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Napirend:

1. Az OKNT tisztségviselőinek megválasztása

Levezető: dr. Szenes György

2. Előterjesztések

a) Előterjesztés a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. Tv. végrehajtásáról a
közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) korm. rendelet
módosításáról

Előadó: dr. Varga Mária Beáta főosztályvezető-helyettes

b) Előterjesztés az oktatási célú humánszolgáltatást nyújtó fenntartókat megillető
központi támogatás megállapítására folyósítására és a felhasználás ellenőrzésére
felhasználható összeg meghatározására

Előadó: Patay Péterné főosztályvezető-helyettes
Szakértő: dr. Henzsel Annamária

c) Előterjesztés a képzési kötelezettségekről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló
14/1994. (VI. 14.) MKM rendelet módosításáról

Előadó:Nagy Gyöngyi Mária címzetes vezető főtanácsos

d) Előterjesztés a szakmai vizsgák lebonyolítására nyújtott támogatás igénylésének,
folyósításának és elszámolásának rendjéről szóló 2007/... OKM-rendeletről

Előadó: Brassói Sándor főosztályvezető-helyettes

e) Előterjesztés az alapfokú művészetoktatás intézményének támogatása
igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és
ellenőrzésének szabályairól

Előadó: Brassói Sándor főosztályvezető-helyettes

f) Előterjesztés a közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről szóló
3/2002. (II. 15.) OM-rendelet módosításáról

Előadó: Brassói Sándor főosztályvezető-helyettes

g) Előterjesztés a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló
11/1994. (VI. 18.) MKM rendelet módosításáról, valamint a tankönyvvé
nyilvánítás és a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről
szóló 23/2004. (VIII. 27.) OM-rendelet módosításáról

Előadó: Brassói Sándor főosztályvezető-helyettes
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h) Előterjesztés az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások
igénylésének, folyósításának és elszámolásának rendjéről

Előadó: Brassói Sándor főosztályvezető-helyettes

3. Javaslatok az OKNT szervezeti és működési szabályzatának módosítására

4. Egyebek

Elnököl: Dr. Szenes György, megválasztott levezető elnök

Jegyzőkönyvvezető: Varga Erzsébet (Magyar Gyorsírók és Gépírók Országos Szövetsége
beszédgyorsíró szolgálat)



4

Az ülés résztvevői

Az Országos Köznevelési Tanács tagjai:

Barlai Róbertné
Dr. Cseh Sándor
Dr. Csermely Péter
Görbe László
Dr. Hadházy Tibor
Horn György
Dr. Hunyady Györgyné
Dr. Iker János
Dr. Karlovitz János
Dr. Loránd Ferenc
Dr. Mihály Ottó
Dr. Nahalka István
Dr. Szabados Lajos
Szakács Mihályné dr.
Szebedy Tas
Dr. Szenes György
Dr. Szilágyi János
Tóth János
Dr. Trencsényi László
Dr. Vass Vilmos
Dr. Vekerdy Tamás
Dr. Závodszky Géza

Meghívottak:

Brassói Sándor
Makkai László (FTT)
Szabó Imre Ernő
Horváth Gréta

Az ülésre bejelentkezettek:

Korányi Margit (SuliNova Kht.)
Várdai Márta (Pozitív Egyesület)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 07 perc)

DR. SZENES GYÖRGY, az ülés levezető elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt
Köznevelési Tanács! A mai ülést megnyitom. Azt gondolom, hogy most egy kicsit formabontó
módon a napirendekről nem gondolnék szavaztatni. Az első napirend teljesen egyértelmű – ezért
jöttünk össze. A normál ülésünket 11 óra tájra tervezzük, és azt már a Köznevelési Tanács
újonnan megválasztott elnöke fogja vezetni, ha addig ezt a szavazást le tudjuk bonyolítani.

Alapvető természettudományi műveltségem ellenére sem számoltan össze, hogy hányan
vagyunk – Zsuzsa azt mondta, hogy tizennyolcan... (Létszámellenőrzés.) Már húszan vagyunk.

Jött-e valakitől kimentés, hogy nem tud ma eljönni?

KOSINSZKY ZSUZSA: Igen, Pukánszky úr küldött egy e-mailt: sajnos lebetegedett, nem
tud jönni, és elnézést kér, viszont jelezte – ami nem ehhez a napirendi ponthoz tartozik ugyan -,
hogy a pedagógusképzési bizottság munkájában nagyon szívesen részt venne. Tehát, hogyha
odaérkezik a bizottság...

ELNÖK: Most nem fogunk odaérkezni.
Tehát Pukánszky Béláról tudjuk, hogy hiányzik, Szebedy Tast nem látom, és ki hiányzik

még?

KOSINSZKY ZSUZSA: Görbe László.

ELNÖK: És akkor meg is vagyunk.
Tisztelt Köznevelési Tanács! A mai alkalommal az első – és 10-től 11-ig talán

lebonyolítható – napirendünk az Országos Köznevelési Tanács tisztségviselőinek megválasztása.
Alapvetően két tisztségviselőről van szó: az OKNT elnökéről és alelnökéről.

A jelölőbizottság mindenkivel tudott szót váltani az elmúlt három hétben. A
jelölőbizottság tagjai: Szabados Lajos, Szebedy Tas és jómagam voltunk.

A szavazással kapcsolatosan, még mielőtt a szóba jövő jelöltek nevét elmondanám,
szeretném, ha néhány technikai jellegű kérdésben meg tudnánk állapodni, a szavazás menetével
kapcsolatosan, és ez után kezdődnének a nevekkel kapcsolatos előterjesztések.

Az Országos Köznevelési Tanács szervezeti és működési szabályzatában az áll, hogy
külön szavaz a tanács az OKNT elnökéről, és ezt követően, második fordulóban külön az OKNT
alelnökéről. Felvetődött néhány tagtársunkban az, hogy oly módon bonyolítsuk le a szavazást,
egyszerre, hogy aki a legtöbb szavazatot kapta, legyen az OKNT elnöke, aki pedig a másodikat,
az OKNT alelnöke. Természetesen fel fogom tenni szavazásra a kérdést, bár ez az
alapszabályunkkal jelen pillanatban ütközik, másrészt itt szavazatszámokról is szó van. Akkor
lehet csak valaki elnök, illetve alelnök, hogyha a teljes tagság 50 százalék plusz egy szavazatát
megkapta. A teljes tagságunk 23 fő, annak az 50 százaléka 11,5 – fél ember nincs, tehát 12 –, így
12+1 azaz 13 szavazatot kell kapnia az OKNT elnökének és alelnökének egyaránt. Ebből a
szempontból is sántít ez. Ennek ellenére, mivel ez a javaslat felvetődött, és ilyen gyakorlata az
OKNT-nek előző ciklusokban már volt – egy másik alapszabállyal –, ezért természetesen
felteszem a kérdést, hogy kívánja-e ezt a tanács, vagy pedig, ami az alapszabályunkban rögzített,
tehát külön szavazunk az OKNT elnökéről és külön az alelnökéről. Ez lesz az első kérdésem, és a
másikra vonatkozó lesz a másik kérdésem. Elfogadható ez így?

Tehát ki az, aki úgy gondolja, hogy az alapszabályunkat... Bocsánat, tessék!
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DR. MIHÁLY OTTÓ: Ügyrendi dolog. Én erről nem akarok szavazni, mert nem az
alapszabályról szavazunk. Az alapszabályban jelenleg ez van, és ezért nem lehet most egy
konkrét dologra szavazni. Én nem szavazok erről, mert az alapszabályhoz ragaszkodom.

ELNÖK: Az alapszabály módosítása is a kezünkben van. Értem, amit mondasz.

DR. MIHÁLY OTTÓ: De nem ez volt a kérdés, hogy most módosítjuk-e az alapszabályt.
Az alapszabály szerint mindkét esetben meg kell lenni az 50 százalék plusz egynek.

ELNÖK: Akkor úgy teszem fel a kérdést – mert azért ezt nem szeretném megkerülni –,
hogy akarja-e az Országos Köznevelési Tanács ily módon az alapszabályt módosítani. Aki úgy
gondolja, hogy maradjon a jelenlegi alapszabály, és e szerinti elnökválasztás, az kézfeltartással
jelezze! Ki az tehát, aki úgy gondolja, hogy a jelenlegi alapszabály szerint bonyolítsuk le, vagy a
másik, hogy módosítsuk az alapszabályt. Kézfeltartással szavazzunk!

DR. VEKERDY TAMÁS: Ki akar a jelenlegi alapszabály szerint szavazni?

ELNÖK: Tehát ki az, aki a jelenlegi alapszabály szerinti külön szavazást támogatja? (15)
János, azért hogy világos legyen, arra szavaztunk most... (Közbeszólás: Kettőt tettél fel.) A
jelenlegi szerint tartjuk meg a szavazást. Erre tizenöt igen szavazat volt.

Ki az, aki úgy gondolja, hogy módosítsuk az alapszabályunkat? (4) Ki tartózkodott? (2)
Köszönöm szépen. A jelenlegi alapszabály szerint bonyolítjuk le a szavazásunkat.

Tehát külön szavazunk az Országos Köznevelési Tanács elnökére, külön az alelnökére.
Még egy javaslat felvetődött, de őszintén szólva egy kis segítség kellene, hogy az

alapszabályunkban ez hogy van. Felvetődött az a javaslat – régebbi ciklusainkban is megtörtént –
, hogy ne a teljes ötéves ciklusra válasszunk OKNT-elnököt, hanem két-három évre, két és fél
évre, fél ciklusra. Az a kérdésem, hogy az alapszabályunkban ez milyen módon van benne.

KOSINSZKY ZSUZSA: Az OKNT maga állapítja meg, hogy milyen időintervallumra
választ.

ELNÖK: Akkor az alapszabályba nem ütközik. Mielőtt a személyi kérdésekről beszélünk,
nézzük meg, hogy az OKNT jelen lévő tagságának mi a véleménye erről. Még egyszer
mondanám tehát:

Lehetőség van a teljes ciklusra választani elnököt és alelnököt. De az OKNT-nek
lehetősége van arra is, hogy a ciklus felére, tehát két és fél évre – vagyis 2009 nyaráig, a tanév
végéig – válasszunk elnököt, vagy az öt esztendőre.

A kérdés tehát, ki az, aki úgy dönt, hogy az Országos Köznevelési Tanács mind az
elnököt, mind az alelnököt a teljes ciklus öt évére válassza meg. Aki igen, kérem, kézfeltartással
jelezze! (9)

Ki az, aki dönt, hogy két és fél évre, tehát a ciklus felére... (Dr. Karlovitz János: Egy
ügyrendi javaslatom lenne!) Parancsolj!

DR. KARLOVITZ JÁNOS: Én azt javasoltam írásban is, hogy két évre. (Közbeszólások.)
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ELNÖK: Ragaszkodsz ehhez, vagy maradhatunk a fél ciklusnál? (Többen: Fél ciklus! –
Dr. Karlovitz János bólint.) Köszönöm.

Tehát ki az, aki két és fél évre kívánja az Országos Köznevelési Tanács elnökét és
alelnökét megválasztani? (8 – Megérkezik Szebedy Tas.) Ki az, aki tartózkodott? (1) Ez csak
tizennyolc. (Dr. Závodszky Géza: Megjelent egy szavazati joggal rendelkező tag!) Ez ötven
százalék, ugye, egyszerű többség?

KOSINSZKY ZSUZSA: Igen, de akkor sincs meg.

DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Elnök úr, elnézést, nem akarok obstrukciót, de még nem
történt meg a szavazás, amikor belépett egy tag. Ezt a szavazást meg kellene ismételni.

ELNÖK: Hozzájárul a tagság, hogy megismételjük a szavazást? (Egyetértő bólogatások.)
Tehát mehet még egyszer.

Tas, a következőbe estél éppen be: van egy olyan javaslat, hogy az Országos Köznevelési
Tanácsnak van választási lehetősége arra, hogy az egész ciklusra válasszon elnököt és alelnököt,
valamint van arra lehetőség, hogy ennél rövidebb időtartamra. Abban állapodtunk meg
előzetesen, hogy felteszem a kérdést: öt évre válasszuk, teljes ciklusra, vagy a ciklus felére, két
és fél esztendőre. Erről szavazunk tehát most második menetben.

 Ki az, aki úgy szavaz, hogy a Köznevelési Tanács elnökét és alelnökét a teljes ötéves
ciklusra válasszuk most meg? Kézfeltartással jelezze! (12) Változik a világ...

Ki az, aki úgy dönt, hogy két és fél esztendőre? (9) És ki tartózkodott? Senki, mert
huszonegyen vagyunk.

Akkor tehát az Országos Köznevelési Tanács öt esztendőre választja mind az elnökét,
mind az alelnökét.

Van-e még a választással kapcsolatos ügyrendi felvetés? (Nincs.)
Akkor meg fogom jelölni először, hogy az elnöki posztra kik kaptak jelölést. Ezt

követően megkérdezem a jelöltektől, hogy vállalják-e a jelölést – ugyanígy lesz az alelnökök
estében is, természetesen. Amennyiben vállalják, akkor kérünk egy rövid – nevezzük
programbeszédnek –ismertetést, hogy hogyan képzelik el működtetni az Országos Köznevelési
Tanácsot, mit tartanak fő céljának, elnökként melyek azok a súlyponti kérdések, amelyeket
nagyon fontosnak tartanak.

Ha ez megtörtént, ezt követően titkos szavazás lesz. A szavazócédulák részben elő
vannak készítve... (Kosinszky Zsuzsa: Ha meglesznek a jelöltek, felvezetjük, és sokszorosítjuk.)

Ahhoz, hogy az Országos Köznevelési Tanács elnököt tudjon választani, tizenhárom igen
szavazatra van tehát szükség. A kérdés az még, hogy egy szavazatszámláló bizottságot is kell
választanunk, három főből. Ki az aki ezt a nemes feladatot tudná vállalni? (Jelentkeznek.)
Karlovitz János, Iker János és Hunyady Zsuzsa. Köszönöm szépen.

Bizottságunk, a jelölőbizottság csonka módon, de ülésezett fél tíztől. Abban állapodtunk
meg, hogy a jelölések számát nem ismertetjük itt, mert az esetleg indokolatlanul orientálná az
Országos Köznevelési Tanácsot a szavazásban, csak a jelöltek nevét ismertetjük. Ez után átadom
a szót egy igenre vagy egy nemre a jelölteknek, és aztán kezdődne a bemutatkozás.

Jelölést kapott az Országos Köznevelési Tanács elnöki posztjára Loránd Ferenc.
Jelölést kapott az Országos Köznevelési Tanács elnöki posztjára Závodszky Géza.
Jelölést kapott az Országos Köznevelési Tanács elnöki posztjára Iker János, és
jelölést kapott az Országos Köznevelési Tanács elnöki posztjára Szenes György.
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Kérem ebben a sorrendben a nyilatkozatokat, hogy megválasztásuk esetén vállalják-e az
OKNT elnöki tisztségét. Feri?

DR. LORÁND FERENC: Igen.

ELNÖK: Géza?

DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Szimbolikus a többes jelölés – igen, köszönöm.

ELNÖK: János?

DR. IKER JÁNOS: Köszönöm szépen, nem.

ELNÖK: És végül én sem vállalom az Országos Köznevelési Tanács elnökségét.
Ketten vannak tehát akkor. Melyikőtök kezdi a rövid felvezetést?

DR. ZÁVODSZKY GÉZA: A korelnökség miatt és az ábécésorrend miatt is Loránd
Ferenc.

DR. LORÁND FERENC: Ez szimpatikusabb (Derültség.) – bár tényszerű volt a másik is.

ELNÖK: Ferikém, tiéd a szó.

DR. LORÁND FERENC: Szeretném mondani, hogy az eddigi működéshez képest milyen
vonatkozásban kellene erősíteni az OKNT kompetenciáit, illetve hatalmi súlyát.

Az egyik: érvényt kellene szerezni annak, hogy ez egy előkészítő, nem pedig döntést
utólag legitimáló testület. Nagyon sokszor előfordult, hogy olyan időben, olyan fázisban kaptuk
meg a törvényjavaslatokat, miniszteri rendeletek tervezetét, amikor már csak vagy jóváhagyni
vagy elvetni volt módunk. Ez időnként azért volt kínos, mert egy negatív döntés esetleg egy
folyamatban lévő ügymenetet akadályozott volna.

Megválasztásom esetén igyekezni fogok érvényt szerezni annak, hogy a döntés-
előkészítés fázisában kapjuk meg az anyagokat. Ami azt jelenti, hogy ha időben nem kapjuk meg,
akkor akármennyire szorít a cipő, nem tűzzük a következő ülés napirendjére.

A másik, hogy majd amikor sor kerül a működési szabályzatunk módosítására, bizonyos
értelemben ennek lesz konzekvenciája, egy legközelebbi közoktatási törvény módosítása, ahol az
Országos Köznevelési Tanács funkciója elsősorban a tartalmi szabályozás kérdéseiben biztosít
különféle jogosítványokat. Ez az előző fázisban vált tulajdonképpen pesszimista
megfogalmazásban vétójoggá – én jobban szeretném jóváhagyási jogként megfogalmazni, de
mindenképpen döntési jog. Ez azonban nem volt tiszta. Mondok egy példát. Amikor a kétszintű
érettségi bevezetéséről volt szó, akkor az OKNT – velem együtt – nem szavazott a
kétszintűségre, ugyanakkor az érettségi tartalmi kérdéseiben volt egyetértési jogunk. Ez a kérdés,
hogy a tartalmi szabályozásban van az OKNT-nek egyetértési joga, egyszerűen fogalmilag nem
volt tiszta, hogy mi az, ami a szervezeti részhez tartozik, és mi nem. Javasolni fogom
megválasztásom esetén mindjárt a következő ülés napirendjére tűzni ennek a kérdésnek a
tisztázását, hogy a saját kompetenciánkat egészen világossá tegyük.
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Lényegében ennyi. Ha megválasztanak, én nagyon szeretném ugyanabban a szellemben
megélni ezt az elnöki pozíciót. Én nagyon kellemes terepnek tartom, nagyon korrekt volt az
együttműködés, nagyon korrekt volt a véleménykülönbségek artikulálása is:
szenvedélymentesen, de elkötelezettséggel képviselhette mindenki szabadon az álláspontját.

Ennyi.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Závodszky Géza!

DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Nagyon figyelemre méltó volt, amit Loránd Ferenc mondott,
ezzel teljes mértékig egyetértek. Én nem vettem részt az előző ciklusban, tehát ilyen konkrét
információkkal nem rendelkezem, de kívülállóként – már amennyiben az OKNT munkájában
nem vettem részt, de a magyar oktatásügyet figyelemmel kísértem – úgy tapasztaltam, nem
érvényesült kellő súllyal az érdekérvényesítési képesség, egyáltalán a szakmaiság bizonyos, a
közoktatás egészét, a közoktatás és nevelés egész rendszerét érintő kormányzati vagy parlamenti
döntésekben. Úgy tűnik számomra – és azt hiszem, nem vagyok egyedül –, hogy az egyébként a
társadalom számára vitális közgazdasági érdekek, mechanizmusok és terminológia túlságosan
rátelepedett magára az oktatási rendszerre is, mint nagy rendszerre. Azt szeretném, hogyha az
OKNT a törvényi felhatalmazás szélső keretéig terjeszkedve – ahogy az az előbb el is hangzott –,
ezt a folyamatot valamilyen módon jó irányba terelné. Egyébként magának az elnöki szerepnek
véleményem szerint az igazi elismerése, igazán akkor jó az elnöki szerep, hogyha észre se
vesszük. Bizonyára egyetértünk, és bizonyára így is volt, hogy az elnök magukra a döntésekre és
az érdemi ügyekre nem gyakorol befolyást, hanem a jószolgálatával segíti a dolgok
gördülékenyebb előrehaladását. Én így fogom fel az elnök szerepét.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen.
Tisztelt Tanács! Azt gondolom, kellő bölcsességgel tudunk választani a két jelölt között.

Van-e, amiben még úgy gondoljátok, hogy feltétlenül szükséges megnyilvánulni? János,
parancsolj!

DR. KARLOVITZ JÁNOS: Tekintve, hogy harmadik ciklusom kezdem magam is, tehát
itt voltam három ciklusban, és most egy döntő pillanat van, mert a következő ciklus elején állunk,
én azért szeretnék három pontban rávilágítani arra, hogy mit csináltunk jól, hogy érzem, és mit
csináltunk rosszul, illetve, hogy az eddigi vezetés mit csinált jól, mit rosszul. Azt hiszem, ha
valaki egy bizottságot vagy egy tanácsot vezet, akkor ő a felelős ezért.

Volt itt sok jó – egyetértek Loránd Ferenccel, hogy valóban a szellemiség, a pedagógus
elkötelezettség; áthidaltuk a mindenféle ocsmány politikai meg egyéb viszályokat, és itt
pedagógusok ültek, akik mindig a pedagógiai szempontok szerint bírálták el a dolgokat. Azzal
egyetértek, hogy korrekt volt, de azzal, hogy kellemes, nem. Mert az nem is cél, hogy kellemes
legyen itt, hanem – majd erre mindjárt rávilágítok. Aztán volt sok jó, nagyon okos észrevétel,
bámultam a kollégáimat, hogy milyen jól látják a dolgokat.

Mi az a három, amit nehezményezek, és amit a jövőben, azt hiszem, jobban kell csinálni?
– ez önkritika és egyben kritika is.

Az első a határozatképesség. Itt ültünk órákig, emlékszem, szenvedtünk, és
határozatképtelenek voltunk nagyon-nagyon sok ideig, már az ülések közepétől, nem a végén. És
erre nem volt erőnk, hogy ezt valahogy kiirtsuk. Mondhatni, hogy mit tehet egy elnök, egy
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vezető, mert fegyelmezni nem lehet, de nyilvánosságra lehetett volna hozni, hogy kik
hiányoznak. Nincs egyetlen összefoglaló sem arról, hogy ki mikor mennyit vett részt, mennyit
hiányzott. Tessék ezt mindig vezetni, év végén elszámoltatni, mert közös érdekünk. Ezzel nem
ellentmondok a leendő vezetőségnek vagy az eddiginek, hanem segíteni szeretném, hogy
működőképesebb legyen, mert kintről röhögnek minket ilyen szempontból, mert olvassák a
jegyzőkönyveket. Én nagyon komoly embereket ismerek, akik olvassák a jegyzőkönyveinket, és
röhögnek rajta, hogy mik vannak itt, hogy soha vagy alig vagyunk határozatképesek.

A másik: több kezdeményezés. Itt mi az elmúlt öt évben inkább rágtuk azokat a csontokat
– néha gumicsontokat -, amiket a minisztérium idetett. Mert amikor nincs beleszólási
lehetőségünk, az gumicsont. De kezdeményezés főleg az elején volt csak, a NAT-tal. Az volt egy
nagyszabású, amikor Báthoryék ezt a NAT-ot a társadalmi szervezetek oldaláról fölvetették, és
elindították. Többre nem nagyon emlékszem. Ebben én is hibás vagyok, meg mindannyian. Horn
Gyuri tényleg mindig kezdeményező volt – és nekem ő a mintaképem, hogy tényleg hogy lehet
egyszerre kezdeményezni és egyszerre hozzászólni azokhoz a dolgokhoz, amiket elénk adnak.

A harmadik pontom pedig az életszerűség. Mi azért amikor vitatkozunk valamin,
legtöbbször figyelmen kívül hagyjuk – mondván, hogy nem vagyunk benne illetékesek –, ami a
pedagógustársadalmat, a szervezeteket, a gyerekeket, a szülőket foglalkoztatja. Hogy csak kettőt
mondjak: feltétlenül ragaszkodni fogok hozzá, hogy ha ez a pornóügy megy, illetve a
pedofiltörvény-ügy, akkor, bár nekünk nincs hozzá jogunk, hogy beleszóljunk, de foglaljunk
állást, hogy nem tetszik. Mert nincs pedagógus vagy szülő, akinek ez tetszene. Vagy ilyen az
iskolabezárások, az iskolaátszervezések ügye. Nem az, hogy nekünk most jogunk van
megakadályozni, de jogunk van kérni, hogy tessék letenni a tervet az asztalra, ami alapján ez
megy, és ne vaktában, eszetlen módon menjen a dolog.

Végül a pótkérésem az új elnökhöz: a tankönyvügy. Rendbe kell hozni a tankönyvügyet,
mert nincs rendben. Ezer sebből vérzik, de helyre lehetne hozni, csak elszántság kellene.
Töredékét kellene javítani a rendeleteknek, talán húsz százalékát ahhoz, hogy Európa legjobb
tankönyvprocedúrája legyen, mert jelenleg Európa legdrágább, legvacakabb, legbürokratikusabb
tankönyvprocedúrája a miénk. Ez tehát egy külön kérés.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen Karlovitz Jánosnak az útravalót a jövendő elnöknek.
Feri, parancsolj!

DR. LORÁND FERENC: Szeretnék reagálni erre. Mindjárt a háromból az első a
határozatképesség. Nagyon nehéz felnőtt embereknek azt mondani, amikor bejelentik, hogy
nekik tizenkettőkor el kell menni, hogy nem lehet. Mindannyian felelősek vagyunk, akik itt
ülünk. Aki úgy dönt, hogy el kell mennie, azt én mint elnök csak tudomásul tudtam venni,
legfeljebb csóváltam a fejemet. Amikor viszont olyan volt a napirend, és megvolt a veszélye,
hogy a végére elfogyunk, igyekeztem megváltoztatni a tárgyalás sorrendjét, hogy még
határozatképesek legyünk. Hogyha ebben mulasztás terhel, hogy nem voltam elég éber, nem
sejtettem meg eléggé a búcsúszimfónia méretét, akkor ezen a jövőben én változtatni fogok.

A másik a több kezdeményezés. János, bizonyára emlékszel rá, hogy úgy kezdtünk
dolgozni a ciklus elején, hogy ez az OKNT feladattervet vitatott meg, amelyben exponálta azokat
a kérdéseket, amelyeket kezdeményezőként óhajt a napirendjére tűzni. Most nem készültem erre,
hogy megnézzem a jegyzőkönyvből, de szeretném a jövőben is, ha módom lesz, proponálni, hogy
fogadjunk el egy, a minisztériumtól teljesen független, általunk a legfontosabbnak tartott és a
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kompetenciánk körébe tartozó kérdést, amit napirendünkre tűzünk, és osszuk el, hogy melyik
havi ülésünkön terjesszük be.

A harmadik az életszerűség. Ez fölveti azt, hogy mi vagyunk mi. Vagyunk-e egy olyan
szervezet, amely a minisztériumnak, az oktatáspolitikának – vagy nem az oktatás-, hanem
általában a politikának – valamiféle kontrollszerve, vagy akár csak hivatalánál fogva olyan
grémium, amelynek ezekben állást kell foglalni. Aki valamiben állást akar foglalni, és ide
határozati javaslatot terjeszt be, annak mindig módja volt azt beterjeszteni, és vitára szánni. Azt
már a grémium dönti el, hogy ebben magát illetékesnek érzi-e vagy sem. Én attól egy kicsit
óvnám magunkat, hogy a közoktatási törvényben meghatározott kompetenciákat addig a
szélességig terjesszük ki, hogy véleményt nyilvánítsunk olyan kérdésekről, amikhez a megfelelő
információink nem állnak rendelkezésre. Ez döntés kérdése lesz minden egyes estben, ha valaki
beterjeszti a javaslatát, én mindig foglalkozom vele, szavazunk, ebben az esetben térjünk-e el
attól a funkciótól, amelyre minket létrehoztak.

Ennyit arról, amit Karlovitz János mondott.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még? Tessék!

DR. SZABADOS LAJOS: Néhány rövid gondolatom lenne nekem is. Az egyik, hogy az
itt elhangzottak is, meg a tapasztalatok is a felé visznek engem, hogy az Országos Köznevelési
Tanácsnak önmagával is kellene foglalkozni. A politika – bocsánatot kérek – ránk erőltet olyan
mennyiségű anyagot, hogy nincs időnk azzal foglalkozni, hogy ez hogy illik a képünkbe, hogy
fogjuk megtárgyalni. Én azt gondolom, most is könnyebb lenne a helyzetünk, hogyha az ötéves
ciklusnak megtörtént volna egy értékelése, és letesszük, miket értünk el, milyen hiányosságaink
vannak. Egyetlenegy példát szeretnék hozni arra, amit most elmondtam. Karlovitz János
barátom-kollégám felvetette a tankönyvügy kérdését – együtt voltunk a bizottságban. Magyar
Bálint miniszter úr az utolsó időszakban végigverte – szó szerint, így szeretném, ha a
jegyzőkönyvben maradna –, hogy megreformáljuk a tankönyvügyet, és az egyszerűsítés helyett a
bonyolultabb felé mentünk, és az lett az eredménye, úgyhogy az új bizottságnak most megint
lehet rendbe tenni ezt.

Én tehát azt gondolom, a szakma józansága nagyon fontos, hogy a politikusokat
megállítsa bizonyos dolgokban. A politikusnak az az érdeke, hogy sok strigulát húzhasson, hogy
az ő időszakában mennyi mindent változtatott meg, mert amikor a történelemkönyvet olvassák,
akkor már őket ez annyira nem érdekli, hogy ez a strigula a jóhoz került, vagy a rosszhoz.
Nekünk kell közreműködni abban, hogy most orientáljuk, hogy ez valószínűleg a történelem
melyik lapjára fog kerülni.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Lezárhatjuk ezt az előzetes útravalót meg a „hogyan
tovább?”-bal kapcsolatos dolgokat?

A szavazásra milyen módon kerül most sor?

KOSINSZKY ZSUZSA: Felkerül a két név, ezt sokszorosítom, kiosztjuk, és utána titkos
szavazással...

ELNÖK: Dobozunk van. Amíg a sokszorosítás megtörténik, a kiosztás megtörténik, egy
ötperces szünetet tartunk. (Megérkezik Görbe László.) Utána szavazunk.



12

(Rövid szünet, mialatt elkészülnek a szavazólapok.)

ELNÖK: Mindenki megkapja a szavazócédulát. Azt kérem, hogy a név mellé,
egyértelműen, abban a sorban, jól látható pipa vagy iksz kerüljön – ahogy a választásokon is
megszoktuk. Tehát nem aláhúzás, hanem pipa vagy iksz a név mellett, az az érvényes szavazat.
Utána Zsuzsa körbemegy ezzel az urnával, és megkérem majd a szavazatszámláló bizottságot,
hogy legyenek kedvesek összesíteni.

(Rövid szünet, mialatt megtörténik a szavazás és a szavazatok összeszámlálása.)

ELNÖK: A szavazás érvénytelen: tizenegy-tizenegy szavazatot kapott mindkét jelölt.
(Zaj.)

DR. IKER JÁNOS: Szeretném pontosítani: a szavazás nem érvénytelen, hanem
eredménytelen – használjuk pontosan a fogalmakat!

DR. SZABADOS LAJOS: És most mi a teendő?

ELNÖK: Addig szavazunk, amíg valamelyik jelölt tizenhárom szavazatot nem kap.

DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Most már az egyszerű többség is elég!

ELNÖK: Nem így van: ötven százalék plusz egy. A teljes tagságé. Olvassuk el!
(Kosinszky Zsuzsával a szervezeti és működési szabályzatot tanulmányozza.)

DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Helytelen, de ez van.

ELNÖK: Tehát a rendes tagság ötven százaléka plusz egy.

DR. ZÁVODSZKY GÉZA: De itt van, hogy az OKNT általában egyszerű többséggel,
nyílt szavazással dönt, és kivétel: titkos szavazással dönt – ebből az következik, hogy a
jelenlévők egyszerű többsége.

ELNÖK: Az elnökre külön rész vonatkozik.

KOSINSZKY ZSUZSA: A 24. pont.

ELNÖK: Direkt elmondtam ezért.

DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Én csak könnyíteni akartam.

ELNÖK: Köszönjük a segítséget – nem sikerült a könnyítés.
Nézzük meg még egyszer: a 24. pont az, amelyik a tisztségviselők választásáról szól. E

szerint az elnököt...
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DR. IKER JÁNOS: Szeretném módosítani, mert nem úgy szerepel, hogy 50 százalék
plusz egy szavazat, hanem „ötven százalékánál több” szavazat. Akkor a tizenkettő is jó. A
mögötte lévő tizenhárom nem jó, számítási hiba.

ELNÖK: Talán a régiek emlékeznek rá, tisztelt Köznevelési Tanács, hogy ebből óriási
vita volt, amikor az előző ciklusban választottunk OKNT-elnököt. Akkor is 23 tagú volt az
OKNT, annak az 50 százaléka 11,5 – fél ember nincsen, ezért az 50 százalék plusz egy fő, az
tizenkettő plusz egy, és a tanult matematikusok azt mondták, hogy akkor ez tizenhárom.

Nahalka, aztán Hadházy!

DR. NAHALKA ISTVÁN: Miután én is tanult matematikus vagyok, ezt a 24. pontot
felolvasnám: „E tisztséget csak a rendes tagok szavazatának 50 százalékánál több szavazattal
lehet elnyerni.”. Az 50 százalék lehet törtszám is, ami annál több, az akár 0,5-del több, tehát
tizenkettővel is el lehet nyerni.

ELNÖK: Akkor szavazásra teszem fel az értelmezést, hogy az egyértelmű legyen, mert
akkor a tisztségviselők... (Zaj.) Egy másik matematikust szeretnék felkérni... Tibor, tiéd a szó!

DR. HADHÁZY TIBOR: A 24. pontra vonatkozóan előbb elhangzott néhány mondat
tökéletesen stimmel. A baj az – és azért írtam le a javaslataim között –, hogy ez a metódus a
jelenleg érvényes szmsz-ünkben teljesen következetlenül jelenik meg. Nevezetesen 50 százalék
plusz egyek vannak, vannak olyan pontok – az meg már tizenhárom! Van, ahol ki van írva, hogy
tizenhárom. Itt most az egyes pontok ellentmondásosak: az egyiknél tizenkettő, a másiknál
tizenhárom szükséges. Ezt rendbe kell tennünk.

A most hatályos szmsz az, amit a kollégám mondott. (Dr. Szabados Lajos: A
matematikában van fél ember! – Zaj.) Kérem szépen, tartsuk a formákat, hogy tudjunk szavazni!
Görbe László!

GÖRBE LÁSZLÓ: Hogyha nem lépünk ki a matematika szabályai közül, tehát az
ötvenhez adunk egyet, az 51 százalék. De ha nem azt mondja, hogy 50 százalék plusz egy fő, az
egész mást jelent. Az 50+1 az ötvenegy százalék, és a 12 kimeríti az 51 százalékot.

ELNÖK: Mihály Ottó!

DR. MIHÁLY OTTÓ: Csak egyetlen dolgot mondanék. Lehet számolni, és e tekintetben
biztos, hogy jogi értelemben van egy szöveg, amely érvényes. Ez a szöveg jelenleg kötelező
érvényű, ezt tudom mondani, és ide tizenhárom van írva.

