Utolsó vezetői ciklusomat töltöm,
és júniustól már oktatóként látom el feladatomat.

Negyvenhárom éve dolgozom a pedagógusképzésben, főleg óvodapedagógus-
képzéssel foglalkoztam. Alapdiplomámat is segítségül hívva bizonyíthatom, hogy az óvodai
nevelés és az óvóképzés ügyéért elkötelezetten tettem a dolgom.

A pedagógusképzésben a tantervfejlesztési tevékenység volt, ami leginkább érdekelt,
és amiben legtöbbet tudtam tenni az óvodapedagógus-képzés ügyéért. A mai napig az
Országos Tantervfejlesztő Bizottság elnökeként igyekszem az óvóképzést és a tanítóképzést
is megfelelő tartalommal irányítani vagy segíteni.

Az Országos Köznevelési Tanácsban harmadik ciklusomat kezdem meg, és mindvégig
a nevelés ügyéért igyekszem szót emelni, ha tudok. Támogatom azokat a törekvéseket,
amelyek jobbá, értékesebbé tehetik a magyar nevelésügyet.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm.

DR. KARLOVITZ JÁNOS: Gyalogtanár vagyok, semmi különös nincs bennem, csak
annyi, hogy megfordultam talán a pedagógia minden területén – az óvodában nem, mert oda
képzettebb ember kellene, vagy jobban kellene érteni a gyerekekhez –, nevelőotthontól
kezdve az egyetemig. Nekem olyan szerencsém volt, hogy – szemben azzal, amit Vekerdy
Tamás emlegetett, hogy az iskolák tönkreteszik a gyerekeket – mindig olyan iskolában
voltam, ahol a gyereket szerettük, a gyerekek szerettek és fejlődtek, és harminc-negyven év
múlva is köszönnek. Ötven éve vagyok a pályán, most kerek ötven éve, és remélem, hogy ez
így marad. Egy kicsit még próbálok kísérletezgetni. Most épp egy félfelsőfokú szakképzést
indítottunk: intézményi kommunikátor – hogy olyat is tanítsak, amit idáig még nem,
életemben ez a huszonhatodik tárgy, a kommunikációelmélet. Az ember öreg korában is
fejlődik.

A tankönyvvel szoktak összefüggésbe hozni, de ez nem annyira igaz, mert én még
soha nem írtam tankönyvet – most írom az elsőt, a tankönyv történetét. Remélem, hogy
sikerül majd tényleg megörökíteni valamit a tankönyvről. Egyébként a tankönyv közös
ügyünk, nem az enyém.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen.

BARLAI RÓBERTNÉ: Barlai Róbertné Kati vagyok. Másodszor vagyok az OKNT
tagja. Nagyon örültem, hogy ismét bejutottam, mert megtiszteltetés. A szakmai szervezetek
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delegáltjaként kerültem ide: a Független Pedagógus Fórum vezetője vagyok. Ezt Hoffmann
Rózsával alapítottuk 1990-ben, aztán Rózsától vettem át ennek a vezetését.

Matematika-fizika szakos tanár vagyok, tíz évig egy egészségügyi szakközépiskolában
tanítottam, és húsz évig voltam Békásmegyeren iskolaigazgató egy nagy iskolában. Én még
55 éves koromban nyugdíjba mehettem – ennek nagyon örültem -, és azóta tanácsadóként,
szakértőként dolgozom.

Nagyon jól ismerem a pedagógusokat, de az igazgatói pályafutásom után, azt hiszem,
ez folyamatos, mert körülbelül háromszáz hallgatóval találkozom egy fél évben, mert több
helyen tanítok pedagógus szakvizsgásokat, ami nagyon érdekes, mert az ember a friss
tapasztalatokkal is mindig feltöltekezik. Remélem, ezt itt fogom tudni hasznosítani.

Annyit hadd mondjak még, hogy a pedagógus szakmai szervezetekkel 1995
szeptemberében – épp a János összehívásában elég sok szakmai szervezet volt jelen –
megalakítottuk a Pedagógus Civil Fórumot. A megbeszélések során, a hozzászólások során
kiderült, úgy érzik a pedagógus szakmai szervezetek, egyenként nem elég erősek ahhoz, hogy
a véleményüket hangoztassák, és milyen jó lenne közösen. Én azt gondolom, nagyon sikeres
ez a fórum. Éppen az elmúlt összejövetelen mintegy százan voltak jelen, gyakorló
pedagógusok, szakmai szervezetek képviselői. Én képviseltem ezt a párbeszédet az első
tagságom idején – Ferivel ebben nem is értettünk egyet.

Azzal fejezném be, azt hiszem, az lesz itt a feladatom, hogy a praxissal való
kapcsolatot és a közvetítést – itt többen is jelen vannak – szeretném érvényesíteni.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen.

DR. NAHALKA ISTVÁN: Nahalka István vagyok. Először vagyok tagja ennek a
tiszteletre méltó testületnek. Egyetemen tanítok, de nem a felsőoktatás képviseletében
kerültem ide, hanem a szakmai szervezetek delegáltak. A Körlánc Környezeti Nevelésért
Egyesület elnöke vagyok, és ezért - ha már Csermely Péter elmondta, mi mindent fog
képviselni, akkor én hadd mondjam – a környezeti nevelés ügyét szeretném képviselni ebben
a testületben. Persze, nagyon sok minden mással foglalkozom.

Az volt a szerencse az életemben, hogy több területen is legalább két, sokszor
egymásnak ellentmondónak látszó tényező is valahogy összekeveredett. Az egyik, hogy
foglalkozhattam szinte mindig a pedagógia elméletével is és a gyakorlatával is. Ez nekem
nagyon jót tett, és nagy örömömre szolgált, hogy ezt megtehettem. A két terület nagyon
segítette is egymást bennem. Én biztosan azt fogom képviselni, hogy semmiképpen nem lehet
a gyakorlatot és az elméletet egymással szembeállítani.

A másik ilyen nagy keveredés a tudományterületekkel kapcsolatos. Én eredeti
végzettségemre nézve matematika-fizika szakos tanár vagyok, dolgoztam is ekként, tehát van
általános iskolai és középiskolai tanítási tapasztalatom is, igaz, régebbről, az utóbbi időben
már ilyesmit nem csináltam, akkor viszont hosszú ideig tanítottam. Egyik oldalról tehát a
természettudományok fertőztek meg, másik oldalról viszont legalább már jó huszonöt éve
pedagógiával, vagyis bölcsészettudománnyal foglalkozom, és bölcsésznek is tartom magam.
Én ennek a keveredésnek a következményeit nagyon élveztem. Valóban nagyszerű volt.

Sokféle gyakorlati tevékenységben részt vettem. Írtam már rengeteg tantervet, az
országban rengeteg iskolával kapcsolatban voltam, és ott fejlesztési folyamatokat
irányítottam, vagy részt vettem ilyen fejlesztési folyamatokban, komprehenzív
iskolafejlesztési kísérletekben, és azt hiszem, nagyon sokféle területről szereztem gyakorlati
tapasztalatot, és nagyon igyekszem majd ezeket felhasználni ebben a munkában.

ELNÖK: Köszönöm szépen
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DR. LORÁND FERENC: Loránd Ferenc vagyok. Én is harmadik ciklusban vagyok az
OKNT tagja, engem is a civil szervezetek választottak a testület ezen ciklusában. Az előző
ciklusban elnök voltam, sőt, az azt megelőzőben is.

Pedagógiai pályámat Újpesten kezdtem egy általános iskolában, és onnan kerültem a
Kertész utcába, a dolgozók iskolájába, ahol túlkoros gyerekeket tömörítettünk. Azt
mondhatnám – László-Bencsiket idézve -, hogy a pedagógiát alulnézetből tanultam meg, és az
az érzésem, hogy ezt az alulnézetet akkor is megtartottam, amikor felülről néztem a
pedagógiára, tehát amikor a Miskolci Egyetemen tanítottam, többek között Mihály Ottóval,
Nahalkával, Vekerdy Tamással együtt.

Igazán engem azok a problémák érdekelnek, hogyan lehetne a társadalmi hovatartozás
determináló erejét csökkenteni. A társadalmi hovatartozást most nem a dolog politikai
értelmében, hanem szociológiai értelemben használom, a tekintetben, hogy a gyerek
kifejthesse azokat a képességeket, amiket jó, szakértő pedagógusok segíthetnek kifejteni.

Miután én ezt a vállalkozást eléggé kilátástalannak tartom, úgy érzem, még hosszú
ideig van mit dolgozzak.

ELNÖK: Köszönöm szépen.

DR. MIHÁLY OTTÓ: Mihály Ottó vagyok. Nagyon röviden: Gyógypedagógiai
Tanárképző Főiskola, OKÉV iskolakutatás, iskolafejlesztés, ugyanaz aztán az OKI-ban,
közben a felsőoktatásban szinte mindent végigtanítottam: az Iparművészeti Főiskolától a
Tanítóképző Főiskoláig, ELTE TTK, BTK, végül alapítottam zöldmezős beruházás keretében
egy pedagógusképzést Miskolcon, és onnan kerültem nyugdíjba. Jelenleg nyugdíjas vagyok,
és a legfontosabbnak azt gondolom, hogy eközben több iskolafejlesztésben vettem részt az
országban, és talán még fontosabb, hogy részt veszek a szakmai életben – remélem, hogy ezt
a jó szokásomat továbbra is megtartom.

SZEBEDY TAS: Szebedy Tas vagyok, és első alkalommal kerültem be ebbe a magas
rangú testületbe. Köszönöm szépen azoknak a civil szervezeteknek, amelyek támogattak, akik
nevében és képviseletében itt lehetek.

