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Napirend:

1. Az OKNT tisztségviselőinek megválasztása (Eredménytelen)
Levezető: Dr. Szenes György

2.
2.1 Javaslat az oktatási és kulturális miniszter rendeletére a minőségbiztosítás, mérés,

értékelés, ellenőrzés támogatása és a teljesítmény motivációs pályázati alap igénylésének,
döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes
szabályairól

Előadó: Csillag Márta főosztályvezető
Szakértő: Dr. Madarász Hedvig referens

2.2 Javaslat az oktatási és kulturális miniszter rendeletére a szakmai és informatikai fejlesztési
feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának
és ellenőrzésének részletes szabályairól

Előadó: Csillag Márta főosztályvezető
Szakértő: Simon Henrietta referens

3.
3.1. Szakmai tervezet: „Koncepció a közoktatás rendszere, működésének hatékonyságát,

minőségét javító intézkedésekhez”

Előadó: Dr. Szüdi János közoktatási szakállamtitkár

3.2. Szakmai tervezet: „A tankönyvelosztás rendjének módosítása”

Előadó: Dr. Szüdi János közoktatási szakállamtitkár
Szakértő: Dr. Bartha Lajosné közigazgatási szakmai tanácsadó

4. Javaslatok az OKNT szervezeti és működési szabályzatára

5. Egyebek

Tájékoztató a február 22-i ülésre megküldött és nem tárgyalt szakmai dokumentumokról

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

Előadó: Brassói Sándor főosztályvezető-helyettes

5.2. Javaslat az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások igénylésének,
folyósításának és elszámolásának rendjéről.

Előadó: Brassói Sándor főosztályvezető-helyettes
5.3. Javaslat az oktatási célú humánszolgáltatást nyújtó fenntartókat megillető központi

támogatás megállapítására, folyósítására és a felhasználás ellenőrzésére felhasználható
összeg meghatározására
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Előadó: Patay Péterné főosztályvezető-helyettes

5.4. Referensi jelentés a szövegalkotás, szövegértés 1-2. programcsomagról (a KTB javaslata
alapján)

Előadó: Trencsényi László

Elnököl: Szenes György levezető elnök

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

Az Országos Köznevelési Tanács tagjai:

Barlai Róbertné
Dr. Cseh Sándor
Görbe László
Dr. Hadházy Tibor
Horn György
Dr. Hunyadi Györgyné
Dr. Iker János
Dr. Karlovitz János
Dr. Loránd Ferenc
Dr. Nahalka István
Dr. Pukánszky Béla
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:

Dr. Szüdi János
Csillag Márta
Brassói Sándor
Makkai László (FTT)
Szabó Imre Ernő
Horváth Gréta

Az ülésre bejelentkezettek:

Várdai Márta (Pozitív Egyesület)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 06 perc)

DR. SZENES GYÖRGY, az ülés levezető elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt
kívánok az Országos Köznevelési Tanács minden tagjának, kedves meghívottainknak. Mielőtt az
ülést elkezdenénk, az Országos Köznevelési Tanács férfitagjai nevében nagy-nagy szeretettel és
tisztelettel szeretnék minden jót és szépet kívánni a jelen lévő hölgyeknek a nemzetközi nőnap
alkalmából. Ennél szebben már csak Szebedy Tas tud szólni – úgyhogy kérem...

SZEBEDY TAS: Elnézést kérek a tisztelt tagságtól – a hölgyektől külön –, mert tudom,
hogy a nőnap mindig kétféle reakciót okoz, de nálunk az a hagyomány a saját munkahelyemen,
hogy köszöntjük a hölgyeket, és én, mint fűzfapoéta, ilyenkor mindig kínlódom az előző éjszakán
azzal, hogy valamit szólhassak. Ha megengedik, és van lehetőségem, elmondanék egy ilyen
biztatásfélét másfél percben. Kaphatok szót napirend előtt? (Derültség.)

ELNÖK: Megszavaztuk...

SZEBEDY TAS: Nőnapi bölcselet.
Voltam egykor én is fiatal, s láttam jobb napokat, vártam a szép jövőt.
Teltek-múltak az éveim, hittem: mind, ami kell, könnyen enyém lehet.
Tobzódtam, noha tudni kell, minden pillanatért megfizetünk hamar.
Minden szoknya után szemem fordult nagy kereken, néztem, amit lehet.
Azt találtam, hogy nem elég, hogyha szép valaki: intelligens legyen.
Csaptam sokfelé a szelet, mégis szívemet el nem ragadta a hév.
Végül Ámor nyila csak elért: megsebzett szerelem leghevesebb tüze.
Egy szempár igézett, mint varázs, lábam nem mehetett, lélegzetem elállt.
Hangja olyan, mint a friss patak, csillogó mosolyát nézve a Nap fakó.
Éreztem, ez a végzetem, nincsen már menedék, igámat felveszem.
Lettem délceg férfiből hűséges szerető, szófogadó apa.
Nincs többé szabad akarat, minden gondolatom önkéntes kötelék.
Kérded: mért sose lázadok? Mit tud adni nekem? Unni sosem fogom?
Visszafogom savanyú panaszom, s a mosogatás után a szemetet leviszem.
De mit is adhat ő nekem? Mért vagyok ma is úgy, mint huszonéve már?
Nem hiszitek, pedig egyszerű: benne magamat lelem, magamban pedig őt.
Életünk örök átadás: mindenem, ami van, éppen úgy rá utal.
Négyféle boldogság született, s ma négyszer annyira kell tőle a szerelem.
Hölgyeim, bocsánat, így vagyok: minden nőt szeretek, de csak egyé lehet szívem,
És ha esetleg mást vártatok, minden sóhajotok magammal elviszem.
Nektek csak egyet kívánhatok: éljetek ti is úgy, mint ahogy érdemes,
Édesítsétek meg az igát, s egy-egy férfi nyakát tartsátok szorosan!
Boldog nőnapot! (Taps, derültség.)

ELNÖK: És hogy ez mennyire így van: jegyzőkönyvben rögzítve.
Eme kellemes hangulat után kezdjük el az Országos Köznevelési Tanács mai ülését. A

napirendi pontokról nem szavaztatnék egyelőre – legyünk túl az elsőn, utána megbeszéljük a
napirendi pontokat. Hogyha az elsőn sikeresen vagy sikertelenül túl vagyunk, az illetékes vezeti
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tovább az ülést, és akkor kezdjük a tényleges napirendi pontok tárgyalását – ha ez így megfelel.
A metakommunikációs jelzésekből látom, hogy igen, tehát akkor kezdjük!

Az első napirendi pontunk tehát az Országos Köznevelési Tanács elnökének – és ha van
elnök, utána az alelnökének – megválasztása. Az elmúlt két hétben eget-földet rázó újabb
információk az elnökségre vonatkozóan nem születtek - némiek igen, ezeket szeretném
ismertetni.

Változatlan az eddig megvolt két jelölt, akik az előző ülésünkön jelöltek voltak.
Természetesen ismét nagy támogatást kaptak. Ezért szeretném megkérdezni először Loránd
Ferencet, hogy vállalja-e a jelölést. (Dr. Loránd Ferenc: Vállalom.) Závodszky Gézát... (Dr.
Závodszky Géza: Igen.)

Ezen túlmenően személyemre is változatlanul jelölések érkeztek – én a mai napon is
változatlanul úgy érzem, hogy nem vállalom az OKNT elnökségét.

Jelölés érkezett Hadházy Tiborra is. A Hadházy Tiborral folytatott beszélgetésnek az a
végkonklúziója... – mondjam, Tibor? (Dr. Hadházy Tibor: Igen.) –, hogy ő is visszalép, nem
vállalja a mai napon az OKNT elnökségéért a megmérettetést.

Ezek szerint tehát, mint ahogy a múlt alkalommal is, két jelöltünk van az OKNT elnökére.
Van-e más jelölés? (Nincs.)

Akkor az a javaslatom, hogy egy fordulót tartsunk. Most más a személyi konstelláció,
mivel Pukánszky Béla a múlt alkalommal nem volt itt, más két tagunk viszont jelezte, hogy nem
lesznek jelen – Mihály Ottó és Csermely Péter.

Hadd legyek egy kicsikét profán, mert Béla, ez rólad szól egy kicsikét. Így a szavazás
titkosságát – mert felmerült ez a múlt alkalommal, talán visszaemlékeztek – sérthette az, hogy
11-11 fő volt és csak egy ember hiányzott, tehát az ő szavazata döntheti el. Szó nincs most már
erről a dologról, egy egész más személyi konstelláció van, többen is gondolhatják így és úgy,
megváltoztathatják. Tehát nagy örömmel veszem, hogy más az összetétel most, így aztán a
szavazás titkossága egyáltalán nem sérül most sem és reméljük, hogy sikeres lesz, de ha netalán-
tán nem, akkor sem fog sérülni, mert valószínűleg más arányok fognak kijönni. Gondolom, ezt
többen végiggondolták az elmúlt két hétben. Az OKNT elnökének megválasztásához
változatlanul 12 érvényes szavazatra van szükség.

Kérem szépen a két jelölt nevét felírni és sokszorosítani. Van nekünk egy nagyon jól
bevált szavazatszámláló bizottságunk; azt kérem szépen, hogy ismételten ők számlálják a
szavazatokat a mai megmérettetésnél. Úgy gondolom, hogy ma egy fordulót tervezzünk, ha ez
megfelelő; tehát ha el tudjuk dönteni, igen, ha nem, akkor pedig eltesszük a következő ülésünkre.

Ameddig a sokszorosítás folyik, addig néhány dolgot szeretnék elmondani. A következő
ülésünket e hónap 22-ére mint rendkívüli OKNT-ülést terveztük. Egy internetes szavazás alapján
ez lett a nyerő nap, tehát 22-e. A téma azonban meglehetősen nagy horderejű, mert amíg a mára
javasolt témáinkban véleményezési joga van az OKNT-nek, addig a NAT-ban, ami 22-én kerül
sorra, egyetértési jogunk van, amelyben szavazással fejezzük ki az egyetértésünket. A jelenlévő
tagok 50 százaléka plusz 1 fő jelenti az OKNT egyetértését, tehát nagyon lényeges, hogy minél
többen tudjuk képviseltetni magunkat. Van-e valaki, aki biztos, hogy nem tud 22-én eljönni? Az
előzetes szavazás alapján 16-an tudnak részt venni, és nagyon sokan nem.

DR. HUNYADI GYÖRGYNÉ: Én biztosan nem.

DR. HADHÁZY TIBOR: Barlai Róbertné kolleganővel 14 óráig tudunk itt lenni.
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DR. IKER JÁNOS: Bizonytalan vagyok, jövő héten jelezni fogom.

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Én szintén nem tudok jönni.

SZAKÁCSN MIHÁLYNÉ DR.: 10-kor kezdünk?

ELNÖK: Mivel nem minisztériumi előterjesztő van, nyugodtan tudunk kezdeni 10-kor.

DR. VEKERDY TAMÁS: Én is jeleztem, hogy csak akkor tudok jönni, ha 13 órakor
kezdünk.

HORN GYÖRGY: Én csak akkor tudok jönni, ha 11 órakor kezdődik, mert reggel
kuratóriumi ülés van.

ELNÖK: Vass Vilmost kérdezem, hogy a NAT tárgyalásának van-e szorító határideje,
hogy 22-én történjen.

DR. VASS VILMOS: Miután a jogalkotási folyamatban van benne, nyilvánvaló, hogy
igen; ez egy kormányrendeletnek a melléklete.

KOSINSZKY ZSUZSA: 18-ra növekszik a létszám, ha 11 órától kezdünk.

ELNÖK: Kezdhetünk 11-től, semmi akadálya nincs. Egyelőre maradjunk ebben, mert
jobb időpontot úgysem fogunk tudni találni. A következő hét, 29-e még rosszabb, és innentől
kezdve már belecsúszunk abba, hogy nem tudjuk megtárgyalni, viszont ebben egyetértési jogunk
van.

Az anyagot mikor fogjuk megkapni?

KOSINSZKY ZSUZSA: Most, máris kiosztom.

ELNÖK: Tehát a mai napon, kellő időben. Maradjunk akkor ennyiben.
Akkor kezdjük a szavazást, Ambrus István kiosztja a szavazólapokat. A név mellett

jelöljük meg, vele egy vonalban, vagy pipa vagy iksz. Tehát egyértelműen jelöljük meg; nem
aláhúzzuk, hanem pipát vagy ikszet teszünk a név mellé. (Szavazás.)

ELNÖK (a szavazatszámláló bizottsághoz): Először azt számoljátok meg, hány cédula
van benne!

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Elnök úr, bocsáss meg, a Karlovitz-javaslatot nem is
tárgyaljuk?

ELNÖK: Melyiket?

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: A kétciklusos javaslatot.
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ELNÖK: Azt egyszer már elvetettük. A múlt alkalommal szavaztunk arról, feltettem a
kérdést, hogy két és fél évre vagy öt évre.

DR. KARLOVITZ JÁNOS: Az én javaslatom két év volt. Megkönnyítené a dolgunkat.

ELNÖK: Egy pillanat: huszonegy szavazat érkezett.

IKER JÁNOS, a szavazatszámláló bizottság elnöke: A szavazás érvényes, de
eredménytelen.

ELNÖK: A szavazás eredménye, hogy Loránd Ferenc tizenegy szavazatot kapott,
Závodszky Géza tíz szavazatot kapott. Ismét nem tudtunk OKNT-elnököt választani.

Tisztelt Köznevelési Tanács! Megint az a helyzet állt elő, hogy nem tudtunk elnököt
választani. A status quo tulajdonképpen marad. Ha megbíznának bennem – ebben állapodtunk
meg -, hogy vezessem az OKNT üléseit, én ezt nagyon szívesen megteszem. Van-e ezzel
kapcsolatban valakinek véleménye, más javaslata?

Parancsolj, Tas!

SZEBEDY TAS: Csak mint kérdést vetem föl. Itt elhangzott egy javaslat. Az alelnök is
átmenetileg felruházható a levezető elnöki pozícióval. Arra esetleg még tehetnénk kísérletet – ez
csak egy halvány javaslat –, hogy az alelnök személyéről próbáljunk meg szavazni, mert ez nem
feltétlenül függ össze.

ELNÖK: Vitassuk meg ezt – ennyi időnk most van.

SZEBEDY TAS: Elképzelhető, hogy nem leszünk huszonhárman még hosszú ideig. Egy
alelnöki megoldás ezt az átmenetet megoldaná. Én rajtad szeretnék ezzel segíteni, hogyha nem te
leszel az alelnök. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. István!

DR. NAHALKA ISTVÁN: Az a baj, hogy az szmsz-ben az van benne, hogy alelnököt az
elnök megválasztása után kell választani.

ELNÖK: Géza!

DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Én írásban kifejtettem, hogy véleményem szerint a régi
szmsz nem jogfolytonos. Folyamatosan csapdahelyzetbe kerülünk, amikor úgy tekintjük
hallgatólag, hogy ennek alapján kell eljárnunk, ezért nem voltunk határozatképesek vagy
legitimek az elmúlt alkalommal sem. Nem mondhatta azt a társaság, hogy megalakult a testület,
megalkotja az szmsz-ét. Természetesen praktikusan kiindulópont a régi, de hozzá lehetne fogni a
korrekcióhoz.

Egyébként a régi szmsz-ből le lehet vezetni azt, hogy az elnök után. Nem érzem úgy,
hogy kötelező lenne, nincs ott expressis verbis, hogy az elnököt meg kell választani, utána
megválasztjuk az alelnököt. Az a véleményem, már az elmúlt alkalommal is megtehettük volna,
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hogy megválasztjuk az alelnököt. Az viszont a régi szmsz-ben – amely egyébként nem
jogfolytonos szerintem – benne van, hogy az alelnök elnöki jogkörrel vezetheti.

Az a véleményem – és ez általános gyakorlat a hasonló testületek működésében -, hogy
egy minősített többséggel hasonló, alkotmány erejű döntéseket meghozatunk. Véleményem
szerint – és majd hozzászólnak a tanácstagok – egy minősített többséggel, egy kétharmados
többséggel dönthetünk arról, hogy válasszunk-e elnököt vagy sem. Ha jól tudom, voltak
jelölések, ezeket fel lehet tenni szavazásra, és megszűnik az exlex állapot, ami kínos.
Visszaemlékszem az első ciklusra: a legelső alakuló ülésen az elnöklő miniszter, Mádl Ferenc tett
személyi javaslatot, a tanács egy ellenkezőt, az ellenkező javaslatot fogadta el, és már az első
ülésen volt elnök. Egy kicsit rugalmasabban, konstruktívabban kellene működnünk, hiszen
megbénulunk a sok paragrafus között!

Köszönöm szépen.

ELNÖK: További hozzászólások? Horn György!

HORN GYÖRGY: Az a javaslatom, hogy próbáljuk meg az alelnökjelölést végigcsinálni.
Egy kizáró ok lehetséges: hogyha van olyan elnökjelölt, aki alelnökként is indul. Ha ilyen ok
nincs, tehát mások az alelnökjelöltek, mint az elnökjelöltek, akkor lebonyolíthatjuk. Ha kettőtök
közül bármelyik alelnökjelöltként is indul, az probléma, mert akkor az illető egyszerre nem lehet
elnök is meg alelnök is, és vesztesként akárki kiesik az alelnöki funkcióból. De ha a
jelölőbizottságnál ilyen vélemény nincs, akkor szerintem is érdemes megpróbálni.

ELNÖK: János – és aztán nekem is egy hozzászólásom lenne.

GÖRBE LÁSZLÓ: Az OKNT titkos szavazással dönt az elnök és az alelnök személyéről
– tehát nem mondja ki, hogy elnök után lehet csak alelnököt választani.

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Dehogynem! 24/B.

KOSINSZKY ZSUZSA: Amit Görbe úr fog, az egy módosítási javaslat, ami nulladik
verzió – elnézést!

ELNÖK: A régi szmsz-ünk szerint először elnököt, utána alelnököt kell választani. János!

DR. SZILÁGYI JÁNOS: Az a véleményem, hogy kezdjünk el dolgozni, dolgozni pedig
igazából úgy tudunk elkezdeni, hogyha választunk alelnököt. Nekem is ez a véleményem. Nem
kellene most ügyrendi meg jogi vitába bonyolódni. Kicsit a munkára kellene koncentrálni, és
tegyük meg az első lépést. Nem hiszem, hogy olyan alkotmányos dolgokba ütközne, hogyha mi
alelnököt választanánk.

ELNÖK: Zsuzsa!

DR. HUNYADI GYÖRGYNÉ: Én sem hiszem, hogy alkotmányba vagy nem tudom,
mibe ütközik, de azt megfontolásra ajánlom, hogy a tanács már két vagy hárommal két embert
tartott az elnöksége alkalmasnak a nagy többség alapján. Nyilvánvaló, hogy két emberről van
szó. Természetesen változhat az alelnökök személye akkor, ha az elnök személye eldől. Könnyen
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lehetséges, hogy úgy gondolja a bizottság, hogy ha az egyikük lesz az elnök, akkor a másikat
éppen azért, mert a bizottságnak ilyen nagy bizalma volt iránta, ha nem is többség, jelöli
alelnöknek. Most nem szerepelnek az alelnökök között, mert elnökjelöltként szerepelnek, de ha
nem választják meg az egyiket, könnyen lehet, hogy akkor az alelnökjelöltek közé kerül.

DR. VEKERDY TAMÁS: Csatlakozom ahhoz, hogy kezdjünk el dolgozni, csak ez
számomra nem azt jelenti, hogy válasszunk gyorsan egy alelnököt, hanem azt, hogy seperjük
félre az ügyrendi kérdéseket, ne legyünk nevetségesek a tekintetben, hogy nem tudtuk megtenni
az első lépést, ergo meg akarjuk tenni a harmadikat; módosítani akarjuk a szervezeti és működési
szabályzatot, satöbbi. A javaslatom az, hogy ügyvezető elnök vezesse az üléseket, foglalkozzunk
érdemben a témákkal és minden alkalommal, amikor találkozunk, kísérletet teszünk elnök és
alelnök választására, amíg nem sikerül.

DR. HADHÁZY TIBOR: Most a lényeg elhangzott. Én is azt javaslom, hogy kezdje meg
a tanács a munkát, ügyvezető elnököt választva minden egyes ülésre. A felvetés, amely
elhangzott a korábbiakban az alelnök választását illetően, természetesen kiindulhat abból a
felvetésből, hogy pillanatnyilag nincs folytonos szmsz-ünk. Én ezt is tudom értelmezni, hogy
erről viszont előzőleg dönteni kellene, de abban a pillanatban gondjaink támadnak a már kétszer
vagy háromszor lebonyolított szavazással, mert ott meg ahhoz tartottuk magunkat, hogy
elnökünk akkor lesz, ha a tagság teljes létszámának 50 százaléka rá szavaz. Ha nincs szmsz,
akkor ez a pont sincs, tehát akár teljesen másként is lehet elnököt választani. Tehát pillanatnyilag
az a kérdés, hogy annulláljuk az egész szmsz-t és elkezdünk másról gondolkodni, vagy azt
mondjuk, hogy az szmsz él, és akkor alelnök választásának nincs helye jelen pillanatban.

DR. KARLOVITZ JÁNOS: Szeretném megkönnyíteni a munkánkat, és pozitívra fordítva
a magyarázatokat vagy a helyzetet én azt mondom, hogy egyszerre két kiváló elnökjelöltünk van,
tehát azt szeretném, ha mind a kettő lenne elnök az időt megosztva. Tehát itt az idő az, amit
darabolni lehet, őket nem. (Horn György: Őket is lehet. – Derültség.) Én azt is el tudom képzelni,
hogy minden évben azzal kezdjük öt perc alatt, hogy legyen egy éves elnök, és aztán kész, az év
lefut, a másik évre újra válasszunk elnököt, tehát ilyen rendszerben, de két évre nem szavaztunk
még, mert két és fél évre volt javaslat. Tehát én megint ragaszkodni fogok legközelebb ahhoz az
írásban tett javaslatomhoz, hogy a két évet is a tisztelt tanács szavazza meg vagy vesse el, mert
ezzel megkönnyítenénk a dolgunkat, két évre könnyebb lenne elnököt választani.

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Levezető Elnök Úr! Én arról az oldalról gondolom át a
dolgot, hogy miért nem jó az nekünk, hogy te vezeted az üléseket levezető elnökként. Egy
nagyon súlyos szempontot találok, amit ajánlok a Köznevelési Tanács figyelmébe. Amíg levezető
elnökként vezeted az üléseket, addig, elnézést kérek, Hiller István miniszter úr az Országos
Köznevelési Tanács elnöke például a napirendeket illetően. Ha emlékszünk rá, korábban mindig
olyan meghívót kaptunk, amin mindig ott volt – meg is magyarázta nekünk talán még Pista, hogy
más nem írhatja alá a meghívót a minisztériumi ügyrend szerint –, hogy „az elnök
egyetértésével”. Feltételezhetően volt az előterjesztett napirendeket illetően egy előzetes
egyeztetés az ötletgyártó miniszter és az ötleteket megfontolni kívánó Köznevelési Tanács-elnök
között. Jelenleg ez nincsen, és előáll az a helyzet, hogy ma is kaptunk tíz kiló napirendet, aminek
biztos, hogy nem jutunk a végére, vagy kínos helyzetbe kerülünk, ha azt mondjuk, hogy ne
tűzzük napirendre. Erre már téged nem jogosít a levezető elnöki pozíció, hogy az ülés előtt
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egyeztess a miniszter úrral, hogy mit vár el tőlünk mondjuk a mai délelőttön. Ha erre a miniszter
önmérséklően nyilvánosan ígéretet tesz, hogy tiszteletben tartja a levezető elnöki pozíciódat és
minden ülés összehívása előtt veled addig, amíg nincs elnök, egyeztet és a meghívóra azok az
előterjesztések kerülnek, amelyekre te azt mondod a tőled megszokott pragmatikus
bölcsességgel, hogy igen, ez belefér a mai napba, akkor én ezt működőképes megoldásnak
tartom, de amíg nem, amíg kapjuk a 15 napirendi pontot egy napra, addig ez életveszélyes.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Hadd szóljak most én is. A következőket látom. Név nélkül
a levezető vagy a Tamás által nevezett ügyvezető vagy megbízott elnöknek akkora hatóköre van,
amekkorával az Országos Köznevelési Tanács felhatalmazza, mert csak ez a testület tudja
felhatalmazni, nem a miniszter. Tehát úgy gondolom, ez nem azon múlik, hogy a miniszter hogy
fogadja el, hanem amivel az OKNT mint testület felhatalmazza, azzal a jogkörrel rendelkezik.
Ezért én is amellett lennék, hogy tudunk dolgozni egy levezető elnökkel, egy megbízott elnökkel
– mindegy, hogy hogyan nevezzük – mindaddig, ameddig az 50 százaléknál nagyobb szavazati
arányt megkapó legitim elnököt meg nem tudjuk választani. Ez lenne az első javaslatom.

A második: természetesen föl fogom tenni Karlovitz János javaslatát is szavazásra, tehát
függetlenül az szmsz-ünktől; azt gondolom, hogy ez nem jelenthet problémát a munka
szempontjából. Ha felhatalmazza a levezetőt, az ügyvezetőt a testület arra, hogy a napirendekkel
kapcsolatosan egyértelműen egyeztethessen, akkor ez is lesz a feladata. Tehát azt gondolom,
hogy ameddig nincs legitim elnökünk, addig ezt a megoldást kell alkalmaznunk. A kérdés az,
hogy még egyszer próbálkozzunk-e azzal, hogy rövidebb időre válasszunk elnököt, amit
Karlovitz János mondott. Erre is azt tudom mondani, hogy akkor lesz majd két évre legitim
elnökünk, ha az 50 százalék plusz 1 szavazatot megkapja, tehát ez ugyanaz az eset.

Először Závodszky Géza jelentkezett, aztán Szebedy Tas, majd Loránd Ferenc.

DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Egy apró megjegyzés. Már a múltkori ülésünkön eltérünk -
természetesen el kellett térünk - a szerintem elavult és nem jogfolytonos szmsz-től, amikor itt
közösen megállapodtunk egy jó egyetértésben, hogy nem 13, hanem 12 fő. Eltértünk, és ez volt a
logikus.

A másik: a tanács nem alakul meg addig, amíg nincs legitim elnöke. Egyetértek
Trencsényi Lászlóval, hogy nincs a miniszternek igazi partnere. Vannak, lesznek olyan kérdések,
amelyekben elképzelhető, hogy a tanácsnak az a véleménye, hogy nincs törvényes állapot –
hipotetikusan mondom, tudnék példát mondani – és a tanács azt kéri a minisztertől, hogy álljon
helyre a törvényesség, ami az érvényes törvényben van. Nem tudom, hogy ki lesz az, aki ezt a
tárgyalást lefolytatja, vagy egyáltalán hogyan jutunk el egy ilyen stádiumba. Ennél is, az elnök
személyénél is fontosabb lenne az, hogy legyen érvényes szmsz-ünk, mert nincsen, hát már
eltértünk tőle, akár tudatában voltunk, akár nem. Magának az elnöknek a megválasztása és a
választás lebonyolítása az új szmsz része kellene, hogy legyen, tehát törvényesíteni kellene,
kodifikálni kellene azt az eljárást, amit például ebben az esetben már az előző szmsz-től eltérően
kezdtünk lefolytatni, de nem fejeztük be.

Itt csak egy mozzanat van – és megmondom őszintén, kicsit el is kedvetlenít, ahogy
látom, hogy nem nagyon tudunk túllépni ezeken a dolgokon, nem tudjuk megoldani ezeket a
kérdéseket. Legyenek választott tisztségviselők – ha nem egy, akkor második –, és lépjünk túl
praktikusan, gyorsan, nem doktriner javaslatokkal. Egy használható szmsz kellene, ami a miénk,
amit ez a tanács kétharmaddal jóváhagyott, és attól kezdve minden világos.
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Látom, hogy a többség talán nem így gondolja. Én elfogadom, csak tegyük föl szavazásra.
Nincs értelme már ennek a parttalan vitának: szavazzunk! Ahogy dönt a tanács, úgy fog a
továbbiakban működni.

ELNÖK: Három jelentkező volt még – és aztán zárjuk le.

SZEBEDY TAS: Konstruktív javaslatom lenne, bár biztos, hogy újabb vihart kavarok, de
nem tudom visszatartani. Van közel 50 százalékos támogatással két elnökjelölt. Mivel úgyis
levezető elnökkel működünk, én nem pusztán abban látom a gondot, hogy miniszter úr
partnerként fogadja-e a levezető elnököt – mert valóban, meg tudjuk tenni, hogy felruházzuk a
levezető elnököt az adott ülés teljes hatáskörével, az előkészítéssel is, tehát a miniszterrel való
egyeztetésre is tudunk jogot adni. Azt gondolom, meg lehetne tenni, hogy mivel van két közel 50
százalékos javasolt elnök, egyszerűen paritással az egyik ülésen az egyik elnököl, a másik ülésen
a másik. Azt az időt, ameddig egy 23-as létszám – mondjuk két év múlva – létrejön, az elnökeink
egyszerűen tudnák gyakorolni az elnöki feladatot, levezető elnökként, teljes hatáskörrel. Az 50
százalékot azért gondolom egy legitimitásnak, mert gyakorlatilag itt tényleg egy szavazaton múlt
az, hogy egyik vagy másik jelölt bizalmat kap. Hogyha levezető elnökként gyakorolhatnák a
feladatot, gyakorlatilag még magunkat is meg tudnánk arról győzni, hogy egy valamilyen módon
konszenzusos levezető vagy átvezető időszakot tartunk.

A javaslatom tehát, hogy a mai alkalommal Loránd Ferenc jelölt úr kapta a nagyobb
szavazatszámot, ő kezdje ezt az átmeneti időszakot mint levezető elnök, a következő alkalommal
Závodszky úr, és amíg nem tudunk választani, gyakorlatilag lenne egy ilyen paritásos ügyvezető
elnöki pozíció.

Csak kompromisszumos ötletként merült föl bennem.

ELNÖK: Loránd Ferenc!

DR. LORÁND FERENC: Csak egy egymondatos harmadik javaslatom van: ne levezető
elnöknek nevezzük azt, aki most funkcionál, hanem ügyvezető elnöknek, akinek az ügyvezetői
minősége addig tart, ameddig az elnökválasztást le nem bonyolítjuk. Mert ebben az esetben az
ügyvezető nem azt jelenti, hogy levezeti az üléseket, hanem az összes elnöki jogot gyakorolja. Ez
a javaslatom.

ELNÖK: Iker János!

DR. IKER JÁNOS: Hajlok arra a javaslatra, amit Karlovitz János mondott, de ehhez meg
kellene kérdezni a két majdnem legitim elnök véleményét, hogy hajlandók lennének-e egy vagy
két évre elvállalni az elnökséget. Nagyon kínos lenne, hogyha minden alkalommal ugyanezt a
procedúrát csinálnánk végig. Én ettől óvnám magunkat és a testületet. Szabad-e megkérdezni a
két elnökjelöltet, hogy ők vállalnák-e? Mert ha vállalják, könnyebben szavazunk mi is erről a
dologról. Ha pedig nem, én Tas álláspontjával értek egyet: mindenképpen legitimálódnia kellene
ennek a helyzetnek.

SZEBEDY TAS: Szerintem ez az ügyvezető jó megoldás.

ELNÖK: Akkor te visszalépsz?
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SZEBEDY TAS: Nem. Én azt mondom, az ügyvezetés lenne fontos, hogy ez egy teljes
hatáskörű feladat legyen, tehát nem egy mostani ülést élünk túl, hanem akit felruház a testület
ügyvezetőként, az annak az ülésnek az előkészítésétől a lezárásáig a teljes hatáskört gyakorolja.
Nem azt mondtam, hogy ez egy vagy két ember, csak hogy ilyen.

ELNÖK: Mire szavaztassak? Azt próbáljuk meg!
Az első dolog az időosztás. Ez egy régi, írásban is megjelent, de még egyszer

visszahozzuk. Ez az első, amit meg fogok szavaztatni.
Ehhez természetesen szükség van a két jelölt nyilatkozatára. Mert ha ez nem aktuális,

nincs miről szavazni. Először öt évben állapodtunk meg. Ha ez most megváltozott, akkor van
miről beszélgetni. Kezdjük ezzel, mert ez a lényeges.

Ha ez nem megy, akkor a második lehetőség, hogy felváltva vezessék az üléseket – ezt
fogom másodiknak megszavaztatni.

Ha ez sem megy, akkor harmadikként azt fogom megszavaztatni, hogy egy ügyvezető
elnök vigye tovább, akit megszavazunk itt most, és mindaddig – a Feri javaslatát szeretném
inkább szavaztatni –, amíg legitim elnököt nem tudunk választani. Tehát ne egy ülésre csináljuk
ezt, hanem mindaddig, amíg legitim elnököt nem választunk.

DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Egyet kifelejtettél, pedig formálisan szavazásra volt javaslat.

ELNÖK: Az alelnök? Negyedikként arról szavazunk, hogy alelnököt válasszunk-e addig,
ameddig nincs elnök.

DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Bár úgyis le fogják szavazni, de sorrendben második volt a
javaslat, szerintem másodikként kell. Valószínűleg úgyis el lesz vetve, de akkor nem mérlegeljük
tovább.

ELNÖK: Megfelelő ez így? A sorrend tehát: időosztás, alelnökválasztás, felváltva elnök,
ügyvezető elnök. Mindehhez vagyunk huszonegyen, tehát tizenegy szavazatra van szükség
bármelyikhez is.

Az első nyilatkozat tehát Loránd Ferencé, időosztás ügyében.

DR. LORÁND FERENC: Én nem nyilatkoznék, hanem értelmezni szeretném, hogy
világos legyen. A javaslat a felezésnél az volt, hogy most félidőre választunk elnököt, és ugyanez
a procedúra félidőben múlva megismétlődik, tehát ott nullpontról indul a választás.
(Közbeszólások.)

ELNÖK: Vagy aki több szavazatot kap, övé az első két és fél év, aki kevesebb szavazatot
kap, a második két és fél évben ő az elnök. Ez a kompromisszum. (Zaj.)

HORN GYÖRGY: Bocsánat, azért nem szavaztam a múltkor sem erre, mert ez egy olyan
előterjesztés, aminek se tartalma, se jogi eleme nincs. Arról szól, hogy válasszunk elnököt két és
fél évre. Ez ugyanezt jelenti két és fél év múlva, mert a tanácsot semmi nem kötelezi arra, hogy
ha megválaszt egy elnököt, akár a jövő héten, akár három hét múlva tizenkét szavazattal le ne
váltsa. Ez az eljárásban benne van. Az alapállítás, hogy tud-e tizenkét ember ugyanarra a jelöltre
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szavazni. Ha egyszer huszonhárman leszünk, akkor megválasztjuk, és kész. Nem értem ezt az
egész hajcihőt. Nem vagyunk huszonhárman. Nagyon jó, hogy két jelölt van, de ha
huszonhárman leszünk, lesz tizenkét szavaztat, és megyünk tovább. A világon semmi értelme
nincs ennek. Ha kevesebb szavazat elég, az egy súlyos probléma, mert akkor bármikor, amikor itt
ül tizenegy ember, leválthatná az elnököt 6:5-tel, tehát világos, hogy a tizenkettő egy garancia, az
kell. Nem érünk rá! Majd legközelebb!

ELNÖK: Amit Horn Gyuri mond, teljesen igaz, mert tizenegy fővel nem lehet elnököt
választani. Két és fél évre sem, két évre sem, meg egyre sem, meg egy napra sem. Csak tizenkét
fővel lehet választani.

Ennek ellenére föl kell tennem a kérdést. A múlt alkalommal öt évben állapodtunk meg.
Vállalja-e két és fél évre a megmérettetést – de csak tizenkét fővel lehet ekkor is választani –
Loránd Ferenc?

DR. LORÁND FERENC: Passz.

DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Nekem sincs véleményem. Adott esetben elfogadom a
döntést, persze, de nekem nem lehet erről véleményem.

ELNÖK: Akkor úgy teszem fel, hogy elfogadják a döntést, kérdés, akarja-e az Országos
Köznevelési Tanács két évre – bocsánat, két év volt a javaslat.

DR. LORÁND FERENC: Bocsánatot kérek! Szarva közt a tőgye! Vagy ötven százalék,
vagy...

ELNÖK: Mi az indoka a két évnek, János? Mert mondhatunk egyet is, vagy van, aki azt
mondja, hogy legyen fél év. Tehát a két és fél évet még valamennyire lehet értelmezni.

DR. KARLOVITZ JÁNOS: Én egy-két évre javasoltam. Abból a logikából indultam ki
magamban, hadd mondjam el, hogy Loránd Ferencnek kéne folytatni, mert itt van még az éves
jelentés tavalyról, meg több minden, amit ő tud, de hogy a többi szavazó is, aki nagy tábor,
ugyanakkora, érvényesüljön, már előre megmondanánk, hogy két év múlva vagy akár két és fél
év múlva a másik jelölt, Závodszky Géza folytathassa, illetve akkor lehetne dönteni ismét a
tanácsnak. Én valahogy a két évet javasoltam. A két és fél évet már leszavazta a tanács, úgyhogy
azt nem lehet újra.

