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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 08 perc)

DR. SZENES GYÖRGY, az OKNT ügyvezető elnöke, az ülés levezető elnöke, a
továbbiakban ELNÖK: Tisztelettel köszöntöm az Országos Köznevelési Tanács tagjait,
meghívott vendégeinket. Elkezdenénk a mai napirendek tárgyalását. Mielőtt nekilátnánk,
szeretném, ha szavaznánk a napirendekről. Úgy látszik, hogy néhányan még késnek. Ha az
OKNT tagsága hozzájárulna ahhoz, hogy az első és a második napirendi pontot felcseréljük, az
elnökválasztásra nagy valószínűséggel többen lennénk itt. Most a bizottságokkal kapcsolatos
dolgainkat kezdenénk tárgyalni, és amikor azt lezárjuk, akkor kezdenénk el a tisztségviselők
megválasztását. A harmadik-negyedik napirendi pontunkat tizenegy óra tájékán, Szüdi
államtitkár úr jelenlétében tudnánk kezdeni. Elfogadható ez a módosító javaslat? Kézfeltartással
kérem megerősíteni! (Szavazás.) Köszönöm, ez egyhangú.

Akkor kezdjük a bizottságokkal!
Szinte mindenki számára ismert, hogy elnök- és alelnök-választási sikertelenségeink

ellenére a bizottságok munkája most már nem tűr halasztást, ezért úgy gondoltuk, már az elmúlt
alkalommal is, hogy a mai napon a bizottságokat megpróbáljuk megalakítani. Két menetben
gondolom, hogy ezt tegyük meg. Köszönöm szépen Kosinszky Zsuzsának az előkészítést.

Mindenki megkapta a bizottságokba való önjelölését, illetve azok névsorát, akik 2006-ig
tagjai voltak a bizottságoknak. Az lesz tehát az első, hogy végigmegyünk a bizottságokon, hogy
meg kívánjuk-e ezeket alakítani. Természetesen nem mindegyikben van opcionális lehetőség,
mert van, amit a törvény hozott létre: azt muszáj megalakítani.

Menjünk sorban! A tankönyv- és taneszközbizottság a törvény által deklarált.
Természetesen azt gondolom, hogy meg akarjuk alakítani. Valakinek ezzel kapcsolatosan van-e
ellenvéleménye? (Nincs.) Akkor ez lesz.

Az országos érettségi vizsgabizottság hasonlóképpen a közoktatási törvényben deklarált,
nem hiszen, hogy bárkinek problémája lehet.

Az országos pedagógus-továbbképzési bizottság szintén a törvény által deklarált bizottság
– megint nem lehet probléma.

Nem ilyen egyszerű a helyzet a pedagógusképzési bizottsággal kapcsolatban. ez a
bizottságunk az előző ciklusban létrejött, határozott céllal. Azonban az elmúlt egy-két év
eseményei a bolognai folyamat kapcsán ezt egy kicsit más szintre helyezték: a Magyar
Akkreditációs Bizottság keretén belül ilyen bizottság működik, és az Országos Köznevelési
Tanács jelenlegi tagjai közül az én információim szerint hárman kaptunk felkérést ezen
bizottságban való részvételre. Én úgy tudom – de legyetek kedvesek javítani -, hogy Hunyadi
Zsuzsa, Trencsényi László és jómagam kaptunk Bazsa elnök úrtól felkérést a MAB
albizottságába. (Közbeszólásra:) Bocsánat: Pukánszky Béla várhatóan az elnök, és Vass Vilmos
ötödikként – már csak OKNT-tagokból áll a pedagógusképzési albizottság.

DR. MIHÁLY OTTÓ: Elnézést, de van ezen kívül a Magyar Nemzeti Bologna
Bizottságnak egy pedagógusképzési albizottsága is. Azon kívül van a Rektori Tanácsnak is egy
pedagógusképzési munkabizottsága.

ELNÖK: Én úgy gondolom akkor, hogy erre valójában nincs szükség, de természetesen
szavazzunk erről... Tas, aztán Horn Gyuri!

SZEBEDY TAS: Én is megerősítem, hogy minél több bizottság foglalkozik ugyanazzal
na témával, majdnem biztos, hogy annál kevesebb lesz az eredménye – ez a bizottságosdi
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eredménye –, de mivel ebben jelentős számú OKNT-tag van, szeretnék egy javaslatot tenni.
Elfogadván részemről, hogy nincs értelme újabb bizottságot működtetni e miatt, szabad-e
javasolnunk, hogy az OKNT-tagok viszont az itt meghívás alapján létrejött másik bizottságban
végzett tevékenységről ülésenként, vagy ottani eseményenként rövid tájékoztatót adjanak? Mert a
többi bizottság, amiket az OKNT választ, állandóan beszámol a munkájáról, ezt viszont nem az
OKNT választotta, hanem meghívtak innen tagokat. Ha azt a kérést fogalmazhatom, hogy kérjük
az OKNT-ben ennek a beszámolóját – mivel ez részben OKNT-tagokból áll –, akkor nincs
értelme még egy plusz bizottság létrehozásának.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Horn György!

HORN GYÖRGY: Csak egy kérdés. Nem lehetne-e a pedagógus-továbbképzési bizottság
funkcióiba belevenni a képzés esetenkénti tárgyalását? Mert akkor ez a két dolog
egybekerülhetne, tehát amennyiben alapfunkcióiban képzés, továbbképzés címszóval ezt
belevennénk, ha van olyan napirend, amiben az OKNT-nek véleményezési és egyetértési joga
van, akkor ez a bizottság azt automatikusan átveheti.

Köszönöm.

ELNÖK: Erre hadd válaszoljak. Elméletileg nincs akadálya, csak ezt a törvény úgy hozta
létre, hogy országos pedagógus-továbbképzési bizottság. Ettől természetesen a bizottság, ha
megalakul, beveheti ezt a munkaprogramjába, csak a törvény ilyen néven deklarálta, tehát nem
nevezhetjük át.

Zsuzsa!

DR. HUNYADI GYÖRGYNÉ: Én készséggel beszámolok, amikor csak akarja az OKNT,
de rendszert ebből nem kellene csinálni, hogy minden ülésen ilyen beszámoló legyen, mert ott
akkreditációk folynak.

ELNÖK: Jellemzően.

DR. HUNYADI GYÖRGYNÉ: Jellemzően, és bizonyos esetekben egybeeshetnek, más
esetekben meg nem. Nota bene, nem az OKNT tagjaiként vagyunk ott, de az ember úgysem tud
meghasadni, úgyhogy nagyon szívesen képviseljük az OKNT álláspontját is, ha tudjuk.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Hadházy Tibor!

DR. HADHÁZY TIBOR: Én is elismerem azt, hogy sok párhuzamos bizottság működik a
pedagógusképzés területén, hiszen a felsoroltak mellett még itt az Akadémia hasonló testületeit,
bizottságait nem is említettük.

Ami már itt elhangzott, azt szeretném megerősíteni. A MAB hasonló bizottsága nem azzal
a területtel foglalkozik és nem olyan kérdéskörrel, mint amit deklaráltan igyekezett ez a
pedagógusképzési bizottság fölvállalni, hiszen ott szakakkreditációk, mesterszak-akkreditációk
folynak. Az azokra való rálátás persze fontos, ennek formája, metodikája körvonalazódott is az
előző hozzászólásomban. A pedagógusképzési bizottság anno azért hivatott életre az OKNT
keretein belül, hogy a közoktatásnak azokat a kérdéseit, amelyek óhatatlanul ezer szállal
kapcsolódnak a pedagógusképzéshez – a finanszírozástól kezdve a struktúraváltásig –, a
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pedagógusképzés oldaláról megbeszéljük. Ilyen szempontból lesznek olyan kérdések, amelyek
természetszerűen az OKNT elé kívánkoznak, ezért a bizottság esetleges nem megindítása
kapcsán – amivel igazándiból egyet tudok érteni – azt javaslom, hogy amennyiben lesz
programja, illetve elő van írva, hogy munkaterve és ülésterve kell, hogy legyen az OKNT-nek,
abban évi rendszerességgel egy ülésen a pedagógusképzés aktuális kérdései garantáltan
jelenjenek meg.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Vekerdy Tamás!

DR. VEKERDY TAMÁS: Én két pontban ugyanazt akartam mondani, amit Tibor
elmondott, tehát teljesen más dolog a MAB, amelyik egy hivatalos akkreditációs folyamatot
intéz, és egészen más dolog az, amit mi akartunk, hogy úgy mondjam, nyomásgyakorlás a
közoktatás felől a pedagógusképzésre. Csak emlékeztetek arra, hogy ebben a házban létrejött egy
teljesen sikertelen bizottság annak idején, amit lépcsőházi bizottságnak neveztek, ami azt fejezte
ki, hogy az egyik emeleten volt a közoktatás, a másikon a felsőoktatás, és ezek soha nem tudtak
találkozni egymással, semmiféle kapcsolat soha nem volt közöttük. Ez a bizottság pont arra volt
hivatott, hogy közölje valamilyen formában a közoktatás felől érkező elvárásokat vagy
kívánságokat a pedagógusképzéssel.

Én egyébként teljesen egyetértek azzal – most nem tudom, Tas mondta-e, vagy talán Horn
György –, hogy olvasszuk egybe a két bizottságot, tehát ez legyen pedagógusképzési és -
továbbképzési bizottság, ami azt jelenti természetesen, hogy mi a közoktatás problémái felől
akarunk ezekkel a kérdésekkel foglalkozni.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Erre hadd válaszoljak – bár az előbb elmondtam: más nevet
nem tudunk adni neki, mert a közoktatási törvény így definiálja, hogy „országos pedagógus-
továbbképzési bizottság”, más néven nem működhet. Hogy a feladatában megfogalmazzuk,
annak szerintem semmi akadálya nincs, csak nem adhatunk más nevet.

Trencsényi László!

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Én ehhez még annyit tennék hozzá, hogy a
Brezsnyánszky-féle bizottság – én úgy emlékeztem, hogy ez volt az emeletközi bizottság
voltaképpen – mindenképpen ezt a célt akarta megjeleníteni, hogy a közoktatás üzeneteit el tudja
juttatni a pedagógusképzés átalakuló rendszeréhez. Ezt tulajdonképpen ilyen konferenciális
formában gyakorolta, amikor mindig az OKNT volt a konferencia szervezője, akár Debrecenben,
akár Jászberényben, különböző szinteken.

Ez a bizonyos pedagógusképzési bizottság a MAB-ban szintén egy kétlépcsős bizottság,
mert egyfelől van a pedagógusképzési bizottság, amelyik a pedagógiai diszciplínák körül
akkreditál, és valóban öten vagyunk benne, és másfelől a tanárképzési bizottság, amelyet szintén
a mi közreműködésünkkel hozott létre a MAB, amelynek a Falus Iván és Brezsnyánszky László a
társelnökei. Voltaképpen tehát mi delegáltunk ebbe a bizottságba, tehát erős az általunk
delegáltak ereje, meglehetősen erős. A pedagógusképzési bizottságba is mi jelöltük a decemberi
ülésünkön Vágó Irént és Kelemen Elemért, akik így az OKNT színeiben vannak jelen ebben a
bizottságban, de a többi szakbizottságban is az az uralkodó elv, hogy a felhasználók képviselete
legyen erős, és értelemszerűen, amely tudományágban pedagógusképzés van, kimondott elv,
hogy az egyes számú felhasználó az iskola világa, tehát szinte mindegyik ilyen típusú
szakbizottságban van akár OKNT-tag is, de mindenképpen a közoktatást képviselő kollégánk.
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Én is azt gondolom, hogy napirenden kell tartani tehát, de nem bizottsági munkában.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Loránd Ferenc, aztán Hunyadi Zsuzsa.

DR. LORÁND FERENC: Nekem csak egymondatos hozzászólásom van: tekintettel arra,
hogy előttünk van a törvénymódosítás, a mai napirenden, semmi akadálya nincs annak, hogy
átkereszteljük a bizottságot. A mai ülés kompetenciájába ez tökéletesen belefér, és akkor
megfogalmazható az a javaslat, hogy ez a két bizottság gyakorlatilag egy közös név alatt fusson.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Hunyadi Zsuzsa!

DR. HUNYADI GYÖRGYNÉ: Csak egy kérdés, hogy a félreértéseket elkerüljük: a
pedagógiai-pszichológiai szakbizottságról beszélsz?

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: De azt most pedagógusképzésinek nevezik – nem tudom
miért. De most így nevezik.

DR. HUNYADI GYÖRGYNÉ: Merthogy ott a különböző tudományterületek
akkreditációjával is foglalkoznak.

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: De mégis ez lett a neve.

ELNÖK: Mihály Ottó!

DR. MIHÁLY OTTÓ: Csak a tényszerűség kedvéért: ez a bizonyos, említett Nemzeti
Bologna Bizottság pedagógus albizottsága kezdettől fogva egyértelműen nemcsak deklaráltan,
hanem folyamatosan a tagságát tekintve is pontosan azért jött létre, és úgy működött, hogy a
közoktatás részéről jelentkező igényeket egészen keményen, szövegszerűen és minden lépésben
újra és újra érvényesíteni próbálja a képzéssel kapcsolatos dokumentumokban. Ez egészen az
egyes szakterületek követelményrendszerének a megfogalmazásáig megtörtént, sőt,
tulajdonképpen még ezen a héten is újabb lépés történik e tekintetben. Ez azt jelentette, hogy
folyamatosan végre nem a lépcsőházban, hanem az emeleten kezdettől fogva az illetékes
helyettes államtitkár, majd azt követően az új struktúrának megfelelően a közoktatási terület
képviselői végig és egyértelműen igen hatékonyan képviselték.

Egyébként itt is vagyunk egy-ketten, akik ebben a bizottságban kezdettől fogva részt
vettünk, és ez egy létező, tehát tovább működő bizottság ebben a dologban. Az a helyzet
megszűnt, amit Tamás olyan nagy élvezettel ecsetelt korábban. Elfogadták, hogy a
megrendelőnek van jogosultsága a tekintetben, hogy egyetemi autonómia ide vagy oda, a
képzendőkkel kapcsolatban megfogalmazza az igényeit, hiszen ő lesz a felhasználó.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ezt a vitát szeretném lezárni, meg a hozzászólásokat. Az
erővonalak abba az irányba mutatnak, hogy önálló bizottságként ne működtessük akkor a
pedagógusképzési bizottságunkat. Van egy alternatíva: vagy a törvényben is átnevezhető – ha a 3.
napirendi pontnál erre lehetőség van –, vagy, ha nem, átnevezés nélkül is meg lehet jeleníteni a a
pedagógus-továbbképzési tevékenységében a képzést. Így egyértelmű, ugye?

Kérem, hogy aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen.
Ezt a bizottságot tehát nem hozzuk létre.
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Digitálistananyag-minősítő bizottság. A legautentikusabb személy ebben Hadházy Tibor.
Hogy látod, Tibor?

DR. HADHÁZY TIBOR: A bizottság 2005 májusában az OKNT határozata alapján
kezdte meg a munkáját, 2005 szeptemberétől működik.

A bizottság elnökeként azt tudom elmondani, hogy szmsz-ünknek, munkatervünknek
megfelelően olyan készültségi fokra érkezett a bizottság, amely készültségi fok lehetővé teszi a
digitális tananyagok minősítésének közeli elindítását. Hozzá kell tennem – nem megelőlegezve
egy hozzászólást, ami a mai egyik napirendi ponthoz fog kapcsolódni -, hogy a nyomtatott
formájú tananyagok mellett jelentős szerepet kap és elkerülhetetlen manapság már a digitalizált
formájú tananyagok közvetítése, felhasználása az oktatásban. Ez egy speciális pedagógiai
környezetet is kíván, tartalmi követelményeknek is eleget kell tegyen. Úgy gondolom, bölcs
döntés volt anno a bizottság részéről, amikor szükségesnek tartotta, hogy a nyomtatott tananyag,
tankönyv formájú tananyag bírálatát, hitelesítését, akkreditációját a digitalizált tananyagok
hitelesítése is kövesse.

ELNÖK: Köszönöm szépen, Tibor. Röviden tehát az a vélemény, hogy igen, ilyen
bizottságot hozzunk létre ismét.

DR. HADHÁZY TIBOR: Albizottságként dolgozott, a TTB albizottságaként. Az volt a
követelmény, hogy a TTB tagja legyen az elnöke – de ez már az szmsz-ünkben nincs benne, csak
az OKNT tagság van megkövetelve.

ELNÖK: Van-e ehhez valami hozzáfűznivaló? (Nincs.) Kérem szépen, kézfeltartással
szavazzunk, hogy létrehozzunk-e ilyen bizottságot! (Szavazás.) Tartózkodott-e valaki? (1)
Ellene? (Nincs ilyen jelzés.) Tehát ilyen bizottságot is létrehozunk.

A következő oldalon a kerettantervi bizottság OM-rendelet alapján létrehozandó. Erről
nem szeretnék tehát vitát nyitni, tehát ilyen bizottságot is létrehozunk.

Éves jelentés bizottság. Információim szerint Vass Vilmos ebbe a bizottságba nem
jelentkezett, őt húzzuk ki a névsorból. (Dr. Trencsényi László: Én sem!) Trencsényi László sem.
Az a baj, hogy Szabados Lajostól nem tudjuk megkérdezni, jelentkezett-e.

DR. LORÁND FERENC: Én viszont jelentkeztem, de nincs itt a nevem, úgyhogy a dolog
kiegyenlíti egymást.

ELNÖK: Akkor jó. Ferivel és Hoffmann Rózsával hármasban voltunk ennek a tagjai, ha
emlékeim nem csalnak.

KOSINSZKY ZSUZSA: Igen, Karlovitz János és Loránd úr jelentkezett. Bocsánat.

ELNÖK: Igen, itt egy kis csere volt.
Először is a következőket kell látni ebben – ezt inkább az új tagoknak mondanám. Az

OKNT-nek kötelezettsége évente jelentést készítenie – ha emlékeim nem csalnak, a törvény így
fogalmaz – a közoktatás helyzetéről minden évben. Erre abszolút semmilyen apparátusa nincs az
OKNT-nek, ezt tizenvalahány éve nem tudjuk teljesíteni a törvény szavai szerint. Itt két lehetőség
van. Az egyik az, amit Loránd úr az előbb javasolt, hogy ezt a törvényből talán ki kéne venni,
mert az OKNT ilyet képtelen csinálni. Az OKNT a saját munkájáról tud beszámolni, de arra
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semmilyen apparátusa nincs, hogy a közoktatás helyzetéről jelentést írjon, ráadásul évente. Az
OKI ezt csinálja három évente, egy óriási kutatási apparátussal készíti el minden aktuális
időszakban, mi viszont erre képtelenek vagyunk, ezért nagyon nehezen, nyögve nyelősen ment. A
kérdésem az, hogy próbáljunk-e törvénymódosítást ebben az ügyben kieszközölni, vagy pedig
tegyünk úgy, mintha tudnánk éves jelentést csinálni.

Hozzászólások?

DR. LORÁND FERENC: Szerintem vegyük ezt ki a törvényből.

ELNÖK: Ha lehetőség van rá.

DR. LORÁND FERENC: Lehetőség van rá, ha megszavazzuk, hogy ezt vegyük ki.
Egyébként az OKNT évente, ha így döntünk – de ezt nem kell törvénybe hozni, az OKNT saját
hatáskörében hozott határozata lehet –, adjon ki egy összefoglaló beszámolót a saját munkájáról.

ELNÖK: Világos. Horn György!

HORN GYÖRGY: Az én javaslatom más. Azt gondolom, hogy a törvényben ez egy
fontos szövegrész akkor is, ha nem tudjuk teljesíteni, vagyis nem kivenni kell, hanem
módosíttatni a szöveget. Ugyanis azt gondolom, a Köznevelési Tanács funkcióját tekintve
kötelezett arra, hogy nyilvánosságra hozza a közoktatásról kialakított álláspontjait és nem
álláspontját. Tehát a törvény vonatkozó paragrafusát, amely úgy szól, hogy évente jelentést tesz a
közoktatás helyzetéről, oly módon kell változtatni, hogy: évente köteles közzétenni a
közoktatásról szóló állásfoglalásait. Ez két különböző dolog, hiszen nagyon sok ülésen a
közoktatás egészét vagy annak bizonyos területeit érintő állásfoglalásokat hozunk, és az
szerintem törvényi ügy, hogy ezt mi kötelesek vagyunk közzétenni; nem magunknak hozzuk és
nem a miniszternek, hanem ez a társadalom egészére tartozik. Ezért úgy gondolom, hogy
módosíttatni kell, nem a jelentést, hanem az OKNT határozatainak, állásfoglalásainak közzétételi
kötelezettségét kell a törvény szövegébe beírni.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólás? Loránd Ferenc!

DR. LORÁND FERENC: Annak, amit Horn György mond, konzekvenciái vannak az
OKNT napirendjeit illetően, mert az OKNT eredeti, törvényben megfogalmazott feladata
elsősorban a tartalmi szabályozás kérdéseiben való döntés, és mindig állást foglalunk nem döntési
jogunk alapján az elénk beterjesztett – mint ahogy ez ma is van, meg az üléseinken időnként
ömlesztve van – minisztériumi rendeletekről vagy rendelettervezetekről. Ha tehát belevesszük ezt
a szöveget, amit Horn György mond, ez azt jelenti, hogy az OKNT rendszeresen számoljon azzal,
hogy olyan törvényi előterjesztéseket vagy rendelettervezeteket is véleményeznie kell, amelyek
eredetileg nem tartoztak a funkciói közé.

HORN GYÖRGY: Bocsánat, ez szerintem fontos elvi kérdés. A 96. § (1) bekezdéséről
beszélünk, és ez szerintem alapkérdés. Azt mondja: „A közoktatással kapcsolatos döntések
szakmai előkészítésében az Országos Köznevelési Tanács működik közre.”. Tehát nem arról van
szó, hogy tartalmi szabályozásban, hanem a közoktatással kapcsolatos döntések szakmai
előkészítésében működik közre, ez minden közoktatásra vonatkozó döntés szakmai
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vonatkozásairól és nem a közoktatás szakmájáról szól. Ez egy alapvető különbség, ez azt jelenti,
hogy valóban helyesen jár el a miniszter akkor, amikor idehozza az összes vonatkozó pénzügyi,
jogi és egyéb szervezeti ügyet. Az egy másik kérdés, hogy ez minket hogyan terhel, és lehet azt
mondani, hogy ez így nem korrekt és ezen változtatni kell, mert a Köznevelési Tanács ennek nem
tud megfelelni, itt azonban egyértelműen ez áll. Az is benne van, hogy döntés-előkészítő,
véleményező és javaslattevő országos szakértői testület az OKNT. A döntés-előkészítés az, amire
vagy megkérnek minket, vagy mi kezdeményezünk. Az, hogy véleményező, minden olyan
kérdésre vonatkozik, ami a közoktatást érinti és a jogalkotók részéről megjelenik. A javaslattevő
pedig akármilyen egyéb területet jelent. Tehát a 96. §-ban az, hogy évente jelentést tesz közzé a
közoktatás helyzetéről, a „jelentés” szó az, ami szerintem módosítandó. Én nem azt írnám bele,
hogy jelentést tesz, hanem azt, hogy: a határozatait, állásfoglalásait évente a közoktatásról
közzéteszi. Akkor viszont ilyen bizottság nem kell.

SZEBEDY TAS: Mindkét hozzászólónak részben igaza van. Ez a megfogalmazás
konzekvenciájában valóban egész mást jelent. Az a kérdés, hogy ez a konzekvencia jó vagy
rossz. (Horn György: Ez egy kérdés.) Én a magam részéről Horn Györggyel értek abban egyet,
hogy a jelentés műfajilag egy narráció, ami néhány szerző kemény munkájával az OKNT és a
közoktatás éves állapotáról próbál valamiféle látképet adni. Hozzá kell tennem, ez egy nagyon
nehéz műfaj, sőt az egyik legnehezebb műfaj, mert ha tudományos akar lenni, akkor kegyetlen
nehéz, ha mesés akar lenni, akkor kevésbé lesz konkrét vagy használható. Viszont annak, hogy az
OKNT határozatai és döntései, ha a funkciója ez, megjelenjenek valamiféle éves összes
kiadványban, az egyik konzekvenciája az – és én ezzel egyetértek –, hogy ez hivatkozható. Egy
jelentésre senki nem fog soha hivatkozni, mert hát mesélünk arról, hogy mit láttunk. Ha
döntéseket hozunk, és még esetleg sarkalatosan elképzelhető, hogy két- vagy háromféle
vélemény fogalmazódik meg az OKNT-ben, akkor az jelzi, az egy látlelet az OKNT és a
közoktatás viszonyáról, ami már egy hivatkozható dolog akár szaktudományos vitákban is.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Azt hiszem, ezt lezárhatjuk. Az biztos, hogy nem tudunk
jelentést készíteni, ez egy teljesen tiszta dolog. Megkérjük Szüdi államtitkár urat, és addig
megpróbálunk valamifajta szövegszerű módosítást is adni, hogy viszont mi az, amit kell, hogy
csináljunk. Tehát ez most nem arról szól, hogy nem akarunk semmit csinálni, hanem szeretnénk a
saját munkánkról, a saját állásfoglalásainkról egy közleményt, egy kiadványt a közoktatás
szereplői számára kiadni, ami nem egy tudományos értékű, a magyar közoktatás helyzetéről
szóló jelentés, hanem az OKNT munkájáról, ami a közoktatást érinti.

DR. LORÁND FERENC: Csak egy mondat. Ha emlékeznek rá az OKNT tagjai, én
minden alkalommal, amikor a gyorsírói jegyzőkönyvet megkaptam az ülésünkről, nagyon rövid
időn belül egy közleményt fogalmaztam meg, és ez meg is jelent a Köznevelésben. Ha ezeket a
közleményeket egybegyűjtjük, akkor megvan az, amiről Tas beszélt. Ha emlékeztek rá, ezekben a
közleményben nemcsak a határozataink jelentek meg, hanem igyekeztem korrektül összefoglalni
a különböző, egymással vitatkozó véleményeket is. Úgyhogy ez tökéletesen megfelel annak, amit
Tas mondott.

ELNÖK: Jó, ebben egyetértünk. Dönteni momentán nem tudunk, mert ehhez
törvénymódosítás kellene, de ez lenne a javaslatunk. Van-e ezzel ellentétes javaslat? (Nincs.)
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Köszönöm szépen. Akkor, ha államtitkár úr megérkezik, a törvénnyel kapcsolatosan ezt fogjuk
neki javasolni.

A következő az oktatási jogok bizottsága.

HORN GYÖRGY: A minisztérium részéről volt egy ilyen kérés - Krisztina, Tamás meg
én voltunk a tagjai. Mivel az oktatási jogok biztosa a miniszter alá van rendelve, ugyanakkor a
törvény szerint az OKNT-hez tartoznak a vezetőjével meg az éves jelentéssel kapcsolatos ügyek.
Évente kétszer, legfeljebb háromszor ültünk le: amikor a beszámoló volt, amikor a munkaterv
volt. Tamás elnökölt. Azt hiszem, ez egy jogszabályi előírás, hogy a miniszter...

