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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 04 perc.) 

 
DR. LORÁND FERENC, az Országos Köznevelési Tanács elnöke (a továbbiakban 

ELNÖK): Jó reggelt kívánok! Mindenkit szeretettel és tisztelettel üdvözlök. Napirend előtt 
kért szót Szebedy Tas alelnök úr, és aztán teszem föl a kérdést a napirendre vonatkozóan. 

 
SZEBEDY TAS: Tisztelt Testület! Nagyon szépen köszönöm elnök úrnak a 

lehetőséget a napirend előtti szólásra. Nem is élnék ezzel a lehetőséggel, ha nem egy olyan év 
elején lennénk, ami a közoktatás egészét sok szempontból érinti és befolyásolja. Ha két héttel 
ezelőtt lett volna az OKNT ülése, akkor csak egy kérdést tettem volna fel. A kérdés úgy szólt 
volna, hogy az oktatási törvény újabb módosításának tervezete milyen eljárási fórumon 
keresztül kerül társadalmi, illetve szakmai vitára. A tervezet nevezetesen – nem tudom, 
mennyire tájékozódtak a sajtóból – a nyolc- és hatosztályos képzéssel kapcsolatos eljárások, 
illetve egyáltalán az iskolák körzetesítése és a tanulói esélyegyenlőség témakörében zajlik. 
Ennek elég komoly sajtóvisszhangja volt a nyári időszakban, de a sajtóból is csak annyit 
lehetett tudni, hogy elkezdődött ennek a szakmai egyeztetése. Az OKNT egy elég fontos 
fórum, tehát meglepne, hogy ha mondjuk az OKNT-vel való egyeztetésen már túl lennénk és 
úgy zajlanának ezek a viták. Én udvariasan azt a kérdést tettem volna föl két héttel ezelőtt, 
hogy ezeknek a konkrét terveknek az anyaga mikor kerül elénk, illetve ezek valós tervek, 
vagy pedig csak ötletrohamok. Sajnos van egy olyan félelmem, hogy néhány jelentős 
személyiség, aki az oktatásüggyel foglalkozik és a parlamenti bizottság tagja, ötletekkel is 
megszondázza a közönséget. 

Azóta arról kaptam tájékoztatást, hogy a főváros, illetve az ország számos 
önkormányzata képviselő-testületi határozattal szünteti meg és tiltja be nyolc- és hatosztályos 
gimnáziumok beiskolázását. A Fővárosi Önkormányzat számos intézményétől kaptam olyan 
hírt, hogy maximum még egy évig egy osztályt, a következő évtől pedig nem indíthatnak 
hatosztályos képzésben beiskolázást. Hosszú távon lehet, hogy ezek oktatáspolitikai 
törekvéseknek az eszközei, de ilyen eljárással, hogy az a fenntartó, aki 179 intézményben 
intézkedik, képviselő-testületi határozattal dönt iskolaszerkezeti rendszerek 
megváltoztatásáról, ezt valamilyen módon a demokratikus szakmai működéssel ellentétes 
jelenségnek érzékelem, hasonlóan a vidéki iskolákban, és erre szeretném az OKNT figyelmét 
is felhívni. Tehát ha lehetséges, akkor ne egyenként, egy-egy szervezetként és a sajtón 
keresztül kelljen ezekre reagálni, hanem a nagy tiszteletű szakmai fórum, mint amilyen 
érzésem és eddigi ismereteim szerint az OKNT, meg a házban előforduló fontos szakmai 
tárgyalások foglalkozzanak ezekkel a kérdésekkel. Röviden: igaz-e az a hír, ami a sajtóban és 
egyébként létezik, és a törvény ugyan nem tiltja ennek a fenntartói előre kidolgozását, de 
mégis csak ezzel szemben az OKNT-nek lehet-e, lesz-e egyeztetési, illetve 
véleményformálási joga? 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Ha jól értettem, akkor ez egy kérdés, amit intézzünk a miniszterhez? 
 
SZEBEDY TAS: A miniszterhez, így van. 
 
ELNÖK: Kérem a hozzászólásokat, és utána, ha van róla vita, akkor vitázzunk, ha 

nincs, akkor határozzunk. Parancsolj! 
 
DR. SZILÁGYI JÁNOS: Egy hozzászólás és egy ehhez hasonló probléma, a 

Szakképzési Alap kérdése. A sajtóban megjelent, hogy különböző alapokat, négy-ötféle 
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alapot összevonnak, és ebbe a Szakképzési Alap is beletartozik, ami egy 300 milliárdos 
összeg. Ezzel kapcsolatban már folynak a közigazgatás keretén belül bizonyos egyeztetések, 
és ez nagyon komolyan érinti nyilván a közoktatási részét és a szakképzési részét is. Nem 
lenne szerencsés, ha akkor találkoznánk ezzel az új helyzettel, amikor már a jogszabályok 
megszületnek. Ezért mi a szakképzési bizottsági ülésen azt a kérdést fogalmaztuk meg, hogy 
ezt valamilyen módon jó lenne becsatornázni az OKNT ülésére, és erről, amikor már van 
olyan állapotban, kapjunk tájékoztatást és elmondhassuk a véleményünket. 