ELNÖK: Jó, akkor maradjunk abban, hogy Karlovitz János két évre javasolja a választást,
és 50 százalék fölötti szavazat kell két év múlva is. Ezt most felteszem szavazásra. Ki az, aki úgy
gondolja, hogy válasszunk most elnököt két évre? (8) Ez kevés. Maradt tehát akkor az a helyzet,
hogy öt évre választunk elnököt. Köszönöm szépen.

Ki az, aki úgy gondolja - mert egy ilyen javaslat is volt -, hogy elnökválasztás előtt
válasszunk alelnököt? (6) Kevés, nem választunk. Köszönjük szépen.

A következő javaslat az volt, hogy a két nagy szavazatszámmal rendelkező elnökjelöltünk
felváltva ügyvezető elnökként vigye az Országos Köznevelési Tanács vezetését. (Horn György:
Amíg elnök nem lesz.) Ameddig elnök nem lesz. (Dr. Závodszky Géza: Kérdezd meg, hogy
vállaljuk-e.) Ti ezt vállaljátok-e? Loránd Ferenc?
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DR. LORÁND FERENC: Passz.

ELNÖK: Závodszky Géza?

DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Én nem érezném magam erre feljogosítva. Nincs értelme,
hogy én Szenes György helyett mint ügyvezető elnököljek.

DR. LORÁND FERENC: Ha sorrendben tetted volna föl most a kérdéseket, akkor az
előző kérdés után nem ez következett volna, hanem az a javaslat, hogy a levezető elnököt
ügyvezető elnökké minősítsük addig, ameddig elnököt választunk.

ELNÖK: Ez lesz az utolsó.

DR. LORÁND FERENC: De logikailag ide tartozik.

ELNÖK: Akkor ezzel kapcsolatban tulajdonképpen nincs miről kérdezgetni tovább.
Végül az utolsó javaslat, hogy a levezető elnököt ügyvezető elnöki hatáskörrel ruházza fel

az Országos Köznevelési Tanács az eredményes elnökválasztásig, ameddig tehát 12 szavazatot
valaki nem kap. Itt a kérdés az, hogy kit.

HORN GYÖRGY: Te vagy az, mert egyszer már megválasztottunk.

DR. LORÁND FERENC: A jelenlegi.

ELNÖK: A jelenlegi, tehát a személyemről szól most a szavazás. Ki az, aki úgy gondolja,
hogy ügyvezető elnökként vigyem az Országos Köznevelési Tanács ügyeit teljes
felhatalmazással? (19) Ki tartózkodik? (2) Ki szavaz nemmel? (0) Köszönöm a bizalmat. Akkor
dolgozzunk.

Tisztelt Köznevelési Tanács! Ezt úgy veszem, hogy minden alkalommal ameddig nincs
elnökünk, az 1. napirendi pontunk az elnökválasztás, tehát ezt nem fogom megszavaztatni, ezzel
kezdjük minden alkalommal, ameddig nincs 12 szavazattal legitim elnökünk. Köszönöm szépen.

DR. CSEH SÁNDOR: A rendkívüli ülésre is vonatkozik ez a megállapítás?

ELNÖK: Igen, de már ilyen ügyrendi vitáink a továbbiakban nem lesznek, ez csak egy
tízperces procedúra lesz. A rendkívüli ülésen még kisebb a valószínűsége annak, hogy sikerüljön.
(Szebedy Tas: 2011-ben már csak fél perc lesz.) Köszönöm szépen.

Tisztelt Tanács! Akkor nézzük a napirendi pontjainkat. Az 1. napirendi pont megvolt. A
2. és a 3. napirendi pontot, ha megszavazza a tanács, akkor ebben a sorrendben tárgyaljuk. Van-e
ezzel kapcsolatosan kifogás?

DR. HUNYADI GYÖRGYNÉ: Szüdi János mikor jön?

ELNÖK: Meglátjuk, hogy Szüdi János mikor tud jönni, legfeljebb a sorrend változik.
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A 4. napirendi pont egyelőre okafogyott; a javaslatokat gyűjtjük, véleményezzük és
meglátjuk, hogy az szmsz-ünk hogyan fog módosulni.

Az 5. napirendi pont az egyebek, az 5.1., 5.2., 5.3. pontok szíves tájékoztatásul jöttek ide
vissza, amennyiben kívánjuk, tudniillik ezek az ügyek egyelőre úgy néz ki, hogy túlhaladtak az
OKNT-n, ezek tipikusan azok a dolgok, amelyekben már véleményt mondani sem nagyon
érdemes, mert az államigazgatási körözésen már túlvannak. Ezek a múlt alkalommal voltak itt
benn, és nem tudtuk tárgyalni. Azt javasolom, hogy ne tűzzük napirendre ezeket. Lesz egy,
amiről még beszélnünk kell, de az 5.1., 5.2. és 5.3. pontokat javasolnám, hogy vegyük le a
napirendről, mert nem nagyon van miről beszélni. Elfogadható-e ez? (Szavazás.) Egyhangú,
köszönöm szépen.

DR. LORÁND FERENC: Szeretném kiegészíteni a napirendről való levételről szóló
javaslatot. Én a 2.1. és a 2.2. pontban lévő előterjesztést is javasolom levenni a napirendről,
lévén, hogy itt arról van szó, hogy milyen összeggel és milyen procedúrával támogat a
minisztérium, illetve önkormányzat bizonyos intézkedések végrehajtását. Ennek a világon semmi
köze nincs a közoktatási törvényben az OKNT kompetenciájába tartozó tartalmi szabályozási
kérdésekhez.

ELNÖK: Ezt fel fogom tenni szavazásra. Én hozzászólásként azt mondanám, hogy ezzel
nem értek egyet, mert van hozzá köze, de Loránd Ferenc javaslatát fel fogom tenni szavazásra.

Van-e még valami a napirenddel kapcsolatosan? Parancsolj!

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Valamivel puhábban viszonyulok a dologhoz, mint
Loránd Ferenc, de mindenképpen úgy gondolom, hogy ennek a mai csomagnak, amit
megkaptunk, egy érdemi napirendi pontja van: a 3.1. pont. Ez súlyos kérdés, szerintem ha erről
elkezdünk beszélgetni, akkor estig itt leszünk. Az összes többi tulajdonképpen ennek a
függvénye, tehát kaptunk apró desszerteket és a rántott hús után már jóllakottan haza fogunk
menni; a 3.1. legyen az első napirendi pont, és ha marad időnk, akkor beszéljünk a többiről.

ELNÖK: A 3.1. pontot akkor tudjuk, ha Szüdi úr…

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Nem érdekel! Szüdi János meghívott a mai ülésünkre!

ELNÖK: Ne kiabálj!

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Ne haragudjatok!

ELNÖK: Akkor se kiabálj!

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Én nagyon szeretem Szüdi Jánost. De mi
alkalmazkodjunk őhozzá? Szóval furcsa.

ELNÖK: Laci! Én is szeretem, téged is, csak ne kiabálj. Csöndesen, nyugodtan.

HORN GYÖRGY: Egyrészt azt kérem, hogy a tanács ne vegye le a 2.1. és a 2.2.
pontokat, mert ezekben egy csomó olyan dolog van, ami az intézmények belső működéséhez
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alapfontosságú és kifejezett szakmai kérdés; nem pénzkérdés, hanem minősítési, eljárási, szakmai
kérdés. Minden pénzkérdés, de ez sem inkább, mint bármelyik másik.

Másrészt azt viszont javasolnám, hogy a 3. és a 2. pontokat cseréljük meg, tudniillik
valóban abban igaza van Trencsényi Lászlónak, hogy a 3. pont függvényében nagyon sok kérdés
eldől. Azt javasolom, hogy ügyrendileg a 2. pont úgy kerüljön a 3. pont után, hogy amennyiben
valami oknál fogva – amit persze ismerve magunkat el tudok képzelni – a 2. napirendi pontnak
nem lesz mód a megtárgyalására, akkor kérek felhatalmazást arra, hogy az OKNT tagjai írásban
alakítsanak ki erről a két dologról véleményt és ezt a tanács, tekintettel arra, hogy itt is
véleményezési jogunk van, nem egyetértési jogunk, az ügyvezető elnök úr javasolt összegzésével
vigye át az Oktatási és Kulturális Minisztérium illetékes vezetője felé.

ELNÖK: Tisztelettel köszöntöm Brassói Sándor főosztályvezető-helyettes urat. Mielőtt
szavaznánk...

BRASSÓI SÁNDOR: Kénytelen vagyok azt a helyzetet bejelenteni, hogy Szüdi
államtitkár úr miniszteri értekezleten van, ahol közoktatási napirendek zajlanak, rögtön ebéd után
pedig van egy államreform-bizottsági ülése, tehát arra kért, hogy én képviseljem a napirendnél.
Tehát én itt leszek bármelyik napirendnél, én leszek az előadó – ez talán könnyíti a tanács
döntését.

Csak egy dolgot hadd fűzzek hozzá! Mi a 2. napirendbe rakott rendeletek, illetve az 5.
pontban az egyebekben lévő rendeletek kiadásának határideje március 15-e, a közlöny
megjelenését követően. Ezeknek folyik az államigazgatási egyeztetése. Ilyen értelemben az, hogy
ezeket hová teszi a tanács, az a tanács döntése. Hogy egy közoktatási törvényi koncepcióból
törvény lesz, az biztosan később lesz, mint ahogy ezek a rendeletek megjelennek. Tehát hogy mi
mivel függ össze, azt ilyen értelemben a költségvetési törvény eldöntötte már.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Mivel illetékes előterjesztő van minden napirendhez, akkor a
sorrendhez még volt egy olyan javaslat, amely szerint a hármast vegyük előre. Ki az, aki úgy
gondolja... Még kérdés?

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Igen.
Nem kívánok szmsz-vitát, de egy ügyrendi javaslatom mindenképpen van. Én úgy

gondolom, az OKNT ülésein a napirendi pontok előterjesztője valamelyik OKNT-tag, és a tisztelt
minisztérium, a kormány, az ENSZ vagy NATO képviselője korreferátummal hozzászól az
OKNT-tag előterjesztéséhez. Tehát én visszatérnék arra a szokásjogra, amit Illyés Sándor idején
gyakoroltunk, hogy minden előterjesztésnek van egy OKNT-tag referense, ő készíti elő a
napirendet, ő terjeszti elő. Szokatlan dolog, hogy egy testületi ülésen egy testületen kívüli
személy – bármennyire tiszteletre méltó is – az előterjesztő. Ez nekem jogi értelemen abszurd.
Nagyon kíváncsi vagyok, mi a véleménye erről az előterjesztésről Szüdi Jánosnak, de hogy jön ő
ahhoz, hogy az OKNT-ülésen előterjesztő legyen? Kérdező lehet, de nem előterjesztő.

ELNÖK: Én ezt egészen másképp látom. Erről nem is kívánok vitát nyitni. A
minisztérium hoz ide anyagokat, természetesen ő az előterjesztő. Egész más dolog volt, Laci,
amikor, Illyés Sándor idejében voltak témagazdák, és bizonyos területekről felkészülve
dolgoztak. Ilyen lehet, de ehhez semmi köze egy jogszabálynak. Ezen én nem is kívánok vitát
nyitni.
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DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Kérem jegyzőkönyvbe venni, hogy az elnök úr nem nyit
vitát egy tagi előterjesztésről.

ELNÖK: Szó szerint így van – kérem jegyzőkönyvbe venni. Én dolgozni szeretnék, nem
vitát nyitni.

Akkor tehát arról viszont mindenképpen szavazni fogunk, hogy milyen sorrendben, mivel
volt egy javaslat, hogy a hármassal kezdjük, mert azt szakmaibbnak tartja az OKNT. Praktikus
szempontból viszont a kettes célszerű, a határidő miatt.

Ki az, aki úgy gondolja, hogy a javasolt sorrendben tárgyaljuk meg az előterjesztést, tehát
először a 2., utána a 3. pontot? Kézfeltartással jelezze, aki igen! (Szavazás.) Látható kisebbség:
én.

Ezek szerint mindenki úgy gondolja, hogy a 3. napirendi ponttal kezdjük, utána folytatjuk
a 2. ponttal.

Azt gondolom, hogy most egy órát tárgyalunk, utána szünetet tartunk. Tehát úgy
tervezzük, hogy ameddig jutunk tizenkettőig, utána tizenöt perc szünet.

BARLAI RÓBERTNÉ: Az kevés, hogy ebédeljünk. Meddig leszünk ma? Legalább
négyig.

ELNÖK: Megbeszéljük. Brassói Sándoré a szó.

BRASSÓI SÁNDOR: Tisztelt Tanács! Szeretném kimenteni az előterjesztő Szüdi János
szakállamtitkár urat, aki más feladata miatt most nem tud részt venni. A remény megvan, hogy ő
megérkezik, és akkor átveszi.

A tanács előtt van egy koncepció, ami a közoktatás rendszerében a jogszabályi
változásokat vázolja föl. Az anyagban is megjelenik, hogy számos olyan probléma tornyosul a
közoktatás előtt ma Magyarországon, amelyek a demográfiai helyzetből, a települési
struktúrából, az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos egyenlőtlen eljárásmódból, a
költséghatékonyságból és a foglalkoztatási kérdésekből fakadnak. A tárca az előzetes szakmai
koncepciók alapján olyan munkaanyagot terjeszt az OKNT elé, amelyik ezt követően nyolc
pontban taglalja azokat a csomópontokat, amelyek mentén szeretné a jogalkotó a hatályos
jogszabályt megváltoztatni. Amikor ez a jogszabály elkészül, nyilván ugyanígy a testület elé fog
jönni.

Az 1. pont rögtön a települési feladatellátás települési, kistérségi megszervezésével
kapcsolatos. A jelenlegi jogszabályok lehetővé tesznek nagyon széles megoldást az
intézményfenntartás esetében, ugyanakkor sajnos élő probléma – mindenféle fenntartói és egyéb
észrevételek alapján –, hogy számos település különböző okok miatt nem tud vagy nem
kapcsolódik bele ezekbe az intézményfenntartó társulásokba. Ez az egyik olyan csomópont,
amely mentén a jogszabálytervezetet szeretnénk előkészíteni. Ez egyrészt a szankcionálás
eszközéhez nyúlna abban az esetben, hogyha valamely társulás nem fogadna be olyan tagot, aki
esetében ez indokolt lenne. Itt nyilvánvalóan azok a szempontok lehetnek mérvadók, amelyek
mérhetők, értékelhetők, illetve amelyek a hátrányos helyzettel, a közzétett hátrányos helyzetű
települési listán való megjelenéssel kapcsolatosak. Ezzel a társulás, illetve abba való befogadás
védelmét szeretnénk biztosítani.
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A másik csomópont a szakképzéssel kapcsolatos. A közoktatási jogszabály, a szakképzési
törvény pontosan rendezi jelenleg az iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli szakképzés
hiányát. Látszik, hogy a pályakövetés hiánya és a tervezési szintek elégtelensége miatt nem jut
elegendő információ sem az intézményfenntartókhoz, sem az intézményekhez abban a
vonatkozásban, hogy az adott szakképzés, továbbképzés, szakmatanulás mentén egy adott
térségben, kistérségben, régióban milyen szakmákat kellene kínálni az érintetteknek. Ennek a
nyilvántartási rendszere és a pályakövetési rendszere jelenleg nem megoldott, nem regisztrálnak
a szakmatanuláshoz biztosított források felhasználásáról, sem az intézmények, sem az érintett
támogatott személyek. E miatt állami források nem kellően hatékony elköltése jelenik meg a
rendszerben.

E miatt mindenképpen szeretné a jogalkotó beépíteni a regionális szinten létrehozott
szakképzési társulási szintet a jogszabályi rendszerbe, ami alapján megvalósulhatna, az erre a
szintre befutó információk, adatközlések lehetővé tennék az intézményfenntartó számára a
hatékonyabb, a munkaerő-piaci igényekhez jobban igazodó szakképzési rendszer
megszervezését, illetve a koncepció pontosan leírja létrehozandó regionális fejlesztési tanács
feladatát. Ez jelentősen segítené iránymutatásokkal, javaslatokkal az adott régióban működő
szakképző intézményeket.

Ezen túlmenően van még több javaslat az anyagban: a pályakövetés rendszere, a
személyek regisztrációs kötelezettsége, az intézmény regisztrációs kötelezettsége. Ez utóbbi az
idei évben a szakképzés, a szakmai vizsgák vonatkozásában meg fog oldódni, ugyanakkor az
iskolarendszeren kívüli képzések esetben ez a rendszer meglehetősen hiányos, ezért pontosítani
kell, ki kell egészíteni.

Lehetővé válik az anyag alapján az is, hogy több intézmény szervezzen szakképző
évfolyamokat, ami egy új gyakorlatot vinne be a rendszerbe. Ez egy szervezési kérdés, ami az
intézményfenntartásban, a szakképzési évfolyamok működtetésében közreműködő intézmények
esetében egy kooperációt, együttműködést, feladatszervezést és munkaerő-gazdálkodást
jelentene.

A következő csomópont a pedagógus szakszolgálatokkal kapcsolatos. A közoktatási
törvény tavaly decemberi módosítása vitte be az anyagba azt a lehetőséget, ami ily módon
megnyílik, hogy egyes tanulóknak, akik bizonyos képességeiknek megfelelően az SNI-tanulók
körébe kerültek, a szakmailag támogatott átsorolása megtörténhet, ha ez megfelelő
felülvizsgálattal alátámasztott. Ennek megfelelően a nevelési tanácsadás, a szakértői bizottságok
munkájának szakmai alapon történő átstrukturálására van ebben az anyagban javaslat. Nagyon
fontos elv, hogy a nevelési tanácsadás rendjében az értelmi fogyatékos személyek
felülvizsgálatának rendszerébe szeretnénk bevonni az Oktatási Hivatalt is, ami a hatósági
ügyekkel kapcsolatban egy komoly kontrollt, ellenőrzést jelentene ezen bizottságok fölött.

A másik csomópont azon szolgáltatások megszervezésével kapcsolatos, amelyek a humán
ellátórendszert jelentik. Ez részben összefügg azzal is, hogy vannak olyan feladatok, amelyeknek
a különböző intézmények között történő ellátása a jelenlegi intézményi forrás- és
költséggazdálkodás mellett meglehetősen nehézkes, ezért egyre többen próbálják megoldani
humánszolgáltatásaikat, a bölcsődei, óvodai és iskolai ellátást, adott esetben a könyvtári ellátást
is egy intézmény keretein belül. Tehát ez a változtatás egyrészt lehetővé tenne egy fenntartási
racionalizálást, másrészt pedig egy olyan foglalkoztatási lehetőséget, ami rugalmasabb és
hatékonyabb munkaerő-gazdálkodást vinne be ebbe a struktúrába. Ez a település és az
intézményfenntartói kör munkaerő-gazdálkodásában mindenképpen racionálisabb döntést
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jelenthetne, és adott esetben ehhez kapcsolódóan azok az intézményi pedagógus szereplők, akiket
eddig egy bizonyos feladatra képeztek, további képzéssel tudják a másik oldalt erősíteni.

Változik az alapfokú művészeti oktatás megszervezésével kapcsolatos szabályozás.
Ennek elképzelései már megjelentek a tavalyi évben, sőt már tavalyelőtt, ehhez kapcsolódnak a
költségvetési törvényben lévő, és az azóta történt változások, és az előző üléseken tárgyalt
alapfokú művészeti oktatási intézményekhez kapcsolódó támogatási rendszer. Itt a feladatellátási
kötelezettséget pontosítani szükséges: mivel ez nem jelenik meg kellően a megyei jogú, fővárosi
intézményfenntartási szinten, szándékozunk jogszabály-módosítás által erre a szintre is
kiterjeszteni ezt a feladatellátást. Továbbá szeretnénk egyértelművé tenni a különböző művészeti
ágak esetében a helyi önkormányzat feladatellátási kötelezettségét, és ezzel összefüggésben azt
is, hogy milyen heti óraszám esetében van térítésidíj-fizetési kötelezettség, illetőleg normatíva
ehhez a feladatrendszerhez. Változik a javaslat alapján az a törvényes működést garantáló,
biztosító jogszabályi környezet: miközben a közoktatási törvény ezeket tételesen megfogalmazza
és jelenleg az esélyegyenlőségről szóló jogszabályokkal is szinkronban van, szükséges
kiegészíteni a közoktatási törvény rendelkezéseit is a bírósági jogkörök szélesítésével, hiszen
vannak olyan esetek, amikor ezeknek a hatósági ügyeknek az OKÉV, illetve az iroda által történő
intézése nem ad elegendő segítséget a probléma feloldásához. Ezért a felvételi körzethatárok
módosításával, illetőleg az adott intézmény általi tanuló felvétellel kapcsolatos korlátozásokra
vonatkozóan azt gondoljuk, hogy a bírósági döntési jogkörök bővítése segítheti az intézmények
szakszerűbb és törvényesebb működését.

Ugyanez összefügg az oktatási hivatal ellenőrzési rendjével is. Jelenleg az intézmények
végeznek ilyen fajta ellenőrzést, azonban nem valamennyi közoktatási intézmény esetében, ezért
úgy gondoljuk, hogy ezt az eljárásrendet meg kell erősíteni. Itt látszik, hogy az eljárás során
kiszabott bírság mértéke is emelkedik, mert egy csomó intézményt nem tart vissza a jelenlegi
állapot attól, hogy ezeket a hibákat elkövesse. A jogszabályok jól láthatóan, egyértelműen
szabályoznak, mégis jelentős mértékben az állam, a szülők, a tanulók szenvednek kárt attól, hogy
bizonyos intézményvezetők nem járnak el szakszerűen. Az anyagban van változtatási javaslat az
intézményalapítás jogára és az intézmények együttműködési kötelezettségére is, hiszen
feladatátvállalás terén jelenleg is kell az intézményfenntartóknak a települési, helyi
önkormányzatoknak – beleértve a megyei önkormányzatokat és a fővárosi önkormányzatot is –
feladatellátási tervet készíteniük, amibe a helyi önkormányzati intézményeket be kell
kapcsolniuk, ugyanakkor az is látszik, hogy bevonhatók ebbe nem állami intézmények is:
alapítványi, magán- és egyházi intézmények. Azonban abban, hogy utána ezek a feladatok
hogyan oszlanak meg, nagyon nagy ellentmondások vannak jelenleg is, hiszen sokan nem érzik
magukra nézve kötelezőnek ezt a feladatot. Az együttműködési kötelezettség és feladatátvállalás
rendszerét szeretné a jogalkotó némiképp tisztázni és pontosítani úgy, hogy amennyiben egy
településen működik valamely nem állami fenntartó által működtetett intézményi rendszer, ezzel
együttműködve be tud kapcsolódni egy helyi önkormányzati feladatellátásba. Ha ezek működnek,
akkor nyilván nem tagadhatják meg a helyi feladatokban való közreműködést, mivel ehhez
megfelelő normatívát és támogatást kapnak.

Megpróbáltam röviden felvázolni az anyagot, amelyhez várjuk a tanács észrevételeit, és
igyekszünk azokat beépíteni a javaslatba a jogszabályalkotás során. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Először kérdések következnek, aztán hozzászólások.
Kérdése kinek van? (Nincs jelentkező.) Nekem van egy, ameddig gondolkodtok.
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A főosztályvezető-helyettes úr azt mondta, hogy ez a koncepció egy törvényalkotásnak az
előkészítése. Mikor várható, hogy ebből törvényi, kodifikált szöveg lesz? A közoktatási
törvényen kívül esetleg más törvényben vagy rendelkezésben, vagy miben fog ez megjelenni?

További kérdés? Loránd Ferenc!

DR. LORÁND FERENC: Nekem van egy javaslatom arra vonatkozóan, hogy hogyan
tárgyaljuk a kérdéseket. Ha így ömlesztve tárgyaljuk az anyagot, ez csak azt jelentené, hogy
mindenbe belekapunk. Nem lehetne-e azt követni, hogy az egyes, jól elkülöníthető
csomópontokat beszéljük meg, foglaljunk állást? Ha pedig egy későbbi állásfoglalás netán
módosítaná, akkor azt még mindig átvezethetjük. Tehát azt javaslom, hogy osszuk föl, hogy most
miről beszélünk: regionális feladatellátásról, és így tovább. Jól tagolt ez az anyag, lehetővé teszi,
hogy ezt a tagolást kövessük a vitában.

BARLAI RÓBERTNÉ: Egyetértek azzal, amit Loránd Ferenc mondott. Nekem az egész
anyaggal kapcsolatban az a kérdésem, hogy milyen előkészítés alapján készült ez a koncepció.
Mert megmondom őszintén, globálisan nekem hiányoznak szakmai érvek - amikor majd a
részletekbe belemegyünk, akkor nyilván meg fogom is ezeket kérdezni -, tehát a koncepciónál
hiányolom, hogy nincsenek benne ilyenek.

Köszönöm.

ELNÖK: További kérdés? (Nincs.) Ha megkapjuk a választ, akkor felteszem a kérdést,
amit Loránd Feri...

HORN GYÖRGY: Lehet ehhez az ügyrendi javaslathoz hozzászólni?

ELNÖK: Utána igen. Először a kérdésekre válasz, utána az ügyrendi.

BRASSÓI SÁNDOR: A jogalkotásról szóló törvény alapján a minisztérium azt tervezi,
hogy árpilis végére ebből törvény lesz.

A másik pedig, hogy milyen koncepció alapján, vagy milyen koncepciók kerültek
bevonásra: készült egy középtávú közoktatás-fejlesztési stratégia 2003-ban, ami elég részletesen
körbejárta a népesedési, létszám, fenntartói kérdéseket, és kapcsolt hozzá intézkedéssorokat.
Készült egy hosszú távú közoktatási stratégia, ami az NFT II. megalapozását szolgálta, Radó
Péterék bevonásával, 2006-ban, ami egy másik dokumentum. Készült egy pedagógus-stratégia,
közoktatási költséghatékonysági stratégia, továbbá készült az államreform-bizottság keretén belül
számos olyan munkadokumentum, amelyek részben olvashatók, részben nem, amelyek a
költségfelhasználás, a létszámok, a demográfiai mutatók és közgazdasági számítások alapján
tekintették át ezt a rendszert. Plusz folyamatosan folyik egyeztetés a különböző nevelési
tanácsadók, szakértő és rehabilitációs bizottságok vezetőivel SNI-ügyben, tehát ami ott történik,
abban éppen tegnap is szakmai egyeztetés volt. Tehát dokumentum, szakmai anyag rengeteg van,
adat is van – ezeket felhasználva készítette a tárca ezeket az anyagokat.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor ügyrendi, Horn Gyuri!

HORN GYÖRGY: Nem javaslom, amit Feri mond, mert akkor azon fogunk vitatkozni,
hogy mi a sorrend. Mindenki mondja el a véleményét arról, amit gondol, és majd meglátjuk.
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ELNÖK: További az ügyrenddel, illetve a tárgyalással kapcsolatosan? Laci!

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Amit Gyuri mond, az reálisabb, mint a Feri elképzelése,
de az a javaslatom, hogy az OKNT bízzon meg egy szerkesztő bizottságot. Ez az anyag nagyobb
horderejű, mint hogy itt ma határozattal véget érne, az áprilisi törvénymódosítás szerintem kacaj.
Ez a dolog egy új közoktatási rendszer, ezt áprilisig keresztülvinni... – hogy mondjam? Én
megyek kordont bontani, pedig nem szoktam.

Az a javaslatom, hogy a vita nyomán alakuljon egy szerkesztő bizottság, a szerkesztő
bizottság a következő ülésre terjesszen elő határozati javaslatot erről az anyagról, és erről
határozathozatal a következő ülésen történjék. (Dr. Vekerdy Tamás: De azért beszéljünk róla!)
Beszéljük végig, persze, csak a határozathozatalnál mindig elkezdünk fogalmazni, és az legalább
annyi idő, mint a vita. Fejtse ki mindenki az álláspontját, foglald össze a tendenciákat, de az
állásfoglalás megér egy misét egy szerkesztő bizottságnak.

ELNÖK: Van-e még további ügyrendi? (Nincs.) Akkor szavazzunk arról, hogy a tárgyalás
módja mi legyen. Másodikként pedig a szerkesztő bizottságról, illetve egy teamről, amelynek a
tagjait majd utána megszavazzuk, hogyha erre egyáltalán sor kerül.

Ferinek tehát az volt a javaslata, hogy fejezetenként, jól tagolt módon, nagy
fejezetcímenként tárgyaljuk. Ez volt a javaslat. Vagy a másik, hogy folyamatosan menjünk, és
mindenki szóljon hozzá mindegyik témához.

Ki az, aki egyetért a Loránd Feri javaslatával? (7)
Tehát az egészet globálisan tárgyaljuk, és természetesen mindenki hozzászól minden

témához, nem tagoljuk.
A következő, hogy a téma nagy horderejére való tekintettel egy háromtagú szerkesztő

bizottság alakítását javasolnám – így módosítva –, amely bizottság 22-ére...? Mert az a rendkívüli
ülésünk. Vagy a rendes ülésre? Az már április... Későnek tűnik, de ott NAT napirendi pontunk
van.

Mivel sürget az idő, 22-ére, vagyis két hét múlva hozza az általa elképzelt, szerkesztett
közleményt, amelyet állásfoglalásként akkor fogadna el az Országos Köznevelési Tanács. Ki az,
aki ezzel a javaslattal egyetért?

DR. LORÁND FERENC: Pontosító kérdésem van. A szerkesztő bizottság a mi itt
elhangzott véleményünket szerkeszti meg, és nem helyette...

ELNÖK: Természetesen.

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Az ügyvezető elnök vitaösszefoglalója alapján.

ELNÖK: Az elhangzottakat összefoglaló alapján elkészíti az OKNT állásfoglalás-
tervezetét, amelyet 22-én második napirendi pontként hagyunk jóvá.

DR. SZABADOS LAJOS: Esetleg ha valaki írásban akar kiegészítést...

ELNÖK: Az még nyomhatja oda.
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Ki az, aki ezzel a javaslattal egyetért? (Szavazás.) Jól látható többség. Ki az, aki nem
gondolja, hogy szerkesztő bizottságnak kellene ezt összefogni. (Nincs ilyen.) Ki tartózkodott? (2)
Tehát szerkesztő bizottság.

Akkor viszont nincs más, mert a szerkesztő bizottság tagjaira kell javaslatot tenni. Ki az,
aki ebben a munkában részt venne? Gondolom, hogy Trencsényi Laci, mert ő a téma gazdája.
Laci, te vállalnád? (Dr. Trencsényi László: Igen.) Ki az, aki ebben részvételt vállalna, hogy egy
háromtagú, kiegyensúlyozott...

DR. SZABADOS LAJOS: Az lenne jó, hogy aki érintett ebben, olyan vállalja. Nagyon
fontos lenne.

HORN GYÖRGY: Akkor 23 tagú lenne.

DR. SZABADOS LAJOS: De téged is másként érint, meg engem is.

ELNÖK: Ki az, aki vállalja? Az itt elhangzottakat kellene megszerkeszteni. Akkor van
három fő: Nahalka István és Iker János. Velük három fő.

Amikor már valamilyen anyag van, akkor azt e-mailben kérem szépen megküldeni
előzetesen is. Egy dolog szeretnék kérni, hogy ez tárgyalható legyen, ne egy eposz. Nem lehet
nyolc-tíz oldalas. Két-három oldalas sűrítményben próbáljuk meg. Ha egy oldal, nagyon boldog
leszek. Zsuzsa súgja nekem, hogy ennek a napirendnek a jegyzőkönyvét meg fogjátok kapni
hétfőn délután e-mailben. Ez nagyban fogja segíteni a munkát. Azt kérjük, hogy ha 22-én ülünk,
és mivel ez nem lesz nagyon hosszú, azt jelenti, hogy másfél nappal előtte hadd kapják meg az
OKNT tagjai, hogy megismerkedhessünk vele.

DR. SZABADOS LAJOS: Akinek észrevétele van, meddig küldheti?

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Vagy itt mondjátok az észrevételeiteket, vagy ma
küldjétek.

ELNÖK: Hétfőig, a jegyzőkönyvig küldheti el mindenki, amit még szeretne. Laci,
tudjátok vállalni, hogy 20-án lapzártáig mindenki megkapja e-mailben, hogy egy nap alatt el
tudja olvasni, mert 22-én idejövünk?

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Várjuk ki a vitát, mert akkor egyértelmű lesz, hogy
esetleg itt maradunk, és megírjuk.

ELNÖK: Ettől nem félek. Köszönöm szépen.
Annyi hírt kaptam, hogy Szüdi államtitkár úr mindjárt megérkezik a vitához. Akkor

viszont kezdjük el a hozzászólásokat! Tamás, téged láttalak először. Vekerdy, Horn, Iker a
sorrend. Tamás, tiéd a szó!

DR. VEKERDY TAMÁS: Kérem a tisztelt tanácsot, engedje meg, hogy szubjektív
legyek, és esetleg a higgadtság határait is átlépjem időnként.

Itt hatékonyságról és minőségjavító intézkedésekről van szó, de számomra az anyagból –
amennyire át tudtam tekinteni – a gyerek, a gyerek a mindennapokban, a gyerek az iskola
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mindennapjaiban tökéletesen hiányzik. El fogok mondani néhány konkrét példát, hogy mit értek
ezen. Szinte ugyanígy hiányzik a tanár, a tanító, az óvónő és ezek egymáshoz való viszonya. Mi
javíthat hatékonyságot, minőséget, ha nem a tanárképzés, nem a tanár-továbbképzés, satöbbi,
satöbbi? Ezekbe nem akarok most belemélyedni, néhány részelemet szeretnék kiemelni, ahol
szerintem szakszerűtlenség vagy tájékozatlanság van. Az anyag egésze inkább egy nagyon erősen
bürokratikus, bürokratizált, adminisztratív, nem tudom, hogyan nevezzem, intézkedési terv,
amiből az iskolai élet valósága, ahogy ez ma működik, szerintem hiányzik. Néhány
részproblémára hívnám fel a figyelmet. Az oldalak sorrendjében megyek, és egy csomó dolgot ki
fogok hagyni.

Előtte röviden érinteném még a szakképzés problémáját. Már többször elhangzott itt az
elmúlt ciklusban is – nem tudom, hogyan foglaljam ezt össze –, jó emberek azt mondják: nehogy
már azt csináljuk, hogy ezeket a szegény gyerekeket, akik szakiskolába kerülnek át, kizárjuk a
továbbjutás lehetőségéből, ergo még két évig tanulják ugyanazt, amiben már eddig is
folyamatosan kudarcosak voltak. Egy…

Kettő: természetesen nem gondolok arra, hogy századmilliméterre reszeljék a vaskockát.
Mire gondolok, mi hangzott el többször? Pszichológiai evidencia, hogy a performációs vagy
cselekvéses képességű gyerekek akkor fognak verbálisan is jobban teljesíteni, akkor lesznek
érdeklődők, ha módjuk van kreatív cselekvéses tevékenységre. Bocsánat, hülyeségeket mondok,
de ezek a jó példák: az udvaron épít egy kunyhót. Nem azért, mert ő házépítő lesz később;
teljesen mindegy, hogy mi lesz. Kreatív cselekvéses tevékenységet végez és drámajátékot játszik,
satöbbi, satöbbi, nem sorolom el. Nincs direkt képzés és direkt nevelés e tekintetben,
kockareszelés akár, vagy közismereti tárgyak, csakis indirekt megközelítés. Ez sehol nem köszön
vissza semmilyen anyagban, ami a szakképzéssel foglalkozik, és így megjósolható, hogy a
szakképzés továbbra is megmarad abban a zsákutcában minden adminisztratív intézkedés
ellenére, amelyben mozog.

Egy apróságot is személyes érintettség okán megemlítenék: a nevelési tanácsadást.
Természetesen nagyon jó, ha különböző szakemberek utaznak az iskolákba, például
gyógypedagógusok, de természetesen teljesen szakszerűtlen az a gondolat, hogy a nevelési
tanácsadó pszichológusa ott vizsgáljon az iskolában és az óvodában, ahol sem felszerelés, sem
hely, sem helyiség, sem nyugalom, satöbbi nincs. Ezt nem lehet így csinálni, hogy az a jó, ha
utazik. Nem az a jó, ha utazik. Az a jó, ha bizonyos emberek utaznak, akár a nevelési tanácsadó
logopédusa is, a nevelési tanácsadó pszichológusánál viszont a legtöbb helyen sok pénzből igen
jól kiépített rendelőkben jelennek meg az ebben támogatott – ez volna egy új dolog – családok és
gyerekek. Amikor összevonni javasoljuk egy íróasztal melletti koncepció alapján a családsegítőt
a nevelési tanácsadóval, akkor harminc év munkáját tesszük tönkre, mert egy szociális
ellátórendszert és segítőrendszert összevonunk egy pszichológiai ellátórendszerrel,
segítőrendszerrel.