ELNÖK: Nincs benne! (Horn György: Az csak egy mellékmondat. – Zaj, közbeszólások.)
Tisztelt Tanács! Rosszabbak vagytok, mint az iskolában a kedves tanulók! Ne egymás

szavába vágjunk, hanem próbáljuk meg a parlamentáris szabályokat betartani. Mihály Ottó azt
mondta, hogy ott van zárójelben a tizenhárom fő. Az egy félreértés: az a módosítási javaslat. Az
eredeti szövegben nincs benne. Az eredeti szöveg úgy hangzik, hogy a tagok 50 százalékánál
több.

DR. MIHÁLY OTTÓ: Gyerekek, erre a szövegre nem írta rá senki, hogy ez tervezet!
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KOSINSZKY ZSUZSA: Elnézést, ez valóban hiba.

ELNÖK: Elnézést kérünk! Tervezet, úgy vannak benne a tagok által javasolt
pontosítások, hogy ez az új javaslat lesz, és úgy van színnel megkülönböztetve, a
korrektúrajelöléssel – ami itt nem nagyon látszik –, hogy ebben a tizenhárom fő – most csak erről
beszéljünk – a javaslat. Egyelőre az érvényes szövegben nem szerepel a tizenhárom fő. Az
érvényes szmsz-t mindenki megkapta.

További kiegészítés? Hozzászólás? (Nincs ilyen jelzés.) Akkor, azért, hogy egyértelmű
legyen: e szöveg szerint mindenki elfogadja, hogy a tizenkét fő elegendő mind az elnök, mind az
alelnök megválasztásához? Kézfeltartással jelezze, aki ezzel egyetért! (Szavazás.) Ki az, aki
ellene van? (Nincs ilyen.) Ki tartózkodott? (1) Egy tartózkodással tehát a tanács elfogadta, hogy
tizenkét szavazat elegendő az elnök, illetve alelnök megválasztásához – megismételjük a
szavazást.

DR. VEKERDY TAMÁS: Én ezt egy kicsit reménytelen processzusnak tartom, mert nem
látom nagy valószínűségét, hogy az itt ülők három percen belül megváltoztatják a véleményüket.
(Dr. Szabados Lajos: Volt már rá példa!) A másik, hogy mivel Tas később jött, nem tudom, tőle
begyűjtöttétek-e az elnökjelöltek teljes listáját, vagy az övé kimaradt. Mert, csak úgy mellékesen
megjegyzem, hogy biztos vagyok benne, hogy egy-két jelölt neve, akiről én tudok, hogy jelölték-
jelöltük, nem került felolvasásra. Hátha érdemes lenne megkérdezni Tast, hogy hozzá ki futott be,
hátha az módosít.

A harmadik: kellene egy átmeneti megoldást találnunk arra az időre, mert ha most
megismételjük, és megint eredménytelen lesz, kellene valami folytonosság, amíg mégis sikerül
egyszer döntenünk. Hogy csak ezzel foglalkozunk, az túlzott időpocsékolás.

ELNÖK: Parancsolj, Tas, tiéd a szó!

SZEBEDY TAS: Elektronikusan elküldtem elnök úrnak - én tizenkét főt kérdeztem meg -
, és az egybeesett az elhangzottakkal. Alelnöki posztra volt további jelölés, az elnöki posztra
nálam is ugyanez a két jelölt volt, illetve Szenes Gyuri, aki viszont mondta, hogy nem, tehát ő
kiesett.

Magyarul: az általam begyűjtött javaslatok az itt előterjesztett javaslatokkal megegyeztek,
még akkor is, ha esetleg ez nem jutott volna el hozzátok – de én elküldtem.

ELNÖK: Én ennek tudatában voltam, de most megnyugtattál – köszönöm szépen.

DR. VEKERDY TAMÁS: Engem nem, de nem baj, ezen ne akadjunk fenn.

ELNÖK: Tamás ideges maradt, de ez nem probléma. (Derültség.)
Tisztelt Tanács! Ne előlegezzünk meg semmit sem! Egy második fordulót mindenképpen

tegyünk meg a szavazásban, és ha változatlanul eredménytelen, ha nem tudunk elnököt
választani, akkor megbeszéljük – nekem is lesz javaslatom -, hogy hogyan folytassuk. Mert ma
már harmadikat-negyediket biztosan nem fogunk tartani, hanem a következő ülésre elnapoljuk.
Addig pedig az a tiszteletteljes javaslatom, hogy ha elfogadjátok, elvezetgetem addig ezt a
tanácsot.
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DR. MIHÁLY OTTÓ: A jelölőbizottság folytatja a munkáját, ugye?

ELNÖK: Természetesen, folytatja áldásos munkáját.

DR. VEKERDY TAMÁS: Én azt gondolom, hogy ennek ellenére alelnököt
próbálhatnánk választani, hátha az sikerül.

ELNÖK: Erre majd térjünk vissza, mert lehetséges, hogy az elnökválasztás eredménye
részben befolyásolhatja.

DR. VEKERDY TAMÁS: Elfogadom!

(Rövid szünet, mialatt megtörténik a szavazás és a szavazatok összeszámlálása.)

ELNÖK: Tisztelt Köznevelési Tanács! Vekerdy Tamás látnok volt: az eredmény nem
változott semmit sem. Jó pszichológusként érezte, hogy ebben nem lesz ma változás: tizenegy-
tizenegy.

Hozzájárul-e az Országos Köznevelési Tanács, hogy a szavazás érdekében a tanács
legközelebbi ülését – amelynek időpontja március 8-a – ismételten tíz órakor kezdjük el, hogy a
napirendeket is tudjuk tárgyalni?

Nem akarom magamat előrenyomni, de ha addig hozzájárultok, hogy vezessem az OKNT
ülését, akkor tudunk tovább dolgozni. Ha nem, akkor pedig válasszunk egy levezetőt!

Az első lépés tehát az a kérdés, hogy folytassuk-e tovább a szavazást. Ki az, aki úgy dönt,
hogy ne folytassuk, hanem 8-ára tegyük át az elnök és alelnök megválasztását, kézfeltartással
jelezze! (Szavazás.) Ez látható – talán abszolút – többség. Ki az, aki ellene volt? (0) Ki
tartózkodott? (0) Tehát 8-án folytatjuk. (Szebedy Tas: Ügyrendi kérdésem lenne.) Parancsolj!

SZEBEDY TAS: Az OKNT levezető elnökkel is meg tudja-e tárgyalni a napirendi
pontokat? Mert ha igen, akkor jó, de...

ELNÖK: Szerintem igen – ha engem kérdeztek –, de csak akkor, ha hozzájárultok. Ezt is
fölteszem szavazásra.

Hozzájárul-e a tanács – és most úgy tenném fel -, hogy az új elnök megválasztásáig –
mert nem tudom, 8-án mi történik – levezetőként, nem teljes jogkörrel, az Országos Köznevelési
Tanács üléseit vezessem? Ki az, aki ezt támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki ellene van? (0)
Tartózkodás? (0) Köszönöm szépen.

Tisztelt Tanács! Szerintem tartsunk egy lélegzetvételnyi szünetet, és aztán folytassuk!

(Szünet: 11.10 – 11.27)

ELNÖK: Akkor tehát, a helyzet tisztázására: az alelnökválasztás is 8-ára tevődik. A
jelölőbizottság mandátuma meghosszabbodik ezek szerint 8-áig, folytatjuk a beszélgetéseket,
egyeztetéseket, és természetesen nem fog sor kerülni a mai napon a bizottságok megalakulására
sem. Köröztetnénk közben egy papírt, mert jó lenne, ha eddig eljutnánk az első körben, hogy ki
milyen bizottságban szeretne részt venni. Tehát ez egy előzetes „kívánságlista” ahhoz, hogy
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aztán majd tudjunk szavazni, ha szükséges, hogyha többen vannak egyik-másik bizottságban. Ez
tehát most körbemegy, hogy mindenki az óhaját megjelölhesse – ami nem biztos, hogy sikerülni
fog, hiszen létszámlimitek vannak. Erről úgyis fogunk részletesen beszélni, amikor a következő
ülésen ide kerül.

Akkor a napirendjeinken mennénk sorba. Mielőtt ezt megtennénk, a miniszter úr
képviseletében Kosinszky Zsuzsa átadná a miniszter úr felkérő levelét annak a két tagtársunknak,
akik az első alakuló ülésünkön nem tudtak részt venni.

KOSINSZKY ZSUZSA: Elnézést, hogy magamhoz ragadtam ezt a feladatot, de két
OKNT tag, akik a múltkor hivatalos elfoglaltságuk miatt nem tudtak az ülésen részt venni, nem
tudta átvenni miniszter úrtól, ezért most az ő nevében szeretném átadni. (Átadja a megbízólevelet
dr. Trencsényi Lászlónak és dr. Cseh Sándornak. – Taps.)

ELNÖK: A napirenddel kapcsolatosan szeretném megszavaztatni, hogy kinek van
ellenvetése. Géza, parancsolj!

DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Szeretném javasolni a napirend megváltoztatását, mert, mint
az előzőek során kiderült, vannak bizonytalanságok. Az ülés első szakaszában kiviláglott, hogy
vannak bizonytalanságok az szmsz körül, arról nem is beszélve, hogy az szmsz, amit nyilván
érvényesnek kell tekintenünk – mert nincs más –, azt mondja valahol, hogy megalkotjuk,
megszavazzuk stb. Nem akarok hosszú indoklást mondani, a javaslatom lényege, hogy az szmsz-t
vegyük elő második napirendi pontként, mert az előterjesztett napirend – bár kétféle meghívót is
kézhez kaptunk – rendkívül zsúfolt. Ha ezek sürgősek – ebben a pillanatban nem tudom
megítélni, ez nyilván kormányzati, minisztériumi kérdés –, akkor én kész vagyok, talán
tagtársaim is, egy rendkívüli ülésre. De hogyha komolyan vesszük, biztos, hogy nem tudjuk
végigvenni.

Én tehát melegen ajánlom, javaslom, hogy az szmsz módosítását, véglegesítését vegyük
második napirendi pontként.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Természetesen meg fogom szavaztatni, csak kiegészítésként,
mihez tartás végett: Varga Mária Beáta egy óráig tud itt lenni, tehát ha ezeket a napirendi
pontokat nem vesszük elő, akkor egyáltalán nem tudunk a mai napon előterjesztésként tárgyalni
róluk.

Megoldás lenne az, hogy először vennénk ezeket, egy óráig befejezve, utána szünetet
tartunk, és folytatnánk esetleg az szmsz-ünkkel. Ezt szeretném javasolni.

SZEBEDY TAS: Ügyrendi javaslatom lenne. Tekintettel arra, hogy „tyúk és tojás”
problémát érzékelek, a jogérzékem zavarban van. Ugyanis a létező szabályzat szerint elnöknek
vagy alelnöknek kell vezetnie egy olyan ülést, ami döntést hozhat például pont a működési
szabályzat módosításában. Ezt a döntést viszont még nem tudtuk meghozni.

Én azt tartanám legális megoldásnak, hogyha csak javaslatokat fogalmaznánk meg, tehát
a döntését ennek a javaslatnak majd az elnök vezetésével tennénk meg, és nem az elnökválasztás
előtt – én csak az eddigi gyakorlatra hivatkozom, ahol hasonló esetek már előfordultak –, hogy ne
legyen később senkinek olyan érzése, hogy valamit nem legálisan tettünk.

ELNÖK: További hozzászólások ezzel kapcsolatosan?
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HORN GYÖRGY: Támogatom Závodszky Géza javaslatát, hogy ezt vegyük előre, és
szerintem a szervezeti szabályzat jelen állapotában nem ad az elnöknek olyan jogosítványt –
bárki vezethetné, a testület dönt. Ha mi megszavazzuk, akkor meg van szavazva, függetlenül
attól, hogy ki kinek adott szót.

ELNÖK: További hozzászólások? Trencsényi László!

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Tényleg röstellném magam, hogyha a mai napunkat
ügyrendi kérdésekkel töltenénk, miközben legalább valamiben tovább kellene lökni a
minisztérium kerekét. Ezért egy olyan határozattal kellene módosítanunk az szmsz-ünket, hogy
rendkívüli estekben a tanács egyhangú egyetértésével ülést levezető elnököt bízhat meg. Jelenleg
ugyanis csak elnök vagy alelnök vezetheti az üléseket. Megszavaztunk téged, Gyuri, de az szmsz
ezt nem tette lehetővé. Hogyha csak ezt a mondatot korrigálnánk az szmsz-ben – ezt most
megtehetjük -, hogy rendkívüli esetekben – talán azt is hozzátenném, hogy konszenzussal – a
tanács ülést levezető elnököt választhat. Akkor innentől kezdve el tudjuk kezdeni a munkát. A
többire ráérünk.

ELNÖK: Félek, hogy Trencsényi Lacinak igaza van, tudniillik, a működési szabályzat
15/b pontjában szerepel, hogy az OKNT ülését az elnök vagy az alelnök vezeti. Semmi olyan
dologról nincs szó, hogy levezető elnök vezetheti.

Géza!

DR. ZÁVODSZKY GÉZA: A 18/d azt mondja, hogy a jelen lévő tagok kétharmados
többségének egybehangzó szavazatára van szükség az elnöki jogkör gyakorlásakor. Ez nekem azt
mondja, hogy az elnöki jogkört egyes esetekben át lehet adni, át lehet ruházni.

DR. HADHÁZY TIBOR: Ez a bizottsági elnökökre vonatkozik.

DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Ez nem derül ki ebből a szövegből.

ELNÖK: A 18-asról beszélsz, ugye?

DR. ZÁVODSZKY GÉZA: A 18/d. Számomra ezt mondja – de lehet, hogy más volt a
szándék.

ELNÖK: Igaz, ez ebből nem derül ki. A gyakorlat eddig az volt, hogy ez a bizottságra
vonatkozik – ahogy ezt Hadházy Tibor is mondta. De ebből a szövegkörnyezetből ez egyáltalán
nem derül ki.

DR. SZILÁGYI JÁNOS: Ha azt írta volna, hogy az Országos Köznevelési Tanács, akkor
lenne így. Nem azt írja, hogy OKNT, hanem azt, hogy bizottság.

ELNÖK: Nem írja a bizottságot.

DR. SZABADOS LAJOS: Erre a helyzetre nincs szabály, alkotni kell!
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ELNÖK: Loránd Ferenc!

DR. LORÁND FERENC: Én csak kérdezem: van valakinek kifogása az ellen, amit
Trencsényi László javasolt, hogy egészítsük ki a 15/d-t azzal a mondattal, és akkor már
dolgozhatnánk?

ELNÖK: Ahogy látjuk, nagyon sok helyen pontosítani kell az szmsz-ünket. Valószínű,
hogy mi a jogérzékünkkel fogjuk csinálni, a jogászok viszont a szakmájuknál fogva fogják még
egyszer megnézni.

A Trencsényi Laci áthidaló javaslatát tudnám leginkább javasolni, hogy dolgozni tudjunk.
Lehetséges? Elfogadható az a javaslata Lacinak, hogy a 15/b-hez kiegészítést fűzzünk, miszerint
az OKNT ülését elnök vagy alelnök vezeti, rendkívüli esetekben – ha jól emlékszem, így
fogalmaztál – ez a jogkör az OKNT tagságának kétharmados egyetértésével levezető elnökre
átruházható. (Közbeszólás: A jelen lévők kétharmada legyen!) A jelen lévő tagok kétharmados
egyetértésével.

DR. HADHÁZY TIBOR: Én fogom támogatni, hogyha pontosan meg tudjuk fogalmazni.
Ez pont az az eset, amely olyan interregnum áthidalására szolgál, mint amelyet most megélünk.
Ezért is jó különben az, hogy talán nem az szmsz-ben fogunk elmélyedni, mert már erről az
egyetlen pontról beszélgetünk tíz perce.

A „rendkívüli eset” számomra értelmezhetetlen, épp ezért azt javaslom, hogy „Az elnök
vagy alelnök távollétében, akadályoztatása esetén vagy hiányában a testület levezető elnököt
választ” – így és így.

ELNÖK: Ennek majd lesz egy megjelenítése a véglegesben, de igazad van: elnök vagy
alelnök távollétében vagy hiányában – nem akadályoztatva van, most épp nincsen –, a jelen lévő
tagok kétharmadának egyetértésével levezető elnököt választ. Megfelelő ez így? Kézfeltartással
kérem szépen jelezni! (Szavazás.) Úgy néz ki, mintha egyhangú lenne. Ki van ellene? (1) Ki
tartózkodott? (0) Köszönöm szépen a bizalmat.

Akkor kezdjük el a napirendünket!

HORN GYÖRGY: Ügyrendi javaslat volt...

ELNÖK: Ügyrendi javaslat volt Géza részéről az, hogy az szmsz-t kezdjük el. Elállsz
tőle, Géza, vagy tegyem föl szavazásra?

DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Tegyük föl szavazásra!

ELNÖK: Géza azt javasolta, hogy az szmsz-t kezdjük el tárgyalni. A kérdés tehát az,
hogy a napirendek szerint menjünk, vagy Závodszky Géza ügyrendi javaslata alapján az szmsz-t
kezdjük el tárgyalni. Hogyha most nem tudjuk tárgyalni a jogszabálytervezeteket, akkor már
elestünk tőle – ezt azért lássuk, amikor szavazunk. Március 15-éig ezeket a jogszabályokat a
minisztérium meg kívánja jelentetni (Dr. Varga Mária Beáta: Meg kell jelentetni.) Amennyiben
ezt most nem tudjuk tárgyalni, már nem lesz rá alkalmunk, nem tudunk határozatképes ülést
összehozni, tehát a véleményünket nem fogjuk tudni kifejteni.
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DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Adott esetben engem erről meg lehet győzni. Ez mind
alátámasztja azt, amit Loránd Ferenc mondott, hogy folyamatosan kényszerhelyzetbe kerül a
bizottság, tulajdonképpen egy formális tudomásulvétel történik, nyilván nem lehet érdemben
megtárgyalni, tanulmányozni, ha elhangzanak javaslatok, azok már nyilvánvalóan nem
épülhetnek bele – nem beszélve arról, hogy ezt most rohamléptekben kell megtenni. Hajlandók
vagyunk az ügy érdekében, de ez nem jó gyakorlat.

DR. LORÁND FERENC: Én a magam részéről felelősséggel nem tudok egy olyan
dokumentumról szavazni, amelyet most kaptam kézhez, egyszerűen nem volt módom...

KOSINSZKY ZSUZSA: Elnézést, mindegyiket kiküldtük!

DR. LORÁND FERENC: Az szmsz módosításáról szóló javaslatra gondoltam.
Elhangzott, vegyük előre az szmsz-t, ehhez szóltam most hozzá. Az szmsz napirend élére
felvételének számomra előfeltétele, hogy a módosító szövegjavaslatokkal egy kicsit
barátkozhassak. Ezt én rögtönzésnek tartom, és javaslom, hogy ne tárgyaljuk a mai ülésen az
szmsz-módosítást, hanem a következő ülésre ennek a szövegszerű javaslatnak a birtokában
készüljünk föl, és mindjárt határozzuk meg, hogy első napirendi pontként ezzel fogjuk kezdeni.
(Közbeszólásra:) Első a választás, utána az szmsz.

ELNÖK: Van-e még hozzászólás az ügyrendi kérdéshez? Trencsényi László!

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Nekem az a javaslatom, hogy a tárgysorozatot az eredeti
előterjesztésnek megfelelően folytassuk le, viszont hozzátenném azt, hogy szerintem ne kérjük,
hanem határozzunk arról, hogy az előterjesztő a szóbeli kiegészítését három percre korlátozza,
vagy akár el is hagyhatná, mivel valamennyien olvasó emberek vagyunk, miránk a PISA még
nem vonatkozik, szöveget értünk – kezdhessük rögtön a kérdésekkel.

Tehát kérjük a minisztériumot, tartózkodjék attól, hogy meggyőzzön bennünket, csak a
vitában szólaljon meg – ezzel időt nyerünk.

ELNÖK: Egy rövid felvezetés lehetőségét nem vonhatjuk meg.
Akkor erről az ügyrendiről próbáljunk meg szavazni! Parancsolj, Sándor!

DR. CSEH SÁNDOR: Az szmsz azért is fontosabb, mert koherenciába kellene kerülni a
döntésekkel is. Döntöttünk arról, hogy a levezető elnöknek mi a joga. Hogyha megnézzük a 17.
pontot, ebben az van, hogy akkor hozhatunk döntést, ha az elnök és alelnök jelen van. Erről nem
döntöttünk. Azt mondtuk, hogy vezetheti. Ezért nem jó az ilyen beszúrt kiegészítések.

ELNÖK: Ottó!

DR. MIHÁLY OTTÓ: Ügyrendi javaslatként szeretném azt mondani, hogy ezt ne
csináljuk! Ez tényleg kutyakomédiává válik! Beszúrunk két mondatot, mert most erre van
szükség... Hiányzik két alkotmánybíró – és akkor mi van? Majd lesz fél év múlva kettő. Nem
lehet, hogy elkezdünk tárgyalni egy szmsz-t, ha ide nézek, ez a pont nem stimmel, ha oda, azzal
nem stimmel – ki fog itt bármiféle koherenciát teremteni, ha két-három helyen belerakunk
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valamit? Én úgy gondolom, a jelenleg érvényes szmsz egyértelművé teszi, hogy tartalmi, érdemi
ügyekben nem lehet elnök-alelnök nélkül döntéseket hozni. Ez egyértelművé le van írva. Attól,
hogy azt mondjuk, lehet levezető elnöki funkció, még nincs elnökünk és alelnökünk, ami
szükséges ahhoz, hogy döntés születhessen. Úgy gondolom, megtárgyalhatjuk ezeket a napirendi
pontokat anélkül, hogy ez az OKNT döntése vagy hivatalos álláspontja lenne. Ezt nem tudjuk
megtenni.

Ez egy csúnya helyzet, kialakult – istenem!

ELNÖK: Köszönöm szépen. Zárójelben annyit, hogy egyik sem olyan, amiben nekünk
egyetértési jogunk lenne: mindben véleményezési jogunk van. Ezzel Ottó mondandóját csak
alátámasztani szeretném.

Horn György!

HORN GYÖRGY: Ottó azt mondja, ezért szavazott ellene, én meg ezért szavaztam
mellette, mert azt gondolom – és nagyon egyetértek Závodszky Gézával –, éppen azért szükséges
az alakuló ülésen az OKNT-nek önmagával foglalkozni – így a szervezeti és működési
szabályzatával is –, azért szükséges átgondolni azokat az eljárási metódusokat, amelyek
önmagára vonatkoznak, akár azon az áron is, hogy az idetett jogszabályokról nem tud döntéseket
hozni, mert úgy látom, hogy épp ez a paragrafus, amit az előbb jeleztél, megakadályozza, hogy
döntéseket hozzunk mindaddig, amíg nincs a Köznevelési Tanácsnak elnöke, alelnöke. Vagyis
először... (Dr. Mihály Ottó: Meg kell választani.) Nem, először meg kell gondolnunk, hogy
hogyan működünk. Magunkról kell beszélni, azt gondolom, az első ülésünkön ez a feladatunk.
Például az elnök személyében megosztott az OKNT. A kérdés, hogy a szervezet ügyében milyen
állásponton vagyunk. Ezt nekünk először egymás között tisztázni kell, és csak utána beszéljünk
arról, hogy a közalkalmazottak státuszáról, vagy az iskolák újabb bürokratikus terheiről
szavazunk vagy sem. A véleményünknek mindaddig, amíg az egymás közötti ügyeinket nem
tisztázzuk, nincs semmilyen jelentősége, mert – eltérően Gyuritól – azt gondolom, bár nincs
egyetértési jogunk, de határozatot sem hozhatunk a véleményünkről sem a te levezetéseddel,
mert ezt a szabályzataink tiltják. Az én álláspontomat meghallgathatod, de az OKNT-ét senki,
mert az OKNT-nek arra vonatkozóan, hogy itt miről beszélünk, nem lehet véleménye mindaddig,
amíg a mi szabályaink ezt megtiltják. Vagy felállunk, és hazamegyünk, vagy erre szervezeti
megoldást találunk.

Csak egy példát hadd mondjak: ami itt az iskolai munkarend szabályozásáról szól,
irtózatos pluszterheket ró az iskolára. Én szeretném megakadályozni, és ehhez szeretném kérni az
OKNT támogatását. Jelen helyzetben az OKNT ehhez nekem – most a személyes véleményemet
mondom – nem tud támogatást nyújtani. És lehet, hogy másoknak is vannak hasonló dolgai.

Először tehát nekünk kell valamilyen döntést hozni. Az már tényleg fából vaskarika vagy
róka fogta csuka kérdése, hogy hozhatunk-e az szmsz-ről döntést az elnök nélkül. Ezt nem
tudom. Mert inkább menjünk akkor vissza az első napirendre! Tudom, hogy idétlenül hangzik, de
nincs más választásunk!

ELNÖK: Iker János, aztán Nahalka István.

DR. IKER JÁNOS: Tisztelt Kollégák! Csatlakoznék az utóbbihoz. Azt szerettem volna
elmondani, hogy ezen körülmények között nekünk erről nem áll módunkban véleményt alkotni –
teljesen mindegy, hogy döntési kompetencia van vagy véleményalkotási, nem lehet. Személy
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szerint van egy véleményem róla, mert áttanulmányoztam, két éve még gimnáziumot vezettem,
és elképesztő dolognak tartom ezt a fél évre hét nappal előtte dolgot. Egyetértek Karlovitz
Jánossal, hogy egy kicsit az életszerűségnek itt kellene lenni ezekben az anyagokban. Nem
akarok belemenni ebbe, de számtalan olyan pontja van, amelyben magánvéleményt
fogalmazhatunk meg, az OKNT álláspontját ennek hiányában nem.

Azt gondolom, hogy ha ezt 15-éig keresztül kell vinni, akkor ennek a felelősségét viselje
a minisztérium, ehhez mi nem tudunk mit hozzátenni testületileg.

Az szmsz tárgyalásáról javaslatokat tudunk mondani. Ott annyit elérhetünk most, hogy
kialakulnak azok a pontok a mai megbeszélésen, amelyek körül tulajdonképpen a vélemények
döntő többsége elhangzik, és lehetne egy ad hoc bizottság, amely ezeket a következő ülésre
összehozza, akkor választás, utána pedig a szervezeti és működési szabályzat. Addig tényleg ne
álljunk neki – én is azt gondolom – az érdemi munkának.

ELNÖK: István, tiéd a szó.

DR. NAHALKA ISTVÁN: Ha az szmsz-t és benne a 17. pontot komolyan vesszük, akkor
most föl kell állnunk, haza kell mennünk, és soha többé nem jöhet össze az OKNT... (Derültség.
– Horn György: Nem, ez nem igaz!) De így van, merthogy az OKNT döntéseket csakis az elnök
vagy alelnök jelenlétében hozhat, tehát az új elnököt is csak úgy választhatná meg – de ebben a
pillanatban nincs elnöke. Magyarán, itt a gordiuszi csomó átvágására van szükség. Egész
egyszerűen úgy kell tekintenünk, hogy ebben a pillanatban nem érvényes, ami itt van, valami
megoldást kell találnunk erre a kérdésre. Azt kell mondanunk, hogy a meglévő szmsz-t a
legkevésbé sértő megoldást kell találnunk, amivel ki tudunk állni a közvélemény elé. Amire
ugyan azt fogják mondani, hogy ez így szabálytalan volt, de mi azt mondhatjuk rá, hogy ez az
szmsz, ami itt le van írva, jogi képtelenség, ezért kellett vállalni ezt a szabálytalanságot.
Szerintem ezt az utat kellene járni.

Abban nem tudok most állást foglalni, hogy az elején kellene ezt az szmsz-t megnéznünk
és átírnunk. Szólnak mellette is nagyon erős érvek, de én egy csomó kérdésben nem tudnék most
állást foglalni, mert nem volt időm arra, hogy ezt alaposan átolvassam.

ELNÖK: Tas!

SZEBEDY TAS: Én a Nahalka tanár úr szavait szeretném erősíteni. Logikailag, jogilag,
amit a tanár úr mondott, tökéletesen így van. Tyúk és tojás, hogy van-e szabályos működésünk
elnök nélkül, és van-e elnökünk működés nélkül. Én azért fogalmaztam úgy, és Gyuri – ugyan
számomra nem konzekvensen mondtad ugyanazt az utolsó javaslatodban –, abban teljesen
egyetértek, hogy ilyen esetben úgy kell tekinteni, mintha most kezdődne el. Megszűnt ugyanis az
előző OKNT, lejárt a mandátuma, most pedig létrejött egy új. Nem azzal kezdődik egy szervezet
létrejötte, hogy szmsz-e van, amit örökölt valahonnan, hanem azzal, hogy megalakul.
Megalakultunk, ez a része van. A következő, hogy kitalálja a működését. Ehhez van egy
segítségünk, hogy a korábbi működésben volt egy szmsz, de ez az új, megalakult szervezetet nem
kötelezi, hiszen elfogadhat egy új szmsz-t is, akár teljesen függetlenül az előzőtől.

Tehát úgy el tudjuk kezdeni a gondolkodást, ahogy Gyuri mondta: van egy új
szervezetünk, mindenkinek a választása ebben jogos, a szervezet létezik, és elindul a működése
azzal, hogy kialakítja a működési formáját, megegyezéseket hoz, elnököt választ, és utána
fogadja el a működési szabályzatát. Egy alakuló szervezetnél ez logikus. Nem tudok olyan
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szervezetről, aminek először egy működési szabályzata van, és annak alapján indíthatja el
elnökkel a működését.

Ez egy félig legitim állapot, amelyben vagyunk, de amit a tanár úr mondott, szerintem
logikailag ez lenne a megoldás.

DR. SZABADOS LAJOS: Hányan hiányoznak most?

ELNÖK: Egy. (Közbeszólások.) Most már hárman!

DR. SZABADOS LAJOS: Amikor választottunk, egy ember hiányzott?

ELNÖK: Igen.

DR. SZABADOS LAJOS: Annak az egy embernek, ha újra szavazunk, elvileg döntenie
kell. Ezt ki kell várnunk.

HORN GYÖRGY: Ez sérti a titkosság elvét.

DR. SZABADOS LAJOS: Én elvileg mondtam, nem konkrétan, hiszen közben változhat
is valakinek a véleménye. De akkor olyan számban leszünk, hogy abból a többségnek ki kell
jönnie. Ki kell várnunk. Addig mit csináljunk, levezető elnök úr?

DR. LORÁND FERENC: Nem iktathatunk be egy rendkívüli ülést? Most befejezzük,
mert passz van, és ha két hét múlva össze tudunk ülni, át tudjuk nézni a javaslatokat.

ELNÖK: Két hét múlva március 8-a lesz, rendes ülés.

DR. LORÁND FERENC: Akkor egy hét múlva? (Többen: Jó az a két hét!)

ELNÖK: Azt hiszem, egy hét múlva nem nagyon fog menni. Tibor, parancsolj!

DR. HADHÁZY TIBOR: Azt nem tudom, hogy fog-e menni egy hét múlva, de úgy
gondolom, hogy amit tagtársunk előterjesztett, azt nyugodtan meg lehet fontolni. Nevezetesen,
hogy egy új testület hogy kezdi az életét. Úgy kezdi, hogy választ egy levezető elnököt, aki addig
regnál, amíg nincs elnök. (Horn György: Ez megvan.) És teszi a dolgát. Ez ellen milyen érv szól?

DR. SZABADOS LAJOS: A régi szabályzat.

ELNÖK: Gyuri!

HORN GYÖRGY: Én is így képzelem ezt, és ebből következően indítványozom, hogy
szavazzunk Závodszky Géza javaslatáról: választottunk levezető elnököt, és foglalkozzunk a
szervezet döntésjogi rendszerével – ahogy Tas mondta, új szervezetként.

ELNÖK: Van-e még valami? Mert utána felteszem szavazásra a kérdést, alapvetően Géza
ügyrendi javaslatáról. Vagyis vegyük-e előre és tárgyaljunk az szmsz-ről – ez volt Géza javaslata
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–, és mindaddig más érdemi kérdéssel ne foglalkozzunk, amíg szmsz-ünk nincs. Körülbelül erről
van szó. (Horn György: Meg elnökünk.) Meg, természetesen, következő alkalommal elnökünk.

Van-e még? Ketten vannak még, és aztán lezárom. Ottó!

DR. MIHÁLY OTTÓ: Az az út, amint Tas mondott, nem az, amiről Gyuri beszél – hogy
világos legyen. Két teljesen különböző dolog. Az egyik az, hogy megszűnt, létrejön ebben az
értelemben egy új – de nem úgy új, hogy valami más szabályozási rendszerben valami új
szervezet jön létre, hanem annak a folytatásaként létrejön ugyanaz a szervezet. Ennek az a
menete, ami működött is. Most azért, mert nem sikerült megválasztani az elnököt és az alelnököt,
mi gyorsan kitalálunk mindenféle olyan dolgot, aminek már semmi köze ahhoz a szervezeti és
működési szabályzathoz, ami előttünk van.

Én úgy gondolom, ez a szervezet akkor alakul meg igazán, amikor az első ilyen lépését
megteszi: megválasztja a saját tisztségviselőit. Saját tisztségviselői nélkül a szervezet valójában
még meg sem alakult ebben az értelemben. Annyiban alakult meg, hogy felkérték a tagjait,
legyenek jelen egy még meg nem alakult szervezet alakuló ülésén. Erről van szó. Meg kell
alakulni, ezért azt gondolom, előbb le kell bonyolítani. Ennek két útja van: megismételjük még
egyszer a szavazást, de a világon máshol is előfordult már, hogy elkezdenek az ezzel megbízottak
egyezkedni, hogy ha ez a kettős megosztottság nincs, nincs-e egy harmadik személy például, aki
ezt a megosztottságot esetleg feloldja. Ebből nem következik, hogy itt fogunk ülni, meg az sem
következik, hogy egyetlen embernek kellene eldöntenie a szavazást, akit most várunk, hogy hátha
meglesz. Azt gondolom, addig nem tudunk csinálni semmit. Milyen alapon gondolkodom én
azon, amikor elnök vagy alelnök nélkül nem lehet döntéseket hozni. Én szívesen elbeszélgetek
veled: lemegyünk a kocsmába... (Dr. Szabados Lajos: Elfogadom!)

ELNÖK: Köszönöm. Trencsényi László volt a következő.

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Nekem az a javaslatom, hogy a levezető elnök függessze
fel az ülést, kérje fel a jelölőbizottságot és a két elnökjelöltet, hogy még a mai nap folyamán
próbáljanak öten egy megoldási konstrukciót elővezetni. Ha én Pukánszky Béla lennék, akkor az
életben többé nem jönnék el az OKNT ülésére. Immorális dolog tőle várni, hogy a titkosságát
feladva foglaljon állást ebben a kérdésben, mi meg lubickolunk a névtelenségben.