 
ELNÖK: Értem. Más? Parancsolj! 
 
DR. CSERMELY PÉTER: Két szempontból is támogatnám a felvetett kérdés 

továbbítását, tehát az ilyen jellegű iskolai átszervezések ellen, vagy legalábbis a módszer 
ellen való felszólalást, illetve pontosabb információkérést. 

Az egyik ok, ami miatt támogatnám, az, hogy egy ilyen komplex rendszert, mint az 
oktatás, ilyen dömpingszerűen átszervezni őrültség, tehát bármi olyan lépés számomra 
elfogadhatatlan, ami ilyen nagyságrendben és ilyen dömpingszerűen egy ilyen bonyolult 
rendszert megpróbál átszervezni. Ez manapság egyre gyakoribb, ami egészen aggasztó. 

A másik ok, ami miatt konkrétan is támogatom, az, hogy a tehetséggondozásnak ezek 
az intézmények, amelyek ilyen képzéseket jelenleg folytatnak, nem kis mértékben a 
fellegvárai. Ezt egyik pillanatról a másikra úgy átalakítani, hogy a tehetséges diákokkal való 
foglalkozás ne sérüljön eközben, eléggé lehetetlennek látom. Tehát megint csak egyetértve a 
kérdéssel, illetve a kérdés eredeti megfogalmazásával, nem támadom, nem kívánom támadni 
az általános, hosszú távú oktatáspolitikai elképzeléseket, mert látom ezeknek bizonyos 
racionalitását, de a sebességet mindenképpen, és ezt a fajta, hogy úgy mondjam, ad hoc, 
ötletelő, színfalak mögötti, döntésekkel való játszadozó jelleget, ami jelenleg eluralkodik, 
visszautasítom, mert ez nagyon rossz. 

 
ELNÖK: Más? Horn György! 
 
HORN GYÖRGY: Én egyetértek a kérdésfeltevéssel, de itt egy funkciózavart látok. 

Azt javaslom, hogy amikor az OKNT munkatervével foglalkozunk, akkor kerüljön elő az 
OKNT hatásköre, illetve ezzel kapcsolatosan az oktatási stratégia kérdése, merthogy – 
személyesen is érintett vagyok a hatosztályosban is meg a Szakképzési Alapban is – úgy 
gondolom, magának az OKNT-nek a funkciójától eltérő ez a fajta megközelítés, amit most 
csinálunk. Amit most csinálunk, az egy érdekképviseleti mechanizmus. Itt nagy méretű 
önkormányzati ügyekről beszélünk – nem törvényről van szó, hanem önkormányzati 
kérdésekről -, a törvénytervezet tárgyalása pedig eddig mindig ide került.  

A kérdéssel a magam részéről egyetértek, hogy tervez-e a kormány ilyen típusú 
változásokat, és hogy ez hogyan kerül ide. Ezt támogatom. De hogy elkezdjük például az 
adótörvények előzetes terveinek idehozását – a Szakképzési Alap bekerült a Munkaerő-piaci 
Alapba, most összevonódik az Innovációs Alappal stb. –, szerintem ez túl van az OKNT 
kompetenciáján és hatáskörén. Ez egy nagyon komoly érdekképviseleti ügy. Hangsúlyozom: 
személyesen nagyon lelkesen támogatnék minden ilyen tiltakozó akciót, akár csak a 
hatosztályos vagy a szerkezetváltás ügyében, csak félek attól, hogy itt elindulunk egy olyan 
irányba, ahol bele-belekapunk olyan elemekbe, amik ráadásul nem a mi kompetenciánk: 
abban, hogy a fővárosi oktatáspolitikai stratégia milyen, nincs az OKNT-nek kompetenciája.  

Azt kellene tehát végiggondolni, hogy hogyan fogalmazzuk meg azokat az elemeket. 
A kérdés feltevését feltétlenül támogatom, csak kockázatosnak tartom az OKNT ilyen irányú 
elmozdulását. Ezt szeretném hangsúlyosan rögzíteni. 

Köszönöm.  
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ELNÖK: Tas! 
 