Zárójel: Magyarországon a XX. század legelején, amikor a klinikák épültek az Üllői úton,
már épült nevelési tanácsadó - kőbe van vésve a II. számú Klinika homlokzatán -, már akkor volt,
akkor tudták, hogy ez miért fontos. Végre kiépült ennek rendszere a ’70-es évek elejétől
elsősorban a fővárosban, de már vidéken is. Most meg el akarjuk venni azt a jellegét, amit
tulajdonképpen erősíteni kéne?

Bécstől Anglia felé haladva a gyerekek természetesen ötször, de minimum háromszor
mennek rendelési órára egy héten, és másfél év alatt meggyógyulnak, súlyos esetben is.
Magyarországon egyszer mehetnek, ha végre, sokhavi várakozás után beengedik őket. Ezeket a
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problémákat az anyag abszolút nem érinti, könnyed eleganciával tovább rontja ennek az
intézményrendszernek a sanszait.

Van egy következő, rendkívül súlyos kérdés, aminek a súlyát úgy látom, nem fogjuk fel
eléggé. Előmegjegyzés: amikor a ’60-as években Angliát elözönlötték a bevándorlók, mert
korlátozott ideig még lehetett a felbomló birodalomból beutazni és állampolgárságot kapni,
nagyon nagy problémák támadtak a közoktatásban, amiket végül is – most csak nagyon röviden
mondom – drámapedagógiával, színházzal, satöbbivel oldottak fel és meg. Magyarországon is
elindult egy folyamat, amit úgy neveznék – már Kodály szerette volna elindítani, majdnem
sikerült neki, de mégsem –, hogy nem művészetre nevelünk, nem trombitásokat képzünk, hanem
művészettel nevelünk, és majd mindenféle lesz a gyerekből. Mert régi felismerés, de a ’90-es
évek eleje ezt megerősítette, hogy három területen van szüksége a gyerekeknek képzésre:
közismeret, verbalitás, művészetek - érzelmi nevelés és performáció, vagyis a cselekvéses
intelligencia képzése. Ez többször megpróbált már bekúszni a magyar közoktatásba is, de még
igazán nem sikerült neki. Most végre létrejöttek az alapfokú művészeti iskolák – (Dr. Szüdi
János megérkezik.) Pont jókor, János. –, amelyek közül tudjuk, hogy volt néhány, amiből
emberek óriási üzletet csináltak: több százmilliót vettek fel, miközben hárman ültek egy kis
szobában. Nem mondom el, hogy hogyan csinálták: ügyesen. A bíróságon sem lehetett őket
megfogni; hiába pereskedett a minisztérium, ők megnyerték a pert, mert ez nem volt pontosan
körülírva a törvényben. Azért, mert a 800 iskola között, amelyek létrejöttek, volt öt-hat vagy
tizenkettő, ahol gazemberek nagy pénzt leszakítottak, valóban kidobjuk-e az ablakon a
művészettel nevelés koncepcióját?

Ezzel szorosan összefügg az, hogy azok a helyek – konkrétan tudnék többet is említeni –
Baranyától Hajdú-Bihar megyéig, ahol kitűnően működnek ilyen iskolák nagyon nagy roma
látogatottsággal, természetesen meg fognak szűnni abban a pillanatban, mihelyt térítésre
kötelezik válogatás nélkül az ebben résztvevőket. Az anyag egy helyen említi a gyermekek
jogairól kötött egyezménynek azt a mondatát, hogy: minden hatóság, hivatal és intézmény
minden gyereket érintő ügyben a gyerek mindenek felett álló érdekéből kell, hogy kiinduljon.
Határozottan állítom, hogy ez ebbe a törvényhelybe beleütközik.

Van még egy különleges hely: a minőségfejlesztés. Lehet, hogy én az egész országban
csupa olyan helyen jártam, ahol ez egy papírmunka. Tudom: Európai Unió, satöbbi. Kitűnően
elvégzik a papírmunkát, az iskola pedig működik, ahogy működik. Ez óriási pénz, rendkívüli erő,
energia, satöbbi, rengeteg rubrika, és totálisan fölösleges. Bocsánat, hogy ilyen vulgáris vagyok:
óriási üzlet van benne. Kiszállnak kft.-, bt.-, nem tudom kik, és 30 órában, 60 órában stb. tanítják
az óvónőket a minőségbiztosításra. Ha megírják a minőségbiztosítási izéjüket az óvodájukra 18
oldalon: „Hogy képzeled? Minimum 40, de inkább 60!”. Ezzel szemben én azt szoktam mondani,
amikor százhúsz óvónő panaszkodik, hogy én másfél perc alatt megmondom nekik, hogy mi a
minőségbiztosítás az óvodában – ingyen. Nyár elején leülünk, a dadusokkal együtt, és
megnézzük, mi sikerült a programunkból, mi nem. Öt dolog nem sikerült. Három azért, mert
eleve hülyeség volt beleírni, kettő azért, mert jó lett volna, de nem ment. Megpróbáljuk jövőre ezt
a kettőt – persze a hármat sem töröljük, mert akkor rögtön a fenntartóhoz kell mennünk, hogy
újra engedélyezze a minőségbiztosítási programunkat.

Még egy utolsó – és bocsánat, hogy ilyen anekdotikus vagyok, tudom, hogy ez tilos, de
mégis. Győr-Sopron megyében autózom, és a helyi adó egy községben beszélget a gyerekekkel,
hogyhogy második hete csak a dadus nénik vannak veletek? És az okos kisfiú: „Mert az óvó
nénik a minőségünket biztosítják.”
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Elképesztő helyzet. Nagy üzlet, és teljesen távol vannak ezek a gondolatok a működő
intézményektől, a gyerekektől és a pedagógusoktól.

Még egyszer bocsánatot kérek – lehet, hogy majd még egyszer hozzászólok –, de nekem
ezek a fő problémáim az anyagot illetően, amelyek nemcsak ebben az anyagban köszönnek
vissza.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Azt szeretném mondani, hogy Szüdi államtitkár urat
szeretettel köszöntjük: ma egy óráig tud itt maradni nálunk. Ha lehetne, a szünetünket úgy
időzítenénk, hogy amikor el kell mennie, egy órakor tartunk szünetet, és természetesen utána
folytatjuk a témát.

Köszönöm szépen. A következő hozzászóló Horn Gyuri, Iker, Nahalka, Szilágyi,
Karlovitz, Barlai Kati, Szebedy Tas, Vass Vilmos.

HORN GYÖRGY: Tamás megadta ennek az alaphangját. Amikor az anyag megérkezett,
azt gondoltam, az történik, aminek történnie kell itt most, és a sok hozzászóló is azt jelzi, hogy ez
nem egy egyórás vagy háromórás napirend, hanem itt az első alkalom arra, hogy tisztázzuk
egymás között is a közoktatás alapkérdéseiről vallott általános álláspontokat, és ez a koncepció
nemcsak kiváló, hanem fontos alkalom erre.

Azért is javasoltam, hogy ne menjünk tematikusan, mert általános kérdésekről gondolok
beszélni, és leírnám a konkrét ügyekre vonatkozó javaslataimat – számos ilyen van. Tehát nem
egy-kettő, hanem sok. De az általános kérdésre vonatkozóan a következőket látom:

Ez a koncepció az elmúlt tizenvalahány évhez képest sokféle más, de egy szignifikáns,
alapvető különbséggel rendelkezik: az államszervezet és az intézmény gyakorlati problémáit
szedi sorra, és ezekre keres egyedi vagy összehangolt válaszokat. Ez azt jelenti, hogy ez az egész
koncepció egy nagyon gyakorlatias, konkrét, koherenciára törekvő válaszsort tartalmaz. Ebből a
szempontból ez üdvözlendő megközelítés. Van egy nagyon gyakorlati, kialakult államigazgatási
rendszer, amelyik igyekszik érvényesíteni – és most jön a második – elsősorban a saját, illetve az
erős érdekérvényesítő csoportok szempontjait. Ezek között nem szerepel a család, merthogy ez
nem egy erős érdekérvényesítési szempontú csoport, és nem szerepel az autonóm intézmény, ami
szintén nem egy erős érdekérvényesítési csoport. A családba most beleértjük a szülőket és
gyerekeket is.

Úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy a XIX. században létrejött iskolagyár helyére
egy iskolahivatalt ír le, méretében is, ami egyébként megfelel a XXI. század globalizációs
kihívásainak. Nem vitatható, hogy van egy ilyen tendencia: ez európai, sőt, azt kell mondani, az
angolszász iskolákat nézve, hogy világtendencia. Itt a „hatékonyság” kifejezés az államigazgatási
rendszer működési rendszerének megfelelő hatékonysági kritériumot fogalmaz meg,
számszerűsít, és ezzel kapcsolatos rangsorokat stb. képez. Ezért is kértem, hogy vegyük ki
például a minősítési szempontrendszert, mert alapkérdés, hogy ezt egy ilyen koncepció hová
illeszti majd, amikor hány pontot kap, ki, miért.

Az én személyes szakmai meggyőződésem szerint ez egy rossz pálya, egy hibás stratégia,
de erről nem a magyar közoktatás tehet, hanem ez a trend, amivel szemben számos elakadási
pontot be kell rakni, hogy erről a pályáról a rendszer egészét eltérítsük. Ennek az esélyét azonban
nagyon kicsinek látom.

Úgy is fogalmazhatnánk, hogy ami ebben történik, az az államigazgatási rendszernek,
tehát az Oktatási és Kulturális Minisztériumnak – és nyilván megfelelő politikai megrendelésre is
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készült –, a trendhez való igazodását jelzi, és ezekben a trendekben számos nagyon súlyos
problémát látok.

Ezek közül az első, talán a legfontosabb, amit Tamás anekdotikusan fogalmazott meg –
én szeretném ezt általánosan is megfogalmazni. Nevezetesen itt a centralizációnak az a fajta
mechanizmusa, amelyik a bürokratikus koordinációra építi a rendszer valamennyi hatékonysági
elemét, kiüríti az iskola belső tartalmát, és az iskoláknak azt a nagyon erős tradícióját, hogy
informális viszonyokra épít, személyközi kapcsolatokra épít – a gyár is felszámolta már, tehát én
nem nagyon szeretem azt, ami most van, csak azt gondolom, ennek nem egy jó irányú változására
koncentrál. Mondok konkrét példát is. Itt van például az integráció kérdése. Az én szakmai
meggyőződésem, hogy egyrészt az integráció szükséges – amiben például az SNI megváltozott
eljárása helyénvaló –, ugyanakkor az iskolába való kihelyezése hibás megoldás. Ugyanígy
hibának tartom az erőszakos integrációt is. Az amerikai példa számomra ebből a szempontból
nem jó útnak tűnik. Máshonnan startol. Nálunk egy erőszakos integrációból jött létre az
autonómia, ott pedig az autonómiákból jött létre egy erőszakos integráció az 50-es évek végén.
Azt gondolom, itt van egy alapvető dilemma. Még egyszer hangsúlyozom: nem tudom felróni az
alkotóknak, mert ezek létező problémának az egyedi, gyakorlatias megoldását jelentik.

Mondok másik példát: a szakképzés kérdésénél az ezt az ellátó rendszert is működtető
társulás. Ez egy érthető, világos koncepció, ugyanakkor egyáltalán nem tud számolni azzal, hogy
Magyarország kis ország, bizonyos értelemben egy régiónak számít, másrészt számos
modernizációs és kis szakma alkalmatlan a regionalitás érvényesítésére, ebből következően a
regionális tanácsok által kezdeményezett szakképzési társulások megölik a modernizációt és a
tradíciót. Szerintem ez a kettő a legfontosabb, a multik ugyanis minden mást közvetlenül is
tudnak érvényesíteni.

Itt van egy elfogadható jogi törekvés, amit én támogatok is, hogy konkrét problémákra
konkrét megoldás legyen, a másik, hogy meg kell találnunk azokat a pontokat, ahol a közösségre
épített autonóm kezdeményezések a kistelepüléseken, a kisebb közösségeknél megőrzik a kis
intézményt, és a hatékonysági kritériumokat más pontokra helyezzük. Vekerdy anekdotájánál
maradva, hogy mi sikerült, mi nem, én azt hittem, úgy kezded, hogy „Misike” – és mondasz
valamit a „-rült”-re. Ez is jó lett volna.

Arról kellene beszélnünk, hogy van-e gyakorlatias megoldási javaslatunk annak a
problémának a feloldására, hogy itt egy elidegenedett iskolarendszer képe formálódik. Én
igyekeznék erre konkrét javaslatot tenni. Azt látom, hogy ezek a javaslatok többségükben egyedi
problémákat feloldanak, ugyanakkor nagy többségükben nagyon-nagyon idegenek számomra.
Akár még az SNI kettéválasztásánál. Most hadd ne soroljam!

Még egyet ideírtam mindjárt az elejére, hogy javasolnám a Köznevelési Tanácsnak, hogy
a pedagógiai szakmai és a közoktatás-politikai kérdéseket a vitában mint szempontot válasszuk
külön. Amit Tamás úgy kezdett, hogy nincs benne a gyerek – az nem baj, hogyha a közoktatás-
irányítás modelljében nincs benne a gyerek. Az a baj, hogyha a mechanizmusok maguk
kiszorítják a gyereket. Tehát ha arról beszélünk, hogy a hivatal hogyan irányítja az iskolát, abban,
azt gondolom, nem kell benne lenni a gyereknek. Hogyha azt vizsgáljuk, hogy adott irányítási
rendszerben hogyan fog működi az iskola, abból meg nem maradhat ki a gyerek – ez nagyon
fontos. Ezt valahogy külön kellene választani.Nem tudok általános javaslatokat, de nagyon sok
konkrétumot tudok mondani. Elkezdtünk egy vitát - ez már tájékoztatáson van, és ezzel be is
fejezem, majd a konkrét kérdéseknél szeretnék újra szót kérni - azzal a közgazdászcsoporttal, de
volt benne pedagógus is, Csapó Benő, akik az erre irányuló szakmai koncepcióval meg is
jelentek az Államreform Bizottságban. Ez egy magánkezdeményezés volt - hárman-négyen
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voltunk ott, többek között Tamás is - az ügyben, hogy ezt a fajta, nagyon határozott törekvést,
ami a hatékonyságot államvezéreltnek és számszerűsítettnek tekinti, ami egyébként egy érthető
szempont pénzügyi-gazdasági, sőt beválási szempontból is, hogyan lehetne csökkenteni. Ha
ebben muníciókat tudnának adni, vagy ki lehet bővíteni ezt a tárgyalási kört, az nagyon örömteli
lenne, mert itt van egy, szerintem nemcsak magyar, hanem világtendencia, amit meg kellene
akadályozni.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Iker János!

DR. IKER JÁNOS: Köszönöm szépen. Tisztelt OKNT! Én is azzal kezdeném, amit Horn
György mondott; én empatikusan közelítek az anyag felé és főleg az alkotók felé. Ez az anyag,
amit itt látunk, abba a rendszerbe illeszkedik, ahogy a törvénykezés most folyik. Illeszkedik a
törvénykezés logikájába, illeszkedik abba, hogy nyilván előírások vannak a főtisztviselőknek
arra, hogy milyen ütemben kell elkészíteni törvényjavaslatokat, és ez ennek az eredménye. Ezen
koordináták között ez egy pozitív mutatójú anyag, feltétlenül ezt kell mondanom. Én is meg
tudom erősíteni azt, hogy gyakorlatiasság van benne, a fő kérdéseket érinti, amelyek ma komoly
problémát jelentenek a magyar közoktatásban.

Van körülbelül négy-öt olyan dolog, amit a nemzetközi trendek alapján az oktatásban
sikeres nemzetek példája nyomán képviselni kell. Ezekből van, ami benne van, van, ami nincsen
benne. Az elszámoltathatóság kritériuma mindenképpen alapvető kritérium. Ebben az anyagban
ez első helyen benne van, egyértelműen. Az is benne van, hogy egy egységes szabályozási
rendszer legyen.

Mi nincsen benne? Ha az ember erre akar válaszolni, akkor óhatatlanul el kell mondania,
hogy mit gondol az iskoláról. Én azt gondolom az iskoláról, hogy az iskolának két dolgot kell
adni: tudást, hogy a diák boldoguljon és emberséget, hogy boldog tudjon lenni. Ezekre nem ad
egyértelmű választ az anyag, és valami módon egy szervezetként kezeli ezt a rendszert, amelyben
valóban az emberi kapcsolatok a meghatározóak.

Melyik az a három pont, amit nemzetközi trendek bizonyítanak, hogy akkor lehet valami
sikeres? Az egyik: mindenhol azt mutatta a példa, hogy ha húsz évig kellett csinálni, akkor lett jó
egy koncepció, ha konszenzus volt benne a szakma, a társadalom és a meghatározó politikai erők
között. Most erre nagyon nehéz megfelelő választ kapni, de ha kihagyjuk az utolsót, legalább az
első kettő legyen meg.

A második dolog: akkor sikeresek a programok, ha a jó trendektől egészen az
osztálytermi gyakorlatig jól szabályozottak, és a meghatározó nevelési értékrendi irányokat
figyelembe veszik. A minőségbiztosítás - Tamás ezt mondta - valóban úgy működik a
gyakorlatban, hogy papír alapok vannak, de lehetne ennek egy rendes rendszere. Most a
közoktatásban kulcsszó a kompetencia alapú tanítás, nevelés. Ebben az anyagban nem tud
visszaköszönni ennek az átitatása - ezt pontosan kellene csinálnunk, vagy megfelelő hangsúlyt
kellene, hogy tegyen rá az anyag is -, és hogy ezt hogyan lehetne megvalósítani a magyar
iskolákban. Itt alapvetően egy kulturális paradigmaváltásra lenne szükség ahhoz, hogy ez
megtörténhessen, és azt is ki kellene jelölni, hogy mi lesz az a támogatói rendszer, ami például
azt a kompetencia alapú képzést, oktatást, nevelést biztosítja. Ez akkor tud működni – a
kompetenciák alatt értve a tudást, a képességet és az attitűdöket –, ha nemcsak általában
beszélünk erről, hanem az osztálytermi gyakorlatban olyan standardok jelennek meg, amiket
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számon lehet kérni, és ez lehetne a minőségbiztosítás. Ez nagyjából ugyanaz, mint amit te
mondtál, csak az személyesebb.

A harmadik és egyben legfontosabb dolog: a sikeres példák azt mutatják, hogy ott lehetett
ezt megcsinálni, ahol a pedagógusok érdekeltségét biztosítani lehetett. Ebben az anyagban a
pedagógus érdekeltségéről nem szól semmi. Az elmúlt 16-20 év arról szólt, kurzustól
függetlenül, hogy erre senki sem volt kíváncsi; eléggé nagy volt a nyomás, meg mindent meg
lehetett csinálni. De ha nem tudjuk érdekeltté tenni a pedagógusokat, akkor a legjobb szándékú és
a legjobban kigondolt rendszer az elszámoltatással bezárólag nem lesz hatásos.

Nem vitatkoznék, csak kiegészíteném, ha szabad, a mondandódat. Én nem azt gondolom,
hogy külön kell a normál iskolát csinálni és külön a művészeti iskolákat, mert az a legnagyobb
probléma, és mindenki ebben látja az umbuldát, hogy a művészeti iskola kiment, aztán visszajött
az iskolába és ott kerestek másképp az emberek, ami eléggé irritáló a többiek számára. Ez elég
nagy tömegben van, nem csak néhány gazember esetében. Az egész oktatásba kell bevinni ezeket
a módszereket, amelyekről beszéltem, a kooperativitást, a projektmódszereket, de természetesen
olyan fokozatossággal és olyan támogatói rendszerrel, ami képes tudomásul venni, hogy az erre
való átállás időigényes, sok energiát vesz igénybe, és ezt felelős szakmai embereknek kell
irányítani régiónként.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Nahalka István a következő jelentkező.

DR. NAHALKA ISTVÁN: Én is szeretnék az átfogó kérdésekkel foglalkozni, de nem
állhatom meg, hogy ne kezdjem valami olyasmivel, ami átfogó ugyan, de nem biztos, hogy a
legfontosabb, mégis borzasztóan bosszantó és nagyon nehézzé teszi ennek a kérdésnek a
tárgyalását. Ez pedig ennek az anyagnak – én új fiú vagyok, nem tudom, az OKNT-ben ezt
szokás-e felvetni – a nyelvi, logikai színvonala, amit én meglehetősen alacsonynak tartok.
Számomra óriási nehézséget jelentett néhol megérteni, hogy mit akar pontosan ez az anyag;
annyira tele van hibákkal és értelmezési problémákkal, hogy ez komoly gondot jelent. Mondom,
nem tudom, hogy szokás-e ezt felvetni, de én egyszerűen nem tudom szó nélkül hagyni ezt a
problémát.

De térjünk rá az érdemi kérdésekre. Én is kerestem a fő értelmét annak, hogy miért
születik egy ilyen anyag. Őszintén szólva nem jutottam el odáig, hogy azt gondoljam, hogy a
teljes közoktatási rendszer újragondolása található talán ebben az anyagban. Én egy sokkal
egyszerűbb és manapság rendkívül up-to-date valamit látok ebbe bele: itt spórolásról van szó.
Spórolásról van szó, amire egyébként nem mondom azt, hogy nem lehetséges, és biztos, hogy
kell is a magyar oktatási rendszerben, csak a következő általános jellegét látom én ennek a
spórolásnak: az a logikája ennek az előterjesztésnek, hogy központilag el kell rendelni megfelelő
szervezeti és egyéb átalakításokat, és ettől lesz majd takarékosság a gazdálkodás során. Például
össze kell vonni különböző intézmények bizonyos feladatellátásait, egységesíteni kell az iskolát
és a kollégiumot, és hasonló javaslatok vannak benne a spórolásra. Azt gondolom, hogy a
központi szabályozásnak nem ezt az utat kellene járnia, tehát egyetértek mindazokkal, akik itt
autonómiákról beszéltek előttem. Szerintem először is tiszta helyzetet kellene teremteni. Ugyan
valóban van sokféle elemzés a magyar közoktatási helyzetről, a közoktatási rendszer állapotáról,
de azt hiszem, nincs ma még egy átfogó, jó képünk arról, hogy mik is az eredményességet, a
hatékonyságot befolyásoló alapvető problémák. Utána számításokat, elemzéseket kellene
végezni, hatástanulmányokat készíteni vagy készíttetni a lehetséges megoldásokkal kapcsolatban,
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olyan szabályozást kellene kialakítani, ami nem maga alakítja át ezeket a struktúrákat, hanem
ösztönöz ezeknek az átalakítására és rábízza a helyi autonómiákra, és ezzel kapcsolatban
eljárásokat dolgoz ki. Ez az anyag nem ezt a logikát képviseli, úgy látom.

Van a 2. oldalon egy felsorolás, amelyik azt mondja: a közoktatásnak válaszolnia kell a
településszerkezeti tényezőkből adódó esélykülönbségekre. Aztán erre nem tér ki a
későbbiekben, vagy ha kitér, akkor nem tudom, hogy erről van-e szó. De itt van egy ennél sokkal
komolyabb probléma. Ma Magyarországon az oktatási esélyegyenlőtlenségek kérdéseiben nem a
területiek a legfontosabbak, sőt, bizonyos értelemben sokadlagosak. Ma már kutatások tömkelege
mutatja, hogy a felszínen látszó területi különbségek mögött valójában a szocioökonómiai
státuszbeli különbségek a meghatározók. Azért teljesítenek rosszabbul a kisebb településeken
lévő iskolák, azért rosszabb egy tesztben az átlaguk, mert egész egyszerűen a kisebb településen
kevesebb magasabb iskolai végzettségű szülő lakik, neveli a gyermekét, és szó sincs arról, hogy a
település nagyságának bármiféle hatása lenne – bizonyos eseteket kivéve, mert azért előfordul,
ahol van mégis hatás, de a legtöbb esetben semmiféle hatása nincs – a gyerekek teljesítményére.

Ezzel kapcsolatban felvetném, elhangzott itt, hogy a fő kérdéseket fölveti ez az anyag. Én
azt hiszem, hogy a magyar közoktatási rendszer legfőbb problémáját, kérdését, a szelekció
problémáját nem veti föl. Nyomokban benne van, lehet mutatni olyan pontokat, amelyek ebből a
szempontból is érdekesek lehetnek, és talán mutatnak a szelekció problémájának felvetésére, de
nem tudom elfogadni, hogy itt a fő kérdések szerepelnek.

Számos olyan megjegyzés van, amiket majd írásban fogok beadni: ezek apróságok.
Elhangzott már az elején is – Barlai Kati mondta –, hogy hiányzik az elemzés, az

értékelés, a kritika, vagy én fogalmazok inkább így. Számtalan esetben volt az én érzésem is,
hogy állít valamit, és nem tudom, hogy miért állítja – pedig egy picit értek a szakmához, talán
sok mindent olvastam ezen a területen, de néhol teljesen bizonytalan vagyok, hogy egyáltalán
bármi alátámasztja azokat az állításokat, amik itt szerepelnek.

Nagyon fontos kérdésnek tartom, hogy a negyedik oldal alsó bekezdésében, az ötödik
oldal középső részében szerepel a regionális fejlesztési tanácsok szerepe. Ha jól tudom – és
bocsánatot kérek, ha hiányos jogi műveltségem miatt valami rosszat mondok most, de azt hiszem,
talán jót mondok – egyelőre ezek a tanácsok és maguk a régiók nem részei a magyar
államigazgatási rendszernek. Én úgy látom, hogy ugyan nagyon homályos fogalmazással, de ez
az anyag államigazgatási jogköröket szeretne rendelni ezekhez a regionális tanácsokhoz. Én
egyébként egyetértek a régiók irányába mozdulással, nem ez ellen szólok. Pusztán az a
problémám, hogy egyszerűen nem tudom, hogy fog például beiskolázási keretszámokat
szétosztani egy ilyen regionális tanács, miközben az égvilágon semmiféle államigazgatási
jogköre nincs.

A következő, amit mondani szeretnék, a pályakövetési rendszerrel kapcsolatos.
Számomra egyáltalán nem derült ki, hogy abból, ami itt le van írva, hogy lesz pályakövetési
rendszer. Jelentési kötelezettségük lesz majd a fiataloknak, a gyerekeknek. Először azt hittem,
hogy ha elhelyezkednek, akkor majd onnan kell nekik jelenteni, hogy hol helyezkedtek el, aztán
kiderült, hogy nem erről van itt szó, valami egészen másról. Biztos, hogy a szöveg homályossága
is befolyásolta, hogy én ezt nem tudtam egész egyszerűen átlátni, hogy lesz ebből egy követési
rendszer, a munkaerőpiacon való mozgás leképezése, nyomon követése hogy fog sikerülni – ami
fontos dolog lenne. Másfél oldalon keresztül szól erről ez az anyag, de semmi az égvilágon
érdemben nem derül ki.

Egy helyen a 7-8. oldalon az anyag foglalkozik az indokolatlanul fogyatékossá
nyilvánított gyerekek problémájával. Itt is szemérmes próbál lenni ez az anyag – egyébként is
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egy csomó pontján nem fogalmaz egyértelműen, nem világos, hogy miről van szó. Itt az
elhatárolást nehéz feladatnak kiáltja ki, miközben a szakértői bizottságok számára az elmúlt
évtizedekben valójában soha nem volt túlságosan nehéz feladat a cigánygyerekek fogyatékossá
nyilvánítása. Itt nem nehézségről van szó, hanem egész egyszerűen szakszerűtlenségről, a
gyerekek ezreivel szemben elkövetett bűnökről. Erről kellene beszélni! Hol vannak itt a
vizsgálati eredmények? Hol van az elemzés? Mit akarunk valójában tenni ezzel az egész korrupt,
előítéletes és szakszerűtlenül működő rendszerrel? Ezt egyszerűen nem látom, és ezt nem lehet
elintézni egy olyan blablával, hogy a nevelési tanácsadás feladatrendszerét kell ezért áttekinteni,
és hozzáigazítani a változó igényekhez. Ezzel semmit sem lehet kezdeni.

Aztán azt mondja, hogy a gyerekek, akiket majd a fővárosi és a megyei önkormányzatok
el fognak helyezni iskolákban, akiket olyanokká nyilvánítanak, hogy mégsem gyógypedagógiai
gondoskodásban kell részesíteni, egyes osztályokba fognak kerülni. Onnan gondolom ezt, hogy a
kilencedik évfolyam megszervezéséről van szó – vagy nulladik évfolyam, nem tudom, hogy
mondjam –, ami pedig csak úgy lehet, hogyha egy osztályba teszik őket, vagyis egy szegregált
helyzetből egy másik szegregált helyzetbe kerülnek ezek a gyerekek, és én ezt alapvetően
problematikusnak tartom.

Más problémák is vannak itt ezzel kapcsolatban, de ezekkel most nem akarok foglalkozni.
Ennyi, köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A következő hozzászóló Szilágyi János volt.

DR. SZILÁGYI JÁNOS: Én egy kicsit a gazdaság szemszögéből szeretném
megfogalmazni a véleményemet, hiszen ha a szakképzést nézzük, látni kell bizonyos
tendenciákat, amelyekre nyilván bizonyos válaszokat kell adni, hiszen utolsóelőtti pillanatban
vagyunk. Az elmúlt tizenöt évben a szakiskolai tanulók száma felére csökkent: 240 ezerről 110
ezer főre. Mind e közben a tizenöt év alatt a szakiskolák száma 7-800-ról több mint 1000-re
növekedett, tehát egy felére zsugorodó tanulói létszám egy jelentős iskolai létszám
növekedésével egy olyan szakképzési struktúrát hozott létre Magyarországon, ami szétaprózott
szakképzési szerkezetet eredményezett. Ez a szétaprózott szakképzési szerkezet pazarlóan
működik, hiszen a forrásokat nem sikerül hatékonyan felhasználnia. Csak egy példát mondok.
Budapesten több olyan szakképző intézmény van, ahol autós szakmában képeznek
szakembereket, és ott például egy karosszériakihúzó pad több mint 10 millió forintba kerül.
Hogyha minden ilyen intézményben ilyen beruházásokat eszközölnek, az bizonyos szempontból
nem mondható igazán hatékonynak. Nem véletlenül kerültek be azok a fogalmak a szakképzésbe,
hogy hatékonyság, minőség és versenyképesség. Meggyőződésem, hogy versenyképes
szakképzés nélkül nem lehet Magyarországon versenyképes gazdaságot létrehozni. Ezek olyan
kérdések, amelyek összefüggenek.

Nyilván nem jelenti azt, hogy ne foglalkozzunk tartalmi kérdésekkel, mert mi is látjuk, a
kamara oldaláról azt, hogy a 9-10. osztályban vannak olyan tartalmi problémák, amit Vekerdy
Tanár úr is említett, hogy jó lenne, hogyha a motorikus képességek fejlesztésével foglalkoznának,
hogy ez ne legyen pedagógiai elfekvő, hogy a projektmódszert be kellene hozni, ahol ezeket a
kreatív kompetenciákat lehetne fejleszteni.

Szó volt arról, hogy ez egy centralizált modell. Én azt gondolom, azzal, hogy ez a
regionális szint megjelenik a koncepcióban, valamelyest oldja ezt a túlzottan centralizált modellt,
mert ebben az irányítási struktúrában a regionális szint nem volt meg, ami komoly problémát,
komoly feszültséget okozott. Sőt, azt is ki merném mondani, hogy a feladatellátás szintjét jó
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lenne regionális szintre hozni. Az önkormányzatok azért igazából nem gazdái annak, hogy olyan
iskolaszerkezet jöjjön létre, amelyben a gyerekek, a szülők, a gazdaság igényeit valamilyen
módon összefésülik. Az lenne a cél, hogy ezeket a különböző igényeket a lehető legkisebb
súrlódással próbálják összehangolni. Nyilván statisztikai régiók vannak, közigazgatási régió
nincsen – jó lenne, hogyha lenne, mert akkor ezeket valami módon lehetne rendezni –, de azt
hiszem, hogy az adott keretek között bizonyos lépéseket tenni kell annak érdekében, tehát ebből a
szempontból én ezt nagyon pozitív kezdeményezésnek tartom. Annál is inkább, mert jönnek az
európai uniós források – itt a szakképzés fejlesztésével kapcsolatban egy 20-30 milliárdos
fejlesztésről van szó –, és ezekhez nyilván olyan struktúrákat kell rendelni, ahol ezek a források a
lehető legjobb módon hasznosulnak.

Az NFT I.-ben voltak a térségi integrált szakképző központok. Itt is egy 20 milliárdos
fejlesztésről, beruházásról volt szó, de az integrációval kapcsolatos azon elképzelések, hogy ezek
tényleges integrációt jelentsenek, nem igazán valósultak meg. Tehát nagyon fontos az, hogy ha
már vannak ezek a források, akkor olyan formában hasznosuljanak, ahol ezek a tartalmi,
szervezési, irányítási követelmények valamilyen módon megjelennek.

A hatékonyság is egy olyan kérdés, hogy ha a felére csökken a tanulók létszáma, akkor
nyilván a régi struktúrában nem lehet ezt folytatni; nem valószínű, hogy az szerencsés és jó
dolog, ha egy szakképző iskolában a kapacitás 40 százalékát nem használják ki. Tehát ezeken
mindenféleképp célszerű gondolkodni, ezek fontos, támogatandó kérdések. Az más dolog, hogy
ezt nagyon jól elő kell készíteni, és nem lehet máról holnapra ezeket a változtatásokat
megcsinálni, be kell vonni az autonóm közösségeket, pedagógusokat, mert ezek olyan kérdések,
amelyek nem megkerülhetők.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Karlovitz János!

DR. KARLOVITZ JÁNOS: Köszönöm. Próbálom keresni a szálakat, amik ehhez a
tervezethez vezettek. Az egyik, amit említettek is már, a gazdaságosság meg a hatékonyság, a
szerkezeti átalakítás, tehát egy ilyen szükséglet, ami felmerült az utóbbi időben.

A másik a nemzetközi trend. Hiszen ha körülnézünk a nagyvilágban, ez zajlik körülöttünk
mindenütt – a fejlettebb nyugati világban én már régóta figyelem ezt a dolgot –, tehát az
összevonások, centralizálás, racionalizálás, satöbbi, akárhogy nevezzük.

A harmadik, amit hiányolok, aminek meg kellene itt jelenni, és nem jelenik meg, az a
magyar neveléstörténet. Tudniillik ezek a dolgok, amik benne vannak ebben az anyagban, vagy
valóságként, vagy álmokként már megjelentek a magyar neveléstörténetben. Csak két példát
mondok. Az egyik Vészi János nagy álma, az Alfa. Erre Trencsényi László biztos reagálni fog.
Mindnyájan nagyra becsüljünk Vészi Jánosnak ezt a kezdeményezését a művelődési központok
összevonására.

Egy másik, távolabbi példát is mondok. Az én apósom tanyai iskolájában volt színjátszó
kör, zenekar, munkabrigád, sakk, selyemhernyó-tenyésztés és szövés-fonás gépekkel, tehát egy
integrált tevékenységi rendszer. Ami ebben az anyagban van, az szerkezeti és nem tartalmi.
Mindnyájan a tartalmat hiányoljuk - én merem azt mondani, hogy a célokat - tehát ez egy matt,
fekete-fehér anyag, de széppé lehet tenni, színessé, jövőképpé. Próbáljuk színezni a dolgokat.
Csak néhány mozzanatot sorolok fel.

Az világos, hogy a kisiskolák egy térségben együvé tartoznak. Legyenek is együvé. Meg
kéne hívni Mórahalomról ide Porkoláb barátunkat, aki ott a kistérségi iskolák vezetője, és
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meghallgatni, hogy az életben hogy is megy ez, mert így a távolból egy kicsit más. Biztos, hogy
közületek sokan jártak ilyen helyeken, és jobban tudjátok, mint én, de én szeretném ezt a
gyakorlatban is látni. Különféle fenntartású iskolák - önkormányzati, egyházi és magániskolák -
összefogása nem könnyű dolog, de gyönyörű feladat.

A következő dolog: iskola és kollégium. Régen, amikor a kollégiumok különálltak, az
emberekben már akkor is fölmerült az, hogy miért vannak így külön.

Iskola és művészet - itt is felmerült, nagyon helyeseljük és egyetértünk.
Iskola és közművelődés, iskola és könyvtár…
Én továbbmennék. Amit hiányolok, az az iskola és sport.
Egy meredeket is mondanék: iskola és mozgalom. Vajon miért nyugszunk bele abba a

tabuba, amit nem tudom, mikor, ki mondott ki, hogy az iskolában nincs helye a mozgalomnak,
illetve kitiltották? Igenis a mozgalmaknak – mert most már többféle ifjúsági mozgalom van –
nagyon is ott kellene helyet találni, hogy kihasználjuk a kapacitást; nemcsak az épületet, hanem a
szakmai kapacitást is. Ebben nagy hiányt érzek az ifjúság szempontjából.