ELNÖK: Nincs ilyen, megszűnt az oktatási jogok biztosának hivatala.

KOSINSZKY ZSUZSA: Megszűnt az oktatási jogok miniszteri biztosának lenni Aáry-
Tamás úr, tehát ez a fajta funkció nem létezik, átalakult. (Barlai Róbertné: Mivé?) Ha jól tudom,
akkor a hivatal mint főosztály tagozódik be a minisztérium szervezeti kereteibe.

ELNÖK: Hadd legyen egy áthidaló javaslatom! Amennyiben a főosztály – valamikor volt
hivatal – változatlanul készít éves jelentést, ebben az esetben az OKNT ezt meg fogja tárgyalni,
kérjük, hogy tárgyalja meg. Ezért, azt gondolom, külön bizottság nem kell. Ha éppen netán,
véletlenül olyan nagy volumenű az egész munka, hogy erre egy ad hoc bizottságot akkor létre
kell hozni, akkor létrehozzuk. De ezt nem kellene itt most deklarálni. Korrekt így? (Egyetértő
bólintások.) Köszönöm szépen, akkor túl vagyunk az első lépésen.

Szerintem a második egyszerűbb lesz, mert szavazni fogunk. Azt a metódust szeretném
javasolni, hogy természetesen kezdjük az első bizottsággal... Parancsolj!

DR. SZILÁGYI JÁNOS: Csak kérdezném, hogy ezt követően lehet arról szó, hogy új
bizottságra tegyünk javaslatot?

ELNÖK: Igen, lehet róla szó, hogy további bizottságot is létrehozzunk – köszönöm
szépen, János. A szavazást úgy gondolom – és kérem, ezt gondoljátok végig –, hogy mivel itt
többen – majdnem mindenki – jelentkeztek különböző bizottságokba, ezt nem titkosan kellene,
hanem egy OKNT-s nyílt szavazásos megerősítéssel. Úgy látom, például a tankönyvbizottságban
még hiány is van, a 9 tagú bizottságot nem töltötték ki az OKNT-tagok. Természetesen
külsősökkel fogjuk kitölteni. Jelentős túljelentkezés nincs a bizottságokba, tehát lehet, hogy ezt
normál módon, nyílt szavazással is meg lehet oldani.

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Viszont a kerettantervi bizottságban többlet van, mert ott
viszont a jogszabály az OKNT-nek három helyet ad, vagyis zárt szám van.

ELNÖK: Amikor odaérünk, akkor hívd föl még egyszer erre a figyelmemet – köszönöm
szépen.

Új bizottság – Szilágyi János, és aztán mások is, akinek van javaslata.

DR. SZILÁGYI JÁNOS: A megalakuláskor felvetődött annak az igénye néhány OKNT-
tag részéről, hogy célszerű lenne egy úgynevezett szakképzési bizottságot is létrehozni. Nagyon
sok olyan téma, napirend, jogszabályi előterjesztés van, ami valamilyen módon kapcsolódik a
szakképzéshez. Hiszen a szakképzésnek csak egyik része került át a Szociális és Munkaügyi
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Minisztériumhoz, a másik része továbbra is itt van. Illetve a NFT-II-vel kapcsolatban egy csomó
olyan fejlesztésre kerül sor, ami meghatározó lesz az elkövetkező időszakban: a térségi integrált
szakképző központok, a szakképzési társulások kialakítása. Azt hiszem, lenne funkciója egy ilyen
bizottságnak. Természetesen nem kell ennek minden héten ülésezni, de amikor olyan témák
vannak, akkor, néhány alkalommal, összejönne, és az OKNT munkáját tudná segíteni. Vannak
lelkes jelentkezők is az OKNT tagjai közül, tehát ilyen probléma sem vetődik fel.

ELNÖK: Hány taggal gondoltátok vagy gondoljuk a bizottság létrehozását?

DR. SZILÁGYI JÁNOS: Három-öt fő közötti létszámmal. Azt gondolom, ennyi
elegendő, nem kell erre egy nagy bizottságot létrehozni.

ELNÖK: Tehát három-öt fős bizottság. Ki az, aki úgy gondolja az elhangzottak alapján,
hogy egy ilyen bizottságot szükséges létrehozni? (Szavazás.) Úgy látom, hogy ez egyhangú. Az
lenne a neve, hogy „szakképzési”?

DR. LORÁND FERENC: Bocsánat, nem kellene ennek is elé tenni, hogy „országos”?

DR. MIHÁLY OTTÓ: A többinél sincs.

ELNÖK: Van, ahol van. Vegyesen van.

DR. MIHÁLY OTTÓ: Az OKNT szakképzési bizottsága.

DR. SZILÁGYI JÁNOS: Akkor az is benne van, hogy országos.

CSILLAG MÁRTA: Hadd tanácsoljam, derüljön ki a nevéből, hogy az iskolarendszerű
szakképzéssel kíván foglalkozni, mert a szakképzés a két miniszter közötti feladatmegosztás
szerint a Szociális és Munkaügyi Minisztérium hatásköre.

ELNÖK: Az úgy megfelel, hogy az Országos Köznevelési Tanács szakképzési bizottsága,
mert akkor az egyértelmű.

CSILLAG MÁRTA: Világos, hogy a szakközépiskolákról, a szakiskolákról...

DR. MIHÁLY OTTÓ: Ha ott van előtte az OKNT, akkor ez egyértelmű.

HORN GYÖRGY: Az OKNT-nek lehet KRESZ-bizottsága is, ha akarja.

ELNÖK: További bizottságra való javaslat? (Nincs.) Akkor ennyi bizottságot igyekszünk
létrehozni. A kérdésem tehát, hogy a nyílt szavazás megoldásként elfogadható-e mindenki
számára. Kérem, kézfeltartással jelezzék, egyetértenek-e a tagok nyílt szavazással történő
megválasztásával. (Szavazás.) Köszönöm szépen.

Még egy dolog, mielőtt nekiszavaznánk a szavazásnak.
Többféle metódus van: a szervezeti és működési szabályzatunkban is van valahogy, ezért

ezt még a szavazás előtt célszerű lenne tisztázni. Az OKNT albizottságainak az elnökeit, vezetőit
meg kell választani. Normális állapotokban az általában úgy szokott lenni, hogy minden bizottság
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megválasztja a saját elnökét. Azt megtehetjük, hogy az elnök megválasztását bejelenti a
bizottság, és az OKNT megerősíti. Ez a megoldás megfelelő? Mert az szmsz-ünkben nem pont
így van leírva. Kézfeltartással erősítsük meg! (Szavazás.) Egyhangú, köszönöm szépen. (Dr.
Hadházy Tibor: Én nem jelentkeztem, ugyanis a digitálistananyag-minősítő bizottság
létrehozásakor is az szerepelt az OKNT határozatában, és ez szerepel a bizottság működési
rendjében is, hogy az OKNT szavaz a bizottság elnökéről.

HORN GYÖRGY: De most kisebbségben maradtál.

ELNÖK: Tibor, neked teljesen igazad van, mert ez van a még félig-meddig hatályos
szmsz-ünkben. (Dr. Závodszky Géza: De nem hatályos!) Azért tettem fel a kérdést, mert a
hatályos – vagy nem hatályos – szmsz-ünkben, szóval, ami szerint élünk, az van, hogy az OKNT
hozza meg a döntést, de én azt gondolom, az a korrekt, hogyha a bizottság hozza meg a döntést,
az OKNT pedig megerősíti mindezt.

Zsuzsa súg nekem, és teljesen igaza van: a törvényben, illetve megállapodásainkban azért
van olyan, hogy azon bizottságok esetében, amelyek nemcsak OKNT-tagokból rekrutálódtak, az
OKNT tagja lehet csak elnök, mert csak őt tudja megerősíteni az OKNT. Ezek az OKNT
bizottságai, külső nem lehet elnök. Ez így korrekt, ugye? Ezt így el tudjuk fogadni? (Szavazás.)
Igen, köszönöm – akkor egészen jól haladunk. Bár az elnökválasztással haladnánk ilyen jól
majd...

Tankönyv- és taneszközbizottságba jelöltek – itt láthatja mindenki: Szabados Lajos,
Hadházy Tibor, Karlovitz János, Görbe János, Iker János, Závodszky Géza. (Görbe László:
Ragaszkodom a Lászlóhoz!) És én mit mondtam? (Közbeszólások: Jánost.) Bocsáss meg! Az a
baj, hogy olvasni sem tudok, és ez a szövegértésben komoly problémát jelenthet... Elnézést
kérek!

Fenntartja-e mindenki? Szabados Lajossal beszéltem, ő fenntartja a jelölését. A többiek
jelen vannak. Fenntartja-e mindenki? (Igen.) További tagok kívánnak-e ebbe a munkába
bekapcsolódni? A külső a következő kör. Azt javasolom, mivel itt külsősök is lesznek, hogy most
a tagokat válasszuk meg, hogy kezdődhessen a munka, mert sok munka lesz. Aztán a külsősökről
szavaznia kell az OKNT-nek. Az volt idáig a metódus, hogy egy rövid szakmai önéletrajzot
kaptunk a külsősökről, és az OKNT szavazott, ha többes jelölés volt.

DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Ha megengedsz egy megjegyzést, a létszám nem kötött
jogszabályban eredetileg. Eredetileg ’93-ban öt taggal alakultunk meg – Iker János is tagja volt –,
de kívánatos, hogy többen legyenek; nyilván ez majd a munka rendjének megfelelően fog
kialakulni.

ELNÖK: Igen, de a bizottság hozza ide a külsős tagok szakmai önéletrajzát. További
tagok? (Nincs jelzés.) Nem jelentkezik senki. Kérem szépen, kézfeltartással jelezzék, akik
egyetértenek ezzel a bizottsággal. (Szavazás.) Egyhangú. Gratulálok!

DR. LORÁND FERENC: Teszünk-e javaslatot arra, hogy kit javasolnánk külsősnek?

ELNÖK: Igen, ezt mondtam; az OKNT minden tagjának és ezen belül természetesen a
TTB-tagoknak is lehetőségük van külső tagokra javaslatot tenni. Azzal, hogy ezt úgy készítsük
elő – mert ebbe már belefutottunk az elmúlt időszakban, hogy nem volt előkészítve és itt kaptuk
meg a szakmai önéletrajzát –, hogy az ülés anyagával együtt, amikor ezt napirendre szeretnénk
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venni, előtte kapjuk meg a tagokról szóló rövid szakmai ismertetést, aki előterjeszti, az mondjon
is három mondatot róla, és ez után fogunk szavazni.

DR. MIHÁLY OTTÓ: Technikailag ez a következő ülésen lesz?

ELNÖK: Így van, technikailag legközelebb a következő ülésen, mert addig nem tudunk
előkészíteni semmit sem. Megfelelő-e ez így? (Bólogatások.) Akkor azt kérném szépen a
jelenlévő tagoktól, hogy ha a munkára nagyon szükség van – és nagyon szükség van –, akkor
mihamarabb az alakuló ülés időpontját egymással próbálják meg egyeztetni, hogy
megkezdődhessen a munka, és válasszák meg az elnököt. Tehát a következő ülésre, vagyis május
10-ére, ha lehetséges, a megválasztott elnök megerősítésére és esetleg a külső tagokra vonatkozó
javaslatokat is kérjük szépen.

A következő bizottságunk az országos érettségi vizsgabizottság. Ez – csak ismétlésként
mondanám – egy vegyes bizottság: három tagot az Országos Köznevelési Tanács, három tagot
pedig a Felsőoktatási Tudományos Tanács delegál a bizottságba, elnököt az OKNT ad. A három
tag nevét, akiket az FTT delegált, írásban megkaptuk. Azért vannak az itt szereplő nevek
vastagítva, mert ők az FTT tagjai - Makkai László, Mihály Ottó és Várkonyi András -, tehát
ővelük semmi dolgunk, nincs is mit megerősíteni, mert nem a mi kompetenciánk, ők hárman már
a bizottság tagjai. Három jelentkező van az országos érettségi vizsgabizottság OKNT-tagságára:
Horn György, Szebedy Tas és Szenes György. Van-e más jelölt? (Senki sem jelentkezik.) Nincs.
Mindenki fenntartja-e a jelölését? (Bólintások.) Igen. Akkor kézfeltartással kérem szépen ezt
megerősíteni. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Egyhangú, ezzel megalakult itt is a hattagú
bizottság. Ha témánk van, megpróbálunk akkor egy alakuló ülést létrehozni – megbeszéljük,
hogy mikor.

A következő bizottságunk az országos pedagógus-továbbképzési bizottság. Megpróbáljuk
ezt kiegészíteni természetesen a képzéssel is, ha törvényileg megy, ha nem, akkor pedig a
munkánkban. Úgy áll össze ez a bizottság, hogy a Pénzügyminisztériumnak és az Önkormányzati
és Területfejlesztési Minisztériumnak delegálási joga van, és az OKM-nek is van. Az OKM
delegáltjáról nem tudunk még, de a két másik minisztérium delegáltjáról igen. Nyolctagú a
bizottság és jelen pillanatban négy tag szeretne a munkájában részt venni. Változatlanul
fenntartja-e a jelölését a négy tag? (Bólogatások.) Köszönöm szépen. További kettőre már nincs
lehetőségünk. Vagy bármennyi tag lehet?

KOSINSZKY ZSUZSA: Nem, nyolcnál több nem lehet. Egy üres hely van még.

HORN GYÖRGY: A törvény azt mondja, hogy öt tagot delegálhatunk.

ELNÖK: Én is úgy tudom, hogy öt tagot, és egy lehetőségünk van még.

BARLAI RÓBERTNÉ: Én a Pedagógus-akkreditációs Testület tagja vagyok, tehát lehet,
hogy kizárt a dolog, csak azért jelentkeznék ide, mert ugyanakkor az elmúlt időszakban nem volt
kapcsolat, tehát nem voltak információi az országos pedagógus-továbbképzési bizottságnak
azokról a problémákról, amik felmerültek ebben a testületben. Ezért azt gondolom, jó lenne egy
összekötő személy, ha lehetséges; de lehet, hogy kizárt a dolog.

ELNÖK: Törvényileg, jogilag nem kizárt.
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BARLAI RÓBERTNÉ: A gyakorlatban ugyanis egy csomó olyan probléma felmerül, ami
pont az elméleti irányításnak szolgálhatna információkkal, mert tudtommal az a feladata az
országos pedagógus-továbbképzési bizottságnak, hogy összehangolja ezeket, különösen ha a
képzéssel is foglalkozik. Állandóan felmerül az, hogy ami a továbbképzésben benne van, az a
képzésben is milyen jó lenne, tehát egyszerűen látja az ember, hogy milyen igények vannak,
illetve milyen továbbképzési programok futnak.

SZAKÁCS MIHÁLYNÉ DR.: Én a pedagógusképzési bizottságba jelentkeztem, csak egy
kis elírás történt, és ha lesz hely, szívesen vállalnék a pedagógus-továbbképzési és képzési
bizottságban feladatot. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Akkor két jelentkezőnk van. További jelentkező ebbe a pedagógus-
továbbképzési bizottságba van-e? (Senki sem jelentkezik.) Nincsen.

SZEBEDY TAS: Ügyrendi javaslatom van. Mivel itt most több személy jelentkezett, mi
lenne, ha titkosan szavaznánk?

ELNÖK: Nem tudunk mást tenni, ha csak valaki nem lép vissza. Személyi ügyekben
természetesen titkos szavazás van, tehát ha a hat fő fenntartja a jelentkezését. A hat fő: Vekerdy
Tamás, Hunyadi Györgyné, Cseh Sándor – róla tudjuk, hogy igen –, Iker János, Szakács
Mihályné és Barlai Róbertné. A kérdésem tehát az, hogy mindenki fenntartja-e a jelentkezését.
(Bólogatások.) Igen, akkor viszont titkosan kell szavazni.

BARLAI RÓBERTNÉ: Én lehetek tagja?

KOSINSZKY ZSUZSA: Elméletileg igen, nincs kizárva.

SZAKÁCS MIHÁLYNÉ DR.: Akkor visszalépek, azért ne titkolózzunk. (Derültség.)

ELNÖK: Maricától ez nagyon gáláns ajánlat volt, mert Zsuzsa már széttépte a papírokat.
Spóroltunk a minisztériumnak, köszönjük szépen.

Tehát akkor az öt tagról – Barlai Róbertnét írjuk be ötödiknek – szavazzunk.

KOSINSZKY ZSUZSA: Csak egy mondatot még ehhez a bizottsághoz. Az elmúlt évek
gyakorlata az volt, hogy az országos pedagógus-továbbképzési bizottság és a Pedagógus-
akkreditációs Testület szándéka szerint évente egyszer, illetve kétszer együttes ülést tart. Ez nem
mindig sikerül, de annyi azért mindig eljutott a pedagógus-továbbképzési bizottsághoz, hogy a
PAT éves beszámolóját, féléves beszámolóját megkapták a tagok, tehát tájékozódhattak. Egyéb
technikai okok miatt viszont ez a közös értékelő ülés, illetve a közös megbeszélések nem igazán
jöttek létre.

ELNÖK: Szavazásra teszem fel a kérdést. Ki az, aki az öt tagot elfogadja ebbe a
bizottságba? (Szavazás.) Egyhangú, köszönöm szépen.

A következő bizottságunk a digitális tananyag-minősítő bizottság, amelybe három tagot
delegál az OKNT, és különböző szervezetek delegáltjai vesznek még részt benne. A
tudatlanságomat nem szeretném palástolni. Van-e létszámlimit ebben a bizottságban, Tibor?
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DR. HADHÁZY TIBOR: A már említett 2005. májusi határozatával az OKNT úgy hozta
létre ezt a bizottságot, hogy hét tagból áll, ebből a hét tagból legalább egy – de lehet három is –
az OKNT tagja, és elnökét az OKNT testülete választja meg. A bizottság további tagjaira – ahogy
itt nagyon korrekten le is van írva – a közoktatásban érdekelt szakmai szervezetek tehetnek
javaslatot. Ez így történt: 20-21 javaslat mérlegelése után az OKNT 2006-ra vonatkozóan a
látható, felsorolt tagokat szavazta meg, és e tagokkal működött a bizottság.

ELNÖK: Köszönöm szépen, Tibor.
Akkor felteszem a kérdést, hogy a három tagjelölt, aki szeretne ebben a bizottságban

ténykedni, fenntartja-e a jelölését. (Mindhárman jelzik, hogy igen.) Igen. Kérem, kézfeltartással
jelezze, aki megválasztja őket. (Szavazás.) Ez egyhangúnak tűnik, köszönöm szépen. Ellene volt-
e valaki? (Nem.) Tartózkodott-e valaki? (Nem.) Egyhangú, köszönöm szépen.

Majd hivatalosan felkérünk megint szervezeteket, hogy delegáljanak ebbe a bizottságba,
és elindítjuk. Természetesen, ha kell, majd részt veszek az alakuló ülésen, a választásnál, de
akkor abban a metódusban gondolkodunk, hogy a három OKNT-tag közül lehet valaki az elnöke,
akit majd az OKNT megerősít. Te jobban látod, hogy mekkora munka van, mennyire sürgősen
kell létrehozni a bizottságot, de akkor a minisztériummal elindítunk egy felkérő levelet a szakmai
szervezetek számára, hogy ebbe a bizottságba lehet külső tagot jelölni. Hogy kiket fogadunk el
ebbe a bizottságba, az OKNT fogja megszavazni – ha tudjuk, a májusi ülésen, ha nem, később.

DR. HADHÁZY TIBOR: Köszönöm, így is kell eljárnunk, a TTB „külső” tagjait is így
kell megválasztani, az OKNT várhatóan május 10-ei ülésén. Azt kell látni, hogy ebben az esetben
négy hely tölthető be a digitálistananyag-minősítő bizottságban, és a két állandó meghívott közül
az egyik az FTT delegáltja, Zárda Sarolta rektorhelyettes asszony volt.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Mehetünk tovább: kerettantervi bizottság. Négy tagunk van
a jelölés szintjén: Trencsényi László, Szabados Lajos, Vass Vilmos és Szebedy Tas.

(Megérkezik dr. Szüdi János.)
Foglalj helyet, én azt gondolom, tíz-tizenöt perc még.
Három tagot jelölhet a kerettantervi bizottságba az Országos Köznevelési Tanács.

Célszerű lenne, hogyha a bizottságokban nem halmoznánk a tisztségeket, tehát egy, maximum
két bizottságban szerepelne egy-egy OKNT-tag, mert különben esetleg nem tudja elvégezni ezt a
munkát. Van-e tehát, aki úgy gondolja, hogy esetleg visszalépne ebből a bizottságból. (Nincs
ilyen jelzés.) Akkor szavaznunk kell. Közben addig Zsuzsa előkészíti a szavazócédulákat.

SZEBEDY TAS: Ügyrendi kérdés: mikor érvényes a szavazat? Ha nem több, mint három
név van rajta.

ELNÖK: Három nevet kell felírni, és az a három tagja meg e bizottsági lehetőséget, aki a
legtöbb szavazatot kapja.

(Titkos szavazás.)

ELNÖK: Még egy bizottságot kell megalakítanunk – amíg a szavazatszámlálás tart –, a
szakképzési bizottságot. Voltak tagjelöltek, de kérném szépen, ki az, aki úgy gondolja – mert
ezen a listán ez nincs rajta. Gondolom, Szilágyi János feltétlenül – te voltál a javaslattevő.
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DR. SZILÁGYI JÁNOS: Tóth János.

ELNÖK: Ő fenntartja, de nincs itt. Karlovitz János. (Közbeszólás: Jánosok bizottsága.) És
én szeretnék részt venni ebben a bizottságban. (Közbeszólás: De nem vagy János!)

DR. SZILÁGYI JÁNOS: És az SZMM-ből mindenképpen.

ELNÖK: Megpróbálunk egy külső tagot, és akkor így ötfős lesz a bizottság: egy főt fel
fogunk kérni a Szociális és Munkaügyi Minisztériumból. Pont jó, öt fő, pártatlan. Írunk egy
hivatalos levelet az államtitkár asszonynak, és meglátjuk, hogy alakul.

Van-e, aki még részt kíván venni ennek a bizottságnak a munkájában? (Nincs ilyen
jelzés.) Szavazást kérek, ki az, aki ezt a négy tagot megszavazza! (Szavazás.) Egyhangú,
köszönöm szépen. Volt-e valaki ellene? (Nem.) Tartózkodás? (Nincs.) Köszönöm szépen.

Csillag Mártától hadd kérdezzek közben – szeretném tudatlanságomat is leplezni. Volt
egy Közoktatási Értékelési Tanács, amelyben – ha emlékeim nem csalnak – Báthory Zoltán volt
az OKNT delegáltja. Ismét lenne egy ilyen lehetőség.

CSILLAG MÁRTA: Változás történt. Az a tanács ugyanis a miniszter tanácsadó testülete
volt az elmúlt időszakban, Nemzeti Értékelési Tanácsnak hívták, és Magyar Bálint miniszter úr
hozta létre, ő jelölte ki a tagjait, és gondolom, felkérte az OKNT-t is erre. Most változott a
helyzet, ugyanis jogszabály írja elő a Közoktatási Értékelési Tanács létrehozását. Ez egy olyan
tanács lesz, amely szintén a miniszter tudományos tanácsadó testületeként fog működni, öt tagját
és elnökét a miniszter nevezi ki, jelöli meg, és a jogszabály előírja, hogy a Közoktatási Értékelési
Tanács tagjai közé egy-egy tagot delegálhat az Országos Köznevelési Tanács és a Közoktatás-
politikai Tanács. Talán emlékeznek, önök előtt volt ez a jogszabálytervezet, és maga az OKNT is
kérte, hogy tagjai közül jelölhessen. Ily módon bekerült a jogszabályba az önök feladataként,
hogy jelöljenek egy főt. Természetesen nem feltétlenül az OKNT tagjai közül kell delegálni, ezt
nem írja elő a jogszabály; vagy a tagjai közül delegálhat, vagy szakértőt delegálhat a Közoktatási
Értékelési Tanácsba.

Ezt azért terjesztettük elő ilyen sürgetően és nem írásban, mert most jelent meg a
jogszabály.

ELNÖK: Ezért kérdezem, hogy fel vagyunk-e készülve arra, hogy most itt jelölünk,
illetve delegáljunk egy tagot. Nagyon sürgős?

CSILLAG MÁRTA: Nekünk az is megfelel, ha a következő ülésen, de akkor jó lenne,
mert nagyon súlyos feladatok előtt áll ez a tanács.

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Nagyon fontosnak tartom, hogy elmondjam, hogy ez a
bizottság tulajdonképpen az OKNT kezdeményezésére jött létre Magyar Bálint gondolatában is,
hiszen ezt neveztük munkanevén magyar PISA-bizottságnak is, amikor az OKNT a PISA-t
tárgyalta, akkor indítványoztuk, hogy egy ilyen magyar nemzeti bizottságnak lennie kell. Ez az –
csak a pontosság kedvéért.

CSILLAG MÁRTA: Most intézményesül.
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ELNÖK: Köszönöm szépen a kiegészítést. Ennek ellenére én most nem látom olyan
nagyon felkészültnek magunkat erre a dologra. Ha nem nagy tragédia, akkor május 10-én tennénk
ezt meg. Viszont azt kérem szépen, hogy aki jelöl tagot, az hasonlóképpen egy nagyon rövid
bemutatást mondjon akár szóban, de jobb lenne írásban, néhány mondatban, hogy ne ott kelljen
rögtön reflektálni rá.

DR. MIHÁLY OTTÓ: Mi ezzel kezdünk. Először az OKNT tagjai jelentkezhetnek
tagnak.

ELNÖK: Jó, ez is lehetséges.

DR. MIHÁLY OTTÓ: Nem lehetséges, ez az alaphelyzet.

ELNÖK: De most fel vagyunk erre készülve?

DR. MIHÁLY OTTÓ: Nem. Ez, amit mondtál, az első lépés, hogy az OKNT-tagok közül
akar-e valaki a tagja lenni. Ha nem, akkor a következő lépés, hogy van-e külsős.

ELNÖK: Jó, tehát május 10-én vagy belőlünk, ha meg valaki külső tagban gondolkodik,
akkor előtte egy héttel egy rövid szakmai önéletrajzot juttasson el Kosinszky Zsuzsához, aki
körözni fogja mindezt.

DR. VASS VILMOS: Szeretném ebbe a bizottságba az OKNT részéről Nahalka Istvánt
jelölni most, ebben a percben.

ELNÖK: De abban állapodtunk meg, hogy most nem jelölünk.

DR. VASS VILMOS: De én ebben a percben jelölném.

KOSINSZKY ZSUZSA: Felírtam.

ELNÖK: Szavazzunk ma? Én azt mondtam, hogy nem vagyunk eléggé felkészültek. Aki
úgy gondolja, hogy most szavazzunk a kérdésről, az kézfeltartással jelezze. (12) Ki az, aki úgy
gondolja, hogy ma ne szavazzunk? (3) Ki tartózkodik? (1) Akkor szavazunk.