SZEBEDY TAS: Amit én a fővárosra vonatkozóan mondtam, az egy tájékoztatás 

jellegű információ volt. Nem azt mondtam, hogy az OKNT-nek legyen feladata a Fővárosi 
Önkormányzat intézkedéseinek... – nem ezt mondtam. Két héttel ezelőtt még csak a kérdést 
fogalmaztam volna meg, amit te is támogatsz. Amitől félek, Péter egészítette ki. Van egy 
olyan mechanizmus – és azt gondolom, ez viszont lehet az OKNT kompetenciája –, hogy 
változások ötletszinten kerülnek be a köztudatba, és azok nem a törvény alapállása szerint, 
hanem az ötlet megvalósításaként – gyakorlatilag a törvénytől függetlenül. Azt megteheti az 
önkormányzat, amit most tesz, tehát nem tudunk ez ellen semmit tenni, csak éppen az alapját 
egy még nem kiérlelt oktatáspolitikai állapot okozza. Én csak erről szóltam. Ez a része egy 
elvi dolog, tehát nem hatáskörök és kompetenciák érintése. A másik egy kérdés, amit pedig 
remélem, hogy az OKNT többsége támogatna, hogy kérdésként felvetődjön. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Nahalka Pista! 
 
DR. NAHALKA ISTVÁN: Csak rögzíteni szeretnék valamit, ami azt akarja mondani, 

hogy ha valami elhangzik az OKNT ülésén, és csak egyedül hangzik el, az nem biztos, hogy 
tükrözi az OKNT egészének, illetve más tagjainak az álláspontját is. Itt elhangzott ugyanis 
Csermely Péter részéről, hogy a hat- és nyolcosztályos gimnáziumi formák milyen fontos és 
alapvető szerepet játszanak a magyarországi tehetségnevelésben. Csak azt akarom jelezni, 
hogy ennek a kérdésnek a szakmai megítélése ma rendkívül összetett: van egy ilyen vélemény 
is, és van egy ezzel homlokegyenest ellenkező vélemény is. Csak azért mondtam el, hogy ez 
elhangozzék itt, az OKNT-ülésen. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Az javaslom, hogy válasszuk tartalmilag ketté, amiről eddig szó volt.  
Az egyik egyértelmű és világos: információkat kérünk ebben, meg ebben, meg ebben. 

A sajtóban napvilágot látott hírekkel kapcsolatban, bizonyos, tudomásunkra jutott 
intézkedésekkel kapcsolatban kérjük a kormányzat tájékoztatását: hogy ítéli meg, mennyiben 
vannak harmóniában ezek az intézkedések a kormányzati – akár középtávú, akár távlatos – 
elképzelésekkel. Ehhez mindenképpen jogunk van. 

A második dolog, hogy mi az, ami kompetenciánk, és mi az, amiben nekünk igazán 
előzetes tájékoztatást kellene kérnünk. Zavaró mozzanatként már fölmerült, és ha megnézitek 
a legutóbbi ülésünk jegyzőkönyvét, akkor éppen én voltam az, aki azt mondtam, hogy az a 
megfogalmazás, amely a közoktatási törvényben az OKNT kompetenciájára vonatkozik, 
amely a tartalmi kérdésekben nyújt nekünk szükség esetben tiltakozási vagy jóváhagyási 
jogosítványt, egy félreérthető és pontatlan definíció. Egyrészt leszűkült a gyakorlatban a 
tartalom, a tantervre, holott nagyon jól tudjuk, hogy az iskolai munka vagy a közoktatás 
tartalma nem azonos a tantervével. Az mindig világos volt, hogy a kerettantervnek vagy a 
Nemzeti alaptantervnek addig nem lehet döntéshozó fórum elé menni, ameddig a mi 
egyetértésünkkel nem rendelkezik. De ugyanolyan tartalmi kérdés például az, ami most 
fölmerül: hogy az iskolaszerkezet belső tagoltsága, a közötte lévő szelekciós 
mechanizmusokra adott lehetőség vagy nem lehetőség.  

Ezért javasoltam – és szerepel is a napirendi javaslatok között – az OKNT 
kompetenciájának, feladatának esetleg még a közoktatási törvény szövegét is érintő 
újrafogalmazását vagy módosítását.  
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Egyetértek Horn Gyurinak azzal a megjegyzésével, hogy ezt ennek a napirendi 
pontnak a keretében tisztázzuk, és most maradjunk annál – ha egyet lehet ezzel érteni –, hogy 
tájékoztatást kérünk ezekben a kérdésekben, mert ez az OKNT munkájának jelenét és 
középtávú tervezését is érinti. Ez egy minden kompetenciánkat érintő kérdés felett vagy 
mellett van. 

Parancsolj, János!  
 