Iskola és munka - itt már elhangzott. Nagyon egyetértek, csak valahogy a munka meg a
munka becsülete kiszorult az egész társadalmi szemléletből. Emlékszünk a szélsőségre, amikor a
gimnáziumokban mezőgazdaságtant tanítottak, próbáltak ilyet öt plusz egyben, satöbbi. Most
ennek az ellenkező oldalára estünk át: most aztán semmi munka, semmi tevékenység nincsen. Ez
is a pályaválasztással összefüggő dolog.

Ezekkel kellene gazdagítanunk tartalmilag, és célokat is kitűzni, nemcsak ezeket a száraz
szerkezeti dolgokat leírni ebben az anyagban. Egy lírikust kéne fogadni ehhez az anyaghoz.
Pistával egyetértek a bikkfanyelvben. A bikkfanyelv abból keletkezik, hogy bizonyos korlátolt
szempontokból ez egy jól megoldott anyag, tulajdonképpen nem buta dolgok vannak benne, de a
szépsége hiányzik. Én azt kívánom, legyen szép is az anyag.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Barlai Kati!

BARLAI RÓBERTNÉ: Nem is tudom, mivel kezdjem… Időnként az ember kénytelen
ismételni az elhangzottakat, de valóban az egész anyaggal kapcsolatban azt érzékelem, hogy
elsősorban a hatékonyságot célozza vagy tudja megcélozni, tehát talán a gazdaságosságot, és nem
a minőség emelését. Hiszen én részt vettem annak idején is a minőségfejlesztésben, és egyetértek
abban, hogy ezzel elsősorban az adminisztrációs terhek növekedtek. Valóban jól lehet
megcsinálni a minőségfejlesztést csak pusztán a bürokratizmus emelésével, vagyis az iskolai
szervezetek eléggé elmentek az utóbbi időben a bürokratikus szervezeti működés felé.

Hadd emlegessem itt a nemzeti kultúra kutatásunkat, az úgynevezett Globe kutatást,
amelyben az a szomorú adat is szerepel, hogy 62 ország közül az 59. helyen állunk a humán
orientációban, tehát abban, hogy mennyire fontos az ember a szervezetekben. Az iskola
világában lehetne valamit tenni, hogy ez a nemzeti kultúra a kívánatos irányba egy kicsit
elmozduljon, de úgy néz ki, hogy ez a trend, amit már többen is elmondtatok, sajnos megint
abban erősíti az intézményeket, hogy formálisan, felülről akarunk végigvinni változásokat, ami
tudom, hogy valahol a pedagógusokon akad meg.

Összefoglalóan tehát: valamikor nem a minőségfejlesztést kellett volna az oktatás
világára ráereszteni, hanem a szervezetfejlesztést, ami tudjuk, hogy elsősorban a humán
erőforrást akarja fejleszteni, nem pedig az intézmény működését akarja feltétlenül racionalizálni.
De mindegy, ezen most már túlvagyunk, csak legalább nem kellene erősíteni ezt a folyamatot.
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Néhány példát hadd mondjak, mert azt hiszem, ennyire van csak idő, illetve néhány
anomáliát az anyagból, amivel talán tudok segíteni. A 4. oldalon az önkormányzati intézkedési
terv minőségirányítási programjával kapcsolatban megemlíti az anyag, hogy az eddigi tartalmon
túl majd e tervezés során kell figyelembe venni a szociálpolitikai igényeket és a helyi munkaerő-
szükségletet is. Nem tudom, hogy ha ez április végén bekerül a törvénybe ilyen módon, akkor
hogyan tudják majd az önkormányzatok végrehajtani, tudniillik nincs semmilyen adatuk. Látjuk
itt, hogy a regionális fejlesztési intézetek vagy tanácsok feladata lesz majd ezeknek az adatoknak
utánanézni, vagy valamilyen módon kezelni az adatokat, tehát aggályosnak tartom, nehogy a
törvénykezésbe már hamarabb bekerüljön valami olyan, amit nem fognak tudni végrehajtani.

A másik pedig az, hogy most módosítják az önkormányzatok az ÖMIP-jüket, és az
intézményeknek március 31-ig kell módosítani az IMIP-jüket, amelynek a törvény szerint az
ÖMIP-re kell alapulnia. Tehát csak felhívom a figyelmet arra, hogy tényleg elegük van már
abból, hogy ezeket a dokumentumokat újból és újból elő kell venni, és valamit változtatni rajtuk.

A szakképzéssel kapcsolatban az a gondolat merült fel bennem, hogy a szakképzési
szervezési társulásoknál – talán ezek a tiszkek már ilyen alapon szerveződtek – nem érzem a
folyamatosságot, a kapcsolatot az eddigi változások és az itt vázolt elképzelések között. Például
ezek a tiszkek ezt a szerepet akarták betölteni. Tudjuk, hogy nem teljesen problémamentes a
működésük, illetve én konkrétan jártam ilyen tiszkbe szakértőként dolgozni, és ott is a
pedagógusok ellenállásán törik meg ez az egész. Valaki fölvetette, hogy érdekeltté tenni az
intézményeket, a pedagógusokat. Úgy néz ki, hogy ha ez hiányozni fog a továbbiakban is, akkor
itt mindig-mindig megtörnek azok a jó szándékok, amik a nemzetközi trendeknek megfelelőek.

Szeretném megerősíteni, amit Vekerdy tanár úr mondott. Részben biztos azonos a
célcsoportja a családsegítő szolgálatnak és a nevelési tanácsadónak, de azért elég nagy eltérés is
van. Én is meghallgattam a nevelési tanácsadók egyesületének vezetőjét, meg sok mindenkit,
tudom, Szüdi úrnál is elég gyakran lobbyztak, mert féltik ezt a harminc éve kialakult rendszert,
de volt iskolaigazgatóként is azt tudom mondani, hogy nem kellene összemosni ezt a dolgot, mert
a családsegítőhöz elsősorban a szegénység miatti támogatás igénybevételére fordulnak a
családok, és ott elsősorban a család áll a középpontban, míg a nevelési tanácsadóban inkább a
gyerek. A Maslow-féle szükségleti piramist megnézve, ahhoz, hogy pszichológushoz,
pszichiáterhez forduljak a problémámmal, először a fiziológiás igényeim kielégítése kell. Ezt a
kettőt nem kellene összemosni. Én úgy érzem, hiába ugyanazok a szakemberek – részben fedik
egymást –, de a rendszer, a szervezetek működésének a célja egészen más.

A gyerek hogy jelentkezik? Csak egy példát hadd mondjak! Tényleg végig kellene
gondolni, hogy mindezeknek milyen hatása lesz majd az intézmények működésében. Hogy egy
iskolán belül szervezzék meg több iskola tanulói részére a napközis foglalkozást – ez csak egy
példa –, egyszerűen nem tudom elképzelni. A gyerek jár egy iskolába. Ha közel van is, a
szomszéd iskolában, nem fog elmenni, hogy ott vegyen részt a napközis foglalkozáson. Ez csak
valamiféle gyerekmegőrzés lehet, nem a tanulás támogatása, segítése, ami azért jelen pillanatban,
remélem, még mindig folyik a napközis foglalkozásokon. Tulajdonképpen igen nehezen veszik
az emberek ezeket az összevonásokat, meg hogy akkor én átmegyek egy másik épületbe. A
gazdaságosság és a hatékonyság szempontját értem, de vannak határai, amit meg lehet tenni
ebben.

A kollégiumoknál nem egészen értettem, hogy itt most majd fizetni kell-e a hétvégén a
kollégistáknak. Ez nem volt világos megfogalmazás, hogy itt mire gondol az előterjesztő.

A 16. oldalon a teljesítmény elismerésének a rendszere. A pedagógusteljesítmény-
értékelés szempontjaival, eljárásrenddel kell kiegészíteni a minőségirányítási programot március



35

31-éig az intézményeknek. Felmerült, hogy akkor ösztönzési rendszer, mert ennek mindenütt
együtt kell létrejönnie. Minek rangsoroljuk egymást, mire szól különben? Zárójelben mondom
csak, most dolgozom iskolákkal, intézményekkel, és ők azt mondják – nagyon szomorú, hogy így
gondolkodnak –, velünk csináltatják meg azt a rendszert, aminek alapján majd kiszűrik a
pedagógusokat. Legyünk őszinték, valószínűleg erre is kell majd használni, de ösztönzésre is. Itt
láttam valamit, ezt a bizonyos munkavégzésért járó keresetkiegészítést. Lesz-e forrása? Mert ez
nagyon kicsi összeg most, és jelenleg a minőségirányítási csoport munkájának elismerésére
használják föl. Azt onnan el fogják venni, de ez az összeg nagyon kevés ahhoz, hogy valamiféle
ösztönzésre lehessen használni. Nem derül ki, hogy ehhez lesz-e valamilyen forrás is.

Elnézést, közben kérdeztem is, tudom, nemcsak véleményt mondtam, de akkor egyelőre
ennyi, köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólók voltak még – regisztráljuk: Szebedy
Tas, Vass Vili, Loránd Ferenc, Závodszky Géza, én is szeretnék egyet hozzászólni, HUNYADI
Zsuzsa, Trencsényi László. Úgy tervezzük, hogy tizenöt percig még hozzászólás, utána Szüdi
János államtitkár úr tud válaszolni, és utána folytatjuk. Ameddig jutunk, jutunk. Amikor letelt,
tizenöt percre át kell adni a szót Szüdi Jánosnak, mert neki el kell menni, és mi folytatjuk,
Brassói Sándor itt marad. (Dr. Szüdi János: Nem kell átadni!) De én szeretném, hogyha valamire
tudnál reflektálni.

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Az állásfoglalás-tervezetet három nappal elküldjük –
sztahanovista munkában –, és arra válaszoljon János!

DR. SZÜDI JÁNOS: Én nem láttam semmilyen állásfoglalás-tervezetet, nem tudok rá
válaszolni...

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Most mire válaszol?

ELNÖK: A felvetett kérdésekre. Tessék, Szebedy Tas, parancsolj!

SZEBEDY TAS: Köszönöm szépen. Egyrészt nagyon jó, hogy körbejárjuk a kérdést,
mert rengeteg dolog, amit mondani szerettem volna, már elhangzott. Próbálom a nekem
fontosabbakat kiszűrni.

Amikor az anyagot elolvastam, mivel „koncepció” az elnevezése, a koncepcióelemeket
kerestem benne. Egy koncepció nyilván rendkívül fontos, azt hiszem, a törvény jelenlegi
állapotában ez egy nagyon nagy előrelépés, hogy egy kérdéskörben, illetve megfelelő kihívásokra
válaszolva keres utat. Ilyen értelemben nekem nagyon tetszett első olvasatra az anyag. A második
olvasásnál már az előítéleteim is kezdtek előtörni, mert a koncepció meghirdetett elméletei közül
gondolom, nem arról szól a demográfiai kihívás, hogy amikor nő a gyereklétszám, hogyan
fejlesztik az oktatást, hanem arról, hogy amikor kevesebb a gyerek, mit kell összevonni. A
költséghatékonyság már nyíltabban vállalt ilyen koncepciózus elem, amely a pazarló, egész
oktatásra fordított költségkeretek valamilyen takarékosabb felhasználását keresi – erre találtam a
legtöbb elemet a koncepcióban, tehát azt hiszem, itt elég átfogó és tényleg koncepciózus az
anyag. Ezen a ponton, azt hiszem, elégedett voltam. De nekem egy koncepcióban nem ez a
kiemelkedő elem, hogy a költséghatékonyság önmagában érvényesül-e, bár valóban fontos rész
és elem minden nagy rendszer működtetésénél.
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A településszerkezeti tényezőkből adódó esélykülönbségeknél az esélyeltérésnél Nahalka
tanár úr szerencsére már tett említést, hogy bizony, itt a legfontosabb nem koncepciókérdés,
hanem a szociális eltérésekre való valamiféle válasz, ami részben kormányzati, részben
oktatáspolitikai kérdés. De önmagában csak hatékonysági elemekkel, meg demográfiai
kihívásokra való válaszokkal ezt az esélykülönbséget – döntően szociális okokból előálló
esélykülönbségeket – nem tudja kezelni ez az anyag, és szerintem nem is lehet, hogy ilyen
értelemben adjon egyértelmű válaszokat. Ezek sokkal összetettebb társadalmi problémákkal
függnek össze, és nagyon sok pénzbe kerülnek. A hatékonysággal szemben ezeknek a megoldása
az egyik legdrágább problémája egy kormányzati vállalásnak, amikor egy ország oktatási
helyzetén gondolkodik.

Végül az egyenlő bánásmód követelményeinek kérdésében éreztem, hogy vannak pozitív
törekvései ennek az új koncepciónak – néhányat szeretnék is említeni –, ugyanakkor az egyenlő
bánásmódnál nekem rendszeresen gondom az, hogy van ez a bizonyos Prokrusztész-hasonlat. Ha
az egyenlő bánásmód azt jelenti, hogy mindenkinek mindenből ugyanannyit próbálunk, az csak
úgy működik, hogyha mindenkinek mindenből a legkevesebbet adjuk. Ez egy óriási veszély.
Olyan fajta egyenlő bánásmód, ami leviszi a közoktatás és a szolgáltatások szintjét egy
minimumra, és ezzel tudja biztosítani, hogy lehetőség szerint a bánásmód egyenlő legyen. Ennek
a szociális összetevői miatt sajnos az lesz a hatása, hogy a nagyobb tömegek kapnak kevesebbet,
és nagy lesz a különbség egy más szociális réteghez képest, ami az országon belül nyilván kezd
kialakulni, aminek az esélyei és lehetőségei a privát szolgáltatások körében végtelenné válnak, a
tömegszerű lehetőségek pedig nagyon kisszerűvé.

Én itt két feladatot határoznék meg pluszban. Az anyagban nem érzékeltem elég
hangsúlyosnak, hogy kétféle egyenlő bánásmód problematika létezik. Úgy gondolom, az egyenlő
bánásmód elvi alapja az, hogy mindenkinek a képességeihez, tehetségéhez, lehetőségeihez és
szükségleteihez mérten kell valamilyen hasonló elbánásban részesülnie. Adott példával, ha egy
sántát és egy versenyfutót ugyanazzal a lehetőséggel kínálunk meg a sportolás kereteiben, az
mind a kettőnek rossz, ugyanis a futóbajnoknak nem adjuk meg a kifejlődés lehetőségét, a sántát
pedig olyan helyzetbe kényszerítjük, amiben nyilván soha nem fog tudni a versenyfutóval azonos
pályán indulni. Tehát egyrészt az esélyegyenlőség a hátránykompenzálás területén sokkal több
pénzt és beruházást igényel, mint amennyit a jelenlegi rendszer biztosítani tud.

Másrészt ami az anyagban úgy érzem, teljesen elsikkad, az pedig a tehetséggondozás. Egy
ország két irányba kell, hogy elkötelezett legyen: részben a nagyszámú átlagos polgároknak
biztosított lehetőségekben, részben a hátránykompenzációban, a leszakadók vagy a szociálisan
visszaszorultaknak biztosított lehetőségekben, és végül a tehetségek ápolásában, ami pedig egy
ország felemelkedésének úgyszintén fontos kérdése.

A nevelési tanácsadás és a családsegítés összevonásával kapcsolatban száz százalékban
osztom az előttem szólók véleményét; azt gondolom, hogy teljesen különálló feladatokról van
szó. Ha a hatékonyság és a takarékosság ügyében születik meg ez a koncepció, az érthető, de ez a
rendszert jobbá nem fogja tenni, legfeljebb egy minimális, rövid távú megtakarításra ad
lehetőséget.

Emellett szeretném fölvetni azt a kérdést, hogy egy korábbi, a rendszerváltás után
felvetődő kérdés volt - amire ma még nagyobb igény van, mint a 15 évvel ezelőtti időszakban -
az iskolákon belüli nevelési tanácsadás, illetve pszichológiai, pszichiátriai feladatok szüksége. Ez
az igény sokszorosára nőtt az elmúlt időszakban. Az egész társadalom egy kicsit frusztráltabbá
vált, így a gyerekvilágban, a gyerekek érdekkörében az ebből következő terheltségek és
problémák iskolán belüli szakember létezését és munkáját teszik nélkülözhetetlenné. Ezt egy
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utazó nevelési tanácsadási rendszer soha nem fogja tudni kezelni, az olyan lesz, mint amikor az
állatorvos egy egész megyét lát el, és mindegyik tehenet megpróbálja valamilyen módon fedezni,
és van, ahol sikerül, van, ahol nem. Az iskolán belüli megoldás drágább, mint a mostani rendszer,
mert takarékossági és hatékonysági elven az ott létrehozott szellemi érték vagy a gyerekek
ápolásában, vagy jobb lelki állapotában térül meg hosszú távon, és a társadalom fizeti meg, ha ezt
elspóroljuk közép- vagy rövid távon. Tehát ezt egyértelműen pénzkérdésnek tartom.

A művészeti neveléssel kapcsolatban Vekerdy Tamás, illetve néhány előttem szóló
véleményét szeretném csak megerősíteni. Tragikus, hogy abban az időszakban, amikor a
közoktatás egész területén a képességfejlesztő nevelésről beszélünk - és erről szól a NAT; tudom,
hogy Vass Vilmos nem örül, hogy ezt én újra és újra előhozom, de előhozom -, az mindig
időkérdés. Tehát mindig tanítási idő kérdése az, hogy a képességet hogyan tudjuk az
intézményben fejleszteni. Nem történt meg az az áttörés, és az anyagban sincs koncepciózus
segítség ebbe az irányba, hogy több idővel, művészeti neveléssel, gyakorlati életre neveléssel egy
picit az iskolában a képességfejlesztés irányába történhessen meg a teljes paradigmaváltás.

Hasonló problémát érzékelek az utazó nevelési tanácsadónál, mint az utazó pedagógusnál.
Ez is egy takarékossági megoldás. Valóban kiváló dolog, ha lesznek olyan szuper pedagógusok,
akik bármely iskola bármely osztályában bármilyen módon ugyanazt a tantárgyat akármilyen
káposztafejnek tudják előadni. Ez viszont két problémát vet fel. Egyrészt azt, hogy a helyi
ismeret és a beágyazottság hiányában ezeknek a minősítése nagyon problémás és nehézkes lesz.
Másrészt az utazó pedagógus minél több helyen van, annál kevésbé lesz köze személyesen
azokhoz a gyerekekhez, ha több intézményben kell szerepelnie, akikhez bekerül. Gyuri emlegette
azt, hogy az iskola egy belső játszma, ami személyek közötti viszonyokról szól. Ebben a
rendszerben az utazó pedagógus egy idegen megoldás, tehát kifejezetten nehézkesnek látom a
behozatalát.

A humánszolgáltatás többcélú intézményekben való megjelenítése egy pozitív és
bizonyos körülmények között támogatható cél. Erre – itt már történt róla említés – volt kísérlet az
elmúlt időszakban. Egytől óvakodnék mindenképpen koncepciószinten. Ez nem egy generál
megoldás, tehát van olyan környezet, ahol a többcélúság részben takarékos, részben hatékonysági
okokból jó. Nemzetközi példák mutatják, hogy vannak olyan többcélú intézmények, ahol
kisközösségek nagyon sokféle feladatot egy iskolára vagy egy iskola és egyéb célú intézményre
rá tudnak építeni. Van, ahol ez jó. Nagyon sok helyen azonban pont nem ez a jó, kifejezetten
azokban a körzetekben, ahol a hátránykompenzálás lenne fontos. Ez ott működik, ahol van egy
átlagosan jó polgári közösség, egy kis intézményben össze tud jönni a közösség, és sokféle
funkciót el tud látni, tehát egyszerre van művészet, zene, oktatás, óvoda, könyvtár, satöbbi. Egy
olyan helyen viszont, ahol nem jön be ebbe a közösségbe a nincstelen, a hátrányos helyzetű vagy
a roma származású gyerek - és idő sincsen, mert fizetett pedagógusokat akarunk megspórolni az
összevonással -, épp arra lenne szükség, hogy helyi kis intézmények sok időráfordítással és
bizony nagyobb pénzügyi eszközökkel ellátva segítsenek a kiegészítő feladatok ellátásában.
Tehát egyénileg, területenként és régiónként azt, hogy az integrálás, az összevonás vagy a kis
intézmény erővel való fenntartása a megoldás, ezt külön-külön kellene kezelni. Itt Nahalka tanár
úrhoz hasonlóan kutatásokra, illetve különböző felmérésekre vagy hatástanulmányok vizsgálatára
utalnék én is vissza, ami nélkül nem lehet megkülönböztetni két helyet.

Amit én az egész anyagban egy idegen résznek és új szempontnak találok, az az Oktatási
Hivatal, a hatósági ellenőrzés kérdése. Itt szerintem összemosódik valami a koncepcióban. Két
dologra szükség van. Valóban szükség van hatósági ellenőrzésre, de hosszas vita előzte meg az
elmúlt 15 évben a szaktanácsadás rendszerének szétesését vagy legalábbis jelenlegi átalakulási
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folyamatát. El kellene választani a hatósági jellegű ellenőrzést, ami a törvényesség betartására és
a joggyakorlásra vonatkozik, és a szakmai jellegű ellenőrzést, ahol én a hatósági jellegű
intézkedésként történő bírságolást nonszensznek érzem. Itt a feladat mindenképpen segítő
szándékú, tehát az intézmények fejlesztésében megjelenő segítő szándékú ellenőrzést tartanám
kivitelezhetőnek. Azt pedig, hogy egy intézményben 100 ezer és 1 millió forint közötti bírsággal
intézkedhessen egy hatósági ellenőr, egyszerűen a mai közoktatási körülmények között
értelmezhetetlen javaslatnak tartom. Ha a félelemkeltés a célja, akkor szerintem 100 milliót
kellene beleírni, tehát, hogy az, aki elkövet valamit, élete végéig az adósok börtönébe kerüljön.
Nem tudom, melyik oktatási intézmény vagy melyik személy tud kifizetni 1 millió forintot, még
ha jogos is. Inkább börtönbe kell zárni, vagy megszüntetni a munkaviszonyát. Nem értem ezt az
összeget.

Az ösztönző rendszerrel kapcsolatban rendkívül fontos, nagyon pozitív dolognak érzem a
minőségbiztosítást, és alapkoncepció szerint szakmailag nagyon egyetértek, hogy erre szükség
van. Ennek a gyakorlati megvalósításával viszont tökéletesen nem értek egyet. Megint
összekeveredik benne a hatósági, az ellenőrzési rendszer a valódi szakmai minőségi rendszerrel.
Ezt is külön kellene választani. A minőségi bérpótlékról előttem is említették, hogy azok az
összegek, amelyek eddig erre rendelkezésre álltak, ennek az adminisztrációjára elmentek. Amíg
nincs mellé pénz vagy valamilyen eszköz csatolva, ennek a minőségi rendszernek az igazi
ösztönző ereje nem fog működni. Az első, amit ezen gondolkodva meg kell teremteni, hogy
tényleges eszközök legyenek. Példaként említem erre az 50 százalékos béremelést, illetve a
korábbi közalkalmazotti bérpolitikát: gyakorlatilag minden emelő intézkedés a kisebb energiát
jutalmazta, a nagyobb energiát soha megtérülő formában a közoktatási intézményekben nem
tudta a minőségi, illetve a keresetkiegészítő eszközrendszer díjazni. Most a takarékossági
intézkedések körében a legtöbb intézményben ezek a keretek szűnnek meg, következésképpen
aki eddig is kevés energiával, kevés idővel és ráfordítással dolgozott, az kapja meg ugyanazt a
bért, amit eddig, aki pedig többet és pluszt tett hozzá – számos intézményt tudok mondani –, az
most kifejezetten rosszul jár.

A minőségértékelésnél – az előbb már említettem – külön problémának látom azt, hogy az
intézményen belül, illetve az intézménybe csak kívülről beköszönő pedagógusoknak a minőségi
megítélése komoly problémát és gondot fog jelenteni. Ezzel tehát kell foglalkozni.

Röviden, szerintem az anyag számos nagyon pozitív előrelépést jelentő elemet tartalmaz,
koncepciójában, úgy érzem, kicsit túl hangsúlyos a pénzügyi és a takarékossági szemlélet. A
többcélúság, illetve az összevont intézményi megoldást viszont, azt gondolom, nagyon sok
esetben helyi megoldásként, helyi hatástanulmány alapján és nem általánosságként érdemes
igénybe venni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Vass Vili majd a szünet után, előtte szeretném Szüdi
államtitkár úrnak átadni a szót a vita orientálására, néhány kérdés megválaszolására – és szünet
után folytatjuk a vitát.

DR. SZÜDI JÁNOS: Szeretettel köszöntök mindenkit. Szüdi János vagyok – azoknak,
akikkel még nem találkoztam, mert látom, sok új tag van. Köszönök minden eddig elhangzott
észrevételt és javaslatot. Én írtam az anyagot, úgyhogy veszem, hogy nem érthető, bár én eddig
azt hittem, talán érthető, de majd megpróbálom a jövőben szonáta formájában megírni – ami
nekem nehéz lesz.
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Néhány dologra próbálnék csak rámutatni, ami ezek szerint tényleg nem jó, ha nem tűnik
ki belőle:

Először is nem új törvényt írunk, csak néhány dolgot hozunk, folytatva egy olyan
törvénykezési folyamatot, ami lehet jó is meg rossz is, de folyamat, hiszen a múlt évben kétszer
is módosult a törvény, például a minőségbiztosítás-értékeléssel kapcsolatos dolgok akkor
kerültek a törvénybe, a sajátos nevelési igényű gyerekek ügyei benne vannak, és tulajdonképpen
csak néhány gondolattal egészülnek ki ezek a rendelkezések, vagy fejlődnek tovább, de nem
generálisan próbáljuk megváltani az egész közoktatást.

Nem vitatom, mindenki tudja, hogy az egész állam előtt ott áll az a feladat, amit a
konvergenciaprogram meghatároz. Nem tagadom, hogy vannak ebben ilyen elemek és ilyen
elvárások. A közoktatásnál három szót szoktam emlegetni: hatékonyság, szakszerűség,
törvényesség – e három követelménynek kell megfelelnie az ellátási rendszernek, és ehhez képest
próbálunk megoldásokat találni.

Nagyon fontos, hogy ami itt le van írva, nem kizárólagos, nem vált föl semmit, és nem
szorít ki. Nem mondja azt, hogy csak ez, nem más, és nem mondja azt, hogy itt fognak dönteni.
Önkormányzati feladatellátás van, önkormányzati döntési felelősség alapjaiban – mert egyéb
intézményfenntartók is vannak, de ezt most hadd ne hozzam föl. Ezzel az önkormányzatok
mozgásterét kívánjuk bővíteni, nem leszűkíteni. Önkéntes a kistérségi társulás. Arról lehet
vitatkozni, hogy jó vagy rossz, de önkéntes.

Az önkéntes regionális társuláshoz szeretnénk kereteket adni. Ez a regionális társulás arra
lenne jó, hogy nézze meg valaki a felnőttképzést, a közoktatást és a felsőoktatást, hogy mit csinál
együtt. Mind a három helyen van szakképzés. Valaki azt mondaná, hogy meghatározom a
fejlesztési irányt és a beiskolázási arányt. Ha például kell 300 ápolónő, akkor mondja meg, hogy
a felsőoktatás képez 150-et, és ne képezzen akkor 300-at a közoktatás, mert 450-re nincs szükség.
De ez önkéntes társulás, nem kötelező. Szeretnénk hozzácsatolni a Nemzeti Fejlesztési Terv
támogatását, meg a Szakképzési Alapból nyújtott támogatást, és vagy belép a fenntartó, vagy
nem lép be. Úgy szeretnénk kialakítani ezt a társulást, hogy ehhez csatlakozhassanak a
felnőttképzési intézmények, a nem állami intézmények, önként, ha akarnak, ha úgy gondolják,
hogy el tudják fogadni ezt az irányt, hogy nekik jó, ha megmondják, hogy mire képezzenek – és
ehhez próbáljuk begyűjteni az információkat regionális szinten. Nem többről van szó. Amelyik
fenntartó nem akar, nem jön be.

Ugyanígy bővítjük mindig az intézményalapítási lehetőséget. Ilyen lenne ez az egységes
iskola és kollégium. Senki nem mondja, hogy nem lehet külön kollégium, senki nem mondja,
hogy nem lehet közoktatási intézmény, csak ez is egy lehetőség, amit vagy választ az
önkormányzat, vagy nem. Nyilván akkor tudja választani, hogyha a kollégium nem huszonöt
helyről fogadja a tanulókat, hanem egyről vagy kettőről, akkor meg tudja oldani. Rá van bízva,
egy kínálati piac, kínálati lehetőség.

A minőségpolitika többször előjött. Igen, nagyon nehéz kérdés. Azt kell mondanom, hogy
kormányzati célkitűzés. Lehet jó vagy rossz. Nem öröm. Nekem sem öröm: nyolcvan oldalt kell
kitöltenem havonta, hetente, kéthavonta, néznem kell, ki mit csinál, nyilvántartani. A közoktatás
ebben élen jár, és én nem mondom, hogy jó, nem mondom, hogy nem lehet javítani. Benne van
törvényben. Háromszintű közoktatás fogalmazódik meg: ágazati, fenntartói és intézményi. Ennek
a háromnak kell valamilyen formában összeérni, és ehhez próbálunk pénzt teremteni. Most
fogunk kiírni egy pályázatot, lehet majd pályázni, próbálunk programokat föltenni, és próbálunk
a jó munkát végző intézményekhez is pályázati úton pénzt, lehetőséget adni. Fognak tudni
pályázni. Azt hiszem, 1 milliárd forint, nem nagy összeg, de kezdő lépésnek jó.
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Egy sajátos pályázatot írunk ki, aminek az a lényege, hogy azok az intézmények
pályázhatnak, amelyek alulteljesítettek – ez teljesen új –, azért, hogy szakértőt tudjanak igénybe
venni, Sándor majd elmondja, hogy milyen vonal alatt. Nem megbüntetni akarunk bárkit, hanem
ha feltárják, hogy ott valami nem jó, megkapja az intézmény, hogy készítsen egy fejlesztési
tervet, és ehhez próbálunk pénzt adni, meg segítséget.

Szeretném elmondani, hogy folyik a NAT felülvizsgálata, nemsokára ide fog jönni az is.
Folyik a pályázatok előkészítése. Folynak a különböző rendeletek. Magyarul, egy törvény nem
alkalmas arra, hogy minden célt megvalósítson, együtt viszont reméljük, hogy siker lesz.
Szeretnénk, ha a különböző társulások támogatást kapnának, szeretnénk, ha az egységes 12
évfolyamos középiskolák meg tudnának valósulni. Azt kérdezik, hol a tanulói érdek: például itt.
Azt mondjuk, hogy a kistelepülésen lévő iskolák társuljanak egy városi középiskolához, legyen
egyenes a gyerek útja, ne kelljen felvételizni – most tiltotta meg a törvény –, mondja meg a
pedagógiai program, hogy hogyan halad tovább a gyerek. Minek felvételizni, ha abba az iskolába
jár, ahol továbbhaladhat a következő évfolyamra? Ezt kellene továbbvinni, és akkor a
szegregáció ellen nagyon sokat tesz a közoktatás.

Miért kell az önkormányzati programokat nézni? Nem kell felülvizsgálni, ez benne van
már két éve. Nem tudtuk elérni, és ez egy kudarc, hogy az esélyegyenlőségi törvénybe
bekerüljön, hogy minden településnek kötelező esélyegyenlőségi programja legyen - most nem
mondom el, hogy miért -, ezért van benne a közoktatási törvényben, hogy a fenntartó a saját
programjába illessze ezt be. Most soviniszta vagyok, igen, szűk látókörű; azt mondom, hogy a
közoktatás a településigazgatás része. Helyezze be a szociálpolitikába, a gyerekvédelembe, a
foglalkoztatásba, mindenbe, ami összefügg a közoktatással. Ide tartozik az egészségügy is. Ez
benne van a törvényben, és meg tudják csinálni. Ahhoz, hogy egy gyerek iskolába tudjon járni,
legyen ruhája, legyen étkezési lehetősége, legyen tankönyve, menjen el az iskolába, kapja meg a
segítséget. Legyen iskolaotthonos felkészítés is, ami szintén nagyon jó lenne, ha terjedne, és
ehhez is megpróbálunk pályázatokat írni és adni.

Úgy érzem, hogy az iskolai önállóság itt nem sérül, ez a törvény nem foglalkozik az
iskolai önállósággal. Az Oktatási Hivatal - ez benne van ma is a törvényben - hatósági ellenőrzést
végez. Négyféle rendszer van. A szaktanácsadás segítő rendszer, nincs köze az irányításhoz.
Hogy jó vagy nem jó, azon el lehet vitatkozni, de ez egy másik rendszer. A szakmai
ellenőrzésnek külön pontja van. A szakmai ellenőrzés segítségnyújtás, feltárás, ennek a része az
országos mérés, értékelés és a különböző állami vizsgák. A hatósági ellenőrzés csak olyan
ügyeket vizsgálhat, amik mérhetőek, értékelhetőek. Van ennek egy tanügyi igazgatási
dokumentuma egy adott intézményben. Hogy sértik-e az egyenlő bánásmód követelményét,
sértik-e a felvételire vonatkozó jogszabályt - felvételiztetnek az általános iskolákban, holott tiltja
a jogszabály -, ezt gonosz dolog kimenni megnézni? Azt gondolom, nem. A tanulók érdekében
meg kell néznünk. Hogy sok-e ez az 1 millió, vagy nem sok? Hát nem fognak kiszabni ennyit, az
teljesen nyilvánvaló, de ahol ötödször jár kinn a hivatal, és nem történik semmi – mert a
fokozatosság elvét azért mindig meg kell tartani –, ott úgy gondolom, a gyerek védelme
érdekében ez a lehetőség nem rossz.

Vekerdy tanár úr kiment; az ő kérdésére a választ majd elmondom, ha visszajött.
A pedagógus érdekeltségével kapcsolatban azt szeretném betenni ebbe a törvénybe, hogy

az intézményi helyi teljesítményértékelésnek döntő szava legyen a munkáltatói intézkedésekben,
akár leépítésről, akár jutalomról, akár béremelésről van szó. Tehát azt szeretném, ha bekerülhetne
a törvénybe, hogy a munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony megszüntetésének is alapjául
szolgálhat, ha valaki nem teljesíti azt, amit a közösség saját maga meghatározott. Ha minden
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igaz, teljesítmény alapú illetményrendszer elkészítésére is lehetőséget fogunk kapni, és akkor
elképzelhető, hogy a közeljövőben nem az idő lesz az, ami előrehaladást eredményez, hanem az a
teljesítmény, amit majd ki kell dolgozni. Ebben benne lehet az osztályfőnök, mert teljesítmény,
benne lehet a második szakképesítés, mert teljesítmény, benne lehet a szakvizsga, mert
teljesítmény, benne lehet a nehezen kezelhető gyerekekkel való foglalkozás, mert teljesítmény, és
benne lehet a nem tudom én, mi, mondjuk az, hogy a teljesítmény alapján a szülők vagy a diákok
fölterjesztik, tehát sok minden elképzelhető. Ez egy folyamat, ennek az első lépéseit próbáljuk
most megtenni.

A tartalom hiányzik, a nevelés – amikor majd jön a Nemzeti alaptanterv, ott ez nagyon jól
meg tud jelenni. A törvény ebben az értelemben nem változik: Nemzeti alaptanterv, pedagógiai
program, helyi tanterv.

Az SNI gyerekek ügye, azt mondják, egyszerű dolog. Nem egyszerű, sőt azt mondom,
hogy nagyon problémás. Én 1993-ban is ott ültem a Parlamentben, amikor úgy került benyújtásra
a törvény, hogy testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos. Vidáman ültem, mert azt hittem,
hogy rendben van. Igen ám, de jelentkezett valaki, hogy az autistát is írjuk be. Beírtuk. Abban a
pillanatban jelentkezett valaki, hogy a mutizmust is írjuk be. Hát az még belefér, írjuk be... Aztán
jött a diszgráfiás, a diszkalkuliás, a „diszpinty” és nem tudom még, mi. Akkor azt mondtam, hogy
próbáljunk egy összefoglaló fogalmat találni, és tegyük be azt, hogy más fogyatékos. Erre azt
mondták a szakemberek, hogy ők majd megmondják, mi az, hogy más fogyatékos. Nem tudták
megmondani.