Egy jelölést hallottunk, Nahalka Istvánt. További jelölés? (Senki sem jelentkezik.) Nincs.
Ki az, aki Nahalka Istvánt a Közoktatási Értékelési Tanácsba javasolja mint OKNT-delegáltat?
(Szavazás.) Egyhangú, köszönöm szépen. Gratulálok, István!

Egyetlen olyan bizottságunk volt, amelyben titkos szavazást kellett elrendelnünk: a
kerettantervi bizottság. A szavazás végeredménye: Szebedy Tas 16 szavazatot kapott, Trencsényi
László 15 szavazatot kapott, Vass Vilmos 13 szavazatot kapott és negyedikként Szabados Lajos 9
szavazatot kapott. Gratulálok a három tagnak, tehát Szebedy Tas, Trencsényi László és Vass
Vilmos a tagjai a kerettantervi bizottságnak. Köszönöm szépen.

Az eredeti 1. napirendi pont az OKNT tisztségviselőinek megválasztása. Kísérletet
teszünk immár nagyon sokadszor az OKNT elnökének megválasztására. Két jelölt van, hozzám
további információ nem érkezett újabb jelölésekről. Tas, hozzád?

SZEBEDY TAS: Nem.
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem akkor Loránd Ferencet, fenntartja-e a jelölését.

DR. LORÁND FERENC: Igen.

ELNÖK: Závodszky Gézát kérdezem, fenntartja-e a jelölését.

DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Igen.

ELNÖK: Hasonlóképpen. Akkor a helyzetünk eléggé könnyű; megpróbálunk elnököt
választani ismételten. A név mellé pipa vagy iksz kerüljön, tehát bármi, ami egyértelműen
megjelöli, hogy kire kívánunk szavazni.

(Titkos szavazás.)

ELNÖK: Tisztelt OKNT! Azon rendkívüli helyzet állt elő, hogy változatlanul nincs
elnökünk. Egy érvénytelen szavazat volt. Závodszky Gézára hat, Loránd Ferencre tizenegy
szavazat érkezett.

Változatlanul engem kényszerül elfogadni egyelőre az Országos Köznevelési Tanács.
Parancsolj, Tas!

SZEBEDY TAS: Itt is ügyrendi javaslatom lenne. Az élet valami módon mégis viszi
tovább az OKNT működését, és én azt gondolom, kifejezetten a mai, rendkívül gyors és hatékony
munka alapján, hogy a következő ülésre javasolnám, hogy Szenes György legyen kedves még
egyszer átgondolni a jelöltségét – ugyanis eredetileg jelöltként szerepelt.

ELNÖK: Mint OKNT-elnök?

SZEBEDY TAS: Igen, mint OKNT-elnökjelölt. Tegyünk egy kísérletet, mert
elképzelhető, hogy a mérleg nyelve beállna. Én ezt javaslom, hogy gondold át.

Az általam gyűjtött javaslatok között eredetileg elég sokan jelölték Szenes Györgyöt. Ezt
én most szeretném megerősíteni mint javaslatot, ha lehetséges. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Zsuzsa!

DR. HUNYADI GYÖRGYNÉ: Én azt javaslom, hogy erről most ne tárgyaljunk. Nincs
újabb előkészítés. Természetesen bárkit lehet javasolni, de akkor újból működnie kell a...
(Szebedy Tas: Én ezt nem mára gondoltam.) Én csak azt mondom, hogy meghallgattuk Tas
javaslatát, de erről most ne vitatkozzunk. És hogyha igen, akkor viszont működjön újból a
jelölőbizottság, mert akkor az hozzátartozik.

ELNÖK: Nem tárgyalásképpen, de a következőt szeretném mondani. Május 10-éig ismét
ülésezünk. Én szeretném a háromtagú jelölőbizottságot május 10-e előtt valamikor egy fél órára,
egy órára összehívni, és megbeszéljük, 10-én milyen javaslat kerüljön a tanács elé. Köszönöm
szépen.

Köszöntöm Szüdi János államtitkár urat, aki a következő két napirendi pontunk előadója.
Ezek közül az első a közoktatási törvény módosítása. János, tiéd a szó.
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DR. SZÜDI JÁNOS: Köszönöm szépen. Szeretnék rögtön elnézést kérni, mert nekem fél
kettőkor el kell mennem. Várok egy nagyon fontos telefont, és kérek engedélyt, hogy
meghallgathassam, mert a törvény további sorsa miatt ez fontos lenne.

Nem is húzom az időt. Három gondolatot mondanék el. Közben itt a vezetői egyeztetések
során biztosan változni fognak ezek a javaslatban.

Az egyik, hogy a pályakövetés öt év helyett három lesz, és kikerül minden szankció,
amiről szó volt. Erre majd egy kormányrendelet fog születni, amelyik megmondja ennek az egész
rendszerét, meg a munka világával való kapcsolatát, tehát hogy mikor kell majd a munkáltatónak
jelenteni, mikor a tanulónak. De nagyon fontos, hogy itt megjelenjen, mert ha nincs törvényi
felhatalmazás, akkor semmilyen adatszolgáltatási rend nem lehet. Úgy kell majd átnézni az
egészet, hogy személyes adat nyilvánosságra nem hozható – mert ez nem egyértelmű az
anyagban. Az iskolának a tényleges eredményt kell majd közzétennie, nem tanulóra, személyre
lebontva, hanem azt, hogy mennyire volt sikeres az ő felkészítése.

A másik, ami teljesen egyértelmű a 2. §-nál, hogy a munkaviszony megszüntetése a
teljesítménnyel arányosan kikerül a törvényből, tehát az, hogy fel lehet mondani a pedagógusnak
stb. Ez kikerül. Tudom, hogy a múltkor is elhangzott, ezt azóta egyeztettem. Ez elfogadást nyert a
bizottság által javasoltak közül.

A harmadik ilyen fontos a nevelési tanácsadó meg a magatartási zavarral küzdők helyzete.
Be fog kerülni a törvénybe, az lenne a szisztéma, hogy a nevelési tanácsadó köt megállapodást az
óvodával, iskolával, kollégiummal, hogy a fejlesztő felkészítést adja a gyerekeknek. Az fog
bekerülni a törvénybe, hogy amelyik iskola rendelkezik a feltételekkel, és vállalja a
szakvéleményben foglaltakat, azzal meg kell kötni a szerződést, tehát ilyen értelemben
biztonságba kerülnek a ma működő olyan iskolák, ahol ilyen gyerekek, tanulók vannak, és van
hozzá pedagógus. De a szisztéma azért fog lényegesen megváltozni, mert a nevelési
tanácsadáshoz pénzt szeretnénk adni, amivel megrendelőként szolgáltatást tud kérni a szakértői
vélemény végrehajtásához. Itt az ellenőrzést is pontosítjuk, tehát nyilván a szakértői véleményben
foglaltak végrehajtását fogja ellenőrizni, és fizetni annak, aki ezt a szolgáltatást megfelelő módon
biztosítja a gyerek részére. És hogy az iskolák biztonságba kerüljenek, itt nem lesz mérlegelési
joga a nevelési tanácsadónak: ha ott van a pedagógus, vállalják a feladatellátást, és a pedagógiai
program is alkalmas ennek végrehajtásához.

Ennyit szeretnék, és jelezte Gyuri, hogy van két pontosítás. Én ennek semmi akadályát
nem látom. Csak azt kértem, hogy pontos szöveget kapjak, nehogy valamit elrontsak. Azt
megkapom, és ez a két névváltozás, meg a csere, hogy mit kell a testületnek kiadni, szerintem
minden probléma nélkül megoldható.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Első körben tehát a kérdések: Szebedy Tas, Loránd Ferenc,
Hadházy Tibor, Iker János.

SZEBEDY TAS: Csak kérdés lehet?

ELNÖK: Először a kérdéseket próbáljuk meg.

SZEBEDY TAS: Akkor megkérdezném, hogy összefügg-e. A Közoktatás-politikai
Tanács ülésén volt szó erről a munkaviszony megszüntetéséről. Ennek hatására került ki? Nagyon
üdvözöljük. Azzal együtt, hogy szeretném megerősíteni: maga a munkaviszony megszüntetésére
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vonatkozó rendszer kialakítása hosszú távon egy fontos feladat. A KT-ben is így fogalmaztam,
hogy ugyan jelen pillanatban ez veszélyes, hosszú távon viszont lehetséges, hogy ebbe az irányba
kellene gondolkodni. Kérdezem, hogy összefüggött-e az ottani vitával.

DR. SZÜDI JÁNOS: Mind a két testületben felvetődött ez gondként. A szakszervezetek
nyilván nagyon élesen felvetették ezt a problémát. Miután benne marad, hogy a munkáltatói
intézkedéseknél a teljesítményértékelést figyelembe kell venni, egyértelművé vált, hogy nem kell
ezt külön ragozni. Ezért feleslegessé vált, és az is teljesen világos, hogy nem lehet úgy minőségi
teljesítményt nyújtani, hogy van egy ilyen, törvényben megfogalmazott bicska, amely eltorzítja a
tényleges teljesítményt. Ezért került ki. A munkáltató a jogot megkapta anélkül, hogy ezt ilyen
keményen kimondaná a törvény.

ELNÖK: További kérdések?

DR. LORÁND FERENC: Lehet-e a közoktatási törvény keretén belül olyan emberre
kötelező érvényű szabályozást hozni, akinek már nincs tanulói jogviszonya? Hogyha letette a
szakmai vizsgáját, kikerült, elmegy dolgozni, és azt mondja, köszöni szépen, nem szolgáltat
adatot. Csak kérdés.

ELNÖK: További kérdés?

DR. HADHÁZY TIBOR: Szintén ez lett volna az első kérdésem. Úgy gondolom, hogy itt
nem elsősorban a tanulóra kell előírni bejelentési kötelezettséget, hanem az alkalmazó részére,
teljesen egyértelműen – mint ahogy ez van Angliában, illetve más pályakövetést már korábban
kidolgozó országban. Erre választ kaptunk, államtitkár úr mondta, hogy ez felmerült és
lehetőségként megjelenik, de én ezt kötelezettségként egyértelműen el tudnám képzelni.

A másik egy olyan kérdés, ami csak úgy vár választ, hogy felmerült-e. A módosítás során
világosan kitapintható, hogy a tanulási, beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küzdő,
különleges gondozásra jogosultakra vonatkozó előírások tovább finomodtak, és egészen pontosan
kezelik ezt a helyzetet. Én ezt nagyon üdvözlöm, fontosnak is tartom. A kérdés az, hogy nem
merült-e föl ilyen igénnyel azoknak a tanulóknak a gondozása, differenciált foglalkoztatása,
satöbbi, akik nem ebbe a csoportba tartoznak, tudniillik nehogy véletlenül ők végül is ennek a
nagyon odafigyelő rendszernek esetleges, nem azt mondom, hogy vesztesei, de kárvallottjai
legyenek. Ez legalább olyan fontos dolog, mint az, hogy fölmerült-e, hogy akár minden félévben
vagy évben kérések alapján újraszerveződő csoportok, differenciált foglalkozást biztosító,
törvény által körülhatárolt formában gondozottabb csoportok legyenek.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Iker János volt a következő, utána én kérdeznék, aztán Horn
György, majd Szakács Mihályné, végül Mihály Ottó.

DR. IKER JÁNOS: Én a nevelési tanácsadók finanszírozására szeretnék rákérdezni. Azt a
modellt, amit itt látunk, én jónak tartom. Mi azon felsőoktatási intézmény vagyunk, akinek van
nevelési tanácsadója a Pedagógiai Szolgáltató Központban is. Próbáltuk azt a modellt kialakítani,
hogy kijárunk, a diagnózist helyben csináljuk, megállapítjuk, hogy mi lesz a terápia és kint a
fejlesztőpedagógus a mi embereink irányításával végzi el a feladatot. Emiatt már olyan
mínuszban vagyok, hogy elég fájdalmas. Rendkívül jó ez a rendszer - a szakmai irányítás
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módszertanilag egy erős bázison van, ahol sok szakember van és egy-egy ember kiegészítve a
nevelési tanácsadó embereivel, velük együttműködésben csinálja -, viszont több pénz kell hozzá.
Hogyan lesz meg ez a pénz? Mert egyszerre lesz szolgáltatói és megrendelői pozícióban a
nevelési tanácsadó, hiszen megrendelőként adunk neki pénzt. Hogy lesz ez?

ELNÖK: Köszönöm szépen. Nekem három kérdésem van. Az első, ami már többször
elhangzott itt, a pályakövetéssel kapcsolatos. Ezt én is nagyon aggályosnak tartom. Ha már nincs
jogviszonyban a gyerek, egyetlen helyen látom jónak: ha a munkahelyre tudjuk rátenni ezt a
lehetőséget, mert az iskolának sem biztos, hogy vissza tudná küldeni. Mi van, ha nem tudja?
Akkor az egész teljesen eredménytelen. Tehát úgy érzékelem, kötelezettséget nem lehet másra
róni, csak aki ezt alkalmazza.

A második kérdésem a törvénytervezet 21. § c) pontjához kapcsolódik: „A tanuló félévkor
és év végén osztályozóvizsgán ad számot a tudásáról.”. Mi szükség van külső vizsgabizottsági
elnökre egy ilyen osztályozóvizsgára? Hiszen ez nem külső vizsga, ez ugyanaz a fajta évközi
értékelése a tanulónak, amit az iskola normál módon végez, csak valamilyen okból kifolyólag
nem tudta értékelni, például mert a tanuló sokat hiányzott, vagy bármilyen ok miatt. Tehát ez
nem egy hatósági vizsga. Mi szükség van itt külső vizsgabiztos betételére? Idáig sem kellett.

Itt nem merült föl és nincs a módosításban, de azért én felvetem, hogy nagyon aggályos az
iskolákban a kettő ingyen óra elrendelése, tehát az, hogy a 22+2 kötelező óraszám lépne életbe az
elkövetkezendő időszakban. Azt kérdezem, hogy nem lehetne-e azt megcsinálni, hogy
egyszerűen kimondják, hogy a kötelező óraszám 24, és nincs elrendelés. Tehát nem tartom
korrekt megoldásnak azt, hogy elrendelje valaki azokat a tevékenységeket, amelyek a kötelező
óraszámba úgyis beszámíthatók, mert ezek száma most még növekedett is. Ezek idáig is
beszámíthatók voltak. Meg kell mondani, hogy a pedagógus az alapbéréért mennyi órát kell,
hogy megtartson. Valószínűleg politikailag aggályos a dolog, én el tudom képzelni, de ettől még
ki kell mondani azt, hogy mennyi órát kell megtartani. Ezt a sumákolást én nagyon nem tartom
korrektnek.

További kérdések? Horn György!

HORN GYÖRGY: Lehet, hogy csak nekem nincs meg, de én a korábbi változatokban a
mellékletekben a létszámhatárok módosításával találkoztam.

DR. SZÜDI JÁNOS: Kimaradt.

HORN GYÖRGY: Köszönöm.

SZAKÁCS MIHÁLYNÉ DR.: A 4. § 13. pontjával kapcsolatban kérdezem, hogy az
egységes pedagógiai szakszolgálat nem veszélyezteti-e azt a helyzetet, ami nagyon jól működik
az óvodákban. Szinte valamennyi óvoda, ahol nagyobb létszámmal működnek csoportok,
fejlesztőpedagógusi státuszokat hozott létre: beszédfejlesztő, logopédusok, mozgásfejlesztő
pedagógusok dolgoznak az intézményekben. Ez az egységes intézmény nem veszélyezteti-e
ezeket a státuszokat?

Államtitkár úr biztos tudja, hogy miért kérdezem, hogy a többcélú intézmények
létrehozásának az a formulája nem fogalmazható-e meg a törvényben, ami az óvoda-iskola
programra épülő egységes intézményt jelenti, tudniillik ezek egységes irányítású intézmények.
Én értem, hogy közoktatási intézmények egy irányítás alatt működhetnek. De például ha olyan
programja van az óvodának, iskolának, hogy egy intézménynek számítanak, akkor óvoda-iskola
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program lehet-e? Azért kérdezem, mert ez most egy napirenden lévő gond, a nyolcosztályos
iskolával kapcsolatos intézkedéshez kötődően.

A Szociális Minisztérium kezdeményezett egy bölcsőde-óvoda-iskola integrációs
programot. Én is dolgoztam az ezt előkészítő bizottságban. Történt-e egyeztetés a mi
minisztériumunk és a Szociális Minisztérium ilyen irányú törekvéseit illetően? Mert a bölcsőde
nem illik bele – tudjuk is, hogy miért – ebbe az egységes intézményi rendszerbe, tehát a
közoktatási intézményi rendszerbe, viszont nagyon sok kistelepülés megfogalmazta ezt az igényt.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Mihály Ottó, utána Szebedy Tas.

DR. MIHÁLY OTTÓ: Két konkrét kérdésem lenne. A 38. § (2) bekezdés kimondja, hogy
a szakiskola, szakközépiskola alkalmazott szakmai programja minden eljárás nélkül akkreditált
programnak minősül. Történt-e ezzel kapcsolatban egyeztetés?

DR. SZÜDI JÁNOS: Megegyeztünk.

DR. MIHÁLY OTTÓ: A Felnőtt-akkreditációs Testület tegnap délutáni ülésén merült ez
fel.

DR. SZÜDI JÁNOS: Kiss Péter úr támogatja.

DR. MIHÁLY OTTÓ: Rendben van. Azért kérdeztem, mert ott eléggé csúnyákat is
mondtak, de vissza is lehetett mondani csúnyákat, úgyhogy a dolog ebben az értelemben rendben
volt. (Dr. Loránd Ferenc: Jól éreztétek magatokat.) Én legalábbis igen.

A 18. oldalon véletlen-e vagy szándékos az – ha szándékos, akkor miért –, hogy a 25.
pontból a nem közoktatási tevékenység definíciójából a felnőttoktatás kimaradt. Tehát van
felsőoktatás, van köz- és felsőoktatási kutatás, satöbbi, de kimaradt belőle a felnőttoktatás. Ez
véletlen, vagy van valami megfontolás mögötte?

Köszönöm.

SZEBEDY TAS: A kérdésem a törvény megvalósításához kötődik és ahhoz, amit Szenes
György elnök úr is mondott. A 22+2 órával kapcsolatban a gyakorlatban a munkáltatók az
intézmény eredeti óratervéből levonják sok esetben az ingyenesen elrendelhető óraszámot. Hogy
konkrét legyek, ha mondjuk 1000 órája van egy intézménynek 2006/2007-ben 50 fő esetében,
akkor 100 órát levon, hiszen ez ingyenesen elrendelhető. Ennek a törvényértelmezésnek a szavai
szerint szakmailag nem szívesen értenénk ezzel egyet, hiszen az ingyenesen elrendelhető egy
munkáltatói jogkör. A munkáltató döntése alapján rendeli el, és nem kell érte fizetni. Én javasolni
szeretném – egyelőre kérdezni, ennek van-e akadálya -, hogy ezt a törvény valami módon
egyértelműsítse, hogy a fenntartó az általa biztosított bármilyen plusz órakeret terhére, vagy a
törvényes órakeret esetében az ingyenes órát a továbbiakban mint nem finanszírozott órát írja elő,
mert ez azt jelenti, hogy intézményenként állásmegszűnéssel jár. Ha nem így van elrendelve,
hanem munkáltatói jogkörben, akkor azt jelenti, hogy feladatot tud ellátni az intézmény. Teljesen
más a helyzet általános iskolában, ahol nagyon sok olyan délutáni feladat van, ami elrendelhető:
itt ténylegesen megoldást jelent ennek az elrendelése. Középiskolában esetleg a töredéke sincs
ilyen ingyenes feladatnak, és óriási konfliktusokat eredményez: intézményenként három-őt fő
plusz-mínusz foglalkoztatását érintheti. A kérdés az, van-e annak akadálya, hogy a törvényben
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ennek az ingyenesen elrendelhető órának a definíciója konkrétabb legyen. Egy picit az az
érzésem, mintha ez lebegne, és ezt a lebegtetést a fenntartók nyilván a megtakarítás irányába
igyekeznek eltolni, azzal, hogy ezer, mínusz száz – és máris annyival kevesebbet kell
finanszírozni.

Köszönöm.

ELNÖK: Van még kérdés: Géza!

DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Jól értettem az államtitkár úr szavait, hogy a tervezetben
szereplő szabálysértési fenyegetettség megszűnt?

DR. SZÜDI JÁNOS: A törvényből kikerült.

DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Akkor köszönöm, jól értettem.

ELNÖK: Kati!

BARLAI RÓBERTNÉ: A szakképzéssel kapcsolatos paragrafusok között szerepel – a 19.
oldalon, a 20. §-ban. Jól értettem-e? Az 5. pont szerint a 9. évfolyam megszervezésével segíthetik
az áthelyezett tanulók felzárkóztatását. Ez egy szegregált csoport lesz tulajdonképpen?

DR. SZÜDI JÁNOS: Utána szétszórják, nem tartjuk őket együtt.

BARLAI RÓBERTNÉ: A másik pedig az, hogy a 25. életévig lehetnek... Én ezt
próbáltam elképzelni. Ott vannak az osztályban, a nappali, a 18 éves... (Horn György: Most is
23.)

ELNÖK: További kérdés? János!

DR. SZILÁGYI JÁNOS: A 13. oldal 5. pontjában a szakképzés-fejlesztési társulással
kapcsolatban szerepel egy olyan, hogy gazdálkodó szervezet is kérheti felvételét ebbe. Ez mit
jelent? Ez egy tényleges gazdálkodó szervezet, vagy a tiszk gazdálkodó szervezetként működik,
és ekként kéri a felvételét? Nem egyértelmű.

ELNÖK: Köszönöm szépen, kérjük a válaszokat.

DR. SZÜDI JÁNOS: Ha valamit nem értettem volna meg, kérnék segítséget.
Szerintem mindenkire lehet szabályozni, nemcsak a tanulóra, figyelembe véve, hogy ha

valaki kikerül az iskolából, akkor is szabályoztam rá, mert azt mondtam, hogy jelentkezhet
közoktatási intézménybe később is. Ez a törvény például a szülőre is szabályoz, aki szintén nem...
Azt gondolom tehát, hogy van erre lehetőség.

Hogy a munkáltató hogy fog ebbe bejönni? Szerintem be fog jönni, csak arra nem itt kell
nekem szabályozni. Ez a rendszer még nem állt össze. Szerintem két kötelezettjének kell lennie:
az egyik, aki munkába állt, a másik, aki nem állt munkába, mert annak nincs munkáltatója, és
mindenkiről képnek kell lenni.

Azt már nehezen tudnám elképzelni, hogy a törvényben a munkáltatóra bármit mondanak,
de azért lesz egy kormányrendelet, hogy ennek a rendszerét felállítsák. És nem az iskolához fog
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jelezni, tehát az iskolát ilyen értelemben nem terheljük. A gyerek visszaküldi – nem tudom, hová,
mert az SZMM se tudja. Ha nem küldi vissza, nem küldi vissza. Azért kell ennek itt megjelenni,
mert kell egy törvényi felhatalmazás, hogy egyáltalán bármilyen adat mozogjon. Én nem látok
ebből különösebb problémát. Az iskolára ebből két kötelezettség hárul: az egyik, hogy a szakmai
vizsga elektronikusan kitöltött lapját megküldje a nem-tudom-hová, és utána fog kapni egy adatot
hogy a nála végzett huszonöt közül öt tudott elhelyezkedni – ezt ki kell tenni a honlapjára, és
akkor a szülő elgondolkozhat azon, hogy vajon jó-e, ha ide íratja a gyereket, vagy a másikba
írassa, ahol nem öten tudtak elhelyezkedni, hanem tizenöten. Ez lesz az iskola feladata, nem több.
Nem kívánjuk az iskolákat ezzel megterhelni. Ennyi fog tehát az iskolára hárulni.

A fogyatékosok. Valójában a sajátos nevelési igényű – nehogy valakit megbántsak, ez van
a törvényben – rendszer sokkal jobban szabályozott ma, mint a tanulási-magatartási zavarral
küzdőké. Hogy aztán ez még alakul vagy sem, erről nehéz bármit mondani. Ami ezt az egész
folyamatot elindította, az egy olyan fogalom, amin 1993 óta vitatkoznak a szakértők – és
szerintem sose fognak dűlőre jutni -, hogy a diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás, „díszpintyes”
gyerek jobbra tartozik, vagy balra. Azt kellett most megnézni, hogy az úgynevezett „pszichés
fejlődési zavara miatt tartósan és súlyosan akadályozott (diszlexiás, diszgráfiás stb.)” létszám öt
év alatt ötszörösére dagadt: míg 2001-ben ötezren voltak, most harmincezren. Ez gyerekenként
200 ezer forint. Nem gyanúsítva senkit, de feltételezhető, hogy ebből a 30 ezerből legalább 15
ezer visszahelyezhető a másik körbe. Ennek a felülvizsgálata folyik most, és pénzünk innen lesz,
hogy ikszszer kétszázezer forint – én nagyon remélem, hogy legalább kétmilliárd – át fog kerülni
a nevelési tanácsadáshoz, és akkor megmarad a nevelési tanácsadóknak a pedagógusonkénti nem
tudom hány forint, és akkor ez az összeg meg át fog ide kerülni. Nem akarjuk kivinni a
rendszerből, hanem át szeretnénk tenni ehhez a szolgáltató szférához.

DR. IKER JÁNOS: Mennyi és milyen alapon? Normatív alapon?

DR. SZÜDI JÁNOS: Nem, ez szerződéskötés lesz. Erre majd kiírunk pályázatot. Még
nem találtuk ki, de valószínűleg pályázati úton kerül leosztásra. Miután 2008. szeptember 1-jétől
lép be, ezt még ki lehet találni, csak most fogadják el ezt a rendszert – mert már mindenki
összeveszett mindenkivel ebben a körben. Sokan érdekeltek benne, és ilyen dolgot elég nehéz.

Külső szakértő. Behozunk egy teljesen új iskolatípust – ami egyébként nagyon veszélyes
is lehet: ez a digitális iskola. Se iskola, se tanuló, se pedagógus nincs együtt. Két dolgot tudunk
megnézni: hogy valami vizsgát tegyenek, és azt gondoljuk, ehhez a vizsgához kell egy független
szakértő. Az összes többinél, ahol ez nincs, ott van iskola, vannak dokumentumok, vannak
tanórai foglalkozások, amiket mind meg lehet nézni, még a magántanulónál is meg lehet nézni,
hogy bement-e, az iskolának elő kell írni, hogy mit tanuljon. Ez egy olyan iskola lesz, amitől én
azért félek egy kicsit mert ha ez nagyon megtetszik – nem akarom mondani, hogy kinek -, akkor
azt mondják, hogy egyáltalán nem kell iskola, mert sokkal olcsóbban mindenki kap egy
számítógépet, üljön otthon, és a televízión keresztül sugározzuk a dolgokat. Van ilyen, tehát a
felnőttoktatásban ezt megengedjük – csak attól félek, hogy lejjebb ne jöjjön.