DR. IKER JÁNOS: Én azokhoz csatlakoznék, akik nem a konkrétumot látják ebben, 

hanem a mechanizmust. Én azt a kérdést is feltenném a miniszter úrnak, vajon folytatni 
kívánják-e azt a mechanizmust a törvényalkotásban, illetve a reformok bevezetésében. Azt 
láttam külföldi példák alapján, hogy akkor volt sikeres egy reform, hogyha annak két alapvető 
feltétele megvolt: az egyik, hogy a dolog végig volt gondolva az osztálytermi gyakorlatig, a 
másik, hogy a szakma, a pedagógusok benne érdekeltté voltak téve. Hogyha egy koalíciós 
ülés után kihirdetik, hogy mi lesz egy év múlva, ez semmiféle konszenzust nem jelent a 
szakmában. Lehet a legjobb döntés is, akkor is hiányzik belőle valami. A magyar közoktatás 
nagy paradigmaváltás előtt van. Ha ezt tényleg sikeresen akarjuk keresztülvinni, akkor ezekre 
a feltételekre külön kell ügyelni.  

Én tehát megkérdezném, hogy ezt a mechanizmust folytatja-e a kormány, vagy pedig 
érdekeltté akarja tenni a pedagógusokat ebben az ügyben.  

 
ELNÖK: Mihály Ottó, utána Trencsényi! 
 
DR. MIHÁLY OTTÓ: Nagyon röviden, csak annyit szeretnék mondani, hogy én nem 

látok reformot. Egy kicsit mintha mechanizmus lenne. Amiről itt szó van – és nagyon irritáló 
időnként –, azok tulajdonképpen a közoktatásban különböző kompetenciákkal rendelkező 
szervezetek, fenntartók, parlamenti csoportok, pártok, amelyek különböző koncepciókat, 
szakmapolitikai törekvéseket fogalmaznak meg. Ezek közül egyeseknek van abban 
kompetenciájuk, hogy ebben lépéseket is produkáljanak. Az, hogy egy önkormányzat melyik 
iskolára mondja azt, hogy te tovább nem működsz, a jelenlegi önkormányzati törvény szerint 
az ő kompetenciája. Az, hogy bizonyos parlamenti képviselők, bizonyos csoportok néha 
teljesen úgy működnek, mintha ők csinálnák a szakmapolitikát, mindent, a média által termelt 
alaphelyzet. Én nem tudok arról, hogy mondjuk a magyar oktatási kormányzatnak lenne 
jelenleg bármi olyan elképzelése, ami valamiféle most beinduló, elindítandó lépéssorozatra 
vonatkozna. Úgy gondolom, ebben az időszakban, amikor az évnyitó volt, elég világosan 
közölte az oktatási kormányzat sorban, sorban, sorban, újra, a miniszterrel az élén, hogy nem 
érdekeltek abban, hogy most valamiféle ad hoc jellegű lépéssorozat beinduljon. Tehát a 
mechanizmus eddig is működött, csak esetleg mondjuk az én számomra nem produkált 
olyasmit, amitől kiakadok. Nincs új mechanizmus, nem látok semmiféle olyan új 
oktatáspolitikai lépéssorra való felkészülést, ami az oktatási kormányzattól indulna ki. 
Vannak olyan oktatáspolitikát csináló csoportok, amelyek időnként már-már rendelkezési 
jogot is vindikálnak maguknak, és azt a látszatot keltik, hogy itt van bizony egy lépéssor. 
(Közbeszólás: Erről van szó!) Azért mondom, hogy ezt külön kell választani, mert nem 
biztos, hogy jó helyre lövünk. 

 
ELNÖK: Trencsényi László következik, utána Barlai Kati. 
 
DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Én annyit szeretnék mondani, kedves kollegák, hogy 

tulajdonképpen elkezdtünk egy napirendet tárgyalni, vagy legalább egyet, de szerintem 
inkább hármat, ami a mai előterjesztésben szerepel, hogy megvitassuk. Tehát úgy gondolom, 
hogy most ne kezdjük el, mert aztán nehéz lesz szétszálazni. Én azzal egyetértek, ahogyan 
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elnök úr fogalmazott, hogy a kérdés a miniszterhez arról szóljon, hogy azokat a folyamatokat, 
amiket itt különböző érzelmekkel élünk meg és tapasztalunk, ő hogyan látja viszonyulni a 
kormányzat oktatáspolitikai elképzeléseihez. Ez egy jó kérdés. Majd ha már a 
mechanizmusokról szó esik - egyébként ez is egy napirendi pontunk -, akkor ki kell találni azt 
a mechanizmust, hogy a miniszter indíttatva érezze magát, hogy erre az OKNT által feltett 
kérdésre, amit az OKNT történetében már nem tudom, hányadszor teszünk fel, méltóztassék 
válaszolni. Nem válaszolós kedvűek a miniszterek az OKNT-nek, de hát ez megint egy 
napirendi pont, a stratégiai tervezés. 

Köszönöm szépen.  
 