Persze, hogyha nincs megoldás, ha a jelölőbizottság és a két elnökjelölt nem talál
konstruktív megoldást egy bizalmas beszélgetés keretében, akkor marad a Pukánszky sorsa ebben
a neveléstörténeti helyzetben. Ez az egyik javaslatom, és ezt elég határozottan gondolom.

A másikkal óvatosabb lennék: talán megtehetjük, hogy ameddig eljutunk a minisztérium
által – sőt, hozzáteszem, hogy az OKNT kerettantervi bizottsága által – beterjesztett
napirendekről a vitát meg lehetne nyitni, de semmiképpen ne vigyük határozathozatalig, csak
készítsük elő a döntéseinket, ezekről a napirendekről beszéljünk, hátha az alatt a jelölőbizottság
és a két elnökjelölt tud valamilyen konstruktív kompromisszumra jutni, mert valljuk be,
konstatáljuk most a patthelyzetet. Ez tény, ebből a patthelyzetből csak új paradigmával lehet
kilépni. Ottónak volt egy ötlete, ez nem tudom, járható-e, de hátha öten találtok egy új
paradigmát a megoldáshoz. (Közbeszólás: Addig ki vezeti az ülést?) Levezető elnök bárki lehet.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Karlovitz János, utána Görbe Laci.
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DR. KARLOVITZ JÁNOS: Próbálok áthidaló megoldást keresni, pont a beszélgetéssel
kapcsolatban. 8-án lesz ülésünk, addig kialakulhat minden. Én azt javaslom, hogy1-jén, jövő
csütörtökön egy mikrofon meg jegyzőkönyv nélküli, baráti beszélgetést próbáljunk közösen
megejteni – aki el tud jönni –, és megegyezni, hogy ne maradjunk ebben a kicsit szégyenteljes
helyzetben, hogy a nyilvánosság előtt... (Horn György: Nincs ebben semmi szégyen! –
Közbeszólások.) Nekem egy kicsit az. Fogalmak zavarosak... Nem volna baj a vita, nem a vitától
tartok én, hanem most derül ki az szmsz-ről, hogy itt-ott sántít, itt ültünk öt évig... Szóval, amit
az elején elmondtam, mintha igazolódna most ezzel a vitával.

Konstruktív javaslatom tehát, hogy egy jegyzőkönyv nélküli beszélgetésre próbáljunk
meg összeülni egy hét múlva, és két hét múlva pedig a hivatalos.

Addig is, amíg a rendeleteknek, rendelettervezeteknek tovább kell menni, én
meghallgatnám most. Úgy sincs olyan beleszólási jogunk, hogy elfogadhatnánk, tehát ne
akadályozzuk a munkát – kivéve az olyan rendeleteket, amiről Horn György beszélt, hogy van
hozzá súlyos mondanivalónk.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Görbe Laci!

GÖRBE LÁSZLÓ: Miután voltak itt visszalépések, vissza kellene állni a nulla szintre,
tehát az indulásra, hogy ne csak az legyen jelölt, akiről már szavaztunk, hanem az is, aki azt
mondja, hogy nem vállalja. Vonjuk be őket megint ebbe az egész rendszerbe, mert ez egy olyan
patthelyzet, amiben elölről kellene indulnunk.

ELNÖK: Géza?

DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Szögezzük le, hogy már régen nem az én napirendi
javaslatomról van szó, hanem arról, hogy egyáltalán tárgyalhatjuk-e ma az szmsz-t, vagyunk-e
abban a helyzetben, illetve mikor leszünk abban a helyzetben. Az az érzésem, nem mehetünk
bele egy olyan csapdahelyzetbe – ami egyébként nyilván nem fog bekövetkezni –, hogy
valamilyen okból nincsen elnök, és akkor az a törvényben létrehozott testület... Nincs köztünk
jogász, de ha lenne alkotmányjogászunk, vagy ha kettő lenne, akkor is kétféle módon vezetné le
– ahogy ez számtalanszor előfordult nagyon fontos törvények esetében. Szerintem – bár nem
vagyok jogász – ennek az szmsz-nek az a baja, hogy súlyos belső koherenciazavar van benne,
tehát már eleve inkoherens, csak ez nem mindig ugrik ki.

Megismétlem: ebből az szmsz-ből és az ilyen választott vagy önkéntes társulás folytán
létrejött testületek általános gyakorlatából igenis levezethető a megoldás – de ez az én személyes
véleményem. Az általános gyakorlat az, hogy megalakul a testület – vagy mert megválasztották,
vagy mert önkéntesen társultak –, és létrehozza a saját szervezeti és működési szabályzatát. Az
első koherenciazavar itt az, hogy nem az van ideírva, hogy megalakul az OKNT és megalkotja a
szabályzatát, hanem az, hogy előterjeszti az elnök. Nyilván az elnök nem vindikálja magának,
csak ez van ideírva – és ez már maga egy probléma.

A másik pedig, hogy igenis az általános gyakorlatból levezethető, hogy összeültünk,
létrehoztuk. Én azokkal értek egyet, az én jogérzékem azt mondja, hogy ha egy testület
megalakul – igaz, hogy bizonyos értelemben jogfolytonos – a jogosítványaival kell kezdeni. A
tagok akár 100 százalékban kicserélődhetnek, de itt abban a szerencsés helyzetben vagyunk,
hogy sok régi, gyakorlott tag van. De nem ugyanaz az összetétel, tehát igenis, teljesen jogszerű, a
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jogérzékemmel összeegyeztethető, hogy megalkotjuk a szervezeti és működési szabályzatunkat.
Hogy ez nagymértékben támaszkodik az előzményre? Magától értetődik!

A másik, hogy ha támaszkodunk erre, vagy nagyon szigorúan vesszük, az én véleményem
szerint levezethető ebből a szabályzatból – és az az érzésem, hogy sok jogász le is vezetné –, ami
áthidalja a koherenciazavart: a 18/c azt mondja, hogy a teljes létszám kétharmadának, azaz
tizenhat főnek az egyetértése szükséges – azaz elégséges is – a szervezeti és működési szabályzat
elfogadásához, illetve módosításához. És ha kétharmad egybehangzóan azt mondja – lehet, hogy
a jogalkotó szándéka eredetileg nem az volt, de ide az van írva –, átruházhatja az elnöki jogkört
bárkire, mert nem mondja, hogy kire.

Szerintem tehát lesz megoldás. Mihály Ottó alkotmányos aggályait én rokonszenvvel
hallgatom, de az az érzésem, hogy nem állják meg a helyüket ezek.

ELNÖK: Tisztelt Köznevelési Tanács! Azt hiszem, itt az a lélektani pillanat, amikor ezt a
vitát legalábbis zárójelbe tesszük – ha nem is tudunk tenni a végére. Azt azért lássátok, hogy ezt
a szervezeti és működési szabályzatot 1993 óta folyamatosan változtatva, mindig jogászok által
átnézve, átvizsgálva fogadta el az aktuális Országos Köznevelési Tanács. Látjátok, vannak olyan
helyzetek, amire akkor esetleg nem gondolt a jogalkotó. Azt szeretném kérni a tanácstól, hogy
azért mi még próbáljunk működni.

Az alternatíva alapvetően kettős: a Géza javaslata természetesen még mindig napirenden
van, és ha a Géza javaslatával értünk egyet, abból én azt vezetem le, hogy addig nem tudunk
dolgozni, amíg szmsz-ünk és elnökünk-alelnökünk nincsen. Ez az egyik alternatíva. A másik
alternatíva, hogy elkezdünk dolgozni egy levezető elnökkel, és 8-án megpróbálunk elnököt
választani, megpróbáljuk az szmsz-ünket egy munka folyamán... Azt is el tudom képzelni, hogy
8-án lesz már elnökünk, lesz alelnökünk, de nem lesz szmsz-ünk, mert még mindig van jó néhány
dolog, amiben nem értünk egyet. Ez tehát a másik, folyamatos, mondjuk, hogy dialektikus
megközelítése a dolgoknak, tehát nem elvágólag csináljuk.

Ha szavazunk, azt gondolom erről szavazzunk.
A Géza javaslata tehát az, hogy szmsz-szel foglalkozzunk.
A másik alternatíva, hogy kezdjük el tárgyalni az itt lévő napirendeket, 8-án elnök- és

alelnökválasztás, szmsz – de lehet, hogy szmsz még 8-án sem lesz, és akkor azt is mondhatjuk,
hogy megint nem foglalkozunk semmivel? Hónapokon keresztül nem foglalkozhatunk csak az
szmsz-szel, mert az eléggé nevetséges lenne, hogy tartalmi munkáink vannak, de nem tudjuk
elvégezni.

Ezen hozzászólásom után tehát most már szavazásra teszem fel a kérdést.
Ki az, aki Závodszky Géza ügyrendi javaslatával egyetért, tehát hozzuk előre az szmsz

tárgyalását, és akkor ezt most kezdjük el, és addig a minisztérium által előterjesztett kérdésekkel
nem foglalkozunk? Ki az, aki ezzel egyetért? (Dr. Loránd Ferenc: Várj még!) Bocsánat, azt
hittem, hogy már nincs hozzászóló!

DR. LORÁND FERENC: Én még szeretném elmondani, hogy a Závodszky Géza
javaslatával, miszerint először az szmsz-t tárgyaljuk, teljesen egyetértek, de ez nem tartalmazta,
hogy ezt ma kell csinálni. Ha képesek vagyunk rögtönözni, és megint belemenni olyan csinnekbe,
ami az előzőben is benne volt, akkor tárgyaljuk ezt – én nem fogom megszavazni. Azt azonban
támogatom, hogy legelső alkalommal, amikor újra össze tudunk ülni, tárgyaljuk az szmsz-t,
teljesen függetlenül attól, hogy akkor lesz elnök vagy nem lesz elnök. De akkor lesz benne egy
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olyan passzus, ami azt mondja, hogy amennyiben elnökhiányban szenvedünk, akkor mi az
eljárás. De akkor azt legitimálni tudjuk, egy általunk elfogadott, átdolgozott szmsz-szel.

Hogy ma tárgyaljuk az szmsz-t, ilyen hórukk-alapon – amikor most kaptuk kézhez a
kiegészítési javaslatokat –, jó lelkiismerettel nem tudom vállalni.

Az a javaslatom tehát konkrétan, hogy menjünk haza, a következő ülés időpontjában
állapodjunk meg, levezető elnök úr, kérdezd végig, hogy ki tud, ki nem tud eljönni – lássuk,
határozatképesek leszünk-e –, és akkor kezdjük az szmsz-szel.

ELNÖK: Ez teljesen világos, amit mondasz, Feri, de ha a második kap többséget, azt
jelenti, hogy elkezdjük a napirendjeink tárgyalását. (Dr. Szilágyi János: Ez egy harmadik már!)
Ez egy másik javaslat.

Az első a Géza által előterjesztett, hogy most az szmsz-t akarjuk-e tárgyalni azonnal, ad
hoc, és ez az első lépésünk. Utána majd lesz megint egy alternatíva, érezzük-e magunkban azt a
legitimációt, hogy ha... – de ezt most ne folytassuk. Először azt nézzük meg, hogy a Géza
javaslatával egyetért-e a Köznevelési Tanács.

Parancsolj!

DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Kezdem kínosan érezni magam. Negyed egy van, úgy tűnik,
mintha ez obstrukciós javaslat lett volna. Nem volt ilyen szándékom. Meghallgatva azt, amit
Loránd Ferenc mondott, meghallgatva azt, amit Horn György mondott, azt javaslom –
lényegében visszavonom vagy módosítom a javaslatomat –, fogadjuk el azt, amit Loránd Ferenc
mondott, hogy szmsz nélkül nem lehet működni, és az elnök megválasztásától függetlenül azt
napirendre tűzzük.

Másfelől a Horn György már előre jelzett fenntartásait és mondanivalóját is figyelembe
véve, ne dobjuk félre. Mert ha itt most megszavazzátok véletlenül az én eredeti javaslatomat –
amiben nem volt obstrukciós szándék -, akkor nem fog sor kerülni arra, hogy Horn György
elmondhassa, amit akar. Én ilyen értelemben módosítanám a javaslatomat.

ELNÖK: Elállsz akkor?

DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Igen, a két oldalról elhangzott javaslatot én támogatni tudom,
engem kielégít. Valóban, nézzük meg ezeket a minisztériumi előterjesztéseket, hiszen máskor
nem lesz alkalmunk.

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Horn Gyuri az ellenkezőjét mondta – már bocsánatot
kérek! Azt mondta, hogy a fenének tárgyalunk róla, hogyha ez egy baráti beszélgetés a klubban,
miközben ő OKNT-nyomást akar gyakorolni az általa kifogásolt pontokkal szemben. Nekem is
vannak ilyen pontjaim – szeretném jelezni –, ami addig magánemberi vélemény, amíg nincs
OKNT.

ELNÖK: Akkor tehát most ott tartunk – hogy tiszta legyen: Závodszky Géza visszalépett
attól, hogy először a mai napon az szmsz-t tárgyaljuk. Akkor most egy új helyzet van: nincs
ügyrendi kérdés.

Van azonban egy Horn Gyuri és Loránd Ferenc által felvetett kérdés – tiéd a szó: mit
szeretnél, miről szavazzunk, mi a javaslatod? Tárgyaljuk vagy ne tárgyaljuk?
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HORN GYÖRGY: A javaslatom az, hogy az OKNT úgy tárgyalja az előterjesztéseket,
hogy a határozatai érvényesek. Ezt szeretném elérni.

ELNÖK: Ennek mi a feltétele?

HORN GYÖRGY: Ha van érvényes szabályozás arra, hogy ez érvényes, akkor én
megszavazom. Az a kérésem csak, hogy itt olyan ajánlások szülessenek, amit az OKNT mint
OKNT képes érvényesíteni. Mit mondjak még? Ezt mondtam az előbb is.

ELNÖK: Loránd Ferenc!

DR. LORÁND FERENC: Ezt messzemenően támogatom, lévén, hogy amit Gyuri igényel
egy legitim testülettől, elég kemény lépés. Ha ennek a döntésnek a legitimitását utólag meg lehet
kérdőjelezni, akkor adtunk a izének egy nagy pofont.

Maradnék a mellett, amit Závodszky mondott: először csináljunk szmsz-t, és utána olyan
felhatalmazással immár mondjunk véleményt az elénk tárt minisztériumi anyagokról, amelyre
mint legitim véleményre ő is támaszkodhat a maga harcaiban.

ELNÖK: Szeretném magyarra fordítani ezt az ékesszólásotokat. Akkor ez azt jelenti,
hogy nem akarja tárgyalni az OKNT, mert nem tekinti magát legitimnek mindaddig, amíg nincs
elnöke, alelnöke és szervezeti és működési szabályzata. Ez magyarra fordítva ezt jelenti.

Mihály Ottó!

DR. MIHÁLY OTTÓ: Annyit szeretnék hozzátenni – és ez nem jogérzék kérdése jelen
pillanatban –, hogy ez a testület ma eldöntötte, hogy teljes értékű testület, mert megszavazta azt –
ellentétben az itteni szervezeti működési szabályokkal -, hogy nem létező – mert ilyet nem ismer
a szabályzat – levezető elnök is vezetheti az ülést. Egyszer kimondtuk azt, hogy nem létezünk, de
határozatokat azért hozunk. (Dr. Hunyady Györgyné: Miért ne léteznénk?) Azért, mert még nem
alakultunk meg. A megalakuláshoz e szerint szükség van egy elnökre meg egy alelnökre. De ha
egyszer kimondtuk ezt, ez azt jelenti, hogy most már ebben a helyzetben bármit csinálhatunk,
kedves kollégáim - szeretném mondani -, mert kimondtuk magunkról, hogy mi határozatokat
hozhatunk. Ha hozhatunk határozatot a szervezeti és működési szabályzatot illetően, akkor én
nem tudom már azt mondani, hogy nem hozhatunk határozatot másról is. Nem tudom, világos-e.
Ha más nem, ez precedensjog. Az egyikről azt mondtuk, hogy határozunk – akkor még nem
akartunk hazamenni (Derültség.) –, akkor most már nem mondhatjuk, hogy nem vagyunk
határozatképesek. Szerintem a szervezet nincs, de ha ezt megcsinálta, akkor már önmagáról nem
mondhatja, hogy ő úgy tekinti magát, mint aminincs.

ELNÖK: Karlovitz, aztán Görbe.

DR. KARLOVITZ JÁNOS: Én egy kicsit életidegennek tartom ezt az egész vitát, mert ha
úgy vesszük, akkor a leendő elnök köztünk ül, tehát nem egy külső ember jön majd ide, hanem
valaki innen. Azt a határozatot, hogy levezető elnök vezeti, szerintem nyugodtan...

ELNÖK: Laci, tiéd a szó.



28

GÖRBE LÁSZLÓ: Úgy gondolom, kérdés, hogy egy szervezet megalakulásának
folyamatában – ha tényleg nincs szmsz-ünk – ki kényszeríthet bennünket arra, hogy elnökkel
kezdjük a választást. Mondhatjuk, hogy folytatunk valamit, egy szmsz-t, és ezért elnököt meg
alelnököt kell választani – visszatérve ehhez a vitához –, de hogyha újonnan alakulunk, akkor
bármilyen módon megkezdhetjük a munkát, egy ügyvezető elnökkel is, és utána elkezdjük az
elnökválasztást, és meghatározzuk, hogy a hagyományoknak megfelelően megválasztjuk az
elnököt és alelnököt. Ez hagyomány, mert jogfolytonosak akarunk lenni.

Én tehát úgy gondolom, azzal, hogy megválasztottuk a levezető elnököt, a
megalakulásunk jogszerűsége biztosított.

ELNÖK: Még egy utolsó: Tas, tiéd a szó – utána megpróbálom összegezni, lezárni, hogy
próbáljunk valamit csinálni.

SZEBEDY TAS: Azt javaslom, szavazzunk a napirendi pontokról. Levezető elnökünk
van, azt elfogadtuk. Az elfogadásához, mivel a saját testületünkről van szó, van jogunk. Ha
elfogadtuk a levezető elnököt, ő egy napirendi pontot javasolhat. A napirendi pontokról volt vita,
de nem történt határozat, legitimitási kérdés volt. Azt gondolom, ha a levezető elnök előterjeszt
egy napirendet, amire legalábbis javaslatot kaptunk, és azzal a társaság egyetért, a napirendi
pontokon végigmehet. Az részletkérdés, hogy a határozatokat utólagosan kell-e majd legitimálni
vagy nem kell. De hogy megismerjük a kérdéseket, ezekben véleményt nyilvánítsunk, szerintem
abban semmi nem akadályozhat minket. Ha egy következő alkalom pedig az szmsz és egyéb
ügyekben előrevisz minket, akkor utólagosan is meg lehet erősíteni minden olyan vitát és döntést
utószavazással, amiről a mai napon szó van. Szerintem tehát az elméleti részét, hogy megvitassuk
a napirendet, semmi nem akadályozza meg, hiszen mindenki legálisan tagja az OKNT-nek, aki itt
van.

Én ezért javaslom, hogy ha a levezető elnök úr hajlandó egy napirendi pontot
előterjeszteni, én nagyon szívesen megszavazom, és részt veszek a vitában.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tulajdonképpen erre jutottunk, most már sokadik menetben.
Kezdjük el a napirendi pontok szavazását. Előterjesztem, és amennyiben az OKNT tagjai

úgy határoznak, hogy tárgyalják, akkor tárgyaljuk. Ha úgy határoznak, hogy nem tárgyalják, nem
tárgyaljuk.

Mindenkinek kezében van a napirend. A 2. napirendi pont a)-tól h)-ig és a 3. lenne az
szmsz. Ki az, aki egyetért a 2. napirendi pont... (Közbeszólásra:) Első körben d)-ig jött. Elég
hosszúak a címek, de ugyanazok. E-mailen jött ki a további, és a második körben Szüdi János
aláírásával jött a többi, h)-ig bezárólag.

Kérem akkor, az OKNT kézfeltartással jelezze, hogy a 2. napirendi pont tárgyalásával ki
ért egyet. (15) Ki az, aki nem ért egyet ennek a tárgyalásával? (0) Ki tartózkodott? (4)

A 3. napirendet is szeretném most megszavaztatni, tehát a szervezeti és működési
szabályzat módosítását. Ki az, aki egyetért azzal, hogy ezt a mai napon tárgyaljuk? (Szavazás.)
Látható kisebbség. Ki az, aki ezt a következő, március 8-ai ülésünkre teszi? (Szavazás.) Látható
többség. Ki tartózkodott? (0) A következő ülésen tárgyaljuk.

Kedves Varga Beáta! A demokrácia nagyon időigényes dolog... (Dr. Vass Vilmos:
Egyebek!) Azt nem tudjuk, hogy lesznek-e egyebek. Ha lesznek... (Dr. Vass Vilmos: Kiment a
kerettantervi bizottság anyaga.) Ha lesznek egyebek, azzal fejezzük be. (Dr. Mihály Ottó: De az
egy napirendi pont, az „Egyebek”! – Dr. Szabados Lajos: Hová ment ki?) Egyebek lesznek.



29

Akkor az előterjesztő főosztályvezető-helyettes asszonyt kérem szépen.
A 2/a a közalkalmazottakról szóló ilyen és ilyen számú, és ezen kívül van egy

végrehajtási rendelet – parancsoljon!

DR. VARGA MÁRIA BEÁTA: Tisztelettel köszöntöm önöket. Nagyon rövid bevezetőt
szeretnék csak tartani. Először jelezném, hogy az önöknek kiküldött anyagban már vannak
változások, tekintve, hogy az egyeztetések azért elindultak, és ezeket szeretném elmondani.
Három lényeges változás van, mégpedig a Közoktatás-politikai Tanács véleményével, illetve ily
módon már egyetértésével.

Az 1. §-ban a 11/b (1) pontja annyival egészült ki, hogy a feladatellátási tervet az
intézmény vezetője megküldi a fenntartónak, tájékoztatásul.

A 2. §-ba az érettségi vizsgákkal kapcsolatban egy beszúrás történt, hogy „a
feladatellátási tervben az iskolai feladatokkal összhangban meg kell tervezni” – tehát nem
változott más.

A hatályba léptetést sikerült az Igazságügyi Minisztériummal egyetértésben úgy
megoldanunk, hogy a fő hatályba lépés 2007. április 1-je lesz, azzal, hogy a feladatellátási tervet
először és egyetlen alkalommal ebben a tanévben két hónapra – május-június – hónapokra kell
elkészíteni, és bizonyára tudják, azért, hogy az érettségi vizsgák személyi feltételei ezáltal
biztosítva legyenek, hiszen egy ilyen szabályozás van, hogy a feladatellátási tervben kell
meghatározni mind az emelt szintű, mind a középszintű érettségiben részt vevők munkaidő-
beosztását oly módon, hogy ezáltal ezek a napok az adott pedagógus tekintetében tanítás nélküli
munkanapok lesznek.

Nem tudom, milyen mélyen ismert önök előtt a kéthónapos tanítási időkeret – gondolom,
hogy igen. Az eddigi, most hatályban lévő szabályozás szerint, aki érettségiztet, és e miatt
elmarad tanítási napja és órája, annak le kellett vonni a tanítási időkeret teljesítéséből, és ezáltal
mínuszba került a második hónap végén. Igaz, hogy ha mínuszba kerül, akkor a bérét nem lehet
csökkenteni, de ha közben túlórákat csinál, akkor mindaddig elnyeli úgymond a tanítási időkeret,
amíg nem kerül az túllépésre.

Ezt a szabályt az idén két hónapra írtuk elő, hogy az érettségiben közreműködő tanárok
részvétele biztosított legyen.

Az előzményekkel kapcsolatosan mindannyiuk által ismert az alkotmánybírósági ítélet is,
amely hatályon kívül helyezte a Kjt. végrehajtási rendeletének azt a szabályát, miszerint
feladatellátási tervet kell készíteni az iskolákban. Az alkotmánybírósági határozat semmiféle
érdemi kifogást nem emelt a szöveg tartalma ellen, csupán az volt a kifogása, hogy nem volt idő
a végrehajtásra. Ugyanis a jogszabály augusztus 31-én jelent meg, és szeptember 1-jétől már
életbe lépett a feladatellátási terv. Ennyi volt pontosan a kifogás, érdemi kifogása nem volt az
Alkotmánybíróságnak.

Ha megnézik a szöveget, ez a feladatellátási terv már nem az a feladatellátási terv, ami
korábban szerepelt az Alkotmánybíróság által megsemmisített szabályozásban, hiszen jóval
egyszerűbb, jóval kevesebb adminisztrációs teherrel jár, mint az eredetileg megfogalmazott
szöveg.

Azt hiszem, bevezetőnek ennyi elég. Már kaptam jelzéseket, hogy nagyon sok kemény
kritika fog érni minket, úgyhogy köszönöm szépen.

ELNÖK: Ebben biztos lehet. Először kérdéseket, ha van kérdés az anyaghoz. (Nincs ilyen
jelzés.) Ha nincs, akkor hozzászólások – Horn György!
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HORN GYÖRGY: Bocsánat, azért kértem először szót, mert én jeleztem már az előző
vitában is. Arra törekedtem – örömmel vettem, hogy ez be is következett -, hogy a mai ülés
legyen legitim, mert azt gondolom, ezek közül a jogszabályok közül például ez egészen
elképesztő módon, még az egységes állami iskolarendszerhez képest is jelentős módon
bürokratizál, és az iskolák feladatait indokolatlanul megnöveli. Tettem egy próbálkozást egyéb
funkcióimból eredően, hogy összegezzem, hány szabályzat van jelen pillanatban az iskolákban:
hatvannyolc ilyen szabályzat van ebben a pillanatban, amely az iskolák számára kötelező
jelleggel, előírás szerint működik. Vannak ennek részszabályozásai is, ráadásul bizonyos
módosítások – például a NAT-nál vagy másoknál – továbbgörögnek. Kedvenc mondókám, hogy
nem oly régen, amikor egy igazgatói konferenciát vezettem, egy iskolai ellenőrzést folytató
önkormányzati képviselő mondta el – nagyon aranyos történet –, hogy képzeljük el, volt olyan
iskola, amelyiknek még 2005. előtti házirendje volt... Ezt úgy mondta el, mintha két hulla kiesett
volna a szekrényből! Ezek a szabályok ráadásul újra és újra ilyen felülvizsgálati rémületeket is
hozzárendelnek. Az érvényes szabályoknak – amelyek az adott iskolában vagy működnek, vagy
nem – formai felülvizsgálatát is jelentik.

Itt van egy olyan előterjesztés, ami a következőről szól, nagyon leegyszerűsítve. Van egy
önálló jogi személyiségű szervezet, amelyik működjön tudatosan – erről szól a szabály. Ennek
van egy vezetője, úgy hívják, hogy iskolaigazgató, akinek ezt kötelessége megcsinálni. Ezzel
szemben ez a szabály leírja ehhez, hogy mit mikor és hogyan csináljon egyformán a tízezer
magyar iskola. Egész egyszerűen abszurd. Ráadásul mindezt félévente, és – ha jól értem a KT
módosítását – még a fenntartóhoz is küldje el! Ez valami elképesztő történt, miközben a magyar
közoktatásban legutoljára jelenlegi miniszterünk, Hiller István jelentette be 2006 októberében,
hogy felül kívánja vizsgálni az iskolai adminisztrációt, ami egyébként eltűnt. November végér
volt erre ígéret, de semmi nem történt.

Kérem tehát a Köznevelési Tanácsot, hogy ezt az egész szabályozást, úgy, ahogy van,
utasítsa el, és ezt foglalja határozatba – most már, ha jól értem, jogilag is alkalmasak vagyunk
erre.

Hogy meg kell szervezni az érettségit... Mi ennek az értelme? Persze, hogy meg kell
szervezni! Itt az hangzott el, hogy egy másik hibás jogszabály – nevezetesen az egész
feladatellátási terv, ami szintén egy rossz döntési sorozat vége volt – korrekciója. Egy olyan
korrekciót csinálni, ami további terheket ró az iskolára – egy másik ugyancsak itt lévő
jogszabályban még az is benne van, hogy a mérés-értékelés feltételeit, ami pénzbe kerül, az
iskola köteles majd megteremteni, de most ezt tegyük félre... (Dr. Varga Mária Beáta jelzésére:)
Örülök, ha már nincs benne, eggyel kevesebb mondandóm van.

Az a lényeg, hogy itt egy rendelettervezet előállt olyan kitételekkel. A 2. § 4. pontja az,
amit tudomásul lehet venni, nevezetesen, hogy vannak regionális munkaügyi központok, ami
tény, azt tudom támogatni, merthogy ilyenek vannak. Az összes többivel kapcsolatban azt kérem,
hogy egyszerűen vessük el, mert nincs rá ésszerű ok. Ha jól értettem, most még az is
bekövetkezik – és most rögtön be is fejezem –, hogy úgy érvényesítették, hogy már most április
1-jén csináljanak még két hónapra. Tényleg úgy gondolja valaki, hogy egy iskolaigazgató nem
szervezi meg az érettségit, és erről köteles ezért tájékoztatni a fenntartóját, hogy Kovács Béláné
fog felügyelni csütörtök reggel héttől kilencig? Vagy miről szól ez az egész? Mit jelent akkor
Magyarországon az önálló jogi személyiségű egyszemélyi felelős vezető jogállása?

Kérem tisztelettel, hogy ezt a határozati javaslatot támogassa a Köznevelési Tanács, hogy
kérjük törölni ezt a szabályozást. Köszönöm.
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ELNÖK: Szebedy Tas, Szabados Lajos – ez a sorrend.

SZEBEDY TAS: Köszönöm szépen a szót. Részben hasonló indíttatású hozzászólásom
lenne, de én onnan szeretnék elindulni, hogy a jelenlegi jogszabály, úgy tűnik, mintha az
érettségik lebonyolítását egy engedménnyel tenné lehetővé. Az alapvető ok az volt, a kéthavi
időkeret-elszámolással az iskolákban gyakorlatilag az érettségin való részvétel az iskolában
tanító tanároknak vagy az iskolai feladatellátásból kiesést és keresetcsökkenést eredményezett,
vagy a másik munkahelyen való részvétel az iskolai feladatellátást nehezítette. Ez különösen
azokban az iskolákban jelent gondot, ahol szorgalmasak voltak a kollégák és engedékeny az
intézményvezető, és a tantestület 20-30-40 százaléka elvileg el tud menni vizsgáztatni vagy
elnöki feladatokat ellátni. Ez konkrétan azt jelenti, hogy az intézményvezetőnek – az előző
hozzászólás megerősítéseként mondom – van egy feladata hatvannyolc jogszabállyal
megerősítve, hogy az iskolai feladatokat tervezetten ellássa, de úgy tűnik a jogszabályból, hogy
ez eddig nem működött, mert most már le kell írni egészen részletesen, fél évre előre. Én azt
szeretném mondani, hogy fél évre előre leírt feladattervhez képest körülbelül annyi módosítást
kell csinálni, ahány módosítást ma délelőtt arról hoztunk, hogy legitimek vagyunk-e vagy sem.
Egy év elején kitalált feladattervhez az élet rengeteg új jogszabályt, állapotot hoz. Például egy
ilyen állapot az, hogy elfogadja az éves munkatervét augusztus 26-án, majd szeptember 1-jén egy
jogszabály előírja, hogy ezzel ellentétben vagy vele párhuzamosan egy feladattervet kellett volna
készítenie – és ilyen jogszabályok év közben is rendszeresen jönnek életre vagy kapnak
legitimitást.

Én azt gondolom, ma a legnagyobb gond ezzel a jogszabállyal is az, hogy ugyan jó
szándék vezeti, lehetővé teszi azt, hogy a pedagógus ne veszítse el azt a napot, amikor ő elmegy
érettségiztetni – ez egy teljesen jóhiszemű szándék a jogalkotótól –, de a probléma nem ez,
hanem az, hogy kettős feladatellátás van. Az egyik érdek, hogy az iskolában az iskolai munka
folyjon, és az intézményvezető tudja működtetni a saját iskoláját a tanév végégig, a másik, hogy
mivel a kétszintű érettségi kivitte az érettségi egyik felét az iskolából, egy iskolától független
szervezetnek ugyanez az iskola kell hogy szolgáltasson munkatársakat, és ez néhány iskolában az
év végén gyakorlatilag működésképtelenséget eredményez.

Én azt gondolom, egy gazdasági oka van ennek az ellentmondásnak. Az a nagyon
egyszerű gazdasági ok, hogy kevés az érettségi elnök, kevés a vizsgáztató tanár, tehát nem igazán
bőséges a lista, és nincs olyan szinten megfizetve ez a vizsgáztatási munka, hogy a tanár úgyis
elvállalja, hogyha cserébe egy másik munkahelyen elveszíti a fizetését – mert nagyon egyszerűen
erről van szó. Ha ugyanis szabadságot vesz ki, és egy másik munkahelyen az iskola helyett
dolgozik – mert a valóság az, hogy ő egy másik munkahelyen lát el feladatot –, akkor ott kellene
egy olyan fizetést kapnia, amiért neki nem veszteség, hogy elveszíti ezt. Ma ez úgy áll, hogy ha
kimegy az iskolából, és vizsgáztat, lehet, hogy csak száz forinttal kap többet, vagy esetleg
ötvennel kevesebbet – tehát nem éri meg neki, hogy kimenjen, ezért nem menne el vizsgáztatni.

Én azt gondolom, itt az a megoldás, hogy a külső érettségi feltételeit kell jobban
megszervezni. Nem lehet kettős feladatot ugyanarra a rendszerre, ugyanarra a létszámra egy
fizetési rendszerben előírni, és nem olyan irányba kell jogszabályokat könnyíteni, hogy ezek az
ellentmondások, legalábbis az intézményen belül a vezetőnek a lehetőségét szűkítsék. Ugyanis az
intézményvezetők ezzel a szabállyal gyakorlatilag a saját eredeti munkaköri feladatokat kevésbé
tudják ellátni, mert van egy jogszabály, ami azt írja elő, hogy az érettségit és a saját működését
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csinálja tisztességesen, egy másik jogszabály meg azt mondja, biztosítania kell, hogy a
munkatársai el tudjanak menni, és az iskolát otthagyni, máshol munkát végezni.

Ugyan jóhiszeműen lehetővé teszi a kettős feladatellátást egyféle finanszírozással, az
iskola vagy a fenntartó ilyen értelemben finanszíroz egy külső munkát, ami nem az ő feladata,
ezért folyamatosan reklamációk vannak, az iskolaszervezésben pedig az ellentmondás
változatlanul él.