Szakmai múltam – mivel csupa tekintélyes, komoly embert látok – sokkal rövidebb,
viszont ugyanebben a tekintélyes testületben nagyon sok olyan személyt köszönthetek, akitől
tanultam, és aki az egyetemen, és egyéb tanulmányaimban mintát, példát és bölcsességet vagy
szakmát mutatott nekem – úgyhogy nekik ezúton is köszönetet mondok.

A szakmai szervezeti munkában voltam eddig igen aktív. Az alapfoglalkozásom
természetesen tanár, iskolaigazgatással is hosszú ideje próbálkozom. A tanárságban több volt
a sikerem, mint az iskolaigazgatásban, ezért kezdtem el olyan sok civil mozgalomban részt
venni, hátha lehet az iskolavezetési munkát is jobban csinálni, ha a körülményekre hatással
lehetünk. Én a körülményekkel voltam nagyon sokszor elégedetlen, és a szervezeti munkában
a legtöbb felszólalásom vagy megjelenésem az ilyen fajta elégedetlenségre vonatkozó
szakmai észrevétel volt. Remélem, hogy ebben a testületben egyrészt rengeteget fogok tudni
tanulni, másrészt ezeket a tapasztalatokat és a szervezetekkel való kapcsolatot erősíteni
tudom. Arra is vállalkozni szeretnék – többen mondták el, mit tudnak képviselni -, hogy a
tapasztalatokat visszajelezzem azokat a szervezeteknek, akiknek a bizalmából itt lehetek. Ezt
nagyon fontos dolognak tartom.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen.
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GÖRBE LÁSZLÓ: Én is első alkalommal vagyok tagja az OKNT-nek, szintén a
szakmai szervezetek bizalmából. Középiskolai tanárként működöm, matematika–fizika
szakos vagyok. Előző életemben voltam főigazgató is, amikor a katolikus iskolákat
szerveztük, a kezdeteknél, utána az igazgatóságot is megpróbáltam, több éven keresztül,
illetve valószínűleg újra folytatni kell, mert ha az ember kiszáll, akkor utána esetleg újra
folytatni kell.

Nyilván az ember tankönyvekkel is foglalkozik, próbálok mint szakértő, illetve mint
érettségi elnök az új érettségivel kapcsolatban, Juhász Andrással próbálunk a fizika
érettségivel kapcsolatban egy könyvet megjelentetni, ami segíti a felkészülést. Újabban
szakmai lektorálásba szoktak engem bevonni.

Az elmúlt ciklusban a kerettantervi bizottságnak voltam tagja a Közoktatás-politikai
Tanács megbízásából, és nyilván én is a szervezetek között próbálok valamilyen módon
működni, hogy ha lehet, egy picit minőségibb közoktatást próbáljunk elérni. Én is azon
emberek közé tartozom, akik azt mondják, hogy nagyon túlterheltük az oktatást: körülbelül
egyharmadával kellene csökkenteni a tananyagot, hogy normális közoktatást tudjunk csinálni.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen.

DR. SZILÁGYI JÁNOS: Szilágyi János vagyok, a Kereskedelmi és Iparkamaránál
képzési igazgatóként dolgozom, és a kamarák képviseletében vagyok itt, tehát ők delegáltak.

Röviden annyit szeretnék elmondani, hogy azt gondolom, nagyon fontos kérdés, hogy
az oktatás és a gazdaság kapcsolata egyre szorosabb és egyre gyümölcsözőbb legyen. Ezen
belül nagyon fontos feladatnak tekintem, hogy a gazdaság és a szakképzés között egy
harmonikus, jó viszony alakuljon ki. Azt hiszem, az elmúlt években nagyon sok tekintetben
javult, előrehaladt, ami nem jelenti azt, hogy nincsenek olyan kérdések, problémák, amikben
tovább kellene lépni.

A tapasztalataimmal, azt hiszem, elő tudom segíteni ezt a tevékenységet, hiszen a
kamarának komoly szakképzési jogosítványai vannak: 35 ezer tanulószerződést kezelünk,
gondozunk, ennyi tanulóval állunk tehát közvetlenül kapcsolatban. Ez a 35 ezer tanuló tízezer
gazdálkodó szervezetnél tevékenykedik gyakorlati képzés keretében. Ezeket a véleményeket,
ezeket a tapasztalatokat szeretném a testületben közkinccsé tenni. Ez egy kicsit nyilván más
nézőpont, más alulnézet, de azt hiszem, ennek révén talán sikerül elérni azt, hogy jó döntések
szülessenek, és ez a kapcsolat a továbbiakban is erősödjék.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen.

TÓTH JÁNOS: Tóth János vagyok, a KISOSZ szakképzési igazgatója. Tanárként
dolgoztam tíz évig, utána a közigazgatásban, jelenleg pedig a felnőttképzésben irányítok egy
országos szervezetet, évente 6-8 ezer személy részére tudunk OKJ-s bizonyítványt kiadni, és
szeretném, hogy a felnőttképzési és a munkaadói kéréseket és igényeket valahogy tolmácsolni
tudjam az OKNT-nek.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen.

DR. HUNYADY GYÖRGYNÉ: Hunyady Györgyné vagyok, és a tanácsot tekintve
egy visszatérő, mert a tanács első ciklusában már dolgoztam itt. Most az ELTE javasolt, az
anyaintézményem, ahol 1980 óta veszek részt a pedagógusképzésben, 1992 óta pedig a
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Tanító- és Óvóképző Kar neveléstudományi tanszékét vezetem. Magyar–pedagógia szakos
tanár vagyok, tárgyaim – amelyek egyébként változatosak – ehhez a szakterülethez kötnek.

Azt gondolom, családom révén gyerekkorom óta – és aztán későbbi szakmai
életemben, oktató-kutató munkám révén – kettős kötésben élek, nevezetesen a közoktatás és a
pedagógusképzés, felsőoktatás kötésében, ami az én szemléletemet alapvetően meg is
határozza, és ami azt is jelenti, hogy e két terület érdekeit és szempontjait sosem szoktam,
sosem tudom szembeállítani. Azt gondolom, hogy ez most már így is marad.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen.

DR. HADHÁZY TIBOR: Hadházy Tibor vagyok, a Nyíregyházi Főiskolán dolgozom.
Többgenerációs pedagóguscsaládból származom, a Debreceni Egyetemen szereztem
matematika–fizika szakos oklevelet, ebben a városban kezdtem meg a tanári pályát is, a
Fazekas Mihály Gimnáziumban, onnan kerültem a Nyíregyházi Főiskolára, ahol több évtizede
dolgozom, bejárva a lehetséges lépcsőfokokat. Jelenleg tanszékvezető főiskolai tanárként és
oktatási rektorhelyettesként tevékenykedem.

Szakmai életutamat a természettudományok és a neveléstudomány párhuzama
jellemzi, különös tekintettel a felsőoktatás-didaktikára.

Harmadik ciklusban – és ez nagy megtiszteltetés számomra – lehetek tagja e
grémiumnak. Nem csak az üléseken való részvétellel kapcsolódtam tíz év óta a tanács
munkájához, hanem 1997 óta mint a tankönyv- és taneszközbizottság tagja, valamint a
pedagógus-továbbképzési akkreditációs bizottság majd testület tagja tevékenykedtem-
tevékenykedem, 2005 óta pedig az akkor alakuló digitálistananyag-minősítő bizottság elnöke
vagyok. Örömmel végeztem ezt a munkát, és remélem, hogy termékeny és hasznos lesz az
előttünk álló öt év is.

DR. PUKÁNSZKY BÉLA: Pukánszky Bélának hívnak. Első ízben vagyok itt.
Magamról annyit, hogy a Magyar Tudományos Akadémia delegált, ami engem rendkívüli
módon meglepett, de barátkozom a gondolattal. A Magyar Tudományos Akadémiához úgy
kötődöm, hogy az Akadémia keretei között működő pedagógiai bizottságnak vagyok a tagja
1992 óta, jelenleg alelnökeként próbálok tevékenykedni. Én is pedagóguscsaládból
származom, és erre nagyon büszke vagyok. A pályám nem mondható egyenes vonalúnak,
ugyanis zenetanárként kezdtem a pályafutásomat harminc éve, tíz évig zeneiskolában
tanítottam, majd 1985-ben kerültem át a felsőoktatásba, miután megszereztem a pedagógus
szakos diplomát az ELTE-n. Ezt követően a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán voltam,
majd a Szegedi Egyetem Bölcsészkarán. Azóta főleg neveléstörténészként próbálom magamat
definiálni, meg hivatalnokként. Az utóbbi azt jelenti, hogy második ciklusban a Szegedi
Tudományegyetemnek az oktatási rektorhelyetteseként próbálunk talpon maradni – ami
egyáltalán nem könnyű, de kihívás, amit a jelenlegi életritmusunk megkövetel.

Amit szeretnék képviselni az OKNT-ben, az a pedagógusképzés, a szó legtágabb
értelmében, beleértve mindent, ami pedagógusképzéssel kapcsolatos, különös tekintettel régi
szerelmemre, az alternativitásra, az alternatív pedagógiákra, és ha lehet, a művészeti nevelésre
is.

ELNÖK: Köszönöm szépen.

DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Závodszky Géza vagyok, az ELTE-n szereztem magyar
és történelem szakos oklevelet. Jó néhány évig tanítottam szakközépiskolában Veszprémben
és Budapesten – külvárosi iskolákban, például Pesterzsébeten. Majd a sors kiszámíthatatlan
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szeszélye következtében, amit nem akarok most elmondani, el kellett jönnöm az iskolából -
azok olyan évek voltak -, nem szakmai okokból, és a Tankönyvkiadóhoz kerültem, így egy
más szakmával ismerkedtem meg, a tankönyvszerkesztés, tananyagszervezés környékén.
Aztán magam is írtam tankönyveket, és ez pályám jelentős részén minden energiámat
lekötötte. Tudományos fokozatomat, minősítésemet a XVIII-XIX. századi magyar
eszmetörténetből szereztem, és a mai napig megoszlik a munkaidőm – nagyképűen szólva – a
filológiai tevékenység, kutatás, tankönyvírás és -szerkesztés, valamint – miután több mint
huszonöt évet töltöttem én is a tanárképzésben – tanárképzés általános dimenziói között, akár
európai, akár magyar vonatkozásban.

A Köznevelési Tanácsban is nagyon emlékezetes napokat töltöttem el – bennem jó
emlékeket idéznek fel – az első ciklusban, amikor az egész megszerveződött, közösen az
alapokat raktuk le. Megszerveztük például a tankönyv-jóváhagyást. Akkor született meg a
tankönyvbizottság, amely tudomásom szerint azóta is rendkívül hatékonyan és hatásosan
működik. Az a megtiszteltetés ért, hogy visszatérőként nagyon sok régi barát és reménybeli új
barátok között dolgozhatom.

ELNÖK: Köszönöm szépen.

DR. VASS VILMOS: Vass Vilmos vagyok. Két szempontból rendkívül megtisztelő,
hogy tagja lehetek a tisztelt grémiumnak. Az egyik megtiszteltetés, hogy miniszter úr delegált
ebbe a testületbe, a másik megtiszteltetés, hogy 2000-ben PhD-dolgozatomat ennek a
grémiumnak az elődjéből írtam: a XIX. század végi Országos Közoktatási Tanács tanterv-
jóváhagyatási politikájáról. Magam sem hittem, hogy átélhetem azokat a beszélgetéseket,
vitákat, amiket annak idején tanulmányoztam.

Eredendően magyar-történelem szakos tanár vagyok, 25 éve tanítok egy általános és
szakiskolában Budapest külső kerületében.

A felsőoktatásban tizenegy éve tevékenykedem. Először a Szegedi Egyetem
pedagógia tanszékén, most a Pannon Egyetem – Veszprém – pedagógia-pszichológia
tanszékén vagyok egyetemi docens. Főként tantervelmélettel, tantárgyközi pedagógiával és
nemzetközi összehasonlító pedagógiai vonulattal foglalkozom.

2002-ben megbízást kaptam a Nemzeti alaptanterv felülvizsgálatának vezetésére. Ezt
ebben az évben is elvállaltam, és ennek eredőjeként egy évig a SuliNova Kht.
Programfejlesztési Központ vezetőjeként tevékenykedtem. Több nemzetközi szervezet tagja
vagyok. Most éppen tegnap este jöttem haza: az Európai Unió kulcskompetencia clusterjében
dolgozom magyar szakértőként. Amit szeretnék képviselni – ezt előttem Nahalka István is
elmondta -, az az elmélet és a gyakorlat megfelelő aránya, a hatékony oktatáspolitikához,
pedagógiához és iskolai gyakorlathoz való – ha úgy tetszik – szinergikus kapcsolat által.

Ami a személyes vonalat illeti, van egy öt és fél éves kisfiam. Nincs még benne a
magyar közoktatásban, szeretném, hogyha jó helyre kerülne. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen.

HORN GYÖRGY: Horn Györgynek hívnak. Az Alternatív Közgazdasági
Gimnáziumnak vagyok a vezetője. Huszonöt éve vagyok iskolaigazgató, harminckét éve a
pályán. Harmadik ciklusomat töltöm itt, ezen a nemes helyen. Az a sajátos helyzet – örültem,
hogy Lajos említette a családi ügyet -, hogy ugyanakkor az első ciklusban az apukám volt itt,
és a helyén ülök, bár nem örököltem a helyet (Derültség.), hanem civil szervezetek
választottak erre a pozícióra.

Közgazdász tanár vagyok eredendően. Háromféle dolgot csinálok: egyrészt
érdekképviselek civil szervezetekben, az Alapítványi Iskolák Egyesületének az elnöke
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vagyok, pedagógus – ma is órám marad el. Azért ragaszkodtam a csütörtökhöz, mert az az
egyetlen nap, amikor nem kell bemennem. Azt gondolom, hogy az alternativitás, a pedagógiai
fejlesztés egy kiemelten fontos feladat – ebben veszek részt. Azt hiszem, én vagyok az
egyetlen – vagy lehet, hogy nem egyetlen – nem doktor a teremben. Arra gondoltam, hogy
vagy írok, vagy majd írjanak rólam az utódok – az utóbbit választottam.

És még annyit, hogy az OKNT többek között miattam is szokott hosszabb ülésű lenni,
mint a tervezett időpont. Általában igyekszem addig vitatkozni, amíg meg nem győzök vagy
meg nem győznek, és ezt a – egyesek szerint rossz – szokásomat szeretném a következő
periódusban is fenntartani.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A végén én vagyok az egyetlen őskövület, aki első,
második, harmadik, negyedik ciklusban nagyon sok kedves barátommal találkoztam már az
OKNT-ben is. Számos tisztségem volt az elmúlt időszakban: voltam ezen albizottságok közül
az Országos Érettségi Vizsgabizottság elnöke, utolsó ciklusban pedig az OKNT alelnöke. De
nem így születtem. Alapvégzettségem tekintetében én villamosmérnök vagyok,
villamosmérnök tanár. Nagyon régóta tanítok: 1972 óta. Tanítok középiskolai tanárként, aztán
gyakorlóiskolai vezetőtanárként, voltam igazgatóhelyettes, egy rövid ideig dolgoztam az
Országos Pedagógiai Intézetben. Komoly nyomokat hagyott ez bennem: ettől a pillanattól,
tulajdonképpen 1982-től tantervfejlesztéssel foglalkozom, tantervek főszerkesztője voltam,
ma is foglalkozom ezzel, tankönyveket írtam.

Jelen pillanatban a főállású munkahelyem: huszonegyedik tanéve a Bolyai
Szakközépiskola igazgatója vagyok, és a Magyar Szakképzési Társaság főtitkára. Ebből
adódik természetesen az én fő és szűk szakterületem, amelyik a szívem csücske: a
szakképzés, és ezen belül itt, az OKNT-ben én folyamatosan és mindig képviselem – és ez
után is fogom képviselni – a szakképzés és a közoktatás egységét.

Tanítok ma is középiskolában, 20-25 éve tanítok a Budapesti Műszaki Egyetemen,
illetőleg a Budapesti Műszaki Főiskolán.

Van egy lányom, ő állatorvos, tehát az apja foglalkozását nem vitte tovább – lehet,
hogy igaza volt. (Horn György: Ez ugyanaz a szakma!)

Köszönöm szépen.
Tisztelt Tanács! Kimerítettük magunkat meg a témát. Másfél órája ülünk, egy

tízperces szünetet tartanánk, és aztán én azt gondolom, egy óra alatt be tudjuk fejezni, mert
nem olyan nagyon sok a téma, és nem annyira vitázó témák vannak. Én úgy tervezem, hogy
délre be tudjuk fejezni.

Borinak van még egy-két mondata.

KAJTÁRNÉ BOTÁR BORBÁLA: Én a mai napra szeretnék elköszönni a
Köznevelési Tanács minden tagjától. Szeretném megköszönni azt a toleranciát, amivel
megértettétek a tárca nagy dilemmáját, és segítettek nekem abban, hogy néha
bekéredzkedhessek ide az ülésre, és részt vegyek rajta.

Egyben szeretném bemutatni az Országos Köznevelési Tanács tárca részéről delegált
titkárát, Kosinszky Zsuzsát, aki az előző Köznevelési Tanácsok által jól begyakoroltan, jól
benevelten mindenben segítségetekre lesz, rendelkezésetekre fog állni. Sokkal-sokkal többet
tud az OKNT-ről egészében, szakmailag és egyénenként is, mint amennyit mi gondolnánk
erről.

Nagyon szépen köszönöm, és sok sikert kívánok a munkához.

(Szünet: 11.00 – 11.12)



20

ELNÖK: Nos, akkor folytassuk a harmadik napirendi pontunkkal: az OKNT
tisztségviselői megválasztásának előkészítésével.

Két lehetőség van, ezért van alternatíva. Az első, hogy a következő ülésen mindenfajta
különösebb előkészítés nélkül elindítjuk a választási procedúrát, mert eggyel-kettővel-
hárommal ezelőtt így csináltuk, lesznek jelöltek, és titkosan szavazunk.

A másik lehetőség, amit én inkább javasolnék, hogy most lehetne választani egy
háromtagú jelölőbizottságot. Ennek a jelölőbizottságnak semmilyen más szerepe nincs:
adminisztratív szerepe van. A jelölőbizottság tagjainak lehetne jelölteket telefonon, e-
mailben, postán, személyesen javasolni, a jelölőbizottság pedig ezt a következő ülésen
előterjeszti. Itt most az OKNT elnökére és alelnökére tennénk javaslatot, a többi
tisztségviselőt hagynánk a későbbi alkalmakra. Ettől a pillanattól kezdve, ha ezt meg tudnánk
csinálni az OKNT következő ülésén – amelynek az időpontjára én most 15-ét javasolnék...
Most 1-je az első csütörtök, normál módon mindig a második csütörtökön ülünk, de mivel az
első csütörtök már mindjárt itt van – a jövő héten -, és most alakultunk, ha lehetne, most a
harmadik csütörtökre tennénk, 15-ére. Ráadásul, mivel normál módon 11 órára egyelőre két
napirendi pontunk alakulna, az elsőt, az OKNT elnökének megválasztását akár 10 órára is
tehetnénk. Mert, hogy lássuk a jövőt: 11 órától - Vass Vilmossal beszélve – a Nemzeti
alaptanterv felülvizsgálata kerülne napirendre, és második a költségvetés, amelyet a
minisztérium szeretne elénk hozni. Tehát február 15-én 10-től 11 óráig megtörténne az OKNT
elnökének-alelnökének választása – utána már ő tudná vezetni legitim módon az ülést. Két
napirendünk lenne: a Nemzeti alaptanterv és a minisztérium költségvetési elképzelései.