HORN GYÖRGY: Bocsánat, de akkor ezt mért kell a 131-es §-ba tenni?

DR. SZÜDI JÁNOS: Azért, mert, ahogy látod, egy kísérlet. Oda van téve. Mi úgy fogtuk
föl, mint alternatív iskolát... Rendben van, Gyurikám, te mit tennél a helyemben: tegyen a fő
szabályba?



26

HORN GYÖRGY: A 132. §-ba.

DR. SZÜDI JÁNOS: Mi ezt úgy fogtuk föl mint alternatív iskolát.
Ingyen óra. Én azt javaslom az OKNT-nek, hogy tegyen ilyen irányú javaslatot, én ezzel

egyetértek, tehát most az OKNT kezdeményezze a 24 órát, ami teljesen ésszerű. Ahogy Gyuri
megjegyezte – én csak ismétlem, nem mondom –, ennek politikai problémái lehetnek, de úgy
gondolom, az OKNT-t ez nem köti, ilyen javaslatot tehet.

Az egységes intézmény, amiről szó volt: senki nem veszélyeztet semmit, ez egy
lehetőség, nem írunk elő semmit. Vannak ilyenek a kistérségekben, nagyon jól működnek. Ahogy
tetszik látni, a törvényben egyelőre, amíg a kerekasztal át nem írja, csak lehetőségek vannak,
tehát semmi kötelezőség nincs benne, megengedjük így is, úgy is, amúgy is. Sőt bölcsőde is
lehet, van is, nem tiltunk semmit a többcélú intézmény keretében. A felnőttképzés azért nincs
benne, mert felnőttképzés nincs, tehát a felnőttképzés vagy szakképzés, vagy felsőoktatás, vagy
közoktatás, vagy valami, azt nem tudom betenni, ami nincs. A felnőttképzés egy szervezési
forma, a közoktatási intézmény elláthat felnőttképzést, ha benne van az alapító okiratában. Ezért
tettünk bele a szövegbe azt a mondatot, hogy akkreditáltnak kell tekinteni.

DR. MIHÁLY OTTÓ: Azért kérdeztem, mert felnőttképzés keretében másfél éves
tanfolyamokat szerveznek.

DR. SZÜDI JÁNOS: De nem intézményben.

DR. MIHÁLY OTTÓ: De, intézményben: Collage, hogyan lehetek jobb szerető. Ez most
szerinted szakképzés?

ELNÖK: Reménytelen.

DR. MIHÁLY OTTÓ: Jó, de ez egy létező program. Ez most szakképzés?

DR. SZÜDI JÁNOS: De ezt nem kell beletenni a törvényben, mert benne van az alapító
okiratokban. Ez egy tevékenységi forma, amit most próbálunk átvenni, hogy ne kelljen
akkreditáltatni az intézményeket, tehát ott van benne. Azt már nem tudtam elérni, hogy az
intézményt ne kelljen akkreditálni, jelen pillanatban itt tartunk, de még nem mondtunk le
mindenről. Ez egy kemény lobbi, te is tudod, mert ha bejönnek az iskolák, akkor esetleg kiszorul
más, és ezt nem biztos, hogy támogatják.

Ezt a két órát előírni a fenntartónak nem ilyen egyszerű, mert a két órát a fenntartó a
pedagógiai programban előírta, tehát ha jóváhagyta a pedagógiai programot és abban benne van
ez a két óra, akkor szállíthatja le. Ha nem írta elő, akkor meg nem mondhatok semmit, mert az
nem törvényi kérdés, hogy hány órát kell egy iskolában megtartani, hanem egyértelműen a helyi
tanterv kérdése, az óraterv dönt. Tehát azt nem csinálhatja a fenntartó, hogy jóváhagyott egy
olyan helyi tantervet, amiben benne vannak szakkörök, egyéni foglalkozások, nem tudom
micsodák, és ezt ő leírja, ez nem tekinthető jogszerűnek, de ez nem törvényi kérdés. Az lenne a
megnyugtató, amit itt fölvetettek, a törvényben rögzített iksz óra, és kivenni ezt az egészet. Volt
már erre kísérlet, de nem jártunk sikerrel. Én 23 órát mondtam, a 24 még jobb, de erre is azt
mondták, hogy most már menjünk valamerre.

A 25 év azért van benne, mert a törvényben eddig lehet nappali rendszerű iskolai
oktatásban részt venni. Persze ez bonyolult, mert lehet, hogy valaki később kezdi az iskolát, vagy
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ha beteg volt, tovább jár. Ez ma is így van, de én nem látok ebben problémát, és attól félek, hogy
nem is lesz sok jelölt erre. Folyik egy persorozat az országban a szakértői bizottságok ellen. Ez
arra nyújt lehetőséget, hogy az ott lévő gyerekek bizonyítsanak. Az a per tárgya, hogy ők
igazságtalanul kerültek át az enyhe értelmi fogyatékosok iskolájába. Én nem tudok erre szakmai
választ adni. Ma az enyhe értelmi fogyatékosság a kritikus. Az van benne, hogy meg kell
vizsgálni az óvodában, utána az iskolába lépés előtt, aztán az első tanév után, majd két évenként.
Ennél többször már nem kellene megvizsgálni a gyereket. Ehhez egyéni fejlesztési tervet kell
készíteni, amit meg kell küldeni a szakértői bizottságnak és az oktató tanárral együtt kielemezni.
Én nem tudom, hogy a gyakorlatban így van-e, vagy hogy van, elvileg ezeknél a gyerekeknél volt
először mérés-értékelés; nem így hívtuk, hanem egyéni teljesítménynek. Aztán el lehet
gondolkodni azon, hogy néhány év után minden tanulóra előírjuk-e az egyéni teljesítménysor
felülírását; ez egy jó iránynak tűnik. Az enyhe értelmi fogyatékos tanulóknál ez megvan, meg a
magatartási zavarral küzdő tanulóknál is, tehát ennél a két körnél. Az enyhe értelmi
fogyatékosoknál a rendszeres felülvizsgálat hivatalból a szakértői bizottság feladata - tehát nem is
a szülő kérésére, hanem hivatalból történik -, ez körülbelül hat éve benne van a rendszerben.

Ezért csodálkoztam el egy kicsit, amikor megindultak a perek és azt mondták, hogy a
szülő semmiről nem tudott. Először is a szakvélemény nem hatósági döntés, azt a szülőnek el kell
fogadni. Ha a szülő nem fogadja el, az olyan, mintha nem is lenne. Akkor lép be a jegyző,
megnézik másodszor, az ellen el lehet menni a bíróságra. Most a per tárgya az, hogy a szülő
semmiről nem tudott, a szakvéleményt nem ismeri, annak következményeit nem ismeri,
hivatalból történő felülvizsgálat nem folyt. Erre nem tudok mit mondani, nem ismerem sem a
keresetet, sem az ellenanyagot. Ez, amit most beraktunk a törvénybe, ahhoz kíván jogi
lehetőséget biztosítani, hogy ha ez a felülvizsgálat egy nyolcadik évfolyamos tanulónál
megállapítja, hogy indokolatlan volt, hogy ilyen iskolába járjon, akkor kapjon egy külön
felkészítést, ami lehetővé teszi, ha kell – nem biztos, hogy kell –, hogy a kilencedik évfolyamra
be tudjon lépni, és akkor már nem külön, hanem a többiek közé.

A 25 évet meg azért kellett beírni, mert azt mondtuk, hogy akik korábban végeztek, azok
is jelentkezhetnek, és ebben az esetben meg kellett emelni az életkort, ugyanis aki már két vagy
három éve kilépett a rendszerből, az feltehetően 20 év körül van. Azért tettük bele a 25 évet, mert
ma is van olyan tanuló, aki beteg volt és hosszabb ideig járt iskolába.

A gazdálkodó szervezet a polgári törvénykönyv kategóriája. Ide tartoznak a gazdasági
társaságok, a közhasznú társaságok. Ez a rendszer annyiban fog finomodni a törvényhez képest -
amit az SZMM-mel le kellett írni, meg a Belügyminisztériummal való kapcsolattartás során -,
hogy ők nem társulnak, hanem megállapodnak, mert ebben benne vannak a tiszkek is, mivel a
tiszkek egy részét ma közhasznú társaságok tartják fenn. Tehát azzal szeretnénk megoldani azt a
problémát, hogy ma a tiszkek egy kicsit idegenek, hogy ebbe a társulásba lehetőség szerint
vigyék be a tiszkeket, és akkor ez a közös oktatásszervezés meg tud valósulni.

DR. SZILÁGYI JÁNOS: Ez azt jelenti, hogy egy vállalati tanműhely is bekerülhet akkor?

DR. SZÜDI JÁNOS: Igen, tehát egy olyan lehetőséget szeretnénk kínálni, hogy a
gazdaság tényleges szereplői is be tudjanak ebbe a rendszerbe kapcsolódni. Reméljük, sikerül. Ez
is egy kísérleti forma.

Köszönöm.

ELNÖK: Majdnem mindenre kaptunk választ, csak arra nem, amit én kérdeztem, tehát,
hogy az osztályozóvizsgára minek kell külső vizsgabiztos.
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DR. SZÜDI JÁNOS: Mondtam, hogy csak a digitális iskolára vonatkozik ez, ahol
semmilyen dokumentum nincs.

ELNÖK: Bocsánat. Azt hittem, hogy máshol is van. Elnézést.

DR. SZÜDI JÁNOS: Isten őrizz! Ez az egyetlen kontrollja a digitális iskolának. Egy ilyen
van az országban; az elfogadta, azt mondta, hogy rendben van.

ELNÖK: A kérdések után a hozzászólások következnek. Horn György!

HORN GYÖRGY: Néhány megjegyzésem van. Az egyiket már - elnézést kérek - a
közbeszólásomban jeleztem az előbb. Azt kérném, hogy az alternatív kerettantervet - ez elég
hosszú idő után került be a törvénybe, a 2005-ös módosításban van benne - most ne bővítsük ki a
digitális iskolával. Nem arról van szó, hogy ez ne kerüljön bele, hanem az a kérésem, hogy külön
paragrafusban kerüljön szabályozásra. Elmondom, hogy miért. Maga az alternatív kerettanterv
egy jogi definíció lett attól, hogy egy taxatív felsorolás került bele arról, hogy mit lehet
szabályozni – nekem gondot is okoz –, meg hogy mi az, amit nem lehet, az is belekerül azért,
mert taxatív. Hogyha még egy elem bekerül ebbe... Régi vita, hogy az alternatív egyszerűen
valaminek a helyettesítése, vagy értéket, normát fejez ki. Ez puhul fel. Az én értelmezésemben az
alternatív pedagógiának, az alternatív iskolának van egy értéktartalma, tehát nem egyszerűen a
meglévő egyszerű alternatívája, hanem a személyközpontú – most nem sorolom... És ha bekerül
ebbe egy másik típusú szabályozás is, akkor ettől megváltozik az alternatív iskolák pedagógiai-
szakmai értelme.

A másik a szakképzés-szervezési társulásra vonatkozik. Természetesen örülök annak,
hogy ez a szakképzés-szervezési társulás egyáltalán mint ilyen megjelent, ez a térségi, kistérségi
rendszereknek, a vállalkozói szférának, a nem állami, nem önkormányzati szférának a bekerülése
szempontjából is könnyebbség. De ismételten javasolnám, hogy szakképzés-szervezési társulást
ne csak önkormányzati hálózat hozhasson létre önmagában is. Ezt leírtuk.

DR. SZÜDI JÁNOS: Tehát hogy a nem államiak is...

HORN GYÖRGY: Önállóan hozhassanak létre nem állami, nem önkormányzati iskolák is
szakképzés-szervezési társulást.

A következő egy nagyon nehéz dilemma, és az a baj, hogy erre – szemben az előző
kettővel – nincs is konkrét javaslatom. János azt mondta, hogy ez egy nagyon jó szabályozás.
Ezzel kapcsolatban nemcsak nekem, hanem az egész környezetemnek komoly aggodalmai
vannak. A dilemma a következő. Te úgy fogalmaztál – és azért jó, mert a pandantját itt le tudom
írni -, hogy jelen pillanatban úgy néz ki, hogy egy csomó szakember bekerült az iskolákba,–
különösen az elmúlt időszakban – a törvény maga is nagyon helyesen bizonyos elemeket előírt,
megjelentek a fejlesztő pedagógusok stb. Közben elindult a nevelési tanácsadók bezárási
veszélyhelyzete, és ennek egyik pillanatról a másikra az ellenkezője jelent meg: most a nevelési
tanácsadókhoz átkerült egy csomó olyan funkció, amit csak mindennapos együttműködéssel az
iskola tud gyakorolni az én meggyőződésem szerint. Egyrészt megértem a szabályozás okát és
célját, másrészt úgy látom, hogy ebből komoly működési zavarok fognak előállni azért, mert a
nevelési tanácsadók bevált, működő rendszere az, hogy bemegy oda a gyerek, jó esetben
foglalkoznak vele heti egy órát, és ezzel a dolgot a nevelési tanácsadó elintézte. Ma ez a
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gyakorlat. (Dr. Iker János: Rossz gyakorlat.) Ennek a most leírt szövegben a következő az
alternatívája: a nevelési tanácsadókhoz kerül pénz, megpályázzák az iskolák azt, amit eddig ők
csináltak. Egy olyan sajátos helyzet jön létre, amit úgy fogalmaztál, hogy megrendelő és
szolgáltató lesz egyszerre – egy fenét: oda kerül a pénz úgy, hogy közben versenyezni kell
azoknak... Egyszerűen az történik, hogy beépül egy fővállalkozó, és alvállalkozóvá válik az az
intézmény, amelyik ezt eddig csinálta. Ugyanazok a fejlesztő pedagógusok, ugyanazok a
logopédusok fogják ellátni a feladatot, aki ma dolgoznak az iskolában – tulajdonképpen kevesebb
forrásért, mert itt megcsapolódik az a pénz, ami eddig közvetlenül az iskolához került.

Még egyszer: én elfogadom, hogy – egyrészt a fővárosban különös élességgel került elő,
mert ott még kiegészítő normát is adott ehhez a főváros, az sni-pénzekhez – rendkívüli mértékben
megnőtt, Magyarországon az írástudatlanok egyszer csak kétszer annyi pénzért lettek
írástudatlanok. Ez egy valódi probléma. Szerintem ez nem oldja meg magát a problémát.

Egyetértek azzal, hogy itt van egy érdekeltség, és ezt szabályozni kell, viszont úgy látom,
ha kikerül az iskolából ennek az eljárásrendszere, ez nem azt eredményezi, hogy kikerül az
iskolából, hanem csak az iskola forrásai szűkülnek.

Továbbra is azt mondom, hogy ezt újra kellene gondolni. Ott kezdtem és ott is fejezem be
ezt a pontot, hogy nem tudom, persze, hogy mi a jó megoldás erre, de szerintem ez egyelőre így
nem jó.

A következő a létszámhatárok, illetve a nyolcosztályos tagiskolai kérdéskör. Nem maga a
jogszabály, hanem az indoklás utal rá – a jogszabály maga valóban félreérthető -, hogy ez
vonatkozik-e a nem állami, nem önkormányzati iskolákra, és milyen módon, milyen mértékben.
Szerintem a meglévő szöveg is bizonytalanságot tart fenn. Arról van szó, hogy a létszámnorma
alapján történő finanszírozási szabályozás miatt bekerült, hogy hány fő alatt kell tagintézménnyé
válni. Én azt szeretném kérni, mondassék ki, hogy a nem állami, nem önkormányzati
intézményekre – tekintettel arra, hogy a létszámnormában egyébként a pénz valóban kisebb, tehát
ettől nem lesz több pénze az iskolának – ne vonatkozzék a nem önkormányzati hálózatra a
létszámadat.

DR. SZÜDI JÁNOS: Ez van. Majd elmondom.

HORN GYÖRGY: Akkor olvassuk együtt az értelmezést.

DR. SZÜDI JÁNOS: Ne olvasd, majd elmondom.

HORN GYÖRGY: Eddig se vonatkozott, eddig is zavaros volt, most meg szerintem rossz
az értelmezése.

Egy általános megjegyzés még, ami régi dolog, de azt gondolom, ezzel mindenki egyetért
– a szerzők is. Szerintem ez már túlméretezett. Ami a kezemben van – nem ismerem a teljes
magyar jogtárat –, feltehetően a legvastagabb magyar törvény. (Derültség.) Államtitkár úr biztos
tudja... (Csillag Márta: Még versenyben sem vagyunk.), hogy még versenyben se vagyunk, de
nekem ez már nagyon sok. Úgy gondolom, az aktuális problémákra való konkrét, egyedi reakciók
túlbürokratizálttá, nehézkessé, átláthatatlanná tették a rendszert. Számos olyan pontja van ennek a
módosításnak, ami úgy fogalmaz megengedően, hogy egyáltalán nem biztos, hogy kell. Mondok
példákat. Azt mondja a 2. § (10) bekezdés, hogy „A munkaerő-gazdálkodási rendszerbe
bevonhatók a nevelő- és oktatómunkához kapcsolódó, nem közoktatási feladatot ellátó
intézmények. A munkaerő-gazdálkodás rendszerét a helyi önkormányzatok egymás illetékességi
területére kiterjesztve, közösen is működtethetik.” Hát akkor tegyék!
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DR. SZÜDI JÁNOS: Eddig azért sírtál mindig, hogy kimarat, most a te kedvedért
odaírtam...

HORN GYÖRGY: Csak azt akarom mondani, hogy számtalan olyan szabályozási elem
van benne, ami miatt meg kellene gondolni, hogy a törvény egész szabályozási filozófiájából
hogy lehetne ezt erősen rövidíteni, vagy más jogi szabályozási szintre helyezni. Igazából csak a
jegyzőkönyvnek mondom, meg az utókornak, hogy szerintem ez túl vastag, túlméretezett.
Köszönöm.

ELNÖK: További hozzászólások? Szebedy Tas!

SZEBEDY TAS: Javaslatokkal szeretnék előállni. Az egyik a pályakövetési rendszerre
vonatkozik. Nagy örömmel nyugtáztam, hogy három évre szűkült ez a hatáskör – szerintem ez
teljesen reális. Amit válaszként államtitkár úr mondott, szerintem teljesen akceptálható, hogy
több fokon kellene tenni. A javaslatom az lenne, hogy egy hasonló probléma létezik a
középiskoláknál is. Általánosságban. Középiskolai probléma – Bakos úrral egy hasonló ülésen
beszélgettünk -, hogy minden információval rendelkezik az egyetemi továbbtanulással
kapcsolatosan, statisztikailag minden adat rendelkezésére áll, és állítólag adatvédelmi szabály
tiltja, hogy az iskolák számára ez visszajelezhető legyen. Az én javaslatom az, hogy oldjuk föl azt
az adatvédelmi akadályt a törvény adott kereteivel, amely tiltja, hogy a felvi.hu-n meg nem
tudom, hol létező összes felvételi statisztikai adat iskolára lebontva, statisztikai jelleggel létezzék.
Megmondom, hogy ez hogy van. Korábban volt egy Neuwirth-féle jelentési rendszer, ez a
jelentési rendszer publikus volt, elérhető. Tudomásom szerint Neuwirth kikerült abból a
munkakörből, amiben ezt csinálta, és jelen pillanatban az iskolák „becsületkasszával” kutatnak az
után, hogy milyen továbbtanulási lehetőségek és arányok vannak. Az iskola teljesítése és
működése szempontjából fontos kérdés, hogy a továbbtanulás ügyében – ugyanúgy, ahogy a
szakképzésben, hogy el tudott-e valaki helyezkedni – hogyan teljesített, milyen arányban, milyen
típusú felsőoktatásban vesznek részt az ott érettségizett tanulók. Ha ennek egy adatvédelmi
akadálya van – Bakos Károly úr mondta –, akkor azt kellene megszüntetni, ha nem, akkor a
pályakövetési rendszert lenne célszerű úgy kiegészíteni, hogy az a központi szerv, amelyik kezeli
a felvételi, továbbtanulási adatokat, iskolára lebontva statisztikai adatvisszajelzést adjon. Nem
tudom, kell-e magyaráznom. Nem mindegy, hogy egy iskola a profiljához képest egészen más
továbbtanulási lehetőségeket ad; az egy visszajelzés, ha nem oda mennek a gyerekek, ahova az ő
profilja működik, és ez valóságos tény.

A másik javaslatom a 22 órás problémára vonatkozik. A törvény tudomásom szerint
kimondja azt, hogy 22 óra a kötelező. Akkor mondja ki azt is a törvény, hogy a további óra
intézményen belül elrendelhető, és ha intézményen belül munkáltatói jog szerint rendelhető el,
akkor ezt a jogi értelmezést kellene egy picit világosabbá tenni, ami most az ellentmondásokat
adja. Én a 23 órára azért nem tennék javaslatot, mert engem megölnének a kollegáim, bár sokkal
egyértelműbb lenne a 23 óra, mint a 22 plusz valami. (Horn György: Huszonnégy.) Csak
mondom, tehát ez egy fix dolog. Nem tudom, hogy érthető-e. Onnantól kezdve működőképes a
rendszer, a 22 plusz valami pedig egy minden helyen egyéni értelmezésekre lehetőséget adó,
irreális rendszer. Tehát a javaslatom az, hogy a valamit kizárólagosan iskolai hatáskörbe tegye a
törvény.

Szeretném Horn György általam nem pontosan értett javaslatát lefordítani és az oktatási
törvényre vonatkozóan azt javasolni - mivel a törvény elsősorban azokat a szabályokat, amelyek
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kötelező jellegűek, és nem a „ható-hető” meg az „érdemes lenne” típusú szabályrendszert foglalja
össze -, hogy egy végrehajtási rendeletben szerepeljenek mindazok a dolgok, amelyek most
beleúsznak a törvénybe, a végrehajtási eljárásokkal kapcsolatos intézkedések vagy mondatok. A
végrehajtási rendelet tartalma nagyon sokszor tízszer annyi is lehet, mint maga az alaptörvény, az
alaptörvénynek egy rövidebb szövegnek kéne lenni. A javaslatom ezzel kapcsolatban az, hogy az
oktatási törvény mostani állapotában magának a törvénynek az értelmezésére egy felülvizsgálatot
kezdeményezzen vagy az OKNT, vagy pedig a minisztérium. Jelen pillanatban, János, rajtad
kívül kevés ember érti a törvényt. Hidd el, rengetegen olvassuk, de egyedül te érted, hogy mi van
benne, és nem tudnak ezer helyre Szüdi Jánost hívni, hogy mondja el, miről szól a törvény.

A speciális nevelési igényűekkel kapcsolatban én ennek a középiskolai részét látom.
Óriási divattá vált, hogy az érettségi előtt kezdenek el a gyerekek iszonyú betegségeket és
hátrányos problémákat összegyűjteni. Addig nem derülnek ki az általános iskolában - az első
négy évben az osztályozás specialitásai miatt, nyolcadikig az iskola létszámérdekei miatt -, a
középiskolában az érettségitől való félelem hozza ki a disz-jelenségeket. Itt én azt javasolnám
megint csak törvényi szinten szabályozni, hogy… (Dr. Szüdi János: Az előzőek után nekem ne
mondd a törvényi szintet!) Akkor nem törvényi szinten, hanem jogszabályi szinten azt javaslom,
hogy maguk a szakértői bizottságok csak intézményi elrendelésre adhassanak ki különös
tekintettel az érettségi előtti két évben disz-akármilyen igazolásokat. A gyakorlatot mondom,
államtitkár úr: a szülő erőszakolja ki ezeknél a szakértői meg nem tudom milyen nevelési
tanácsadó intézményeknél, mert csak egy pecsétről van szó, amit oda kell nyomni egy hablatyoló
szöveg alá. (Közbeszólásra:) De, nagyon sok helyen.

DR. SZÜDI JÁNOS: Nem szeretnék veled vitatkozni, de négy éve az a rendszer, hogy
ehhez az igazgató egyetértésére van szükség. Már nem tudom, hányadik évfolyam óta ez
miniszteri rendeletben van benne – most nem hoztam le a rendeletet–; négy éve így van vagy így
kéne, hogy legyen. Én nem tudom, hogy mi a gyakorlat, de az van benne, hogy ha a gyerek a nem
tudom, hányadik évfolyamot kijárta, akkor csak az igazgató egyetértése esetén adható ki ez az
igazolás.

CSILLAG MÁRTA: Ez a 14/1994-es rendelet.

ELNÖK: További hozzászólások? Hadházy Tibor, Trencsényi László, Mihály Ottó,
Szilágyi János és én.

DR. HADHÁZY TIBOR: Nagyon rövid leszek. Csak az előző hozzászólás utolsó
gondolata miatt nyújtottam fel a kezemet, hogy azt kiegészítsem egy javaslattal. Tudniillik ez a
kérdéskör nemcsak a közoktatás problémája, hanem csatlakozik a felsőoktatáshoz is nagyon
erőteljesen. Ez a tömeges megjelenés a többletpontok, valamint a nyelvvizsga-elkerülés
lehetőségét is magába rejti. Jó szándékkal mondom, nem tételezek fel ilyet, de ezt szeretném
hangsúlyozni. Tudom már, mert amikor érdeklődtem, elmagyarázták nekem a hozzáértők, hogy
van született diszlexia és van szerzett diszlexia, lehet szerezni érettségi előtt két hónappal is és
így tovább. Ezt én mind értem, illetve ügyintézőként intézem, de a kérdés, amiért felnyújtottam a
kezemet, a következő. Államtitkár úr tejes mértékben rálát arra a rendeleti és törvényalkotási
rendre, amelyik az egész oktatásügyet lefedi és kíséri. Ezt az előnyben részesítést ezen az alapon
– más helyen is bátorkodtam elmondani, hogy kapásból fel tudok sorolni legalább három helyet,
ahol ez megjelenik – hány éves korig fogják élvezni? A mesterképzésben is élvezik az előnyeit,
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úgy van meghatározva. Itt olyan, hosszú távon dotált előnyök vannak – nem jogtalanul,
szeretném hangsúlyozni, nem tételezem föl –, hogy ez valamilyen módon kezelendő.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Trencsényi László!

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Én meghallottam államtitkár úr szavaiból azt az
instrukciót, hogy a kötelező óraszám dolgában próbáljunk konstruktív OKNT-javaslatot
fogalmazni, támogatnék is egy ilyen javaslatot, de azért feltenném azt a kérdést, hogy meg
tudjuk-e határozni törvénybe illően – ezt talán lehet törvénybe illően – az óra definícióját. (Dr.
Szüdi János: Ez benne van.) Jó, akkor elegendő-e ez, kielégít-e bennünket? Megtaláljuk-e benne
például az alternatív pedagógiát, a többcélú intézményeket, egyebeket? (Dr. Szüdi János: Igen.)
Ha ez megnyugtató, akkor tényleg azt a matematikát végezzük el, hogy mennyi az annyi.