Ez a paragrafus majdnem olyan, mint a 8. § elöl, amelyik a tartalmi követelményekkel
foglalkozik: változik állandóan. Ilyen a fogyatékos fogalom is, mert aztán bejött a pszichés
fejlődési zavarai miatt ilyen-olyan hátrányos, és kiderült, hogy ez sem jó. Most próbálunk erre
megoldást találni. Mi lenne a lényege? Az, hogy azokra a gyerekekre, akik diszesek, kidolgoznak
most egy etikettet, mert ez ma hiányzik - már majdnem készen van -, ami alapján egységes
bírálati szempontokat fog alkalmazni az összes szakértői bizottság és a nevelési tanácsadó.
Mondták a szakértők – mert én nem értek hozzá, én csak idegen tollakkal ékeskedem –, hogy egy
gyerek attól függően, hogy hova sorolják be, vagy magatartászavaros vagy fogyatékos. Ennek
van egy európai trendje, ami alapján ha 18, akkor még ide tartozik, ha 19, akkor oda. Ehhez
készítenek egy etikettet, és elkezdődött a szakértők felkészítése arra, hogy ezt alkalmazni tudják.
Ehhez most megint adunk pályázati pénzt a nevelési tanácsadók részére, hogy ők is meg tudják
tanulni, mert ez jelenleg probléma. Jelen pillanatban nyolc per folyik a szakértői bizottságok
ellen; nem tudom, hogy mi lesz a vége. Én nem kárhoztatom a szakértői bizottságot, mert nagyon
nehéz eldönteni, hogy valaki enyhe értelmi fogyatékos, vagy sem. Ezt azért merem mondani,
mert a feleségem pszichiáter, többször megkérdeztem tőle; borzasztó nehéz, mert határesetek
vannak, és nem lehet tudni, hogy mi jobb a gyereknek: ha ott marad az általános iskolában és
nem tudnak vele törődni, vagy ha átmegy az enyhe értelmi fogyatékosok iskolájába és ott kap egy
szeretetteljes légkört. Nem tudom. Az lenne a lényeg, hogy most megvizsgálják ezeket a
gyerekeket még egyszer, orvos bevonásával. Azt ígérték nekem az orvos szakértők, hogy ők
tudják segíteni a nevelési tanácsadókat, és meg tudják mondani, hogy melyik kör hova tartozik.
Ezt a folyamatot próbáljuk ebben az évben végigvinni.

Mi a nevelési tanácsadás új szerepe? Mondok egy számot: ha iksz számú gyerek kikerül a
sajátos nevelési igényűek köréből, ez ikszszer 200 ezer forint. Ezeket a 200 ezer forintokat
szeretnénk átvinni a szakszolgálathoz, pályázati úton úgy odaadni, hogy a nevelési tanácsadó
megrendelői szerepbe kerülhessen, és az iskola, az óvoda és a kollégium megkapja a pénzt, a
segítséget és támogatást ahhoz, hogy ezekkel a gyerekekkel foglalkozni tudjon. Elkészítik a
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szakértői véleményt. Az utazópedagógus-hálózat azért jó, mert ahol például sajátos nevelési
igényű gyerek van, ott nem kell hogy főállású pedagógus legyen, mert azt mondja a törvény,
hogy elég, ha a pedagógus munkáját segítik. Ha nem ezt mondaná, akkor nem lehetne integrálni,
mert annyi gyógypedagógus az egész országban nincs, hogy két-három gyerek kedvéért egy
iskola fölvegyen egy gyógypedagógust, de az utazó gyógypedagógus, utazó logopédus és a többi
tudja őket segíteni. Tehát nem arról van szó, hogy a magyartanár utazzon, de az sem lehetetlen. A
szakképzésben is vannak olyan felkészítési módok, amikor nincs szakember. Hát akkor jusson el
valahogy az iskolába. Vagyis nem szeretnénk tönkretenni az intézményeket - én mindig is
tiszteletben tartottam az iskolai önállóságot -, viszont az önkormányzatok részére kínálati
lehetőséget, bővítést próbálunk nyújtani, és közben folynak azok a szakmai munkák, amelyekről
rövidesen tájékoztatást fognak kapni.

Köszönöm szépen. Nagyon hosszú voltam?

ELNÖK: Nem, hajszálpontosan egy óra van. Nagyon megköszönöm a választ. A vitát
nem hagyjuk abba, hanem felfüggesztjük egy kicsit; húsz perc szünet után folytatjuk Vass
Vilmos hozzászólásával. Köszönöm, államtitkár úr.

DR. SZÜDI JÁNOS: Elnézést kérek, de éppen ebben az ügyben kell átmennem egy pár
házzal arrébb, hogy megpróbáljam meggyőzni az ott lévőket is, hogy a közoktatás tovább tud
működni.

Köszönöm szépen.

(Szünet: 13.00 – 13.30)

ELNÖK: Tisztelt Tanács! Ahogy illik, a 20 perc szünet 30 perces volt – de ezt tudtuk
előre. Folytassuk az ülést, Vass Vili a következő hozzászóló.

DR. VASS VILMOS: Tisztelt Köznevelési Tanács! Három dologban szeretnék
hozzászólni az anyaghoz. Az egyik egy átfogó, a másik kettő egészen konkrét.

Az átfogó arról szólna, egyetértek Horn Györggyel a tekintetben, hogy végre van egy
olyan anyagunk, aminek a címében az van, hogy koncepció, és igyekszik olyan gyakorlati
problémákra választ keresni, ami azért nem minden korábbi koncepcióra volt jellemző. Ráadásul
én megnéztem a középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiában, az elején azt a SWOT-elemzést,
ami a magyar közoktatásról szól, és örömmel tapasztaltam, hogy abban a gyengeségeket vagy
veszélyeket tekintve néhány terület visszaköszön ebben az anyagban, tehát van azért egymásra
építettség. Ebből a szempontból kifejezetten pozitív.

Nem érzem azonban, hogy a hatékonyságot és minőséget javító intézkedésekről van szó.
Ha elolvassa az ember az anyagot, nincs egyensúlyban. Én úgy érzékeltem – és a két konkrétum
erről szól majd -, hogy a hatékonyságra keresi a válaszokat az anyag, és a minőséget javító
intézkedésekben szerintem egy kicsit gyengébb a színvonala. Ráadásul kifejezetten
költséghatékonysági szempontból keresi a válaszokat.

Az utolsó átfogó meglátásom: szóba kerültek a nemzetközi trendek. Egy nagyon fontos
trend biztos van, és itt egyetértek Nahalka Istvánnal, amit az utóbbi közel több mint két
évtizedben a fejlett világ pedagógiája talán már le is játszott, hogy nem lehet erőteljesen
szelektív, szegregáló rendszer, amely a minőséget adja. Erre nincs válasz, pedig ez lenne a
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kiindulópont, hogy mit tudnánk tenni azzal a nagymértékű szelektivitással, amely a gyermekek
tudásában nem pusztán a PISA-vizsgálatok óta jelent meg, hanem pontosan tudjuk a 80-as évek
eleje óta, hogy a gyermekek olvasási, szövegértési kultúrájában mit jelent a családi háttér. Erre
vonatkozóan nagyon pontos, világos adatok vannak. Én elfogadom, hogy a gazdaság igényeire és
a munkaerőpiac elvárásaira helyeződjék a hangsúly, de hogyha minőséget javító intézkedéseket
is tartalmaz az anyag címe, nagyon fontosnak tartom, hogy a másik alapvető pillére a
bevezetőnek ezzel a fajta szelektivitással foglalkozzék, és válaszokat adjon erre.

Két konkrét dolog van, amire szeretnék utalni. Az egyik a 3. oldalon a szakképzéssel
kapcsolatos rész. Nem tudom, talán Zsuzsa éppen ezért osztogatja ki a Nemzeti alaptantervet.
Sokat segít abban, hogy a mondandómat el tudjam mondani. Ha megnézik, kedves kollégák, a
harmadik oldalon, az iskolai rendszerű szakképzés akkor tud eleget tenni annak, hogy a munkába
állásra alkalmassá teszi a tanulót, ha olyan ismeretanyagokat közöl... Itt felhívnám az alkotók
figyelmét arra, hogy 2002 óta a tartalmi szabályozás rendszere nagymértékben előtérbe helyezi a
kompetenciákat, amely kompetenciákban nyilvánvalóan van ismeret, van képesség és van attitűd.
De hogy itt expressis verbis a szakképzés rendszerében pont erre helyeződjék a hangsúly, hogy
akkor lesz majd alkalmas a tanuló a munkába állásra – a szakképzésbe járó tanuló –, ha
ismeretanyagokat közlünk neki, ez valami drámai és fals megfogalmazás, és mindennel
szembemegy, ami az utóbbi években történt, nem beszélve a korábbi időszak pedagógiai
törekvéseiről, amiről meg Vekerdy tanár úr sokat beszélt. Ez, úgy gondolom, egy alapvetően
hibás megközelítés itt a szakképzés rendszerében. Ha a tevékenységekre helyeződne a hangsúly,
amiről hallottunk szép dolgokat, akkor talán alkalmasabbá tenné a tanulót a munkába állásra,
meg azokra a dolgokra, amikről itt még olvasunk.

A másik konkrét dolog a 18. oldallal kapcsolatos. A 18. oldalon azt olvasom főcímként,
hogy Az intézményi adatkezelés rendszerének bővítése. Amikor egy ilyet olvasok, az első dolog,
ami az eszembe jut, hogy a már eddig is összetákolt, rendkívül rosszul működő minőségbiztosító
rendszerünket fejlesztjük tovább? Vagy mi a jóisten lesz itt? És utána olvasom azért, hogy
megnyugodjak egy picit, hogy a tanuló fejlődésének nyomon követése. A tanuló fejlődésének
nyomon követése, ami majd a következő napirendünkben is benne lesz. Azért ha ezeket a
dolgokat megnézzük, kedves kollégák, egy nagyon pici dolog nincs benne, ami majd az átlagnál
is fontos lesz: a hozzáadott érték nincs itt benne. A hozzáadott érték azokban az országokban,
ahol tényleg nyomon követik a tanuló fejlődését, pontosan abban segít az iskoláknak, hogy ne
pusztán a mérési lobby által előállított adatokat zúdítsák rájuk, hanem meg fogják tanítani az
intézményt, a szervezetet, a pedagógust, hogy az adatokat tudja kezelni, és az egész mérési
rendszer, a tanuló fejlődésének nyomon követése arról szólna, hogy a fejlesztés érdekében
mérünk, nem pusztán az adatokért. Ez a különbségtétel itt nincs meg. Itt továbbra is azért
mérünk, hogy a mérési szakemberek számára kellő kielégülést jelentsenek az adatok, a
korrelációk, a regresszió, de úgy gondolom, ma már tovább kellene lépni a tekintetben, hogy
maga az iskolai szervezet ezeket az adatokat fel tudja használni, tudja értelmezni, és tovább
tudjon lépni a fejlesztésben. Ez nem a meglévő minőségbiztosító rendszer hibáit erősítené föl. Ha
az ember összegzi az elmondottakat, akkor itt a tényleges fejlesztő beavatkozások támogatásáról
van szó. Nem egyszerűen adminisztrálom a minőséget, és azt segítem és támogatom – mert ez is
kompetenciaalapú, csak ez az adminisztrációs kompetenciát erősíti. Gondolom, ezek az
elképzelések nem ezt szerették volna szorgalmazni.

Köszönöm szépen a figyelmet.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A következő hozzászóló Loránd Ferenc.
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DR. LORÁND FERENC: Nagyon röviden öt dologhoz szeretnék hozzászólni. Először
elmondanám, hogy amit mi itt olvastunk, az szerintem nem egy koncepció. Címében az,
azonkívül számos koncepcionális elem szerepel elszórtan benne, de hiányzik az az alapvető trend
vagy vonal, ami alapján ezt az egész anyagot egy egységes koncepciónak lehet minősíteni. Ez
inkább egy irányítási és finanszírozási dokumentum, és nem pedagógiai dokumentum. Ezt nem
hiányként mondom, csak azon bírálatok ellenében, amelyek pedagógiai dokumentumként
akarnák ezt értelmezni. Ahogy érzékeltem, bizonyos visszaélések korrigálására koncentrál az
anyag, ami különböző pozitív intézkedések kijátszásaként áll elő a rendszerben.

Nagyon fontos trendnek tartom, hogy a regionalitás irányába mozdul el és bővíti a
gondolkodást. Ez egy pozitív trend.

A közoktatási társulásokból – ez összefügg a regionális trenddel – az az értékpreferencia
hiányzik, amiért ezeket pedagógiai szempontból érdemes létrehozni. Vass Vilmossal meg
másokkal is teljesen egyetértve az alapvető problémája ennek a közoktatási rendszernek a
szelektivitás, magyarán a nemzet közkincsét képező kulturális javakat egyenlőtlenül osztja el,
méghozzá a társadalmi hovatartozás szerint, aminek egy elszíneződése a területi hovatartozás. A
közoktatási társulások nagyon fontos mozzanata lehetne, hogy a kisebb és nagyobb iskolák,
egymáshoz közelálló iskolák, alap- és középfokú iskolák meghatározott együttműködésével,
társulásával, szövetkezésével olyan folyamatokat hozzanak létre, amelyek az iskola méretétől és
elhelyezésétől függetlenül azt teszik lehetővé, hogy bármelyik iskolába iratkozik be valaki az
első osztályba, az útja egy belső értékelési rendszerrel biztosítva legyen az érettségiig, illetve
addig a kilépési pontig, ahol ő el akarja hagyni a közoktatási rendszert. Enélkül közoktatási
társulásról beszélni a dolognak inkább a gazdasági oldalát állítja előtérbe, hogy hogyan lehet
kihasználni a termeket, hogyan lehet kisebb létszám mellett is fennmaradni, amit én nem
pejoratívan akarok mondani, nem is gúnyolva, mert valamiből ezt ki kell fizetni, de ezeknek a
gazdasági kényszereknek és a gyereklétszám csökkenéséből adódó kényszereknek az
eluralkodása a pedagógiai értékpreferenciák fölött torzítja a közoktatási társulások pedagógiai
értelmét.

A többcélú oktatási intézmények itt azzal a felhanggal vagy tartalommal jelennek meg,
hogy nem kifejezetten oktatási feladatokat ellátó, de a gyerekek szempontjából fontos funkciókat
ezeknek az intézményeknek a keretében lehessen megoldani. Eredetileg a többcélú oktatási
intézményt a közoktatási törvény is úgy fogalmazta meg, hogy az egy olyan középiskola, aminek
alsó tagozata is van, és a középfoka lefedi azokat az oktatási funkciókat, amiket egy szelektív
rendszerben az egymástól eltérő vagy elkülönült intézmények egysége. (Dr. Trencsényi László:
Az egységes iskoláról beszéltem, nem a többcélúról.) Igen, az egységes iskolákat mondtad el. Az
egységes iskola ebben a dokumentumban nem kerül megfogalmazásra, hanem a többcélú iskola
megint mint a dolgok financiális oldaláról meg racionális területkihasználási vagy
épületkihasználási oldaláról megfogalmazott elv és gyakorlat jelenik meg, miközben a szelekció
egyik legfontosabb ellenszere, az egységes iskola szinte teljesen kihalt, holott ennek is
megvannak a gazdasági és financiális konzekvenciái.

Úgy szerepel itt egy adott iskola eredményességének a megállapítása, hogy az ott végzett
gyerekek pályakövetése fogja visszaigazolni az iskola minőségét, mintha bizony attól függne
valakinek a pályán való érvényesülése kizárólag vagy akár elsősorban, hogy melyik iskolában
végzett. Holott nagyon jól tudjuk, hogy a vasúttól való távolság, a közlekedési viszonyok, az
adott mikrotérség munkaerőigényei és így tovább befolyásolják az elhelyezkedési lehetőségeket
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vagy a konkrét érvényesülést. Ehhez képest sajnos hatodrangú az, hogy az a gyerek milyen
iskolába jár.

Az utolsó megjegyzés: azt hiszem, hogy egy iskola eredményessége bonyolultabb kérdés,
ha a gyerek van a középpontban. Hiszen ha olyan gyerekeket bocsát ki, akik elégedettek tudnak
lenni önmagukkal, mert valamit önmagukból megvalósítottak, akkor ez a legfontosabb kritérium,
és nem pont az, hogy mennyiben tudtak ők az adott munkaerőpiacon elhelyezkedni. Nem akarom
lebecsülni, akinek nincs megélhetési gondja és ki tudja fizetni a lakbérét, az könnyen jártathatja a
száját, de azért mint pedagógus hallatlanul fontosnak tartottam mindig a gyerekek
önértékelésének növelését, önmagukkal való elégedettségét, saját fontosságuk tudatának a
gyakorlatban való megélését, amik vagy visszaköszöntek az adott mikrotársadalmi viszonyokban
és érvényesülési lehetőségekben, vagy nem.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Závodszky Géza következik.

DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Köszönöm szépen. Számos hozzászólást nagy egyetértéssel,
empátiával hallgattam, nem feltétlenül kellene megszólalnom. Amit szeretnék előrebocsátani, az
az, hogy optimizmussal tölt el az alapvető kérdésekben való konszenzus. Én az előző ciklusban
itt nem szerepeltem, ezért ezt el kellett mondanom.

Különösen azt éreztem nyomatékosnak, és egyetértek azokkal, akik ezt mondják hogy
ebből az anyagból – amiről ugyan elhangzott államtitkár úrtól és mástól is, hogy ez egy
igazgatási anyag, és az igazgatási anyag nem foglalkozhat mondjuk pedagógiai kérdésekkel; ez
igaz - teljesen eltűnt a gyermek, illetve eltűnt a minőség, ha jó ez a szó, hogy minőség, az oktatás
és a nevelés minősége, vagy egy olyan minőséget sugalmazhat, lehet, hogy szándék nélkül, ami
nem adekvát, ami elszegényített, ami egy elidegenedett egyén és társadalom felé mutat. Én
hozzátenném természetesen a hivatal mentségére, hogy a hivatal kettős meghatározottságban
dolgozik: egyfelől megrendelést kap a kormánytól, a politikától, másfelől az irányítottak részéről
pedig komoly kritikákat, és a hivatalnak az a természete – ennek megvan a szociológiája –, hogy
önmagát védi. Ez a dokumentum már nagyon erősen mutatja azt, hogy a hivatal igyekszik a saját
munkáját, ellenőrzési feladatait és a többit megoldani, megkönnyíteni, és valóban azt
sugalmazza, feltételezem, szándék nélkül, mintha másodlagos kérdés lenne - vagy legalábbis
megengedi, mintha a hivatal intézkedése és a tervezett jogszabályok ebbe az irányba tolnák az
egész nagy ügyet -, háttérbe szorulna, amint ezt nagyon sokan elmondták, maga a gyermek, az
oktatás és a nevelés.

Teljesen nyilvánvaló, Vekerdy Tamás nagyon világosan elmondta, hogy az oktatás
minőségét lehet mérni, lehet mérni a szövegértést, a matematikai készséget és nagyon sok
mindent. Nem tudom, hogy szabad-e ilyet mondani, mert én nem most végeztem az egyetemet, és
nem vagyok pedagógia szakos, de mindig azt tanították, hogy a nevelés valami totális dolog.
Nyilván az egész rendszer totalitását nem lehet lefedni mérésekkel, és nagyon vigyázni kell – ezt
nem feltétlenül itt kell elmondanom, bárhol elmondhatom; nekem ez a benyomásom, és lehet,
hogy ezzel nem mindenki ért egyet –, mert a méréseknek visszacsatolása van. A mérési
eredmények helyes értelmezésével megakadályozzuk azok torzító hatását. A visszacsatolásnak
nyilvánvalóan lehet torzító hatása, vannak itt iskolaigazgatók, tanárok és mások, akik el tudnák
mondani, hogy számos középiskolában az érettségire való felkészítés szövegértési feladatokat
jelent, de még véletlenül sem Móricz vagy Mikszáth, hanem olyan szövegek, amik biztos, hogy
nem lesznek azt érettségin, mert olvastuk, nem is szabad, ki kell küszöbölni az irodalmi
műveltség stb. hatásait a szövegértési szintből.
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Ígérem, rövidebbre fogom.
Tehát az oktatás-nevelés minősége, ahogy hallottuk másoktól is, a gyermek és a

pedagógus, a gyermek és környezete, gyermek és gyermek, gyermek és közösségei, gyermek a
rokoni, szomszédsági kapcsolat minőségétől függ vagy azzal írható le. A felvilágosodás óta a
szervezett társadalmakban megalapított iskola az, amelyik ebben valahol mégis központi helyet
foglal el – nem csak, ezek az arányok változnak, de ezt leszögezhetjük. Itt a hivatal kapott egy
megrendelést. Nagyon távol áll tőlem, hogy bármiféle – most nagyon divatos – ellenzéki
nyilatkozatokba bocsátkozzam, de nyilván a minisztérium kapott egy megrendelést a kormánytól,
a minisztérium adott egy megrendelést az oktatásügy irányításának, van egy államreform,
amelyre nyilván szükség van – mert miről van szó: az állami redisztribúciót nyilván valamilyen
módon újra kell gondolni, és valószínűleg csökkenteni kell. Ezzel kapcsolatban semmiféle
véleményem nincs. Egy nagyon nyomatékos véleményem azonban van, és tulajdonképpen ezt
akartam elmondani. Helyes volt-e, ha bekerült a konvergenciaprogramba a közoktatás, mint a
redisztribúcióból kivonandó tétel, és az államreform része-e az oktatás reformja mint olyan. Az
oktatás reformja nem egy aktuális közgazdasági helyzetnek vagy valamiféle államháztartási
hiánynak a függvénye. Azt időnként el kell végezni, mert változik a társadalom, és a közoktatás,
köznevelés rendszerének ehhez alkalmazkodnia kell. Ezért nehezen megmondható, milyen
időközönként, reformra szükség van. De egy ilyen reform általában pénzbe kerül – legalábbis
eddig mindig így volt. Úgy reformról beszélni, hogy közben forráskivonás is történik, az enyhén
szólva problematikus. A dolog másik oldala viszont az, hogy úgy tűnik, ezt a reformot –
megismétlem – mindenekelőtt olyan takarékosság ösztönzi, amely nem arról szól, hogy a
közoktatás, köznevelés számára rendelkezésre álló költségvetési forrásokat ésszerűen használjuk
fel, úgy használjuk fel, hogy abból minél több érték szülessék, hanem hogy ebből a rendszerből
forrást vonjunk ki. Merthogy, feltételezem – nem vagyok teljesen tájékozódva – erre
elengedhetetlen szükség van az ország jövője szempontjából.

A következőkben – és megígérem, hogy ez csak egypár mondat lesz – néhány olyan
terminológiai meghatározást szeretnék mondani, ami lehet, hogy vitát vált ki, de lehet, hogy
nyitott kapukat döngetek. Szerintem a közoktatás-köznevelés nem szolgáltatás. Lehet, hogy
ebben teljesen egyetértünk, bár van egy olyan gyűjtőfogalom – a múltkor hallottuk –, hogy
humánszolgáltatás. Félreértés ne essék, elfogadom, hogy az egészségügy szolgáltat. Nem arról
van szó, hogy beállok a kontesztáló körbe. Nagyon jól ismerem annak a korlátait, egyáltalán, az
egészségügyi szolgáltatások korlátait. A közoktatás-köznevelés nem szolgáltatás – ezért piaci és
egyéb jelzőket csak nagyon-nagyon aforisztikusan, paradox módon lehet használni –, hanem a
társadalom létezési módja. Az ember nembeli lényege, hogy még a biológiája is csak
közösségben fejlődik ki, és az emberek egyszeri és megismételhetetlen életének minőségéről –
egyébként úgy, ahogy Loránd Ferenc monda, itt egy csomó dolgot nem tudtam volna szebben,
sőt, még is se tudtam volna megfogalmazni – van szó. Ez a minőség nem attól függ, hogy
mennyit fogyasztunk bizonyos dolgokból, nem is feltétlenül a társadalmi presztízstől, hanem
hogy az önmaga lehetőségeit és terét megelégedettséggel tudja kitölteni. Ez a közoktatás és a
köznevelés alapvető feladata. Itt nemcsak az egyénekről van szó, hanem nyilván az egyénekből
állnak össze a közösségek, közösségekből a nemzetek stb. Tehát mind az egyének, mind a
közösségek minősége, a következő évtized – ha nagyon romantikusan akarnék fogalmazni: a
jövőnk. Lehet, hogy nem a miénk, hanem az unokáké, aki olyan szerencsés, hogy vannak unokái
– de, gondolom, itt azért már mindenkinek van. Azoknak a jövője nem lehet nekünk közömbös,
az életünk értelme. Mégiscsak értelmiségiek vagyunk, és az élet értelmét keressük abban, hogy
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ha nem leszünk, akkor akik lesznek, jobbak legyenek. Ez az egyik, amit szerettem volna
mondani.

Ha a miniszteri értekezlet, a legkülönbözőbb szakminiszterek... Miért lenne a
pénzügyminiszter pedagógus? Miért kellene neki bármi komolyabb fogalmának lenni? Ha ez
nem szolgáltatás, nem úgy kell kezelni, akkor azt ki kell venni. Talán finomabb döntések
születnek. Ha ez így van, akkor – itt azt mondja: összegezve a közoktatásnak válaszolnia kell –
az első helyen ennek kellene lennie, hogy alkalmazkodni – elmondhatjuk, vagy jól elemezzük,
vagy rosszul – a megváltozott körülményekhez, a magyar színtérhez, az európaihoz, a
globálishoz alkalmazkodni kell. Nem feltétlenül úgy, hogy elébe megyek, hanem felkészítek, ha
kell, immunizálok. Ennek kellene első helyen lenni.

Most jön a következő: mind a négy helyén lenne – kérdés, hogy mi van mögötte. Azt
mondja, hogy demográfiai kihívások. Szakmám révén én segédtudományként használtam, a
demográfia nem abból áll, hogy hány gyermek születik, ez sokkal bonyolultabb kérdés. Hogy
kevesebb gyermek születik, tudjuk? Persze, hogy tudjuk. De akik ezt itt leírták, és úgy gondolták,
hogy a Közép-Európa Egyetem vezérigazgatója – nagy tekintélyű és egyébként éles eszű
közgazdász, tudjuk kiről van szó, aki persze a piac mechanizmusának szélsőséges propagátora –
kijelentette, hogy ennyi gyerek van – mondok egy vad számot, ami nem igaz –, hogy
harmincvalahány százalékkal csökkent a gyermekek száma, és a tanárok száma nem csökkent
vagy nem ennyivel csökkent. Nem akarom elemezni, ez egy rossz szám volt, mert az óraszámok,
a képzési idő megnőtt, tehát világos, hogy több tanárra van szükség, hogyha 14 év helyett 18
vagy 19 évre nő, ezt nem kell mondanom... De akkor ennyi a demográfia? Vagy tudjuk, hogy a
gyermekek hány százaléka születik – és tudjuk, mert más összefüggésben beszélünk róla –
deprimált környezetbe, vagy hátrányos helyzetben? Ez megint szakmai kérdés, hogy a
cigányság – magyarul nem lehet mondani, hogy romaság, csak azt, hogy cigányság – hány
százaléka deprimált. Nagyobb probléma, hogy a városi deprimált csoportok hány százalék...
Lehet, hogy emberjogi dolgok tiltják is, hogy legyen pontos adat, de azt talán mondhatjuk, hogy
nagyon jelentősen nő a deprimált környezetbe vagy nagyon hátrányos helyzetbe született
gyermekek száma a csökkenő gyermekszám mellett. Akkor hogy van ez? A tanárok létszáma
ettől teljesen független? Természetesen a képzés is fontos – de folytathatnám. Tehát a
demográfiai kihívást aláhúzom, egyetértek – csak akkor történjék szakmailag megalapozott
demográfiai elemzés, ami többek között ezt is kimutatja, amit az előbb mondtam.

A költséghatékonyság kérdéséről elöljáróban már beszéltem. Ezt utoljára tenném, de az én
értelmezésem szerint ez azt jelenti, hogy jól költsük el, ami van. Nem azt, hogy kevesebbet, hogy
spóroljunk, vonjunk ki, hanem jól költsük el. Ha erről van szó, elfogadom.

Azt mondja: településszerkezeti tényezőkből adódó esélykülönbség. Attól tartok, hogy ezt
én pont fordítva értem: nem értek egyet azzal, hogy azért, mert egy településen 60 vagy 80
gyerek van, ott nem lehet általános iskola, és elhangzik, hogy azoknak akkor nem lehet olyan jó
minőségű oktatást adni. Amit Loránd Ferenc mondott, az lehetne, csak megvannak a
konzekvenciái. Nagyon rossz hagyomány Magyarországon, hogy nagyon szívesen hivatkozunk
külföldi példára – persze nagyon fontos, hogy ismerjük a nemzetközi környezetet –, de mindig
oda nyúlunk, ahol éppen olyat találunk. Tessék megnézni mondjuk a finn rendszert - sokszor
hivatkozunk rá, hogy az milyen hatásos -: Finnországban 10-15 gyereknek van iskolája.
Természetesen ott olyan a településszerkezet - Dániában nem olyan, de ott is ilyen az
iskolarendszer -; beviszik lánctalpas járművekkel a gyerekeket egy központba, ahol osztálytanítói
rendszer van. Nyilván ismeritek. Dániában is ez van, ami kicsi ország, sűrűn lakott. Tehát
osztálytanítói rendszerben viszik el a gyerekeket a kötelező oktatás határáig. Nem azt mondom,
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hogy mi is így csináljuk, de erre azért fel kéne készülni. Ez természetesen nem olyan egyszerű,
nem lehet egy év alatt, nem lehet egy jogszabályban megvalósítani; ez egy húszéves program,
amit el kellett volna kezdeni már a ’70-es években. Tehát én így értem, amikor azt mondja, hogy
a településszerkezet esélyegyenlősége.

Mondhatnék olyan adatot – én csak szórványosakat tudok –, hogy nálunk ma a
beiskolázottság, az elsősök, a hat-hét évesek beiskolázása egyes körzetekben rosszabb, mint
amilyen ’38-ban volt. Tudjátok ezt? Nézzetek utána! Teljesen nyilvánvaló, hogy olyan
körzetekben, ahol ma már masszív a leszakadó cigány népesség, nem viszik el a hat-hét éves
gyerekeket iskolába; probléma, hogy nyolcéves korában a gyerek eljusson. Persze vannak ennek
más ösztönzői. Mi lesz akkor, hogy húsz vagy tizenöt kis nógrádi faluból a szlovák határ mellől
egy központba be kell buszoztatni a gyerekeket? Csak gondoljuk végig: jó ez? Biztos, hogy így
kell? Csak úgy kérdezem. Az egyenlő bánásmód követelményét nyilván nem szabad
összekeverni az esélyegyenlőséggel.

Nagyon sok apró megjegyzéstől megkímélem a tanács tisztelt tagjait, mert azt hiszem,
már így is túl hosszú voltam. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Most az én nagyon szikár hozzászólásom következik. Az
anyag címe: a közoktatási rendszer működésének hatékonysága. A hatékonyság alatt ez az anyag
szerintem egyértelműen pénzügyi hatékonyságot jelöl meg, szó nincs pedagógiai hatékonyságról.
Ez egy pénzügyi hatékonyság és ennek a minőségét javító intézkedések. Mást nem is tudunk rajta
számon kérni, hiszen ez egy törvénykezési alapanyag, alapkoncepció.

Néhány dologhoz, jellemzően természetesen a szakképzési témához szeretnék
hozzászólni, szinte tőmondatokban. Vass Vilmos jelezte először azt, és én nagyon nyomatékosan
bővíteném, hogy a szakképzési rendszer messze nem az ismeretekre való felkészítésről szól,
hiszen a szakképzésben - sehol máshol - talán először az országban átfogó rendszerben az új
országos képzési jegyzék alapján kompetencia alapú képzés van már, azaz központi
programokban, egész rendszerében. Tehát az önmagában problematikus, ami ide le van írva.

Az anyag az 5. oldalán szakképzési évfolyamok közös szervezéséről szól. Én olyan
szakképző iskolát nem tudok elképzelni, ami a pedagógiai programjában a szakmai alapozástól
kezdődően a szakmához való jutásig az egészet nem egy iskolán belül, egy pedagógiai
folyamatként írja le. Ez az anyag lehetőséget adna olyan iskolák szervezésére, ahol nincs a
szakképzés befejezve, hanem valahol megáll, mondjuk szakközépiskolában az érettséginél,
szakiskolában a 10. osztálynál, és valamilyen - egyelőre ködös - központba vinné be ezeket a
dolgokat. Ez azért is tűnik lehetetlennek, mert az országos képzési jegyzékben moduláris
felépítésben a szakmacsoportos alapozás a 9. osztálytól elkezdődik - az a fajta motorikus
cselekvésre való nevelés, amiről Vekerdy Tamás szólt -, tehát ezt ilyen módon különválasztani
óriási hiba lenne. Mint ahogy az volt az is, hogy két minisztériumba rakták ezt az egészet - de hát
ez már egy politikai döntés. Az is egy nagyon hibás döntés volt. Ennek a folyománya lehet, hogy
most a tartalmi dolgokat is megpróbálják különválasztani. Ez teljesen lehetetlen.

A pályakövetési rendszert eléggé zűrzavarosnak tartom, és messzemenően nem így
gondolnám. Azzal is erőteljesen vitatkoznék, hogy a szakképzés eredményének mércéje a
munkaerőpiac. Persze ez is nagyon fontos, de az iskoláknak egy jelentős részéből a gyerekek
továbbmennek a felsőoktatásba. Akkor miről beszélünk? Tehát műszaki, közgazdasági területen
az iskoláknak egy jelentős részéből 40-50-60 százaléka a gyerekeknek továbbtanul az aktuális
felsőoktatási irányba. Akkor hol van itt a munkaerőpiacnak az ezen a területen való
kapcsolódása?
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Az iskolák jelentési kötelezettsége nem kellőképpen átgondolt. Van egy oktatási
azonosító. Ezzel mindaddig követhető a gyerek, ameddig az oktatásban van, akár közoktatásban
van, akár felsőoktatásban. Arra kényszeríteni valakit, hogy ezt követően még ő jelentsen bárkinek
bármit, én ezt nagyon illuzórikusnak és meglehetősen aggályosnak tartom.

A rendszer finanszírozhatósága tekintetében lenne egy tiszteletteljes javaslatom. Ezt több
éve mondom már, most is elmondom. A finanszírozhatóság tekintetében nem az a kérdés, hogy
egy tanulónak hány szakképesítése van, amit alanyi jogon kap meg. Ma a szöveg úgy szól, hogy
az első szakképesítés ingyenes. Az lenne a korrekt megoldás, amit a felsőoktatásban már sikerült
megvalósítani, ahol azt mondják, hogy 12 félév finanszírozható a felsőoktatásban, és ami ezen túl
van, amit a gyerekek jellemzően ma már csinálnak, hogy járnak nyugdíjig felsőoktatási
intézménybe, azt nem engedélyezik a köz pénzéből. Ezt kéne a szakképzés tekintetében is
megcsinálni, és azt mondani, hogy két év, három év szakképesítéshez való jutás lehetőségét
biztosítja. Hiszen különösen a leszakadó rétegekben az esetek többségében egy meglehetősen
alacsony szintű, akár egy év alatt megszerezhető szakképesítéseket tudnak csak elintézni, a
maguk számára, a család számára ez elérhető. A társadalmi mobilitás szempontjából végtelenül
fontos lenne az, hogy ezek a gyerekek egy magasabb szakképesítéshez is juthassanak az
adófizető állampolgárok pénzéből, tehát aki egyéves szakképesítésben szerzett szakmát, annak
utána még adjon lehetőséget az állam arra, hogy további egy évet vagy még egy évet meg tudjon
csinálni. Ez lehet egy előrejutási lehetőség, ezzel akár egy érettségi szintű vagy annak megfelelő
technikusi végzettséget is el lehet érni.

Ami a közoktatás szervezésének új megoldásaiban leíródik a 10. oldalon, nem sok
mindent látok. Talán Barlai Kati utalt arra, hogy a tanulószobai foglalkozás keretében több iskola
között utaztatnák a gyereket. Ennek semmi értelme, ez abszolút életszerűtlen, nem létezhet, nem
tudom elképzelni sem városban, sem kistelepülésen, hogy a tanulószobát a gyereknek máshol
szervezzék, ennyire nem lehet szegény a magyar közoktatás. (Dr. Trencsényi László:
Franciaországba kell utazni.) Igen – itt ez nem megy.

Iskola és kollégium egybeszervezése létezik ma is: a vidéki kollégiumok és iskolák 90
százalékban egybe vannak szervezve, a fővárosban is négy-öt ilyen kollégium van. (Horn
György: Épületileg igen, de jogilag nem. Te magad is tudod; ott van a saját házadban egy másik
kollégium, aminek te vagy a főnöke, de nincs összerakva.) De, jogilag is egyben van. egy
intézmény. Az a neve az énáltalam vezetett iskolának, hogy Bolyai János Szakközépiskola és
Kollégium. Ez egy iskola. (Horn György: De akkor külön programot kell csinálni, ott meg nem.
De ez más.) Ha egybeszervezzük, akkor is két program alapján működik, mert az iskola a
Nemzeti alaptanterv és más alapján, a kollégium pedig a kollégiumi nevelés országos
alapprogramja szerint működik.

A kollégiumi szolgáltatásokon nincs mit újragondolni. Ha valaki úgy gondolta, hogy újra
kell gondolni, én nem gondolnám, hogy újra kéne gondolni. Ha pénzesről lenne szó, azt pedig
teljesen elfogadhatatlannak tartanám.