Parancsolj!

GÖRBE LÁSZLÓ: Elnézést, nem 11 órát szavaztunk meg?

ELNÖK: Tizenegy órát szavaztunk meg normál módon, de ha előre tudjuk hozni 10
órára, az azért jó, mert a minisztérium nem érdekelt benne, saját belső ügyünk. Nyerünk egy
órát, ugyanis nem valószínű, hogy a NAT-os napirend olyan nagyon rövid lesz. Lehet, hogy
másnap reggelit itt ülünk majd NAT-ügyben.

DR. VASS VILMOS: A Nemzeti alaptantervvel kapcsolatos napirendhez annyit
szeretnék csak mondani, hogy van egy közoktatás-politikai egyeztetési menete ennek, és úgy
tudom, hogy az Országos Köznevelési Tanács az egyeztetés végpontján van, tehát a
Közoktatás-politikai Tanácsnak előbb kell megtárgyalnia ezt a dokumentumot, és egyéb
egyeztetéseknek is előtte kell történniük. Elsőre ugyan rendkívül jónak tűnt nekem ez a 15-e,
de az egyeztetés ütemét végiggondolva azt szeretném javasolni, hogy 15-én ez ne kerüljön
napirendre.

ELNÖK: Bocsáss meg, te kérted! Nekem nem hiányzik. Jó, túl van tárgyalva. Akkor
egy napirendről tudunk. Akkor esetleg az OKNT szervezeti és működési szabályzata is
porondra kerülhet, ha más minisztériumi előterjesztés nincs. Jó.

Kérdés tehát, hogy melyik metódust válasszuk. Akkor kezdjük-e el a jelölési
procedúrát, a következő ülésünkön, vagy válasszunk most egy jelölőbizottságot, amelyik
megpróbálja előkészíteni a választást. Kérem, aki arra szavaz, hogy majd ott történik valami,
és ott jelölünk, emelje fel a kezét! Ki az, aki erre szavaz? (Nincs ilyen jelzés.) Senki. Ki az,
aki úgy gondolja, hogy jelölőbizottságot állítsunk előtte fel? (Szavazás.) Látható többség.
Van-e valaki ellene? (Nincs.) Senki. Tartózkodás? (1) Egy fő tartózkodásával tehát
jelölőbizottságot próbálunk most választani.

Hogy szoktak lenni a bizottságokban a választások? Általában önkéntesen szokott az
OKNT tagsága jelentkezni feladatokra. Három főt gondolnék, mert ez egy teljesen korrekt
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megoldás. Ki az, aki szeretne részt venni, részt tudna venni? Ez időben nem jelentene egy
nagy munkát, hiszen telefonon, személyesen, e-mailen lehetne javaslatokat beküldeni. Azt
gondolom, hogy a jelölőbizottságnak az OKNT ülése előtt egy fél órával kellene összejönni,
megbeszélnék a tapasztalataikat, és ezt terjesztené a jelölőbizottság elnöke az OKNT elé.

Ki az tehát, aki ebben a munkában – mármint a jelölőbizottságban – hajlandó lenne
részt vállalni. Szabados Lajos!

DR. SZABADOS LAJOS: Én sem elnök, sem alelnök nem szeretnék lenni, és
szerintem ilyen emberekre van szükség a jelölőbizottságban. Én szívesen vállalom.

ELNÖK: Szabados Lajos – egy tag.

HORN GYÖRGY: Én sem szeretnék elnök-alelnök lenni – de nem vállalnám.
(Derültség.)

ELNÖK: Szebedy Tas!

SZEBEDY TAS: Ugyanúgy, miután első körben vagyok, nyilván nem jelöltetném
magam, szívesen vállalom a jelölőbizottsági tagságot.

ELNÖK: Te biztos vagy benne, hogy nem vállalnál ilyen vezetői posztot?

SZEBEDY TAS: Először kerültem be...

ELNÖK: Ez nem kizáró ok.

SZEBEDY TAS: Mivel úgy látom, hogy nem tolonganak a jelölőbizottsági tagok, én
ezt a feladatot szívesen vállalom.

DR. LORÁND FERENC: Csak azt szeretném mondani, hogy Szabados Lajos
példamutató tartózkodását ne vegyük kötelező normának. Attól, hogy valaki vállalkozik most
arra, hogy a jelölőbizottság tagja legyen, nem jelenti azt, hogy visszautasítana megválasztása
esetén egy pozíciót.

ELNÖK: Lehetek én – mint ilyen őskövület – a harmadik tagja? Hogyha nincs más.
(Horn György: Légy szíves, legyél. – Dr. Mihály Ottó: Én egyetértek!) Az őskövülettel –
tudtam.

Köszönöm szépen, akkor mi hárman. Elérhetőségeinket mindenki tudja, ugye?

KOSINSZKY ZSUZSA: Én itt most közbeszólnék. Azt a bizonyos listát, amit
körbeküldtem, a javításoknak megfelelően kijavítom, és lehetőleg még ma körbeküldöm e-
mailben mindenkinek, és mindenki számára ismert lesz minden tag postai és e-mail címe, és
telefonszáma is.

ELNÖK: Természetesen ki-ki amelyik megoldást a legjobbnak találja, de én a magam
részéről – mivel villamosmérnök vagyok – inkább a telefont szeretném. Egy ilyen személyes
beszélgetés bárkivel kicsit személyesebb, mint hogy e-mailben ír nekem egy nevet. Úgy
gondolom, ez egy olyan felelősségteljes munka, hogy egypár szót jó erről beszélni. Az e-mailt
ebben a dologban én egy picit személytelennek tartom, de természetesen fogadok minden e-
mailt is.
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A következőt kell tudnunk alapszabályunkról, és a további munkánkról...

DR. MIHÁLY OTTÓ: A nap a levegőben maradt!

ELNÖK: Erre akartam visszatérni. Tehát akkor február 15-e, az a harmadik csütörtök,
és kérdésem az időpont. Igazad van, tizenegyet beszéltünk meg, de tudunk-e ekkor tízre jönni,
hogy a választási procedúrát megejtsük? Tizenegykor már a költségvetési napirendet, illetve
ami még esetleg előjön, tudjuk tárgyalni.

DR. HUNYADY GYÖRGYNÉ: Szeretném javasolni, hogy 22-én legyen, mert
mindannyiunknak, akik nem tudtuk, hogy milyen napon lesz, olyan elkötelezettségeink
vannak 15-ére, amit már nagyon nehéz eltenni. Nem egyedül vagyok ezzel így, ahogy láttam
vagy hallottam. Miután rendkívüli a helyzet, szeretném kérni, hogy tegyük 22-ére. Gondolom,
amúgy is praktikusabb, ha egyszerre több napirend miatt vagyunk itt, mintha elaprózva,
többször. Én javaslom tehát, hogy 22-én találkozzunk.

ELNÖK: János!

DR. KARLOVITZ JÁNOS: Minthogy lekerült a napirendről a nagy falat, a NAT, én
megkockáztatnám, hogy a rendes időben, tehát a második héten, 8-án találkozzunk, mert
akkor a kerékvágásba kerülnénk.

ELNÖK: Nem tudunk, János, mert a minisztérium nem tud költségvetést sem hozni –
akkor pedig nincs napirendünk. A 8-a nagyon korai.

BRASSÓI SÁNDOR: A költségvetési törvény 5. számú melléklete felsorol körülbelül
öt olyan pontot, amely mentén az oktatási és kulturális miniszternek rendelkeznie kell az ott
megjelenített összegek elosztási rendjéről. Erről rendeleteket kell kiadni. Ezek a rendeletek
nyilván készülnek, egyeztetésük házon belül megtörtént, a tárcákkal megtörtént. Ezeket
nekünk március 15-éig a törvény szerint ki kell hirdetni. Ez azt jelenti, hogy ettől visszafelé
számolva ebben az OKNT-nek véleménynyilvánítási lehetősége van, és szeretnénk is ezzel
élni. Nem egyetértési joga: véleménynyilvánítási joga van a tanácsnak. Ezek az
előterjesztések ide a február második felében tartandó ülésre tudnak bejönni. A kérdés az,
hogy előtte mikor kell kiküldeni, és hogyha meghatározott nappal előtte ki kell küldeni, ez azt
jelenti, hogy mi február 13-14-e körül tudjuk megküldeni az anyagot az OKNT tagjainak –
van, amelyiket a jövő heti államtitkári értekezlet tárgyalja, és elfogadja, de van, amelyiket
nem. Ilyen értelemben én itt a február 22-ét tudom javasolni, mert utána viszont már nem lesz
lehetősége az OKNT-nek ezt véleményezni. Mi viszont nagyon szeretnénk, és joga,
kötelessége az OKNT-nek, hogy véleményezze. Magyarul, inkább február második felét
javaslom, hogy meg tudjuk küldeni.

ELNÖK: További hozzászólás van-e még?