A másik: kétsornyi rövidítést mindenképpen javaslok a törvényben. Az értelmező
rendelkezéseknél a készségtárgyak értelmezését kihagyásra javaslom. Mindig ezt tettem. Nem
tudom, kinek volt ez a mániája, hogy bekerült, de abban a pillanatban, amikor a Nemzeti
alaptanterv kompetencia központú, a tantárgyak megkülönböztetése készségtárgyak és nem
készségtárgyak szerint teljesen indokolatlan és tudománytalan. Eddig is az volt, de így
ellentmond a Nemzeti alaptanterv instrukcióinak is - ez hátul van az értelmező paragrafusok
között -, és még árt is.

DR. MIHÁLY OTTÓ: Én csak egy nagyon rövid megjegyzést szeretnék tenni. Jelezném,
hogy miközben az alternativitással kapcsolatos szakmai logikán belül ezzel a megközelítéssel,
mint ismeretes, teljes mértékben egyetértek, de azt azért szeretném megjegyezni, hogy igazgatási
szempontból, szabályozási szempontból ez nem létezik. Ez egy olyan elemet visz be ebbe a
szabályozásba, amely teljesen szubjektívvé tenné a szabályozást. Szeretném jelezni, hogy
szerintem a meglévő digitális iskola: alternatív iskola, nagyon egyértelműen és világosan. Mert a
jelenlegi, alternatívnak tekintett iskolák között is van egy csomó, amely nem felel meg annak a
kritériumnak, miszerint az olyan értéket...pa-pa-pa, pa-pa-pa... Nem ettől alternatív ez az iskola,
hanem attól, hogy akár szervezeti működését tekintve, akár programját, felvételét, vállalt
funkcióját stb. tekintve eltér attól, amit általában szabályoz a rendszer. Én ezt nagyon fontosnak
érzem, mert belátható időn belül hihetetlen mennyiségben fog megjelenni, és megjelennek ezen
belül is az abban a szűkebb értelemben vett alternatív iskolák is a következő időszakban. Ezt
szerettem volna mondani.

Még egy – tényleg, csak deklaráló – megjegyzés. Persze, nem tudom még, hogy az
emlegetett kormányrendelettel mi fog történni, de megnyugtató, ami történt ezzel a nyomon
követéssel. Itt rettenetek kezdtek kibontakozni már ebben a dologban, és remélem, hogy azért ezt
a kormányrendelet nem fogja más módon reprodukálni. Nem fogja tudni, ha ragaszkodunk ahhoz,
hogy az iskola számára ez a dolog a saját munkája érdekében igenis felbontható kódot jelent, de
az iskolán kívülre nem kerülhet a személyhez köthető adatrendszer. Azt gondolom, ez az, ami
alapvető ebben a dologban. Higgyük el, hogy ha ez kikerül egyszer, akkor megy az unokám az
állásinterjúra, és majd azt mondják neki, hogy „Jé, tizenegy éves korában nem tudott olvasni! Mi
van? Diszlexiás?”. Ez az adatrendszer ugyanúgy megvehető és használható lesz, mint minden
más.

Csak szeretném rögzíteni, nagyon örülök annak, hogy e tekintetben elindult egy olyan
folyamat, ami reményt ad arra, hogy nem megyünk ebbe az irányba. Köszönöm.

ELNÖK: János!
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DR. SZILÁGYI JÁNOS: Három pontban megpróbálom összefoglalni az észrevételeimet.
Az egyik a társulások és a tiszkek témaköre. Ezt én is tudom támogatni, hogy ne csak az állami
fenntartású intézmények hozhassanak létre társulásokat, sőt, még tovább is mennék, hogy a
tiszkek megalakításánál se legyenek kizárva a nem állami oktatási intézmények. Nem volna
szerencsés, hogyha ez zárt rendszerré válna.

A másik egy javaslat. Nem tudom, itt van-e a helye, ebben az anyagban, de szó van arról,
hogy a társulásoknak van társulási tanácsa, a tiszkeknél pedig lesznek irányító testületek.
Ezekben a szervezetekben a gazdaság szereplői is kapjanak képviseletet, hiszen az államtitkár úr
is elmondta, hogy itt kinyitják a szelepet, és ez egy nagyon pozitív dolog, hogy gazdálkodó
szervek is be tudnának menni a társulásokba, és ilyen szempontból ez nagyon fontos.

A harmadik dolog: a nyomon követéssel kapcsolatban szerintem ez akkor működik jól, ha
egyrészt van érdekeltség mind az iskolák, mind az egyének részéről, másrészt van szankcionálás
is. Ha mindkettő megy, akkor igazán hatékony egy rendszer. Azt láttam az anyagban, hogy ha
nem küld ilyet egy volt tanuló, akkor az Oktatási Hivatal – ha jól értelmeztem – szabálysértési
eljárást is...

DR. SZÜDI JÁNOS: De azt kihúztuk már!

DR. SZILÁGYI JÁNOS: Tehát már nincs...

DR. SZÜDI JÁNOS: A szabálysértés, tehát maga a fenyegetettség megvan, csak
mondták, hogy ne a közoktatási törvényt tegyük büntető törvénykönyvvé.

DR. SZILÁGYI JÁNOS: Rendben van, csak valamiféle szankcionálása legyen a
dolognak. Mert általában Nyugat-Európában is valami módon szankcionálják ezeket, és úgy
működik a rendszer. Másként körülbelül 10-15 százalékos a visszaküldés ezekben a kérdésekben.

Szerintem az is nagyon fontos dolog, hogy ez az új rendszer lehetővé teszi, hogy az
iskolafenntartói jogokat is átadják. Ugyanis általában az a gond a szakképzéssel, hogy az
önkormányzatok igazán nem érzik, hogy a munkaerő-piaci elvárásokkal összhangban, és
megfelelő szakmaszerkezetben történjék a képzés. Ez a rendszer egy lépést tesz abba az irányba,
hogy próbál bizonyos feladatokat regionális szintre, regionális fejlesztési, képzési bizottságok
szintjére tolni.

Az utolsó észrevételem, megjegyzésem: az is nagyon fontos, hogy ezek az új szerkezetek
kapjanak valamiféle támogatást, tehát legyen egy támogató rendszer, hogy források legyenek
mögötte. Ha nincsenek mögötte források, akkor nem tudunk ebbe a jó irányba menni. Ha van egy
jó motivációs rendszer, akkor azt hiszem, nagyobb sebességgel tudjuk elvinni a rendszert ebbe az
irányba.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Nekem egyetlen megjegyzésem van. Olyan sokan
dicsértétek a szakképzés-szervezési társulást, de én is nagyon fontosnak tartom, hogy létrejöjjön.
Egy dolgot látok egy picikét aggályosnak a 13. oldalon a (3) bekezdésben: a szakképzés-
fejlesztési társulás nem tagadhatja meg a társulásba történő felvételét annak, aki vállalja... stb. Ez
egy picikét aggályos. Ha én valahová jelentkezem, és engem oda nem akarnak fölvenni... Mi az,
hogy nem tagadhatja meg? Egy klubba is az léphet be, akit fölvesznek. Ez egy kétoldalú valami,
a belépés. Én úgy gondolom, ez aggályos egy picikét.
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Köszönöm szépen, ennyi.
Hunyadi Zsuzsa, Iker János, aztán Barlai Kati.

DR. HUNYADI GYÖRGYNÉ: Köszönöm szépen. Két kisebb részlethez szeretnék
hozzászólni.

Bizonyos aggodalommal tölt el a kialakuló hangulat a diszes gyerekekkel kapcsolatban.
Államtitkár úr úgy fogalmazott – ha jól emlékszem rá -, hogy reményei szerint a 30 ezerből a
feléről, tehát 15 ezerről majd kiderül, hogy nem diszes, és akkor az 200 ezer forintjával
beszorozva ennyi meg annyi pénz a nevelési tanácsadónak. Ebben a reményben nem kevesebb
van, mint az, hogy minden második gyerek most nem az, aminek minősítik. Honnan tudjuk ezt?
Erről benyomásaink vannak. Legjobb tudomásom szerint erre vonatkozóan nincsenek objektív
vizsgálatok.

Ezért még nem is szóltam volna, hiszen ez nincs a törvényben, meg egyáltalán, ez majd
elválik, hogy a bizottságok mit minek minősítenek. De most már rá is erősítettek erre a kollégák,
különböző negatív példák alapján. Egyetlenegy negatív példát se vonok kétségbe, csak azt
szeretném leszögezni, hogy nagyon könnyen utánamegy a hangulat, és utánamegy az
intézményrendszer is az ilyen típusú megfontolásoknak, amik az OKNT-ben vagy törvényi
vitákban, vagy akár a törvényben megfogalmazódnak. És pillanatok alatt ott tarthatunk, hogy a
miatt, hogy elkerüljük a visszaélést ezen a területen, esetleg elkerüljük azt, hogy akinek valóban
szüksége lenne rá, az megkapja ezt a segítséget. Én még úgy is fogalmaznék, hogy inkább jusson
méltánytalanul előnyhöz három érettségi előtt lévő gyerek, mint hogy méltánytalanul kimaradjon
egy rászoruló gyerek. Ez nem demagógia – mert lehet annak is minősíteni –, én egy veszélyt
látok abban, hogy a nevelési tanácsadók pénze tulajdonképpen ezektől a most folyó
felülvizsgálatoktól függ nagy mértékben. Ez az én aggályom, én ezt szeretném megfogalmazni.

DR. SZÜDI JÁNOS: De nem ők vizsgálnak!

DR. HUNYADI GYÖRGYNÉ: A másik, amit meg szeretnék jegyezni, hogy Ottó nagyon
ünnepli, és tulajdonképpen nagyon szívesen csatlakozom ahhoz, hogy a 26. §-ban a tanuló
fejlődésének nyomon követése menyit finomodott. Nekem még mindig van itt egy olyan
aggályom, hogy ha a tanuló átlépéssel iskolát vált, akkor adatait a másik iskolának továbbítani
kell. Rendben van - de milyen adatait lehet továbbítani? Csak a teljesítményre vonatkozókat, mert
a többit már megsemmisítettük. Akkor gondoljuk el a helyzetet: a gyerek elmegy egy másik
iskolába, viszi magával a rossz teljesítményeit, de még azokat a mentő körülményeket sem tudja
vinni, amik esetleg az ő hátrányos szociális helyzetét jelzik, mert ez meg adatszolgáltatásban le
van tiltva. Tehát odamegy, viszi magával a rossz tanulmányi eredményt, és az iskola vagy elkezdi
kibogozni, hogy mi is lehet az oka annak, hogy ilyen rossz a tanulmányi eredmény, vagy nem.
(Dr. Mihály Ottó: Föl kell venni az iskolának ugyanazokat az adatokat.) Hát föl kell venni, és ott
van előítélettel tele a gyerekkel szemben, mert csak azt látja, hogy rossz a teljesítménye. Hát
persze, hogy fölveszi. Lassanként érdekelt is lesz az iskola, hogy fölvegye. (Dr. Loránd Ferenc:
Ottó azt mondja, hogy az adatokat kell fölvenni.) Azt mondta, hogy az adatokat? (Dr. Mihály
Ottó: Így van.) Nekem ez aggályos. (Dr. Mihály Ottó: Amit nem visz magával, azokat az adatokat
az új iskolának abban a pillanatban, amikor fölveszi a gyereket, föl kell vennie.) Köszönöm
szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Iker János volt a következő jelentkező.
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DR. IKER JÁNOS: Én is változatlanul aggályosnak tartom államtitkár úr válasza alapján
is a nevelési tanácsadók finanszírozását. Ha pénzről van szó, akkor nekem egyetlen kérdésem
van: mennyi?

DR. SZÜDI JÁNOS: Nem lehet tudni.

DR. IKER JÁNOS: Az a normatíva, amit a szakszemélyzet alapján lehet kapni, az 1
millió 30 ezer forint, pillanatnyilag az ilyen kijárásosdinál a harmadrészét sem éri el annak, amit
a személyi kiadások jelentenek egy kvalifikált szakember esetében. Tehát én nem látom ennek
biztosítékát. Változatlanul azt mondom, hogy az előző rendszer jobb, mint a mostani.

DR. SZÜDI JÁNOS: Minősítsétek gyakorló nevelési tanácsadónak, és akkor duplát
kaptok – hadd súgjak valamit.

DR. IKER JÁNOS: Rendben. De abban hadd erősítselek meg benneteket, hogy ez a
rendszer jó lehet, ha egy jól működő nevelési tanácsadó van, amelyik módszertani tanácsokkal,
szupervíziókkal látja el az utazó és az iskoláknál dolgozó szakembereket. Ugyanis ha van az
iskolánkban egy fejlesztő pedagógus - valahol szereztem -, mi a garancia arra, hogy úgy fejleszt,
azt csinálja? Semmiféle szakmai támogatásban nem részesül. Papírja van, tehát biztos, hogy jól
csinálja? Egymagának van öt funkciója, amit a nevelési tanácsadóban öt ember végzett. Valami
ebből kimaradt.

A 25 százalékra, a nem államira vonatkozóan itt a felsőoktatási intézmény gyakorló
iskolája szerepel. Ez is egy buli lesz, mert az egész település a körzet. Ha egy gyakorlóiskola
Pesten fölveszi az első osztályába Budapestről a 25 százalékot, megfeleltek a követelménynek,
akkor ez elég is. Ha így van, akkor jó, de ha innentől jogosult lesz kiosztani egy fővárosi
kerületben vagy Szombathelyen a polgármesteri hivatal, hogy a gyakorlóiskola is legyen benne
abban a körzetben, és akkor aztán olyan keveredés lesz belőle, hogy na.

DR. SZÜDI JÁNOS: Nem így lesz a törvényben. A 25 százalékot fölveszed és annyi.
Szombathelyről fölvetted, kész.

DR. IKER JÁNOS: Jó, akkor köszönöm szépen, ennyi lett volna.

ELNÖK: Barlai Kati volt a következő jelentkező.

BARLAI RÓBERTNÉ: Fölvetném a Hunyadi Zsuzsa által megkezdett gondolatsort én is
az SNI-s gyerekekkel kapcsolatban. Tényleg csak a véleményemet tudom elmondani.

Amit a rendeletben valahogy nem tudtunk tárgyalni, az az, hogy ilyen rövid idő alatt kerül
sor ezeknek a gyerekeknek a vizsgálatára. Biztos, hogy az idő sürget, de mindenképpen
aggályossá teszi számomra legalábbis ennek a vizsgálatnak az alaposságát meg a megfelelő
szakemberek részvételét, hogy ezeknek a gyerekeknek a visszahelyezése az általános
követelményeket nyújtó iskolákba olyan módon történik, hogy kijelöli-e az önkormányzat és nem
tagadhatják meg. Szóval én aggódom ezekért a gyerekekért, megmondom őszintén. Húsz évig
voltam iskolaigazgató és tízéves folyamat volt az, amíg sikerült egy tantestület szemléletét
megváltoztatni, hogy ne teherként fogadjanak egy ilyen gyereket. Nem látom, hogy az iskola
igazán érdekeltté lenne téve abban, hogy ilyen gyerekeket elfogadjon. Zárójelben mondom,
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reméljük, hogy ez a finanszírozás, ami a nevelési tanácsadókon keresztül talán a pedagógushoz is
eljut, lehetőséget ad erre, de túl rövid ez az idő.

Szintén zárójelben mondom, hogy a törvényben az, hogy 2007. november 30-ig, nem
tudom, hogy kell-e, mert benne van a rendeletben; de mindegy, biztos kell.

DR. SZÜDI JÁNOS: Ennek külön története van; egy rendelettel átírtunk egy másik
törvényt. Egy kicsit elrontottuk a költségvetési törvényt és ezért nem járt volna normatíva.
Megesküdtem az igazságügynek, hogy ugyan a költségvetési törvényt egy miniszteri rendelettel
átírtuk, de ezt áttesszük a közoktatási törvénybe. Ez ennek a momentuma, hogy megkaphassák a
normatívát, mert a parlamenti játékban ezt egy kicsit elrontottuk.

BARLAI RÓBERTNÉ: És ebből jut majd a pedagógusoknak is, tehát az iskolának
pályázati lehetőség alapján?

DR. SZÜDI JÁNOS: Igen.

BARLAI RÓBERTNÉ: A másik pedig: a 2. §-ból a teljesítményértékeléssel kapcsolatban
nagyon jó, hogy kikerült az a fenyegető mondat, hogy „a munkáltatói jogok gyakorlásához fel
kell használni”. Nagyon jó, hogy nem jelent meg a rendeletben semmilyen szabályozó, hogy az
intézmény hogyan állapítja meg a teljesítményértékelés elveit, satöbbi. Ehhez képest nem világos
számomra a 14. oldalon, hogy az oktatásért felelős miniszter viszont szabályozza a
teljesítményértékelés rendjét és elveit.

DR. SZÜDI JÁNOS: Ez már megjelent. Itt megint ugyanaz van, hogy előbb jelentettük
meg a rendeletben a felhatalmazást. Akkor is megesküdtem - mert vannak ilyen alkuk -, és az
igazságügy behunyja a fél szemét, hogy adjuk ki a rendeletet, de kérjük meg a felhatalmazást.

BARLAI RÓBERTNÉ: Merthogy ez autonóm.

DR. SZÜDI JÁNOS: A rendelet megvan, csak jogellenes, hogy finom legyek. Most itt
helyre tesszük a dolgokat. Semmi többet nem akarunk, mint ami megjelent, csak nem volt joga
kiadni a miniszternek.

BARLAI RÓBERTNÉ: Köszönöm szépen.

ELNÖK: A következő hozzászóló Loránd Ferenc.

DR. LORÁND FERENC: A 11. oldalon szerepel a 12. § (9) bekezdésében az a mondat,
hogy: „A többcélú kistérségi társulások közoktatással összefüggő döntései elkészítésére
közoktatási társulási bizottságot hoz létre.”. Szerintem előkészítésére.

DR. SZÜDI JÁNOS: Már kijavítottuk.

DR. LORÁND FERENC: Jó, akkor bocsánat.
A 11. pontban ugyanezen az oldalon a mondat úgy szól: „A társulási tanácsok a (10)

bekezdésben meghatározott feladatellátás iránti kérelem teljesítését…”. Ide javaslom beszúrni,
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hogy csak a feladatellátáshoz szükséges költségvetési fedezet hiányában utasíthatja el.
Gondolom, erről szólt a mondat, csak nem volt eléggé világos.

A következő megjegyzésem megint csak stiláris. A 20. § (1) bekezdésében arról van szó,
hogy a szakértői bizottságnak mit kell megcsinálnia 2007. november 30-ig. A negyedik sorba
javaslok egy beszúrást. Azt kell megállapítani, hogy a kritériumok alapján akikről itt szó van,
azok valóban beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel vagy fejlődési rendellenességgel
küzdenek-e. Nem tudom, érthető-e a mondat így - olvassátok el.

22. oldal: „…2008. január 1-jétől köteles gondoskodni arról, hogy a halmozottan
hátrányos helyzetű gyerekek hároméves koruktól igénybe tudják venni az óvodai nevelést.”. A
kérdésem az, hogy ha ott nincs óvoda, akkor a gyereket…

DR. SZÜDI JÁNOS: Akkor kössön megállapodást. Köteles.

DR. LORÁND FERENC: Tehát ez azt jelenti, hogy ha ott három ilyen gyerek van, akkor
is létre kell hozni egy csoportot, vagy… (Közbeszólások: - Akkor el kell őket vinni! - Iskolabusz!)
Jó, köszönöm szépen.

ELNÖK: Van még egy hozzászóló, Závodszky Géza.

DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Nyilván nincs alkalom arra, hogy paragrafusról paragrafusra
elemezzem, és mindenki a saját működési területéről emel ki egy-egy elemet. A rövidség
kedvéért most elővettem azt az e-mailt, amit, azt hiszem, Trencsényi Lászlótól kaptam, és ebben
vannak olyan megállapítások – ezek nyilván ismertek -, amelyeket nyomatékosítani szeretnék,
mert a véleményem megegyezik, és ehhez azért lehetne egyéb gondolatokat fűzni.

Megállapítja a Magyar Pedagógiai Társaság véleménye – sokan szóvá tették –, hogy
kevés olyan történelmi ciklus van, amikor egy ilyen törvényt ennyit módosítottak, és az ilyen
méretűvé, ilyen áttekinthetetlené duzzadt. Egyetértek azzal, ami itt elhangzott. Inkoherens.
Nehezen mondok bíráló szavakat olyan önkritikus megállapítások után, amelyek a magyar
törvényalkotás színvonalát joggal bírálják – és nem is először, nemcsak államtitkár úr ismerte el,
hogy sokszor ilyen foltozgató munkákról... (Dr. Szüdi János: Én ilyet nem mondtam!) Valami
ilyesmi hangzott el, hogy a költségvetési törvény el volt rontva, tehát... Én ilyenekre gondolok.

Nem vagyok jogász, nyilván nem is az a dolgunk, hogy ezt elemezzük, de első olvasásra
is az a benyomása az embernek, hogy nagyon sok olyan elem van, ami, ha szabályozást igényel,
akkor nem a közoktatási törvényben, hanem a közalkalmazotti törvényben, a munka
törvénykönyvében, esetleg egy önálló, külön törvényben, ahogy közben beszélgettünk is róla.

Van itt azonban egy szó, amit én továbbgondolnék. A Magyar Pedagógiai Társaság
állásfoglalása is megemlíti, hogy a jogalkotási filozófiája – természetesen a közoktatási törvényre
gondol, de van ennek egy általánosabb összefüggése... Meg kell ezt itt jegyeznem, mert sokan,
akik szerették volna, hogy én idekerüljek, folyamatosan mondják: általános tendencia a jelenlegi
magyar jogalkotásban – a közoktatási területen különösen tetten érhető -, hogy szakmai dolgokat,
a szakmai felelősség körébe tartozó dolgokat paragrafusokban fogalmaznak meg,
követelményként. Még általánosabban fogalmazva: olyan dolgokat, amiket az erkölcs – hogy
ilyen általános dolgot mondjak, vagy maradjunk inkább a szakmai tisztesség, a pedagógiai
elhivatottság stb., stb. – körében kellene ideális követelményként fogalmazni. Ezek bekerülnek
törvénybe, sokszor persze mozgalmi alapon – vitathatóan fogalmazok, bocsássák meg, de sokszor
mozgalmi -, a miniszterek személyéhez kötött választási programokhoz kapcsolódóan,
kampányszerűen megfogalmazott dolgok. Azonnal bekerülnek a törvénybe. Ezek lehetnek
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elismerésre méltó törekvések, nem vitatom, de megbontják a törvény szerkezetét, megbontják az
arányokat, és sokszor ellentétes hatást érnek el, mert háttérbe szorulnak hasonló súlyú nevelési
célok, feladatok, felborul a törvény logikája, és ha tetszik, a filozófiája. Ezt nyilván a közoktatási
törvényben tetten lehet érni, mert nagyon szemléletesen példázza. Nagyon sok olyan dolog van,
amiben - természetesen jobb híján mondom, és lehet, hogy sokak számára valami kárhozatos
fogalom - módszertani levelekben lehetett orientálni, vagy irányítani magát az egész oktatási
rendszert. Nem biztos, hogy sokszor 18-20 bekezdésre duzzadt paragrafusokban kell
megfogalmazni.

A másik megjegyzés, amit újra el kell itt mondani – nem először mondom, és maga az
OKNT is állást foglalt ezzel kapcsolatban –, nem igazán szerencsés, hogy a konvergenciaterv
szorításában jelennek meg ezek a változtatások. Szellemesen úgy fogalmazza, hogy jóformán a
restrikció dallamára szervezi a törvénymódosítást. Lehet, hogy ez túlzás, de magában a
törvényszöveg indoklásában is megjelenik egy nagyon kényes területen, ahol azért a társadalom
erősen megosztott, a politika is megosztott: a kisiskolák tekintetében. Az indoklásban kifejezetten
megjelenik, hogy a kisiskolákban, ha a létszám nincs meg, belépnek a kistérségi társulásba,
voltaképpen bekényszerülnek, és korábban a miniszteri expozékban a szakmai színvonal és az
oktatás jelent meg, de itt megjelenik expressis verbis a gazdasági szempont. Én természetesen
vitatom: attól, hogy egy iskolában 600 gyerek van, és esetleg több a számítógép, biztosan jobb,
harmonikusabb lesz a személyiség, az ott tanulók érzelmi élete gazdagabb lesz, mint egy 60 fős
kisiskolában, amit most már nem szabad vagy nem lehet gazdasági okokból fenntartani.

Nem akarok senki türelmével visszaélni. Sok mindent lehetne mondani. Amit én
fontosnak tartok, ezek inkább állítások. Egyetlen szövegszerű javaslatom volna, nyomatékos –
tudom, hogy semmiféle szándékosság nincs benne... Előbb egy kérdés:

A paragrafusokhoz vannak indoklások. Ezek végleges szövegek? A törvény is sokszor
úgy jelenik meg...

DR. SZÜDI JÁNOS: Nincs hivatalos indoklás.

DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Tehát amikor a törvény meg fog jelenni...

DR. SZÜDI JÁNOS: Nincs benne.

DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Vagy a honlapon meg fog jelenni.

DR. SZÜDI JÁNOS: A honlapon valószínűleg meg fog jelenni.

DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Akkor azt kérem, és ez elég nyomatékos – fűzhetnék hozzá
dolgokat, de nem teszem. Az előítélet genetikailag programozott mindegyikünkben. Akiben nem
programozott az előítéletesség, az válsághelyzetben elpusztul. (Közbeszólások.) Ez így van!

DR. MIHÁLY OTTÓ: Nem így van! (Közbeszólások.) Nem akarok vitatkozni, csak
szeretném leszögezni, hogy elhangzott egy tudományosnak minősített állítás, ami nem létezik.

DR. SZÜDI JÁNOS: Tanultuk mi is a Lombroso meg egyéb ilyen...

DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Ottó, ne menjünk ebbe bele, talán ezt nem kellett volna
mondanom.
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DR. MIHÁLY OTTÓ: Te mentél bele, nem én!

DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Tudományosan igazolható tétel, és nem negatívum. Egy
következő mondat tartozik ide, hogy ezért kell folyamatosan napirenden tartani... (Dr. Mihály
Ottó tiltakozik.) Lehet, hogy te ilyen kiváló ember vagy, de az amerikai irodalom nagyon jól
ismeri a tapasztalati előítéletességet, amit folyamatosan mérnek. Ez ellen folyamatosan küzdeni
kell, ezért kell napirenden tartani. De nem ez volt a lényeg.

Én egyetlen szövegszerű javaslatot szeretnék tenni. Joggal küzdünk, amikor megjelenik
kisebbségi csoportokkal kapcsolatban valami, ami nem szándékos, de a fogalmazásból kódoltan
ki lehet venni. Van egy ilyen előítéletesség – én protestáns vagyok – a római katolikus egyházzal
szemben. Én azt kérem – és lehet, hogy csak egyetlen mondatot kellett volna mondanom,
bevezetés nélkül -, hogy „A katolikus egyházat az úgynevezett vatikáni megállapodás alapján...”
etcetera... Ez egy nemzetközi szerződés, ugye?