Még a 18. oldalt írtam fel magamnak. A tanulók fejlődésének nyomon követése.
Számomra egy teljesen zavaros história ez. Nem érdemes részletekbe menni. Amit Vili mondott,
teljesen igaz. Ha azt értjük alatta, hogy hozzáadott pedagógiai érték, akkor azt kellene beleírni, de
ide nem ez van írva. Nagyon hasznos, nagyon jó dolog lenne, ha erre sor kerülhetne.

Végül a 19. oldalon a pályakövetési rendszerben történő adatszolgáltatás. Ez, hogy aki
nem küldi el a hivatalnak a papírokat, azt kizárjuk a további lehetőségekből... Azt gondolom, ezt
talán el kellene felejteni.

Köszönöm szépen.
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HUNYADI Zsuzsa a következő.

DR. HUNYADI GYÖRGYNÉ: Tisztelt Tanács! Természetesen a sokadik hozzászóló már
csak ismételhet, de én ezt azzal a meggyőződéssel teszem, hogy nem baj, mert bizonyos
hangsúlyokat azért a többszöri hozzászólás kitehet, és bizonyos dolgokat meg
továbbgondolhatunk vagy más nézőpontból. Négy dologról szeretnék beszélni, a sorrend
tulajdonképpen tetszőleges, nem egymásból következnek.

A kollégák már többféleképpen minősítették ezt a koncepciót. Mindjárt a vita elején az
egyik minősítés úgy hangzott, hogy centralizáció, bürokratizmusra épülve – és itt a
bürokratizmust nem feltétlenül negatív értelemben használjuk. Legyünk ilyen nagyvonalúak,
mondjuk azt, hogy Max Weber-i értelemben a bürokráciának csodálatos szerepe van a társadalom
irányításában, építésében, úgyhogy nincs nekem ezzel bajom, ha más nem marad ki, vagy ennek
okán nem kerülnek olyan dolgok hangsúlyosan háttérbe, amelyek talán szükségesek lennének.
Kicsit azért dadogok, mert nem akarok abba a hibába esni, hogy pedagógiai szempontokat kérjek
számon, de bármennyire egyetértek is azzal, hogy az irányítási dokumentumok mások, mint a
pedagógiai dokumentumok, a dolgok természetesen összeérnek, és nem gondolom, hogy ezt
mereven szét lehet választani.

Egy dolgot ezzel a hivatali vagy bürokratikus szemlélettel kapcsolatban szeretnék
megemlíteni. Pont az, amiről legutoljára az ügyvezető elnök úr említést tett: az adatok és a
személyi azonosíthatóság kérdése. Azért hozom szóba, mert itt úgy néz ki, mintha teljesen
rendben lenne. Én meg azt gondolom, hogy ez egy veszélyes história. Az anyagban két helyen –
egyrészt a szakképzéssel kapcsolatban, másrészt pedig a teljesítmények nyilvántartásával
kapcsolatban – örülünk annak, hogy végre van egy azonosítási adat, amivel a gyereket végig
lehet követni az iskolában. Tudomásom szerint a pedagógusoknak is van egy ilyen száma, azt is
végig lehet követni. Ez az előterjesztés egy kicsit már túl is megy az iskolán, már a
tankötelezettség utánra is használni akarja ezt az azonosítót. Azt gondolom, egy lépés, hogy egy
nagyon racionális módon összekapcsoljuk például a pedagógus meg a diák azonosítóját – legjobb
tudomásom szerint ez egy másik témával kapcsolatban már föl is merült, a mérésekkel
kapcsolatban. Az is micsoda nagyszerű dolog, hogy a fejlődését kövessük a gyereknek, és tudjuk,
hogy melyik pedagógus felelős azért stb. Ebbe most nem mélyednék bele, csak jelzem a veszélyt,
hogy egyfelől érzem, értem, hogy valamiféle nyilvántartási rendszerek szükségesek ahhoz, hogy
az irányítás megalapozott vagy hatékony lehessen, másfelől ebben már van egy konkrét veszély
is az adatkezelésekkel kapcsolatban. Én ezt nem tartom egészen szerencsésnek.

A másik dolog a költséghatékonyság. Erről aztán már valóban minden elhangzott. De az
is elhangzott, két kolléga részéről is, hogy a költséghatékonyságban koncepciózus az
előterjesztés. Nekem ez egy dicsérő szó, hogy koncepciózus. Én nem érzem ezt ilyen értelemben,
legalábbis pozitívan nem koncepciózusnak, és ezt egy számomra nagyon fájó ponttal szeretném
kicsit részletezni. Ez egyrészt a nevelési tanácsadókat, másrészt a sajátos nevelési igényű
gyerekek kérdését érinti.

Egyáltalán, teljesen egyetértek, ez egy biztos pont, hogy egyetértek az előterjesztőkkel,
hogy egy rendkívül bonyolult kérdés a sajátos nevelési igényű gyerekek problémája. Nem derül
ki az én számomra világosan – és ez a legempatikusabb fogalmazás –, hogy itt tulajdonképpen
miről van szó. A 9. oldalon ugyanis azt olvasom, mintegy tényként közölve, hogy 20-25 ezer
fővel csökkenni fog ezeknek a gyerekeknek a köre. Nem azt kérdezem, hogy hol vannak azok a
háttéranyagok, amikkel ez biztos vagy bizonyítható lehet. Egyáltalán nem tudom. Én csak azon
gondolkoztam el, hogy ha a 20-25 ezer fő azért kerül ki, amit például mondott, merthogy
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illetéktelenül voltak benn a rendszerben – mert cigánygyerekként, vagy halmozottan hátrányos
helyzetűként, vagy ezért, vagy azért, mert rossz volt a magaviselete, nem bírtak vele, kinyomták
oda –, az lehetetlen, hogy 20-25 ezer ilyen gyerek legyen a rendszerben. Ha ilyen, bűnesetről van
szó, és nem ezzel kell foglalkozni, hanem azzal, hogy idáig miért nem történt semmi. A törvény
ezt nem engedi meg, mindenki beszél róla tudott róla. Ha ez ilyen méretű probléma lenne, hol
van a megfelelő fellépése ennek a bürokráciának, aminek ez biztosan dolga lenne? Nyilván nem
erről van szó, hanem arról van szó, hogy megváltozik a kategória, le lesz szűkítve. És hogy e
leszűkített kategóriába ki kerüljön, azt döntik majd el a bizottságok. Erről van szó nyilván. De ha
ez a szám jó, ami itt van, akkor most 20-25 ezer gyerek visszakerül a rendszerbe, amely
rendszerről csak azt tudjuk, hogy egy kényszerrendszer lesz, mert a gyereknek is kényszer, meg
már ide van írva, hogy 2007. január 31-éig ki is jelölik azokat az általános és nem tudom, milyen
iskolákat, ahová vissza kell őket helyezni. Itt már szó nincs arról, hogy akár pedagógiai
megfontolásokból, akár rút anyagi megfontolásokból integráció vállalásáról lenne szó. Mert az
iskolák két okból választották az integrációt – vagy egybeesett a két ok, vagy külön-külön:
pedagógiai meggyőződés és/vagy a szerezhető anyagi előnyök. De itt arról van szó, hogy 25 ezer
gyerek kényszerrel kerülne bele a rendszerbe.

Ennek a feltételei következnek a következő alfejezetben, paragrafusban vagy
bekezdésben. Nincs gond a pénzzel, mert hiszen olyan sokat kaptak ezek, 200 ezer forintot, ezt
most elmondta az államtitkár úr is, hogy ezt hogyan lehet átcsoportosítani. Itt jön be a képbe a
nevelési tanácsadó. És míg az első bekezdésben az van, hogy nem kell rá plusz pénz, a
következőben már az van, hogy még meg is lehet takarítani rajtuk. Kérdezem én, hogy hogy lehet
megtakarítani rajtuk? Nevelési tanácsadó fog pályázni arra, hogy melyik iskolába helyezzenek ki
ebből pénzt? Így értettem, amit mondott az államtitkár úr. Jó, de ahol vannak ezek a gyerekek,
20-25 ezer fő, ott nemcsak a nevelési tanácsadó utazó, kiváló munkatársainak lesz dolga, hanem
az egész intézménynek többe kerül, mint hogyha nem ilyen gyerekekre hoznak létre osztályokat,
meg integrálnak. Nem részletezem tovább, és nem akarom a türelmüket túlságosan igénybe
venni, de engem például konkrétan ez a téma, az SNI témája és a benne láthatón koncepció
nagyon nyugtalanít – és akkor ismét finoman fejezem ki magam. Állandóan elégedett vagyok,
hogy finoman fejezem ki magam – meg kell majd kérdezni másokat...

A harmadik probléma - számtalanszor említették ezt a bizonyos 18. oldalt, de akkor is
elmondom - a tanuló fejlődésének nyomon követése. Ez sokkal jobb kifejezés, mint a
nyilvántartás, mert itt nem nyilvántartásról van szó, hanem nyomon követésről; ez pedagógiai
feladat is, fontos is. Én azonban úgy látom ennek a koncepciónak az alapján, a múlt ülésen
tárgyalt javaslatok és a mostani rendelettervezet alapján is, hogy az oktatásirányítás elfogadott és
kész tényként kezel két dolgot, és ennek konzekvenciái aztán következetesen érvényesülnek. Az
egyik az - erről is volt már szó -, hogy a tanuló fejlődése azonos az oktatásban nyújtott
teljesítményével. Hiába van ott mellette az a szó, hogy „nevelőmunka”, elfogadtuk tényként,
minden anyagban ez jelenik meg, hogy amit meg lehet mérni, azt megmérjük.

A másik tény az, hogy ez objektív. Gondolom, ahhoz nem kell különösen nagy
szakembernek lenni, hogy persze lehetnek a mérések objektívek meg még objektívebbek, és
lehetnek tökéletesen szubjektívek eredményüket tekintve. Az, hogy milyen koncepció, milyen
filozófia van a mérés mögött, és milyen technikával valósítják azt meg, befolyásolja az
objektivitást. Ez szakmai kérdés, de abban a pillanatban nem szakmai kérdés, ha egy ilyen
koncepció ezt mint tényt fogadja. Márpedig itt ma már szóba kerültek olyan közoktatási
fejlesztési koncepciók, amelyeknek a középpontjában a mérés van, és ugyanezen meggyőződés,
hogy az csak jó lehet és csak objektív lehet, mással nem is kell foglalkozni, mert az úgysem lehet
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objektív. Ezt én életveszélyesnek tartom, és tudom, hogy mások is, de miután itt expressis verbis
megint megjelent, szerettem volna ilyen kiélezetten is megfogalmazni.

A negyedik dolog, amire szeretnék utalni - ez már végleg fölösleges, de azért mégis csak
elmondom -, az, hogy itt nem stiláris problémák vannak. Szüdi úr reagált a stiláris
megjegyzésekre. Mindannyiunk írásai, előterjesztései, satöbbi szétszedhetők és tele vannak
problémával, én nem ebben látom a gondot. Énszerintem egy nagyon sajátos gondolkodási mód
fejeződik ki nyelvileg, verbálisan is ebben a szövegben. Nevezetesen szinte minden kérdésnek
úgy indul neki az előterjesztés, hogy egy kérdésként, problémaként egy még megfontolható
helyzetet jelez az első mondat vagy bekezdés, és hirtelen, szinte észre sem lehet venni, a második
mondatban, a harmadik bekezdésben mint a latolgatásban vagy az alternatívák között már egy
rejtett döntés következménye jelenik meg. Erre nagyon sok példát lehetne mondani. Én kettőt
szeretnék idézni; szóban mindegyik volt már, csak nem ebből az aspektusból.

Az egyik a napközi és a tanulószobai szolgáltatás. Úgy fejeződik be a 9. oldal alján a
szöveg, hogy: „Indokolt azonban a feladatellátás rendszerének újragondolása és a különböző
ágazatok közötti feladatmegosztás újrarendezése.”. Tényleg indokolt újragondolni, újrarendezni.
Ez a szűkítés azonban azzal jár együtt, hogy a közoktatás szolgáltatás. Ki mondta nekik, hogy ez
feltétlenül szűkítés lesz? Az anyag mondja egy mögöttes feltételezésben. Ezt nyilván lehet
másként is értelmezni, de én csak azt tudom értelmezni, ami le van írva.

Ugyanez történik a kollégiummal. Ezeket én nem szándékos dolgoknak tételezem föl,
biztos, hogy nem is azok, de az anyag emiatt veszélyes önmagára nézve, kihasználható,
fölhasználható olyasmire, amit az előterjesztés nem akar. A kollégiumi passzusból a 10. oldalról,
nem olyan nagyon hosszú, de azért kénytelen vagyok hosszabban idézni. Az első mondat: „A
hatályos rendelkezés alapján a kollégium működése folyamatos, az ellátást biztosítani kell a
szorgalmi idő minden napján minden tanuló részére.”. Érdemes megvizsgálni, hogy szükséges-e,
hogy a kollégium a hét minden napján, tehát szombat-vasárnap is szolgáltasson. A következő
mondat már azt mondja, hogy: „Ésszerű munkaszervezés alapján biztosítani lehet a kollégiumok
iskolai tanítási rendhez igazodó működését.”. Ez még megengedő, de már egy irányban válasz
arra, amiről az előző mondatban még csak azt mondtuk, hogy vizsgáljuk meg. Rendben van, ha
ez egy válasz, de akkor meg úgy kellene fogalmazni. Két mondattal lejjebb az van, hogy: „A
kollégiumoknak meg kell tervezniük az ellátási napokat, amelynek során figyelembe kell venniük
a munkanapok és ehhez igazodva a tanítási napok alakulását.”. Ezt már nem tudom másként
olvasni, ha egy gondolattal továbbmegyünk, mint úgy, hogy amikor nincs tanítás, akkor nincs
ellátás. (Barlai Róbertné: Vagy fizetni kell érte.) Ez nincs benne. (Barlai Róbertné: Nincs, csak
tovább lehet gondolni.) Nincs benne, de nem kell nagyon hosszan továbbgondolni, és csak kicsit
kell rosszmájúnak lenni, hogy erre gondoljon az ember.

A kollégiumhoz egy dolgot szeretnék még hozzátenni. Az összes érvelésben, a
kollégiumnál is az a fájó pont számomra, hogy azt latolgatjuk, hogy pénzügyileg kifizetődő, nem
kifizetődő, és még fölbukkan a hátrányos helyzet, illetve tehetség is, de az, hogy egy kollégium
arra is való, hogy az ember hétvégén például művelődjön, nem merül föl sem a vitákban, sem itt
a szövegben, sem máshol. Egy falusi gyerek, ha nem hátrányos helyzetű, haza tud utazni, meg
tudja fizetni és otthon sincs baj, örülnek, ha otthon van, mégis jó, ha ott marad a közeli
nagyvárosban, és aznap hangversenyre megy vagy klubozik egyet. Ha ezek a szempontok már
kivesznének teljesen, az nem lenne jó.

Köszönöm szépen.
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Az első körben Trencsényi László és Cseh Sándor
jelentkezett még hozzászólásra. Ha megengedik, előtte még egy megjegyzést tenne Horn György.

HORN GYÖRGY: A következőre szeretném felhívni a tanács figyelmét. Hunyadi Zsuzsa
elmondta ezt az SNI problémát. Nagyon sokan elmondták az ellenkezőjét általánosan
megfogalmazva, a szelektív iskola és a szegregáció problémáját. Arra ez a válasz. Úgy tűnik,
mintha egyetértenénk, de ez egy súlyos konfliktus. Amikor Loránd Ferenc vagy Nahalka István
azt mondja, hogy kulcskérdés a szelekció a közoktatásban, akkor tudni kell mindenkinek, hogy
az egyik oldalon kulcskérdés, a másik oldalon pedig erre az a sajnálatos válasz, hogy itt van egy
erőszakos integráció, amit a mechanizmus maga kivált. Tehát csak azt akarom mondani, hogy ne
csináljunk úgy, mintha alapkérdésekben egyetértenénk. Sokan elmondták, hogy ez egy
alapprioritás: gettó vagy integráció. Magyarországon az integrált iskolarendszerből gettó
rendszerű iskolarendszer kezd formálódni, alakul ki. Ez ellen az itt jelenlévők egy része
határozottan tiltakozik, ugyanakkor elhangzik, amit Hunyadi Zsuzsa is elmondott, hogy ez
bizony azzal jár, hogy 20-25 ezer gyereket visszaraknak a rendszerbe erőszakkal, anélkül, hogy
erre a szakma vagy az infrastruktúra vagy bárki fel lenne készülve, de ha meg nem rakják vissza,
akkor ott a gettó. Tehát ez egy vita. Ezzel be is fejeztem. (Zaj, közbeszólások.)

ELNÖK: Köszönöm szépen. Trencsényi László következik, utána Cseh Sándor, majd
Görbe László.

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Úgy érzem, az a kötelességem – mint a
szerkesztőbizottság egyik tagjának –, hogy kanyargassam az összefoglaló felé a gondolatainkat.

Én mindenképpen azt a mondatot szeretném majd 22-ére előterjeszteni, hogy az Országos
Köznevelési Tanács merő jóindulatból nem javasolja a kormánynak, hogy áprilisban ezt az
előterjesztést a parlament elé vigye, mert kiérleletlen, a társadalmi legitimációja bizonytalan –
ahogy erre János utalt. Ha a kormány mégis megteszi, az OKNT a maga részéről hangsúlyozza,
hogy nem hatalmazza fel a kormányzatot, hogy legitimációs fügefalevélként használja az OKNT-
t, tehát hangozzék el a parlamenti expozéban, hogy az OKNT álláspontjával ellentétesen kerül
oda az előterjesztés. Finomabb lesz és elegánsabb, de úgy érzem, ez a véleményünk, hogy ezt
nem tartjuk még parlamentre érettnek. Magunk között is vannak hangsúlybeli viták, amit Gyuri
mondott, én még hozzátenném, hogy én a nevelési tanácsadó és más gyerekjóléti ellátások
integrációját nem tartom annyira ördögtől valónak, mint Vekerdy Tamás, bizonyára mások az
érdekrendszereink – az ő felesége nevelési tanácsadóban dolgozik, az enyém gyerekjóléti
szolgálatban dolgozott, ez ilyen egyszerű... (Zaj.) Innen van az információnk!

Az alapfokú művészetoktatás expanziójáról most nem beszélek, a múltkor szóltam, hogy
ez is egy hajszállal bonyolultabb. Nem ez a lényeg. Arról szól, hogy nincs úgy társadalmilag,
szakmailag sem kiérlelve, hogy ebben érdemes lenne egy elsietett határozattal jóvátehetetlen
károkat okozni.

Én is úgy gondolom, ott lettünk félrevezetve, hogy nagyon sok hozzászóló a címről
kezdett tárgyalni, holott ez az előterjesztés nem arról szól, ami a címben van. Ennek az
előterjesztésnek szerintem az a címe, hogy „Kapacitásgazdálkodás az intézmények és funkciók
összevonásának, integrációjának eszközeivel”. Erről szól ez az előterjesztés. Erről lehet
gondolkodni. Én is úgy gondolom, hogy szól mellett racionalitás, szól mellette kényszer, amit
Géza mondott, hogy az államháztartási reform kényszere, ami megkerülhetetlen az ágazatban. Én
is gondolom úgy, hogy vannak pazarló elemek az intézményrendszer széttagoltságában, tehát ezt
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releváns kérdésfeltevésnek tartom – kérdésfeltevésként. De válaszra még én magam is éretlennek
érzem a dolgot.

Azt hiszem, mindenképpen ki kell mondanunk, hogy olyan funkcionális és intézményi
összevonásokat és integrációkat tart az Országos Köznevelési Tanács hatékonynak – akár
költséggazdálkodás szempontjából is –, amelyek két prioritást minimum teljesítenek. Az egyik,
hogy ezek az összevonások nem mehetnek a szolgáltatások jelenlegi színvonala alá – ami, mint
tudjuk, nem túl nagy mérce, de garanciákat kell elhelyezni egy törvénymódosításban, hogy a
színvonalromlással, ellátásromlással vagy szolgáltatásromlással nem mehet lejjebb, úgyis lejjebb
vagyunk, mint szeretnénk. Én még hozzátenném elegánsan, hogy csak azokat az összevonásokat
támogassa a közoktatási törvény vagy a törvényalkotó, amelyik a lisszaboni nyilatkozat céljait
szolgálja – alább nem adnám. Harmadrészt – ezt azért aprópénzre váltom, majd 22-én lesz erről
szó – szolgálja azokat az oktatási-nevelési célokat, amiket a Nemzeti alaptanterv
megfogalmazott. Ja, és van egy negyedik szempont, amit Szüdi most nagyon hangsúlyozott, az
anyag alapján többen féltünk, hogy alul van hangsúlyozva, hogy az önkéntesség és az organikus
fejlesztés, a szakmai autonómiák őrzésének elvét sem csorbíthatják ezek a lehetséges integrációk.
(Közbeszólásra:) De ez legyen egy prioritás! Egyébként úgy gondolom, ez az anyag úgy
készülhetett, hogy – biztosan János itt magára vállalta a dolgot – ezt megelőzhette egy brain-
storming, hogy „gyerekek, nézzük már meg, mit lehet összevonni!”, és akkor mindenkinek volt
ötlete, és ebből összeállt. Tas háta mögött viccelődtünk, hogy a Városmajori Gimnáziumot össze
lehetne vonni a közeli trafóállomással is – miért ne? – és akkor energiamegtakarítás, mert
kevesebb villanydrót kell. Ebből viszont az következik, hogy tele van csacsiságokkal,
dilettantizmusokkal, amelyeknek tényleg csak a kipécézett szövegösszefüggése volt, hogy a
szakmunkásképzés ismeretanyagokat közöl. Ez egy Ludas Matyiba való mondat a közoktatási
reform kellős közepén. De vannak ennél nagyobb veszélyek.

A kistérségi megszervezés ügyében Feri szólalt meg először, de valamennyien
elsiklottunk a fölött – ami ugyan nem közoktatás, hanem valóban államigazgatás –, hogy ezek
szerint a kistérségi társulások elvéből magyar modell született: enklávéink vannak
Magyarországon. Erről eddig nem tudtunk, legalábbis a közoktatás viszonyában, hogy
megtehette az átrajzolt térkép – százhatvanegy vagy hány kistérséget rajzolt meg a közigazgatás
–, hogy aki oda tartozik, azt nem vesszük be. Nyilván mely településeket nem vettek be ezek a
társulások? A cigányfalvakat – beszéljünk magyarul –, akiknek már az is büdös volt, hogy
bevegyék. Tehát működnek Magyarországon enklávék – még egyszer mondom –, és csak így,
sitty-sutty, tudomásul vesszük, hogy majd valamilyen módon motiváljuk a környező birodalmat,
hogy onnan is járhassanak oda a gyerekek. Itt az az alap tételmondat, hogy Magyarországon
2007-ben nemcsak az egyenlő bánásmód elve nem érvényesül, hanem vannak gyerekcsoportok,
akik a kötelező iskolázástól meg vannak fosztva, hiszen nincs iskola a környéken, amelyik azt
mondta volna, hogy hozzám bejöhettek a törvény teljesítése érdekében. Ez a második pont
hátborzongató. Lazán van eleresztve, nekem legalábbis. (Dr. Loránd Ferenc: Mert az önkéntes
társulásból az önkéntes elutasítás lehetőségét...) Jó, jó, nem akarom magyarázni, de ez dráma,
hogy „Ugocsa non coronat”...

A IV. pont a 7. oldalon a többcélú intézmény alapításának lehetősége. Kifejezetten
személyem elleni sértésnek tekintem, hogy a többcélú intézményhez kapcsolódó funkciók közül a
közművelődési funkció meg se jelenik. Hát a francnak tépem a számat az ÁMK-ról, a francnak
hozott határozatot 2004 februárjában az Országos Köznevelési Tanács, hogy „Hajrá ÁMK”! Hát
miért nincs közművelődési funkció? Valakinek ezen a brain-stormingon nem jutott eszébe, vagy
akkor ment ki pisilni a közművelődési főosztály képviselője. Megjegyzem, persze, hogy az anyag
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mennyire inkoherens, itt azért megjelenik, hogy könyvtárat azért össze lehet vonni, de hátul meg
megjelenik, nehogy már a pedagógus ingyen járjon könyvtárba! Hogyha összevonták az iskolát a
könyvtárral, akkor az abban az iskolában dolgozó pedagógus belépődíjat fizet a könyvtárba? Ez
az anyag most ezt mondja. Az inkoherenciák csimborasszója, az ötletroham szerkesztési hibái.

A 8. oldalon a pszichés fejlődési zavar miatt fogyatékossá nyilvánított gyermek legjobb
tudomásom szerint a közoktatási törvény a fogyatékossá nyilvánítást nem ismeri: sajátos nevelési
igényűvé nyilvánítást ismer. Legalább a saját terminológiájához legyen konzekvens az anyag
szerintem.

A napköziről és a kollégiumról. Lehet, hogy ilyen a közoktatási rendszerünk, amilyet ez a
térkép rajzol ebben az anyagban. Nyilván a törvény nem ezekről a funkciókról szól. Ezek a
funkciók, amik itt megjelennek, Burkina Fasoban vagy Svájcban lehetnek érvényesek, mert nem
tudok arról, hogy a napközi funkcióját bármilyen közoktatási dokumentum a szükséges
felkészülés és a felügyelet funkciójával írja le. Legjobb tudomásom szerint nem ez a napközi
otthon feladata. Nemcsak hogy pedagógiailag nem ez, de amikor napközi otthonos nevelésről
beszélnek különböző közoktatási dokumentumok – egyre kevesebb, mert a napközi egy kicsit
mostoha lett – nem ezt tekintik. Legjobb tudomásom szerint fejlesztési funkciója van. A
felügyelet. Hát persze, a rossz napközi! A magyar napközik többségében tényleg csak az van,
hogy a nyugdíjas néni vigyáz a gyerekre, hogy agyon ne üsse a másikat. De hát azért ne ebből a
szempontból legyünk költséghatékonyak.

Napközis foglalkozás és tanulószobai foglalkoztatás több iskolában… Hát miért nem tud
ez az anyag a saját kedvencéről, a tanodáról? Hát ez a tanoda, kérem szépen! Benne van a
közoktatási törvényben, erről szól a tanoda, hogy nem az adott intézményben tanulói
jogviszonnyal rendelkező gyerekek napközi típusú, tanulószobai típusú ellátásban,
szolgáltatásban, fejlesztésben részesülhetnek bárhol, akár egy másik iskolában is. Nagy pénzek
mentek el a tanodára. Miért nem hozza szóba az előterjesztés a tanodát mint megoldást?
Megjegyzem, közöttünk is vita van ez ügyben, de hát Lukács Péter legalább 15 éve beszélt egy
olyan második intézményrendszerről, ami a napközi otthont kifejezetten károsnak tekintette az
anyaiskolában, és hivatkozott nyugat-európai példákra, ahol ezt rendszeresen így oldják meg.
Persze egy más infrastruktúrában - én a francia példát mondtam -, ahol minden kerületnek van
sajátja. A hagyományos terminológiában úttörőháznak neveztük ezt - bocsánatot kérek. Nálunk
akkor is kevesebb volt ebből, mint a tőlünk fejlettebb kelet- és nyugat-európai országokban. Ezt a
funkciót meg lehet oldani, csak ehhez infrastruktúra kell.

A kollégiumi szolgáltatások újragondolását Zsuzsa feszegette. Ellátási napok… Hát a
kollégiumban ellátás van? Kaja van és ágy? Hát hol van ez a kollégiumi nevelés
alapprogramjában? Lehet, hogy van, tudok olyan kollégiumot, ahol ennyi van. De akkor most
ehhez igazítjuk hozzá a törvényt, vagy azt mondja a közoktatási törvény, hogy ha a kollégiumi
nevelésnek alapprogramja van erről, arról, amarról, akkor a funkciót ahhoz képest nézzük meg?
Hát így könnyű. Én is teljesen egyetértek Zsuzsával abban, hogy bizony van olyan gyerek, akit
ha csütörtök délután hazaengednek vagy hazavisznek, és hétfő reggel megy vissza az iskolába,
akkor ott kezdheti újra a pedagógus, ahol a két héttel azelőtti csütörtökön abbahagyta. Ez az
alapprogram és fejlesztési program kérdése és problematikája.

Loránd Ferit megerősítem, azért is szóltam akkor bele, hogy itt az egységes iskola az,
amiről szó van, de nem ez az egységes iskola, a közoktatási törvény nem ezt nevezi egységes
iskolának. Azt nevezné annak, amit Feri mondott, csak a komprehenzív helyett akkor Szüdi János
nem talált szebb magyar szót. Ez az egységes iskola. Megjegyzem, hogy nagyon sok
önkormányzat ezt a csengőt már hallja, és bizony az alapfokú művészeti oktatási intézményt
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beleszuszakolja a saját közoktatási intézményébe. Úgy véli, hogy így már nem is kell megfelelnie
azoknak a szabályozási elvárásoknak, amit a művészeti oktatás intézményeivel szemben
támasztanak, úgy gondolja, ezzel meg tud úszni egy csomó mindent, és ezt nevezi több kisvárosi
önkormányzat egységes iskolának. Én félek, hogy nem az.

Végül pedig - erről is diszkréten hallgattunk idáig -, lehet, hogy nincs igazam, de a 14.
oldal az egyoldalú nyilatkozattétel joga. Itt az van, hogy azt mondja az egyház: én ellátom a te
önkormányzati iskoládat. Akkor úgy gondoljuk – hogy senkinek az érzékenységét ne bántsam, a
magamét lehet –, hogy a rabbi világnézetileg semleges iskolát fog ezen egyoldalú nyilatkozat
alapján produkálni mint iskolafenntartó? Hát hol van itt a garancia? Ezt megint meg lehet
spórolni, mert át lehet testálni a Krisna tudatú egyházra, hogy még szebbet mondjak. Tehát ha az
önkormányzati feladatellátásban vesz részt egy egyházi jogi személyiség, akkor őrá milyen
mértékben érvényes az önkormányzati iskolával szembeni világnézeti sokszínűség? Semmilyen
mértékben. De hát ha részt vehet az önkormányzati feladatellátásban, akkor ez nem a… (Horn
György: Ez félreértés.) Félreértem? (Horn György: Igen.) Akkor viszont olyan szöveget
szeretnék látni, amit nem értek félre. Én erre egy kicsit kényes vagyok, de hát a szövegértés ma
még talán szóba kerül.

Szóval ezek példák voltak, az én példáim, de igyekeztem a többiekét is jegyzetelni. A
lényeg az, hogy ez a dolog gondolom, az OKNT álláspontja szerint nem parlamentérett, illetve
nem társadalomérett. Mert a parlament mi mindent elfogadott már? Tehát nem társadalomérett
még ez a produkció, ez az álláspontom.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ez még persze nem az összefoglaló volt.
Cseh Sándor!

DR. CSEH SÁNDOR: Köszönöm szépen. Tisztelt Tanács! Egyet lehet érteni ezzel a
megállapítással, de biztos, hogy ez az anyag a jobbítás irányába kíván elmozdulni, hisz’ aktuális
problémákat vett elő. Még azt is kimondtuk néhány esetben, hogy a trend nem jó, ugyanakkor
nagyon sok esetben, ha egy koncepcióról van szó, hiányoznak a háttéranyagok, a szakmai
anyagok. Felvetődik a kérdés, hogy elősegíti-e ez a koncepció vagy anyag azt, hogy a közoktatási
rendszer tisztuljon, egyszerűbb legyen, szabályozottabb legyen. A múlt alkalommal elhangzott
egy egész nagy szám arról, hogy hány jogszabály irányítja a közoktatási intézményeket. Ebből az
anyagból azért nem ez jön ki, sőt itt a mondatok mögött újabb jogszabályok előállítása
fogalmazódik meg.

A másik: feladathalmozás van – gondoljunk az adatszolgáltatásra, a nyomon követésre, a
jelentési kötelezettségre. Ez túl nagy méretű lesz, lassan újra azzal a problémával állunk
szemben, hogy az iskola világába be kell hozni külső szakembereket. Gondoljunk a
minőségbiztosításra, ahol ugyanez a probléma előállt. Hol vannak ennek a forrásai? Nincsenek
forrásai persze, vagy ha rákényszerülünk, akkor ez forrást fog elvinni.

A következő probléma a pedagógus és a gyermek. A pedagógus stabilitása jelen
pillanatban nem biztosított. Miért nem törekszünk erre? Ebben az anyagban többször megjelenik
maga a pedagógus. Gondoljunk arra, hogy jelen pillanatban bizonytalanok a pedagógusok, és
keresik a kiutat. Miért nem működik jól a továbbképzési rendszer? Mert az egzisztenciális
képzések vezérlik többségüket e folyamatban, oda mennek, ahol ez esetleg anyagi elismeréssel
jár, vagy olyan szakmát próbálnak felvenni, amiről úgy gondolják, hogy biztosítja a több lábon
állást. Nem biztos, hogy olyan feladatot vagy továbbképzést választanak, amire szükség van.
Most tudnánk helyrehozni azokat a hibákat, amelyek a közoktatásban vannak. Gondoljunk a
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PISA-ra. Forráskivonásról szól ez az anyag, tehát nagyon könnyen oda jutunk, hogy erre nem
lesz pénz, vagy a következő alkalommal tárgyalandó NAT-nak nem lesz meg a háttere, mert
közben ezek az intézkedések, amelyek itt megfogalmazódnak, kiveszik a forrást, vagy egészen
minimálissá teszik.

Szeretném még azt is hangsúlyozni, hogy mivel a pedagógus, az oktatás, nevelés és a
szakképzés is megszólíttatott, valamit kellene mondani a koncepcióban mint megrendelő a
pedagógusképzés felé – ez nem történik meg –, a szakképzés felé. Különösen abból a
szempontból, hogy - nem tudom, minek nevezzük - szolgáltatással vagy humán ellátó intézményi
feladatokkal bővül az iskola világa. Tehát valamilyen módon meg kellene szólítani a
képzőintézményeket. Van rá lehetőség, hisz’ a kreditrendszer elég nagy mozgásteret ad a
hallgatóknak vagy a leendő pedagógusoknak.

A jelenlegi állapotra szeretném felhívni a figyelmet, különösen az óvóképzésre és a
tanítóképzésre. Évek óta az jön át, hogy leépítés, bizonytalanság, összevonás van. Tessék csak
megnézni a mostani jelentkezési adatokat. Még nem lehet száz százalékban látni, de egészen
szomorú kép kezd kirajzolódni. Tehát valahol ebben az anyagban ennek is meg kellene jelenni.
Szeretném hangsúlyozni a megerősítést, magát az iskolát mint az értékrendszer hordozóját, és
megerősíteni a pedagógust. Ha ez a kettő megtörténik, akkor a gyermek is erősödni fog.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Dr. Trencsényi László: Csak egy mondat!) Egy mondat, ha
Görbe Laci hozzájárul. (Görbe László bólint.) Köszönöm.

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Nem családsegítő szolgálat van, hanem az 1997-es
gyerekvédelmi törvény szerint gyerekjóléti szolgálat van – legyünk szakszerűek.

Amiről vita van közöttünk Gyuri szerint, az a kijelölése a visszaszegregált gyerekeknek.
Ez is jóval veszélyesebb dolog, mert létrejön a kisegítő B, mert a kisegítő iskolából átrakják a
kisegítő B-be.

ELNÖK: Az egy mondat megvolt, köszönöm szépen. Görbe László – utána
megbeszélitek.

GÖRBE LÁSZLÓ: Az anyag azt mondja, hogy „Koncepció a közoktatás rendszere
működésének hatékonyságát, minőségét javító intézkedések”. Az első részt, a hatékonyságot,
mindenki eléggé tárgyalta, pozitív-negatív irányba, részben egyetértek, nem akarok ehhez szólni.

A másik részről lenne egy gondolatom. Csak a minőségbiztosításról beszéltünk. Én úgy
gondolom, a közoktatás minőségét javító intézkedések elsősorban nem itt vannak. Lehet
technikailag segíteni rajta, de valahol meg kellene jelenni azon műhelyek támogatásának, ahol
elkezdik az új pedagógiát kifejleszteni, ami megújítja egy kicsit, és ennek nem találom még a
koncepcióját sem.

Vekerdy tanár úr beszélt az elején arról, hogy a gyereknek valahogy matatni kellene.
Olyan siralmasak az eszközeink, hogy már a gyerek kezébe se merjük adni, vagy már nincsenek
is. Valahol olyan minőséget is kellene említeni, hogy legyen már mivel tanítani. Jó, most már
számítógépünk van, de én fizikus vagyok, és szeretnék egyéb mütyürökkel is rendelkezni.
Megértem a biológusokat meg a kémikusokat is. Azt gondolom, hogy akár a magyarosokat is
megérteném, hogy nagyon jó könyvtáraink legyenek, ahol a gyerek kézbe vehetné a szép
könyveket, amiért ott maradna szívesen.
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A nehezen nevelhetőség. Nagyon egyetértek Horn Gyurival, de szeretnék figyelmeztetni,
hogy felül is van lassan egy gettósodás. (Horn György: Igen, persze!) Nemcsak az alsó részből
jönnek nehezen nevelhetők, hanem a felső részből is jönnek nagyon komolyan sérült gyerekek.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Úgy látom, elfogytak a hozzászólók, kimerítettük a témát és magunkat is e
területen.