BARLAI RÓBERTNÉ: Nekünk Maricával szakértőket elbíráló bizottsági ülés van tíz
órától, de azt beszéltük, talán megkérjük Pintér Arankát – ő szervezi a veszprémi OKÉV-ből
ezt a bizottságot -, hogy azt későbbre, 12-re tegye. Szeretnénk itt lenni. A 15-e nekünk jó
lenne.

ELNÖK: De nincs anyag. Úgy néz ki, hogy 15-én még nincs anyag.
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BARLAI RÓBERTNÉ: Az anyaggal kapcsolatban azt szeretném mondani, hogy én
örültem a tisztelt úr azon véleményének, hogy nyitottak legyünk, ahogy a bemutatkozásnál is
mondtam, ezt fontosnak tartom. De ahhoz általában az anyagokat nekünk négy héttel előbb
meg kellene kapni, amit véleményezünk... (Közbeszólások: Kizárt.) Akkor tulajdonképpen
mindig csak utólag tudunk tájékoztatást adni...

ELNÖK: A következőket szeretném az anyaggal, az elfoglaltsággal és mindennel
kapcsolatosan mondani. Az szmsz-ünk szabályozza, hogy mennyi idővel előtte kell
megkapnunk az anyagokat, de ezt sem nagyon tudja a minisztérium tartani. És még egy
nagyon lényeges dolog: persze, szervezetek delegáltak mindannyiunkat valamilyen módon,
valamikor. De azt nem lehet felvállalni, hogy egy szervezet véleményével a hátunk mögött
érkezzünk az OKNT-ülésekre. Ezt soha senki semmikor nem vállalta fel. Én azt gondolom, itt
mindenkinek a szakmai felkészültségére van elsősorban szükség, a szervezetet maga mögött
tudja. Úgy tud beszámolni a szervezetének azokról a dolgokról, hogy ő mit képviselt a
különböző témákban, milyen álláspontot, de teljesen lehetetlen, hogy egy szervezetet
összehívunk bármilyen témának a megtárgyalására, és ennek a véleménynek az ismeretében
menjen. Ez biztos, hogy nem fog működni. A minisztérium soha nem fog tudni egy hónappal
korábban anyagot adni, én boldog vagyok, hogyha egy héttel előtte kiküldi.

Úgy látszik, hogy az erővonalak leginkább 22-e irányába mutatnak. Először a 22-ére
teszem föl a kérdést, és ha ez nem kap többséget, akkor a 15-ében maradunk. Kinek jó a 22-e?
(Szavazás.) Látható többség. Ki van ellene? (3) Akkor 22-ében maradtunk.

Most már csak az időpont a kérdés. A választás miatt tíz óra, rendkívüli módon 10 óra,
vagy 11 óra. Én a 10 órát javaslom első körben. (Szavazás.) Látható többség. Ki van ellene?
(1) Köszönöm szépen.

Tehát a következő OKNT-ülésünk február 22-én 10 órakor, első napirendi pontunk a
választás, második a költségvetés – és meglátjuk, hogy a NAT-tal 22-éig jutunk-e valamire
vagy nem, ha nem, akkor 22-én se hozod be... (Dr. Szabados Lajos: Szmsz!) És még az szmsz
is.

Az szmsz-szel kapcsolatosan. Legyetek szívesek megnézni az szmsz-ünket a
tekintetben, hogy milyen bizottságokat kötelező működtetni, mert törvény írja elő az
Országos Köznevelési Tanács számára. Ez két bizottságot jelent, amelyet egyértelműen meg
kell alakítanunk: a pedagógus-továbbképzési bizottság és az érettségi vizsgabizottság. Ezen
kívül a kerettantervi rendelet – megint csak jogszabály – a harmadik, a kerettantervi bizottság
megalakítására is kötelezi az OKNT-t. További bizottságok az OKNT hatáskörébe tartoznak.
Erről érdemes majd beszélni, hogy lesz, legyen, ne legyen, melyek fontosak, melyek,
amelyeket állandóan, melyek, amelyeket esetleg eseti bizottságként kell létrehoznunk.

Azt szeretném kérni az OKNT tagjaitól, gondolkozzanak azon, hogy eme állandó
bizottságok közül melyben tudnának munkát vállalni. A bizottságok létszáma részben
korlátozott. Az Országos Érettségi Vizsgabizottságé egyértelműen korlátozott, ugyanis az az
előírás, hogy három tagot az Országos Köznevelési Tanács delegál ebbe a bizottságba, hármat
pedig a felsőoktatás, ez ilyen vegyesbizottság. A többi bizottságokban... (Kosinszky Zsuzsa:
Ott is.) Bocsánat, akkor ez az én tudatlanságom. A továbbképzési bizottság nyolc, a
kerettantervi bizottságra pedig nem emlékszem. Azt kérem, mindenki azon gondolkozzék,
melyik bizottságban tudna dolgozni. És azt kérem szépen még, hogy a felsorolt bizottságok
közül, amelyek az OKNT keretei között működnek – magyarul a szervezeti és működési
szabályzatunk második oldalának 9/b pontjában leírt bizottságok közül – melyeket tartanánk
fontosnak, lényegesnek, hogy működtessük. De attól félek, hogy ezt még nem fogjuk
napirendre tűzni, mert az új elnöknek kellene végigvezényelni, és mivel az új elnök nem lesz
felkészült arra, hogy az új szervezeti és működési szabályzat ügyében valamit is tegyen, azt
gondolom, a szervezeti szabályzatunkat első körben tárgyaljuk, de nem lesz végleges.
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HORN GYÖRGY: Van ehhez egy ügyrendi javaslatom. Kérjük meg a titkárságot, mi
magunk meg tegyünk a következő ülés előtt mind a két kérdésben írásos javaslatot: a
bizottsági tagság vállalására, illetve az szmsz módosítására, és ezt Zsuzsáéknak küldjük el.
Írásban tegyünk javaslatot, kapjuk meg a következő ülés előtt a meghívóval együtt, hogy
„Szabados Lajos azt javasolja...”, „Horn György azt javasolja...” stb. Legyen egy ilyen
listánk, és akkor technikai feladat a levezetése, már nem tartalmi kérdés. Nem lenne jó, ha
ezzel az ügyrenddel sokáig szórakoznánk. Legyünk túl rajta!

ELNÖK: Meglátjuk, hová jutunk.
Szilágyi János, aztán Barlai Kati, Karlovitz János!

DR. SZILÁGYI JÁNOS: Ezzel kapcsolatban csak annyit, hogy például én szeretnék
javaslatot tenni egy új munkabizottságra. Nyilvánvaló, hogy ez ott majd ott aktualizálódik,
ezzel kalkulálni kell.

BARLAI RÓBERTNÉ: Készült-e valami összefoglaló az elmúlt öt évben ezeknek a
bizottságoknak a munkájáról? Jó lenne, hogyha ezeket elektronikusan meg lehetne kapni,
mert hadd mondjam el, hogy az országos pedagógus-továbbképzési bizottság egyáltalán nem
működött. Én a PAT-nak tagja vagyok, és az öt év alatt talán egyszer ült.

ELNÖK: A válaszom az, hogy igen, készül...

BARLAI RÓBERTNÉ: Jó lenne megkapni...

HORN GYÖRGY: Évente egyszer ült a Brezsnyánszky-féle bizottság.

KOSINSZKY ZSUZSA: Nem, Kelemen úr...

SZAKÁCS MIHÁLYNÉ DR.: Az a pedagógusképzési.

ELNÖK: Hadd válaszoljak Katinak! Igen, készül. Az Országos Köznevelési Tanács
utolsó egy évében az volt a kérés, hogy a bizottságok írásbeli beszámolót adjanak, így az
OKNT éves jelentésében ez fog megjelenni. Tehát ez elméletileg készen van, gyakorlatilag
nem tudom, hogy milyen állapotban van.

DR. LORÁND FERENC: Azt hiszem, Horn Gyuri lóg még egy beszámolóval.

KOSINSZKY ZSUZSA: Más nem.

HORN GYÖRGY: Most sutyorogtam Zsuzsának, hogy mindjárt elküldöm, erre...Már
olyan szép kis táblázatok vannak!

ELNÖK: Karlovitz János, aztán Loránd Ferenc.

DR. KARLOVITZ JÁNOS: Azt javasolnám, ha már megvan ez a kiváló háromtagú
bizottság, amelyik úgyis fog beszélgetni minden emberrel, ha ők felvállalnák, hogy erről is
véleményt kérnének, hogy milyen bizottságok működjenek, ki milyen bizottságban gondolná,
hogy részt szeretne venni, ez talán meggyorsítaná a munkát.
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HORN GYÖRGY: Vezesd te – ezt akarja mondani.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Zsuzsa fog egy e-mailt küldeni, amelyre ezekre a
dolgokra a vállalásokat be lehet majd küldeni, lehet csoportosítani.

Mihály Ottó!

DR. MIHÁLY OTTÓ: Én szervezeti tanácsot szeretnék kérni. Én eddig ugyanis tagja
voltam az Országos Érettségi Vizsgabizottságnak, de mint a felsőoktatás delegáltja, és úgy
tudom, hogy ezt meg akarnák ismételni. Hogy ez jó-e az OKNT-nek ebben az esetben...

HORN GYÖRGY: Eggyel több tagunk van!

ELNÖK: Minden újjáalakul. Ha te biztos vagy benne, hogy téged a felsőoktatás
delegál...

DR. MIHÁLY OTTÓ: Biztos... Én már rég leszoktam arról ebben az életkorban, hogy
valamiben biztos legyek.