BARLAI RÓBERTNÉ: Egész röviden annyit, hogy a kérdésre adandó válasz ha 

nyilvánosságra kerül, az segít abban, hogy ezek a kedvezőtlen folyamatok rendeződjenek. 
Ezért fontos, hogy ezt a kérdést feltegyük. Valóban elhangzott ez a rádióban vagy a 
televízióban – én is hallottam –, és sajnos így működnek a dolgok, hogy az emberek felkapott 
hírek alapján gondolnak valamit. Ezt kell helyre tenni azzal, hogyha ezt sikerül tisztázni. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK (Szebedy Tas felé): A kérdés pontos megfogalmazására a jelenleg kialakult 

vélemények alapján hadd kérjelek meg téged, és akkor ezt tüstént elküldjük. 
 
SZEBEDY TAS: Szavazzuk meg, hogy támogatja-e az OKNT! 
 
ELNÖK: Nyilvánvaló, most még a határozati javaslatot mondom. Javaslom kivenni a 

felteendő kérdések közül a döntéshozási mechanizmus rejtett bírálatát a kérdésben. Nem a mi 
kompetenciánk, hogy azt eldöntsük, hogy a minisztériumban vagy a kormányban milyen 
mechanizmusok alapján dőlnek el a dolgok. Ha konkrét kérdésről van szó, tehát hogy egy 
közoktatási törvényt módosító passzus milyen mechanizmuson keresztül került elő, az ebben 
a konkrét sávban lehet a mi kompetenciánk, általában én nem gondolom, hogy a mi dolgunk 
volna. Tehát ha egyet tudnál érteni, mínusz azzal a kiegészítéssel, amit te mondasz, Tas 
megfogalmazna egy levelet, ami erre vonatkozik, hogy a tapasztalataink, a sajtó és az 
információink szerint ez meg ez történik, hogyan viszonyul ehhez az oktatási kormányzat. 

 
SZEBEDY TAS: Illetve hogy van-e olyan tervezet, ami elénk fog kerülni. 
 
ELNÖK: Igen. 
 
DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Bocsáss meg, elnök úr! Az első kérdésfeltevés jobb 

volt. Nem az a kérdés, hogy ehhez hogyan viszonyul az oktatási kormányzat, hanem hogyan 
látja az oktatási kormányzat, hogy ezek a tények hogyan viszonyulnak az ő alapállásához. Ez 
így erőteljesebb kérdés. 

 
ELNÖK: Jó, hát ezek stiláris finomságok. 
 
DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Nem, ez volt az első indítványod. 
 
ELNÖK: Én most nem a saját indítványaimmal akarok vitatkozni mint skizofrén 

elnök, hanem erre gondoltam. Ezért kérem Tast, aki ebben a skizoid helyzetben kiáll. 
 
SZEBEDY TAS: Jó, akkor én Trencsényi Laci bácsival meg fogom beszélni. 
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ELNÖK: Jó, egyeztessetek. (Derültség.) Min kacagtok? 
 
SZEBEDY TAS: Azon, hogy azt mondtam, hogy Laci bácsi... 
 
ELNÖK: Én már annyira hozzá vagyok szokva. Ilyenkor a feleségem azt szokta 

mondani, hogy ez nem a koromnak szól, hanem a tisztelet jele. 
 
SZEBEDY TAS: Így van, én ezt abszolút tiszteletből mondtam. 
 
ELNÖK: Ez elkerülhetetlen, ha életben marad az ember. 
Tehát aki egyetért azzal, hogy Tas megfogalmazzon egy ilyen levelet, az kérem, tegye 

föl a kezét. (Szavazás.) Egyhangú, köszönöm szépen. Akkor ez egy határozat. 
 
DR. SZILÁGYI JÁNOS: A másik javaslatot, amit én javasoltam, hogy kérjünk 

tájékoztatást a Szakképzési Alap tervezett változtatásával kapcsolatban, nem kellene 
megszavazni? 

 
ELNÖK: Akkor szóljatok hozzá. Ti kértétek? 
 
DR. SZILÁGYI JÁNOS: Igen, megfogalmaztuk, hogy jó lenne erről tájékoztatást 

kapni – nem érdekképviseletről van szó –, hogy legyen információnk. Ez egy nagyon fontos 
dolog, a közoktatás meg a szakképzés, a szakképző iskolák is nagyon komoly forrásokat 
kapnak, jó lenne róla tudni valamit. Tehát nagyon-nagyon fontos kérdés és szakmai kérdés is, 
hogy hogyan lesz biztosítva az új mechanizmusban, hogyan jutnak hozzá ezekhez a 
forrásokhoz a szakképző iskolák, mert vannak már elképzelések és folynak a munkálatok. 

 
ELNÖK: Ezzel kapcsolatban merült föl Horn György észrevétele, hogy vajon nem 

teng-e túl ez a kérdés a kompetenciánkon. Akkor kérem, szóljatok hozzá, hogy tartalmazza-e 
a levél ezt a passzust is. 