HORN GYÖRGY: Szeretnék szólni, mert azzal, amit Trencsényi az összefoglalásban
elmondott, egyáltalán nem értek egyet. Úgy kezdte, azt szűrte le, hogy nem támogatjuk a
politikának a törvény... (Dr. Trencsényi László: Nem ezt mondtam!) Hogy nincs kiérlelve, meg
ilyenek. (Dr. Trencsényi László: Az április parlament elé vitelét.) Sokan elmondták, hogy ezek
létező problémák gyakorlatias megoldásai. Nem azt kell javasolni, hogy ne hozzanak jogszabályt,
hanem hogy konkrétan miben nem támogatjuk, amit előterjesztettek. Én azzal egyáltalán nem
értenék egyet, hogyha arról lenne szó, hogy a törvényt ne módosítsák mielőbb, hanem hogy
szakmailag mi az, amit indokoltnak tartunk, és mi az, amit nem. Én ezt sokkal fontosabbnak
tartom, mint azt, hogy toljuk magunk előtt. Én szeretem, ha obstrukció van, mert sokáig lehet a
dolgokon rágódni, de itt most egy csomó olyan kérdés van, ahol keresztbefekszünk ennek a
kormányzati megtakarítási rendszernek, vagy azt mondjuk, hogy a megtakarítás világos
feladatokat jelöl ki, de nem engedjük, hogy ezt, meg ezt, meg ezt kivonják alóla. Szerintem ez
sokkal hatékonyabb, mint hogy „gyerekek, az a helyzet, hogy mi ezt nem támogatjuk”. A
fenéket! Inkább mondjuk meg, mi az, amiben egyetértünk, és mi az, amiben semmiképpen. Ne
haragudjatok, de én ezt nagyon fontosnak tartom.

ELNÖK: Egyelőre nem tartottunk az összefoglalásnál, Laci egyelőre elmondta a saját
véleményét – még nem a miénket. (Horn György: De ő írja!) Lesznek többen, akik majd
visszafogják a kezét.

Loránd Ferenc volt, aztán Barlai Kati – és természetesen reagálásra szeretném megadni.
Szeretném, hogy az OKNT-tagok fejezzék be a hozzászólásaikat, utána Sanyié a szó.

Feri, parancsolj!

DR. LORÁND FERENC: Ahhoz, amit Laci mondott, szeretném elmondani, én úgy
fogalmaznék inkább, hogy az Országos Köznevelési Tanács alapvetően reálisnak tartotta azoknak
a problémáknak a felsorolását, megemlítését, amik ebben az anyagban szerepelnek.
Megoldásként több alternatíva lehetőségét villantaná fel vagy ajánlaná, ami egyúttal
visszaköszön abban, hogy az iskolák döntési kompetenciája megmaradna, legalábbis választási
kompetenciaként lehetne értelmezni. Nem azt mondjuk, hogy nem értünk egyet – mint ahogy
több olyan dolog hangzott el, amely egymással vitatkozott. Nem okvetlenül, mert szélsőségesen
különbözött, hanem mert más árnyalatokat hangsúlyozott ebben.

A harmadik: én hallatlanul élveztem a Zsuzsa hozzászólásában, hogy fantasztikusan
klassz stiláris elemzés volt, egyébként pszichológusnak ajánlanám, hogy a stílus hogyan leplezi
le azt a szándékot, amely voltaképpen mögötte van.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Barlai Kati!
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BARLAI RÓBERTNÉ: Én csak azon gondolkodtam el, hogy nem lesz könnyű az
összefoglalás. Ahogy Feri is mondta, ütköztek vélemények. Pont a nevelési tanácsadóval
kapcsolatban is, hogy összevonni vagy nem – nem tudom, ezt hogy lehet majd megjeleníteni.

DR. LORÁND FERENC: Lehessen választani.

HORN GYÖRGY: Azt fogja választani, ami neki jó.

ELNÖK: Én próbáltam néhány szempontot felírni. Előbb Brassói Sanyié a szó, és aztán
beszélünk, és a szerkesztő bizottságé a szó. Erről is lehet beszélni, hogy hogyan tárgyaljuk ezt az
anyagot, mert még egy ilyen tárgyalásnak természetesen nem fogunk nekifutni.

Sanyi, tiéd a szó.

BRASSÓI SÁNDOR: Két szakaszban szólnék hozzá. Az első néhány észrevétel, amiről
azt gondolom, talán érdemes röviden értelmezni, mert államtitkár úr már elmondott sok mindent,
ami megelőzte a hozzászólásokat.

Az egyik, ami előjött, a hozzáadott érték. Pontosan tudjuk, hogy jelenleg Magyarországon
olyan hozzáadott értéket mérni, mint a PISA és más nemzetközi mérések teszik, az iskolákban
nem lehet. Nincs rá lehetőség, valljuk meg őszintén. A hozzáadott érték mérésénél minden
nemzetközi tudományos anyagban az áll, hogy van egy szociokulturális háttérmérés.
Magyarországon erre nincs jogszabályi felhatalmazás. Az iskolától ezt kötelezően nem lehet
begyűjteni, mert a tanulói háttérkérdőívek begyűjtésére nincsen jogszabályi felhatalmazás. Ez
csak önkéntesen történhet. Jelenleg is így van. Akik ismerik a kompetenciamérések iskolai
jelentéseit, tudják, hogy van iskola, ahol benne van a hozzáadott érték, mert megvannak az
önkéntesen benyújtott tanulói háttérkérdőívek, feldolgozásra kerültek. De sok iskola nem küldte
be, a gyerek élt a jogával, és nem hozta be. Mivel nincs, e miatt nem lehet számolni hozott
családi értéket, és nem lehet számítani hozzáadott pedagógiai értéket sem. Ez nagyon nagy kár és
fájdalom, jó lenne ezen változtatni. Az anyag pontosan ezért tesz javaslatot arra, hogy
bekapcsolja a tanulók fejlődésének nyomon követésébe ezt a rendszert. Szeretnénk beépíteni a
törvény mellékletébe azt, hogy a tanuló számára ezek az önkéntes adatszolgáltatások jobban
nyíljanak meg, és hatalmazza fel az iskolát, hogy ha a tanuló ezt behozza, csak helyben jelenhet
meg, és csak helyben lehet adott esetben összepárosítani, vagy még ott sem. Ennek a továbbvitele
az országos adatszolgáltatás felé, hogyha ez megnyílik, úgy, hogy nyilván országosan nincsenek
eljuttatva a visszaazonosítható személyi adatok, csak a háttérváltozók név nélkül, akkor ez
országosan garantálhatja azt, hogy a visszajuttatott iskolai jelentésekhez helyben visszapárosítva
megteremtik a hozzáadott érték mérését minden egyes intézmény szintjén, ami pedagógiai
értelemben rendkívül fontos dolog lenne. Ez az egyik elem.

A másik, ami ugyanide kapcsolódhat: gondoljunk bele, hogy a középfokú iskoláknak ez
abszolút torz, hiszen a gyereket oda fölveszik valahonnan. Említésre került két iskola az előbb.
Nyilván van egy elég magas hozott érték, tehát miközben az iskola kimeneti értéke nagyon
magas, tudjuk, hogy a bemeneti érték annyival magasabb az országos átlagnál, hogy a közte lévő
elmozdulás valamilyen mértékű. Tehát sokkal árnyaltabb lenne a kép, ha lenne mód arra, hogy
amikor egy értékesítő központ számol egy iskolai hozzáadott értéket, abba bele tudja kalkulálni,
hogy akiket fölvett az iskola kilencedikbe, azoknak a korábbi nyolcadik vagy hatodik osztályos
eredménye milyen volt. Ezt meg lehet oldani adatkezeléssel úgy, hogy nem derül ki az adott
középiskola számára az oda felvett tanuló korábbi kompetenciamérésének eredménye, tehát a
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tanuló tiszta lappal megy be a rendszerbe, ugyanakkor az ottani hozzáadott érték a középiskola
szintjén sokkal árnyaltabb képet ad. Ezt leegyeztettük már az adatvédelmi biztossal tavaly, tehát
megoldható. Nyilván erre tesz javaslatot a koncepció, csak nincs benne leírva. Mindig „A hálózat
csapdájában” című film jut erről szembe erről -  talán többen látták -, ami egy félelmetes
adatvisszaélésről szól. Én mindig rettegek ettől, de az Adatvédelmi Biztos Hivatala nagyon
erősen ül ebben a pozícióban, és meggátol minden ilyenfajta adatösszevetést, tehát a hazai állami
nagy rendszerekben - nem véletlenül - nem lehet összekapcsolni az adatokat egymással. Tehát
ebben a törekvés igazából ez volt.

A kollégium kapcsán fölmerült sok minden, különböző programok készítése. A
Kollégiumi Szövetségnek is az a szakmai meggyőződése, hogy a kollégium egy külön önálló
egység, ami nagyon sok problémát vet föl, ugyanakkor pontosan azért, mert az oda kerülő
gyerekek leginkább nem az adott fenntartó illetékességi köréből származnak, a kollégiumi
fenntartó nem szándékozik finanszírozni azoknak a gyerekeknek a kollégiumi ellátását, akik nem
az ő illetékességi területéről vannak, plusz még a mellette levő oktatási intézmény programjától
is olyan mértékben elkülönül a kollégiumi nevelési program, hogy ezeket a dolgokat összébb kell
zárni. Ez egy sokkal költséghatékonyabb és pedagógiailag egységesebb szervezést tenne
lehetővé, tehát itt igazából erről van szó.

Még egy dolog van az adatokkal meg az azonosíthatósággal kapcsolatban. Ahogy
Hunyadi Györgyné mondta, az Állami Számvevőszék amióta itt vagyok, kilenc éve folyamatosan
gyötri az állami szerveket, a minisztériumokat azzal, hogy itt közpénzek felhasználásáról van szó,
és igenis meg kell teremteni az adatkezelés rendszerét, hogy lehetőség szerint az ágazati tervezés,
a finanszírozás elszámoltathatósága az adatok mentén sokkal alaposabban történjék meg. Ez az
adatkezelés viszont az elszámoltathatóság oldaláról történő adathátteret is megteremti, amit
nemcsak mi kezdeményezünk, hanem az állami gazdálkodásért felelős Állami Számvevőszék is.
Persze a másik oldalon ez esetleg ijesztő lehet pedagógiai szempontból, ezért igyekszünk a
legjobb szándékkal ezekből a dolgokból kifogni a szelet, nehogy túlzott dimenziót vigyen az
egyes személyi adatkezelési kérdésekbe.

Lenne még egy dolog, amit jegyzőkönyvön kívül mondanék. (Brassói Sándor kérésére az
itt elhangzott kiegészítést a jegyzőkönyv nem rögzíti.)

ELNÖK: Köszönöm szépen a válaszokat. Három dologra szeretnék reflektálni, aztán
néhány mondatot mondanék összefoglaló címén.

Nagyon aggályos az egész adatvédelmi problematika. Ma is azt gondolom, amit itt többen
felvetettek, hogy nem tanulónként kellene mérni ezt a fejlesztést, a hozzáadott értéket, hanem
iskolánként kéne megmutatni, hogy az iskolának mekkora a hozzáadott értéke. Ez adatvédelmileg
nem megfelelő, túlzottan aggályos. Ettől a pillanattól kezdve meg kéne gondolni azt, hogy a
kompetenciaméréseket nem kellene-e a 9. osztály elején, nem a 8. végén csinálni. Mert úgy van,
hogy a 4., 6., 8., 10. osztályban, de az iskolaváltás jellemzően a 8-9. osztályban történik, és a
középiskolára vonatkozóan igazából nem tudunk hozzáadott értéket semmilyen módon mutatni,
mert a 8. osztályos anyagok nem jellemzőek a 9. osztályba belépő gyerekekre, mivel
mindenhonnan jönnek. Ezért a 9. osztályban egy bemeneti vizsgálat és egy, a 10. osztály végén
lévő vizsgálat mutathatná a középiskola hozzáadott értékét, természetesen a szociokulturális
kérdőíveknek egy megfelelő számú reprezentatív begyűjtésével együtt. Tehát ezt nagyon
megfontolandónak tartom, mert amíg az általános iskolában több fokozaton is mérjük ezeket,
több időpontban, addig a középiskolában egyetlen mérés van, és ebből sosem lesz hozzáadott
érték. Ez az egyik javaslatom, érdemes lenne megfontolni.
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A második dolog pedig a kollégiumok és az iskolák problematikája. Itt alapvetően
nemcsak a Kollégiumi Szövetség szempontjából, hanem pedagógiai szempontból is egy egészen
más közegről van szó. Tehát az, hogy egy iskolának egy pedagógia programja van, annak helyi
tanterve van, a kollégium meg egy országos alapprogram alapján készíti el a saját programját,
sosem lesz ugyanaz, hiszen a kollégium jellemzően nevelő intézmény, az iskola meg nevelő-
oktató intézmény. Ennek a kettőnek az összehangolása, tehát a különböző iskolákból bejáró
gyerekek programjának összehangolása a kollégium feladata. Ez ma is benne van a kollégiumi
tervben, hogy aki több helyről jön, ott a kollégiumnak kötelessége összhangba hozni az ő
kollégiumi nevelési programját az iskola pedagógiai programjával. Azt gondolom, ez nem olyan
nagy újdonság, tehát a magam részéről nem nagyon foglalkoznék ezzel.

Zárásként, Laci...

BARLAI RÓBERTNÉ: Egy mondatot hadd mondjak a javaslatodhoz! Ha nyolcadikban
nem lenne mérés, akkor viszont az általános iskola nem tudna hozzáadott értéket mérni. Pont az a
lényeg, hogy a hatodikban és a nyolcadikban, ugyanis az intézményi önértékeléshez is fel kell
használni ezeket az országos méréseket. Magyarul, egy plusz mérés kellene, mert az viszont talán
nem megoldható, hogy a kilencedikből visszakapja az általános iskola a mérést. Ez megoldás
lehetne.

BRASSÓI SÁNDOR: Ezt meg lehet oldani.

BARLAI RÓBERTNÉ: Ha ezt meg lehet oldani, akkor az nagyon jó, mert nem az
általános iskola végzi a mérést.

BRASSÓI SÁNDOR: A szöveg mögött ez van igazán.

ELNÖK: Amit itt nagyon röviden lehet összegezni, az szinte semmi. De azért három-négy
dolgot érzékelhetünk.

Azt gondolom, kijött ebből a vitából néhány óra alatt, hogy alapvetően reális
feltételezések alapján, reális felvetések megoldására próbál az anyag valamilyen megoldást adni.
Azonban világosan látszik, hogy az alternatívák, amelyek megoldást adhatnának ezekre a reális
feltételezésekre, nincsenek teljes egészében végiggondolva.

Kérném a bizottságtól, hogy ne aprózzuk el a dolgokat, hanem csak a leglényegesebb,
legfontosabb kifogásainkat hangsúlyozzuk, esetleg alternatív megoldásokat javaslat tételével,
hogy lehetőséget biztosítsunk arra, hogy a törvénykezésbe a legoptimálisabb megoldások
kerüljenek.

Körülbelül ennyi, hiszen minden témáról olyanrészletesen szóltunk, hogy nem túl könnyű
kellő önmérséklettel egy olyan anyagot készíteni, amit a törvénykezés szempontjából a
legoptimálisabban meg lehet valósítani.

Van két hozzászóló: Tas volt előbb, utána Feri.

SZEBEDY TAS: Valószínűleg szokásom szerint nem előrevivő gondolattal állok elő,
hanem egy problémával, nevezetesen hogy ezek a kérdések előbb-utóbb felvetnek olyan
összefüggéseket, amelyeket az OKNT bizottságokban szokott tárgyalni. Azzal, hogy az
elnökválasztásnál egy kicsit nehéz helyzetbe kerültünk, úgy érzem, megszűnt az egyeztetés arról,
hogy milyen bizottsági feladatokat tud az OKNT a továbbiakban szokás szerint vagy rendkívüli
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helyzetben ellátni. Ennek az anyagnak az ügyében például úgy tűnt, alkottunk egy ilyen összegző
bizottságot. Én szeretném ezt a kérdést a következő ülésre felvetni, hogy például az érettségivel
vagy a tankönyvügyekkel, pedagógusképzéssel kapcsolatos bizottságok létrehozását valamilyen
módon az elnökválasztással párhuzamosan kellene kezelnünk. (Dr. Loránd Ferenc: Ez az szmsz.)

Bocsánat, hogy ezt mondom, de bár valóban a legfontosabb az elnökválasztás, de hogyha
a sors úgy hozza, hogy ez még hónapokig nem dől el, ez az anyag is fölvet, meg a későbbi
napirendek is fölvetnek majd bizottsági feladatokat, és azt gondolom, erről legalább a következő
ülésen kellene gondolkodni. Elnézést, hogy ezt szóba hoztam.

ELNÖK: Hogy ezt a napirendet lezárjuk, fogok javasolni ennek az anyagnak a további
tárgyalására, és a bizottságokkal kapcsolatos dolgokra is javaslatot teszek mindjárt. Volt még
hozzászóló... Zsuzsa!

DR. HUNYADI GYÖRGYNÉ: Kérdezni szeretnék. Ha ezt az utat választjuk a vélemény
megfogalmazására, akkor nem tudunk-e megállapodni, mi az a három-négy súlyos dolog, amit
jelezni akarunk, vagy ezt majd csak 22-én fogjuk?

ELNÖK: Úgy látom, és a bizottságnak is azt mondanám, hogy mindegyik témához egy,
maximálisan kettő lehet, ami súlyponti vagy lényeges lehet. Többre biztosan nem gondolnék,
hogy ne aprózzuk el.

DR. HUNYADI GYÖRGYNÉ: Minél konkrétabban. Annak nincs értelme, hogy
általában..

ELNÖK: Eposzt nem lehet írni. Lacival a szünetben arról állapodtam meg, hogy nagyon
feszesen, akár franciabekezdés-szerűen, tényszerűen felsorolva, nem lírával megtűzdelve
készüljön.

DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Szabad a szövegező bizottság számára? Lehet, hogy így
gondolják. Attól függetlenül, hogy mi az én véleményem vagy a mások véleménye erről az egész
anyagról, gondolom, azt lehet javasolni, hogy a pedagógiai nyelvezet, terminológia jelenjék meg
anélkül, hogy érdemben megváltozzék. Ez stiláris kérdés. Hallottuk, elismerted, hogy így van,
mindannyian éreztük, hogy ezt közgazdászok írták (Brassói Sándor: Azoknak.), tehát ez egy ilyen
közgazdász szemléletű, de stiláris eszközökkel meg lehet jeleníteni. Ha mást nem, az én egyik
rögtönzött javaslatom, hogy a francia bekezdések legelején megjelenhet – miért ne jelenhetne
meg? – a változó körülményekhez, a változó világhoz való alkalmazkodás, ami par excellance
nevelési-oktatási kérdés.

ELNÖK: Arról van szó, hogy azokat a terminológiákat használjuk, amelyek az oktatási
törvényben szerepelnek – mert ezeket kifogásoltuk leginkább.

Én a következőket javasolnám. Ha Laciék bizottsága legalább másfél nappal előtte meg
tudja küldeni, azt nem tehetjük meg, hogy még egyszer elkezdjük ezt a napirendet tárgyalni, itt
egy időkorlátot javasolnék ennek elfogadására vagy elvetésére. Ha nem tudunk határozatot hozni,
akkor nem tudunk határozatot hozni. Én egyórás időkeretet javasolnék. Kezdjük megint az
elnökválasztással, ami most nem lesz nagyon hosszú dolog. Utána a bizottságokra van
előkészületünk már, egy táblázat, hogy ki hová jelentkezett. Ezek közül néhány bizottság meg
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fog tudni alakulni, úgy gondolom, az első egyórás időkeretben. A második egy óra maximálisan
lenne ennek a határozati javaslatnak a pontosítása, és ezt követően kezdenénk a NAT-ot. Semmi
mást nem fogunk befogadni. A NAT valószínűleg egy monstre tárgyalás lesz. A tárca részéről
Brassói Sándor lesz az előterjesztője, Vass Vilmos pedig, nevezzük úgy, az OKNT felelőse –
hogyha ezt a terminológiát akarjuk. (Közbeszólások: Nem!) Természetesen ő volt a NAT-
bizottság elnöke, ő ebben nagyon kompetens.

Ez a három napirendi pont lenne. Ez azt jelentené, hogy kezdenénk megint tíz órakor...
Bocsánat! Tizenegykor tudjuk csak kezdeni, mert mindegyikhez kell a létszám. Tehát tizenegy és
egy óra között történne az első két dolog, és azt gondolom, minimálisan ötig. (Dr. Loránd
Ferenc: Nekem négyre el kell mennem. – Barlai Róbertné: Nekünk a PAT-ra kell menni Hadházy
Tiborral, kettőre. Vagy megbeszéljük, hogy oda később megyünk)

GÖRBE LÁSZLÓ: Szerintem ezt a szövegezést nem kellene ennyi ideig. Vagy el tudjuk
fogadni, vagy nem. Egy óra hosszát nem javasolnék erre.

ELNÖK: Abban maradtunk, hogy az anyag elkészül két nappal előtte.

GÖRBE LÁSZLÓ: Küldjük vissza Trencsényi úrnak a véleményt, és akkor hoznak egy
olyat, ami még összegzi azokat is.

ELNÖK: Nekem nagyon nagy tapasztalatom van ebben, és attól félek, ebből nagyon
nehezen lesz így határozat. Tizenöt évre visszagondolva, ilyen még nem volt. De próbáljuk meg,
nézzük meg. Legyen az a munkamódszer, hogy Laciék küldik, írásban elfogadjuk az előtte lévő
napig, és megpróbálják összeszerkeszteni. Minimum fél óra kell hozzá, hogy itt még a dolgokról
lehessen beszélni. Ekkor sem vagyunk sokkal beljebb a dolgokkal, mert másfél óra így is el fog
ezzel menni. Utána kezdjük a NAT-ot.

DR. VASS VILMOS: Szeretném jelezni, hogy kimaradt a Nemzeti alaptanterv kiosztott
szövegéből a tartalomjegyzék. Én fogok arról gondoskodni, hogy ez oda bekerüljön. Ez
lényegesen megkönnyíti majd a tisztelt tanácstagok tájékozódását a különböző egységekről.
Úgyhogy egy tartalomjegyzéket elektronikus úton Kosinszky Zsuzsától a héten minden tanácstag
kap.

ELNÖK: Köszönjük szépen.

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Nekem is lenne egy ügyrendi kérdésem vagy javaslatom.
Ne értsetek félre, a világért nem akarom magamat a középpontba állítani, de Brassói Sándor
mindig el szokta mondani, hogy ha a programcsomagok áprilisig nem mennek át az OKNT-n,
akkor három évet veszít rajta a közoktatás - körülbelül ennyit szokott mondani. Én csak annyit
kérdeznék most – és nem csak rajtunk múlik, mert a programcsomagok nincsenek készen –, hogy
ami készen van, ha azt ma tárgyaltuk volna, a szövegértés, szövegalkotás 1-2-t, azok vitára
készültek, vagy elfogadták volna, ahogy erre volt már precedens, a KTB előterjesztését. Mert ha
igen, tehát ha van annyi bizalom a KTB iránt, akkor 22-én az egyebekben jól esne Brassói
Sándornak, ha legalább ez átmenne, de ha vitára készülnek, akkor nyilván gurul az áprilisi
napirendre a kérdés. Ezt én nem tudom, csak mondom, hogy volt már olyan, hogy az érettségi
bizottság előterjesztését az OKNT vita nélkül részesítette a bizalmában.
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ELNÖK: A többség ezt most kapta meg. (Többen: Nem, nem! – Kosinszky Zsuzsa: Ez a
harmadik változat.) A 2. napirendi pontunkat még el sem kezdtük, és a 3. pontnak az egyik részét
tárgyaltuk meg.

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Csak az a kérdésem, hogy mi a taktikája az OKNT-nek
ehhez az előterjesztéshez.

KOSINSZKY ZSUZSA: Azt javaslom, hogy a jelenlévők tárgyalják meg, és a
korábbiakhoz hasonlóan, ha kialakul itt egy álláspont, a következő alkalommal vita nélkül
ismertetik, és esetleg egy bólintás lesz rá.

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Arra kevés az idő.

KOSINSZKY ZSUZSA: 12-en vannak jelen.

BARLAI RÓBERTNÉ: Csak azt szeretném kérdezni, hogy mi alapján tudunk vitázni,
mert nem ismerjük az anyagot.

DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Ez lett volna az én kérdésem is.

ELNÖK: Itt van az anyag, megvan.

BARLAI RÓBERTNÉ: Jó, de a programcsomagba nem tudunk beletekinteni.

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Ez volt a kérdésem, hogy az a taktikája az OKNT-nek,
hogy erről vitát nyit, vagy az a taktikája az OKNT jelenlévő kisebbségének, hogy él azzal a
precedenssel – tekintve, hogy négy kerettantervi bizottsági tag itt ül az OKNT-ben –, hogy
bizalmat szavaz a bizottsági jelentésnek.

ELNÖK: Régebben volt minden előterjesztéshez két referensi vélemény. A referensi
vélemények alapján a KTB elnöke elővezette itt, és ezt követően, ha a két referensi vélemény
egybehangzó volt, akkor senki nem gondolta, hogy végig kellene nézni az összes anyagot, hanem
megszavaztuk. Ez volt idáig trend, és azt gondolom, emellett kéne maradni, mert különben
teljesen működésképtelen lesz az egész.

DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Van-e betekintési lehetőség?

ELNÖK: Hogyne!

DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Megmondom őszintén, itt volt két olyan vitatható kitétel, ami
fölkeltette az érdeklődésemet. Van benne olyan, hogy Móra Ferenc-i, áporodott vagy dohos
világ. Nem biztos, hogy ez jó meghatározás, mert Móra Ferenc érték, tehát az, hogy dohos meg
Móra Ferenc együtt, valahogy nem stimmel; elképzelhető, hogy ez nem jó. A másik meg az „ép
fehér középosztály” – ez az amerikai szociológiai irodalomban van; Magyarországon
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értelmezhetetlen, bár értem, hogy mire gondol. Ez két olyan provokatív kitétel, ami rögtön
fölkeltette az érdeklődésemet, hogy miről is van szó.

ELNÖK: Nyilvánosak az ülések, természetesen minden anyagba betekintési lehetősége
van minden OKNT-tagnak, el lehet menni. Csak azt ne csináljuk, mert képtelenek vagyunk rá,
hogy idehozzuk a tonnányi anyagokat és itt kezdünk el vitatkozni, mert az meglehetősen
parttalanná válik.

DR. HUNYADI GYÖRGYNÉ: Én ezt nem tartom indokoltnak, bocsánatot kérek a
kollegáktól, mert a múlt alkalommal, két hete ezt az anyagot már megkaptuk, csak azért nem
tárgyaltuk, mert nem fért bele az időbe. Biztos elolvastuk mindannyian, mert megkaptuk, és úgy
jöttünk ide, hogy ezt tárgyalni fogjuk. Ha tehát akkor már fölmerült, hogy bele lehet-e tekinteni,
akkor meg kellett volna talán kérdezni, hogy hol. Most megint megkapjuk két nappal ezelőtt,
hogy ezt fogjuk újból tárgyalni, tehát ha bele akartunk tekinteni, akkor már tudhatnánk, hogy
lehet, vagy nem lehet. Ha azt mondják, hogy nem lehet beletekinteni, az egy más kérdés, de
nyilvánvalóan ha akartuk volna, akkor bele lehetett volna tekinteni.

A Móráról meg egyébről pedig azt gondolom, hogy van lehetőség a korrekcióra anélkül
is, hogy a háttéranyagokat végignézzük, mert az az értékelés Trencsényi László szövegezése,
tehát itt most meg lehet vitatni, én nem bánom. Bocsánat, hogy más testületre hivatkozom, de a
MAB-nál is állandóan probléma, hogy úgy mondanak véleményt, méghozzá súlyos kérdésekben,
hogy nem mindenki látja a háttéranyagot, de van egy rendszere, hogy mindenki láthatja, aki
akarja. Ennélfogva az nem egy vitakizáró érv, hogy nem láttuk a háttéranyagot.

DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Tisztelettel annyit hadd jegyezzek meg, hogy nem tehettük
föl akkor ezt a kérdést. Volt nyolc vagy tíz napirendi pont a végkimerülésig, és ez sorra sem
került. Most jött el az alkalom, hogy ezt egyáltalán megkérdezhettük.

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Csak szeretném megjegyezni, hogy lehet, hogy az én
stiláris szabadosságom következménye, de Závodszky Géza egyik megjegyzése sem érinti a
kerettantervi bizottság döntés-előkészítő javaslatát. Éppen abban a részben van ez a két jelző,
amelyik „az egyébként megjegyezzük, hogy…”, mert hiszen a kerettantervi bizottság abban
kompetens, hogy NAT-konform-e az előterjesztés, illetve konzisztens-e az a 43 egység, amit meg
lehet nézni a SuliNova épületében bármikor. Ha csak ezen múlik, hogy ez vita nélkül menjen,
akkor én ezt a két mondatot boldogan törlöm az életművemből, bár szeretem őket.

ELNÖK: Átcsúsztunk egy másik napirendi pontba közben a bizottság tekintetében.
Annyit szeretnék mondani, hogy a kerettantervi bizottság mandátuma él, ne feledjük el, hiszen
ezt megadtuk az alakuló ülésen, és meghosszabbítottuk három évre. Működik a kerettantervi
bizottság, tehát további néhány hónapja még van, nem mondtuk, hogy újra akarjuk alakítani.
Ebből az egész rendszerből most nem akarjuk kiszakítani, nem akarunk újat csinálni; ha
májusban újat akarunk, majd beszélünk róla. Tehát azt gondolom, ha már ennél a napirendi
pontnál tartunk, hogy azt a mandátumot, ami megvolt a kerettantervi bizottságnak eddig is,
tartsuk már meg, és a javaslatait fogadjuk el.

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: 22-én, amikor határozatképesek leszünk, de ezt Géza
vitatja most…
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ELNÖK: Belenézhet még.

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Te azt javasolod, azt a precedenst kövessük, hogy a
szakbizottság ilyen előterjesztésben bizalmi elven működik az OKNT előtt, Géza meg azt
mondja, hogy ez egy régi bizottság, az új bizottságnak nem kell konzekvensnek lennie ehhez a
precedenshez. (Közbeszólás: Menjünk tovább!)

DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Jó interpretáció, mert szerintem nem jogfolytonosak a
bizottságok, de...

KOSINSZKY ZSUZSA: A KTB-ről szóló OM-rendelet hozta létre, és három évre szól a
mandátuma.

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Ha most tizenketten azt mondtátok volna, hogy
érvényesítsük ezt az elvet, akkor én javasoltam volna, hogy 22-én menjen át, mert akkor ez egy
ötperces egyéb, de úgy tűnik, hogy az OKNT vitára készül erről.

BRASSÓI SÁNDOR: Abszolút nem.

ELNÖK: Nem készül vitára. A kerettantervi bizottság jogfolytonos, ezzel nem tudunk mit
kezdeni.

DR. LORÁND FERENC: Megszavaztuk külön, még én terjesztettem be ezt a javaslatot.

ELNÖK: Ezzel semmi bajunk nincs, ezt így kell csinálni, csak momentán nem vagyunk
határozatképesek.

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Tudom, tudom!

ELNÖK: Ezt a napirendet lezárhatjuk azzal, hogy még egyszer a munkamódszer, Laci:
amilyen gyorsan tudjátok, elkészül a szövegtervezet, ez e-mailen körbejön, elektronikus
formában mindenki tud válaszolni postafordultával. Megpróbáljátok beépíteni ezeket az
anyagokat. Ha képesek vagyunk 22-én egy nagyon korlátozott időtartamú vitával – esetleg
nagyon rövid, egyperces hozzászólásokat fogok csak engedni –, akkor tudunk határozatot hozni,
ha nem, akkor nem.

DR. LORÁND FERENC: Tekintettel arra, hogy lekötött programunk van 22-én délután 4
órakor az önfejlesztő iskolák programjában – Báthory, Mihály Ottó meg én elfogadtuk – egy
pódiumbeszélgetés...

ELNÖK: Hat órakor megyünk együtt?
A NAT-ot pedig ameddig tudjuk, tárgyaljuk, ameddig határozatképesek vagyunk. Ha nem

vagyunk határozatképesek, nem tudjuk tovább tárgyalni, mert ott egyértelmű a dolog, és újabb
ülést kell összehívnunk.
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BRASSÓI SÁNDOR: Bocsánat, a múlt ülésen is jeleztem: a tárca részéről maximálisan
tiszteletben tartva az OKNT programjával kapcsolatos feladatokat, eleget teszünk folyamatosan a
kötelezettségünknek, minden jogszabályt behoztunk az OKNT elé, minden egyes dolgot, amiben
egyeztetésre vagyunk kötelezve, letettünk, a NAT az egyetlen olyan dokumentum a jelenleg
előterjesztett anyagok körében, amelyben az OKNT-nek egyetértési joga van. A NAT-nak volt
egy nagyon hosszú előkészítési folyamata, nagyon széles körben vontunk be szakértőket, és
miután a mai napról elnapoltuk 22-ére, el kell számolnunk, hogy miért csúszik a
jogalkotásunkban már eleve két hetet. Ezért nagyon szeretnénk, hogy az OKNT érdemben tudja
tárgyalni 22-én. Hogyha továbbra is elnapolja, részünkről folyamatosan csúszik ez a dolog, és
nem tudunk haladni. Ennél a határozatképesség fontos a tárca számára.

ELNÖK: Elfogadom, de két héttel ezelőtt nem miattunk nem tárgyaltuk, hanem mert nem
volt olyan állapotban az anyag, hogy tárgyalható lett volna.

BRASSÓI SÁNDOR: De volt!

DR. VASS VILMOS: Olyan állapotban volt. Tudtuk volna tárgyalni.

BRASSÓI SÁNDOR: Az összes testülettel egyeztettük: az OKB-val, az ODJT-vel, a KT-
val. Ugyanezt az anyagot tárgyalta mindenki. Akkor nem küldtük ki az OKNT-nek, mert úgy
döntött két hete az OKNT, hogy biztosan nem fogja tárgyalni. El tudtuk volna küldeni február
huszonvalahányadikán az OKNT-nek is. Ez azóta nem változott.

ELNÖK: Elég nehéz vitát folytatni. Ha az lett volna a kérdés, hogy a minisztérium
számára a jogalkotás szempontjából melyik a fontosabb, a Nemzeti alaptanterv vagy ezek a
témák, és azt mondja a minisztérium, hogy a Nemzeti alaptanterv, akkor a Nemzeti alaptantervről
tárgyalunk. De nem erről volt szó! Tárgyaltuk volna a Nemzeti alaptantervet, semmi akadálya
nem lett volna, és meglehetősen hosszú idő állt volna rendelkezésre. De nem erről volt szó,
hanem ezeket az anyagokat kaptuk. Nekünk teljesen mindegy, hogy mit tárgyalunk.

BRASSÓI SÁNDOR: Bocsánat, 22-e is jó még nekünk, hiszen ezeket az anyagokat 15-én
közzé kell tennünk, a tárcákkal és minden szervezettel leegyeztettük. Az utolsó pillanat a mai
nap, hogy az OKNT ezekre érdemben reflektálni tud. A NAT esetében még beleférhet a két hét,
azért tettük 22-ére, menjen akkor – csak jelzem, hogy ha akkor sem határoz az OKNT, hanem
tovább görgeti, akkor alapvetően megakad a jogalkotás folyamata, mert ott viszont tényleg
határozni kellene.

ELNÖK: Rajtam nem múlik, én éjfélig is tárgyalom. Arra a napra nem teszek semmit
sem, amikor OKNT-ülés van. Ha az OKNT-tagok ehhez tartják magukat, akkor ez így fog
történni. Én egyáltalán nem tudom garantálni, Sándor, hogy fél kettőtől három óráig a NAT-ot be
fogjuk fejezni. Sokan el fognak menni.

DR. LORÁND FERENC: Miért csak fél kettőkor tudjuk kezdeni?

ELNÖK: Azért, mert azt mondtuk, hogy elnökválasztás...
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DR. LORÁND FERENC: Nem tudunk korábban kezdeni?

ELNÖK: Nem. Az a baj, hogy nem tudjuk tizenegynél korábban kezdeni. Akkor
elnökválasztás van, utána ezt a mai határozati javaslatot kellene valamilyen módon gatyába rázni.
Tudjuk, hogy erre a másfél óra is alapvetően kevés, de tételezzük föl, hogy másfél óra, de fél
egytől három óráig ezt az anyagot nem tudjuk megtárgyalni. Ebben teljesen biztos vagyok. Estig
se fogunk vele végezni. Itt még az a felelősség is megvan, hogy ha nincs egyetértés, nem mehet
tovább az anyag. Nemcsak egyszerűen arról van szó, hogy véleményezzük, és nem jó a
véleményünk róla, hanem az a veszély van ebben, hogy hozunk egy határozati javaslatot, hogy
ezt a Nemzeti alaptantervet nem akarjuk. Az OKNT így dönt, testületileg.