DR. SZÜDI JÁNOS: Mi ezzel a baj?

DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Leírhatjuk ezt állami dokumentumban, hogy az úgynevezett
ukrán–magyar alapszerződés? Azért mondom, mert...

ELNÖK: Az „úgynevezett” szó ellen van csak kifogás.

DR. ZÁVODSZKY GÉZA: A korrekt az lenne, hogy „A Vatikán Állam és a Magyar
Köztársaság közötti szerződés”. Tudom, hogy nyitott kapukat döngetek. (Dr. Trencsényi László:
A Szentszék, nem a Vatikáni Állam.) Laci, igazad van, nem akartam ilyen szépen fogalmazni.
Csak az „úgynevezett” szót kérem kihúzni.

ELNÖK: Azt gondolom, ebben talán nem kellene vitát nyitni.

DR. ZÁVODSZKY GÉZA (a közbeszóló dr. Mihály Ottóhoz): Ebbe nem kellene
belemenni, mert félreérted, amit én mondok. Szakmailag alá tudom támasztani...

ELNÖK: De most ne tegyük meg, mert az idő...

DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Alá tudom támasztani irodalommal, és abszolút humanista
megfontolásból mondtam. Ha az ember azt hiszi, hogy mentes is ettől, az írásaiból ki lehet
mutatni, hogy...

ELNÖK: Géza, nagyon kérlek, ne folytassuk ezt! Köszönöm szépen.
Több hozzászóló nem jelentkezett. Lezárjuk a vitát. Államtitkár úrnak adom át a szót,

válaszadásra.

DR. SZÜDI JÁNOS: Nyilván nincs mire válaszolni; egy-két dologra inkább reflektálnék,
nem válaszként.

A jogalkotás kardinális kérdés. Sok olyan állam van, ahol csak törvény létezik. Ugyanis
ez az egyetlen olyan jogszabály, ami nyilvános. Az összes többi olyan, hogy alszik egyet a
miniszter és kiad egy büférendeletet, egy táskarendeletet, kutyafülét. A törvényt legalább meg



40

kell vitatni az Országgyűlés előtt, satöbbi. Hogy ez a közoktatás jó vagy nem jó? Hát, Gyurikám,
ott ültök a kerekasztalnál, átírjátok. Sikerült részt vennem a felsőoktatási törvény megírásában.
Ha most kéne ezt a törvényt összeállítani, nem így csinálnám, mert nem keverném bele a sajátos
nevelési igényt, és nem keverném bele a nemzetiségit, mert az a ’93-as törvény. Én azért nem
szeretnék új törvényt, mert ezt így többet ilyen jogosítványokkal jelen körülmények között… -
nem mondom tovább a következtetést, tudod.

Hogy miért kell ennyi szabály? Én elismerem, hogy ezt nehéz áttenni. A bűn az, hogy az
iskoláknak nincs jogásza, de én nem írhatom elő, hogy legyen. Igen, minden olyan szervezetnek,
amelynek ilyen felelőssége és kötelessége van, biztosítani kéne a jogi segítséget. Ez nem
intézményvezetői feladat, sajnos nem lehet elérni, hogy ez a szolgáltatás megszerveződjön és
rendelkezésre álljon. Ez az egyetlen olyan törvény, amelyik szinte az összes alkotmányos jogra
választ kell, hogy adjon: lelkiismereti és vallásszabadság, nemzetiségi jogok, a tanuláshoz való
jog rendezése, a gyermek és az állam kapcsolata, a szülő és az állam felelőssége. Ezt az én
gyenge jogi tudásom szerint törvényi szintnél alacsonyabb szintre nem lehet tenni. Az
önkormányzatokra nézve csak törvény állapíthat meg akármit, még a hatot-hetet is. Valóban igaz,
hogy a törvény nagyon sok helyen választási lehetőséget biztosít. Természetesen lehet másfajta
törvény, ami előírja, hogy csak ezt. Nem tudom, hogy ez jó lenne-e. Én magam is aggályosnak
tartom a törvény ilyen gyakori módosítását, senki nem örül ennek, én is akkor lennék boldog, ha
egyszer nem nyúlnának hozzá a törvényhez. Azt is el kell viszont ismerni, hogy a társadalmi
viszonyok változása érinti a törvényt. Mire gondolok? Át kellett venni az összes európai
joganyagot; egyszerre nem lehetett ennyit átvenni. Most például át kellett venni a szabad
tartózkodás és mozgás jogát; ez érintette a törvény 110. §-át. Átvették az egyenlő bánásmódról
szóló szabályokat; ezeket be kellett tenni. Tehát vannak szükségszerű kényszerek és vannak
politikai követelmények is, ezt sem kell tagadni, nem akarom azt mondani, hogy ilyen nincs.

Amit nagyon sokan szeretnének, az az, hogy a tanulói jogok is, amik duzzadnak - ezt
mindenki ítélje meg maga -, törvényben kell, hogy megjelenjenek, mert ellenkező esetben nem
teljesíthetőek, nem lehet bírósághoz fordulni. Ez nem erkölcs, nem tisztesség, nem szakmai
követelmény. Annak itt kell megjelennie, hogy a gyermek mindenek felett álló érdekét minden
döntésnél figyelembe kell venni. Az törvényi követelmény, hogy az oktatás terén az egyenlő
bánásmód elvét érvényesíteni kell. Az törvényi követelmény, hogy a rendeltetésszerű
joggyakorlás alapján, ha valamely tényállást nem tudok bizonyítani, akkor a tanulónak van igaza.
Ez lehet, hogy erkölcsi követelményként is megfogalmazódik, de ahhoz, hogy peresíthető legyen
és kikényszeríthető, törvényi szabályozást igényel.

A szakmai követelmények… Azt gondolom, az intézményi szakmai önállóság elég széles
körű. Mi miatt támadják most a közoktatást? Példának okáért jó-e a szabad iskolaválasztás? Jó-e,
hogy az iskolák döntenek a felvételi ügyekben? Mert ez ma intézményi jogkör. Jogában áll-e az
iskolának az állam pénzén megválogatni, hogy kit vesz föl? Tehát ezek a kérdések napirenden
vannak, én most erre nem adok választ, majd választ ad rá a kerekasztal. Nem tudom, hogy mit.
Azt tudom, hogy mit szeretnék, csak hogy az jön-e ki, arról fogalmam nincs. Ezek olyan gondok,
amelyekre pro és kontra is lehet választ adni. Ki a pedagógus munkáltatója? Az iskola igazgatója
vagy a polgármester? Számos olyan kérdés van, ami valóban ma problémát jelent.

Hogy nagy-e a törvény vagy nem nagy? Elismerem, nagy, elismerem, hogy ha lenne két
nyugodt hetem, össze lehetne rendezni, újra lehetne írni, csak biztos, hogy ez még egyszer ilyen
jogosítványokkal, mondjuk hogy az iskola jogi személy, még egyszer a törvénybe be nem
kerülne. Vagy hogy az igazgató gyakorolja a munkáltatói jogokat, vagy hogy a nevelőtestület
hagyja jóvá a pedagógiai programot. Tehát abszolút nem vagyok biztos benne, hogy ezek még
egyszer ebbe a törvénybe bekerülnének, de lehet, hogy rosszul látom.
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Az összes többi közül amit itt érdemes megvitatnunk, az a nevelési tanácsadó. Nem az
van a törvényben, Gyuri, amit itt olvasol. Azt a mondatot nem hallottad meg – nem tudom, miért
–, hogy be fog kerülni az, hogy amennyiben egy iskola rendelkezik a feltételekkel és elfogadja a
szakértői véleményben foglaltakat, azzal megállapodást kell kötni, mert a mai törvényben benne
van, hogy a szakértői bizottságok ellenőrzik a szakvéleményben foglaltakat meg a feltételek
meglétét, de ugyanez nincsen benne a magatartási zavarral küzdő gyerekeknél. Vagyis én nem
vitatom, hogy van egy csomó olyan jó iskola, ahol a gyerekek ma megkapnak mindent, de van
egy csomó olyan iskola, ahol nem kapnak meg mindent. Itt nem arról van szó, hogy a gyerek – az
a kör, akikről szó volt, az a 30 ezer gyerek – kikerül. Átkerül. Az a kérdés, hogy a diszlexiás
fogyatékos, vagy magatartási zavarral küzd, nem az, hogy kikerül.

Ehhez már abszolút nem értek, csak elmondom, amit hallottam, hogy készül egy
protokoll, ami ezt leírja. Tehát ma nincs egy egységes mérési rend. A törvénybe beletettük azt,
hogy ezek a gyerekek fogyatékosok, és ezzel megkötöttük a szakma kezét. Ez a felsorolás
kimaradt, és a protokoll alapján nem tudom, hány pontig, mondjuk 19 pontig magatartászavaros,
20 ponttól pedig fogyatékos. Egyet mondtak nekem, hogy a hiperaktív gyerek szintén ebben a
körben van, és biztos, hogy fogyatékos, mert már a 20-asban van. Ez nem jelenik meg a
törvényben, ezt kell megmérni. Egyik gyerek sem marad ellátás nélkül, csak egyik dobozból
átkerül a másik dobozba, és meg fogja kapni mindenki a saját ellátási formáját az új támogatási
rendszerben.

Az új támogatási rendszert lehet, hogy majd követni fogja, ha beválik, az enyhe értelmi
fogyatékos, akinél ugyanilyen gondot jelent, hogy megkapja az ellátást, vagy sem. Én azért nem
látom ezt aggályosnak, mert ennek a körnek, akikről beszélek, információink szerint a 90
százaléka ma is a többi gyerekkel együtt van, vagyis nem kell áthelyezni senkit sehova, de
törvényileg arról az 5 százalékról vagy 10 százalékról is rendelkezni kellett, akik esetleg külön
osztályban vannak.

Most azt kérdezik, hogy hogyan vetődött ez föl. Vannak jogvédő szervezetek. A jogvédő
szervezetek állítása szerint – és hogy ez igaz vagy nem, erről a bíróságok rövidesen mondanak
valamit – az e körbe tartozó gyerekek között a cigány tanulók súlyosan felülreprezentáltak, az
enyhe értelmi fogyatékos, diszlexiás, satöbbi körben a cigány tanulók 40-50 százalékkal, sőt van
olyan megye, ahol majdnem 70 százalékkal fölötte vannak az európai átlagnak. Ez statisztikailag
kimutatható, vagyis azt kell megnézni, hogy ez a hiba fennáll-e vagy sem. De itt is arról van szó,
hogy ha nem sajátos nevelési igényű a gyerek, akkor magatartászavaros, és megkapja az ellátási
formát.

Az apróbb dolgokat megnézzük, amit kértetek, megcsináljuk. Ezt az indoklást szerintem
nem probléma kihúzni, erre nem figyeltem föl, elnézést kérek: az én trehányságom, hogy ez így
került bele, nem volt kedvem ezt a hosszút leírni, de semmi szándékosság nincs benne.

Az eljárási folyamatokról – diszlexiás stb. – volt szó, erre nem reagálnék. A
kedvezményezetti körre sem – meg kell majd ezt is nézni.

A továbbtanulási adatoknál minden adat mozoghat. A korlátozás csak olyan adatokra
vonatkozik, amiről vissza lehet következtetni, hogy ki áll mögötte. Minden más adat mehet.
Tehát Bakos Karcsi vagy akárki tévedett: hogy egy iskolából hány tanulót milyen intézménybe
vettek föl, az nem személyes adat, ez mozoghat, és meg fogjuk nézni, hogy miért nem mozog.
Ezt egy kormányrendeletben el lehet rendezni, és az az alapelv, hogy azok az adatok védettek,
amelyek konkrét személyhez köthetők. Minden más rendszer mehet, mozoghat.

Köszönöm szépen.
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Lezárhatjuk a közoktatási törvényről szóló vitát.
Megköszönöm államtitkár úrnak a korrekt válaszokat. Az Országos Köznevelési Tanácsnak
alapvetően két feladata látszik most. Az első, hogy a rendezetlen, nem teljesen egyértelmű
szabályozásban segítséget nyújtsunk, és írjunk miniszter úrnak a tekintetben, hogy a tanárok
kötelező óraszámát valami módon egyértelműen rendezzük. Erre megpróbálunk egy szövegszerű
változatot adni.

A másik pedig, ami az OKNT kompetenciájába tartozik: javaslatot fogunk tenni az éves
jelentéssel, illetve a bizottságok elnevezésével kapcsolatosan.

Van-e valami még e tekintetben? Tas, parancsolj!

SZEBEDY TAS: Néhányan említettük – tudom, hogy ez államtitkár úrnak állandó
fejtörést okoz, de újra szeretném legalább OKNT-szinten megerősíteni ezt a fejtörést –, hogy a 22
órára vonatkozóan legyen egy...

ELNÖK: Erről beszéltem, ezt mondtam. (Dr. Trencsényi László: Szövegértési gond!) Kell
egy szöveges változatot készítenünk erre.

DR. LORÁND FERENC: Mikor fogadjuk azt el?

ELNÖK: Mindenképpen ma kellene. Csakhogy államtitkár úrnak lassan mennie kell...

DR. SZÜDI JÁNOS: Azt a szöveget kérem, amit cserélni kell, és azt, hogy mire. Nekem
nem kell ehhez itt lennem. Egy papírra írjátok föl, hogy mit és mire.

DR. LORÁND FERENC: Tárgyaljuk meg, és ha kész szöveg van, akkor értsünk egyet.
Akkor lesz testületi állásfoglalás, ha előttünk van. Akár tartsunk öt perc szünetet, és a szöveget
tárgyaljuk meg.

ELNÖK: Van két rész, amit cserélni kell a szövegben: az éves jelentés és a bizottság
elnevezése, a harmadik pedig a pedagógusok kötelező óraszámával kapcsolatos. Mivel ezt öt perc
alatt nem tudjuk megcsinálni, az a tiszteletteljes javaslatom, hogy a negyedik napirendi pontot
tárgyaljuk meg – mert ehhez szükséges, hogy államtitkár úr itt legyen -, és ezt követően meg
tudjuk fogalmazni szövegszerűen ezt a három dolgot. Elfogadható ez így? Fél kettőkor
államtitkár úrnak el kell mennie.

A negyedik napirendi pontot megtárgyaljuk, és utána visszatérünk a szövegszerű
változtatásra.

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Két ember addig odakint fogalmazhatna.

ELNÖK: Attól én nagyon boldog lennék, ha valaki elkezdené megfogalmazni.

DR. MIHÁLY OTTÓ: Tas és Trencsényi!

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Inkább iskolában élő ember kellene ehhez.

ELNÖK: Tas és Horn Gyuri – jó? Köszönöm szépen.
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A negyedik napirendünk a tankönyvpiac rendjéről szóló kormányrendelet módosításáról
szól. János, tiéd a szó.

DR. SZÜDI JÁNOS: Ez is egy törvény. A koncepcióját egyszer végigbeszélte a tisztelt
testület, ezért nem is húznám az időt, és nem mondanék további előzményt vagy utózmányt...

Kormányrendelet nem lesz, tehát azt el kell felejteni, ami ki van osztva: magába a
törvénye fog bekerülni a testület. Tehát annyi változás lesz, hogy arról volt szó, kijelölünk egy
szervezetet egy külön kormányhatározatban, az be fog kerülni magába a törvénybe. Ennyi
változás biztosan lesz, ezt már jelezte az Igazságügyi Minisztérium, hogy így szeretné. Tehát
csak a törvény módosul, és a könyvtárellátó bele fog kerülni magába a törvénybe.

ELNÖK: Tehát a könyvtárellátó szervezet nem itt lesz.

DR. SZÜDI JÁNOS: A lényeg ugyanez, csak belekerül a törvénybe.

ELNÖK: A tankönyvpiac rendjéről szóló törvény. Vannak-e kérdések külön, vagy
lehetséges egyben? (Nincs ilyen jelzés.) Lehet egyben: kérdés, hozzászólás. Tibor, tiéd a szó.

DR. HADHÁZY TIBOR: Egy rövid megjegyzést szeretnék az 1. § kapcsán megemlíteni.
A tankönyv- és taneszközbizottságban is sokszor előkerült ez, és a mostani javasolt szöveg
olvastakor is az volt az érzésem, hogy teljesen jóindulatúan, de igazi megoldást nem találva küzd
a törvényalkotó a tankönyv fogalmával.

A leírtakhoz kapcsolódva az lenne a konkrét javaslatom – és, ha lehet, kérésem –, hogy az
1. pont második sorában a „könyv” szó után vesszővel kerüljön be a „digitális tananyag” is. Tehát
úgy szólna ez a mondat, hogy „Tankönyvként az a nyomtatott formában megjelent, illetve
elektronikus adathordozón rögzített könyv, illetve digitális tananyag hozható forgalomba...”.
Ugyanis nem mindig rögzítve van a digitális tananyag. Sok formája van – nem húzom az időt –,
ez tehát a konkrét javaslat. Ugyanakkor egy mondatban szeretném azt is jelezni, hogy a
tankönyvpiac rendjéről szóló törvény módosításaiban nyilvánvalóan a nem megfelelő
javaslattételi rendszer miatt a digitális tananyag, taneszköz – most itt nem is próbálnám
definiálni – csak érintőlegesen, a nyomtatott tankönyvet – a bírálati szempontokra stb. tekintettel
is – nem azonos súllyal képviselően, vagy vele szemben nem azonos súlyt képviselve jelenik
meg. Értettem én államtitkár urat, és teljesen egyetértek azzal a vágyával, hogy jó lenne ezeket a
rendeleteket, törvényeket stabilizálni, de várható, hogy a következő módosításban konkrétan ki
kell majd térni a digitálistananyag-minősítés rendjére. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Karlovitz János!

DR. KARLOVITZ JÁNOS: Ebben a tervezetben is az bukkan elő, ami a tankönyvüggyel
kapcsolatban tizenöt év óta mindig előjön: hogy valóban, a fogalmak tisztázatlanok, és úgy
érzem, egy kicsit félünk ettől a tankönyvpiactól. Az állam folyton bele akar nyúlni, és – hol jól,
hol rosszul – bele is nyúl, így ellentmondások keletkeznek. Amúgy is vannak a tankönyvben,
hiszen nagy változások voltak az utóbbi húsz évben, de keletkeznek is újabbak. Én csak néhányat
említek itt most.

Rögtön az 1. § arra tér ki, hogy tankönyv most már csak az lehet, amit hivatalosan
jóváhagytak, vagyis átment egy jóváhagyási procedúrán, és rákerült a tankönyvjegyzékre.
Ugyanakkor ugyanez a minisztérium intézkedett arról, hogy egy másik jogszabályban kimondták,
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hogy a SuliNovának ezeket a bizonyos oktatóprogramjait fel kell venni a tankönyvjegyzékre, de
nem megy át a tankönyvi procedúrán. Akkor mi az igazság? Mi a tankönyv? Amelyik mind a
kettőn átmegy, vagy amelyik csak fölkerül a tankönyvjegyzékre?

Ez elvileg jó lenne így, rendet is akar tenni ez a paragrafus, és ezt helyeselhetjük is. Igen
ám, csak az a baj, hogy az egész tankönyvprocedúra tulajdonképpen Európában a legdrágább, a
legbürokratikusabb, a legképtelenebb – tehát nem jó. Tehát itt a rendszert kellene helyrehozni, az
egész tankönyveljárási procedúrát egyszerűsíteni, jobbá tenni, és akkor tejesen egyet lehetne
érteni azzal, hogy minden menjen át és csak az kerüljön az iskolába tankönyvként. Most, hogy
különféle fórumok ugyanazt mondják - nemcsak a Tankönyves Vállalkozók Országos Testülete,
hanem tegnap felhívott engem még néhány szervezet, többek között a Történelemtanárok Egylete
is kérte, hogy tegyem ezt itt szóvá -, érdemes lenne tényleg egyszer egy kerekasztalt erre
létrehozni, mert lassan belebonyolódunk ebbe a tankönyv ügybe. Egy kicsit félnek a tankönyvtől,
pedig most már a tankönyv ügy éppen kiforrná magát.

Mondok néhány más fogalmat. Itt van a tartós tankönyv. Valamikor ezt hajszolták,
belehajszoltuk magunkat abba, hogy legyen, de igaziból egy változó világban nem lehet tartós
tankönyv. Butaság volt erre milliókat elpazarolni. Jutalmazták a tartós tankönyvet, díjazták,
satöbbi, de a végén ez nem lehetséges, mert változott az alaptanterv, változtak a tantervek,
folyton minden változásban volt, nem beszélve arról, hogy a tudományok is, tehát a tartós
tankönyv egy olyan fikció volt, egy olyan elképzelés, ami elvileg jó lenne, ha lehetne, csak nem
lehet.

Előírják a 4. §-ban, hogy tartós tankönyvet csak kölcsönzéssel lehet normatív kezelői
jogosultak birtokába adni. Igen ám, de ez megint ellentmondásos, mert azért azt nem lehet
kimondani több paragrafusban, hogy csak kölcsönzéssel lehet. Hát mi van, ha valaki megveszi?
Megvenni is lehet. Tehát ez egy önellentmondás, ezért törölném ezt a mondatot. Mint ahogy az
1. §-ból törölném a „külön jogszabályban” részből a „külön” szót. Miért kell külön
jogszabályban? A jogszabály elég. Valamint törölném azt, hogy: „ha a jogszabály másképp nem
rendelkezik”, mert ezt mindenhova oda lehetne írni. Tehát ezek a szavak, kifejezések mutatják a
belső bizonytalanságot. A 4. §-ból pedig az egész első mondatot törölném, mert ez nem lehet így;
egyszerűen nem igaz és nem valósítható meg. A többi teljesen jó már.

Ezzel függ össze a használt tankönyv. Ha piacosan gondolkodnánk, akkor azt mondanánk,
hogy aki akarja, adja át a használt tankönyvet, adja el, vásárolják meg, lehessen féláron kapni, de
itt tulajdonképpen az állam, a minisztérium szabályozni akarja a használt tankönyvek piacát is
anélkül, hogy a piacot megkérdezné erről. Ha nincs tartós tankönyv, akkor nem lehet használt
tankönyv sem. Mert mit ad el a gyerek? Ami már nem érvényes? Tehát elavul a tankönyv,
közben kijavítják. Épp a jóváhagyási procedúra kötelezi a kiadót, hogy javítsa ki a tankönyvét,
átdolgozza, más tankönyvet ad ki öt év múlva. Akkor a gyerek vegye meg a régi, átdolgozatlan
tankönyvet, a többi meg használja az átdolgozottat? Tehát nagyon nagy ellentmondások vannak
ebben.

Ez a törvénytervezet át fog menni, gondolom én, és már nem sokat ront, de egyszer majd,
ha ráérünk, az egész tankönyv ügyet érdemes lenne újratárgyalni. Itt az OKNT-ben mindig
legutoljára került sorra vagy soha nem került sorra, mert valahogy mindig voltak fontosabb
dolgok, de most már végre oda érünk, hogy lehetne a tankönyvet rendbe rakni és lehetne egy kis
változtatással - körülbelül 10-20 százalék változtatással - a lehető legjobbat csinálni. Jelen
pillanatban ott tartunk, hogy a túlszabályozottság miatt már vannak nagyon komoly
tankönyvhiányok, például a szakoktatásban, az egészségügyi szakoktatásban 60 százaléka
hiányzik a tankönyveknek, mert nem bírják átvinni a procedúrán, már be sem adják a
szakképzésben, mert drága, bonyolult meg lassú. Szóval gondoljuk át ezt az egészet.
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Tulajdonképpen annyit javult a magyar tankönyvvilág, hogy örülhetnénk is neki, ez egy
sikerágazat lehetne, csak itt folyton ilyen önmarcangoló meg korlátozó, szorongató gondolatok
jelennek meg, tehát szorongunk. Igen, a minisztérium szorong, és ezt a szorongást átviszi a
tankönyv ügyre ahelyett, hogy egyszer leülnénk és tényleg előremutató, jövőbe mutató dolgokat
csinálnánk. Ezt kérném szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólás? Závodszky Géza!

DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Valóban megbeszéltük ennek az előzetesét, és volt, amiben
egyetértés volt, volt, amiben további javaslatok hangzottak el.

Visszatérve a tartós tankönyvre én szeretném azt olvasni, ami ide van írva, és szeretném
úgy értelmezni, hogy ez műszaki kivitelét tekintve jó minőségű. Valóban el kellene felejteni azt a
kampányt, amikor tartós tankönyvre a kiadók kaptak pénzt, lehetett pályázni és jó kemény
fedéllel többkilós könyveket adtak ki; nem kell ezt csinálni. A puha fedelű könyv is lehet tartós,
mert van olyan technológia, ezt megbeszéltük, tehát a tankönyvek többsége olyan, hogy lehetne
több éven át használni. Az az igazság - amiről a múltkor én már beszéltem, és nem is akarom
most hosszú lére ereszteni, csak újra megemlítem -, hogy hiányzik a bátorság, mert hiányoznak a
források ahhoz, hogy itt valóban egy generális változás történjen. Én azzal egyetértek, hogy a
könyvek nagyobb részét kellene kölcsönözni. A legjobb az volna, ha legalábbis 14 éves korig
csaknem általánossá válhatna az egésznapos iskola - és ilyen sok helyen van, például Nagy-
Britanniában - benn vannak a tanulók az iskolában, és haza sem kell vinni a könyveket. Tehát ha
jó minőségű a könyv, akkor elvileg elképzelhető, hogy azt három évig használják. Erre én amatőr
módon már végeztem számításokat és egyébként van ennek irodalma is, hogy három-négy év
alatt meg is térülne, ha figyelembe vesszük azokat az összegeket, amik most kifolynak a
gyerekek számára tankönyvtámogatás címén, hiszen minden évben újra meg újra kinyomtatják a
tankönyveket. Ehhez természetesen könyvtári kapacitás, személyzet, szervezés és alapvető
beruházás kell, valamint egyéb jogszabályi feltételek is; többek között akkor meg kell pályáztatni
a kiadókat, hogy melyek azok a tankönyvek, amelyek ilyen módon az iskolai könyvtárakba
bekerülnek. Ami itt van, szótár, szöveggyűjtemény, atlasz, satöbbi, az véleményem szerint
teljesen logikus, és örülni kellene, ha minél szélesebb körben megvalósulna.

Egyetlenegy mondatot mondok, amit mindig mindenki félreért. Karlovitz János ebbe az
irányba mozdult el. Mi van akkor, ha a szülő megveszi a tankönyvet a könyvesboltban?
Természetesen vegye meg. Itt két különböző dologról van szó. Vitatkozni kellett, mert az egyik
könyvkereskedő azt mondta, hogy minden könyvet ki a könyvkereskedésbe. Persze, mert 40
valahány százalékos üzleti haszonnal adja tovább. Akkor nyilván két rendszer lenne.