A másik megjegyzésem a Horn György által elmondottakhoz kapcsolódik. A
feladatellátási terv az előzőhöz képest valóban egy megengedő, nagyon kedves könnyítés, de az
eredeti ötlete a feladatellátási tervnek és a kéthavi időkeretnek egy kegyetlen bizalmatlanság egy
túlszabályozott rendszerrel szemben. Egy olyan bizalmatlanság, ami ma azt eredményezi, hogy
az iskolában fortélyos félelem igazgat. Nem az igazgató igazgat, hanem mindenki mindekitől fél.
Az adminisztráció irányába elmozdult rendszer eredménye az, hogy az iskolában fontosabbá
válik a papírforma szerinti működés a gyakorlati működésnél. Nekem a mindennapi gyakorlatom
– és ezt több száz igazgató véleményével tudom megerősíteni –, hogy papírformában kiválóan
lehet ma már iskolát vezetni úgy, hogy a gyerekről szó sincs, óráról szó sincs, és hogyha nincs
bőr a megfelelő vezetők illetve pedagógusok arcán, akkor az iskola még minőségbiztosított is
lesz! Majd akkor szeretném ezt a véleményemet előhozni, amikor a minőségbiztosítás
határidejéről lesz szó, merthogy ott megint történik egy olyan jogszabály-módosítás, ami az
iskolára megint olyan feladatokat kényszerít, amit adminisztratíve lehet teljesíteni, a valóságban
azonban az iskolák többsége nem tud neki eleget tenni.

Én azt gondolom, ahogy a működési szabályzatunkról szóló vitában is azt láttuk, hogy
koherenciagondok vannak, a kutya nem nézi meg, hogy a hatvannyolc jogszabály hány helyen üti
egymást. A mindennapi gyakorlatban minden napra jut két jogszabály, ami valamilyen módon
nehézséget okoz a vezetőnek, és a mostani joggyakorlat az, hogy a további dilemmákat is mind a
minisztériumi vagy fenntartói szintről iskolai szintre tolja le a jogrendszer. Én ezt
elfogadhatatlannak tartom, és nagyon kérem ebben a szakma, az OKNT segítségét, hogy
próbáljuk meg átgondolni, legyen olyan szintű szabályozás, ami végrehajtható, ami a jelenlegi
túladminisztrált rendszerből magát az oktatási gyakorlatot tekinti elsődlegesnek, és az
adminisztrációt ennek a szolgálatába állítja. Én az adminisztrációról úgy tudtam, hogy az
szolgáló, segítség. Jelen pillanatban, az oktatási rendszer mai jogi szabályozottsága az
adminisztrációt teszi mindenek fölé, és a mindennel igazolt, feladattervekkel igazolt iskolában
elképzelhető, hogy nem vesszük észre, a gyerek benn van vagy nincs, csak azt vesszük észre,
hogy beírtuk vagy nem írtuk be a vele kapcsolatos feladatokat. És ennek az egésznek a háttere
pénzügyi, az a pénzügyi ok, ami azt mondja, hogy csak azt hisszük el, ami valamilyen módon
adminisztratíve van igazolva. Én egyszerűsítést és összehangolást kérnék a jogszabályokban,
nem ezt a fajta egyik jogszabálynak a másikkal való foltozgatását.

Ez a jelenlegi – egyébként, hangsúlyozom, pozitív szándékú, kifejezetten jó szándékú –
jogszabály egy foltozása egy előző döntésnek, ami abszolút az iskolával szembeni ítéletből vagy
elképzelésből született.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szabados Lajos!

DR. SZABADOS LAJOS: Megmondom őszintén, hogy most rendkívüli módon,
köszönöm, jól érzem magam: végre a szakma szólal meg belőlünk.
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Bennem felvetődik az a kérdés, miért van az, hogy a mostani korban a mindenkori
miniszterünk mindig szembe akar menni az iskolával meg a pedagógusokkal. Neveléstörténeti
dolgozatokban Hóman Bálintról és társairól – nem akarom sorolni – olyan szépet olvastam, hogy
hogy nyilatkoztak az akkori tanítókról, tanárokról. És most azt erősítem meg, amit Tas mondott,
hogy egy nagyfokú bizalmatlanságot érzek, és ha ez pont a miniszter részéről fogalmazódik meg,
az borzasztóan nagy baj. Én most még nem Hiller Istvánról beszéltem, hanem az előző
miniszterekről. Ezzel kapcsolatban még nincs annyi tapasztalatom, hogy meg merném
reszkírozni.

Konkrétan erről a napirendről két szél-feljegyzésemet szeretném beolvasni. Az egyik az,
hogy „Miért?”, a másik meg, analóg módon Gyurihoz kapcsolódik, hogy „Nahát! Tényleg
ennyire nem tudják a pedagógusok, hogy mit kell csinálniuk?”.

És akkor még egy gondolatom van, nemcsak ehhez az anyaghoz, hanem a többihez is. A
boldogult békeidőkben itt olyan anyagokat kaptunk, ahol más-más szedetben megjelent a régi
törvény, a régi rendelet, és alatta egy más szedetben, hogy mit akarnak változtatni. Tehát volt
lehetőségünk követni az utat, ami alapján az eljárás módosult. Az utóbbi években már csak azt
kapjuk meg, ami a változás. Mi, akik a gyakorlatban vagyunk, sokszor tanácstalanok vagyunk, és
azért teszünk fel ilyen kérdést, hogy „Miért?”, mert nem tudjuk, hogy mi ennek az előzménye.

Én nagyon szépen kérem az Országos Köznevelési Tanácsot, hogy ragaszkodjunk ehhez a
régi eljárási módhoz, tudjuk összehasonlítani a régi törvényt, régi rendeletet és a módosítást – és
akkor tudunk mire szavazni.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólás? Kati, aztán Iker János.

BARLAI RÓBERTNÉ: Csak egy kiegészítő kérdésem, illetve megjegyzésem lenne, az
előzőekkel egyetértve. Ha jól értettem, a vizsgáztatással kapcsolatos problémakör hozta be ezt a
módosítást. Azért nem értem, hogy akkor miért a nevelési-oktatási intézményeknek kellene ilyen
feladattervet készíteni, óvodának és általános iskolának is. Tényleg arról van szó, egy kicsit
vigyázni kell arra, hogy milyen terheket rakunk az iskolákra, hiszen nem is indokolt ezek szerint,
elsősorban a vizsgáztató iskolatípusokra vonatkozik. Csak megerősítem ezzel az elhangzottakat.

ELNÖK: Köszönöm szépen.

DR. IKER JÁNOS: Két mondatot kell hozzátennem. Lesz-e ettől jobb az oktatás? Lett-e
jobb a munka az iskolában a kéthavi időelszámolással? Én egy érvet mondanék hozzá, nem
egészen egyetértve azzal, amit Horn György mondott: az igazgatónak van szabad keze, hogy
engedi-e most azt, hogy csináljatok, amit akartok. Ahol így megy, ott megy minden úgy, ahogyan
van. Ahol pedig szerencsétlen igazgató jogkövető akar lenni, olyan helyzetet állít elő, amivel
naponta találkozunk a pedagógiai szolgáltató központokban, és adunk tanácsot, hogy két ember
kap egy fizetést, mert komolyan vette a tanácsokat. Ez morálisan is rongálja az oktatást, és
valami helyett van. Nem azt mondom, hogy nem kell időnyilvántartás. Az adózók pénzéből
csináljuk, mindenkinek joga van beletekinteni, legyen nyilvános, de legyen olyan egyszerű, hogy
ne legyen a munka helyett. Pillanatnyilag jó néhány helyen a munka helyett adminisztrálnak. Egy
olyan vonal indul el, aminek nincs értelme a magyar közoktatásban, sokkal fontosabb feladatok
vannak. Én inkább a kéthavi elszámolás visszavonását... (Horn György: Az megtörtént már.)
Nem történt meg a visszavonása, csak egy elvi dolog, ami ezzel kapcsolatban történt. Ha az
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igazgató erre az évre elrendelte, az működik. Tehát én azt gondolom, elég pontosnak kell lenni,
mert naponta vannak ilyen ügyek. Egyetlenegy módja van: ezeket vissza kellene vonni. Ennek a
kijavítgatását én is szinte lehetetlennek tartom.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Amíg gondolkodtok, én hozzászólással szeretnék élni most.
Tényleg el tudok csodálkozni azon, amikor valakiknek olyan ötletei támadnak, aminek az

égvilágon semmi értelme, oka, indoka nincsen, az iskolában csak gondot és bajt okoz. Mert
hogyha a tartalmi munkával ez komolyan összefüggene, még érthető lenne. Csak szeretnék
visszautalni az utolsó OKNT-ülésünkre, már ennek az OKNT-nek az alakuló ülésére, amikor a
minisztérium elénk terjesztette a tanév rendjét. Körülbelül tizenöt éve mondom, hogy legyenek
olyan kedvesek az országos szakmai tanulmányi versenyeket is meghirdetni a tanév rendjében.
November 30-áig fogja a közlönynek átadni az illetéke szakminisztérium... Tessék már mondani,
hogy lehet feladatellátási tervet csinálni akkor, amikor a szakirány szerint illetékes
minisztériumok ezeket a versenyeket meg se hirdetik. Hogy tud az iskola vezetője – mintegy ezer
szakképző iskola vezetője - feladatellátási tervet készíteni olyasmire, amit még meg se hirdettek?

Én azt szeretném kérni hozzászólóként is, hogy – bizonyos dolgok persze törvényben
vannak szabályozva – nagyon jó lenne, hogyha az oktatási törvény módosításánál is kikerülnének
ezek. Teljesen felesleges a kéthavi időkeret, sehová nem vezet. Teljesen felesleges – vissza is
vonták – a negyven óra, mert világosan kimutatható volt, hogy a pedagógus mennyit dolgozik,
sokkal többet ennél. Olyan adminisztratív terheket rónak az iskolára, ami az égvilágon sehová ne
vezet, semmi értelme nincs, nem lehet megcsinálni. Olyan feladatellátási tervet elkészíteni és a
fenntartóhoz elküldeni, aminek az égvilágon semmi értelme nincs már másnap sem, teljesen
felesleges. A miniszter úr azt ígérte tényleg, hogy az iskolák adminisztratív terheit csökkenteni
akarja. Nagyon kérem, hogy ezt az egészet felejtsük el tehát.

Az érettségivel kapcsolatos dolgok... Nagyon szomorú, de Szebedy Tasnak sajnos igaza
van abban, hogy két területen nagyon nehéz megszervezni, a kétszintű érettséginek ez a
problémája, hogy az iskolák egy jelentős része működésképtelenné válik, mert a tanárai
elmennek érettségiztetni, és közben még szorgalmi időszak van.

Parancsolj!

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Ne haragudjatok, ez egy metahozzászólás lesz, és
illetlenség, de mégiscsak azt mondom, hogy Závodszky Gézának volt igaza. Ugyanis most
irgalmatlan rakétatűzzel megsoroztátok ezt az előterjesztést, még el is hiszem nektek, minden
rokonszenvem, minden... – jaj, nem szabad ilyet mondani, hogy minden ágyútűznek: nem minden
ágyútűznek, nem voltam ott a Guevara-fesztiválon...

Szóval nekiestetek, és ebből most az a kép alakul ki, hogy az OKNT nekiesett ennek az
előterjesztésnek. Ugyanakkor néhányan, akiknek nem a bőrünkre megy a játék, más szinten
érzékeljük a problémát. Arra akarok kilyukadni, hogy szerintem szükség van egy jogszabály-
vitató előbizottságra, úgy sokkal hasznosabbak lennénk: Ha mondjuk ti alkottok egy ilyen
bizottságot, egy egyeztetett véleményt már kisebb füsttel, kisebb lánggal, kisebb durranással
hoznátok ide, és az OKNT arról a horizontról tárgyalná ezt a dolgot, ami az OKNT horizontja.
Engem például ebből a kérdésből – mondom, illetlenség, mert nincsen konkrét problémám – az
izgat, hogy az oktatásirányítás a szakmai autonómia lován akar-e lovagolni, vagy a bürokratikus
centralizmus lován. Ez így már olyan kérdés, ami OKNT-hez méltó, és nem az, hogy hány kiló
papírt dobott a papírkosárba Gizike a tanári szobában. (Zaj, közbeszólások.)



35

ELNÖK: Hadd mondja végig!

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Azt gondolom erről a vitáról, hogy hatékonyabbak és
méltóságteljesebbek lettünk volna – lehet, hogy még ennél is kritikusabbak, mint ti vagytok –,
mert a dolognak a gyökerét ragadtuk volna meg a kritikánkban, hogy itt sompolyog be a
bürokratikus centralizmus az oktatásirányításba. Ez nagyobbat szól, mint hogy vonják vissza a
feladattervet.

Létre kellene hoznunk, amikor az szmsz-ről vitatkozunk, egy jogszabályterv-előkészítő
szakbizottságot, amelyik egyeztetett véleményt hozna, ennek a füstnek már a hangját hozná csak
az OKNT elé, és arról tudnánk állást foglalni.

ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólás? Horn Gyuri!

HORN GYÖRGY: Bocsánat a fegyelmezetlenségemért is. Ha nem tartotok minket
lobbistának, Laci, ha elhiszed, hogy Szenes, Szebedy meg én, akik ezt a jogszabályt gyakoroljuk
– meg vannak még itt egypáran – felül tudunk emelkedni a saját ügyeinken, és nem azt mondod,
hogy „Ha! Ezt az igazgatók mondják, és ez egy igazgatói szempont, és nézzük meg a magasabb
rendű közoktatási szempontot”. Ha ezt elfogadod, akkor az, amit most mi csinálunk, nem az
egyéni igazgatói lobby, hanem egy szakmapedagógiai, közoktatás-politikai kérdésről beszélünk.
A kérdés az, elfogadod-e, hogy legitimnek tartasz-e engem abban az ügyben, hogy én képes
vagyok más szemmel is nézni. Ugyanis az állítás lényege éppen az – ami ki is derült, Tas is
elmondta –, hogy tulajdonképpen ez egy jó szándékú jogszabálytervezet, de a lényege, hogy
ugyanarról szól, mint az egész az elmúlt másfél évben, nevezetesen, hogy egy erőteljesen
centralizált nagy elosztórendszernek minden egyes csápja lemegy, tehát a terv a műhelyig
történetről van szó. És amikor ott hiba van, akkor kénytelen a jogszabály ugyanezt végigvinni a
műhelyig, mert az egész már így működik. Én ezért kértem, hogy az egészet kell eldobni.

Most vehemensen vitatkozom, de nem az indulataim vezérelnek, hanem a dolog
lényegéről beszélek, arról, hogy ebből a paradigmából ki kell lépni. De, amit te mondasz, hogy
jogszabály-előkészítő bizottságot csináljunk, ez nem alkalmas. Azért ülünk itt sokféle helyről,
sokfélék, hogy elfogadd azt, hogy amikor itt valaki valamit mond, akkor az az ő megítélése.
Tehát egyrészt nem javasolnék még egy bizottságot ehhez, aki majd előkészíti azoknak, akik nem
értenek hozzá – mert akkor kérnék egy tankönyv-értékelő előkészítő bizottságot is stb. Ez így
nem működik. Azért ülünk itt ennyien, ennyiféle helyről, hogy ezeket képesek legyünk együtt
látni.

Engem alapvetően az zavar, de az nagyon, hogy az egész közoktatás-politikai irányítási
rendszer erőteljes centralizációja napi operatív ügyekbe avatkozik be, és ezt minden pontján
ellenőrizni kívánja. Ez egy olyan súlyos probléma, ami miatt azon vagyok, hogy minden ilyen
jogszabályt meg kell akadályozni a létrejöttében. Ha nem tudjuk – igaz, nélkülünk is bevezethető
-, mondjuk azt, hogy nem. Akkor is, ha ez nélkülünk bevezethető.

Mégy egyszer: ezért ragaszkodtam ahhoz, hogy legyen ma legitim az ülés. Köszönöm.

ELNÖK: Görbe László, utána Karlovitz János.

GÖRBE LÁSZLÓ: Úgy gondolom, a középiskolát most elérte egy emelt szintű érettségi
sorozat, ami nagyon rátelepedett a tanulmányi időre. Az érettségi mindig a tanév végén volt, és
az igazgatók tudták kezelni, hiszen a tanárok az iskolán belülről voltak, nem kívülről. Úgy
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gondolom, ennek a hatását nem gondoltuk teljesen végig... (Dr. Szabados Lajos: Gondolták! –
Horn György: Gondoltuk, én vállalom. – Dr. Szabados Lajos: Te benne is vagy. – Horn György:
Végig is gondoltam.) Ugyanakkor a gondjai jelentkeznek ennek a kérdésnek. Én úgy gondolom,
ez a kör azt jelzi, hogy a központi akarat legyalulja egy kicsit az iskolák akaratát – bár jó
szándékkal.

DR. KARLOVITZ JÁNOS: A végére egyetlen kérdés fogalmazódik meg bennem. Ami
idekerül, az már általában egyeztetett anyag valamilyen szakmai szervezettel vagy hasonló – nem
tudom, hogy ki jogosult, de már van előzménye ennek. Kivel egyeztetett a minisztérium eddig
erről?

ELNÖK: Kérdés volt, erre majd, Beáta válaszol.
Van-e még hozzászólás? Tas!

SZEBEDY TAS: Részben tudok erre a kérdésre válaszolni, hogy gyorsítsam a dolgot. A
szakszervezetekkel és néhány szakmai szervezettel, többek között a Gimnáziumok Országos
Szövetségével is történt egyeztetés, csak éppen nem a lényegi kérdésekről, hanem mindig csak
részletekről. Azaz, mi a jobb a szakmának, hogyha a kéthavi órakeret az erősebb, vagy hogyha
ezt lehet gyengíteni. Az alapjairól, amiről például az OKNT-ben egy ilyen törvény elfogadása
előtt lehetne beszélgetni, valamiért nem. Utána a részletkérdésekről – hogy a cipő 44-es legyen
vagy 43-as -, már történik egyeztetés a szervezetekkel. Trencsényi tanár úr véleményét erősítem,
hogy tényleg egy iszonyatosan bürokratikus centralizációs rendszer van, ami elviselhetetlenné
kezd válni. De hol tudjuk megfogni, ha nem a törvénytervezetek vitájánál? Hiszen azt senki nem
mondja ki, hogy bürokratizálni akar mindent, hanem csak olyan intézkedéseket hoz, amik ezzel
az eredménnyel járnak.

Köszönöm.

ELNÖK: Van-e még hozzászólás? Loránd Ferenc!

DR. LORÁND FERENC: Az a kérésem, próbáljunk megfogalmazni három olyan
mondatot, ami megjelenhet, mint az OKNT véleménye, ezzel az anyaggal kapcsolatban. Ezek,
amik itt elhangzottak, zseniális hozzászólások, nagyon egyet lehet velük érteni – és akkor most
mit írunk le? Mi fog megjelenni a közleményben?

Meg kellene kísérelni megfogalmazni azt a volumenű, dimenziójú kifogást, amelyet
OKNT-szintű állásfoglalásnak gondoltok, akik ebben érintettek. Én hajlok arra, hogy ebben
helyet kapjon az az aggályunk és véleményünk, amelyik az irányításnak egy bürokratikus
centralizmus irányába való elmozdulása tetten érését véli felfedezni ebben is, de ezt valahogy
meg kell fogalmazni. Én most nem tudnám megfogalmazni, kérem, aki ért hozzá – Tas például,
vagy Závodszky Géza – próbáljon megfogalmazni egy mondatot, amire én föl fogom emelni a
kezem, és azt fogom mondani, hogy jó, ezzel egyetértek. Mert hogy egyetértek Tassal, ez nem
eléggé publikus állásfoglalás.

ELNÖK: További hozzászólások? (Nincs ilyen jelzés.)
Mielőtt megpróbálunk megfogalmazni két-három mondatot, azért az előterjesztőnek

átadom a szót, hogy válaszokat legyen kedves, amennyiben lehetséges, aztán megpróbálunk
valamit összehozni, két-három mondatot.
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DR. VARGA MÁRIA BEÁTA: Köszönöm szépen az észrevételeket. Kérdés nem is volt,
inkább megjegyzések. Tudomásul veszem, amiket elmondtak. Néhány dolgot emelnék ki, és
válaszolnék a kérdésre.

Horn úr fölvetette, hogy mi van az adminisztráció csökkentésével kapcsolatban. Dolgozik
rajta a minisztérium, kemény erőbedobással. Rengeteg jogszabály-módosítással fog járni. Tehát
dolgozunk rajta folyamatosan, ezt tudom közölni, mivel még nincs olyan stádiumban, hogy önök
elé lehessen terjeszteni. Ráadásul az adminisztrációs feladatok nagyon jelentős részét nem is
közoktatási jogszabályok írják elő. A középiskolák igazgatói tudják, most ment ki egy
figyelemfelhívás a középfokú oktatási-nevelési intézményeknek, hogy szolgáltassanak adatot a
18 évet elért tanulók tanulói jogviszonyáról, és annak megszüntetéséről, hogy részesüljenek
egészségbiztosítási hozzájárulásban. Tehát rengeteg más szakterületi jogszabály kötelez minket
adatszolgáltatásra és adminisztrációs terhekre. Folyik a munka.

Valaki nem azt a változatot látta, ami kiment, talán egy korábbit, mert itt már csak az
érettségi vizsgák meg a szakmai vizsgák vannak a feladatellátási tervben. Az egy jóval korábbi
változat volt, amiben benne volt a tanulmányi verseny és még valami – már nem is emlékszem.

ELNÖK: De a11/b-ben nincs külön, csak az, hogy feladatellátási terv.

DR. VARGA MÁRIA BEÁTA: Nem arra gondolok, hanem a 11/b (2)-ben korábban volt
egy olyan, hogy a tanulmányi versenyek és talán még a mérés-értékelés, de azok kikerültek, csak
az érettségire vonatkozik, hogy tanítás nélküli munkanap. Ehhez kapcsolódóan elmondanám,
bizonyára tudják, hogy a közoktatási törvénynek azt a bizonyos 1. számú melléklet 3. rész II/6.
pontját, ami a kéthónapos tanítási időkeretet behozta. Azt is módosítottuk, és a munkáltató kapott
egy olyan felhatalmazást, hogy fenntartói hozzájárulással meghatározzon még olyan távolléteket,
amik nem fogják befolyásolni a tanítási időkeretet. Itt olyanokra gondoltunk, hogy tanulmányi
kirándulásra kísérés, kötelező orvosi vizsgálatra kísérés és egyéb, ami a jelenlegi szabályok
szerint mind-mind csökkenti a kéthónapos tanítási időkeret teljesítését. Ahhoz kapcsolódóan ez
egy kiemelt dolog, amit maga a jogszabály határoz meg az érettségi és szakmai vizsgák
tekintetében, amiről tudjuk, hogy nem alapfeladata az intézménynek, még a saját – tehát a
középszintű érettségi vizsga – lebonyolítása sem, és elvileg nem kötelezhető a pedagógus arra,
hogy részt vegyen a vizsgabizottságok munkáiban.

A munkaidő-nyilvántartást – kicsit visszatérve a túlzott adminisztrációra – 1996 óta írja
elő A munka törvénykönyve. Akik megkerestek – elég sokan –, azokkal közöltük azt, hogy a mi
véleményünk szerint például a kötelező órát nem kell nyilvántartani, az egy hivatalos
nyilvántartás, hogy a foglalkozási naplót meg az osztálynaplót aláírja a tanár. A többi résznél az a
könnyítés kerül be a korábbi szabályozással kapcsolatba, hogy nem kell külön-külön
nyilvántartani az iskolában eltöltendő meg a nem iskolában eltöltendő feladatokat. Ez egy
korábbi módosító kormányrendelettel kikerült, tehát nincs ez a külön-külön.

Van A munka törvénykönyvének egy 140/A § (2) bekezdése, ami azt mondja, hogy ha a
dolgozó – én most a pedagógusra fókuszálok– maga határozza meg a munkaidő-beosztását, akkor
nem kell róla nyilvántartást vezetni. Ilyen esetben erre lehetőség van, hogy az otthoni munkát
sehogy az égvilágon nem kell nyilvántartani. Az előző szabályhoz képest ez csökkenti az
adminisztrációt, másrészt A munka törvénykönyvéhez meg jó néhány munkajogi szabályhoz
igazodnunk kell. Például ez a bizonyos hét nappal korábban, az A munka törvénykönyve, ezzel
nem tudtunk mit kezdeni.
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Kikkel egyeztettünk? Az Országos Kisebbségi Bizottsággal, akik egyetértettek teljes
egészében; a Közoktatás-politikai Tanáccsal, akik nem értettek egyet és a KÖÉT-tel, akik
egyetértettek. Tehát ezek a szervezetek voltak, akikkel egyeztettünk.

Amit Szebedy úr elmondott, nem dolgoztam bele, tehát köszönöm, hogy besegített ebben.

ELNÖK: Van-e még, aki szeretne hozzászólni, mielőtt megpróbálunk valamit
összehozni? Tas, parancsolj!

SZEBEDY TAS: Részben Feri bácsi szavait szeretném előbbre vinni. Valóban fontosnak
tartanám én magam is, hogy az OKNT, ha ezzel egyetért, egy olyan megfogalmazással próbáljon
a törvénymódosítások gyökerére hatni, hogy az OKNT nem támogatja az oktatás jelenlegi
paradigmaváltásának szükségességét bürokratikus eszközökkel történő irányba változtatással
segíteni, tehát hogy egy ilyen centralista-bürokratikus rendszerrel történjék.

A részletkérdésben én köszönöm szépen a kiegészítést az előterjesztőnek, itt valóban az a
probléma, és nagyon fontos, amit mondani tetszett, hogy 1996 óta van munkaidő-nyilvántartás.
Ténylegesen van, tehát abszolút semmi szükség nincsen arra a fajta mostani további
bürokráciára, ami a 1996-hoz képest az iskolákat nem teszi új helyzetbe. Ami új dolog, az még az
Oktatási Minisztérium számos főosztályán is elgondolkoztató esemény, ez a kéthavi időkeret
volt, aminek semmi köze nincs az oktatás minőségéhez: az egy pénzügytechnikai eljárás, amivel
túlórákat lehetett csökkenteni, mert kéthavi időkeretben a túlóra mennyisége, különösen az év
második felében, radikálisan csökken, azt lehet mondani, hogy az iskolák jelentős részében
megszűnik. Ha havi időkeret-elszámolás van, és az 1996 óta létező kötelező munkaidő-
nyilvántartás van – amiből apránként most már kikerül az, hogy el kell számolni vagy nem kell
elszámolni a negyven órának minden órájával, amit a pedagógus eltölt a munkájával –, ha a
hagyományos munkaidő-nyilvántartást erősíti meg valamilyen módon a jogszabály, az
gyakorlatilag a pénzekkel való elszámolást és a munkával való elszámolást lehetővé teszi. A
kéthavi időkeret rendszeridegen megoldás, gazdasági megfontolású, és a tanítást magát pozitívan
nem befolyásolja. Ez az a bizonyos bizalmatlansági eljárás, ami jelen pillanatban az összes
iskolában gondot jelent.

A javaslatom tehát az, hogy magát a bürokratizálás irányába elmozduló törvényi
szabályozást mint megoldást ha elfogadja az OKNT, azt kellene kinyilvánítanunk közös
nyilatkozatban, és a kéthavi időkeret helyett az 1996 óta létező szabályozást megerősítő vagy azt
pontosító eljárással mindazt a gondot, ami a tanári munkaidőt mint vitát vetette föl, tisztázni
lehetne. A kéthavi időkeret az, ami gyakorlatilag jelen pillanatban a kirándulástól kezdve
mindenféle elszámolást lehetetlenné tesz, ugyanis a két hónapban azzal, hogy bent van vagy
nincs bent az iskolai munkakörben számos olyan feladat, amit eddig a pedagógusok azért részben
ingyen vállaltak el, ezzel a heti két ingyenesen elrendelhető órával került valamilyen módon
ellentmondásba. Elfogadja a rendszer szerintem, és elfogadható, hogy nyilván kell tartani – ez
egy teljesen jogos elvárás. Havonta nyilván lehet tartani, és az ingyenesen elrendelhető
munkaidővel nagyon sok feladat, ami eddig is el volt rendelve az iskolában, most tisztázódhat
azzal, hogy mindenki számára ténylegesen el is rendelik ezt a munkát. Ez a gyakorlat. Azt tudom
mondani, hogy ez a gyakorlat, a kéthavi időkeret, amit én személy szerint javaslok az OKNT
egészének mint problémát átgondolni. Az egyhavira való áttéréssel – és én tényleg számtalan
vezetővel egyeztettem ezt –mindenki egyetért. Tehát hogy legyen nyilvántartás, azzal minden
vezető egyetért. Ez segítség a vezetőnek. A kéthavi pedig egy bizonyos szempontból
rendszeridegen megoldás. Köszönöm szépen.
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Vekerdy Tamás, aztán Trencsényi László.

DR. VEKERDY TAMÁS: Csak egy első kísérletet tettem ennek a bizonyos három
mondatnak a megfogalmazására. Hogyha érdeklődésetekre tart számot, akkor közzéteszem. Így
szólna:

Az OKNT aggályosnak tartja azt a tendenciát, amelyik az iskolai élet és szervezés
(adminisztráció) további bonyolításában és centralizálásában véli felismerni a magyar közoktatás
meglévő problémáinak megoldását. Ez az első mondat.

Az OKNT az iskolai autonómia erősítésében és az adminisztráció egyszerűsítésében látja
a kivezető utat.

A harmadik mondat zárójelben: (Az erre vonatkozó részleteket a szó szerinti jegyzőkönyv
tartalmazza.)

Még valahol be lehet szúrni, hogy ez mivel kapcsolatban merült fel, az ilyen és olyan
számú rendeletet.

ELNÖK: Trencsényi László!

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Elnézést kérek, Tamás, jó, hogy előttem szóltál: én ezt a
három mondatot azért nem támogatom, mert az OKNT ma nem erről vitatkozott. Az OKNT ma a
közalkalmazottak stb.-ról folytatta le a vitát. Állást foglalnia csak arról lehet, amiről vitatkozott.
(Dr. Szabados Lajos: Ki mondja ezt?) Én se szeretem – azt hiszem, nem szeretem – a
bürokráciát, csak éppen nem ismerem, nem tudom, hogy az oktatáspolitikának vannak-e ilyen
szándékai. Azt, hogy a bőrömön érzem, ezt nem érzem információnak, miközben tudom, hogy
szakmánk legalább annyi kiválósága, mint amennyien itt ülünk, kifejezetten igényli, támogatja a
nevelési-oktatási intézmények szakmai autonómiájának korlátozását, visszavonását, áttérést egy
irányítottabb közoktatásra: Daróczi miniszteri biztos úr többször kifejtette, hogy állítsuk vissza a
szakfelügyeletet, és a politikai glóbusz túloldalán legalább annyian mondták, hogy állítsák vissza
a szakfelügyeletet, Sáska Géza minden héten elmondja, hogy kár volt szakmai autonómiát adni
az iskoláknak – és tudnám sorolni, de velük most nem vitatkoztunk, tehát nem tudtuk egymást
erről a kérdésről meggyőzni. Én akkor tudnék erről döntést hozni, ha – és nekem ez lenne a
javaslatom – minden elénk kerülő jogszabálytervezet előtt a miniszter tegyen eleget az OKNT-
nek szeptemberben, kinevezése után tett ígéretének, hogy novemberben beszámol az iskolai
adminisztráció csökkentésére vonatkozó rendelettervről, bejelentette, hogy ezt személyesen fogja
megtenni. Azt gondolom, OKNT-konform magatartásnak, hogyha legalább erről határozunk,
hogy a miniszter ezt az ígéretét tartsa be – novemberben persze már nem tudja, de a lehető
legsürgősebben. Nagyon örülnék, ha valaki kompetens személy tartana előterjesztést az
államháztartási reform és a közoktatási rendszer finanszírozásának terveiről, mert erről még nem
kaptunk tájékoztatást, nem tudjuk, mi az a rendszer, amelyikbe ez az intézkedéstervezet beleillik.
Utána szeretnék egy előterjesztést hallani és vitatni, szintén kompetens oktatáspolitikustól, hogy
„A szakmai autonómia és a központi irányítás oktatáspolitikai dilemmái az EU horizontján”. Ha
ezt a három kérdést megtárgyaltuk, ebben tudtuk orientálni – vélhetően színes, de mégis
egybehangzó véleményünkkel – a jogalkotót és a jogalkalmazót, akkor utána állást foglalhatunk
arról, hogy ez a rendelettervezet - nem is törvény, ahogy Tas mondja, ez egy miniszteri rendelet...

ELNÖK: Ez egy kormányrendelet.
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DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Lelke rajta! Erre most én mondom, Gyuri, hogy lelke
rajta. Hallotta ezt az össztüzet, amit itt elmondtunk, de a vita nem erről a jogszabályról folyt.
Illetve erről a jogszabályról azt folytattuk le, hogy ez a jogszabály még jó lenne (Horn György:
Ezt én nem mondtam.), csak az a kontextus, amibe belehelyezkedik, azt ette meg a fene! Hogyha
ezt mondjuk határozatban, akkor ezt mondjuk!

ELNÖK: Köszönöm szépen. Most hozzászólnék egy mondatban, aztán továbbadom a
szót.

Teljes egészében úgy érzem, hogy erről a rendeletről szóltunk, abban a tágabb
kontextusban, hogy az iskolai adminisztráció csökkentése mellett tette le többé-kevésbé mindenki
a voksot, és ez a rendelet ezzel pontosan szembemegy. Azt látjuk, hogy ez a feladatellátási terv,
amit megint rá akarnak nyomni az iskolákra, sehova nem vezet. A másik, ami viszont
kedvezőbbé akar tenni bizonyos elszámolási technikákat az iskolában, egy meglévő, hibás
döntést próbál valamilyen szinten korrigálni. (Horn György: Rosszul.) Valamilyen szinten megint
csak rosszul.

Végül a harmadik, ami ugyancsak erről szól – mert az egész dolog az időelszámolásról
szól –, ezt a kéthavi időelszámolást is el kellene felejteni úgy, ahogy van, mert ez sem működik,
és vissza kellene térni egy normális havi elszámolásra és túlóra-elszámolásra. Zárójelben: lehetne
más megoldást is találni.

Ennyi. Ez teljes egészében arról szól, amit Tamás megfogalmazott, sokkal szélesebben,
mint ahogy mi itt most próbálunk erről beszélni.

János, tiéd a szó.

DR. IKER JÁNOS: Két mondatot szerettem volna mondani állásfoglalás-alternatívaként.
Az egyik: nagyon fontos dolog volt, amit Tas mondott, mert le kell szögeznünk, hogy munkaidő-
nyilvántartás pedig kell. Törvényi dolog, ez elől nem is zárkózhatunk el, mert a működésünk
törvényességének a minimális alapja.

Az OKNT egyetért a munkaidő-nyilvántartással a közoktatási intézményekben, de úgy
látja, hogy nem szolgálja ezt jól a feladatellátási terv készítése.

A második mondat az lenne, hogy az Országos Köznevelési Tanács egyetért a munkaidő-
nyilvántartással a közoktatási intézményekben, de ennek a céljait nem jól szolgálja a
feladatellátási terv készítése.

A harmadik mondat: A gyakorlatban nem bizonyult hasznosnak és működőképesnek a
kéthavi elszámolás, ezért javasoljuk az adminisztráció csökkentésével együtt az egyhavi
elszámolásra való áttérést.