ELNÖK: Mert így elesel attól a lehetőségtől, hogy a OKNT delegáljon, és két szék
közül esetleg a pad alá esel – ezt így kell látni.

DR. MIHÁLY OTTÓ: Az érettségi bizottság esetében nem szeretnék.

ELNÖK: Erről beszélünk majd, azt gondolom, egy hónap alatt jobban kialakul.
További? Loránd Ferenc!

DR. LORÁND FERENC: Hozzászólásom lett volna egy mondat. Amíg a bizottságok
újjáalakulnak, hosszabbítsuk meg a régiek mandátumát, hogy ha aktuális probléma fölmerül –
például programcsomag véleményezése -, ne akadjon meg. Eddig ellátták a munkájukat...

DR. SZABADOS LAJOS: Tankönyv is nagyon sok van.

ELNÖK: Az szmsz-ünkben ez úgy van, meg a megállapodásunk is az, hogy ameddig
újjá nem alakul, addig működik a régi. Ha ügyesek vagyunk, és jól elő van készítve minden,
akkor 22-én nemcsak elnököt, alelnököt, hanem esetleg bizottságot is tudunk választani,
hiszen az önálló vállalásokkal ez a dolog elég flottul szokott menni, nem volt eddig probléma
vele.

Továbbiak? (Senki sem jelentkezik.) Akkor tulajdonképpen lezárható a napirend. Ami
világos, hogy 22-én 10 órakor elnök- és alelnökválasztással kezdjük. Meglátjuk, hogy a
bizottságok megválasztásába mennyire tudunk befolyni.

Zsuzsa és Tibor!

DR. HUNYADY GYÖRGYNÉ: Csak azt akarom kérdezni, hogy márciustól tehát
rátérünk biztosan a minden második hétre?

ELNÖK: Nem. Egy hónapban egyszer ülünk...

DR. HUNYADY GYÖRGYNÉ: És nem lehet tudni, mikor?
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ELNÖK: De lehet: minden hónap második csütörtökén, egy hónapban egyszer. A
következő március 8-a. Minden hónap második csütörtöke, és tizenegy óra. Ha ettől eltérünk
abban meg kell egyezni.

Tibi?

DR. HADHÁZY TIBOR: Köszönöm, visszalépek. Nem beszéltünk össze, ez lett
volna az én kérdésem is.

ELNÖK: További ügyrenddel kapcsolatos dolgok még? (Senki sem jelentkezik.) Akkor
rátérünk az utolsó napirendi pontunkra.

Szeretettel köszöntöm Brassói Sándor főosztályvezető-helyettes urat. Ő rendszeres
előterjesztője az OKNT-nek, törzstag nálunk – reméljük, hogy ebben a ciklusban is így lesz.

BRASSÓI SÁNDOR: Tisztelt Köznevelési Tanács! Tisztelettel köszöntöm az új és
régi tagokat egyaránt. Mindjárt az első előterjesztésünk a jelen testület felé a 2007/2008-as
tanév rendjéről szóló miniszteri rendelettervezetünk. Mint mindenki által ismert, a közoktatási
törvény 52. § (2) bekezdése fogalmazza meg, hogy az oktatási és kulturális miniszter feladata,
hogy a tanév rendjéről szóló rendelet keretei között megállapítsa az adott tanévre vonatkozó
kezdő- és zárónapokat, a különböző mérések, értékelések, állami vizsgák, érettségi vizsgák
határnapjait, a különböző ezzel kapcsolatos szüneteket és egyéb szervezési kérdéseket. A
rendelet tavaszi kiadása mindig nagyon lényeges, mert nemcsak az iskolákra, hanem az adott
körre, amelyre kiterjed a rendelet – ami nagyon tág kör -, az elkövetkező tanév összes
oktatásszervezési kérdésére vonatkozóan lényeges információkat tartalmaz. Ezért a tárca,
nyilván a 2008. évi naptárat is áttekintve, elkészíti mindig az adott rendelettervezetet,
amelyben mindig kitérünk az előbb említett elemekre.

A jelenlegi tervezet is követi azt a bevált gyakorlatot, ami most már, azt mondhatjuk,
ismert az intézményvezetők és a pedagógusok körében, hiszen a hatály, a különböző
szünetek, a tanítás nélküli munkanapok, vizsgarend, felvételi rend, a középiskolai felvételi
beiskolázás szabályai, tanulmányi versenyek, országos mérés, értékelés vonatkozásában
meghatározza azokat, amik szerint az évet tervezni kell, a mellékletekben pedig nyilván az
érettségi vizsgaidőszakokhoz kapcsolódóan a különböző vizsganapokat, a tervezett napokat
tartalmazza, az állam – a minisztérium – részéről támogatott, anyagilag finanszírozott,
tervezett tanulmányi versenyeket, ezen túlmenően pedig nyilván a tanév rendjéhez kötődő
középiskolai felvételi tervezett időpontjait, valamint a körzetközponti jegyzőkkel kapcsolatos
feladatokat.

Nagyon fontos tudni, hogy nagyon sok olyan tennivaló van a tanévben, amit bizonyos
napokhoz, időszakokhoz kell kötni. A 2007/2008-as tanévre vonatkozóan is vannak nagyon
szerencsétlenül előre látható idő-egybeesések. Így például 2008. május 1-je csütörtökre fog
esni, és már most látszik, ez azzal a problémával fog járni, hogy a pénteket majd a Gazdasági
és Közlekedési Minisztérium, amikor az egyes naptári években kijelöli a munkaszüneti
napokat, igen nagy valószínűséggel munkaszüneti nappá fogja nyilvánítani, ami azt jelenti,
hogy például az érettségi 2008. évi május-júniusi időszakára vonatkozóan is el kell térnünk az
eddig megszokott, hosszú évek óta működő rendszertől, nevezetesen a nemzetiségi
nyelvekből az első érettségi mindig pénteken szokott lenni. Ez egész biztosan nem akkor lesz
majd megszervezve. Az Országos Kisebbségi Bizottság is tárgyalta már a napirendet,
úgyhogy ezeknek megfelelően tervezünk adott esetben az anyagon változatni.

Az anyag államigazgatási egyeztetése megtörtént, tehát a kormányzati szereplők, a
különböző minisztériumok megkapták decemberben-januárban, az észrevételek
visszaérkeztek. Ebben az anyagban már különösebb változást nem tervezünk. Egyetlen
változás, ami az Országos Kisebbségi Bizottság javaslata alapján valószínűleg bele fog
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kerülni, hogy az anyag 12. oldalán az 1. számú mellékletben a május-júniusi vizsgaidőszakok
esetében a nemzetiségi nyelv és irodalom május 27-éről az ő kérésük alapján át fog kerülni
május 15-ére, amikoris délelőtt, a latin és héber nyelv délelőttjén fognak feltehetően a tanulók
2008-ban ebből a tárgyból érettségizni. Ez az Országos Kisebbségi Bizottság javaslata
messzemenően támogatja.

Ezen túlmenően úgy gondoljuk, a tervezet maximálisan alkalmas arra, hogy a
2007/2008-as tanév előbb említett elemeit szabályozza jogszabályi szinten.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdés és hozzászólás itt valószínűleg lehet egyben, mert
nem olyan jellegű ez a napirend, amihez ezt külön kellene választani.

Először Vass Vili volt, aztán Loránd Ferenc.

DR. VASS VILMOS: Az országos mérés-értékelés elrendelése című részhez
szeretném az észrevételemet megtenni. Nevezetesen a 8. § (2) cikkelyében nem tartom
szerencsésnek bármilyen közreműködőt konkretizálni, jelesül a SuliNova Kht.
közreműködését. Ennyire én nem lennék konkrét.

ELNÖK: Vass tanár úr, úgy látom, előrelátó... (Derültség.)

DR. LORÁND FERENC: Szeretnék kérdezni. A 4. oldalon a 8. § (5) pontja szerint
akkor, ha jelentős mértékben meghaladja... – nekem ez nem elég konkrét. Azokban a
kistérségekben, amelyekben a sajátos nevelési igényű tanulók aránya az országos átlagot
jelentősen meghaladja. Ez nekem nem elég egzakt.

ELNÖK: Horn György!

HORN GYÖRGY: Azt hiszem, ahány éve ez van, mindig elmondom, de
tizenvalahány éve nem rendeződik: az országos tanulmányi versenyek besorolásával
kapcsolatos ügy. Szerintem a jegyzőkönyvből ezt „copy”-val elő lehetne szedni. Újra és újra
változatlanul ugyanazok a tárgyak ugyanazzal a struktúrával. Ez az egyetlen eleme a
közoktatás rendszerének, hogy Matek 1-2-3., Francia 1-2. és így tovább. Mitől lesz egy tárgy
kiemelt tárgy? Az egyetemi autonómia keretébe kerül át az, hogy kiről dönt igennel, ki hogy
számolja be, ugyanakkor a felsőoktatási törvény ezt rendezte: azt mondja, aki ide kerül, ebbe
a listába, annak van plusz nyolcvan pontja. Minden évben újra és újra visszajön ez az egész,
én én újra és újra elmondom. Semmi értelme, belátom, de azt gondolom, ezt mégis rögzíteni
kellene, hogy ebben sem gyakorlati, sem elvi, sem semmilyen megközelítés nem látható.