A múltkor is elmondtam, hogy a használt könyveket miért nem támogatom. Nem olyan
ma a társadalom, a világ, hogy az egyik gyereknek szép, új könyve legyen, a másiknak meg
szamárfüles, használt. Ennek én nem örülnék, de ez egy periférikus megjegyzés. Azonban ha
megvalósulna az, ami véleményem szerint megvalósítható – de én megértem, hogy most erre
nincsen szervezési kapacitás és költségvetési fedezet –, hogy általánossá váljék, hogy a gyerek
megkapja a tankönyvet év elején, és év végén visszaadja, remélhetőleg használható állapotban,
akkor lenne egy másodlagos terjesztő, a könyvkereskedés, ahol megveszi a szülő, és otthon van
egy vasárnapi könyve a gyereknek. Ezt nem lehet megtiltani, ez jelentené a dolog piaci részét.

Röviden még egyszer megismétlem: ezt a tendenciát üdvözlöm, ami a könyvkölcsönzést
illeti, és nagyon jó volna, ha néhány éven belül lenne rá kapacitás, hogy a gyerekek legalábbis 14
éves korig kivétel nélkül - tehát vagyoni helyzetre, szociális helyzetre való tekintet nélkül -
megkapnák a könyvet.
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Nagyon rövid az idő, mert államtitkár úrnak legkésőbb
félkor fel kell állnia. Van tehát négy perc a hozzászólásokra, utána át kell adnom a szót
államtitkár úrnak. Laci!

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Csak egy mondat: ott, ahol az „iskolai könyvtár”
kifejezést használja a jogszabály, szeretném, ha úgy lenne, hogy „iskolai könyvtár (többcélú
iskolai és közművelődési könyvtár)” – legalább háromszáz ilyen van az országban: az ÁMK-
kban „a továbbiakban: iskolai könyvtár”.

ELNÖK: Gyuri?

HORN GYÖRGY: Kérdésként tenném föl, de vélemény is. Elhangzott itt néhány olyan
elem, ami szerint valóban a rendteremtés igénye felé mozdul a tankönyvpiac rendjéről szóló
szabályozás. Van itt egy kijelentő mód, hogy tankönyv az, ami – és elhangzik egy definíció. Azt
hinné az ember, hogy ez a definíció azért van, hogy innen kezdve ez az, amit az állam
megfinanszíroz. (Csillag Márta: Így van.) Ami a 3. oldalon az eredeti 8. §-ból a (10) bekezdés
helyére kerül, azt mondja, hogy ezen felül – és itt le van írva a munkatankönyv, a munkafüzet,
meg hogy támogatás nyújtható. Ez feloldja ezt a szigorú elemet, hiszen a munkatankönyvek,
munkafüzetek eljárásrendje nem esik egybe. A következő a dilemmája ennek. Egyrészt úgy
látom, hogy a jelen feltételek mellett azokat a tankönyvi eljárási meneteket, amiket a mai
szabályozás tesz, kizárólag nagy monopóliumok, nagy kiadók tudják finanszírozni. Ezt ki kell
mondani. És itt nemcsak arról van szó, amit Karlovitz János fölvetett, hogy a szakképzésben,
hanem általában a kisszériás tankönyvek dilemmájáról van szó.

Most fogalmazhatunk tágabban: ez az első pont hosszabb távon – itt egy megújítási
kötelezettség is van – a kis kiadók, illetve a kisszériás könyvek halálát jelentik. Szerintem erre
megoldást kell találni – mindjárt mondanám is, hogy mi a javaslatom. Azzal még inkább
egyetértettem volna, ha kimondatik: állami támogatás erre és erre jár – de ez az egész nem erről
szól. Ugyanis a közoktatási törvény azt szabályozza, hogy az iskola köteles a pedagógiai
programjában közzétenni a tankönyv, munkafüzet stb. eljárásrendjének szabályozását, és ezt a
szülői és egyéb szervezetekkel egyeztetni is köteles. Tehát van egy másik típusú szabályozás is,
ahol választható másik anyag is, sőt, tegyük hozzá, hogy mivel a szülői finanszírozás rendje okán
kiszámoltuk: 5500 forint...

ELNÖK: Gyurikám, egy picit....

HORN GYÖRGY: El kell mondanom, mert nagyon fontos.

ELNÖK: De nem kapunk rá választ.

HORN GYÖRGY: 5500 forintba kerül egy évre egy gyereknek a belső sokszorosítási
anyaga. Egy gyereknek ez ennyi pénzbe kerül, ami nem tankönyv, hanem ott sokszorosítjuk mi
az iskolában. Azért gondoltam, hogy egyrészt kerüljön be a szabályozásba, hogy az állami
támogatással született tankönyvek, taneszközöket köteles legyen például a SuliNova feltenni az
internetre, és azt szabadon lehessen tölteni onnan, az összeset. Az egy világos szabály, hogy amit
állami forrásból, EU-forrásból stb. finanszíroztak, kötelező legyen föltenni az internetre. Ha már
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sokszorosítva lesz, akkor legyen annak ingyen egy szabad piaca. (Dr. Mihály Ottó
közbeszólására:) Én azt mondom, hogy ezt szabályozni kell, ha módosítunk.

A másik: szükség van elkülönített tankönyv- és taneszköz-fejlesztési támogatásrendszerre,
aminek nyílt pályázati formában kell megjelennie. Ez azt jelenti, hogy azokra a fejlesztési
programokra, amelyek – most függetlenül attól, hogy milyen tantárgyból – megjelennek,
beleértve a munkatankönyveket, a munkafüzeteket, kell egy elkülönített fejlesztési támogatás.
Másként fogalmazva: monopolellenes törvényt kell betenni a tankönyvkiadás eljárásrendjébe. Az
a szabályozás, ami itt van, egyelőre erősíti a monopolhelyzetet, nem gyengíti. Megfizethetetlen
ma egy új tankönyv bevezetése – kivéve a tőkeerős cégeket, illetve a SuliNovát. Mert ez a két
hely van.

A harmadik: én azt gondolom, a tankönyves vállalkozókra vonatkozó szabályozás
eljárásmenete, illetve az OKNT-nek a tankönyv- és taneszköz-minősítő ügye nincs megoldva. Az
egyik ugyanis pénzről beszél. Hogy mibe kerül egy könyv, az legalább olyan fontos kérdés, mint
az, hogy mi van benne. Szerintem ez a két dolog nincs összerakva. Egyetértek Karlovitz Jánossal:
addig nem lehet beszélni, amíg nem tudjuk, hogy ennek a bevezetési költsége messze meghaladja
az egy idényre vonatkozó megtérülés lehetőségét.

DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Három-négy év alatt térül meg.

HORN GYÖRGY: De kinek van erre pénze? Én azt gondolom, a szándék honorálható, de
úgy vélem, ez a jogszabály az alapkérdésekre nem jól vagy nem elegendő módon válaszol.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Az utolsó hozzászóló Görbe László.

GÖRBE LÁSZLÓ: Nagyon rövid leszek. Ennek a rendeletnek az egyik nagy gondja,
hogy egy szociális kérdést próbál szabályozni egy tankönyvi rendeletben, és egy csomó gond
ebből adódik. Csak ennyi.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Államtitkár úr!

DR. SZÜDI JÁNOS: Az 1. §-ban egy gondolat jelent meg – mert ez egész idáig így volt a
törvényben, kedves Karlovitz János, és ezt a fogalmat te adtad öt évvel ezelőtt, úgyhogy saját
magaddal vitatkozol, nem velem... Öt éve nem tudjátok megmondani, mi a tankönyv. Azért tettük
bele, hogy az a tankönyv, amit jóváhagytak. De ha adsz egy jobb szöveget, legközelebb
beteszem. Jelen pillanatban az a tankönyv, amit jóváhagynak. Hogy ez az eljárás jó vagy sem,
nem tudom, mert egy miniszteri rendeletben van, és mondta Gyuri, hogy ne dagadjon a törvény...
Az valóban egy másik rendeletben van. Hogy ez a rendelet jó vagy nem jó, most ne vitassuk meg.

Egy új gondolat jött be, nevezetesen, hogy eddig kétféle tankönyv volt. Mindig jóvá
kellett hagyni, csak az egyik rajta volt a jegyzéken, a másik meg nem. Most ez szűnt meg. Ez
pedig az Állami Számvevőszék kifejezett kérésére szűnt meg. A tankönyv az, amit a gyerekkel
meg lehet vetetni, és amit ingyenes tankönyvellátás keretében biztosítani kell. Ezért kellett
lezárni annak a lehetőségét, hogy jegyzéken kívüli, de egyébként jóváhagyott tankönyvet meg
lehessen venni.

A digitális tananyag benne van. Valaki döntse el valamikor, hogy mi a digitális tankönyv.
Ez is így volt eddig, meg benne van a miniszteri rendeletben is. És azért van benne, hogy ha
jogszabály másként nem rendelkezik, mert a digitális tananyag jóváhagyásánál is összeveszett
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mindenki. Valaki találja ki, hogy mi az, hogy „digitális tananyag”, tegyük bele a miniszteri
rendeletbe, aztán, ha eldőlt, már nincs probléma. Amíg nem tudják megmondani, hogy mi az,
addig ez az utaló szabály lehetővé teszi.

A programcsomag. A programcsomag nem tankönyv. Nem lehet tankönyvként
forgalmazni. Azért tettük bele, hogy jelenjék meg a tankönyvjegyzéken, hogy legalább nyilvános
legyen – nem kell figyelemmel kísérni a jogszabályt, azért vagyok én, hogy mondjátok.
Nyilvános pályázaton fogjuk meghirdetni a SuliNova digitális csomagját, ha az OKNT hajlandó
lesz végre javaslatot tenni a miniszternek, hogy ez a csomag meghirdethető.

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Ne haragudj! Hajlandó lesz az OKNT ezt megítélni, ha a
SuliNovától megkapjuk bírálatra. Egyelőre az első-másodikost kaptuk meg: meg is bíráltuk.

ELNÖK: Ez megtörtént.

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Pála lejelentette: júniusban fog szállítani.

DR. SZÜDI JÁNOS: Rendben van, tehát meg lesz hirdetve minden programcsomag,
nemcsak amit a SuliNova készített, mert programcsomagot bárki csinálhat. Benne van a NAT-
ban, hogy miből áll. Három olyan eleme van, amit jóvá kell hagyni. Az egyik a kifejlesztett olyan
anyag, ami tankönyvvé nyilvánítható – annak ide kell kerülni. A másik a pedagógiai program,
amit jóvá kell hagyni a program alapján. Az egésznek a lényege, hogy kell legyen egy
kerettanterv, merthogy erre kell felfűzni az egészet. Az meg szintén idejön. Vagyis az
akkreditációs eljárás, hogy először valaki találjon ki egy kerettantervet, amire felépíti a
programcsomagot, ehhez felépíti az egészet – de még egyszer: nem lesz a SuliNova
monopolhelyzetben, nem lesz tankönyve, közzétesszük, mindenki veheti-viheti, és hozhatja
jóváhagyás céljából.

Az egész tartós tankönyv ügy meg egyéb… Meg kell mondanom őszintén, évente 7
milliárd forintot fordít az állam tankönyvtámogatásra. Hogy ez sok-e vagy kevés, azt mindenki
ítélje meg. Mindenki fizeti, aki itt ül, mert az államnak saját magától nincs pénze. Ebből a 7
milliárd forintból nem tudom, mennyi megy a szemétbe, mennyit dob ki a gyerek év végén,
mennyit éget el, fogalmam nincs.

Azzal teljesen egyetértek, amit a bizottság tagjai mondanak, hogy valóban, ameddig a
tananyag ilyen sűrűn változik, addig nehéz dolga van az iskoláknak meg bárkinek. Reméljük,
hogy nem változnak a tananyagok ilyen sűrűn, és amennyiben ez igaz, akkor remélni lehet és
kell, hogy az iskolai tankönyvek, könyvtárak, könyvtárszobák, meg az ÁMK-kban működő
közkönyvtárak, amelyek ellátnak iskolai könyvtári feladatokat, befogadják ezeket a könyveket.
Ez a kölcsön is, amit te most fölvetettél, csak az ingyenes tankönyvellátásra vonatkozik, és
teljesen nyilvánvaló, mert az is benne van, hogy egyébként meg lehet venni, de az ingyenes
tankönyvellátás keretében nem lehet már újra meg újra kitermelni a dolgokat. Azért nem tudják
megoldani az ingyenes tankönyvellátást, mert az igaz, hogy hatodik éve benne van egy
jogszabályban, hogy a tankönyvtámogatás 25 százalékából az iskolai könyvtárakat kellene
fejleszteni, de mindenki mélyedjen el magában, hogy ez megtörtént-e, vagy sem. Ha az
iskolákban lennének szótárak, szöveggyűjtemények, térképek, akkor olcsóbb lenne minden, tehát
biztos lehet sokkal jobb megoldást találni a tankönyvre, én nem vitatom, hiszen van olyan
javaslata is a kerekasztalnak, hogy legyen az állami monopólium, az egy tanterv, egy tankönyv,
de ez nem ezt erősíti, és semmi újat nem mond; annyit mond csak, hogy tankönyvjegyzéken kell
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lenni a könyvnek. Nincs új ebben; az a fél mondat van benne, hogy nem lehet tankönyvként
forgalomba hozni, ami nincs rajta a jegyzéken, az összes többi eddig is benne volt.

HORN GYÖRGY: Bocsánat, az is benne van például ebben az általam már többször
idézett kerekasztal-előterjesztésben, hogy csak a tesztelt könyveket lehet…

DR. SZÜDI JÁNOS: Ez benne van ebben az anyagban?

HORN GYÖRGY: Nincs, de addig nem lesz tankönyv, amíg nincs tesztelve.

DR. SZÜDI JÁNOS: Hol van ez leírva?

HORN GYÖRGY: Még egyszer mondom, ez egy javaslat. Az van benne, hogy az a
tankönyv, amit tankönyvnek minősítenek.

DR. SZÜDI JÁNOS: Így van.

HORN GYÖRGY: A tankönyvbizottságnál következő fázis pedig az, hogy az lesz majd
tankönyv – mint ahogy a SuliNovától számon is kérik, hogy megcsináltad, teszteld, add vissza, és
ez 27 milliárd forint volt….

DR. SZÜDI JÁNOS: Most van ilyen a törvényben? Nincs ilyen. Nincs tesztelés, nincs
más. Ez megint az, hogy leesik-e a malomkő, vagy sem, érdemes-e sírni a malomkő alatt, vagy
sem. (Közbeszólások, zaj.)

ELNÖK: Bocsánat, a törvényről beszéljünk, ez ebben nincs benne.

HORN GYÖRGY: Ez a törvényben benne van.

DR. SZÜDI JÁNOS: Nincsen benne a tesztelés. Hol van benne?

HORN GYÖRGY: Az van benne, hogy: tankönyv az a nyomtatott formában megjelent,
elektronikus úton rögzített könyv, amelyik külön jogszabályban meghatározott eljárás keretében
tankönyvvé nyilvánított.

DR. SZÜDI JÁNOS: Ez eddig benne volt, törvény létezik rá, ami így szól.

HORN GYÖRGY: Csakhogy most két lista van.

DR. SZÜDI JÁNOS: Most két lista van, és egy lista lesz, egy tankönyvjegyzék.

HORN GYÖRGY: Tudod, hogy mennyibe kerül ma egy darab tankönyvnek a
végigcsinálása? Ezt a Nemzeti Tankönyvkiadón és az Apáczain kívül ki tudja még megcsinálni?
Miért van igaza Karlovitz Jánosnak abban, hogy Magyarországon a kis szériás könyvek úgy
ahogy van, eltűntek a piacról és nem lehet megcsinálni? Ez tovább korlátozza ezeket.
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DR. MIHÁLY OTTÓ: Ebből az a ráfordítás, amit te most kifogásolsz, a jóváhagyási
procedúra, szerinted ennek a ráfordításnak hány százalékát teszi ki?

HORN GYÖRGY: Jelentős. Tudod, hogy mibe kerül? 200 ezernél kezdődik az egy évi
költsége. Több, mint a szerzői díj.

DR. SZÜDI JÁNOS: A kis példányszámú tankönyvekre most pályázati úton adtunk pénzt
a fogyatékos gyerekek és a nemzetiségiek esetében. A szakképzés tankönyvei valóban
aggályosak. El kell gondolkozni, hogy kell-e ezeket papír alapon előállítani, vagy nem kell. Mert
mi a csudának állítanak elő 25 példányos tankönyveket papír alapon, amikor tudjuk, hogy két év
múlva már nem lesz használható. De most ezt én nem tudom beletenni. Digitális alapon előállítja
valaki a mit tudom én, milyen szerkezetű akármit, és odaadják az iskolának, hogy vetítse ki vagy
nyomtassa ki, vagy valamit csináljon vele. Ezt nem lehet finanszírozni, főleg a szakképzésben,
ahol valójában nagyon gyakran kellene igazodni a fejlődő technikához.

ELNÖK: Van-e további hozzászólás? Karlovitz János!

DR. KARLOVITZ JÁNOS: Szeretnék még két mondatot mondani. Az egyik ez a
bizonyos kölcsönzés. Azért vegyük elő a szociális érzékünket. Van olyan szegény cigány család,
ahol egyetlen könyv sorakozik a polcon: a tankönyv. Miért vennénk vissza tőle? Hagyjuk ott
neki.

A másik a korszerűség. Miért gondoljuk azt, hogy munkáltató tankönyvet, amibe
beleírnak, lehet kölcsönözni? Melyik a jó módszer? A munkáltatás, a cselekedtetés, nem a
szemlélődő iskola. Én csak egyet kérek: egyszer tűzzük első napirendi pontra az OKNT-n - és
egyetlen napirendként - a tankönyvet, mert soha nem volt, se öt év alatt, se tíz év alatt, és akkor
mindezt leírom, megvitathatjuk, mert itt most a levegőben lógunk. A jogszabály valóban,
egyetértek Szüdi Jánossal, előretörő és tulajdonképpen nem radikális változtatásokat, csak
kiigazításokat tartalmaz, de egyszer majd üljünk le tankönyv ügyben.

DR. SZÜDI JÁNOS: Üljünk le. Egyet tudok mondani: a munkatankönyvet meg kell
szüntetni. Az, hogy a könyvbe firkáljanak…

DR. KARLOVITZ JÁNOS: Nem, hát az korszerű.

DR. SZÜDI JÁNOS: Igen, ha van egy ilyen lap, ami bele van fűzve, és akkor az 1. számú
leckéhez kiveszi a lapot, kitölti, a tanító néni ráírja a szöveges értékelést, hogy Pistike, ma tököt
kaptál - nem lehet tudni, hogy mi a tök -, és utána a következő évben csak a feladatlapot kell
újranyomtatni.

DR. KARLOVITZ JÁNOS: Majd egyszer megbeszéljük.

ELNÖK: Kedves Kollegáim! A tankönyves témát szeretném lezárni.

DR. LORÁND FERENC: Engedj meg még egy javaslatot. Csak szeretném Karlovitz urat
szaván fogni és tisztelettel kérni, hogy mondjon egy időpontot, amikorra tudna szállítani egy
olyan dokumentumot… (Horn György: Nem ő, a bizottság.) Ez Karlovitz János felajánlásának
szólt; hogy ő milyen köröket fut a bizottsággal, az az ő dolga. Azt mondta, hogy egyszer tűzzük
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napirendre. Javaslom, hogy tényleg tűzzük napirendre, és Karlovitz János a tankönyv- és
taneszközbizottsággal közösen eljárva szíveskedjen közreműködni egy ilyen előterjesztésben.
Erre kérjük fel őt tisztelettel, mert különben ez mindig egy fenyegetésként lebeg a fejünk fölött.

ELNÖK: Köszönöm a javaslatot, de azért azt ne feledjük már el, hogy a tankönyves
témában az előző ciklusban egy négyes konferenciasorozat szerveződött az Országos
Köznevelési Tanács égisze alatt, Szabados Lajos, mint a tankönyv- és taneszközbizottság elnöke
aktív részvételével, a Tankönyves Vállalkozók Országos Szövetségének aktív részvételével,
úgyhogy én azt nem tudom elfogadni, hogy ezzel nem foglalkoztunk. A legkiemeltebb témája
volt ez az Országos Köznevelési Tanácsnak, egyetlen olyan téma nem volt, amiben
konferenciasorozatot szerveztünk volna.

DR. KARLOVITZ JÁNOS: Mi lett belőle?

ELNÖK: Az egy más kérdés. Valószínűleg az a probléma ezzel, hogy maga a szakma
nem tud ebben a dologban zöldágra vergődni. Ez az alapprobléma. Nem az az alapprobléma,
hogy az OKNT nem kezeli ezt a súlyának megfelelően, hanem a szakma nem tud ebben zöldágra
vergődni.

Köszönöm szépen a javaslatokat. Pontosításokat gondolom, még lehetséges végigvezetni
rajta, de alapvető, nagy kifogás nem merült fel a rendelettel kapcsolatosan. Alapvető problémákat
látnak egyesek a tankönyvvel kapcsolatosan. Tűzzük ezt napirendre, de az nem felel meg a
valóságnak, hogy ezzel nem foglalkoztunk. Nagyon komolyan és sokat foglalkoztunk vele.

Mielőtt bezárnám az ülést, van még egy házi feladatunk. Köszönöm szépen a részvételt
államtitkár úrnak és Csillag Márta főosztályvezető asszonynak.

Szövegezési feladatunk lenne még. Két dologról volt szó. Az egyik, hogy az éves
jelentéssel kapcsolatosan valamit szövegezzünk meg úgy, ahogy meg tudjuk csinálni. A másik
végtelenül egyszerű szövegszerű változtatás, mert a bizottság nevét kell csak megváltoztatni –
államtitkár úr mindkettőre fogadókész volt. A bizottság neve...

HORN GYÖRGY: Ez a 96. § (5) bekezdésének a) pontja.

ELNÖK: Országos pedagógusképzési és –továbbképzési bizottság.

HORN GYÖRGY: A másik pedig a 96. § (1) bekezdés f) pontja.

ELNÖK: Évente jelentést tesz.

HORN GYÖRGY: Évente közzéteszi a közoktatás helyzetéről szóló határozatait.
(Közbeszólások: Állásfoglalásait.)

ELNÖK: Tehát „Évente közzéteszi a közoktatás helyzetéről szóló állásfoglalásait.”

DR. LORÁND FERENC: Ne haragudjatok, de nekem „mákos” ez a „helyzetéről”. Ez egy
olyan tág fogalom, amit én nehezen tudok értelmezni.

ELNÖK: Akkor a közoktatásról szóló állásfoglalásait?
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DR. LORÁND FERENC: A „közoktatásról”, mert nem a helyzetéről. (Közbeszólások.)
Az állásfoglalást, amit nem vitattatok, ahogy én összefoglaltam, azt tegyük közzé. Magyarán:
egymás alá kell gépelni, és ki kell adni.

ELNÖK: Nem biztos.

HORN GYÖRGY: Az ismétlődő különböző témákat össze kell rakni.

ELNÖK: Meg a bizottságok is működnek, azoknak is vannak dolgai.
Tehát „Évente közzéteszi a közoktatásról szóló állásfoglalásait.”

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Én nem tudom, hogy a „folyamatosan” és az „évente”...
Mert így most kizárjuk, amit Feri...

ELNÖK: Annak semmi köze ehhez.
Ki az, aki ezt elfogadja? Kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen, ez

rendben van.
A bizottság elnevezése is rendben van már.
Amivel bajunk van, az a közoktatási törvényben a pedagógusok kötelező óraszámát

szabályozó...

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Erre kérte Tas, hogy szeretne itt lenni, és ő már
fogalmazott is.

ELNÖK: Csak felvezetem.

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Karlovitz megerősített benne, hogy a kerettantervi
bizottságot „keret- és programtantervi bizottság” kifejezésre indítványozom módosítani. Ez a
vita, ami a programcsomagok körül lezajlott, igazolja, hogy így szerez jogosítványt a
kerettantervi bizottság arra, amit de facto csinál. A Nemzeti alaptanterv szintén bevezette a
kerettanterv fogalmát. Ez megint egy régi vitánk, hogy mekkora a kerettanterv. Kiss Péter fúrta
meg, hogy lehessen szeletelni a kerettantervet. A programtanterv a NAT-ban erre kiút, és akkor
viszont a bizottság neve is korrektebb, ha „keret- és programtantervi bizottság”.

ELNÖK: Ez tökéletes lenne, csak az a baj, hogy ez egy OM-rendeletben fogalmazódik
meg, és az OM-rendelet most nincs itt előttünk. Momentán azt nem tudjuk megváltoztatni.

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Úgyis a törvényben lesz minden.

ELNÖK: Újabb bizottságok nem lesznek törvénybe foglalva. Vesszük, eltesszük, és ha
legközelebb a 17/2004-es OM-rendelet idekerül hozzánk, akkor ebben tudjuk módosítani.

Feri!

DR. LORÁND FERENC: Nagyon fontos dologban kellene még határoznunk. A Nemzeti
alaptanterv felülvizsgálatával kapcsolatosan felmerült, hogy tarthatatlan terminus a
háromévenkénti: legalább négyévenkéntre kellene változtatni. (Horn György: Ötöt javasoltunk. –
Dr. Mihály Ottó: Ötöt javasolt a tantervi bizottság.)
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Tekintve, hogy ez a 92. § (1) bekezdés b) pontjában van, módosításra javaslom a
közoktatási törvénynek ezt a pontját, hogy ne legalább háromévenként, hanem legalább
ötévenként.

DR. MIHÁLY OTTÓ: Lehet, de a NAT felülvizsgálatára felkért bizottságnak volt olyan
jogosítványa, hogy a NAT-tal kapcsolatos valamennyi kérdésben javaslatot tegyen a
megrendelőnek.

ELNÖK: Ottó! Nem került bele ebbe! Amit most tárgyaltunk, abba nem került bele.

GÖRBE LÁSZLÓ: Szerintem az OKNT-nek van joga.

DR. LORÁND FERENC: Ezért javaslom, szerezzünk érvényt annak, ami ott elhangzott.
Itt nem merült föl ennek a dokumentumnak a kapcsán.

ELNÖK: Jó, akkor ezt is meg kell írnunk a miniszter úrnak, hogy ötévente. Abban a
javaslatban, amit államtitkár úr idehozott, ez nem lett átvezetve.

DR. MIHÁLY OTTÓ: Akkor ehhez a javaslathoz tegyük most rögtön hozzá, hogy szintén
javasoljuk...

ELNÖK: Momentán ez történik. Gyuri?

HORN GYÖRGY: Mint iskolafenntartó mondanám – mert ti is mondtátok, Tas, meg
államtitkár úr is, hogy nem nagyon mondhatjátok, mert megölnének a 24 óráért. Jegyzőkönyvbe
mondom: javasolnám, hogy egyrészt az OKNT foglaljon állást abban, hogy a törvény stabilizálja,
tehát fixen mondja ki, mennyi a kötelező óra, amit el kell látni, másrészt ez legyen huszonnégy.
Ezt én mondhatom iskolafenntartóként.