 
DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Ennek nem az oktatási miniszter a kompetense, 

gazdája, hanem a szociális és munkaügyi miniszter, tehát egy másik miniszter. 
 
HORN GYÖRGY: Nem, ez adótörvény, és pénzügyminisztériumi hatáskör. Mindent 

meg lehet kérdezni. 
 
DR. SZILÁGYI JÁNOS: A Pénzügyminisztérium fogja össze nyilván, ha ez egy adó 

jellegű dolog. A Szakképzési Alapban 80 milliárd forint forog, ebből 31 milliárd a Központi 
Szakképzési Alap. A Központi Szakképzési Alap 60 százalékát az Oktatási Minisztérium 
kapja meg, a közoktatásba kerül, ami valamilyen módon kapcsolódik a szakképzéshez. Itt 
legalább egy jelentős pont van, ami kapcsolódik az OKM-hez is. Én ebből a szempontból 
tartom fontosnak. Itt van a szakiskolai program, a 9-10. osztály különböző fejlesztései. 
Nagyon komoly kérdések, rengeteget vitatkoztunk ezekről. Hogyha erre nincs forrás, nincs 
finanszírozás, akkor ez probléma.  

 
ELNÖK: Tasnak van egy jó javaslata. 
 
SZEBEDY TAS: Van egy javaslatom, mert tényleg el fog szaladni ezzel a mai nap, 

hiszen sokkal bonyolultabb kérdés, viszont van az OKNT-nek egy bizottsága, amely 
szakképzési ügyekkel foglalkozik. Azt javaslom, hogy ha elfogadjátok, maga a bizottság 
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tegye fel a maga nevében a kérdést, mivel ti kompetens módon tudjátok, mit szeretnétek 
megkérdezni. Minket pedig a válaszról tájékoztassatok.  

 
DR. SZILÁGYI JÁNOS: Hogyha erre kapunk felhatalmazást, elfogadható.  
 
ELNÖK: Egyetértünk ezzel? (Szavazás.) Ellenvélemény volt-e? (Nincs.) Tartózkodás? 

(Nincs.) Köszönjük, akkor ez is határozat, és kérjük, indítsátok el ezzel kapcsolatban a levelet.  
Most következik a napirend megszavazása.  
Először egy korrekcióval kell élnem: nem kerül ma sor az OKNT szervezeti és 

működési szabályzatának tárgyalására. Ennek egyszerűen az az oka, hogy nem győzte Zsuzsa 
a kapott szövegek összedolgozását. Semmi elvi oka nincs tehát, de ez alapos szövegelemzési 
munkát kívánt volna. A következő ülésre halasztjuk.  

Van-e kiegészítés a napirendhez? (Nincs.) Akkor ennek tudomásulvételével, kérem, 
szavazzuk meg a napirendet! (Szavazás.) Ellenszavazat? (Nincs.) Tartózkodás? (Nincs.)  

Akkor megkezdjük az érdemi munkát – bár természetesen az előbbi tevékenységünk is 
érdemi volt. Köszöntjük Rádli Katalin főosztályvezető-helyettes asszonyt, Hunyady György 
akadémikust és kérem a napirend előterjesztőjét, szóbeli kiegészítőjét tegye meg. 

 
DR. RÁDLI KATALIN: A felsőoktatási törvény határozza meg a képzés szerkezetét, 

és ennek keretében jelenik meg a pedagógusképzés és tanárképzés kapcsolódó képzési 
rendszere. Ilyen értelemben a közoktatás és a felsőoktatás közvetlenül érintett. A 
történetiségéről szeretnék néhány információt adni a tanács előtt. A tanács összetételében új, a 
korábbi tanács előtt erről már szóltunk.  

A felsőoktatási törvény 2005-ben elfogadta a 2006. március 1-jei határidővel, 2006. 
szeptember 1-jei bevezetéssel a többciklusú képzésre való áttérést. Ebben az alapképzésre 
mesterképzés épül, a korábbi egymás mellett élő, ugyanazon szakképzettséget, csak más 
végzettségi szinten eredményező főiskolai és egyetemi szintű képzés mellett. Jelenleg azok a 
hallgatók, akik 2006-ban alapképzésben megkezdték tanulmányaikat, másodéves hallgatók, és 
az ő számukra a tanári szak az elkövetkezendő időszakban a felsőoktatási törvény értelmében 
mesterfokozatot adó képzés lesz. Megszűnik a korábbi kétszintű végzettséget adó rendszer, 
nincs külön főiskolai és egyetemi szintű végzettségnek megfelelő tanári rendszer, hanem 
mesterfokozatot adó rendszerre kell felkészülnie a magyar felsőoktatásnak.  