A másik egy egészen konkrét, de talán még abszurdabbnak tűnő kérdés. Minden
évben, talán három vagy négy éve a tanév rendjéről szóló rendelet napra határozza meg az év
rendjét, tehát naptól napig, miközben a törvény világosan lehetővé teszi az intézmények
számára, hogy például hatnapos munkahetet csináljanak. Ez benne van a közoktatási
törvényben. Ebből következően egy iskola, ha egy ideig hatnapos hétben tanít, akkor a 180
napot bármikor előbb tudja teljesíteni, vagy kezdhet előbb. Tehát egy csomó olyan elem van,
amit a törvény lehetővé tesz, a miniszteri rendelet pedig világosan kimondja, hogy
szeptember 3. – június 13. Mikor jár el jogszerűen az iskola? Ha a 180 napot tartja, vagy ha a
záró- és nyitónapot tartja? Ez egy alapvető kérdés. Benne van a törvényben, tehet ilyet az
iskola, hogy a szombatot munkanappá teszi, csinálhat hatnapos hetet. Az 52. § még azt is
leírja, hogy a 27,5 vagy 22 óra öt napra számítandó, hány napra kell ezeket – tehát a törvény
ebben ellentmondásos.
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A harmadik egy kérdés, évek óta felvetődött dilemma. A szakvizsgák és az érettségi
vizsgák összehangolása során előkerül két anomália. Az egyik, hogy a szakmai előkészítő
tárgyak délutánra kerülésével mi van – ezt Gyuri jobban tudja -, merthogy ütközik az
érettségivel, különösen a nyelvekkel szokott ütközni.

A másik, ami megint gyakorlati probléma, hogy a szakvizsgáknál jó néhány olyan
iskola van, aki ugyan érettségihez kötött szakvizsgát tesz, de már előtte az iskolarendszerben
megtanulták a gyerekek, és ugyanabban a periódusban összeütközik az érettségijük a
szakvizsgájukkal.

Ha jogszerűen teszik fel a kérdést, akkor, persze a jog tényleg azt mondja, csak akkor
kezdhetné meg a vizsgát, amikor már leérettségizett, de ha ő ezt akkor nem tudja megtenni,
akkor egy évet kell várnia úgy, hogy valójában már előtte megtanulta a szakvizsgára valót is.
Ez a művészeti iskolák párhuzamos képzésénél, meg egy csomó szakközépiskolában így van.
Ebből következően, mivel erre nincs tekintettel a beosztás, egy napra két vizsgájuk kerül, meg
ütközés van. Nem tudom, Sanyi, hogy elég világos vagyok-e.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: További kérdések és hozzászólások? Lajos, parancsolj!

DR. SZABADOS LAJOS: Gratulálok a tanév első és utolsó tanítási napjához. Mindig
szoktam kötözködni itt, de ez most telitalálat.

Az őszi szünettel kapcsolatosan jó a szünet előtti utolsó tanítási nap ideje, és jó az első
tanítási napé is, csak nem értem, hogy ha 29-étől 31-éig tart, mégis az első tanítási nap
november 5. Ezt légy szíves, magyarázd már meg, mert nem értem. (Horn György: Két
szombat-vasárnap van benne, Lajos.)

A téli szünettel kapcsolatosan – nagyapa vagyok, kérem megértéseteket – én azért
január 2-át még odaadnám a gyerekeknek szünetnek.

A tavaszi szünettel kapcsolatosan pedig örülnék neki, hogyha ez egy hétre tehető
lenne, mert most két hetet érint: szerdától szerdáig tart. Köszönöm.

ELNÖK: További hozzászólások, kérdések? Nekem van.
A 2. oldalon a 3. §-ban a befejező évfolyamokon úgy szól, hogy középiskolában,

szakiskolában április 30-a, de az igazságügyi és rendvédelmi esetében nem elírás ez a május
30.? Nekik is vizsgázniuk kell! Ott május 30-át írtok a rendvédelmi és más iskoláknál, holott
azokra is ugyanaz vonatkozik, mint a többiekre. Szerintem az vagy elírás, vagy nem tudnak
levizsgázni. Meg kellene nézni. (Brassói Sándor: Ők ezt elfogadták, tehát nyilván
egyetértenek vele.) Egyetértenek vele, csak nem tudnak érettségi vizsgát tenni, mert május
elején már érettségi vizsga van.

Több vesszőparipája van több embernek, és én azt gondolom, ez alapvetően már
törvényszegés, amit a tanulmányi versenyek kapcsán a szakminisztériumok csinálnak.
Nagyon helyesen leírtátok a 3. oldalon a 7. § (2) bekezdésében, hogy az iskola
munkatervében határozza meg azokat a tanulmányi versenyeket, amelyekre felkészíti a
tanulókat. A munkatervet az iskola elfogadja természetes módon szeptember első napjaiban,
amikor a nevelőtestület elfogadja. A 4. pontban meg azt írjátok – gondolom, a
szakminisztériumok nyomására -, hogy a szakminisztériumok nem kötelesek meghirdetni a
tanulmányi versenyeiket, csak november 30-áig. Miért? Miért engedjük minden évben, hogy
a szakmai tanulmányi versenyeket november 30-áig adják le a közlönybe, és majd 2008
januárjában megtudják az iskolák azt, hogy nekik szeptember 1-jén mit kellett volna
elfogadniuk a munkatervükben. Teljesen tarthatatlan. Nem új dolog, tavaly is elmondtam,
tizenöt éve is elmondtam. Nem, mintha történne valami, csak...
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Azt gondolom, a szakminisztériumokat rá kellene a törvényességre – semmi másra –
kényszeríteni.

Azt hiszem, más lényeges nincs. A javítóvizsgáknál még nem sikerült
érvényesíttetnünk, amit a szakmai vizsgáknál, szakmai előkészítő tantárgyaknál a rendes
vizsgaidőszakban sikerült, hogy reggel nyolc órakor kezdődjék annak a tömegnek. A rendes
vizsgaidőszakban már működik, még a javítóban ez nem megy. Pedig azt gondolom, hogy
például orosz nyelvből nem vizsgáznak olyan sokan, meg spanyol nyelvből sem, mint a
szakmai előkészítő tantárgyakból, tízezrével. (Horn György: Tízezrével buknak, azt akarod
mondani?)

Köszönöm szépen. A válaszokat kérem Brassói Sándortól.

BRASSÓI SÁNDOR: Köszönöm szépen a kérdéseket.
Vass Vili a mérésekkel kapcsolatban kifogásolta, miért nevezünk meg

közreműködőket. Nyilván mi amúgy is szeretnénk rendezni ezt a dolgot, hiszen épp a mai
napon indítottuk el a közoktatás minőségbiztosításáról szóló 3/2002-es OM-rendeletnek -  ami
többször módosult azóta - azt a módosítását, ami az országos mérések rendszerét foglalja egy
tartalmi keretbe, és ez nyilván jönni fog az OKNT felé március-április folyamán. Ebben a
rendeletben részletesen szabályozzuk a közreműködőket. A közreműködőket szabályozni
kell, hiszen, ha nincsenek szabályozva, akkor ezekre a szervezetekre, ha nem jogszabály
alapján egyedüli vagy társközreműködőként szerepelnek, egy csomó olyan eljárásrend
vonatkozik, ami például közbeszerzések lebonyolítása kapcsán hihetetlenül komoly terhet
jelent. Nem sorolom. E miatt kell őket egyrészt nevesíteni.

Az Oktatási Hivatal, amire gondolhattál, de az, azt gondolom, nem kérdés, hogy
szerepeltetni kell, hiszen ha nincs szerepeltetve, számosan feltesznek kérdéseket, hogy mit
keres, mit akar az OKÉV ezen a területen szervezni, ezért kell a tanév rendjébe ezeket a
dolgokat beletenni, hogy legyen jogalapja adott esetben az intézmények felé eljárni a
minisztérium nevében. Tudom, hogy ez teljesen egyértelmű és triviális, de nem mindenkinek
az, ezért tesszük bele mindig ezeket a közreműködőket.

A SuliNova. Mint tudjuk, a 2117-es 2006. évi őszi kormányhatározat rendelkezik,
mivel átszervezéssel, különböző szervezeti egységek különböző helyekre mozognak, itt is a
SuliNova be fog kerülni az OKÉV-be. A tanév rendje ettől függetlenül egy olyan folyamatot
ível át, ami az előző kompetenciamérésekkel, illetve a következőkkel összefüggésben mégis
feladatot ad nekik. Ezért tartottuk benn. Erről egyébként vita folyik az Igazságügyi
Minisztériummal is, lehet, hogy még ki fogjuk venni. Értem a problémát, ugyanakkor, ha arra
gondolok, hogy a most májusi mérések előkészítése a SuliNovában zajlik, az adatokat is oda
küldjük át, mégis indokolt lehet benne hagyni. De mondom, szerintem ez a legkisebb, mert
szerintem valószínűleg ki fog kerülni.