ELNÖK: Mielőtt továbbadom a szót Horn Gyurinak, azt szeretném megkérdezni, mit
értetek ti munkaidő-elszámoláson. Ugyanis az, hogy a tanár megtartja az óraszámát – heti 20-22-
25-öt –, el van számolva, mert osztálynapló van, szakköri napló van, valahol be van írva. Ezen
túlmenően mit gondolunk még munkaidő-elszámolásnak? Mert a további, negyven óráig terjedő
idejével szabadon gazdálkodik, senki nem köti meg, hogy hol készül fel az óráira, hol javítja a
dolgozatot. Mit értünk már ezen, amire olyan nagyon szükségünk van, és idáig nem volt? Ez csak
kérdés. Mi az, hogy munkaidő-elszámolás?
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HORN GYÖRGY: Jánosnak mondanám, hogy a mondat első fele, hogy egyetért a
munkaidő-nyilvántartással, nem egyetértési probléma. Magyarországon van egy nyilvántartási
kötelezettség általában a munkahelyekre vonatkozóan, ez a szabály vonatkozik a közoktatásra is.
Az ehhez hozzákapcsolódó, tavaly nyáron életbe léptetett elképzelés – mint kiderült, úgy tűnik,
nekem akkor is az volt a szakmai véleményem – hibás. Nem mondhatjuk tehát azt, hogy
egyetértünk a munkaidő-nyilvántartással, merthogy az korábban is volt. Ez a mondat első fele
olyan, mintha ezzel értenénk egyet.

A második felére pedig: nem a kéthaviság a probléma. Azt mondod, térjünk át az
egyhavira. Ennek is vannak alternatívái.

Bocsánat, az előbb nem voltam itt, mert az autómat elvitték volna, ha nem dobálok bele
további ezer forintot. Az alapdilemma az volt a nagy rendszer egészében, hogy attól, hogy az
iskolákban ez a kötelező óraszám-elszámolással a túlmunkára kapott valaki úgy fizetést, hogy
közben az alapfeladatát nem látta el. Ennek a feloldására született volna egy ilyen fajta javaslat,
ami azonban azt, amiről korábban beszéltünk, azt erősítette, nevezetesen, hogy az állam
központilag akarja ezt a problémát megoldani. Valójában az éves óraszám kiszámítása, ami
korrekt megoldás, ha azt mondod valakinek, hogy egy évben van összesen ennyi órája, ez hetente
átlagosan ennyi. Amikor nincs órája – mert például elmentek a tizenkettedikesek -, akkor nincs
órája. Ami miatt én az egészet elvetni javaslom, az az, hogy az intézmény belső ügye, hogy ha a
tizenkettedikes osztály elment – ámbátor érettségiznek, ezért ott ő felügyel, javít stb. – ezt a
feladatot az adott munkahelyen hogyan számolja el az intézmény, milyen feladatként számolja el
stb. Itt egy tágabb felvetése van a dolognak. Nem egyszerűen a heti óraszám elszámolásáról van
szó – egyébként indokolt volt az állam részéről az a felvetés, hogy úgy kapnak emberek, nem
kevesen, heti négy-öt túlórára fizetést, hogy közben a kötelező órájukat nem látták el. Vagy amit
Tas fölvetett, hogy ő nincs benn a munkahelyén, valahol másutt van, ott kap fizetést – és itt is kap
fizetést, merthogy az óraszáma ketyeg. Ezek indokolt, helyes, jó, érthető felvetések. A probléma
az alapelv, nevezetesen az, hogy ezt az állam akarja megoldani helyettünk olyan módon, hogy
egyedi, konkrét, személyekre vonatkozó egyedi ügyeket a nagy rendszer egészében
adminisztratíve szabályoz. És ez egy hibás megközelítés, ez a meggyőződésem.

Még Trencsényinek mondanám: azért, mert nem jött Daróczi meg Sáska, nekünk még
lehet álláspontunk az, hogy nem helyes az autonómia csökkentése, még akkor is, ha az állam nem
akarja. Lehet, ha azt mondja az OKNT, amit Tamás felolvasott, hogy ezzel egyetért, és erre azt
mondja Hiller, hogy ő is. Nagyszerű. De attól ez még lehet igaz.

Azt gondolom, az egy jó mondatsor, amit Vekerdy Tamás felolvasott, és megismétlem:
kérem elutasítani a rendelettervezetet.

ELNÖK: További hozzászólások? Ottó!

DR. MIHÁLY OTTÓ: Nagyon rövid leszek ebben a dologban. Amit Tamás
megfogalmazott, és ahogy te összegezted az álláspontot, olyan mértékig absztrakt, ne
haragudjatok, hogy én ezen az absztraktsági szinten nem tudok egyetérteni azzal, hogy az
autonómia igen, a felhasználó, a fogyasztói, a befektetői ellenőrzés meg nem. Ne haragudjatok,
ez egy olyan absztrakció, amit én nem tudok elfogadni. Ilyen alapon el kellene foganom, hogy a
bizalom elvén működik az egész oktatási rendszer. A bizalom elve azt jelenti, hogy senki nem
nézheti meg, hogy tulajdonképpen... Elhangzik, hogy majd ellenőrzik – dehogy! Miért nem
ellenőrizték eddig? Miért vált problémává az, hogy igen keményen megjelent az, amit ti is
elismertek? Hol van a biztosíték, hogy ha erre nem alakít ki az állam szabályokat, hogy ez után
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nem ugyanígy fog működni. Nem bennetek nem hiszek ebben a dologban. Abban nem hiszek,
hogy egy ilyen hatalmas rendszer működhet olyan eszközrendszer nélkül, amely számon kéri a
fenntartó, a befektető... (Horn György: Kitől?) Magától az intézménytől, aki ezt csinálja. (Horn
György: Erről van szó. Tehát ne a pedagógusra, hanem az igazgatóra vonatkozzék ez a szabály.
Egyetértünk.) Most is az igazgató mint egyszemélyi vezető meg kell hogy oldja ezt a dolgot úgy,
hogy ez számon kérhető legyen a külső részére is.

Bizalmi elven semmi nem működik már. (Horn György: Nem bizalomról beszéltem.)

ELNÖK: További hozzászólások? Vagy szépen lassan lezárhatjuk, és megpróbálhatunk
mégis három mondatot? Hozzá tudunk-e tenni még valamit ehhez a témához? Úgy érzem, hogy
már eléggé körbejártuk, de ha nem, akkor Szebedy Tas!

SZEBEDY TAS: A bizalomhoz azért annyi mindenképpen hozzátartozik, hogy az egész
rendszerben a 22+2 órára emelés egy radikális stratégiai váltást jelent. Ha belegondolunk abba,
hogy elvileg a pedagógus feladatellátása a régi időszakban, egészen mostanáig, a 18-20 óra körüli
oktatási feladatot és az ehhez kapcsolódó 20 órányi felkészülést tette lehetővé, most egy új
helyzetben állunk, aminek az elsődleges oka az uniós egyeztetésre meg létszámokra való
hivatkozással az, hogy 24 órában minden pedagógus foglalkoztatható, és ezzel a felkészülési idő
– hogyha marad a 40 órás munkahét, mert elvileg még 40 órás munkahétről szól az elszámolás –
16 órára csökkent. Mivel az alapprobléma nem ez, hanem onnan indul ki, hogy a NAT-viták óta,
gyakorlatilag 1993 óta az iskola fő problémája, hogy tantervben, óraszámban, mennyiségi
ismeretátadásról szól az iskola, vagy mellette párhuzamosan készségfejlesztés,
képességfejlesztés, életre és gyakorlati dolgokra való tanításról, az egész szakma teljesen
világosan tudja – legalábbis, akik gyakorolják a szakmát -, hogy a képességfejlesztő oktatás
időkeretben sokkal lényegesebb terhet jelent az iskolának, mit az ismeretátadó oktatás. Ez a
tantervi vitákban az elmúlt tizenöt évben nem dőlt el, mert minden egyes tantervi módosítás nem
csökkentette, hanem növelte az ismeretanyagokat, ez egyszerűen a szakma lobbyerejéből
következett. Minden csökkentés ismeretnövekedés volt, egészen a NAT 2003-as javaslatig,
amely pedig azt mondta, hogy ebben a vitában nem lehet dűlőre jutni, és eltörli a kötelező
alapismeretek létét, helyette azt mondja, hogy kompetenciákat fogalmaz meg. De azt a kérdést
nem válaszolta meg, hogy ebben a tantárgy- és órakeretben, ami most van, hogyan oldható meg
az, hogy képesség-készségfejlesztés kerüljön előtérbe. Van három vagy négy olyan tantárgy
minden iskolában, amelyik képesség-készségfejlesztésre szorítkozik – gondolom, egyet-kettőt
mindenki ismer –, de ezeknek az órakondíciói vagy megszűntek vagy minimálisra csökkentek
minden iskolában, iskolán belüli tantárgyi okoknál fogva.

Említettük a bizalom elvét. Az iskolában az okoz bizalmi ellentmondást, hogy egyszerre
van ilyen kecske–káposzta probléma. Az iskolára van rábízva a tanterv megvalósítása, az iskolán
belül pedig az erőviszonyok nagyon sokszor nem a képességfejlesztés, hanem az ismeretátadás
hangsúlyáról szólnak. Ehhez jön hozzá az, hogy a szakmai autonómia – és szerintem a bizalom
elve itt sérül, és erre kellene megoldás, ami szerintem a mostani meg a későbbi beszélgetésekben
is újra föl fog vetődni – mennyire az iskolának a belső, autonóm döntése alapján történik, hogy
azok az éves kondíciók, amik vannak, a képességfejlesztésekre vagy pedig tantervi ismeretekre
fordíthatók-e. Jelen pillanatban ha ez az iskola kompetenciája a bizalom elve alapján, akkor a
tantárgyak fognak mindig előtérbe kerülni, akárhányszor fut neki az iskolarendszer, mert
egzisztenciális összefüggései vannak minden ilyen vonatkozásnak.
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Huszonnégy órában, sőt, még 28 órában is lehet képességet fejleszteni úgy, hogy a tanár
nem rokkan bele, de az nem a mostani tantárgycentrikus rendszerben fog működni. Amikor mi
összehasonlítjuk a magyar rendszert a nemzetközi viszonylatban más országokéval, ott ez a
bizonyos tanterv- és ismeretcentrikus gondolkodás messze nincs olyan autonóm módon az
iskolára bízva, mint ahogy ez Magyarországon van. Az, hogy mi az órákra bemegyünk, és az
óraemelés következtében a tanár ugyanazt akarja csinálni, csak kevesebb felkészüléssel, ez
szakmailag egy aggályos eredményre fog vezetni. Ahhoz, hogy ez a 22+2 óra tényleg
paradigmaváltást eredményezzen, a tantárgyi struktúrát, illetve az iskolák belső működését is
érintenie kellene. Ezt nem teszi. Van egy ellentmondás az autonómia, a bizalom-elv és a külső
szabályozórendszerek között. Mivel az autonómia ezt a belső helyzetet nem oldja meg, ezért
indul el a rendszer sok esetben az elszámoltatás és a bürokrácia irányába, és azt akarja mérni,
hány forintba kerül az, amit az iskola csinál.

Szerintem az az alapkérdés, amiről a későbbiekben biztosan kell beszélni, hogy meg fog-e
változni, történik-e elmozdulás ezeknek hatására. Én azt tudom mondani, hogy a mostani
törvénymódosításokkal az, amit alapelvként 1993 óta vitat a közoktatás irányítása, egyszerűen
nem viszi át a változásokat.

ELNÖK: Én belátom, hogy ez az igen távolról való közelítés ehhez a témához nagyon
szorosan kapcsolódik, de ha ilyen messziről kezdünk el nekifutni, akkor az életben nem tudjuk
befejezni. Azt kérem, most ne kezdjünk el olyan oktatáspolitikai vitát lefolytatni ezen
szerencsétlen, nyomorult kormányrendelet ügyében, ami hozzátartozik, persze... (Dr. Szabados
Lajos: De egyszer kellene!) De ez most nem az az alkalom. A NAT-ról is lehet most vitatkozni,
természetesen, meg a képességfejlesztésről is, de én azt gondolom, ezen a kormányrendeleten
már ne kezdjük az egész hazai közoktatást számon kérni.

Belátom, igaz minden, minden mindennel összefügg, de próbáljunk egy picikét...

SZEBEDY TAS: Mindig oda jutunk vissza, hogy 43-as vagy 44-es cipőméret-e a jó. A
44-esben lötyögünk, jobb a 42-es, mert az gazdaságosabb. Én meg azt gondolom, hogy egyszer –
nem ma – el kellene azon gondolkodni, hogy a jelenlegi törvényi változások vezettek-e azoknak
az elveknek az elmozdulásához, amik a NAT-ban 1993 óta képességfejlesztésről szólnak. Én azt
mondom, hogy nem, mert én benne vagyok ebben a rendszerben azóta, amióta ezek a viták
vannak.

ELNÖK: Ajánlom majd a jövendő elnökünknek, hogy ezt az OKNT egyszer tűzze
napirendjére, az egész hazai közoktatás helyzetét, a fejlesztés irányait – de azt ne e
kormányrendelet módosítása kapcsán tegyük meg.

Ha a rendeletről szólsz, Vili, megadom a szót, ha nem, próbáljunk túllépni ezen.

DR. VASS VILMOS: Igyekszem nagyon rövid lenni. Az én meghívómban a 2. napirendi
pont a) cikkelye erről a kormányrendelet-módosításról szól, és az utóbbi egy órában már
mindenről nagyon sok mindent hallottam rendszerszinten, metaszinten vagy kevésbé
metaszinten, csak magáról a rendeletmódosításról hallottam a legkevesebbet.

Én nagy röviden a rendelet módosításához annyit szeretnék mondani, hogy szándékában
pozitívnak tartom. Azon lehet vitatkozni, hogy az elszámoltathatóság nemzetközi tendenciáját
abban a mértékben képviseli-e, ahogy ezt a hazai rendszerünk elbírja. Én úgy gondolom, hogy ha
megnézzük ennek a rendeletnek azon összefüggéseit, hogy mihez képest próbálja meg
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csökkenteni az adminisztratív terheket az iskolában, akkor azt a javaslatot, amit hallottam,
maximálisan tudom támogatni: az egyhavi elszámoltathatóságról és munkaidő-nyilvántartásról
szóló tervezetet, ami egyébként egy 1996-os törvényen alapul, ahogy hallottuk, és hogy az legyen
az iskolák igazgatójának hatásköre. Ezt én maximálisan tudom támogatni.

De hogy ennek a napirendnek a kapcsán még oldjuk meg a képességfejlesztés versus
ismeretközpontú iskola kérdését, azt én nem támogatnám, már csak az időre való tekintettel sem.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ezt a vitát lezárom.
Tudunk-e valamiféle két-három mondatos megegyezésre jutni ebben a témában? Amit

Vekerdy Tamás elmondott, én annak abszolút a pártján lennék. Röviden arról szól, hogy
aggályosnak tartja az Országos Köznevelési Tanács az iskolai adminisztrációs terhek további
növelését, a feladatellátási terv készítését aggályosnak, már-már kivitelezhetetlennek tartja, és
nem támogatja. Körülbelül ez lenne az a két mondat.

Még nem tudunk szavazni, mert...

DR. VARGA MÁRIA BEÁTA: Bocsánat, én nem ismerem az ügyrendet. Ezt nem
fogadják el, ez világos. De hogy az érettségi vizsgánál ez legyen, erre is szeretnénk...

ELNÖK: Ez a két mondat jellemzően az 1. §-nak a 11/b részéről szólt. Kérdés, hogy a (2)
bekezdést, amely a feladatellátási tervnek a középszintű és emelt szintű érettségire vonatkozó
részeivel kapcsolatos, támogatni tudjuk-e.

DR. VARGA MÁRIA BEÁTA: Nem támogatják a feladatellátási tervet. De magát azt a
tényt, hogy az érettségi feladatokban való részvétel tanítás nélküli munkanap...

ELNÖK: Természetesen azt gondolom, hogy azt igen.
Tamás, te jelentkeztél még...

DR. VEKERDY TAMÁS: Csak azt szeretném javasolni, hogy talán bízzuk rád, hogy Iker
tanár úr szavait is beledolgozva, amit mondtál, fogalmazd meg mint állásfoglalást. A
jegyzőkönyv tartalmazza a részleteket, de ami meg tud jelenni, az röviden ennyi.

ELNÖK: Géza!

DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Nem szeretném, ha kimaradna, amit Vekerdy Tamás
mondott, hogy a nevelés-oktatás érdemi feladatai szenvednek csorbát – valami ilyesmit mondtál,
és ez szerintem fontos. Ilyesmi volt az egyik mondatban.

DR. VEKERDY TAMÁS: Nem akarom az időt húzni: ez le van írva.

DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Fontos, hogy ez bekerüljön. Egyébként a tanár–diák
viszonyra és a közoktatási törvényre is érvényes, abban is van egy csomó túlszabályozás.

ELNÖK: Horn Gyuri!
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HORN GYÖRGY: Az hangzott el, és ezzel egyetértettem, hogy a feladatellátási tervvel
magával, ennek a műfajával nem értünk egyet, de egyetértünk-e azzal, hogy a középszintű és
emelt szintű érettségi vizsga napjait a közreműködő pedagógusok tekintetében tanítás nélküli
munkanapként kell megtervezni. Ez a másik fele, ez volt a konkrét kérdés. Ha engem kérdezel,
én nem. Azt mondtad, hogy te egyetértesz. Én kérem, hogy erről szavazzunk. Szerintem ez sem
árt. Van egy érettségi bizottság. Az érettségi bizottság saját pecséttel rendelkező, az elnök saját
hatáskörében az igazgató kijelöli, hogy kik az érettségi bizottság tagjai, tehát ennek van egy
önálló élete. Ennek a financiális feltételei és a működési rendszere rá van nyomva az iskolára,
tehát oda van berakva, miközben ennek a feltételei – bár egy másik rendeletben erről majd esik
szó, de csak a szakmai vizsgák kapcsán... Ebben az értelemben, ha szavazunk, én ellene fogok
szavazni, mert azt gondolom, hogy itt a pedagógusok tekintetében ezeket nem az iskolában
elvégzett munkának kell tekinteni, hanem az érettségin elvégzett munkának kell tekinteni. (Dr.
Szabados Lajos: De az is tanítás, nem?) Nem erről van szó, hanem arról, hogy ha nekem heti
húsz a kötelező órám, és megtartom a heti húsz órámat, és azon a héten, amikor érettségiztetek,
nem tanítok, hanem engem helyettesítenek, ha tanítás nélküli munkanapnak tekinti a rendszer,
akkor én megkapom az iskolától a fizetésemet, és az iskola kifizeti azt a tanárt, aki ez alatt az idő
alatt helyettem tanít. Ez az alapszituáció. Én meg azt mondom, hogy ha én érettségiztetek, akkor
az érettségiért kapjak pénzt, ne pedig az alapfeladatomban ellátandó, meghatározott fizetésemet
kapjam, mert ezt az intézmény az adott helyzetben kettős kifizetéssel kénytelen ellátni. Ezért
mondom, hogy ebben az értelemben ezt a szakszervezetekkel meg a szakmai szervezetekkel
egyeztették, de én akkor is tiltakoztam ellene.

DR. IKER JÁNOS: Azért sem lehet elfogadni, mert ez is a feladatellátási tervre épül
tulajdonképpen. (Zaj, közbeszólások.)

ELNÖK: Amit Gyuri mond, abban alapvetően abszolút igaza van. Egy baj van: ha ilyen
módon fogjuk ezt vinni, akkor nem lesz ember, aki érettségiztet. Ennek ez az apró szépséghibája
van, úgy zárójelben. (Horn György: Ki kell fizetni.)

A kétszintű érettségi, amiről itt szó esett, hogy az emelt szintű érettségi teljesen a
szorgalmi időszakba csúszik be, ettől a pillanattól kezdve nem fog elmenni emelt szintű
érettségivizsga-bizottsági tagnak senki sem... (Horn György: Kivéve, ha kifizetik.) Hogyha
annyira fizetik ki, hogy az alapfizetését is megkaphassa. Ettől a pillanattól kezdve ennek a fajta
érettségi vizsgának a szervezése meglehetősen aggályosnak tűnik.

Laci!

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Akárhogy is alakul ennek a határozatnak a belseje, én
mindenképpen nagyon szeretném, ha a preambulumban az lenne – majd még valamivel
kiegészítem -, amit én feszegettem, hogy elvárjuk a minisztériumtól, hogy sürgősen a
jegyzőkönyvben szereplő három kérdésről adjon autentikus tájékoztatást. Ehhez hozzátenném,
hogy Szebedy Tas cipőhasonlata nagyon meggyőző: sürgősen, én a március 8-ai ülésünkre
szeretném, ha a minisztérium nem vitatandó, írásos tájékoztatást adna jogszabály-alkotási
tervéről - feladatellátási tervéről, ha úgy tetszik. Esetleg kéthavonta ellenőrizzük is, de úgy
gondolom, hogy van ilyenje a minisztériumnak, és nem ötletszerűen valaki felébred, és
jogszabályt alkot. Ha ebbe a jogszabály-alkotási tervbe betekinthetnénk, el tudnánk dönteni, hogy
ebből melyik az, amiért valamiért a mi cipőnket nyomja, és tárgyalni akarjuk, melyik az,
amelyikről megköszönjük a tájékoztatást, és melyik az, amelyikre azt mondjuk, hogy úgy
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gondoljuk, ez nem az OKNT horizontja. Ez most nem ilyen, csak ennek birtokában tudnánk
dönteni.

ELNÖK: Világos dolog. Hogy egyszerű legyen: 8-ára kérjük az OKM-et, hogy egy június
30-áig terjedő időszak jogszabály-alkotási tervét legyen olyan kedves bemutatni, mert akkor
tudunk ehhez viszonyulni. Köszönöm szépen.

Brassói főosztályvezető-helyettes úr szeretne egymondatos kiegészítést fűzni ezekhez.

BRASSÓI SÁNDOR: Amit Gyuri fölvetett, ez a finanszírozási kérdés az
érettségiztetéssel összefüggésben, nyilván lehet azt mondani, hogy a minisztérium fizesse ki, de
mindannyiunk előtt nyilvános az állami költségvetés, az állami költségvetés 2007. évéről szóló
törvény, amiből kiolvasható mindenki által, hogy erre milyen források vannak. A tavalyi évben
erről egy külön rendelet szólt az összevont melléklet szerint, és erre körülbelül 800 millió forint
volt beállítva. Ez a forrás most is megvan, látszik a minisztérium fejezeti előirányzatán. Tehát
nekünk nyilván szándékunkban áll azt az összeget, amit tavaly erre fordítottunk, átadni az
érettségi vizsgával összefüggő költségekre – nem pont ugyanolyan eljárásrenddel, de hasonló
célra, hasonló feladatra. Óvnék viszont attól, hogy könnyedén azt mondjuk, miközben itt nem
akarjuk elszámolni a pedagógusnak ezt a fajta tevékenységét, arra akarjuk kényszeríteni, hogy
menjen el az iskolából, ne kapja meg az erre a napra eső bérét, az állam pedig fizessen ki még
ennyivel is többet erre a feladatra, miközben az előző években sem így volt ez. Ez azért egy
olyan jelentős többletköltséget igényelne, ami nyilván pontosan tudjuk, hogy nem áll
rendelkezésre. Ha meg azt mondjuk, hogy ezzel nem értünk egyet, ezzel kvázi azt mondja ki a
testület, hogy előre borítékolja az emelt szintű érettségi lebonyolítási nehézségét, miközben a
javaslat ezt megoldja. Egyrészt hozzárendeli a fejezeti forrásokhoz az emelt szintű
érettségiztetésre a forrásokat, másrészt pedig a középszintről megengedi a tanároknak, hogy
elmenjenek, és ezen részt vegyenek, igény szerint, nyilván a jelentkezési szabályok alapján –
hiszen az OKÉV szervezi az emelt szintű érettségiket. Ezt, azt gondolom, át kell gondolni, mert
ennek azért lehetnek következményei.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Azt javaslom, zárjuk le a vitát. Erről szavazunk. Az érveket
mindenki egyértelműen látja pro és kontra.

Nagyon világos, hogy a tanítás nélküli munkanapként kell megtervezni az iskolában –
alapvetően erről szól itt a második pont – a közép- és emelt szintű vizsgának, illetve a szakmai
vizsgának a napjait. Ezzel egyetértünk-e? Ez a kérdés, és akkor ilyen módon fog megjelenni
ebben a kis határozatban. Az biztos, hogy meg fog jelenni – azt gondolom, ahhoz támogatást
kaphatok –, hogy aggályosnak tartjuk a vizsga szervezését, de hogy ez a jó megoldás, hogy ezzel
egyetértünk-e, ahhoz kell valami.

Van egy mondatod...

GÖRBE LÁSZLÓ: Lehetne hozzákapcsolni azt, hogy az érettségi lebonyolításának
rendszerét át kellene tekinteni. Ez az izgalmas kérdés, mert nemcsak az elnökről van szó, hanem
három emberről, illetve összességében nagyon sokról. Ez komoly gondot jelent.

BRASSÓI SÁNDOR: Bocsánat, erre hadd reagáljak! Van egy, az érettségi vizsgák
lebonyolítását felügyelő bizottság, amiben az OKNT tagjai közül is jelen vannak – például
Szebedy Tas. Ez a bizottság működik, Szebedy úr jelen van benne. Rendszeresen ülésezik,
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napirendje van, pont erre a feladatra jött létre. Csak jelzem, hogy erről már ne szavazzon a
testület, mert működik.

ELNÖK: Tehát akkor a kérdés az, hogy egyetért-e az OKNT a szövegben megjelenő 1. §
(2) bekezdésével, nem a feladatellátási terv részével, hanem csak azzal, hogy ezt tanítás nélküli
munkanapként kell megtervezni az iskolában. Ki az, aki ezzel egyetért? (4) Négyen értenek ezzel
egyet. Ki nem ért egyet ezzel? (6) Hatan nem értenek egyet. Ki az, aki tartózkodott? (8)

Tehát a feladatellátási terv elkészítését a Köznevelési Tanács elutasítja vagy támogatja?
Ki az, aki elutasítja a feladatellátási terv készítését? (16) Ki az, aki támogatja ezt? (0) Senki.
Tartózkodott? (4)

Most hogyan tovább? Természetesen szünetet tartunk. Négy óráig tudunk ma tárgyalni?
(Többen: Nem!) Akkor meddig tudunk tárgyalni, az a kérdés, ha négyig nem? Fél négyig?

DR. SZABADOS LAJOS: Gyuri, egyszerűsíti a dolgot, hogy én csak azzal tudok
egyetérteni, ami 14-ei dátummal jött ki. Amit utána küldtetek ki, nem volt idő áttekinteni, ne
tárgyaljunk róla!

ELNÖK: Az egy nappal ment csak később. (Horn György: E-mailen megkaptuk
egyszerre, Lajos. – Dr. Szabados Lajos: Én nem kaptam meg.)

DR. HUNYADY GYÖRGYNÉ: Azt már megszavaztuk, hogy a 2. napirendi pont legyen.

ELNÖK: Így van, hogy azt csináljuk. A kérdés, ki az, aki ma négy óráig itt tud maradni.
Kérem a kezeket felrakni! (5) Ki az, aki fél négyig tud maradni? (8) Ki az, aki csak háromig tud
maradni? (Jelentkeznek.) A többiek.

Akkor maradjunk abban, hogy próbáljuk tizenöt perc múlva folytatni, és megpróbáljuk
kicsit ütemesebben. Nagyon messziről nem futunk neki a dolgoknak.

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Emlékeztetlek, hogy nem tudod nyilvánosságra hozni a
határozatunkat, mert csak az elnök tájékoztathatja a... (Közbeszólások, zaj.)

(Szünet: 13.49 – 14.15)

ELNÖK: Tessenek szíves lenni helyet foglalni! Kicsi, de nagyon erős csapatunk folytatja
az ülést.

Tisztelettel köszöntöm Brassói Sándor főosztályvezető-helyettes urat, aki előterjeszti az
Előterjesztés a szakmai vizsgák lebonyolítására nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának
és elszámolásának rendjéről szóló 2007/... OKM-rendeletet. (Dr. Trencsényi László: A b és c
törölve?) Nem, jön a b és a c is. (Horn György: Csak még nem ül itt a b meg a c.) Igen.

BRASSÓI SÁNDOR: Tisztelt Tanács! A Magyar Országgyűlés elfogadta a Magyar
Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló törvényt, amelynek a kihirdetése a Magyar Közlöny
2006. december 22-ei számában történt meg. Ez a törvény 5. számú mellékletében rendelkezik
számos olyan feladatról, amely az Oktatási és Kulturális Minisztériumnak címzett feladat.
Ezeknek a feladatoknak a keretében a minisztériumnak, a miniszternek miniszteri rendeletet kell
kiadnia 2007. március 15-éig, számos, a rendelet mellékletében feltüntetett forrás szabályozott
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elosztása érdekében. A tárca ezeket a rendeleteket elkészítette – a következő ülésre is ebből
fogunk hozni hármat. Az előzmény, hogy ezen források közül számos az előző évben vagy előző
években normatív alapon működött, most pedig az Országgyűlés döntése alapján ezekről külön
rendeletet kell hozni.

Ennek a támogatási rendszernek az egyik eleme a szakmai vizsgákról szól, ez az első
általam ismertetendő előterjesztés. A szakmai vizsgák kerete 470 millió forint a törvényben.
Ennek a tavalyi évben már megvolt az előzménye, tehát nem egy előzmények nélküli feladat, bár
új rendeletként kell kiadni. A keretösszeg nagyjából hasonló a tavalyihoz. Tavaly a 11/2006-os
OM-rendelet szabályozta az ECDL és az érettségi vizsgadíjak visszatérítésével együttesen.
Ebben a rendelettervezetben jelentős, sőt kevésbé jelentős változás se nagyon van a tavalyi évi
lebonyolítási szabályokhoz képest. Az elv gyakorlatilag ugyanaz. Egy dologban tértünk el
alapvetően, ezt pedig az Állami Számvevőszék kérte a honlapján olvasható jelentésben:
fokozottabb hangsúlyt kell helyezni a vizsgadíjakat igénylő önkormányzati iskolák
elszámoltathatóságára. E célból a rendelet ezen anyagában a végén található melléklet arról szól,
hogy bekéri a fenntartóktól az intézményekben letett szakmai vizsgák bizonyítványait, betűjellel,
sorszámmal, ami alapján pontosan azonosítható nyilvántartási rendszerben a támogatási igény
jogossága.

Kérem a tanácsot, hogy támogassa az előterjesztést.

ELNÖK: Abban a reményben adom át a szót, hogy könnyebb lesz, mint az előző volt.
Először kérdések az előterjesztő főosztályvezető-helyettes úrhoz. Horn György!

HORN GYÖRGY: Egy konkrét kérdésem lenne. Kedves Főosztályvezető-helyettes Úr!
Kedves Sándor! Mikor lesz végre ennek a papír és elektronikus formának az egyik fele eltörölve?

BRASSÓI SÁNDOR: Ebben az évben még nem tudjuk eltörölni. Mi kezdeményeztük, az
anyagban látszik az összes rendeleten, hogy online adatgyűjtő rendszert indítunk a
támogatáskezelő honlapján. Jelenleg ez még nem mehet, más jogszabályok miatt. Természetesen
megértve a kérdés jogosságát...

ELNÖK: Szebedy Tas!

SZEBEDY TAS: Csak azért kérdezem, mert nem biztos, hogy jól értem. Arról is szó van
ebben az elszámolásban, hogy van egy eredeti jelentkezés, a jelentkezéshez képest a sikeresen
letett vizsgák egy különbséget adnak, és elvileg több pénzt igényelhet az intézmény, mint
amennyit valójában jogszerűen felhasznál, és hogy ennek az elszámolásával tudja igazolni, hogy
egészében, részben vagy töredékében kaphatja meg a vizsgafeladatra, a többit pedig vissza kell
fizetnie?

BRASSÓI SÁNDOR: Igen. Az anyagban a 2. számú melléklet mutatja be, hogy három
vizsgaidőszak van: a februári, a májusi és az októberi. Ezek alapján kell nyilatkozni, két
lépcsőben – ez szerepel az anyagban. Az elsőben le kell írni, februárra hányan jelentkeztek,
illetve mennyit tud a májusiról, és becsüli a harmadikat. A második adatszolgáltatásnál
pontosítja. A rendszer végén, amikor a második tételt megkapja, akkor a tisztázott, a reálisan
teljesítettnek megfelelő hányadot fogja megkapni. Ez az előző évben is ilyen alapon működött, és
ez rendben is volt.



49

ELNÖK: További kérdések! (Nincs jelentkező.) Nincs kérdés.
Hozzászólás? Parancsolj!

SZEBEDY TAS: Lehet, hogy csak én nem találtam, vagy nem értem, de minek számít
pénzügyi szempontból a bukás? Ugyanis a bukás az egy vizsga, amivel van adminisztráció és van
munka, de bizonyítványt vagy végeredményt nem hoz, tehát nem tudok elszámolni vele. Lehet,
hogy benne van valahol a szövegben, de én nem találtam. Ha a tanár vagy az iskola oldaláról
nézem, akkor a tanulóval ugyanúgy elbajlódik.

ELNÖK: Akkor ez még kérdés volt, nem hozzászólás. Van-e még kérdés? Mert akkor
összeszedjük... (Nincs jelentkező.) Nincs több kérdés. Sándor!

BRASSÓI SÁNDOR: Azt gondolom, ez a sikeres vizsgáról szól. De megmondom
őszintén, ebben én sem vagyok biztos.

ELNÖK: Munka szempontjából egyértelműen sikeresnek tekintendő ez, bár a gyerek
szempontjából sikertelen a vizsga. (Dr. Mihály Ottó: Nem sikeres, de érvényes. – Horn György:
Érvényes, de eredménytelen.)

GÖRBE LÁSZLÓ: Az elszámoltatásban csak a vizsgabizonyítvány számít.

DR. MIHÁLY OTTÓ: Munka szempontjából minden gyerek érvényes, aki ezen átment.

BRASSÓI SÁNDOR: Köszönöm szépen az észrevételt. Ki fogjuk egészíteni.
(Közbeszólások.)

ELNÖK: Meg fogják oldani, hogy az elvégzett munka után járjon a díjazás.
Vannak-e hozzászólások a témában? (Nincs jelentkező.) Akkor ezt a napirendi pontot

lezárhatjuk azzal, hogy... Van hozzászólás, tévedtem.