A tanári szaktól elválik az egyéb pedagógus professzió, így a tanító, az 
óvodapedagógus-képzés, a szakoktatóképzés, a gyógypedagógus-képzés bachelor képzéssel, 
alapfokozattal zárul. Természetesen erre is épül mesterfokozat de első körben a pedagógus 
területre szóló szakképzettség ezen fokozatban szerezhető meg. 

A törvényi szabályozás abban is eltér, hogy egy területet valamennyi képzési terület 
közül kiemelt a rendelet, és külön szakasza van – a Közoktatás-politikai Tanács akkori ülésén 
itt voltunk az arra elkészített kormányrendelettel is –, miszerint a tanári szak egy olyan 
speciális képzés, amiben nem négy féléves mesterképzés épül az alapképzésre, és úgy 
szerezhető meg a tanári fokozat, hanem két és fél éves képzés, amiben egy összefüggő féléves 
gyakorlatot fogalmaz meg törvényi szinten a jogszabály.  

A további kérdéseket kormányrendelet szabályozza. A kormányrendelet felsorolja az 
alap- és mesterképzés létesítésének, illetve indításának kérdéseit, és a közoktatás tekintetében 
ennek a kormányrendeletnek – aminek a száma 289/2006. (XII. 26.) – van egy 3. számú 
melléklete, amelyet a közoktatással közösen készített el a felsőoktatás, és először felsorolja az 
összes olyan tanári szakképzettséget, amelyre a közoktatásban képzési és kimeneti 
követelményeket lehet kidolgozni. Ezt azért tartom fontosnak, mert jelen pillanatban a 
közoktatási törvény 17. §-a általános elveket fogalmaz meg. Azt mondja, hogy az iskola 
kezdő szakaszában óvodapedagógus, tanító, és az iskola meghatározott fokozatán 
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meghatározott végzettségi szinttel rendelkező szakirányú tanár taníthat. De hogy ki a 
szakirányú tanár, erre nem tesz jelölést, a felsőoktatás maga létesítette korábban az egyes 
tanári szakképzettségeket, és azok a szakképzettségek voltak, és elvált egymástól a szakmai 
tanárképzés és a közismereti tanárképzés. A szakmai tanárképzéssel nem lehetett belépni 
közismereti tanárképzésbe, és a közismereti tanárképzés csak egy részét képezte a 
szakközépiskolai vagy szakiskolai pedagógus szakképzettségi rendszernek is. Most az a 
kormányrendelet – de nem az szerepel jelen pillanatban itt – felsorolja azokat a közismereti és 
szakmai tanári szakképzettségeket, amelyekben akkor közoktatási javaslattal az a döntés 
született, hogy első körben az iskola világának ezekre a szakképzettségekre van szüksége.  

Itt szólnom kell egy konkrét tényről: az, hogy közismereti tanárképzés, egyszerű 
kérdés számunkra, hiszen azt jeleníti meg, hogy milyen tantárgyak legyenek a Nemzeti 
alaptantervben, és ehhez milyen szakos tárgyat oktató pedagógus kapcsolódhat. Ettől már 
eltér az új szabályozás, ami nemcsak a tantárgy oktatásához, hanem bizonyos speciális 
feladatokra ad lehetőséget, és ezek a speciális feladatok szakképzettség tekintetében mint 
második tanári szakképzettségek vehetők föl. Elsőként tehát mindenképpen a tárgy oktatását 
biztosító – magyar, történelem és szakmai tárgyak –, és e mellett megjelent olyan 
szakképzettségi rendszer – ebben van a pedagógia is valamennyire, de ebben van 
tantervfejlesztés, drámapedagógia és egyéb kérdések –, amivel az iskola világában úgy is 
lehet valaki kétszakos tanár, hogy van közismereti vagy szakmai tanári képesítése, és ehhez 
második szakként – de csak másodikként, mert feltétel, hogy első legyen – fölvehet olyat, ami 
nem tárgy oktatására, hanem speciális iskolai feladatokra szól.  

Ráadásul még azt kell elmondanom, hogy ez a 289-es rendelet tartalmaz egy olyan 
döntési pontot, miszerint csak akkor változtathatja meg a felsőoktatás ezt a 3. számú 
mellékletet, ha a közoktatás ezt korábban kezdeményezi, és a közoktatással együtt a 
Közoktatás-politikai Tanács, az Országos Köznevelési Tanács véleménye alapján kerül sor a 
kormányrendelet módosítására. Gondolom, ez majd egy következő lépés lesz. Első körben ezt 
a rendeleti mellékletet fogadta el annak idején a kormány. 

Ami önök előtt most itt van, az ennek a végrehajtására szóló miniszteri rendelet. A 
harmadik szabályozási eszköz a kimeneti követelmények megfogalmazása, ami már a tartalmi 
kérdésekre irányul. Ennek is azonban csak egy része van itt, hiszen bizonyos része már ebbe a 
bizonyos 15/2007-es miniszteri rendeletbe beépült.  