A másik a tanulmányi versenyek és a közoktatási törvény, amit többek között Gyuri
kérdezett. Pontosan tudjuk, hogy az OKNT ezt valóban – Vágó Irén is, aki most nincs itt –
kifogásolta, és az OKNT pontosan ennek céljából felkért ez bizottságot két évvel ezelőtt, és
ebben a bizottságban az OKNT delegáltjai részt vettek: Trencsényi Laci és a Magyar
Tehetség Társaság delegáltjai. Ezek a szakemberek ezt a dolgot áttekintették. Sőt, a
tanulmányi versenyek pályázati rendszerébe is behívtuk az OKNT delegáltját, amikor a
minisztérium ezeket kiválasztotta. Ez a dolog tulajdonképpen – ha tetszik, ha nem – az OKNT
egyetértésével történt, mert az OKNT mégiscsak elfogadta, hogy ez egy tehetséggondozásról
szóló történet, amelyben nem lehet olyan világosan elválasztani, hogy most a francia nyelv,
az angol nyelv, a latin nyelv hány kategóriából álljon. Az egyes szakmai körök – alapvetően
ahogy a nyelvi érettséginél, gondoljunk bele a részletes követelmények rendszerébe – az adott
tantárgy specifikumából következően nem tudnak megállapodni. A minisztérium azt a dolgot
gyakorolja ebben az esetben, hogy mivel ez így megfelel a szakmának, az iskolák
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gyakorlatának, és egyébként meg nyitott a rendszer – hiszen mi gyakorlatilag az elmúlt öt-hat
évben már pályáztatjuk a támogatott tanulmányi versenyeket – bárki számára, aki tanulmányi
versenyt szeretne szervezni. Gyakorlatilag ebben törekszünk egy uniformizálódásra, de csak
annyira, hogy ez ne sértse az adott tantárgy tehetséggondozó jellegét. Hozzáteszem, pontosan
tudjuk, hogy ezek a tanulmányi versenyek – az OKTV-k is – mint felvételi mentességet
jelentő tényezők megszűnnek a 2008. január 1-jét követő érettségi vizsgákon, tehát ilyen
szinten gyakorlatilag egy tehetséggondozó rendszerként fog működni. Eddig is az, még
inkább a jövőben. Sajnos, mi is érezzük ezt az anomáliát egyes tantárgyak esetében, de
mondom, pont az OKNT által felkért szakértői bizottság tárgyalta meg, és mi ehhez
igazodtunk.

A második: a tanév határnapjai. Az 52. § (1) bekezdése világosan kimondja, hogy az
iskolában a tanítási év minden év szeptember első munkanapján kezdődik, és minden év
június hónap 15-én, illetőleg itt van egy eltolódás, ha ez pont hétvége vagy szombat, akkor
leírja, hogy milyen napra esik. A törvény ezt szabályozza. A rendelet alacsonyabb szintű
jogszabály, ennek maximálisan igazodnia kell a törvény előírásaihoz. Itt nincs mérlegelési
lehetőségünk. Hogyha ez nem megfelelő, akkor nyilván törvényt kell módosítani.
Emlékeztetnék mindenkit arra a helyzetre, ami 1997. és 2002. között volt, amikor a gyerekek
adott esetben pénteken kezdtek iskolai napot, csütörtökön stb., és tologatták össze-vissza, sőt,
belegyalogoltunk augusztus 25-éig. Komoly viták voltak arról, hogy a szülők mehetnek
nyaralni a kedvezményes utakra, vagy nem, merthogy a minisztérium nem tud mit tenni. Ezért
világosan úgy döntött a jogalkotó, hogy ezt törvényben szabályozza, teljesen világosan, és
ehhez kell hozzárendelni a tanév rendjét. Tehát azok az intézmények, akik ilyen értelemben
eltérnek, e két véghatáridő között kell hogy szabályozzák, hiszen a törvény magasabb
jogszabály a rendeletnél, nekünk ehhez maximálisan igazodnunk kell.

A szakmai vizsgák és egyéb érettségi vizsgatárgyak esetében lehetnek szervezési
kérdések. Ezt mi pontosan tudjuk, hiszen több mint száz érettségi vizsgatárgy van, ezeknek
van közép- és emelt szintje, ezek különböző nyelven is bonyolódnak – ez egy hihetetlenül
bonyolult rendszer, amibe nem mennék bele. Mindezt betolni egy olyan szűk határidőbe,
aminek május 13-14-től vagy 7-től 8-től kezdődően a felsőoktatási felvételiig, a felvételi
ponthúzást megelőzően le kell zárulni, ez egy hihetetlenül szűk terminus. Ebben jelenleg, a
jelenlegi tantárgyi számban képtelenség ennél jobb struktúrát találni, egyszerűen azért, mert a
tanulói jelentkezések száma, mértéke, volumene alapján ez az időtartam – levonva ebből a
hétvégéket, a Pünkösdöt stb. – egyszerűen nem ad nagyobb mozgásteret. Sajnos,
Magyarország egy olyan egyedi ország ebben a kérdésben, amely olyan mennyiségű
tantárgyválasztási lehetőséget kínál a tanulóknak, ami páratlan. Megértjük, de vagy az lehet,
hogy elkezdünk ütköztetni több tantárgyat egy napon, ugyanakkor az OKÉV-vel egyeztetve
mindig az a gyakorlat, hogy megnézik, melyek a legnagyobb tantárgyi blokkok, amelyek a
legfrekventáltabbak, ezeket mindig próbálják külön napon délelőttre tenni, és elkezdik
tömbösíteni, csoportosítani, hol nincs tradicionálisan ütközés. Ehhez jönnek a szakmai
vizsgatárgyak, ami rendszerint megint nem egy-két tárgy, és hozzáadódik, hogy van egy
iskolai helyzet, mert az iskolák nem minden esetben tolonganak a különböző emelt szintű
vizsgahelyekért, hogy ezt elvállalják. Ez egy borzasztóan feszített dolog.

A megoldás az lenne egyébként, hogyha a felsőoktatás a ponthúzást egy héttel később
tenné meg, júliusban. Ezzel például nyugodtabban lehetne ezt a kérdést megszervezni. Mi azt
gondoljuk a közoktatás részéről, hogy itt a júliusi időszakba beljebb lehetne menni a szóbeli
vizsgákkal, illetve a bizottsági zárásokkal, ami mindenkinek lehetőséget adna. Ebben nyilván
lehet az OKNT-nek szerepe, hogy egy ilyen kezdeményezést elindítson. Ez könnyítené a
köztes időszakot.

Az igazságügyit megnézem. Ők nem tettek erre észrevételt, elfogadták.
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ELNÖK: De nekik is érettségizniük kell.

BRASSÓI SÁNDOR: Loránd tanár úr felvetette a tanév rendjében megfogalmazott
mérésekkel kapcsolatban az utolsó pontot. Azért van ez a fogalmazás, mert a közoktatási
törvény is változott, pont az sni-tanulók vonatkozásában, és változni is fog. E miatt ennek a
definíciója jelenleg, pontosan tudjuk, nem egyértelmű. Most vannak az egyeztetések, hogy kit
nevezünk sajátos nevelési igényű tanulónak, a közoktatási törvény 121. § a)-b) pontja alapján,
és tudjuk, hogy van egy kis jogi diszkrepancia – hogy így fogalmazzak. E miatt ezt jelenleg
ennél jobban megfogalmazni nem lenne célszerű. A b) ponttal kapcsolatban vannak szakmai
viták, ezt pontosan tudjuk. (Többen: De mi a jelentős mérték? – Dr. Mihály Ottó: A jelentős
mérték akkor is van, ha a definíció rendben van. – Horn György: De nincs rendben! ) De
nincs rendben. Ez egy mozgástér a minisztérium számára, hogy az OKÉV rendelkezésre álló
forrásai mentén a merítést meghatározza. Ez erről szól – nem tudom, így világos-e.

DR. LORÁND FERENC: Amennyiben kiderül, akkor a minisztérium ezzel
kapcsolatban kiad egy rendelkezést? Valamikor tudni fogják.

BRASSÓI SÁNDOR: Nem. Minden évben, amikor ezek a vizsgálatok elindulnak,
ezeket gyakorlatilag az Oktatási Hivatal szokta koordinálni, megszervezni, akkor nyilván az
érintett iskolakört, a jegyzőket, a fenntartókat közvetlenül elérik, összehívják, tájékoztatják,
és utána teljesen nyilvánvaló az, hogy melyik az a kör, akire az ilyen vizsgálatok
vonatkoznak. Nyilván nem vonatkozik minden fenntartóra és minden intézményre. Ennél
részletesebben definiálni éppenséggel lehetne most, ugyanakkor ez megkötné a rendszert,
mert ha nincs elegendő forrás, nem tudja kellő mélységben megcsinálni, és
megkérdőjeleződik egy vizsgálat minősége, eredményessége. Ez erről szól.

Szabados úrnak volt észrevétele a januári kezdéssel kapcsolatban. Január 1-jén még
munkaszüneti nap van, tehát január 1-jén nem lehet tanévet kezdeni.

ELNÖK: Ő 3-án szerette volna.

BRASSÓI SÁNDOR: Akkor meg nem lesz ideje az iskolának, elveszítünk ezzel egy
napot, ha 3-án kezdenénk 2-a helyett. A 2-a bevált, én úgy tudom.

DR. SZABADOS LAJOS: De engem az iskola nem érdekel, engem a gyerek érdekel
csak!

ELNÖK: Mindig 3-án kezdtünk, a 2-át megkapta mindig.
A szakminisztériumok?

BRASSÓI SÁNDOR: Az rendben van, felírtam.

ELNÖK: Köszönöm szépen Brassói Sándornak a válaszát. Az OKNT-nek nincs
határozathozatali dolga. Arra kérem a minisztérium jelen lévő képviselőit, hogy az itt
felvetődött gondokat, problémákat legyen kedves figyelembe venni a végleges szöveg
kialakításánál.

Elnézést kérek, hogy a mai napi ülést ilyen összevissza vezettem, és hét percet késtünk
– tizenkettőre ígértem, hogy befejezzük –, elnézést a hét percért!

Mindannyiunknak nagyon kellemes további ötesztendős együttlétet, munkát,
barátságot, egészséget, jó szakmai vitákat kívánok. Találkozunk tehát február 22-én 10
órakor, elnök- és alelnökválasztással biztosan.
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Mindenfajta egyéb javaslatot Kosinszky Zsuzsának legyenek kedvesek elküldeni.
Ezzel az ülést bezárom, köszönöm szépen.

(Az ülés végének időpontja: 12 óra 07 perc)
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