HORN GYÖRGY: Lehet, hogy kérdés, de inkább hozzászólás.
A 2. § (2) bekezdése szerint az önkormányzatok december 15-éig kapják meg ezt a pénzt

az Önkormányzati Minisztériumtól. Az alapítványi iskolák pedig a decemberi
normatívakiutaláshoz szükséges kerettel együtt. A kettő között van különbség, ugyanis 10-éig
utalni kell a Magyar Államkincstárnak a pénzt, itt ugyanakkor azt mondja, hogy december 5-éig
utalványozás céljából megküldi az Önkormányzati Minisztériumhoz. Ráadásul még az is van itt,
hogy a minisztérium megvizsgálja és összesíti a nem állami, nem önkormányzati... Én persze el
tudom képzelni, hogy a magyar állami hivatali rend képes arra, hogy később kap meg adatokat,
megvizsgálja, és mégis előbb utalja a pénzt, de az elmúlt ötvenöt évemben ilyennel még nem
találkoztam. Nem tudom, érthető-e. Az önkormányzati iskolák összegyűjtik megyénként, és utána
a Területfejlesztési Minisztériumhoz kerül. Az a lényeg, hogy a humán zsák meg az
önkormányzati zsák két helyen van. Ugyanakkor az, hogy a normatívával együtt, azt jelenti, hogy
van egy jogszabály, ami azt mondja, hogy a hónap 10-éig. Nehogy az történjék, hogy az utolsó
hónapban, mivel ez nincs, nem utalják 10-éig, csak karácsony után.
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BRASSÓI SÁNDOR: A PM-mel ezt egyeztettük, megfelelő volt számukra.

HORN GYÖRGY: Ha ez megy, nagyon örülök, mert azt jelenti, hogy később jut el oda az
információ, és előbb utalja a pénzt, mint az önkormányzatnak.

BRASSÓI SÁNDOR: Eltérő a két rendszer, mert az egyik a humánból a másik...

HORN GYÖRGY: Azért mondtam, hogy ez lehet kérdés, lehet állítás, de szerintem...

BRASSÓI SÁNDOR: Szerintem ez rendben van, mert Bencze Mártáéknak ez jó volt.

ELNÖK: További hozzászólás van-e a témához? (Nincs.) Akkor megállapítom, hogy az
Országos Köznevelési Tanács ezt a rendelettervezetet két pontosítással, amelyet kértünk,
elfogadta. Mehetünk tovább? Köszönöm szépen, megyünk a következőre.

 Előterjesztés az alapfokú művészetoktatás intézményének támogatása igénylésének,
döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének szabályairól – tehát az e
pont.

BRASSÓI SÁNDOR: Erről szintén a költségvetési törvény rendelkezik. Ha megnézzük
az 5. számú melléklet 23. pontját, itt 350 millió forint szabályozott elosztásáról van szó, továbbá
egy olyan feladatról, hogy a kormánynak rendelkeznie kell arról a megmaradó
normatívaösszegről, amely azáltal maradhat meg, hogy az alapfokú művészetoktatási intézmény
szakmai előminősítési és minősítési eljárása nem vezet eredményre, és az így megtakarított
hányadot is meghatározott céllal tovább kell osztani a meghatározott fenntartói kör számára. Ez
rendkívül nehéz feladat, mindenképpen azt kell látni, hogy ez alapvetően összefügg a 3/2002-es
OM-rendeletnek a tavalyi, illetve ez évi, januári módosításával, amelybe bevontuk az alapfokú
művészetoktatási intézmények rendeletben meghatározott szervezeteit, az öt nevesített
szervezetet. A támogatás célja kifejezetten az, hogy a kiemelkedő vagy magas szintű alapfokú
nevelési-oktatási intézményekben alapkészség- és képességfejlesztő munkát végző intézmények
jussanak kiemelt támogatáshoz, két lépcsőben. Az első lépcső, megelőzve a minősítési eljárást,
az ebben a rendeletben foglalt szempontok és a mellékletben feltüntetett súlypontok alapján
elbírálás útján kerül kiutalásra, míg a második elem az addigra már nagyjából látszó minősítési
eljárás eredményeképpen megmaradó normatíva összegével kerül szintén decemberig átutalásra.
Rendkívül szoros és bonyolult lebonyolítási rend, a törvény szövegéből fakadóan. Azt gondoljuk,
ezzel a konstrukcióval azok az intézmények, amelyek előképző, alapképző, továbbképző
évfolyamokon működnek – ahogy látszik a 2. számú melléklet szempontrendszerének első-
második eleméből –, kiemelt támogatáshoz juthatnak. A beérkező igények függvényében, ahogy
a rendeletben is szerepel, az érintett tárcák és a szakmai testületek delegáltjaiból álló bizottság
összesíti az igényléseket, és ezek alapján dönt első körben a támogatás összegéről, második
körben pedig a normatíva megmaradt hányadával együtt szintén folyósítódik ez az összeg. Azt
gondoljuk, hogy ezzel a több mint 800 intézményből egy célzott és jó elosztási rendet tudunk az
intézmények számára juttatni.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Hunyady Zsuzsa!
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DR. HUNYADY GYÖRGYNÉ: Jól értettem-e, hogy 350 millió forint elosztásáról van
szó?

BRASSÓI SÁNDOR: Abszolút így van. De nemcsak arról: arról is.

DR. HUNYADY GYÖRGYNÉ: Ezzel az „is”-sel van gondom. A 4.§ (3) bekezdésében
arról olvasok, hogy „a központi költségvetési szervek által fenntartott közoktatási intézmények”.
Itt nyilván ezekről az alapfokú művészetoktatási intézményekről van szó. (Brassói Sándor:
Természetesen.) Értelemszerű, de nem pontos.

A gyakorlóiskolák normatív támogatásának terhére történik. Miért?

BRASSÓI SÁNDOR: Az OM fejezetén belül van elkülönítve az az összeg a felsőoktatási
szakterület gondozásában, amelyből a felsőoktatási intézményeknek, illetve mindenféle
intézmény finanszírozása történik. Értelemszerűen a költségvetési törvény alapján nem lehet
másnak a terhére finanszírozni. Ez nem az önkormányzati és nem a közoktatási
humánszolgáltatási keretet terheli. Erről szól a költségvetési törvény 31. és 11. §-a. Ez teljesen
jogszerű, csak így oldható meg.

DR. HUNYADY GYÖRGYNÉ: A gyakorlóiskolák támogatása, tehát a rájuk vonatkozó
normatíva összege is megvan, meg még benne van ez is?

BRASSÓI SÁNDOR: Természetesen, ez így van.

ELNÖK: További kérdések? Kati, Laci!

BARLAI RÓBERTNÉ: Azt szeretném kérdezni, hogy miért a minőségbiztosítási
miniszteri rendeletbe került bele az alapfokú művészetoktatási intézmények akkreditációja vagy
minősítési eljárása – tudniillik az nem illik oda. Majd ha arról beszélünk, szólok erről. Teljesen
logikus lenne, hogy ez egy rendeletben legyen benne. Össze lehetett volna most vonni ezt a két
dolgot, és akkor a művészeti iskolákkal kapcsolatos mindenféle...

ELNÖK: Érthető. További kérdés?

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Hadd nyugtassam meg Zsuzsát is, hogy mennyire
életszerű a tervezet: például a Szegedi Egyetem gyakorlóiskolája alapfokú művészetoktatási
intézmény, tehát értelemszerű, hogy ez a forrás használódik arra, mert gyakorlóhely. (Dr.
Hunyady Györgyné: Ha – de nem biztos.)

Az egyik kérdésem, hogy megérkezett-e a Köznevelési Tanács elnökéhez az a levél, amit
a Magyar Drámapedagógusok Társasága írt a minősítéssel kapcsolatos néhány jogértelmezési
kérdésben. Én ezt a kérdést most nem teszem föl, de nyilván addig érdemes rá válaszolni, amíg
az előminősítések le nem zajlanak.

Az 1. § b)-vel kapcsolatban: mi a jogforrása a magyar alkotmányos rendben a közoktatási
humánszolgáltató terminusnak? Ezt azért kérdezem ilyen epésen – éppen még tetszhetne is –,
mert miután az Új Magyarország fejlesztési program is bevezette minden jogforrás nélkül ezt a
terminust, gyanítom, hogy itt valaki valamilyen intézményt akar alapítani, és megint nem kérdezi
meg például az OKNT-t sem, csak a cipőnél tartunk már megint, miközben fű alatt besuttyan a
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rendszerbe egy oktatási humánszolgáltató intézménytípus. Lehet, hogy még jól is hangzik, csak
nem elegáns a bevezetés.

Kérdezem, hogy a 2. számú mellékletben a jogalkotó miért nem a pedagógiai hozzáadott
érték alapján próbálja minősíteni a művészetoktatási intézményeket, hanem
versenyteljesítményeket ír elő. Az az alapfokú művészetoktatási intézmény, amely országos
fesztiválon szerepel, több pénzt kap. Ez teljesen ellentmond annak az oktatáspolitikai
szándéknak, amelyik arról szól, az a baj a művészetoktatási intézményekkel, hogy stikában
közművelődési szervezetek artikulálják magukat közoktatási intézményként, hogy pénzhez
jussanak. Mert szerintem országos fesztiválra nem a művészeti iskola készül, hanem a színjátszó
csoport vagy a zenekar. Szerintem egy művészetoktatási intézmény teljesítményében
huszadrangú, hogy milyen eredményt ér el a fesztiválon. Abban mérhető – majd fogjuk olvasni -,
hogy aki 25 százalékban halmozottan hátrányos helyzetű gyereket foglalkoztat alapfokú
művészetoktatási intézményben... Azért megnézném azt az intézményfenntartót, aki képes
alapfokú művészetoktatási intézményben 25 százalék halmozottan hátrányos helyzetű gyereket
összeszedni. Ez azért nem egy életszerű példa, mert ott nincsen alapfokú művészetoktatási
intézmény, talán még közoktatási sincsen. Szerintem tehát ez ellentmond az oktatáspolitika
törekvéseinek. Ugyancsak kérdezem, hogy a személyi feltételeknél ugyanez a logika: miért
szereti jobban az oktatáspolitika, az oktatási és kulturális miniszter azt a pedagógust, miért ad
neki több pénzt, aki aktív művészeti tevékenységet folytat – a 9. oldal alján van -, és eszébe se
jut, hogy kiemelkedő pedagógiai tevékenységet folytató vagy akár tantervfejlesztésben, vagy
tehetséggondozásban nyújt kimagaslót. Engem nem érdekel, tudja-e a művészeti iskola
hegedűtanára kiválóan játszani az Örömódát, nem tartozik rám. Az tartozik rám, hogy jól tudja-e
megtanítani azt az Örömódát hegedülni. És akkor kapja meg az extra pénzt. E szerint preferálja a
rendelet. Ne preferálja! Azt preferálja a kulturális ágazat, a Nemzeti Kulturális alap, abból az
extra pénzből, amely a művészetek támogatására van.

ELNÖK: Köszönöm szépen. További kérdések? (Nincs jelentkező.) Akkor a kérdésekre
válasz, és utána jönnek a hozzászólások.

BRASSÓI SÁNDOR: Kati kérdezte, hogy miért ebbe a jogszabályba került. Nem tudom
megmondani, hogy tavalyelőtt, amikor ennek az előkészítése elindult, miért ebbe a jogszabályba
került bele. Ez eldöntött dolog: abba került bele. Most, hogy benne van, nyilván át lehet gondolni
a jövőre vonatkozóan, ki lehetne emelni ebből a 3/2002-esből az egész elemet, és lehetne egy
külön intézménytípusra vonatkozót. Nem vagyok jogász, de hangsúlyozom, hogy az Igazságügyi
Minisztérium mindig küzd a jogszabályok túlburjánzása ellen, tehát nem enged különböző
szakterületi, alágazati, intézménytípusra vonatkozó külön jogszabályokat. Ha van a
minisztériumnak egy ilyen, minőséggel kapcsolatos rendelkezése, akkor legszívesebben mindent
ebbe nyomnának bele. A tárcának kemény küzdelem, de mivel mégiscsak minősítési
eljárásrendszerről van szó, így is csak ebbe az egybe illik bele ilyen értelemben. Attól meg
elkülönül egyébként, hiszen a melléklete, illetve az elhelyezése abba egy külön fejezetet kapott
most már. Ilyen értelemben mégis valahol a helyén van.

Trencsényi Laci kérdezi a pedagógiai hozzáadott értéket. Felhívom a figyelmet rá, hogy
igazából ma a magyar mérésekben nincs egzaktan mérhető ilyen dolog, ezt mindannyian jól
tudjuk. (Dr. Trencsényi László: Elnézést, de én úgy tudom, hogy Neuwirth Gábor így számolja ki
a...) Nem. Hogy Neuwirth Gábor így számolja ki... Azt gondolom, hogy az értékelési tanács
működik jelenleg is, szakemberek bevonásával, de egzaktan nem számolható, mert a legújabb, a



53

2000. óta működő nemzetközi tendenciák mindig bevonnak egy szociális háttérváltozót a tanuló
egyéni szociális, társadalmi, szülői végzettségi és egyéb mutatóiból. Csak akkor számítható
biztonságosan, hogyha minden egyes tanuló ezeket önként kitölti. Tudjuk, hogy az adatvédelmi
szabályok alapján nem kötelezhető Magyarországon senki arra, hogy ilyen adatszolgáltatást
elvégezzen. Ezt semmilyen jogszabály nem írja elő, sőt, korlátozza. Ettől kezdve csak önkéntes
lehet. Ha pedig önkéntes lehet, akkor az általad felvetettek alapján hátrányba hozza máris azokat
az intézményeket, akik nem tudják behajtani a saját tanulóik szülein ezt a fajta háttérkérdőívet.
Nyilván ezért sem szerepel ez sem ebben a jogszabályban, sem pedig a minőségbiztosításról
szólóban, jóllehet, mindannyian nagyon jól tudjuk, hogy az iskolai kompetenciamérések esetében
van tanulói háttérkérdőív, ami alkalmas ennek az országos szintű modellezésére, ugyanakkor
minden egyes intézmény esetében biztonságosan nem. Nem akarok átmenni a 3/2002-essel
kapcsolatos következő napirendre, de pontosan ez a probléma évek óta az iskolai jelentéseinkben
is, mert amely intézményekből nem jön be elegendő reprezentatív tanulói háttérkérdőív, ami
alapján az iskolai háttérértéket lehetne számolni, azokban az iskolákban, azokban a fenntartói
körökben nem kapnak az iskolák a szociális háttérváltozóra vonatkozóan adatot, merthogy
méréselméleti, statisztikai módszerekkel ez nem támasztható alá.

Jogos, amit Trencsényi úr mond, érzem ennek a szerepét, de azt gondolom, egzakt módon
nem mérhető biztonsággal, e miatt nem is gondoltunk rá.

A másik, hogy miért emelünk ki bizonyos elemeket. Én azt gondolom, olyan nagyon nem
emeltünk, hiszen 5 pontok jelennek meg ezekben az esetekben, a súlyozásban pedig olyan túlzott
reprezentációja nincs annak, hogy versenyeken és egyéb rendezvényeken ilyen eredményt
elérnek-e. Azt gondolom, nem nagyon tér el ennek a súlya a többi szempontoktól. Amely
intézmények estében nem olyan magas esetleg az országos rezdezvényszervezési készség,
egyáltalán nem baj, hiszen attól még a többiben bőven elérhet magas pontszámot, hiszen a helyi
szintű - utalok a melléklet első oldalára – közösségbe való bevonás, országos és egyéb
rendezvényeken való részvétel, a pedagógiai programban vállalt célkitűzések megvalósítása,
valamint az , hogy jelentős számban mennek tovább a tanulók az előképzőről az alapképzőre és a
továbbképzőre, kimondottan magas súlyponttal szerepel, hogyha megnézzük az összpontszámon
belül. Ez pontosan arra vonatkozik, amit mondtál, hogy amely iskolában magas szintű pedagógiai
tevékenység folyik, ott a tanulók jó eséllyel továbbmennek a felsőbb évfolyamokra, és ez
szerintem az anyagban kifejezetten magas súlyozást kap.

ELNÖK: A művésztanár miért jobb? (Közbeszólások: És a humánszolgáltató?)

BRASSÓI SÁNDOR: Bocsánat! Már két-három évvel ezelőtt is így jelent meg a
minisztériumi fejezeten belül. Nem tudok mit mondani, valamelyik jogszabályban biztosan benne
van. (Horváth Gréta: A költségvetési törvényben évek óta így szerepel.) Tehát ennek megvan,
hivatkoztunk is rá. Eddig is így volt. Ezt a szót használtuk minden ilyen támogatási
rendeletünkben. Valóban a költségvetési törvény 37. § (1) bekezdése. Az előzőben is ugyanezen
a joghelyen ugyanez van. Öt éve így van. Nem új intézmény, hanem azt hiszem,
pénzügytechnikai összefoglaló név.

ELNÖK: Hozzászólások?

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: És a művészi tevékenység? Az is öt pont, de öt pont!
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BRASSÓI SÁNDOR: Ehhez igazából azt tenném hozzá, hogy elindul az alapfokú
művészetoktatási intézmény előminősítési eljárása és a minősítési eljárás. A szakma kidolgoz egy
szempontrendszert. Ebben a szempontrendszerben is a szakma kérte, hogy ezek az elemek
legyenek benne. Itt azért igyekeztünk maximálisan igazodni ehhez. Ez egy javaslat volt a szakma
részéről, de azt gondolom, nem hozza hátrányba az intézményeket, mert ha neki van ilyen aktív
művészi tevékenységet folytató tanára, ez egy elég töredék pont a 170 pontos rendszeren belül, és
itt is mérlegelendő, hány pontot kap rá. Ez azért nem hiszem, hogy elvinné ezt a minősítési
eljárást egy fals irányba.

ELNÖK: Hozzászólások következnek. Hunyady Zsuzsa, Závodszky Géza, Horn György.

DR. HUNYADY GYÖRGYNÉ: Én az értékelési szempontokhoz szeretnék hozzászólni.
Vitatott kérdés lehet az aktív művészeti tanárok, illetve egyéb pedagógusok megfelelő
szakképzettsége. Megjegyezném – ez a 9. oldalon van, a személyi feltételek biztosításánál –,
hogy az aktív művészeti tevékenységet folytatók aránya semmivel nem egzaktabb, mint a
hozzáadott pedagógiai érték. Aktív művészeti tevékenységet folytathat az is, aki soha életében
nem állít ki, nem vezet kórust stb., tehát nincs látható külső jele az aktív művészeti
tevékenységének. Ha meg van látható külső jele, itt nincs meghatározva, hogy az micsoda. Ez
nem pontos.

Én nem hagynám ki a művészeti tevékenységet folytatókat, mert úgy látom, hogy a
súlyozással azért a pedagógusok javára van itt egy lehetőség. Megfontolandó, hogy amit Laci
mondott, kell-e érvényesíteni, vagy külön pontban, vagy egy fogalmazásban, hogy ebben a
tevékenységben kiváló pedagógiai sikereket, eredményeket elért. Azért ez így nincs kiemelve.
Lehet esetleg külön pontként is.

Bizonyos zavart látok a továbbképzések, illetve területi versenyek szervezése résznél.
Többedszer olvasom, de még mindig az a benyomásom, hogy ezt kétszer jutalmazza ez a
pontrendszer. Merthogy az elején az értékelési szempontok második vastag bekezdéséhez tartozó
kritériumok – tehát a tanítási-tanulási folyamat eredményessége stb. – között itt van, hogy
országos szervezésű verseny lebonyolításában részt vesznek. Ez nyilván nem a tanulóra
vonatkozik, hanem az intézményre. A 10. oldalon azt lehet olvasni, hogy országos, területi,
regionális tanulmányi verseny szervezése. Ez ugyanaz a szempont, kétszer jutalmazva. Ezt nem
helyeselném, mert túlzott, még akkor is, hogyha a versenyeket esetleg nem irtjuk ki, vagy a
versenyeken való szereplést, bár az is megfontolandó hogy egy kicsit talán túlreprezentált.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Závodszky Géza!

DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Szeretném többé-kevésbé megerősíteni – ha jól értettem, amit
Trencsényi László mondott. Otthoni magányomban megjelöltem, hogy a 4. pont és annak egyik-
másik alpontja mintha ellentétben lenne az 5. ponttal. Most nem fejteném ki, de az a
véleményem, hogy számos olyan változás, intézkedés, megszorítás stb. történt és történik a
közoktatás rendszerének egészében, amelyik éppen a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat
egészen biztosan hátrányosan fogja érinteni, minden ellenkező paragrafus, közoktatási törvénybe
tett betoldás ellenére. De nem ismerem eléggé az alapfokú művészetoktatást, hogy egyebeket
hozzáfűzzek.
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Örömmel hallottam, hogy csak a költségvetési törvény említi ezt a humánszolgálató
valamit, mert a költségvetési törvény egyéni, minden évben van, és lehet más terminus technicust
használni. A humán szolgáltatás elég fura dolog, bár a nyelvészkedést nem akarom folytatni, de
azt jelenti, hogy emberek biológiája, nem az állatoké. A humán szolgáltatás mitől humán?
Tudom, hogy homo, meg humánus, de azért humán, mert az ember szolgáltat vagy az
embereknek szolgáltatnak, nem a ló húzza a kocsit, mert akkor a ló szolgáltat... – de nem akarom
elviccelni a dolgot. Sok ilyen van, ezekben az anyagokban is van. Mi nem fogjuk megváltani a
világot.

Egyetlenegy dolgot mondanék, és nem várok rá magyarázatot, ez egy elvi kijelentés:
általában ellenzem, bennem visszatetszést kelt, nem helyeslem, ha az ilyen típusú költségvetési
intézmények, oktatási intézmények a gyermekek érdekében – olykor a hátrányos helyzetű,
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek érdekében – pótlólagos forrásokat hívnak le, és akkor
lebonyolítási díjat kelljen fizetni. Lehet, hogy ez az én járatlanságom, de ellenszenves. Más
dolog, amikor kiírnak az autópálya-építésre magáncégek számára egy pályázatot, és fizetnek a
csomagért. Szerintem ilyen elvi probléma a közoktatás egészében van – ezt a legelső
megszólalásomkor mondtam –, mintha a gazdasági tevékenység, a gazdasági szerep
terminológiája és logikája túlzottan benyomulna olyan területekre, ahol nem sok keresnivalója
van.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Először Horn György, aztán Marica.

HORN GYÖRGY: Tisztelt Tanács! Három évvel ezelőtt elkövettem azt a hibát, hogy ezt
az egész művészeti szakmai szervezeti csapatot elvállaltam, és bekerült hozzánk az AKG
épületébe. Azóta naponta 42 millió levelet és e-mailt, meg nem tudom, miket kapok ezektől az
intézményektől, hosszú, hatalmas paragrafusokat, egészen az alkotmánymódosításig – úgyhogy
lassan kezd átlátásom lenni vasárnap éjszaka is arra, hogy ez hogyan működik.

A helyzet az, hogy Magyarországon több mint 800 ilyen intézmény van, amelynek az
egzisztenciája bizonytalanodott el az elmúlt két év alatt. Tehát az intézményeké. Ennek két oka
van. Egyrészt egy jelentős finanszírozási restrikció, a másik pedig egy olyan oktatáspolitikai vita,
ami az egységes iskola kontra művészeti alapképzés vitában jelent meg. Ebben az egész
történetben az öt nagy szakmai szervezet – tegyük hozzá, hogy bizonyos esetekben ellenérdekelt
szakmai szervezet, hiszen benne van például a felsőfokú rektori konferenciának a művészeti
tagozata is, vagy a művészeti szakközépiskolák szakmai szervezete is, tehát alapvetően a
zeneiskoláké nyilván, hiszen abból van a legtöbb – hároméves szakmai vitájának és a közoktatási
kormányzattal való konfliktusainak egy valamiféle párlata jelenik meg, egy lényegében az
egészhez képest több mint egy nagyságrenddel kisebb összegre vonatkoztatva. Az egész a
fejkvótáról szól, mintegy 320 ezer gyereknek az 58 és 105 ezer forintos normája, amiről az egész
történet szól, és ennek ez egy nagyon pici mellékes lába, ez a 350 millió forint, ami egy
mulatságosan kis összeg az egész problémakörhöz képest.

Van is egy olyan benyomásom, hogy ez ilyen bicikligarázs-effektusként kerül ide, hogy
ezt mi megvitatjuk, miközben nem ez a nagy tétel, hanem az egész normatívarendszernek az az
alapeleme, ami azt mondja, hogy az a művészeti alapiskola, amelyik minősítve van. Mármost, az
az alapiskola, ami minősítve van, az nem ez a pályázati kör, hanem van egy minősítési rendszer,
ami oly módon kezdett működni, hogy itt egy óriási nagy bizottság jött létre, a bizottságnak
számtalan tagja van, minden egyes művészeti ághoz húsz kurátorral, tehát ez egy ilyen óriási
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nagy – sajnos önagyonülésező – mechanizmus. Lassan már be se tudunk menni abba a terembe,
amit én kiadtam az iskolában nekik, hogy használják egészséggel... (Brassói Sándor: De a
konszenzusra azért valamilyen szinten igyekeztek...) Igyekeztek.

Azért mondom el nektek ezt, hogy lássátok, itt hosszú dilemmákról, borzasztó nagy
ütközetsorról és valódi ellehetetlenülésről, igazi „Életben marad vagy nem?” kérdésekről
beszélünk. Ez ennek egy kiegészítő eleme.

Ez több mint 350 millió forint, hiszen azon intézmények fejkvótájának, amelyek nem
lesznek minősítve – márpedig ilyenek számosan lesznek – egy nagy hányada is beleugrik ebbe a
zsákba, ebbe a 350 milliós zsákba. Nem tudjuk, hányan lesznek ilyenek. Az például
költségtérítéses, tehát fizetni kell az intézménynek azért, hogy odamenjenek hozzá, minősíteni őt,
és majd ha minősítve lesz, akkor ezzel párhuzamosan erre pályázhat.

Itt jön az első nagy dilemma, nevezetesen az időpontok. Csak egy példát mondanék. Azt
mondjuk, hogy a támogatásigénylés határideje 2007. április 30-a, miközben a művészeti iskolák
minősítési rendszere épp hogy csak el fog kezdődni addig. Vagyis azt a kikötést kell tenni, hogy
az az intézmény pályázhat, aki még nincs minősítve, de csak az kaphatja meg a pénzt, aki
minősítve lesz. Nem tudom, világos-e a történet. Itt tehát van egy nagyon komoly, nagyon súlyos
dilemma.

A másik az, hogy ennek a költségei rendkívül nagyok. Arról van ugyanis szó, hogy két,
egymástól független szakértőnek el kell mennie – ezek többnyire kis telephellyel működő, sok
telephelyes intézmények – mondjuk Zala megyében a kistelepülési körzetbe, Bázakerettye
központtal, Letenyétől egész Őrimagyarosdig. Ennek van napidíja, szállásköltsége stb. Egy-egy
ilyen intézménynek – és több mint 800 intézményről beszélünk – százezres nagyságrendű, tehát
nem is egyszázezer, hanem több, költsége van. Vagyis, ha ennek nincs költségtérítése, akkor a
350 millió forint éppen arra elég, hogy minősítsék őket.

Ez nyilván kicsit karakteres megfogalmazás, de tényleg igaz, hogy ennek a forrásai ebben
a feltételrendszerben nincsenek biztosítva. Ez a második elem, hogy ezt az egészet össze kellene
kapcsolni a minősítési rendszernek azzal a pontjával, hogy azt a minősítési rendszert, annak az
akkreditációs mechanizmusát kellene ehhez valamilyen módon kapcsolni. Nincs rá konkrét
javaslatom, de megúszható lenne így egyfajta eljárási rendszer, hiszen időben is egy pályán
folyik.

Tudom, hogy ennek vannak akadályai a költségvetési törvényben, de mégis azt kell
mondanom, hogy kellene valamit tenni. Ez most zajlik, van ilyen, fizetnek intézmények azért,
hogy megkapják a fejkvótát: oda kimennek a szakértők, és minősítik őket. És ha egyszer
minősítik... A törvény tényleg azt mondja, hogy ezt önállóan kell minősíteni, de ha most
megtörténik ez – nem tudom, értitek-e...

A másik ilyen alapdilemma a 7. pont problémája, hogy ráadásul ez egy pántlikázott pénz.
Azt kell látnotok, nem arról szól, hogy a jól működő iskola minősíttette magát, ezért megkapja
azt a pénzt, amiből egyébként is tönkremegy, hiszen három éve nem nőtt ez az összeg, sőt, tavaly
csökkent 69-ről 58-ra a nem zeneiskolai forrás, tehát effektíve csökken a támogatás, és harmadik
éve a zeneiskoláknál változott, ott 109 volt, de az nem jelentős összeg. Közben pedig azt a pénzt,
amit minősítés címszó alatt kap, tehát hogy ő minőségi, nem használhatja fel az alapműködésre,
hanem csak modernizációra – a 2. pont azt mondja, hogy taneszköz-korszerűsítésre és –
beszerzésre. Érthető, hogy nekik erre nincsen, tehát jó, ha vesznek zongorát – bár ebből inkább
furulyát fognak venni, mint zongorát –, de ez a pénz működésre nem fordítható, tehát
pedagógusbérre például nem, utazási költségre nem – és még sorolhatnám tovább. Ez egy
komoly dilemmája, problémája ennek az egésznek. Én a pántlikát eltörölném, ha lehet.
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A 6. pontban megint időpont: augusztus 15-éig dönt. Nem fog lezajlani addig a minősítés.
Ez egy komoly probléma. Decemberre ennek kész kellett volna lennie, de még most is folyik az
ütközet. Tehát effektíve nem fog megtörténni, márpedig itt ez jogszabály azt mondja, hogy a
miniszter előbb dönt, mint hogy pályáznának, mert nem pályázhatnak, amíg nincs minősítésük,
vagyis ez a pénz úgy fog megtakarítódni, hogy közben azok, akiknek szükségük van rá, tönkre
fognak menni, mert ezt nem kapják meg.

Én az időpontokon változtatnék, azt akarom ezzel mondani, méghozzá jelentősen, a
realitásokat figyelembe véve.

A következő egy apróság. Csak jelezném, hogy a 4. §-on belül a 7. pont nagyon sok
pályázatnál előkerül, hogy az egyházak kivételével a fenntartó létezését igazoló, 30 napnál nem
régebbi bírósági bejegyzés, cégkivonat... Ez a gazdasági társaságok logikája, hiszen az egész
intézményhálózatnak több mint a fele alapítványi fenntartású, és ez a 30 napnál nem régebbi a
vállalkozói szférának a cégbírósági cégkivonata, itt pedig önkormányzati határozatok vannak, és
alapító okiratok, tehát maga a szöveg nem releváns az adott szférára nézve. A cégkivonat, illetve
bírósági bejegyzés helyett itt főjegyzői vagy települési jegyzői határozatok vannak, tehát más az
elnevezése is, több mint a fele esetében.

Én nagyon örülnék, ha az OKNT támogatná azt, amit elkezdett Trencsényi Laci – és itt
többen is támogatták: a szakmán belüli súlyos vitának a klasszikus lobby javára eldőlt pontozását
kifogásolta. Arról van szó, hogy a zeneiskolai lobby hatására, arra a tradícióra alapozva, hogy a
zeneiskola az, ami ennek a közepét képviseli, ez nem a művészeti alapképzést jelenti – egyébként
deklarálták is. Arról van szó, hogy a zene az, ami korai szakaszban jelenik meg tehetségként,
ebből következően a zeneiskolák nagy részének az a szakmai meggyőződése – mint a szakmai
szervezetek ki is fejtették –, hogy ez nem más, mint a későbbi szakképzésnek a tehetségfeltáró
funkciója. Ezzel szemben áll egyrészt a nem zenei hálózat, ami ennél számában jóval nagyobb,
másrészt az a fajta közszolgáltató funkció, hogy minél többen örömzenéljenek, táncoljanak,
balettozzanak, rajzoljanak. Itt volt egy belső ütközet a verseny-nem verseny kérdésében. Én, mint
nyilván tudható, a mellett voltam, hogy alapvetően a kulturális, szocializációs, művészettel
nevelő funkciót kellene erősíteni, ezért nem kellene előnyben részesíteni ezeket a versenyeket.
Ha megtámogatná Trencsényinek ezt a javaslatát az OKNT, az nekem is nagy öröm lenne.
Mindenesetre ez egy belső, az öt szakmai szervezet közötti konfliktusnak ezekkel az érvekkel
történő kimenete. Nem szabad elfelejteni, hogy az intézmények több mint fele a 96-os törvény
után az 1997-ben megjelent művészeti alapképzés kiterjesztése – a bábtól a képzőművészeten át a
táncig –, míg addig csak a zeneiskolákat éltettük. Ez azóta változott, és azóta terjedt el – és ez
egy rendkívül fontos elem -, hogy a kistelepülésekre is eljutott a művészeti képzés. Egyrészt a
magyar jóléti állam nem mondja ki – és ez egy súlyos probléma –, hogy erre nincs szükség. Nem
ez a baj, hanem úgy csinál, mintha szükség lenne rá, de nem finanszírozza meg. Ez egy
alapdilemma. Én megértem ezt a helyzetet. Általában nem, de ebben a helyzetben toleráns
vagyok, mert hogyha kimondaná, hogy erre nincs pénze az államnak – tehát arra, hogy az iskola
mellett külön a táncot meg a néptáncot, meg ezt, meg azt, meg amazt a kisgyerekek kérésére
megfinanszírozza -, ez egy tisztességes, korrekt eljárás lenne. E helyett egy lebegtetett felállás
van, és ennek a lebegésnek ez az egyik eleme, ami jóval kisebb összeg, mint amivel életben lehet
maradni, miközben a hálózat elterjedt az ország egészében.

Tehát még egyszer, hogy érthető legyen: itt háromszázhuszonvalahány-ezer gyerekről
beszélünk.
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Laci, abban tévedsz, hogy nincsenek 25 százalékos ilyen iskolák. Nemcsak egy van,
hanem fel tudok sorolni ötvenet. (Dr. Trencsényi László: Jogszabályban definiált halmozottan
hátrányos helyzetűt?) Ennek ellenére támogatnám ennek a határnak a levitelét.

Még egy fontos elem, tájékoztatásul: ma Magyarországon a törvény szerint a művészeti
iskoláknak kötelező költségtérítést kérni, szülői hozzájárulást, ez előírás, és ez alól éppen az
itteni definíció alapján kivett kör, a halmozottan hátrányos helyzetű kör kap felmentést. Mivel
felmentést kap, az iskola ugyanakkor ezt köteles kifizetni. Az a vicc, hogy ha nem szedi be
legalább a szülők 80 százalékától ezt a havi 2 ezer forintot, nem kapja meg a normatívát. Ezért
azt csinálják az alapítványok, hogy befizetik a szülők helyett a saját kasszájukba a pénzt azért,
hogy megkaphassák a normatívát. Egy csomó szülő nem fizeti be, mert ennek a halmozottan
hátrányos helyzetnek nem felel meg, de a hátrányos helyzetnek igen, vagyis sok neki a 2 ezer
forint. Itt tehát van egy ilyen csapdahelyzet.

De nem akarlak benneteket untatni. Azt javasolnám, hogy ha az OKNT megtenné, hogy
támogatja az itt elhangzott javaslatokat, hogy a pedagógiai gyakorlatot erősíti, hogy a
versenyeket háttérbe szorítja, azt én nagyon megköszönném.