ELNÖK: Ez egyértelmű. Tas, te már kezdtél valamit fogalmazni?

SZEBEDY TAS: Én nem, de a huszonnéggyel nem értek egyet.

DR. IKER JÁNOS: Szerintem elfogadnák a huszonhármat a pedagógusok is – és
megmondom, miért lenne ez jó. Mert biztos. Huszonhárom fölött jön a túlóra. Most meg
huszonnégy fölött jön a túlóra. Én azt gondolom, ebbe belemehetne az állam, és miért ne
kedvezzünk a pedagógusoknak ennyivel.

ELNÖK: Úgysem mi döntjük ezt el.

DR. IKER JÁNOS: De ha javasolhatunk, azért ne a maximumot. Legyen egyértelmű, és
huszonhárom órát javasoljunk. Szerintem ez megnyugtatólag hatna az iskolákra.

ELNÖK: Szövegszerűen ez úgy szólna – miniszter úrnak megy minden -, hogy arra
kérjük, a közoktatási törvényben egyértelműen szabályozzák a pedagógusok kötelező óraszámát.
Ez az első mondat. Nem oly módon, hogy 22+2 óra, hanem javasoljuk a 23 óra bevezetését –
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persze, csak a középiskolában, tehát a tanárokra vonatkozik, hiszen más státusban más óraszámok
vannak.

DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Biztos, hogy praktikus ez. Nem lenne még jobb, hogyha csak
annyi lenne, hogy egyértelműen szabályozzák.

ELNÖK: Na, ez az alternatíva.

DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Én nem tudom, mi a helyzet, itt iskolaigazgatók vannak, ti
tudjátok. A tanári társadalom nem azt fogja mondani, hogy az OKNT javaslatára emelték? Ti
tudjátok, hogy ezt mennyire látják át a tanárok.

DR. IKER JÁNOS: Aki számol, igen. Ennél minden egyszerűbb lesz, mert minden tanár
tudja, hogy 23 órát kell megtartania – most meg menyit kell: huszonnégyet.

ELNÖK: Az a kérdés, mit tudunk felvállalni. Óraszámot igen vagy nem.

DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Ez nagyon kényes kérdés. Nem ismerem belülről, de volt
tanítványaim panaszkodtak. Ismerek olyan helyzetet, hogy valaki azt mondja, én nem csinálok
többet, csak a huszonkettőt.

ELNÖK: Nem mondhat ilyet. Elrendeli az igazgató.

DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Bocsánat, én csak kérdezek, mert nem ismerem. Nem úgy
van, hogy egy magyar nyelv és irodalom tanár megtartja a 22 óráját, és akkor be lehet még
osztani két órában tanulószobára. Ez nem ugyanaz, mint ha kötelezhetik, hogy most pedig a
három vagy négy negyedik osztályban tartsd meg az összes irodalom órát 23 vagy 24 órában. Én
csak kérdezem. Mert ha azt mondjátok, hogy 23, akkor eggyel több valódi tantermi óra.

ELNÖK: Hadd mondjam erre a választ, Géza! Úgy szól, hogy a tanárnak 22 a kötelező
óraszáma. Mindaddig túlmunka nem fizethető, ameddig plusz kettő órát tanórán kívüli
tevékenységben nem végez el.

DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Én arról az oldalról közelítettem meg, hogy vannak – nem
kevesen – tanárnők főleg, akik nem akarnak túlórázni. Azoknak nem emeli meg a tantermi
óráinak a számát?

ELNÖK: De hát ő egyetlen túlórát sem kaphat mindaddig…

DR. ZÁVODSZKY GÉZA: De ha nem akar túlórázni?! Ez az élet, hogy sok tantestület, a
tanárnők egy része nem akar túlórázni. Én csak kérdezem.

DR. MIHÁLY OTTÓ: De ettől még beoszthatók.

DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Tantervi órára vagy tanulószobára?

ELNÖK: Mindenre beoszthatók.
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DR. MIHÁLY OTTÓ: Én értem, amit mondasz. Ha úgy lenne, hogy ha nem akarok,
akkor nem oszthatnak be, az más. Beoszthatnak és kész.

DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Jó, akkor nem szóltam semmit, nektek van igazatok.

GÖRBE LÁSZLÓ: Én úgy gondolom, hogy a 24 óra vagy a 22 óra teljesen mindegy, mert
ha a fenntartó azt mondja, hogy 22 órát köteles mindenki tartani, különben – vegyünk mondjuk
egy kistelepülést – megszünteti az iskolát, akkor boldogan megtartja a 22 órát is, meg a 24 órát is,
csak az iskola maradjon meg. Ezt a vitás feszültséget szerintem akár 23 órával, akár 24 órával
megoldjuk. Szerencsétlen igazgatót két irányból revolverezik, a pedagógus is meg a fenntartó is.
A pedagógus azért, hogy a plusz két órát úgy oldja már meg, hogy minél kevesebbet kelljen
dolgozni, a fenntartó pedig azt mondja, hogy a 24 órát tartasd már meg és ezért elvonok tőled
ennyi meg ennyi órát, és akkor kénytelen megtartatni. Tehát ha tiszta vizet öntünk a pohárba akár
23 órával, akár 24 órával, akkor szerintem stabilitást teremtünk. Természetesen én is azt
mondom, hogy a 22 óra maradjon.

ELNÖK: Mindenki 18-nak örülne, de most a realitások talaján próbáljunk beszélgetni.

DR. HUNYADI GYÖRGYNÉ: Én nem javasolom, hogy azt mondjuk, hogy
egyértelműen fogalmazza meg, mert az egyértelmű, ami ott van, csak nem értenek vele egyet.
Elég egyértelmű, ami a törvényben van. A javaslat az volt, hogy fixen legyen rögzítve. Ez más,
mint az, hogy legyen több.

Nekem el kell mennem, de a tartózkodásomat szeretném kifejezni. Ennek az az oka, hogy
egyrészt nem a közoktatásban vagyok, másrészt a felsőoktatásban pont abban a helyzetben
vagyok, hogy nagyon magas óraszám van nálunk, és ilyen lebegtetett, hogy X+2, tehát ezt meg
kell oldani. Azt kell mondanom, hogy nálunk ez előnyös lépés, mert így olyan dolgokat meg
tudunk oldani, amiket mindenképpen meg kell csinálnunk, hiszen mi nem onnan számoljuk, hogy
hány óra, bár a 14+2, vagyis a 16 óra a felsőoktatásban iszonyatosan magas óraszám. Ráadásul
még ezzel sem tudok számolni, hanem feladat van, amit nekünk el kell látni; ha 14 órában, akkor
14 órában, ha 16 órában, akkor 16 órában látjuk el, egy kicsit hasonlóan a kisiskolákhoz. Így
legalább ebben a lebegtetett két órában el tudok számolni olyan feladatokat a kollegáknak, amiket
eddig is meg kellett csinálni, de nem tudtam sehová sem elszámolni. De ez felsőoktatás, tehát
lehet, hogy egy kicsit más.

Lehet, hogy az lenne a megoldás – azt hiszem, Tas javasolta –, hogy megmondják, ki
dönti el, tehát ha ki lehetne kötni, hogy aki a munkát valóban szervezi, vagy munkáltató, vagy
nem tudom, ki, ott dőljön el. Még az is kérdéses, hogy ebbe belemennek-e, mert ez pénzkérdés.
Ha így van, akkor nem biztos, hogy tud rajta spórolni a fenntartó, pedig az biztos egy cél, hogy a
fenntartó tudjon spórolni.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Még öt percet talán megér ez a téma, és utána szavazni
fogunk.

SZEBEDY TAS: Az utolsó mondathoz szeretnék kapcsolódni, mert nagyon fontos volt,
amit Zsuzsa mondott, hogy valóban bizonyos feladatokra ez a két óra a munkáltató szervezési
szempontjából tényleg segítség, tehát nem lehet azt mondani, hogy csak rossz eredményt hozott.
A gond az, amire én reflektáltam, hogy ez kikerül az iskola hatásköréből egyszerű pénzügyi
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okoknál fogva, és a polgármester – ahogy Szüdi államtitkár úr is mondta – vagy a pénzügyi
bizottság határozza meg. Az egyik iskolában - nyilván ott, ahol kevesebb pénz van - ezt a 100
órát eleve beleszámolják az alapfeladatba, a másik iskolában, ahol egy kicsivel kedvezőbb a
helyzet, az iskola egy kondícióval rendelkezik azáltal, hogy ezt a munkáltató dönti el. Ez egy
jelentős igazságtalanság iskola és iskola között. Tehát annyit be kellene tenni a törvénybe, hogy a
két óra kizárólag munkáltatói hatáskörben vagy jogkörben kezelhető és nem függ az iskola
finanszírozásától. Ez a legfontosabb, mert ha a finanszírozásban dől el, akkor ezt a szegény iskola
mínusz két óraként, a gazdag önkormányzat plusz két óraként határozza meg. Nem tudom,
érthető-e.

ELNÖK: Igen, ez teljesen egyértelmű, csak ezt a jogot nem tudod a fenntartótól elvonni,
mert ez egy feles törvény, az önkormányzati törvény meg kétharmados. Tehát nem lehet ezt az
önkormányzattól elvonni.

HORN GYÖRGY: Nem elvonod, nem adod oda. A munkáltatói jog definíció szerint az
iskola igazgatójánál van, nem a polgármesternél.

ELNÖK: Az óraszám nem.

HORN GYÖRGY: De mondom, a munkáltatói jog ott van. Ha úgy fogalmazod meg a
közoktatási törvényt, hogy a munkáltatói joghoz csatolsz valamit, akkor az nem tartozik az
önkormányzathoz.

ELNÖK: De a tantárgyfelosztás az önkormányzaté. Ez nem megy. Olyan buliba megyünk
bele, amit szerintem nem tudunk végigcsinálni.

DR. MIHÁLY OTTÓ: A tantárgyfelosztás az önkormányzaté.

ELNÖK: Így van, az össz óra.

HORN GYÖRGY: Az alapító okiratban a fenntartó azt mondja, hogy önálló
bérgazdálkodó, ez benne van az ő alapító okiratában valahogyan; vagy így, vagy úgy, vagy
amúgy.

GÖRBE LÁSZLÓ: Megmondja, hogy mennyiből gazdálkodjon.

HORN GYÖRGY: Különben is megmondja.

DR. MIHÁLY OTTÓ: De hát ez a probléma, hogy az egyiknek megmondja, hogy
annyiból gazdálkodhat, hogy nem számolja hozzá a plusz két órát, nem kapja meg, de elláttatja
vele, a másik pedig megkapja az ellátandó órák száma szerinti pénzt plusz a két órát, hogy azzal
tudjon mozogni.

HORN GYÖRGY: Én nem erről beszéltem. Arról beszéltem, hogy ha kimondatik az, amit
az előbb elmondtam, ez azt jelenti, hogy a definíció szerinti munkáltatói jogkör az igazgatónál
van, tehát ha hozzárendeled a munkáltatói joghoz a két órát, akkor ez nem elvonható jog. Az egy
másik kérdés, hogy ad-e rá pénzt és mennyit az önkormányzat.
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ELNÖK: Ez a lényeg.

HORN GYÖRGY: De nem ez a lényeg, mert az egyébként is ott van, tehát ha 30-ban
vagy 12-ben állapítják meg a kötelező órát, akkor is mindegy, mert az önkormányzat egy
bizonyos szintig azt mondja, hogy ennyi pénz van, különben meg nem tartom fenn az iskolát.
Tehát ahhoz a részéhez tényleg nem nyúlhatsz hozzá, de ha azt mondod, hogy kötelező óra és
munkáltatói jogkör, akkor ez egy definíció szerint az igazgatóhoz tartozik.

DR. MIHÁLY OTTÓ: Ez biztos, hogy nem fog keresztülmenni, hogy a
bérgazdálkodásnak egy bizonyos szeletét – bármilyen kis szeletét – elcsípd a fenntartótól és
odaadd a munkáltatónak.

HORN GYÖRGY: Ez a munkáltatói jog kérdése.

DR. MIHÁLY OTTÓ: De nem fog átmenni.

HORN GYÖRGY: De ez ebben is benne van, most is benne van.

ELNÖK: Ez finanszírozás.

DR. MIHÁLY OTTÓ: Felhasználás.

ELNÖK: Próbáljuk ezt valahogy feloldani, mert szerintem nem fogunk tudni
továbbmenni.

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Nem obstruálni akarom, de én is tartózkodni fogok a
szavazástól. Ez a vita egyébként csak megerősített ebben, mert úgy érzem, mi sem vagyunk
felkészültek erre a feladatra, hogy értelmezzük, hogy mi a tanítási óra, hiszen egyelőre a
középiskolásokról beszéltünk, és nem beszéltünk a tanítók és az általános iskolai tanárok
óraszámáról, az még föl sem merült. Akkor elkezdünk ott is számolgatni? Közben volt egy nem
verbális vita Katival a gyerekkísérésről, hogy az könnyebb és kevesebbet ér, aztán előjön a régi
történet, hogy az angoltanár, a franciatanár és a testnevelő tanár óraszáma valamikor nem is volt
azonos. Tehát akkora tekeri kígyó ez, hogy szerintem az OKNT ma nem felkészült arra, hogy ezt
a szabályozást kezelje.

Egyébként nekem az az elvi álláspontom, és erre van nemzetközi gyakorlat is, hogy 40
órás közalkalmazotti jogviszonya van a pedagógusnak, az iskolának van pedagógiai programja, a
közoktatási törvény megmondja, hogy mi az az óraszám, amit az iskola köteles ellátni - az
évfolyamonkénti és a plusz progresszív százalékok -, és ebből a három szorzóból ez kiszámítható.
(Horn György: Maximum, minimum.)

ELNÖK: Sajnos nem, Laci.

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: A lényeg az, hogy úgy érzem, nem vagyunk felkészültek
arra, hogy János ajánlatának eleget tegyünk.

HORN GYÖRGY: Szerintem meg igen.
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ELNÖK: Én azt gondolom, ez nagyon komoly feszültséget okoz egyrészt az
önkormányzat és az iskola közötti küzdelemben, de ennél van egy súlyosabb dolog is: az iskolák
közötti gyakorlat végtelenül szór még egy önkormányzaton belül is. Van olyan igazgató, aki
elrendeli ezt a plusz két órát, és van, aki meg azt mondja, hogy nem rendeli el. Én azt gondolom,
hogy egy tanár munkája többé-kevésbé hasonló. És hogy mit számítok be ebbe a kötelező
óraszámba, azt meg a közoktatási törvény egyértelműen megmondja, hogy a tanítási órán túl mi
mindent lehet még beszámítani. Azt gondolom, egyértelmű óraszámot kellene mondani arra
vonatkozóan, hogy a tanárnak az alapfizetéséért mennyi órát kell megtartani – óra alatt értem a
kontakt órát is természetesen, meg mindazt, amit a közoktatási törvény tételesen felsorol, hogy
mi az, ami ebbe a kötelező óraszámba beszámítható. Ez egy tiszta szabályozás.

Addig nem kaphat túlmunkát, amíg ezt a két óra robotot el nem végzi, az szerintem azért
született meg, mert a politika nem merte felvállalni, hogy a kötelező óraszámot húszról
huszonnégyre emelje. Igazából erről szól a történet.

Két lehetőség van. Vagy ezt hagyjuk tovább, és változatlanul ebben a totális
bizonytalanságban hagyjuk (Görbe László: Egy év múlva meghozzák a 24 órát.) az ötezer
közoktatási intézményt, vagy azt mondjuk, hogy szabályozzuk egyértelműen. Akkor itt két
lehetőség van: vagy azt mondjuk, hogy 22 legyen – nem fognak belemenni –, vagy azt hogy a 22
és a 24 között a 23.

DR. MIHÁLY OTTÓ: Ezt nem kellene felvállalni.

HORN GYÖRGY: Szerintem sem.

ELNÖK: Óraszámot egyáltalán ne?

DR. MIHÁLY OTTÓ: Az lenne a teljesen egyértelmű és világos, ha megmondaná, hogy
ennyi óra és nem 22 plusz valamennyi vagy 21 plusz valamennyi. De most csak egy nagyon
egyszerű, pragmatikus dolgot mondanék: akkor hiába mondjuk, hogy 22 legyen, mert ezt a
játszmát már lejátszották az elmúlt másfél évben, hogy nem lesz 22, hanem hozzátesznek így
vagy amúgy valamennyit. Ezt lejátszották. Azt meg miért vállaljuk fel, hogy mi ágáljunk azért,
hogy mondják ki, hogy 24, amikor legalább vannak igazgatók a jelenlegi helyzetben, akik
valamiben kicsit tudnak manipulálni ebben a dologban. Nem tudom, világos-e. És az OKNT
legyen az, ami felvállalja, mert elkezdi mondani, hogy 24 – miközben mélyen értem, hogy az
lenne a jobb, világosabb. De ha ezt a politika képtelen volt eljátszani, hogy legalább a saját
frakciójának azt mondja, hogy „Emberek, ne csináljátok: huszonnégy! – most miért kell még
különböző álcákat kitalálni ebben a dologban?”, akkor mi fogjuk ezt megváltoztatni? Minek kel
fölvenni ezt a rossz mezt?

ELNÖK: Csak közbenső megoldás – aztán továbbadom a szót. És ha azt mondanánk,
hogy egyértelműen határozza meg, és óraszámot nem mondunk hozzá?

DR. MIHÁLY OTTÓ: Akkor azt mondják, hogy úgy van, meg van határozva.

DR. IKER JÁNOS: Akkor maradjunk ennél. Még mindig jobb.
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BARLAI RÓBERTNÉ: Nem tudom, nem jobb-e ebben a bizonytalanságban hagyni a
dolgot. Miért? Akkor növeljük a pedagógus-munkanéküliséget. Nem tudom, hány százalékkal.
De ki van már számolva, hogy ha ezt a 24 órát tanítással kell eltölteni, akkor iksz számú
pedagógus feleslegessé válik. Én most Mihály Ottóval értek egyet. A vezetőknek valóban az
lenne az egyszerűbb, hogyha ez világos és egyértelmű lenne, de valóban az intézmény
érdekérvényesítő képességén is fog múlni, illetve a vezetőén, hogy ezzel kapcsolatban mit ér el a
fenntartónál, és ezt a lehetőséget meg kell hagyni. Szerintem ez csak a pedagógus-
munkanélküliséget fogja növelni pedagógusberkekben. Mert az biztos, hogy ha egyértelmű lesz,
akkor a huszonnégy lesz.

DR. MIHÁLY OTTÓ: Elveszi azt a két órát, amivel most azért manipulálnak:
megoldanak vele olyan dolgokat...

ELNÖK: Laci?

GÖRBE LÁSZLÓ: Legyünk világosak: kistelepüléseken előfordul már, hogy
háromnegyed bérért dolgoznak pedagógusok.

HORN GYÖRGY: Részfoglalkozásúként.

GÖRBE LÁSZLÓ: Részfoglalkozásúként – de huszonnégy órában. Nem húszban! Teljes
óraszámban. Vagy esetleg huszonhat órában. Konkrétan a Mátrában, hogy a kis falukat összefogó
egyetlen iskola ne szűnjön meg – mert hatvan gyereke van – kénytelen mindent elvállalni: ha
huszonhat órát kérnek, huszonhatot teljesít.

ELNÖK: Mi a javaslatod?

GÖRBE LÁSZLÓ: Én azt mondom, legyen egyértelmű a szabályozás. Ezt azért tegyük
ki, mert itt valahol ki kell mondani valamit.

ELNÖK: További hozzászólás? Tas, és nincs tovább – utána felteszem a kérdést,
egyáltalán foglalkozzunk-e vele, és továbblépünk, hogy hogyan, ha igen.

SZEBEDY TAS: Én is oda jutottam, hogy tartózkodnék, hogyha erről szavazás lenne – de
szerintem nem lesz. Amit én eredetileg javasoltam, semmi más nem lett volna, csak hogy legyen
teljesen világos a törvényben, hogy munkáltatói hatáskör. Az élet írja felül. Változatlanul
fenntartom javaslatként, hogy a két óra elrendelése legyen munkáltatói hatáskör, de az élet azért
írja felül... (Közbeszólások.) Így nincs benne.

ELNÖK: Egyértelműen csak az igazgató hatáskörébe teszi a két órát. Elrendelheti – ez
van benne. Teljesen egyértelmű.

SZEBEDY TAS: Gyurival ellentétben a 24 órával én sem értenék egyet, mert ez plusz 5
vagy 10 százalék elbocsátást jelent. A gyakorlat ez. Számtalan helyen ezt a 24 órát már úgy
értelmezik, hogy előáll ez az elbocsátás – így mi még dobunk rá egy lapáttal, hogyha OKNT-
javaslat. Ezt a magam részéről nem szívesen tenném.
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Amit viszont Trencsényi László mondott, lehet, hogy hosszú távon ez lesz a megoldás.
Nem az a kérdés, hogy a tanár a fizetéséért 22 plusz ezt-amazt dolgozik, hanem 22 a kötelező
tanórája, 40 óra a heti munkaideje, és minden további feladat az iskolaszervezésen belül van. A
40 órával nem ez a baj, hanem az a baj jelen pillanatban, hogy nem köteles a törvény szerint a 40
órát a pedagógus az iskolában eltölteni. Abban a pillanatban, hogyha elszámolható, hogy ő 40
órát ugyanúgy eltölt az intézményben, ahogy az összes többi munkahelyen a 40 órás
munkaidőben, nincs vita a plusz...

DR. MIHÁLY OTTÓ: Többet meg nem lehet rárakni.

SZEBEDY TAS: Ezzel jobban járnának a tanárok, állítom. Nem hiszik el, de abból a
szempontból jobban járnának, hogy világossá válna, tényleg kitöltik a 40 órát.

SZAKÁCS MIHÁLYNÉ DR.: Csak egy mondatot szeretnék ehhez hozzátenni. Az én
iskolámban, a Tessedik Sámuel Főiskolán, a felsőoktatásban dolgozó oktatóknak 40 órás
munkahetük van. Elszámoltatják őket a negyvenedik óráról is: ha nem kutat, ha nem tudja
bizonyítani, hogy a munkakörével kapcsolatos feladatokat látja el, bizony, annak olyan
következményei vannak, hogy ha létszámleépítés van, arra az oktatóra nem lesz szükség. A
munkaköri leírásban megvan a 40 órás elszámoltatási feladat, és ez felsőoktatás, ahol valamikor
két-három órákat tanítottak az oktatók!

ELNÖK: Köszönöm szépen. Zárjuk le! A pedagógusok munkáltatásával kapcsolatosan
számos alternatíva lehet: féléves, éves óraszámokat is lehet, tehát ezt most nem fogjuk
megoldani. A kérdés tehát, hogy ezzel miniszter urat keressük-e meg, vagyis a közoktatási
törvénynek a pedagógusok kötelező óraszámával kapcsolatos módosítása érdekében. Keressük-e
meg, írjunk-e erről? Ez az első kérdés. Ha erre van válasz, utána lépünk tovább. Ha nem, nincs
miről beszélni. Ha azt mondjuk, hogy igen, megbeszéljük, mit.

A kérdés tehát: egyáltalán szóljon-e a szó arról, hogy ezt a törvényben másképpen kell
megfogalmazni? Ki az, aki úgy gondolja, hogy erről beszéljünk? (8) Tehát írjunk róla...

DR. IKER JÁNOS: Most már ne! Én azt mondom, hogy ne! Annyi szempont merült föl,
hogy inkább hagyjuk ezt. Én változatlanul ragaszkodnék ahhoz, hogy egyértelmű, de látom, hogy
nincs se többség, se semmi... Hagyjuk így, ahogy van. Azt gondolom, annyi szempontot kellene
most érvényesítenünk...

ELNÖK: Itt most törvényről van szó.

DR. IKER JÁNOS: Erre most nem vagyunk felkészülve.

ELNÖK: Tas! Az az igazság, hogy a törvényben egyértelműen benne van, hogy ez
igazgatósági hatáskörben van ebben a pillanatban, az igazgató elrendelheti; nem köteles
elrendelni, de mindaddig nem fizethet, ameddig… Benne van, tehát munkáltatói jogkörben van.

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Elnök Úr! Nem tudom, nem elégíti-e ki a helyzetet és a
vágyunkat, hogy az állásfoglalásban vagy kommünikében, amit évente adunk, meg most is
adunk, egy olyan mondat szerepeljen, hogy az OKNT felhívja a miniszter, illetve a jogalkotó
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figyelmét, hogy a pedagógus-munkaidő kérdését a lehető legrövidebb időn belül stratégiai
érvénnyel oldja meg. Az OKNT jelen pillanatban ezt a mondatot tudja mondani.

ELNÖK: Szabályozza.

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Stratégiai érvényű megoldással szabályozza. Tehát: a
legrövidebb időn belül, stratégiai érvényű módon és szabályozza - ez az a három dolog, amiben
egyetértünk, és az OKNT a nyilvánosság súlyával ezt a vágyat tudja felerősíteni egyelőre.

ELNÖK: Tehát Trencsényi Lászlónak az volt a javaslata, hogy ne a miniszternek menjen,
hanem a közleményben jelenjen meg, hogy a pedagógus-munkaidő kérdését szabályozza. A
stratégia nem tudom, hogy kell-e.

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Én szeretném ezt a szót.

ELNÖK: Még egyszer. Tehát a pedagógus-munkaidőt…

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: … stratégiai érvényű megoldással szabályozza a lehető
legrövidebb időn belül.

ELNÖK: Egyértelműen szabályozza. Ez nem megfelelő?

DR. MIHÁLY OTTÓ: Tényleg ne csináljuk ezt. Egyértelműen szabályozza egy évig?
Azzal az a bajunk, hogy akkor nem tartós. A stratégiát én sem értem. Akkor már helyette
hozzáteszem, hogy hosszú távon.

ELNÖK: Tartósan szabályozza.

DR. MIHÁLY OTTÓ: Ne haragudjatok, de én ebben már nem akarok részt venni.

ELNÖK: Jó, én erről majd írok a közleményben.

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Plusz két órában tárgyaltunk róla.

HORN GYÖRGY: Beszéltünk róla.

ELNÖK: Az elfogadható, hogy kérjük, hogy szabályozza tartósan ezt az egészet.
A bizottságokat arra kérem, hogy kezdjenek alakulni. Május 10-én találkozunk

legközelebb. A jelölőbizottságot pedig valamikor össze fogom hívni. Köszönöm szépen.
Az ülést bezárom.

(Az ülés végének időpontja: 14 óra 13 perc.)

Dr. Szenes György
levezető elnök



62



63

Tartalomjegyzék

Általános bevezető 4

Döntés az OKNT bizottságainak megalakulásáról 4

Az OKNT tisztségviselőinek megválasztása 19

Javaslat a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosítására 20

Javaslat a tankönyvpiac rendjéről szóló 211. évi XXXVII. törvény módosítására és kormányrendelet
az iskolai könyvtárak ellátásáért felelős szervezet kijelöléséről 43