AMBRUS ISTVÁN: Meg kell oldani – már bocsánat.

DR. SZENES GYÖRGY: Én egy dolgot tudok megoldani. Nekem egy másik nap is jó.
Rajtam nem múlik. A határozatképességet nem nekem, hanem az OKNT tagságának kell
biztosítani. Nem tudok mit csinálni.

KOSINSZKY ZSUZSA: És ha tizenegytől kezdenénk a NAT-tal?

SZEBEDY TAS: Ügyrendi javaslatom van! Mi lenne, hogyha azt mondanánk, hogy tíz
órától elkezdjük az összefoglalót, és az már egy megrágott csont. Igazából ott a hozzászólás
kevesebb. Beérkeznek tizenegyre, fontos a létszám a választás miatt, és ha azon hamar túlesünk,
egy órával mégis előbbre lehetnénk. Szerintem ez kulcskérdés.

ELNÖK: Próbáljuk meg!

SZEBEDY TAS: Az összefoglaló már ismert dolog, és elvben írásban körbemegy. Azt
egy kicsit előre tudjuk...

ELNÖK: Elfogadható ez a javaslat, hogy tíz órakor ezzel kezdjük?

DR. LORÁND FERENC: Mi meg lemondjuk a 22-eit, mert ez überel mindent.

ELNÖK: Azt tervezzük, hogy legalább öt óráig, ami még emberi idő, megpróbáljuk
befejezni.

SZEBEDY TAS: Akkor reális.

BARLAI RÓBERTNÉ: Nem tudom, megpróbáljuk kérni, hogy a PAT-ülés itt legyen a
minisztériumban. Nekünk referálni kell anyagokat Hadházyval. Fél órákra kimegyünk. Ez
megoldható, nem? (Makkai László: A PAT-ot is el lehet rakni!) De azt már így rakták el.

KOSINSZKY ZSUZSA: Mártával beszélek erről.

BARLAI RÓBERTNÉ: Szerintem ez a legjobb, hogy fél órára felváltva kimegyünk, és a
szavazásnál itt leszünk.
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SZEBEDY TAS: Tehát tíztől ötig lenne.

DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Annak idején a tankönyvbizottság, amikor ötszáz könyvet
kellett elbírálni, és itt születtek a döntések, és hat nap alatt meg kellett csinálni, szombaton is
üléseztünk. Elképzelhetetlen, hogy a NAT ügyében szombaton ülésezzék a bizottság?
Aggályosnak tartom, mert itt szövegszerű javaslatoktól kezdve nagyon sok minden lesz. Érdemi
elemzést korlátozott időtartamban, fáradtan, három óra alatt, közben elszivárognak...
Elképzelhetetlen a szombat – ha már az ügyszeretetről van szó?

DR. LORÁND FERENC: Részemről nem.

BARLAI RÓBERTNÉ: Én tanítok. A pedagógus-továbbképzésben akkor vannak az órák.

ELNÖK: Tizenketten sem vagyunk. Mindenesetre kíséreljük meg 22-én. (Közbeszólás:
Most szombaton?)

DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Munkanap lesz. A munkanap nem jó, mert órája van az
embernek. Egy munkaszüneti nap szombatra gondoltam.

KOSINSZKY ZSUZSA: Csak 22-e utáni szombatra tehető.

ELNÖK: 10-től 5-ig próbáljuk ezt meg 22-én. Ha nem tudunk döntést hozni, akkor meg
kell próbálkoznunk egy következő csütörtökkel. Milyen határidő van erre, ameddig döntést kell
hoznunk pro vagy kontra? Mert senki nem garantálja sem az egyiket, sem a másikat. Mi a végső
határidő? E hónap vége?

BRASSÓI SÁNDOR: Hát igen, úgy kéne.

ELNÖK: Gyakorlatilag akkor vagy a következő csütörtökön vagy valamelyik szombaton.

DR. VASS VILMOS: Szeretném jelezni a tisztelt tanácstagoknak, hogy a következő két
szombaton külföldön vagyok.

ELNÖK: Akkor a következő ülésnap 29-e lenne, ami nagyon sokaknak nem jó.

KOSINSZKY ZSUZSA: 29-ére 9-en mondták azt, hogy igen.

BARLAI RÓBERTNÉ: Összehoztuk a 22-ét, maradjunk addig ebben, ameddig le nem
szavazzuk. (Helyeslések.)

ELNÖK: Így van. Ebédszünetet nem tartunk, mindenki kimegy, amikor szeretne, lesz
szendvics. Akkor első körben ez van, és Szebedy Tasnak azt a javaslatát elfogadtuk, hogy először
a határozati javaslat lesz, utána egy rövid szavazás, majd a NAT-nak futunk neki. Akkor ezen
túlvagyunk.
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Következő napirendi pontunk a 3.2.: szakmai tervezet a tankönyvelosztás rendjének
módosítására.

Még egy dologra kell, hogy időnk maradjon, mielőtt Brassói Sándornak átadnám a szót,
mert ebben döntenünk kell. Majdnem mindenkihez eljutott az a levél, amelyben Köpeczi-Bócz
Tamás főigazgató a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtől két személy delegálását várja a TÁMOP,
azaz a Társadalmi Megújulás Országos Programja és a TIOP, azaz a Társadalmi Infrastruktúra
Operatív Programja bizottságaiba az OKNT részéről. Írtunk egy dodonai levelet Köpeczi úrnak,
hogy az előző ülésen, amikor azt gondoltuk, hogy lesz elnökünk, delegálunk egy-egy főt. Most
jött egy sürgető levél, hogy nagyon várnak tőlünk mind a két programba egy-egy delegáltat. Azt
írják, hogy lehetőség szerint, hogy a nemek aránya egyensúlyba kerüljön, egy-egy hölgyet
delegáljunk, tehát női delegáltakat szeretnének elsősorban. (Szebedy Tas: Hogy ezt a nemzetközi
nőnapon jelented be, ezt értem, de egyébként nem értem. – Derültség.) Köpeczi-Bócz Tamás úr
levelét idéztem. A bizottsági munkában OKNT delegáltként teljes döntési jogkörrel vennének
részt.

DR. LORÁND FERENC: Zsuzsa azt mondja, hogy tekintettel arra, hogy ehhez testületi
felhatalmazást kellene adni, ebben most nem tudunk dönteni. Tehát itt egyet tudunk csinálni.
Mindenki megkapta ezt a levelet. Esetleg teszünk javaslatot, és egy körlevélben válaszoltok. Itt
ugyanis a késés nem egészen minket terhel, 5-i dátummal indítottak egy olyan folyamatot,
aminek 20-án volt az outputja, amivel mi még nem is találkoztunk, tehát nyilván ők voltak
időzavarban. Én még nem tudtam kellő közelségbe kerülni Barlai Katival, hogy megkérdezzem
tőle, hogy esetleg egyik jelöltként vállalja-e. Hunyadi Zsuzsától kérdeztem; amennyiben testületi
felhatalmazást kap, akkor ő nem mutat ellenállást.

BARLAI RÓBERTNÉ: Ez milyen elfoglaltságot jelent?

DR. LORÁND FERENC: Ott van nálad a levél. Az elfoglaltságról nem tudok semmit,
mindenesetre ez egy fontos országos kormányzati társadalmi infrastruktúra operatív program,
amelyik az Új Magyarország fejlesztési terv hat kiemelt területén különböző társadalmi
szervek…

BARLAI RÓBERTNÉ: Zsuzsa, te melyiket választod?

DR. HUNYADI GYÖRGYNÉ: A TIOP-ot.

BARLAI RÓBERTNÉ: Akkor nekem marad ez a TÁMOP. Köszönöm a bizalmat, majd
szavaznak a többiek.

DR. LORÁND FERENC: Azt kérem, hogy fogalmazzunk meg egy ilyen levelet.
Javaslatként ez fölmerült és kérjük, hogy erről szíveskedjenek írásban véleményt mondani, mert
most nem vagyunk határozatképesek.

ELNÖK: 22-én szavazunk.

KOSINSZKY ZSUZSA: Arról volt szó, hogy körbeküldjük e-mailben, és e-mailben
kérünk egy megerősítést.
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ELNÖK: Tehát a TIOP-ba Hunyadi Györgynét delegálnánk, a TÁMOP-ba pedig Barlai
Róbertnét. Köszönöm szépen.

Most már rátérhetünk a 3.2. napirendi pontra, a tankönyvelosztás rendjének módosítására.
Brassói Sándor az előterjesztő.

BRASSÓI SÁNDOR: A dokumentum címe: „A tankönyvelosztás rendjének módosítása”.
A megfogalmazás ennek megfelelően itt is szaknyelven történik, hiszen a tankönyvterjesztői, -
kiadói kör terminológiájával él. A tervezet szerint szándékunkban áll a tankönyvvé nyilvánítás
folyamatát, illetőleg a tankönyvként való forgalmazás rendjét racionalizálni tulajdonképpen azért
is, mert ez egy 18-19 milliárd forintos éves piac, melyben körülbelül 7,5 milliárdos állami önrész
van minden évben az ingyenes tankönyvek biztosítása miatt. Ezzel összefüggésben merült fel az
a probléma különösen az intézményvezetők részéről, hogy az iskolák jelen pillanatban is nagyon
sok olyan kiadványt vesznek meg és használnak tankönyvként, amelyek nincsenek a
tankönyvjegyzéken, nincsenek jóváhagyva, ugyanakkor élve a pedagógiai önállóságukkal ezt
megteszik. Ez önmagában nem baj, ugyanakkor ezzel bevisznek az iskolai tankönyvellátásba egy
olyan, jóval magasabb árfekvésű tankönyvi kört, amire felhasználják az állami normatívát,
miközben azokat a tanulókat, akik viszont a szociális hátrányuk miatt az ingyen
tankönyvellátásra jogosultak lennének, nem tudják tankönyvvel ellátni.

Ez azt jelenti, hogy röviden összefoglaljam még egyszer, hogy egy csomó olyan tankönyv
kerül be az iskola ingyen tankönyvellátását biztosító körbe, ami nagyon drága, tehát nincs
tankönyvvé nyilvánítva, nincs meg az árkorlát, nincs rajta a tankönyvjegyzéken, ugyanakkor az
állami normatívát igénylő veszi fel. Ez olyan mértékben megnöveli az iskolai tankönyvekre a
felhasználási árkeretet, aminek az az eredménye, hogy kifutnak a normatíva által biztosított
pénzügyi keretből és a hiányt nem tudják kompenzálni a fenntartói támogatásból.

Mi az eredménye? nem jutnak hozzá a rászorulók a tankönyvellátási jogosultságukhoz. E
miatt a módosításnak több iránya van.

Az egyik, hogy csak azt a könyvet minősítené tankönyvnek, amely a meghatározott
eljárásban – a 23/2004-es rendelet a tankönyvvé nyilvánítás rendjéről – tankönyvvé minősített. A
másik, hogy ezt a jóváhagyási tényt a tankönyv borítóján, belső címoldalán fel kellene tüntetni a
jövőben. A jövőben a tankönyvjegyzékre fel lehet tetetni – ez jelenleg is így van, ez önkéntes
dolog  –, a felrakás feltétele jelenleg is az árkorlát betartása, meghatározott terjedelem
függvényében. A normatíva csak erre a könyvre lehetne felhasználható. Ezt szeretnénk támogatni
még azzal a megoldással, hogy az OM honlapján rendszeresen frissülne a tankönyvjegyzék –
most negyedévente. A miniszter jelenleg negyedévente kiadja a tankönyvek jegyzékét, és ha a
jóváhagyási folyamat miatt a negyedévenként csúszás miatt egy kiadó hátrányba kerül, teljesen
jogos észrevétel a kiadók részéről, ezért folyamatosan szeretnénk frissíteni, tehát állandóan
update-elt tankönyvjegyzék lenne a honlapon található. Azt gondoljuk, talán azzal jár együtt,
hogy ugyan továbbra is az iskolai szülői szervezet engedélyével megvehetnek az iskolák nem
tankönyvnek minősített könyvet pedagógiai célra, ami nem csorbítja a jelenlegi iskolai
pedagógiai rendszert, azonban mindenképpen eltávolítja egy kicsit az iskolák gyakorlatát attól,
ami most van, hogy nagy számban vesznek meg nem tankönyvnek minősített, drága könyveket,
amik viszont nem oldják meg a helyi iskolai tankönyvellátás kérdéseit.

Röviden ennyi, nem tudom, sikerült-e összefoglalnom, de azt gondolom, ezt a kérdéskört
a javaslat meggyőzően tudja rendezni.
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Ezt olyan jól sikerült összefoglalni, hogy még én is
megértettem. Van-e kérdés?

DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Engem ez nagyon érdekel, miután sok információm van. Az a
kérdésem, hogy mennyire sürgős ez? Van egy javaslat, hogy kerüljön föl a tankönyvjegyzékre, és
kapjon egy preferenciát. Ezzel eget lehet érteni, de a tankönyv-jóváhagyás...

ELNÖK: Csak kérdés, Géza!

DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Tehát az a kérdésem, hogy mennyire sürgős. Úgy érzem,
hogy ez sokkal érdemibb megbeszélést igényel, különösen a második-harmadik fejezet.

ELNÖK: Nekem is van egy kérdésem. A szakmai szervezetekkel ez lett-e már egyeztetve,
és milyen módon.

További kérdések? Loránd Ferenc!

DR. LORÁND FERENC: A tankönyv- és taneszközbizottság tárgyalta-e és minősítette-e?

KOSINSZKY ZSUZSA: Nincs TTB.

ELNÖK: Zsuzsa!

DR. HUNYADI GYÖRGYNÉ: Csak tájékozatlanságból fakad a kérdésem. Van-e arra
vonatkozóan valami kvázi előírás, hogy a tankönyvek minősége, többször használhatósága... Az
a bajom ugyanis a tankönyvekkel, hogy egyszerűen szétmennek. Ha – amint az helyes –, az a
terv, hogy a használt tankönyveket gyűjtsék be, és használják újból, elég jó minőségűek-e a
tankönyvlistára fölkerült könyvek, hogy ezt meg lehessen tenni? Nehogy végül oda jussunk,
hogy a legnehezebb helyzetben lévők jutnak a legeslegrosszabb tankönyvekhez. Nagyon jó lenne,
hogyha úgy kezdhetnénk, hogy az új könyveket kapják meg a legjobban rászorulók, mert akik
nem szorulnak rá, azoknak majd megveszik. Legalább jól használható könyvek legyenek.

DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Van jó megoldás, csak ezt most nem mondjuk el, mert nincs
rá idő. Van rá megoldás, gazdag országban, az Egyesült Államokban, gazdag gyerekeknél.

GÖRBE LÁSZLÓ: Az ingyenes tankönyv szlogenjét politikai szempontból feltétlenül
fenn kellene tartani, mert rengeteg igazgatót kényszerít nem szabályos útra, hogy megoldja ezt a
kérdést.

ELNÖK: További kérdés nincs, akkor először ezzel kezdjük.

BRASSÓI SÁNDOR: Hogy menyire sürgős? Ez is sürgős. Természetesen azért gondoljuk
ezt a jogszabályt az Országgyűlés elé terjeszteni, mert bár az idei tanévre vonatkozóan már a
tankönyvrendelés megtörtént február végére, a 2008-2009. tanévre vonatkozó
tankönyvrendelések érdekében tudni kell az iskoláknak őszre – jelenleg is ősszel kell felmérniük
a rászorult tanulói kör tankönyvigényét –, ezért szeretnénk már nyár folyamán kihirdetni. Ezért
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sürgős, mert ha tovább húzzuk, ezzel az őszi tankönyvrendelés, a tankönyvigénylések felmérése
csorbul, ezáltal a kiadói előkészületek csorbulnak, és e miatt nem lesz mód 2008 februárjában
megrendelni. E miatt ezt nyárra mindenképpen rendezni kell.

A múlt héten voltak Arató Gergely államtitkár úrnál a Tankönyves Vállalkozók Országos
Testületének delegáltjai hivatalból, mert természetesen ők is megkapták, nyilván véleményezték.
Ezt tárgyalta már a KT, az ODJT, tehát a testületek többsége már tárgyalta. Egyedül az OKNT
nem.

Szétesnek a könyvek. A 23/2004-es OKM-rendeletnek van egy kötészeti melléklete, ami
leírja az előző évek gyakorlata alapján, hogy milyen kötészeti elvárásnak kell a tankönyvnek
megfelelnie. Ismereteim alapján – és valószínűleg a tankönyvesek megerősítik – ez megfelel a
nemzetközi szabványoknak, ilyen értelemben nem feltétlenül a kötészeti szempont az erodálódás
oka, hanem valószínűleg az a tudat, hogy itt minden évben új könyvet kell venni. Más országok
gyakorlatával szemben – például a németekével vagy a „szegény” hollandokéval szemben –
valószínűleg eltér, hiszen ott sokkal tovább használnak családon belül és iskolán belül is
tankönyveket. Ez nyilván összefügg egyik oldalon az ingyen tankönyvvel is, másrészt
összefügghet azzal, hogy a magyar társadalom rá volt szoktatva arra, hogy új tanév, új könyv – ez
egy társadalmi reakció, amit nehéz önmagában szabályozások útján megoldani.

Ugyanakkor azt is tudni kell, hogy lehetne javítani, lehetne sokkal tartósabb, keményebb
könyveket készíteni. Ezzel megpróbálkoztunk 1999-2000-ben, ugyanakkor ez nagyon
megdrágítja a tankönyveket, és megnöveli a súlyát, terheli a gyerekek gerincét. Jobban oda kell
figyelni a tankönyvekre.

Az ingyenes tankönyvellátás. Ezzel kapcsolatban nagyon sok modellszámítást végzünk,
most már 2002 óta. Pontosan számítható, hogy az egyes tankönyvcsomagokat milyen
árdimenziók mentén lehet összehozni. Ezek felülről szinte nyitottak, akár százezer forintos
tankönyvcsomagot is össze lehet hozni, mert a nem tankönyvvé nyilvánított könyvek esetében
vannak ilyen nagyon drága nyelvkönyvek és lexikonok. Ugyanakkor a másik oldal is létezik:
pontosan számítható, hogy az 1-2. évfolyam, illetve a 10-11-12. évfolyam is bele tud férni a
tizenegyezer forintos keretbe, hogyha az iskola előrelátóan rendel. A másik oldalon nyilván meg
lehet ezt cáfolni, az igazgatók oldaláról, hogy a pedagógusok azt a nyelvkönyvet és azt az atlaszt,
azokat az egyéb készségfejlesztő dolgokat akarják megvenni, amik drágák. Itt a jelenlegi
jogszabályi környezet egyrészt megengedi, hogy az iskola a fenntartójával – hiszen együtt kell
működnie – együttműködve állapítsa meg ezeket a kategóriákat, és tervezze meg ezt a
tankönyvrendelési limitet. Itt azok az iskolák vannak jobb helyzetben, akik több évfolyammal
működnek, mert azoknál van egy pufferelési lehetőség a nyolc évfolyamon belül, a 7-8. évfolyam
számára föl lehet tolni kereteket az alsóbb évfolyamokról. Ezért igazából az az igazgató
felelőssége, hogy úgy tervezze meg a tankönyvellátást, ha nem kap hozzá fenntartói támogatást,
hogy az alsóbb évfolyamokon meg tudhat spórolni olyan forrást, amivel a 7-8. évfolyam, illetve a
gimnáziumon belül a 9. évfolyam extra többletét ki tudja fizetni. Más a szakközépiskola, amire
majd mindjárt válaszolok.

Jelenlegi ismereteim szerint tehát fennáll ez a szándék, hogy ezt a kedvezményezetti kört,
amely jelenleg a tankönyvpiaci törvényben szabályozott, megtartsák, de ez nyilván politikai
döntés, nem az én kompetenciám.

ELNÖK: Az idő nagyon halad. Hány hozzászóló lesz ehhez a témához? (Körülnézve:)
Egy. Géza, öt perc!
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DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Szívesen összefoglalom öt percben, de ez többet kíván. Két
részből áll. Az első rész az, hogy minden tankönyv kerüljön jóváhagyásra, ne lehessen
tankönyvként használni olyan könyveket, amelyek műfajilag tankönyvek – ilyen sok van –, de
nem nyújtják be őket jóváhagyásra valamiért.

BRASSÓI SÁNDOR: Félreértés van, nem ez van benne.

DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Az van benne, hogy minden könyv kerüljön jóváhagyásra,
illetve csak azok kerülhessenek bele a kedvezményezett körbe, amelyeken föl van tüntetve a
jóváhagyás. Tehát én értem, hogy mi van ebben. Jó néhány tankönyveket is gondozó kiadóval
vagyok kapcsolatban, és bizony van olyan kiadó, amelyik ma már szándékosan nem terjeszti föl a
könyvet – megmondhatnám, ki is lehet találni, hogy melyik kiadó –, mert úgy gondolja, hogy a
szerző ismert tankönyvszerző, akinek a neve úgyis eladja a könyvet, és így megtakarítja a
jóváhagyási díjat. Ez persze fölveti azt, hogy a jóváhagyás díja az indokoltnál talán magasabb és
maga az egész jóváhagyási rendszer jelen pillanatban számos sebből vérzik. De ez egy más téma,
ezt meg kellene beszélni. Erre biztos lesz mód. Tehát maga a tankönyvrendelet melléklete is
szakmailag vitatható. Azt én helyeslem és gondolom, mindenki helyesli, hogy mindenféle
jóváhagyás jobb, mintha nincs jóváhagyás, ezt sokszor leszögeztük; legyen az persze szakszerű
és objektív. A dolog eddig rendben van.

A második része a tankönyvek visszavásárlása, az iskolai tankönyvkölcsönzés lehetősége,
egyáltalán az ingyenes tankönyv problémája és az állami támogatás mértéke, ami elég nagy.
Ennek – nyilván most nem tudom elmondani – van irodalma, ezt már többen megírták, egy
teljesen világosan kidolgozott rendszert lehet elolvasni magyarul, amit eddig a szakigazgatás
egyszerűen nem vett figyelembe. Természetesen Texastól Hollandiáig ott van a megoldás, ami
nem olyan, mint amit itt feszegetünk, tele van ellentmondással. Zsuzsának mondom, hogy
egyébként általában nem a könyvek minőségével van baj, megvan a technológia erre. A kemény
tábla nem elengedhetetlen feltétele annak, hogy egy könyv tartós legyen és valóban a kemény
táblával lehetnek problémák, de van, amikor nincs probléma.

Hallottunk erről számokat, nagyjából én is így tudom. Ma már az állami támogatás, ami
minden évben kimegy szociális szempontok szerint a 40 százaléka, ha jól számolunk, közel fele
annak, amibe a teljes tankönyvpiac kerül, tehát ebből az összegből meg lehetne oldani azt, hogy
minden gyerek ingyenesen jusson tankönyvhöz. Nyilván vannak itt, akik egyetértenek abban,
hogy nagyon komoly probléma az – ezt gyakorló tanárként is tudom, és rengeteg tapasztalatunk
van –, hogy ha mondjuk egy csepeli iskolában egy 30 fős osztályban megkérdezik, hogy ki az,
aki kér bármilyen segélyt, az bizony stigmatizál. Nekem az volt a tapasztalatom, hogy pont azok
a szülők tiltakoznak legjobban, akiken segíteni akartam mint osztályfőnök. A szülői értekezleten
fölszólalt, hogy a kirándulás ne legyen drága, az, aki fizet. Tehát a segélyezés mindig stigmatizál,
nem jó, bekerült a magyar közbeszédbe az, hogy ne alanyi jogon, mert akkor a gazdagok is
kapnak. Nem szabad ezzel a demagóg kijelentéssel ezeket az egyéb rendszereket megbuktatni,
legkevésbé a támogatottat. Nem igazán működik a visszavásárlás, mert nem lesz, aki
lebonyolítsa, nem fogják megvenni használtan, ha ingyen adják, akkor meg stigmatizált, rongyos
a könyv, satöbbi.

Az egyetlen megoldás az, amire számos példa van, Texasban, Kaliforniában: Amerika két
leggazdagabb államában minden könyv – igaz, hogy ezek kemény kötésű könyvek – ott van az
iskolai könyvtárban. Persze ezek eleve egésznapos iskolák, nem viszik haza a gyerekek a
könyveket. Ahol nincs egésznapos iskola, ott hazaviszik, de bele van nyomtatva a könyvbe, hogy
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első tulajdonos, második, harmadik, negyedik, ötödik. Ez nem jelenti azt, hogy a jómódú szülő is
megkapja; az majd megveszi a könyvkereskedésben. Tehát ezeket a könyveket az állam veszi
meg. Megpályáztatja a kiadót, nem 16 könyv versenyzik - mondjuk hármat, hogy ne egy legyen -
, ezeket megvásárolja az iskoláknak, akik persze választhatnak, három közül mindenképpen
választani kell, és ott van a könyv az iskolai könyvtárban. Vagy kikölcsönzéssel, ha nincs egész
nap iskola, vagy ottani használatra, és minden gyereknek egyforma könyv van. Ezen nincs
kereskedelmi árrés.

Jelen pillanatban a magyar tankönyvpiac egyik legnagyobb problémája az, hogy
szabadáras, tehát olyan árrést kalkulál ki, amit akar, minden költségét ráterheli, amit a tanári
terjesztőnek ad, amit a propagandának, satöbbi, és ez azért elég drága. (Brassói Sándor
közbeszólására:) Nem a gazdálkodót kell megkérdezni, én ezt belülről látom. Tehát ez lenne a
megoldás, csak ehhez valami nagy-nagy elszánás kéne, szakértelem, szervezés és beruházás.
Mert itt van az iskola igazgatója, megmondja, hogy igen, ehhez terem kell - állítólag sok a terem
az iskolában, nincs kihasználva, volna mit tenni azokban a termekben -, státusz kell. Ezt meg
lehet oldani 7 milliárdból, csak nem egy év alatt. Akkor nem kérdés, hogy ingyenes vagy nem
ingyenes a tankönyv, ami egy alkotmányos alapprobléma. A Köznevelési Tanács hivatalos
kiadványában az 1999-es kötetben bele van írva, ez az akkori Köznevelési Tanács elfogadott
álláspontja volt, hogy alkotmányos probléma a kötelező oktatás időtartama alatt kereskedelmi
árréssel, áfával – azt hiszem, az áfát már eltörölték – terhelt tankönyvet, terjesztői költséggel
terhelt könyvet megvetetni a szülőkkel, aki szegény majd kap egy kis segélyt. Ezt a problémát ez
azonnal megoldaná. Ez a súlyosabb kérdés.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen az időkorlát korrekt módon való betartását. További
hozzászólások? Zsuzsa!

DR. HUNYADI GYÖRGYNÉ: Egyrészt nem tudom, hogy mit jelent az az anyagban,
hogy a miniszter által meghatározott árkorlát. Ez azért mégis csak valami korlát, nem teljesen
szabadáras.

DR. ZÁVODSZKY GÉZA: De ez egy viszonylag fix összeg. Ha szabad így párbeszédet
folytatnunk, ez a következőt jelenti. Ha jól tudom – de Sándor kijavít, mert most nem néztem
meg frissen, ez változik –, mondjuk ez ezer forint…

ELNÖK: Ívenként van ez meghatározva, nem nominálisan.

BRASSÓI SÁNDOR: Ívenként, nyomásonként, színenként van közzétéve. Ez 1998 óta
folyamatosan megjelenik a minisztérium honlapján, minden évben szeptember 30-ig közzé
tesszük. Ennek növekedési üteme nagyjából az inflációval azonos mértékű volt, ezt a kiadónak
tudni kell.

DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Milyen alapon kalkuláltátok?

BRASSÓI SÁNDOR: Egyrészt az inflációnál a KSH által közzétett mutató a mérvadó.
Másrészt pedig a kiadókkal van egy alkufolyamat, hogy milyen alacsonyan akarjuk

tartani.
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Harmadrészt szempont a kis példányszámú tankönyvek állami támogatásának mértéke is,
mert pontosan tudjuk, hogy bizonyos tankönyvcsoportok esetében a kiadók nem érdekeltek
abban, hogy tankönyveket készítsenek, lásd szakképzés, fogyatékos tankönyvek, satöbbi.
Ezeknél nyilván meg kell engedni, hogy az árkorlát magas legyen, hogy a kiadónak megérje a
nagyon kis példányszám miatt az érintett számban eljuttatni, vagy pedig célzott támogatást kell
adni. Tehát ezek alapján számoljuk ezt minden évben.

ELNÖK: Zsuzsánál volt a szó, visszaadnám.

DR. HUNYADI GYÖRGYNÉ: Ismerem véletlenül ezt a kaliforniai rendszert,
haszonélvezői voltunk, meg is vettük, satöbbi. Ez tökéletesen működik, ahogy elmondta, ámde
amíg nálunk ilyen nincs, addig kell az ingyenes tankönyv, akárminek nevezzük, és a segély is
kell. Természetesen nem úgy, ebben is igaza van, hogy jelentkezni kell, hogy én kérek segélyt,
mert nekünk nincs, mert akkor ez stigma, tehát ezt még lehet oldani. Ezért kellene az, hogy a
pedagógusok ismerhessék meg, törődhessenek a gyerekkel; ne csak azt tudják róla – most
demagóg leszek –, hogy mennyi volt a legutolsó mérésnél a pontszáma, hanem mást is. Addig ezt
fenn kell tartani szerintem, mert tényleg így jutnak sokan könyvhöz.

ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólás? (Nincs.) Reflexió van-e?

DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Egy adatot hadd mondjak. Például a Tankönyvkiadó
gimnáziumi harmadikos tankönyve 1250 forint. Nekem van olyan könyvem, amit kemény
fedéllel a raktáráruházból 400 forintért el lehet hozni.

Nem vagyok teljesen naprakész ezekben a dolgokban, de van valami fogalmam a
nyomdai árakról, a papírárakról stb. A Tankönyvkiadó igazgatótanácsi tagja voltam, tudom,
milyen hatalmas nyereséggel dolgozott – és nem hiszem, hogy csökkent.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy zárjuk le, mert most már a második
értekezlet résztvevőit hajtja el Zsuzsa innen – négy óráig volt a miénk a terem.

Tudjuk: zűrös, problémás. Nem vagyunk határozatképesek se. De egy vélemény talán
elfogadható többségileg. Fölvetődött a pazarlás valamiféle korlátok között tartása, illetve egy
valameddig az ingyenesség fenntartása a rászorultság elvén. Azt gondolom, ez az irány, ami ide
le van írva, támogatható, ugyanakkor szükségesnek tartjuk a tankönyvforgalmazás teljes
rendjének átvizsgálását, felülvizsgálatát, végiggondolását.

DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Szabad beszúrni, hogy a jóváhagyást is némileg
felülvizsgálni, a jóváhagyás jelenlegi rendjét?

BRASSÓI SÁNDOR: Csak egy mondatot szeretnék hozzátenni. Az Állami
Számvevőszék soha nem látott mértékben pontosan 2006 májusától-októberéig vizsgálta át a
teljes tankönyvellátási rendszert – a jelentés az ÁSZ honlapján olvasható, az ottani ajánlások
alapján készült ez a dokumentum –, tehát nyilván át lehet vizsgálni, de ez erőteljes mértékben
megtörtént.

ELNÖK: Nem a törvényességre gondoltunk, hanem az egész pénzügyi konstrukcióra.
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BRASSÓI SÁNDOR: A tankönyvellátás rendjét vizsgálták, az állami pénzt, a fenntartóit,
a folyamatát, a szereplőket, az önkormányzatokat, a kiadókat, a Nemzeti Tankönyvkiadót, még a
TTB-t is.

ELNÖK: Az látszik, hogy itt vannak olyan rendszerek, amelyek működnek. Zsuzsa!

DR. HUNYADI GYÖRGYNÉ: Bocsánatot kérek, de én nem vagyok köteles ezt tudni.
Lehet, hogy kellene tudnom, de eddig nem kellett. Miért nincs ez rajta egy előterjesztésen?
Akkor megnézem... Ha ilyen komplett háttér van, egy mondattal, hogy mire született ez az
előterjesztés, megkönnyítené az OKNT dolgát. Lehet, hogy én ebben a témakörben különösen
járatlan vagyok, de őszintén szólva nem jutott eszembe, hogy az interneten bármit keressek
tankönyvügyben.

ELNÖK: Azért látszik, hogy ebből a pénzből a Géza véleménye szerint, esetleg más
pénzügyi konstrukcióban, kialakítható lenne egy iskolai tankönyvellátási rendszer (Dr.
Závodszky Géza: Öt-tíz év alatt.), nem egy év alatt, néhány év alatt, amelyik demokratikusabb,
mindenki számára ugyannak a tankönyvnek a hozzáférhetőségét biztosító rendszer lehetne.
Lehet, hogy nem működik, lehet, hogy itt Magyarországon nem megy, de végiggondolni esetleg
érdemes lenne, ez egészen biztos.

BRASSÓI SÁNDOR: Csak egy mondat, mert lehet, hogy rosszul értem. Az amerikai
rendszerben nem arról van szó, hogy az iskolák helyi program szerint eltérő módon, eltérő
könyveket használnak adott tantárgyakhoz, hanem ez a dolog egységesen központi tanterv szerint
működik.

DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Ez egy kicsit bonyolultabb.

DR. HUNYADI GYÖRGYNÉ: Mondjuk, regionálisan.

BRASSÓI SÁNDOR: A magyar oktatási rendszer ettől gyökeresen eltér. Ebbe a
struktúrába ez csak akkor illeszthető be, hogyha vagy egy központilag egységes tantervet
csinálunk, vagy alapvetően átalakítjuk a teljes közoktatási rendszert.

DR. ZÁVODSZKY GÉZA: A javaslat nem zárja ki azt, hogy három-négy-ötféle könyv
kerüljön be. A három szerintem bőven elég. Átgondolva, leírva, tömören elolvasható itt-ott.

ELNÖK: Szeretném bezárni az ülést. Ha valakiben benne szorult valami...

SZEBEDY TAS: Egyetlenegy mondatot szeretnék hozzátenni, átgondolásra. Az
ingyenesség elve szerintem nagyon szép elv, részben ténylegesen pozitív irányba változott a
tankönyvellátás. Amit szerintem legalábbis a rendszer eddig nem vett figyelembe, hogy az
iskolákra a lebonyolításban, az ingyenesség biztosítása egy óriási plusz terhet rótt, mindenféle
eszköz és segítség nélkül. Alig van olyan tanár egy átlagos iskolában, aki mer vállalni egy
tankönyvterjesztést, egyszerűen azért, mert a tankönyvárak olyanok, hogy egy visszáruzás
gyakorlatilag azt az összeget, amiért ezt valaki csinálná, elviszi. Elviszi mindazt a fizetséget vagy
hasznot, amiért ezt érdemes lenne heteken keresztül vagy egy-két héten keresztül adminisztratíve
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kezelni. A számlaadás óriási gondot jelent az iskolákban. Én az átgondolásnál azt javasolnám –
erről szó volt, és teljesen egyetértek –, hogy mivel ez egy szociális jellegű juttatás, és teljesen
pozitív, nem lehetne-e átgondolni, hogy az önkormányzaton vagy a fenntartón keresztül szociális
támogatás legyen, és nem az iskolai lebonyolítás, tehát az intézményen belüli pénzösszeg
elszámolása és kifizetés, számlázás stb. Önkormányzati ügy, alanyi jogon megkapja a szülő,
nincs megalázva azzal, hogy kéri vagy nem kéri... Miért nem lehet?

BRASSÓI SÁNDOR: Abszolút egyetértek ezzel. Az a probléma, hogy van egy olyan
szociális kör, akinek, ha ezt odaadod, akkor abból nem tankönyv lesz. Ezért volt pont a váltás,
hogy célzottan ott kapja meg a tanuláshoz szükséges tankönyvet.

SZEBEDY TAS: Akkor ne pénzt kapjon, hanem vócsert! (Zaj, közbeszólások.)

ELNÖK: Azt gondolom, hogy ezt most nem tudjuk megoldani. Lesz egy
tankönyvbizottság, aminek Géza valószínűleg tagja lesz. Géza, légy szíves, jegyezd – itt is, ott is
–, hogy egy ilyen fajta munkaanyagot, saját előterjesztést az őszi időszakban lehet, hogy az
OKNT elé kellene hozni. Próbáljuk ezt meg, hogy ne csak az legyen a bizottság feladata, hogy
tankönyv-jóváhagyás, hanem egy ilyen fajta pozitív előremozdulás is.

Nagyon köszönöm.

DR. HUNYADI GYÖRGYNÉ: Ezt is támogatjuk.

ELNÖK: A jelenlévő tagoktól egy utolsó szavazást kérnék, hogy elvileg támogatják-e az
itt leírtakat. (Szavazás.) A jelen lévő tagok egyhangúlag támogatják. Így fog megjelenni.

Köszönöm szépen a kitartó munkát.

(Az ülés végének időpontja: 16 óra 17 perc)
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