Köszönöm.

BRASSÓI SÁNDOR: A magam részéről egyetértek.

ELNÖK: Marica!

SZAKÁCS MIHÁLYNÉ DR.: Azért szeretnék most szólni, mert amit most Gyuri
elmondott, nagyon fontos továbbképzés volt számomra. A művészeti iskolák működését,
tevékenységét kicsit felszínesen ismeri, aki nem dolgozza be így magát ezekbe a jogszabályokba,
és nem látja igazán a működéssel kapcsolatos problémákat. Én egy teljesen egyszerű gondolatot
szerettem volna megfogalmazni. A személyi feltételekről számomra is nagyon meggyőzően
fogalmazódtak meg hozzászólások, vélemények, viszont a tárgyi feltételekre vonatkozó
értékelési szempontokra ránézve pontosan ez az eszmefuttatás erősít meg abban, hogy azok a
művészeti iskolák, amelyek óriási erőfeszítések árán tudnak talpon maradni, működni,
megteremteni a tárgyi feltételeket ahhoz, hogy működőképesek legyenek, egy ilyen
pontrendszerben még hátrányosabb helyzetbe kerülnek, mert ez a pontozási rendszer nyilván arra
mutat, hogy a kevésbé jól felszerelt, a követelményeknek nem egészen megfelelő iskolák
kevesebb pontszámot fognak kapni. Az ő támogatásuk tehát csak úgy képzelhető el, ahogy én azt
látom az én ismeretségi körömben – mégpedig települési ismeretségi körömben –, ha szponzorok
vannak, ha művészek felajánlásokat tesznek, vagy éppen a mi képző intézményünk
műveltségterületi képzésben részt vevő hallgatói ingyen tartanak foglalkozásokat. Viszik a
maguk eszközeit, tőlünk is kiviszik, visszahozzák. Ezt a szempontot, hogy tárgyi feltétel – sok
minden mást is lehetne ezek szerint javítani –, nem ilyen mértékben és nem ilyen módon
jeleníteném meg az értékelési szempontokban.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Géza!

DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Csak nehogy félreértés legyen: mindennel egyetértek, amit
Gyuri mondott. Tulajdonképpen nem ismerem elég mélységben, de rendkívül fontosnak tartom
mindazt, ami elhangzott. Egyetlen dolgot szeretnék elmondani, nehogy félreértés legyen:
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Kétségtelen, mint számos területen, valami kannibáleffektus érvényesül: az egyiktől,
amelyik jól működik, el kell venni, hogy a másik fontos dolgot létrehozhassuk. Ez számomra
nagyon visszatetsző. Miközben szorgalmazom, hogy azokat a funkciókat a társadalom
finanszírozza, amelyeket Gyuri is említett, nehogy tönkretegyük már azt a talán egy tucatnyi –
nem tudom, mennyi van –, valóban a tehetséggondozást szolgáló intézményt, mert oda is járnak
ám cigánygyerekek, sőt!

ELNÖK: Köszönöm szépen. Csermely Péter!

DR. CSERMELY PÉTER: Abszolút ugyanezt akartam mondani, de egy mondat erejéig
még elmondom úgy is, mint a Nemzeti Tehetséggondozó, Tehetségsegítő Tanács elnöke. A
jelenlegi gazdasági helyzetben teljesen el tudom ezt fogadni, és támogatni is fogom, hogy a
verseny és pedagógia közül az utóbbi javára toljuk el az arányokat. Annál is inkább, mert
őszintén remélem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Tervben lesz a tehetséggondozásra külön forrás.
Ezeket az intézményeket is olyan módon is meg lehet majd támogatni ebben a tevékenységükben.
De azért tíz-húsz-harminc év múlva, amikor majd az ország gazdasági helyzete valamikor
rendbejön, mégiscsak az oktatás alapfeladata, nagyon is, tehát távlatosan azért ne így gondoljuk.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Mihály Ottó!

DR. MIHÁLY OTTÓ: Csak egyetlenegy dolog, az értelmezéshez. Nem akarok direkt
rákérdezni Gyurira, vajon azt is megnéztétek-e, amikor odaédesültek ezek az intézmények, hogy
az azt megelőző időszakban hánynak volt egyáltalán bárminemű programja. Tudniillik, az egész
folyamathoz hihetetlenül nagy mértékben járultak hozzá ezek az intézmények, amelyeknek egy
igen jelentős rétege nem azért jelent problémát, mert akár ez a súlyú, akár az a súlyú-típusú a
tevékenysége, hanem azért, mert szélhámosok, dilettánsok is voltak, tömegével, mert semmilyen
kritérium nem volt. (Horn György: Egyetértek!) Várjál, Gyuri, én végigcsináltam ezzel az összes
intézményhálózattal. Velem csinálták meg először, hogy volt pedagógiai programjuk –
minisztériumi kollégák tudják. Jó fél év kínlódásba került, amíg el lehetett fogadtatni egy jelentős
részükkel, hogy van olyan kötelességük, hogy csináljanak egy programot, hogy mire kérik a
pénzt. Akkor indult be, és nagyon nehéz volt bármit mondani, de tessenek megmondani legalább,
hogy mire kérik a pénzt ebben a dologban. Ez is hozzátartozik a történethez, hogy bizony,
minden ilyen folyamatban van egy olyan tisztulás is, amely csak az első pillanatban néz ki
kannibalizmusnak. Nem embereket esztek meg, ha most ugyanazokat a kritériumokat veszem
ebben a dologban, hanem – nem megyek az analógiába, de az jutott eszembe, hogy emberszabású
majmokat... Nem egészen jó ez... (Dr. Trencsényi László: Iskolaszerű intézmények.) Iskolaszerű
intézmények azok, amelyek ennek áldozatául esnek. Ez is hozzátartozik a történethez, miközben
szeretném hangsúlyozni a magam kínálódásai, tapasztalatai alapján, hogy hihetetlen értékek
vannak ebben az egészben. Ilyen jellegű és olyan jellegű, és el kell érni, hogy – és ebben
egyetértek az analógiával, vagy a képpel – ne egymást egyék meg. De én is úgy tudom, remélem,
és gondolom, mindenkinek a maga voksát le kell tenni, hogy most van esély arra – anélkül, hogy
ebből a pénzből kellene bármit elvonni –, a valóban inkább a tehetségkiválasztás, a –felismerés
és -gondozás irányában működő rendszerekbe pénzeket lehetne bevinni az elkövetkező
időszakban.
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ELNÖK: Tisztelt Tanács! Szeretném figyelmeztetni magunkat, hogy hat napirendi pont
van még hátra, és úgy látszik, nehezen tudunk haladni, nehezen szokjuk egymást, de ez így elég
nehezen fog menni. Egyrészt mondom a minisztériumnak, hogy ennyi előterjesztést képtelenség
végigtárgyalni, bármilyen jól elő van terjesztve. Ahhoz, hogy érdemi tárgyalásra egyáltalán sor
kerülhessen, minimum fél-egy órát kell egy napirenddel foglalkozni. Ennyi napirendet nem
tudunk megtárgyalni. Ez teljesen biztos, bármennyire kötelezettsége van rá a minisztériumnak.

Próbáljuk legalább ezt lezárni. Parancsolj!

GÖRBE LÁSZLÓ: Én szeretnék arra figyelmeztetni, egyetértve azzal, amit előttem
mondtak, hogy a településeken, főleg kisebb településeken, a hátrányos helyzetben lévő
gyereknek nagyon-nagyon fontos sansz az, hogy ő művészeti oktatásban sikeres lesz, és
egyáltalán ki tudjon onnan emelkedni valamilyen módon. Nagyon kellene ügyelni erre, mert itt
nemcsak arról van szó, hogy lehetőséget veszünk el a gyerekektől.

ELNÖK: Laci!

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Arra szeretném emlékeztetni az OKNT előző ciklusban is
működő tagjait, hogy egyszer az Arany János programról bebizonyítottuk, hogy az a falusi
középosztály önmentő programja, de úgy döntöttünk, hogy az is megérdemli, persze. Én nem
tudok szabadulni attól a képtől, hogy az általános iskola és alapfokú művészetoktatási intézmény
abból a célból jött létre, hogy jó, egye fene, délelőtt elboldogulunk a maradékkal, de délután
legalább azzal az alsó középosztálybeli gyerekkel foglalkozunk, aki motivált a tanulásra, és ezzel
azok a gyerekek ugyanabban az épületben délután nem hogy művészetoktatáshoz nem jutnak,
hanem napköziotthonos ellátáshoz sem, mert hiszen az épületet bérbe vette az alapfokú
művészetoktatási intézmény. Ne fessük szociálisan ennyire szépre, különösen mert ebből a
nyolcszázas mintából jelentős része ez az „és iskola”, amelyik szerintem a titkos szegregáció
intézménye – majd egyszer Liskó kikutatja. (Horn György: Most van egy teljes körű kutatásunk,
ami júniusra kész.)

Marica elment, de szóba hozta a hallgatóit. Jelenleg a képesítési követelmények alapján a
részeg segédszínész képesített alapfokú művészetoktatónak számít - nem minden segédszínész
részeg, de szeretik. Képesítettnek számít a tanárképző főiskolán magyar szakos diplomát szerzett
kollégánk, de nem számít szakképzettnek az a tanító - tehát a minősítés ki fogja rostálni mint
képesítés nélkülit –, aki magyar műveltségi területen végzett szakkollégiumot. Az oktatáspolitika
szándékai szerint a hatodikig jogában áll tanítani, tehát ebben a vonatkozásban körözi a
tanárképző főiskolán végzett kollégát, de ráadásul – mert a tanítóképzők erre fogékonyak voltak,
Marica is szólt erről – elvégezték a drámatanári szakirányú továbbképzési szakot, tehát van egy
ilyen diplomájuk, amelyik másoddiplomának számít. Jelenleg a minősítési, képesítési rendelet
szerint nem számít szakképzettnek. Bezzeg, mondom, a részeg segédszínész és a derék
magyartanár... (Horn György: A részeg segédszínész se számít!)

ELNÖK: Laci, de ez nem így van. Ne menjünk bele ebbe a dologba, kedves kollégáim,
mert holnap reggelig is itt ülhetünk.

BRASSÓI SÁNDOR: 170-ből 5 pont...

ELNÖK: Kár erről ennyit beszélni. (Horn György: De nem is igaz.)
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DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Felhívom a figyelmet, hogy a tanítóképzőben végzett
szakemberek a minősítésben kerüljenek a szakképzettek körébe, akik ennek a két kritériumnak
megfelelnek.

ELNÖK: Szeretett Kollégáim! Némi önkorlátozást próbáljunk már bevezetni, mert
tényleg nem jutunk sehová! Próbáljunk valami fegyelmet tartani ebben a dologban. Ádámtól-
Évától kezdünk mindenféle megbeszélést. Nem jutunk a végére. Maximum egy napirendi pontot
tudunk még megtárgyalni, amit muszáj a minőségirányítással kapcsolatosan.

Tisztelt Köznevelési Tanács! Én azt gondolom, Brassói főosztályvezető-helyettes úr vette
ezeket a problémákat, érzékelte, finomítást kérünk. Azt vettem észre, az vehető ki, hogy a
verseny háttérbe szorítása a fő csapásirány, és a pedagógiai szempontok, pedagógiai gyakorlat
előtérbe helyezése. Körülbelül ez a fő irány. Ha ebben lehet valamit módosítani, vagy szükséges
a pontozásnál, akkor ezt kérjük szépen. A benne lévő konkrétumokat a pontosításnál
megpróbálják.

Egy napirendet próbáljunk még meg, mert úgy látom, utána már tényleg a búcsúszimfónia
kezdődik. Ez a minőségirányításról szóló OM-rendelet. (Barlai Róbertné: Ez hosszabb
szerintem.) Valamit próbáljunk, ameddig tartunk. (Dr. Závodszky Géza: Ez elég bonyolult, elég
komplikált.)

Próbáljunk egy felvezetést, aztán meglátjuk, mennyien tudunk maradni.

BRASSÓI SÁNDOR: Annyit magához a jogszabályhoz, hogy több olyan eleme van, ami
a rendeletben kiegészítő, és több módon kapcsolódik több más jogszabályhoz.

Az egyik, amit mindenképpen tudnunk kell, hogy az intézményeknek ki kell adni március
végéig a helyi szintű intézményi programjuknak az IMIP-nek a felülvizsgálatát. Ezért is szeretné
a tárca, hogy ez a rendelet mindenképpen megjelenjen időben, hogy ezzel is tudja egy kicsit
orientálni azokat az intézményeket, akik még ezt nem teljesen készítették el – és ilyenből nagyon
sok van.

A másik, ami nagyon fontos eleme a jogszabálynak – erről szól a 3. §, ami az 5. §-t
módosítja –, hogy ebben a törvény megfogalmazásából fakadó és a törvény mellékletében
található értelmező kifejezések összhangját teremtettük meg. A jogszabály több pontosítást
végez, például bevezeti az Oktatási Hivatal fogalmát a korábbi OKÉV helyett. Lényeges elem,
hogy kiegészül a rendelet az országos mérés-értékelési feladatokkal. Mindannyian tudjuk, hogy a
közoktatási törvény 99. §-a teljes terjedelmében foglalkozik ezzel a feladattal, valamint a
közoktatási törvény 40. §-a, úgyhogy ezt a két paragrafust összhangba kell hozni, és a közoktatási
törvény további jogszabály keretei közé utalja azt a bizonyos szintmeghatározást, amit
valamilyen módon meg kell tennünk.

Ez az országos mérés a 6-8. évfolyamos kompetenciamérés, meg a 4. évfolyamos mérés is
alapvetően az OKÉV tájékoztatása alapján, a tanév rendjében megfogalmazottak szerint működik
most már, 2001 óta. Látva az oktatáspolitikai szándékokat, döntött úgy a minisztérium, hogy
most már jogszabályi keretek közé emeli az eddigiek alapján már működő rendszert – hiszen ez a
rendszer 2001 óta működik. Így a tanév rendjében meghatározottak szerint köteles ebben a
pedagógus közreműködni, a tanulónak, amennyiben ott van a mérésen, ez tanítási napnak
minősül, a tanév rendjében közzé kell tenni a határidőket, és az ezzel kapcsolatos feltételeket
biztosítani kell. Adatot kell szolgáltatnia az intézmények – ahogy eddig is szolgáltattak – a
mérésről, az abban részt vevő tanulók létszámáról, tanulók megfelelő csoportjai alapján, és a
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minisztérium és a hivatal részére a jogszabály feladatot fogalmaz meg. Hiszen ahogy eddig is
minden iskola és fenntartó megkapta február végéig ezeket a jelentéseket, rászabva a saját
iskolájára, ezt most jogszabályban nevesítjük, tehát az államigazgatás felvállalta az ezzel járó
minden feladatot. Ezáltal már valóban a hozzáadott pedagógiai érték felé kezdünk elmozdulni –
bár még nyilván nem tartunk ott.

Ugyanígy fontos, hogy a törvény előírja: 2008-9-10-től kezdődően a fenntartó figyelmét
az Oktatási Hivatalnak fel kell hívnia intézkedési terv elkészítésére, hogyha alulteljesít az
intézmény az adott országos mérésekben. Itt a meghatározott képességszintekkel kapcsolatos
feladatokat, illetve az annak a képességnek a meghatározásába történő szakértői bevonást
fogalmazza meg a jogszabály a 7. §-ban. A 2005 óta működő Közoktatási Értékelési Tanács,
amelybe a korábbi OKNT  is delegált egy főt – Báthory tanár urat –, működik. Az országos
mérés-értékelés tartalmi keretének kidolgozásában aktívan részt vett, és az elkövetkező évek
fejlesztésébe is be vannak ezek az emberek vonva, akik méréselméleti szakemberek. Ennek a
jogszabályi keretét megpróbáltuk megteremteni ebben a rendeletben.

Ugyancsak annak érdekében, hogy az intézmények, a középiskolák törekedjenek
jelentősen bevonódni az érettségi vizsga szervezésébe, kezdeményezést teszünk a „Kiváló
érettségi vizsgahely” cím megalapítására, aminek a keretében a jogszabályban leírtak alapján
lehetővé válik, hogy az emelt szintű érettségi vizsgákat megfelelően és jogszabály szerint kellő
számban lebonyolító iskolák ilyen címet kaphassanak, amit feltüntethetnek. Ilyen értelemben egy
szakmai elismerést teremtünk ezzel.

A rendelet kiegészül egy újabb melléklettel. Ez a melléklet nem új az iskoláknak. Ez a
melléklet a 2001. évi PISA-vizsgálat, a 2001. évi PIRLS-vizsgálat, a 2003. évi TIMSS és a 2003.
évi PISA-vizsgálat tartalmi keretét bedolgozva, beépítve ma is szabályozza az országos
kompetenciamérések tartalmi kereteit. Tulajdonképpen 2003 óta ez a rendszer működik. Ebben a
feladatok összeállításának szempontjai jelennek meg, és azok a mátrixok, amelyek a
feladatkészítők számára egyrészt a feladatok összeállítási arányait szabják meg, másrészt pedig
az iskolák számára adnak támpontot arra vonatkozóan, hogy előre tudják, milyen megoszlásban,
milyen arányokban fognak ezek a feladatok elkészülni. Ez gyakorlatilag egy nemzetközi
szabványhoz igazodó tartalmi keret, tehát mind a PISA, mind pedig az IEA mérések tartalmi
kerete hasonló rendszert követ. Ezt az értékelési tanács elfogadta, ezzel egyetértett, és a jelenlegi
gyakorlathoz illeszkedik.

Ezek alapján kérjük a tanácsot, hogy támogassa az előterjesztést, amivel tulajdonképpen a
közoktatási törvény hatályos szövegéből fakadó feladatoknak a megvalósítása mind a tárca, mind
az iskolák, mind a mérések, értékelések szervezői számára biztonságosabb lebonyolítást fognak
eredményezni.

ELNÖK: Köszönöm szépen a szóbeli kiegészítést. Kezdjük a kérdésekkel! (Nincs
jelentkező.) Nincs. Akkor a hozzászólások... Trencsényi László!

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Nagyon rövid leszek: ceterum censeo, emlékeztetem
Hiller István minisztert arra, hogy alkotmányos mulasztást követ el, mióta a közoktatási törvény
94. §-ának előírása szerint a feladatkörébe tartozóan nem készítette el az általános művelődési
központok fejlesztési programját. (Brassói Sándor: Ez nem így van, ne haragudj!) Ennek
megfelelően viszont kérem, hogy az 1. § f) bekezdésében a többcélú közoktatási intézmények
mellé még nevesítve kerüljön be az általános művelődési központ. Egy dologgal érvelek: van már
halottja a közoktatás minőségbiztosításának azért, mert a miniszter ezt a feladatát elmulasztja. A
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pécsi nevelési központ azért nem kapott közoktatás-minőségi díjat, mert a kivonuló szakértők
nem tudták, hogy ez egy általános művelődési központ típusú intézmény, és egy csomó olyan
kritériumot nem tudtak érvényesíteni az intézményre, amit az általános művelődési központ a
pedagógiai művelődési programja miatt igen, de egy közönséges iskola nem tudott érvényesíteni.

Ha itt megsegítenénk a jogalkalmazót abban, hogy az f) pontba az általános művelődési
központ nevesítve odakerüljön, ez ebből az esélytelenségből kihozná a 300 általános művelődési
központot.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Horn György, utána Hunyady Zsuzsa, Barlai Kati.

HORN GYÖRGY: Az 1. § j) pontja: a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet –
lehet, hogy kérdés inkább – nem az FMM fennhatósága alá tartozik? Mert ugyanakkor például az
OM hatáskörébe tartozó oktatáskutató, illetve az összevont intézet nem szerepel itt. Az jó, hogy
itt van a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, de „a továbbiakban Intézet” az szerintem
az OKM esetében az OKI, nem a Nemzeti Szakképzési Intézet. (Brassói Sándor: Az
iskolarendszerű szakképzésre vonatkozóan.)

A másik ilyen a 6. § (3), ami azt mondja, hogy az országos mérés időpontjait, az eljárással
kapcsolatos feladatokat, határidőket évente a tanév rendjéről szóló rendeletben kell
meghatározni. A méréshez szükséges megfelelő feltételek biztosítása az intézmény igazgatójának
felelőssége. Ez csak korlátozott érvénnyel lehet a felelőssége, de ez ebből nem derül ki. Az a
lényeg, hogy sem a pénzügyi, sem az infrastrukturális feltételekről nem dönt az iskola igazgatója.
(Szebedy Tas: Nem rendelkezik vele.) Nem tud olyasmiért felelni, amivel ő nem rendelkezik.

Ugyanez vonatkozik még a 2. pontra, hogy a mérésen való részvétel vagy távolmaradás
elbírálására a tanórai foglalkozáson való részvételre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.
Melyikeket? Ezt ugyanis a házirend szabályozza. Ebből következően azt gondolom, ezt itt
egyáltalán megemlíteni se kellene. (Szebedy Tas: Ha a házirendben az van, hogy nem köteles a
gyerek órára menni?) Speciel ezt akartam mondani.

A következő ilyen megjegyzésem az egész 6. §-ra vonatkozik. Én értem, és az előzőben is
előkerült már: nagyon-nagyon jó lenne, ha az iskolák vállalnának ilyen érettségiztetést, de
szerintem ezt a „Kiváló érettségi vizsgahely” kitüntetési címmel nem lehet megoldani. Egy alibi
történet az egész. Pláne, hogy tíz kitüntető cím adományozható. Az nem is elég! Ennél sokkal
több kell. Arról szól az egész, hogy az iskola kap egy táblát, hogy ő „Kiváló érettségi
vizsgahely”. Akkor mondjátok azt, hogy az az iskola, amelyik vállal tartósan, tíz évre aláír,
prioritást élvez a forráselosztásban – vagy valami... Tessék ehhez pénzt rendelni! Nagyon
szeretem a transzcendens dolgokat, de itt intézményről van szó, nem magánemberről. Ha azt
mondjátok, hogy az iskola igazgatója kitüntető címet kap, az hatékonyabb, mint az, hogy
kitehetnek egy ilyen táblát. Tudom, cinikusnak hangzik, de ennek az egésznek semmi más
értelme nincs. A magam részéről úgy, ahogy van, törölném. Javaslom tehát, hogy töröljük a 6. §-
t, de ha nem, akkor a 6. § (2) bekezdésében javasolnám a tíz kitüntető címet törölni. Akkor az,
aki ennek megfelel, legyen mind „Kiváló érettségi vizsgahely”. És akkor ne tíz legyen, hanem
annyi, amennyi.

A szakmai részét most ne vitassuk, egyébként ez egy tényleg jó anyag. Bízom benne,
hogy ez terjed. Köszönöm.

ELNÖK: Hunyady Zsuzsa!
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DR. HUNYADY GYÖRGYNÉ: Egyetlen kérdéshez szeretnék szólni, a 3. oldalon a 4. §
(2) bekezdés a) pontjában szerepel ez az első képességszint, aztán később a képességszint
meghatározása. Nem tartom szerencsésnek, akkor se, ha tudom nagyjából, hogy honnan
származik, vagy milyen véleményen alapul. Nem tartom szerencsésnek, hogy évenként változnak
ezek a képességszintek akkor, hogyha ennek konkrét következményei vannak. Egy év alatt nem
tud egy iskola egy képességszintről egy következőre fölemelkedni. Ahhoz nagyon kemény,
nagyon konzekvens munka kell, de mire odaérne, hogy le tudná mérni, mennyit jutott előre,
addigra már más a képességszint a következő évben. Ez abszurdum. Vagy legyen állandó a
képességszint, és a meghatározás, és akkor el tudják helyezni az iskolát benne, vagy, hogyha
ennek konzekvenciája van – és valószínű, hogy a mérés logikája inkább az lenne, hogy legyen
konzekvenciája –, akkor nem lehet évente változtatni. Ebben egészen biztos vagyok, nem fog
sehová se vezetni.

Nem beszélve arról, hogy jó lenne látni a többi képességszintet is. Itt csak egyről van szó,
hogy azt hogy határozzuk meg. Kettő van összesen? (Horn György: Szövegértés, matematika.)
Nem arra gondolok, hanem hogy alsó képességszint. Hány van? A PISA-ban is másként volt, a
másik mérésben is másként volt. Mégis, hány van?

A „Kiváló érettségi vizsgahely”-ről jutott eszembe, vagy nincs értelme – egyetértek Horn
Györggyel -, vagy ha ez megmarad, érdemes lenne ennek analógiájára megfontolni, mi van
azokkal az iskolákkal, amelyek konzekvensen a legfelső szinten teljesítenek. Annak nincs
következménye, csak annak, hogyha a legalsóban? (Brassói Sándor: Bocsánat, az érettségiben
nincsenek szintek.) Nem az érettségin. Azt mondom, hogy ennek analógiájára. Erről jutott
eszembe. Meg lehet fontolni, persze elég öröm az önmagában is, meg vonzza a gyerekeket, de
nem biztos. Lehet, hogy kellene hozzárendelni valami előnyt is.

Én se akarok hozzászólni a melléklethez, csak a mai vitát szeretném regisztrálni. A
legeslegutolsó bekezdésekben megfogalmazódik, hogy a háttértudást a tesztek összeállításával
hogyan gondolták kiküszöbölni. Ezen a módon, hogy nem úgy állítjuk össze a szövegeket,
biztosan nem lehet kiküszöbölni. Majdnem mindegy, hogy mindenkinek ismeretlen a szöveg,
persze, ez alapkérdés, de a háttértudás nem az ismerősségben nyilvánul meg elsősorban. Vannak
ennek bizonyos technikái, meg matematika, meg mindenféle eszközei, de úgyis nagyon nehéz.
Köszönöm.

ELNÖK: Barlai Kati, Szebedy Tas!

BARLAI RÓBERTNÉ: Most újra megismételném, amire részben választ kaptam
Sándortól, hogy ahová a PM javaslatára be tud kerülni a szabályozás... Azt gondolom, ez a fajta
országos mérés-értékelés inkább a tartalmi szabályozás körébe tartozik nekem, és hiányolom is,
hogy a Nemzeti alaptantervhez való kapcsolódását nem lehet érzékelni. És nem lehet érzékelni az
érettségi követelményekhez való kapcsolódást sem. Nekem ez így lenne logikus egységben, mert
a bemeneti az alaptantervnek ez a lágy szabályozása, amit ismerünk, és akkor itt lenne egy
erősebb kimenet, ami a hatékonyságot és az eredményességet mérné. Nekem ez a tartalmi
szabályozás körébe tartozik.

Ha ismerjük a minőségügyi szakirodalom szaktudományos kategóriáit, az egész
minőségbiztosítási folyamat jellegét – mert nyilván nemcsak egyfajta rendszer létezik -, abba
egyáltalán nem illik bele ez a fajta leírás. Csak egy megjegyzés: úgy érzem, hogy az OM másként
értelmezi a minőségbiztosítást, minőségfejlesztést, mint a szaktudományos berkekben az
köztudott.
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De ezen is túllépve, konkrét javaslataim lennének. Átnéztem 2002-től kezdve ennek a
rendeletnek a sorsát. Számomra döbbenetes, hogy mindössze két-három bekezdés maradt meg az
eredeti 2003/2002-esből, tehát ez tulajdonképpen egy teljesen új rendelet. Valószínű, ez is
okozza ezt a fajta koncepciótlanságot, ami nekem legalábbis kibontakozik, illetve nem látom a
koncepciót.

Az 5. §. Itt megint megjelenik az a fajta dolog, amiről itt már szó volt. A központi
irányítás erősödését lehet tapasztalni. Miről kell még beszámolni az intézményeknek? A
minőségirányítási program végrehajtásának értékelése. Benne van már a törvényben, hogy évente
beszámolót kell készíteni a minőségirányítási program teljesítéséről, és azt a fenntartónak is meg
kell küldeni – ez benne van a közoktatási törvényben. Szükségtelennek tartom, hogy itt ez újra
megjelenik, ráadásul ilyen homályosan: megvizsgálni azt, hogy az intézményi minőségpolitika és
a minőségfejlesztési rendszer betöltötte-e a célját. Megmondom őszintén szakértőként,
minőségügyi tanácsadóként nem tudnék ehhez tanácsot adni. Meg lehet ismételni, persze, hogy
éves beszámolót kell készíteni a minőségpolitika érvényesüléséről, illetve a minőségfejlesztési
rendszer hatékony működéséről – mert erről tényleg beszámolnak, hogy időarányosan mi az, amit
végrehajtottak. De ezt én fölöslegesnek érzem.

Ugyanez a paragrafus utal az intézményi önértékelésre, ami szintén benne van a
törvényben, hogy ilyet kell csinálni az intézményeknek. De itt most úgy látom, a területeket is
meg akarja határozni ez a rendelet, hogy milyen területeken kell az intézményértékelés, és
ráadásul nincs benne, hogy évente. De megint csak úgy érzem, szakmailag nem felkészültek az
intézmények, és újabb terheket rovunk rájuk, teljesíthetetlen terheket, amikor azt mondjuk, hogy
értékeljék az alkalmazott tankönyvek, taneszközök, fejlesztő eszközök beválását. Ehhez vagy ad
a minisztérium esetleg valamilyen szakszolgálat eszközöket az intézményeknek, vagy rendesen
olyan felmérés készül, ahol az intézmény tudja ezt a tanári munka beszámolója, nyilatkozata
alapján visszacsatolásként kapni, hogy ezek beváltak-e, de ezt nem fogja tudni megoldani.

Ezt a fejezetet nagyon át kellene dolgozni, mert ugyanakkor a szülők, a tanulók
elégedettsége viszont eszköz ahhoz, hogy információkat kapjunk, a pedagógiai programban
megfogalmazottak teljesültek-e. Keverednek is ezek a minőségügyi fogalmak.

Nagyon javaslom, hogy ezt nézzük meg még egyszer, és dolgozzuk át, mert szakmailag
aggályosnak tartom ezt a bekezdést.

A közoktatás országos mérési feladatai. Úgy érzem, tulajdonképpen egy ágazati
minőségfejlesztési rendszer, ami hiányzik. Már a COMENIUS programnál hiányolta az
intézményi szint, hogy nincs a közoktatásnak egy ágazati minőségfejlesztési rendszere. Annak
elemként ez nyilván visszajelzést adhat az intézménynek is, tehát becsatolható az intézményi
minőségfejlesztésbe is. Logikailag ez így illeszthető a nagy rendszerbe, csak akkor az elnevezést
is valahogy végig kellene gondolni, hogy az ágazati minőségfejlesztésnek milyen elemei vannak
kidolgozva – mert egy csomó elem már oda sorolható lenne –, és egy koncepcióba lehetne ezt
beilleszteni.

Apró megjegyzések még.
A 7. § szerint az országos mérés szövegértés és matematika. Ismerjük most már az

oktatáspolitikai irányokat. Egyszerűen nem értem, hogy a szociális képességek mérése miért nem
csatolható be ebbe az országos mérésbe. Mi várható? Az intézmények arra fognak koncentrálni,
nehogy abba a bizonyos alsó csoportba kerüljenek, amelynek majd intézkedési tervet kell
készíteni, és egy év múlva... – és itt térnék vissza rá, hogy az egy év itt is nagyon rövid, egy év
alatt nem tud lényegesen változni az intézményben ez az adat. Akkor már a fenntartó is a
nyakukra ül, és akkor intézkedési tervet kell készíteni a fenntartónak is, tehát többszörösen
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hátrányos, legalábbis furcsa helyzetbe kerülnek azok az iskolák, amelyek átlag alatt teljesítenek.
Én értem, ennek az a célja, hogy a szegregált intézmények rostálódjanak ki, mert az lesz, hogy
ahol most a hátrányos helyzetű gyerekek szegregáltan tanulnak, azok az iskolák kerülnek majd
ennek a mérésnek a mélyére. A szociális képességek mérése egy kicsit megteremtené ezt az
egyensúlyt. Ahol a nevelésnek kell inkább a középpontban állnia, azok az iskolák ott tudnának
eredményeket felmutatni.

Tulajdonképpen azokhoz a célokhoz, amelyek országos szinten a fejlesztési tervekben, a
Nemzeti Fejlesztési Tervben is megfogalmazódnak, nagyon kellene az, hogy az iskola világában,
az oktatás-nevelés világában egy kicsit a szociális képességekre is ügyeljünk, ne csak az oktatási
eredmények felé tolódjon el az intézmények, a pedagógusok figyelme. Ez azért nem biztos, hogy
jó hatást vált ki. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szebedy Tas, utána szeretnék én szólni néhány szót.

SZEBEDY TAS: Tényleg elnézést kérek, nagyon kezdő vagyok itt a Köznevelési Tanács
munkájában és a kompetenciában, de a minőségértékeléssel kapcsolatban elég sok vitán és
szakmai összejövetelen vettem részt ahhoz, hogy ennek a problémáit érzékeljem. Itt is azt
érzékelem, hogy a rendeletben – ahogy Kati mondta – van egy folyamatos billegés a
minőségpolitika, minőségfelfogás tudományos és gazdasági megközelítése között, és ez a kettő
folyamatosan ütközik. Van egy olyan célrendszer, amelyik az elszámoltathatóság, a pénzügyi
számonkérés céljával próbálja ugyanazt a rendszert működtetni, ebben a bürokráciát is centrális
eszközökkel beveti, hogy tudjuk, mire megy ez a pénz, mert nehezen finanszírozható. Van egy
másik rendszer, amelyik országosan most már öt vagy hat éve kezdett működni, az iskola saját
helyi környezetével való megfelelési rendszere, ami önértékelésen alapul. Az önértékelés a helyi
igényeken, a helyi szempontokon, a helyi számonkérésen alapul, a számonkérés meg egy ilyen
standard külső országos elváráson és a hozzá csatolt pénzeken. Én azt érzem, hogy ez a kettős
szemlélet a rendelkezésben számos ponton üti egymást.

Egy picit más szempontból közelíteném meg, mint ahogy Gyuri mondta. Azt gondolom,
hogy egy minőségi politikában el kell dönteni, mi a fontosabb: a helyi igényeknek, a
mikrokörnyezetnek való megfelelés, vagy a TIMSS-PIRLS-megfelelés, mert a kettő nagyon
sokszor ellentétbe fog kerülni egymással. Lehet, hogy valamilyen helyi igényeknek teljesen
megfelel, pénzügyileg meg költséges és drága. Fordítva is igaz: lehet, hogy valami nagyon
takarékos és elszámoltatható, ugyanakkor a költség szempontjából nem veszi figyelembe a helyi
igényeket. Ez a kettő ellentmondásban van.

Azzal a ponttal, ami konkrétan a javaslat, én mondom, hogy az intézmények kiemelése,
hogyha van egy koherens rendszer, amiben az intézmények egy úgynevezett összehasonlításban
vesznek részt, helye van az intézkedési tervnek – és ez egy nagyon jó törekvés, hogy igenis,
jusson el egy szintre –, de az alapvető kérdés az, hogy ki mér, mit mér, mivel, milyen
eszközökkel és mihez képest mér. Én nem látom ebben a rendelkezésben az előrelépést. Hogyha
az országos sztenderdben az nem dől el, hogy egy képesség alapú NAT szerinti megfelelést mér,
vagy egy érettségi követelményszintű és tantervi jellegű összevetésben mér, akkor máris
ellentmondásba kerülhet ez a kétféle méréstípus. Hogy milyen eszközökkel: központi sztenderd
eszközökkel, vagy az iskola maga által kialakított eszközrendszerével való mérés az, ami
megfelel? És hogy ki mér: a standard rendszerben minél inkább külső mérés, annál biztosabb,
hogy az eredmények valóságosak, és minél kevésbé belső és önértékelő, annál kevésbé
szubjektív. És fordítva: az önértékelés rendszere az iskolai, helyi megfelelést veszi, akkor meg
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minél inkább a belső szempontokat és az önértékelést vesszük figyelembe, annál inkább megfelel
a saját rendszerének. Ha elmarasztalunk intézményt egy ilyen sztenderd felé való elmozdulás
miatt – mert én úgy érzem, ez a rendelkezés inkább a sztenderd irányba mozdítja az értékelési
rendszert –, akkor nem elegendő az elmarasztalás – ezt már többen elmondták, szeretnék
csatlakozni –, hanem a kiemelkedést is valamilyen módon értékelni kell. Gyurival szemben én
azt mondom, nagyon fontos az, hogy egy jól működő vizsgaközpont kapjon elismerést és
lehetőséget, de abban teljesen egyetértek vele, hogy az elismerés nem elegendő, hogyha egy
műanyaggal bevont papírlap, mert az iskolák egy részét nem fogja motiválni. Ugyanakkor,
hogyha most másfél millióért digitális táblákat szórnak a Nemzeti Fejlesztési Tervben, és egy
iskola három ilyet kap, az lehetséges, hogy már a szakmai munkát is el fogja mozdítani az
alapoktól. Hogyha ez hozzá van rendelve a kis papírlaphoz, ez elég sok iskolában elképzelhető,
hogy motiváló erő lehet. Ugyanúgy, ahogy a kiemelkedő munka elismerése valamilyen címet
vagy rangot eredményez, ugyanolyan motivációt jelent, mit a hátrányos helyzetű vagy a
hátrányban lévő iskolánál az intézkedési terv. Megint az a problémám az intézkedési tervvel,
hogy mi állapítja meg a Nyírségben, Tiszalökön vagy Kótajon az adott sztenderdtől elmaradó
intézményben az ott elvégzett munka értékét és minőségét. Az a sztenderd szerint gyenge lesz, a
helyi értékelés szerint meg lehet, hogy felülmúlja a fővárosi elit általános iskola és gimnázium
teljesítményét, csak ott a hozott anyag – az a mihez képest, mivel, ki és mit mér – esetében
vitatható eredményeket fog hozni.

Köszönöm.

ELNÖK: Nagyon köszönöm. Magamnak adnám meg a szót. Nem tudom, hogy alakult, de
pont arról szerettem volna beszéli, amivel Tas befejezte.

Alapvetően amikor egy 10. évfolyamra előírt minimumról beszél az előterjesztés egy
bizonyos képességszinttől valami elmaradásról, és ehhez köti az intézkedési tervet ebben a két
kompetenciában, én ezt az iskolák egy jelentős részében kivitelezhetetlennek tartom. Ugyanis ha
megnézzük a PISA 2003-at, ott világosan látszik, hogy ebben a két kompetenciaterületben a
szakiskolák nemhogy a 25, inkább az 50 százaléka az elégtelen szinten van. Itt arról beszélni,
hogy valamiféle szintet a 10. osztályos ezen gyerekek számára ilyen módon elérni, előírni,
amikor ilyen diszfunkcionálisan működik az általános iskola, teljesen lehetetlennek tartom e
szerint értékelni is a gyerekeket. Azt a képességszintet, amit valahány évente megállapítanak,
teljesen világos, hogy a kötelező beiskolázású iskolák és a szakiskolák 80 százaléka képtelen
teljesíteni, mindenfajta mérés nélkül, a mai közoktatási állapotoknak megfelelően. Hiába kezdjük
ezt mérni, még egyszer is ugyanezt az eredményt fogjuk konstatálni. Amiről itt beszéltünk, a
hozzáadott érték, hogy honnan indult, hová jutott, ez az eredmény gyakorlatilag ezzel a
kompetenciaméréssel nem mérhető. Ezért azt látom, hogy a minimumot nem fogják tudni elérni,
az teljesen biztos, hogy nem, hiszen minden eddigi vizsgálat is ezt mutatta, hogy nem érik el.

Ennek én valahogy a finomítását szeretném. Sajnos a mai közállapotok ilyenek, a mai
közoktatásnak ez a szegmentuma sajnos így működik. Ebbe nem kell belenyugodni, de ma így
van.

Feri, parancsolj!

DR. LORÁND FERENC: Egy dologban szeretnék csatlakozni ahhoz, amit Kati fölvetett.
Ha egy iskola minőségéről beszélnek, akkor számomra mindig döntő volt, hogy hogy érzik ott
magukat a gyerekek: felszabadultak lettek, szorongtak, öntudatra ébredtek – és így tovább. Ezt
ezekkel a kategóriákkal, amelyekben itt most a minőséget értékeljük, nem tudjuk mérni. Ezt vagy
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ki kell mondani, és hozzá kell rendelni valami mást – még az se biztos, hogy a helyi
elégedettséget vagy a helyi igények kielégítését. Mert ahol nagyon alacsonyak az igények, azt
nagyon könnyű kielégíteni, de ettől az az iskola még nem jó. Termelt-e új igényeket az iskola?
Ez ilyen filozofikus kérdés, de tökéletlen ez a mérési rendszer ezek nélkül az emberi
komponensek nélkül.

ELNÖK: Nagyon röviden próbáljuk, hogy legalább még ezt a napirendet le tudjuk zárni!
Katinak egy mondata van, és utána Jánosnak is egy.

BARLAI RÓBERTNÉ: A szociális képességeknél pontosan arra gondoltam, hogy erre a
mérésre csak frontális oktatással nagyon jól fel lehet készíteni a gyerekeket. Ugyanakkor az a cél,
hogy együttműködni tanítsuk meg őket, toleranciára, szolidaritásra és így tovább. Erre gondoltam
én, hogy a szociális képességek, mert ebbe az irányba is megmozgatná a pedagógusokat.

ELNÖK: Köszönöm szépen. János!

DR. IKER JÁNOS: Egyetértve azokkal, amik elhangzottak, azért azt tudni kell, hogy a
legjobban orientálja a kollégákat ezeknek a méréseknek a feladatanyaga, módszerei. Szükség van
erre a mérésre, mert az ilyen irányú kompetenciák kialakítását tanfolyamokkal nem lehet elérni.
Az biztos, hogy ez alakít azon a látásmódon, ami most megvan az iskolákban. Én a mérések
mellett vagyok tehát. Hogy ezt mindenhatóan föl lehet-e használni (Szebedy Tas: Szerintem itt
mindenki a mérések mellett van!), azt kevésbé. Elemezni kell, és ki kell egészíteni olyasmikkel,
amik egy másik szféráról is adnak tájékoztatást. Vannak olyan iskolák, amelyek ezzel
kísérleteznek, többek között Szombathelyet tudnám mondani, a gyakorlógimnáziumot, ahol
ilyennel kísérleteznek az elmúlt években. A szülők körében ez igen komoly érdeklődést váltott
ki.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Átadnám a szót Brassói Sándornak, és ha bármi félreértés
lenne, hadd mondjam, hogy itt mindenki a mérés mellett van, csak a mellett nem annyira, hogy
milyen következtetéseket lehet ebből levonni.

Mielőtt átadnám, felvetődött ez a digitális tábla. Kérdés, hogy az NFT II. kapcsán
kapunk-e valamikor még előterjesztést ezen pályázatokról, véleményezhetjük-e mielőtt még
teljesen elindulnak azon a futószalagon, amiről nem lehet visszaállítani.

Köszönöm szépen.

BRASSÓI SÁNDOR: Tisztelt Tanács! Én örömmel hallgattam az észrevételeket, és azt
gondolom, semmiféle vita nincs közöttünk. Azt hiszem, inkább a szöveg mögé ki többet, ki
kevesebbet, ki sarkosabban, ki kevésbé sarkosan lát bizonyos dolgokat. Én azt gondolom,
igazából amit Kati második hozzászólásában mondott – hogy erre a mérésre föl lehet készíteni a
gyerekeket –, pontosan erről van szó. Utalnék a tavalyelőtti lillafüredi szakértői konferenciára,
ahol egy szekciót vezettem a mérésekről, ahol nagyon sok neves mérési szakember és igazgató
volt jelen. Felállt egy igazgató, és azt mondta: régóta beszélnek itt PISA-mérésről, régóta
beszélnek kulcskompetenciákról, ők az iskolában akkor érzékelték, mi az, hogy kompetencia,
amikor 2001 őszén az első kompetenciamérést megírták. Mert ebből érzékelték azt, hogy hát
ezek azok a kompetenciaterületek, ezt kell tanítani. És így igaz: ennek a mérésnek egy fejlesztő
és nem szankcionáló szerepe van – ezt szeretném aláhúzni. A magyar oktatáspolitika – amióta itt
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vagyok, látom, 1999-től mostanáig – egyértelműen és egyre erősebben érzékeli a mérésekben
rejlő eszközt. Azt az eszközt, hogy ezzel az egyéni tanulói fejlesztést, a pedagógusok
felkészülését, módszertani megújulását, és – Tasra nézek – a testületen belüli rácsodálkozást az
országos eredményekre, és arra, hogy ők, akik magukról állítják, hogy gyengék vagy jók egy
kicsit tudják országos viszonylatban nézni. Ettől még mindenki mérhet a saját maga fejlesztette
eszközökkel, de oda kell figyelni arra, hogy ma a világon a tudásszerzés eszközeként két alapvető
területet emelnek ki. Az egyik a szöveg megértése, a másik pedig az elemi számolási képesség –
és természetesen jön mellé a többi, a kulcskompetencia-területek. Aki nem érti a szöveget, az az
összes területen elveszett, mert nem érti meg a történelmet, nem érti meg a kottát, nem érti meg a
biológiát stb. A kompetenciamérés pontosan ezért a szövegértés és a matematika terén próbál
segíteni a magyar közoktatásnak, nagyjából egy lassú, elég stabil fejlődés mentén. Azt gondolom,
valóban erősen orientál.

A testület következő ülésére – azt hiszem, a következőre – jön be a következő
rendeletünk, ami szintén költségvetési rendelet. Ezzel alátámasztva látják majd, amit mondok,
hogy valóban így gondoljuk. Ez a rendelet a törvény 5. számú mellékletének a 18. pontja,
amelyiket ha megnézik, ebben 300 millió forint van minőségbiztosítás, mérés-értékelés-
ellenőrzés támogatására. A célunk – és ezért kellenek a szintek -, hogy azoknak az iskoláknak –
és vannak ilyenek szép számmal -, ahol a tanuló, aki egyszer jár iskolába, egyszer járja végig ezt
az utat, nem tud elemi szövegértést, olvasást magára szedni, segítségre van szüksége. Annak a
300 millió forintnak az elosztására mi azt javasoltuk, azon iskolák fenntartói pályázhassanak rá
csak, akik az iskolai eredményességben, a kompetenciamérésben nem érik el a 450 sztenderd
pontot, ami az országos átlag alatti. A jó gimnáziumokat, az elit iskolákat nem kell 300 millió
forinttal támogatni, mert ők amúgy is jól teljesítenek. Ezek az iskolák, ezek a fenntartók
vegyenek igénybe szakértőt arra, hogy a helyi intézményi minőségfejlesztési programjukat ezzel
a támogatással fejlesszék, egyénre, tanulóra, pedagógusra, intézményre nézve, hogy ezeken a
területeken lépjenek előrébb. Ezt majd hozzuk. Nem szankcionálni akarunk tehát, nem az a célja
ennek, hogy aki rossz, azt zárjuk be. Nem: ez nem a minisztérium feladata. Ugyanakkor segíti azt
a fenntartót, pedagógust, aki esetleg azt hiszi magáról, hogy a gyerekek nagyon jól érzik ott
magukat, és valóban, csak ezek a gyerekek ott abban a helyzetben, a helyi igények mentén
elégedetten hátradőlnek, miközben országosan sehol nincsenek, így segíteni kell nekik. Ez
másként nem megy.

A középiskolában van érettségi, egy általános iskolában nincs érettségi. Egy általános
iskolai testület hátradőlve azt mondja, hogy ők nagyon jó iskolát csinálnak, csak éppen az elemi
kompetenciákhoz nem juttatják hozzá a gyerekeket. E mögött ezek az eszközök, ezek a
kezdeményezések rejlenek.

Most néhány dologra hadd reagáljak!
Az igazgatói, hogy mit kell finanszírozni, ezt pontosítjuk. Természetesen nem arról van

szó, hogy a mérőeszközt, mert most is mindent most is eljuttatunk az iskolákhoz, a mérőbiztos is
ki fog menni, begyűjtenek mindent központilag, központilag kódolnak, odaadjuk az iskolai
jelentést CD-n, most fog kimenni 28-án, tehát ezekkel nincs dolga az iskolának. De hogy
megszervezze a jogszabály alapján, olyan feladata van. Csak utalok arra, hogy még mindig
vannak iskolaigazgatók, akik a tanév rendje rendelet ellenére, a negyedik OKÉV-telefon után is
azt mondják, hogy „Miért, ezt kötelező megcsinálni?”. Nem biztos, hogy ettől ez erősebb lesz, de
igen, itt van egy egyértelmű szándék.

A másik dolog: a megfelelő feltételeket természetesen pontosítjuk. A tanulói részvételt
lehet pontosítani. Itt arra próbáltunk utalni, hogy sok iskola, miután megírták a
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kompetenciamérést, délután tanítottak a gyerekeknek, délután dolgozatot írattak velük más
tantárgyból – ezek elfogadhatatlan dolgok. Azt gondolom, pedagógiailag ezeket rendezni kell a
jogszabályban. Lehet rajta csiszolni, abszolút elfogadtam.

Az érettségi. Arról van szó – de ezt az előbb is mondtam -, hogy szeretnénk bevonni az
intézményeket nagyobb számban. Erre nincs több forrásunk, nincs fejezeti forrásunk, nincs
pénzünk arra, hogy különböző pénzügyi támogatást adjunk, a meglévőkön túlmenően. Azt
gondoljuk, ugyanakkor a középiskolák erre rá fognak mozdulni, hiszen látjuk, hogy az iskola
mindent kiír a névbélyegzőjére, a címerére, büszke arra, hogy elért bizonyos eredményeket:
ökoiskola, zöldiskola, zöldóvoda stb. – hadd ne soroljam. Ez mind-mind a társadalmi
elismertségét növeli, és ez is egy ilyen fajta presztízst emelhet szerintünk. A tízet adott esetben
nyilván lehet maximálisan növelni, ezzel egyetértek.

Képességszint. Értem a kérdést. Ezen mi hosszan vitáztunk. Nem lehet minden évben
ugyanazt a sztenderdet ugyanarra a populációra mérni, mert a populációk mennek fölfelé. Biztos,
hogy a közeg, akire mérünk, változik, a mérőeszköz sem ugyanaz, ettől kezdve a pontszám sem
lehet ugyanaz. A megoldás az, hogy minden évben a kiszámolt sztenderdpontokat, és a következő
év sztenderdpontjait és az előtte lévő pontokat intézményre vonatkozóan számolják, és egy
idősoros görbét rajzolnak. Országos esetben is csak így lehet szerintünk. Minden feltétel
megváltozik, a gyerektől, a helyszínig, a mérőeszközig az összes. Ugyanazt a pontszámot a
megváltozott szituációra nem indokolt megteremteni, mert az valóban torzítana. Ezért mindig
update-elődik a képességpont és a képességszint, és ezért kell az értékelési tanács, aki az összes
tanuló összes eredménye alapján szoftver szerint, ahogy most is csináljuk, ki tudja számolni
darabra, és az iskolák is pontosan látják a saját jelentésükben, hogy neki hat diákja van, és a hat –
vagy akár a huszonöt – országosan az adott képességek mentén hogy oszlik el. Ezt mi 2001-ben
elindítottuk, és azóta nagyon jól működik. Most látni fogják önök 28-án, hogy milyen előrelépés
történt ebben. Amikor egy iskolaigazgató ezt megnyitja, és megnézi, vagy egy fenntartó, nagyon
alaposan bele tud nézni az iskolájának ezen két kompetenciaterület szerinti továbblépési
irányaiba, hiszen pontosan tudja segíteni, támogatni az intézményeit, és adott esetben kritikákkal
illethet egy-egy elit iskolában egy pedagógus közösséget, amely, miközben magáról jó iskola
címet állít, szakiskolák alatt teljesít bizonyos elemi kompetenciaterületeken. Közzé fogjuk tenni
hamarosan az országos jelentéseket, és ebből jól látható, hogy extrém dolgok vannak. Magukat
jónak tartó iskolák matematikából, szövegértésből nem érnek el szakiskolai szintet. Ezek olyan
eszközök, amelyekkel lehet közvetlenül, gyorsan segíteni az iskoláknak.

Háttértudás vagy kompetencia, és hogy mi van a legfelsőbb kompetenciaszintekkel. Öt
szint van. Ezt a törvény írja elő, hogy meg kell szabni minden évben, de ebbe mi szeretnénk
szakembereket bevonni, mert nincs hozzá elég szakértelmünk. Ezt lehet számolni a teljes iskolai
minta, a teljes tanulólétszám alapján. Nyilván próbáljuk odavinni, hogy az a kör kapjon kiemelt
támogatást, ahol valóban oly mértékű a leszakadás, hogy az ott tanulóknak az
alapkompetenciákhoz való hozzájutása nem eredményes. Nekik segíteni kell, különben ott azok a
gyerekek végérvényesen elvesznek. Ez tehát egy támogató eszköz.

Valóban tartalmi szabályozó eszköz is – így van, egyetértek ezzel –, de nem lehet egy
kerettantervi rendeletbe tenni. A NAT-ban majd jönni fog, bele is vettük a mérésekkel való
összhang megteremtését – erre majd ki fogunk térni.

A szociális kompetenciákkal abszolút egyetértek, de ezt a két kompetenciaterületet is épp
hogy meg tudjuk csinálni a forrásainkból. Erre újabb eszközöket csak NFT-ből lehet fejleszteni.
Az NFT-s fejlesztésbe mi belevettük a nemzetiségi eszközfejlesztést is, a fogyatékkal élő SNI-
tanulókra az enyhe fokban, középfokban, a siket tanulókra, a diszesekre vonatkozó
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mérőeszközök fejlesztését. Minden tanulót kell mérnünk elvileg, de nincs hozzá eszközünk.
Ugyanakkor viszont a tanulók nagy többsége – mint kvázi többségi tanuló – számára ezek
releváns kompetenciamérő eszközök, ezért is tudjuk ezeket működtetni.

A cél, hogy a leszakadó tanulók, leszakadó iskolák derüljenek ki, hogy lehessen őket
támogatni. Persze, ezt tovább lehet gondolni. Felelős fenntartói gondolkodásban, én azt
gondolom, ahol egy iskolában megcsinálják a héttérkérdőíveket – mert nagyon sok iskola
megkapja a jelentésében a hozzáadott pedagógiai értékhez képest az elmozdulást –, iszonyatosan
jó dolgok derülnek ki, pont amire Trencsényi Laci utalt. Azért nem írhattuk bele a rendeletbe,
mert jelenleg a törvényi felhatalmazás még nincs meg, hogy minden tanulótól bekérjünk
háttérkérdőívet – nyilván név nélkül, egy központ számára azonosíthatatlan kódszámmal. Ha ez
megvalósulhat, akkor a háttérérték, a hozott érték, a hozzáadott pedagógiai érték jelentős
mértékben fogja támogatni az iskola pedagógiai munkáját.

Ez abszolút külső mérés – így van. Ugyanakkor nagyon jól ismerjük azt az időszakot
Magyarországon, amikor mindenki mért mindent, mindenféle – sokszor dilettáns – eszközzel, és
a saját fenntartójának elhintette, hogy ő milyen eredményes iskola. A kompetenciamérésből
kiderült, hogy igen, valóban, de azért országosan... Ez egy külső mérés, egyértelműen az acélja,
hogy országosan a két legfontosabb területen – mert azt gondolom, ezen nem nagyon lehet
vitázni – orientáljon mindenkit, és aki gyengébb, annak tudjon segíteni. Ehhez ez a tartalmi keret
és ez a lebonyolítási rendszer, azt gondolom, jelentős segítséget nyújt. A képességszintek pedig –
mondom még egyszer Szenes György észrevételére – idősorosan jelennek meg minden évben, és
a cél az, hogy annak a körnek, aki szignifikánsan alatta van, egyes-kettes képességszinten mozog,
fejlesztési forrás és pedagógiai fejlesztés nyíljon meg. (Barlai Róbertné: Az 5. §-t nem lehet
elhagyni?)

A törvény ír elő megint bizonyos rendelkezéseket. Ezt lehetne tovább bontani, ki lehetne
venni – meg fogjuk fontolni. Értem az észrevételt, és azt gondolom, nagyon sok igazságtartalma
van. Az meg, hogy minőség, mérés, mindkettő, egyik sem, ez egy oktatáspolitikai felület, hogy
változik egy jogszabály. Ehhez nem tudok hozzászólni.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Lezárható ez a vita, ugye? Több oldalról az egész
minőségfejlesztést próbáltuk átfogni a COMENIUS 2000 óta, rengeteg gonddal-bajjal.

Arra kérem a minisztérium képviselőit, hogy a rendelet még formálódó részében a
felvetődött problémákat vegyék figyelembe, mert a rendeletre mindenképpen szükség van, hiszen
bizonyos dolgokat e szerint kell működtetni az iskolákban.

Köszönöm szépen.
Mielőtt bezárnánk a mai ülést... Parancsolj!

DR. CSERMELY PÉTER: Egyetlen mondatom lenne.

ELNÖK: Ehhez még?

DR. CSERMELY PÉTER: Nem.

ELNÖK: Tas és Szabados Lajos, valamint én továbbra is munkálkodunk az OKNT
elnökének és alelnökének...
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SZEBEDY TAS: Bocsánat, azt szeretném javasolni, hogy ha esetleg az itteni probléma
megoldására még egy kört futnánk, mindenkit még egyszer megkérdeznénk... Mert ha három
jelölt van, lehet hogy már egyszerűsítené a helyzetet. Én nem tudok garanciát adni, hogy a jövő
héten pont huszonhárman leszünk vagy tizenkilencen.

HORN GYÖRGY: A tizenkettő mindenképpen kell.

SZEBEDY TAS: De ha ma huszonhárman lettünk volna, nem lett volna probléma, mert a
huszonharmadik eldöntötte volna a helyzetet.

ELNÖK: Az sem biztos, mert lehet érvénytelen szavazat is...

HORN GYÖRGY: Mostantól kezdve mindegy, hányan leszünk.

ELNÖK: Gondolom, többen meg is gondolhatják, átgondolhatják, végiggondolhatják,
bármit csinálhatnak. Mindenképpen futunk még egy kört.

Annyit szeretnék itt mindenkinek mondani, hogy én egy hétig nem vagyok
Magyarországon: jövő keddtől keddig. De természetesen én is mindenkivel megpróbálok
beszélni. Maradjunk abban, hogy ismét fél tízkor találkozzunk hármasban, tíz órakor kezdődjék
az OKNT ülése – hogyha ez megfelel. Egy óra alatt vagy tudunk elnököt választani, illetve
alelnököt, vagy ezen túl megint nincs mivel foglalkozni, akkor kell egy harmadik kör. Úgy
menjen ki a meghívó, Zsuzsa, hogy egy óra elnökválasztás, további egy órát foglalkozzunk az
szmsz-ünkkel (Dr. Závodszky Géza: Az kevés lesz.), és jutunk, ameddig jutunk. Azt kell
mondanom, hogy próbáljunk rendet tartani, mert megint jönnek a rendeletek, és megint nem
jutunk sehová. Adjunk egy határidőt, menjünk végig pontonként, egy óra után pedig szünet, és
kezdjük azokat a napirendi pontokat, amiket a minisztérium szeretne hozni. Ezek közül az
egyiket nagyon szeretnék, hogy tudjunk válogatni a rendeletalkotási dolgokból, mert lehet, hogy
ennyit egyszerűen nem fogunk tudni felvállalni. Azt fogjuk mondani, hogy rábízzuk, mert nem
tudunk véleményt mondani.

Ez azt jelenti, hogy tizenkettőtől tudnánk a minisztérium által hozott napirendekkel
foglalkozni.

Van-e kiegészítés?

KOSINSZKY ZSUZSA: Csak annyi, hogy az szmsz-módosításhoz ha valakinek van
javaslata – ha megoldható –, vagy bedolgozza korrektúrával, vagy csak megküldi, és én
megpróbálom bedolgozni. Most is kaptam egy-két OKNT-tagtól, és megpróbáltuk így
bedolgozni, mert könnyebben értelmezhető. Utána még mindig lehet róla beszélni, csak
könnyebb.

BARLAI RÓBERTNÉ: A Hadházy Tiborét megkaptad?

KOSINSZKY ZSUZSA: Igen, a Hadházy úré már ott volt, korrektúrával.

ELNÖK: Ahogy látszik, Zsuzsáék korrektúrajelekkel beteszik, és biztos vagyok benne,
hogy erre még kétszer-háromszor vissza kell térnünk – reméljük, hogy már a megválasztott elnök
vezényletével. Addig is fogunk tudni dolgozni, legitim módon. De ha csak saját magunkkal
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foglalkozunk, attól félek, hogy egy-két alkalmat is igénybe fog venni. Egy óra, azután megyünk
tovább. Eljutunk három paragrafusig, és megyünk tovább.

Brassói Sándornak van még, Csermely Péter is jelezte.

DR. CSERMELY PÉTER: Nekem csak az a mondatom lenne, hogy az alakuló ülésünkön
miniszter úr jelezte, hogy miniszterelnök úrnak van egy bizonyos kerekasztala vagy lesz,
fejlődik, az oktatás kérdéseiről. Én hivatalosan szeretném, hogyha a félig megalakult állapotában
is a tanács kezdeményezné, hogy hivatalosan is legyen ott legalább egy képviselője a tanácsnak
ezen a kerekasztalon. Ez fontos lenne. Nem nektek adresszálom. Neked kellene egy levelet írnod,
mint a tanács jelenlegi ügyvezető vagy akármilyen képviselőjének a tanács nevében, hogy
szeretnénk, legalább egy képviselője legyen ott a tanácsnak ezen a kerekasztalon.

ELNÖK: Tehát a miniszterelnök úr által...

DR. CSERMELY PÉTER: Ezt a levelet a miniszterelnöknek kell megírni.

ELNÖK: A miniszterelnöknek írjuk meg, illetve a miniszter úrnak is tájékoztatásul, vagy
Hiller miniszter úrnak, hogy ő továbbítsa – mert mi végeredményben a minisztériumhoz rendelt
testület vagyunk. Én ezt neki gondolnám megírni.

Gréta!

DR. HORVÁTH ÉVA: Az államháztartási törvény tartalmazza a humánszférát, onnan
kerül át a költségvetési törvénybe, és tulajdonképpen összefoglalója az egészségügyi és az
oktatási szolgáltatásoknak.

DR. ZÁVODSZKY GÉZA: De a humán szféra mást jelent.

HORN GYÖRGY: Nem. A humán szolgáltatás van az Áht.-ban – elég ostoba kifejezés.
De az a lényege, hogy ami nem költségvetési intézmény, de közszolgálati feladatot lát el, és
költségvetésből kap pénzt. Ilyen az összes alapítványi iskola, ilyenek a központilag fenntartott
közhasznú társaságok, alapítványok.

BRASSÓI SÁNDOR: Csak egy dolog, nehogy azt gondolja a tisztelt tanács, hogy mi
szándékosan túlterheljük a testületet. Ránk a törvény előírja, hogy máricus 15-éig ennyi
rendeletet kell kiadni. Addig meg kell jelentetni, nem tudunk mást csinálni. Január óta gőzerővel
dolgozunk rajta, megjelentetjük. Most tudjuk hozni, tehát most hoznunk kell. Úgy meg nem
elegáns, ha úgy jelenik meg, hogy nem tájékoztattuk előtte a testületet.

A következő ülésre jön a maradék, ami ugyancsak nagyon sok, meg ami most elmaradt,
plusz van még egy dolog: a testület napirendjére tűzte a Nemzeti alaptanterv átdolgozását, ami
egy következő ilyen meghatározó elem.

ELNÖK: Látszik, hogy megint nem végzünk vele éjfélig se. El tudjuk fogadni, hogy az
OKNT nem tud minden rendeletet véleményezni? Azt kell látnunk, hogy hozhatja a
minisztérium, hozhat tizenötöt – mit csinálunk vele? Nem tudjuk végigtárgyalni.

HORN GYÖRGY: Lassan igen, csak kiszorulunk az időből.
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ELNÖK: Lassan nem lehet...

HORN GYÖRGY: De ez csak most van, azért, mert decembertől a választások, januárban
nem volt – tehát itt volt ez lyuk, és a két hónap alatt felhalmozottat kell most egyszerre
megcsinálni. Ez után szerintem nem lesz ennyi.

ELNÖK: Ezt értem, de akkor se tudjuk. Hiába. Most ez a helyzet, de ha lettünk volna,
akkor sem volt előbb rendelet. A minisztérium is most csinálja. Nem megy. Azt látjuk, hogy
tényleg egymást nyúzzuk, de nem tudjuk végigcsinálni.

BARLAI RÓBERTNÉ: Csak azt szerettem volna mondani, hogy van, aki tudna maradni,
van, aki nem tud maradni. Lehetne olyan napirend is, hogy előre felmérni. Én ezt a minőségügyi
rendeletet megvártam, mindenképpen itt akartam lenni, pedig el kellett volna mennem. Direkt itt
maradtam, hogy el tudjam mondani, mert végiggondoltam.

Előre lehetne tisztázni, ki meddig tud maradni, és aki fontosnak tartja, itt marad. Ha öten-
hatan vagyunk, akkor is elmondjuk a véleményünket. Nem azt jelenti, hogy határozunk,
egyszerűen fölkerülnek a javaslatok.

ELNÖK: Azt fogom javasolni ebben az szmsz-ben, hogy az ülések normál módon minden
hónap második csütörtökén 11-től 4 óráig tartanak, és úgy próbáljuk a napirendeket összeállítani
– a leendő elnökkel -, hogy amiben határozatot kell hoznunk, azok kerüljenek előre, amelyek
tájékoztató jelleggel mennek, azokat pedig négy óráig tartjuk azzal, aki itt tud maradni. De
próbáljuk úgy csinálni, hogy ezen a napon lehetőséghez képest négy óráig tegye magát szabaddá
mindenki. Mindenki nagyon elfoglalt, tudjuk, és egy-egy alkalommal az is elképzelhető, hogy
nincs itt, de ha vállalta ezt a munkát...

BARLAI RÓBERTNÉ: Le kellene írni a többieknek, akik most nincsenek itt.

DR. LORÁND FERENC: Azt javaslom, eleve vegyük ki a következő ülés napirendjéből a
NAT-ot.

HORN GYÖRGY: Az biztos nem fér bele.

DR. LORÁND FERENC: Miután kiszámíthatatlan – ahogy Brassói Sanyi
megfogalmazta -, hogy mit kapunk még...

BRASSÓI SÁNDOR: Nem, az a mai napon ki fog menni ugyanúgy, készen vannak.

ELNÖK: A NAT-ra bizonyára egésznapos ülést kell szervezni, amikor csak a NAT-ról
beszélünk. Meglátjuk. 8-án biztos nem megy, megtudjuk, hogy tartunk-e a NAT-ról egy
rendkívüli ülést, attól függően, hogy mennyire szorosak a NAT további munkálatai. Az egy olyan
dolog, ami abszolút OKNT-kompetencia.

KOSINSZKY ZSUZSA: Esetleg lehetne egy feltételes időpontot meghatározni? Mert
küldeném körbe az e-mailt, amiben előre jelzem ezt a feltételes időpontot.
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HORN GYÖRGY: Március 22.

KOSINSZKY ZSUZSA: Ez a harmadik csütörtök.

HORN GYÖRGY: Ha 8-án itt vagyunk, és 15-én nem, ebből következően csak a 22-e
marad.

ELNÖK: Elképzelhető előzetesen, hogy a NAT-ot a 8-át követő második csütörtökön –
mert 15-e nem aktuális –, 22-én tárgyaljuk. Kinek jó ez elvileg? Vagy ez elképzelhetetlen?

DR. IKER JÁNOS: Jelezzünk vissza e-mailben.

BARLAI RÓBERTNÉ: Pedagógus akkreditációs testületi ülés lesz – azt direkt áttettük,
de az kettőtől van...

ELNÖK: Attól félek, hogy nagyon nehéz lesz. Hogy a NAT ügyében 11-től kettőig nem
csinálunk semmit, az biztos.

DR. IKER JÁNOS: Előzőleg kellene valami szakértői anyag, bizottságot kellene állítani,
különben teljesen szétfolyik. Túl nagy falat.

HORN GYÖRGY: Vannak bizottságok.

BRASSÓI SÁNDOR: Az OKNT előzetesen delegált több tagja is dolgozik benne. A
testület meg is fogja kapni szerintem holnap.

ELNÖK: Akkor azt próbáljuk meg, Zsuzsa, hogy 22-e vagy 29-e – mert az is csütörtök.
Tudunk-e olyan csütörtököt, amikor össze tud jönni az OKNT? Megpróbálunk egy kör-e-mailt,
mindenki jelezze vissza, hogy melyik a jó nap erre a célra.

Zsuzsa, parancsolj!

DR. HUNYADY GYÖRGYNÉ: Szabados kolléga tett egy javaslatot, ami többünk
kívánsága is lenne, hogy a rendeletmódosítás estén legyen ott az eredeti is. Nem ragaszkodunk
hozzá papíron, de ha e-mailen jön ki, úgy jöjjön ki. Biztosan kézben van a minisztériumi
kollégáknak, mert másként ők sem tudnának dolgozni.

KOSINSZKY ZSUZSA: Elméletileg mi mindig így kérjük a szakmai főosztályoktól –
nem mindig így kapjuk.

HORN GYÖRGY: Azt is lehetne támogatni, hogy tényleg ne papíron, hanem csak e-
mailen jöjjön. Papíron tényleg sokba kerül az egész törvényt kiadni. Itt elég a módosítás.

KOSINSZKY ZSUZSA: Elméletileg az e-mail működik, csak nincs otthon mindenkinek.
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ELNÖK: Van-e még valami? (Nincs jelentkező.) Köszönöm a kitartást mindenkinek.

(Az ülés végének időpontja: 16 óra 14 perc)
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