A 4. számú melléklet a kimeneti követelményeknél megfogalmazza azokat az 
általános tanári kompetenciákat, amelyek úgyszintén a közoktatással közösen már ez a 
rendelet 2006-tól megfogalmazott. Tehát azt, hogy a tanár számára milyen olyan tanári 
átadáshoz, pedagógiai feladathoz kapcsolódó, Nemzeti alaptantervből következő speciális 
feladatok jelennek meg, függetlenül attól, hogy ő milyen tárgyat oktat, a rendelet már 
tartalmazza.  

Ennek a munkának az utolsó fázisa volt a Rektori Konferencia szakmai bizottságának 
kidolgozásában az egyes, az általános kompetenciákba bele nem érthető, azon túli, olyan 
ismeretek, amelyeket a szakterület még fontosnak tartott, hogy jelenítsünk meg a rendeletben. 
Tehát ami az általános ismeretek kimeneti követelményeiben nem szerepel magyar, 
történelem és egyéb tárgyaknál, azon túli ismereteket fogalmazza meg most szaktárgyak, 
illetve szakképzettségek szerint a rendelet. 

Ez a rendelet nem teljes, a kormányrendelet 3. számú mellékletének megfelelően – ezt 
el kell mondanom. Ez azért van, mert ugyan a szakterület elkezdett ezen dolgozni, de van egy 
nagy terület, ami hiányzik: ez a művészeti oktatás. A művészeti oktatás nem tudott önmagával 
és az akkreditáción keresztül megegyezni. Ennek a lényegi problémája az, hogy alapelvben, 
törvényi és kormányrendeleti szinten megszületett az a döntés, hogy az elkövetkező 
időszakban bölcsésztudományi területről és természettudományi területről úgy lehet 
alapképzési diplomát követően tanári mesterfokozatot szerezni, hogy aki diplomát kap, az 
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nem lesz egyúttal bölcsész, és nem lesz egyúttal természettudós. Ő tanár lesz. Tehát 
alapképzettségként ő matematikatanári szakképzettséget kap, nem matematikus és tanár, vagy 
nem magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár szakképzettséget. Ezért a 
diplomájában nincs benne ez az elkövetkező időszakban, azt neki egy másik mester szak 
tekintetében kell megválasztania. Ez azt jelenti, hogy alapképzésben az első évet követően 
döntési helyzet elé kerül a jelölt: eldöntheti, hogy a tanári képesítés felvételének irányába 
megy, de ehhez azt is el kell döntenie, hogy viszont tanári képesítést csak két szakon lehet 
szerezni, tehát meg kell alapoznia már alapképzésben a második szakterület ismeretét, illetve 
egy pályaorientációs pedagógia-pszichológia modult is fel kell vennie. Ezt követően 
jelentkezési és felvételi eljárásban tudja az intézmény kiválasztani, hogy ki lehet tanárjelölt.  

A művészeti terület tehát, ami ebből az anyagból sajnos hiányzik. Az egyeztetési 
folyamat még nem zárult le. Késésben talán azért nem vagyunk, mert a művészeti területen 
nem 2006-ban indult a többciklusú képzés, hanem 2007-ben indul tanárképzés, tanári szak. 
Mindenképpen fontos lenne azonban, hogy egy egyeztetést követően ezzel kiegészüljön a 
rendelet. 

Ami fontos része még a szakképzettségi struktúrának, hogy a közismereti tanárképzés, 
illetve a szakmai tanári szakképzettségek mellett egy új elem a második szakként felvehető 
szakképzettségek köre, amelyek alapvetően az iskola világában speciális feladatokra 
felkészítő szakképzettséget jelenítenek meg. Ezek egy része elkészült, ezeket már tartalmazza 
a rendelet, és amik még hiányoznak, azokkal természetesen később kiegészülhet. 

A Magyar Akkreditációs Bizottság véleményezte ezt a szakterületi elemet, illetve 
ennek a jogszabálynak a kiegészítő részét. Arról is tájékoztatnunk kell a Köznevelési 
Tanácsot, hogy kaptunk a minisztérium részéről a felsőoktatást érintően Trencsényi Lászlótól 
egy észrevételt, amelyben azt vetette föl, hogy ez az anyag nem azt tartalmazza, amit a 
Magyar Akkreditációs Bizottság támogatólag elfogadott, ezért a minisztérium részéről 
megkértük a Magyar Akkreditációs Bizottság véleményét. A Magyar Akkreditációs Bizottság 
véleményét megkapva arról tudom tájékoztatni a tanácsot, hogy szó szerint ugyanaz az anyag 
van jelen pillanatban bent a miniszteri rendelet tervezetében, mint amit a Magyar 
Akkreditációs Bizottság a Rektori Konferenciának támogatólag megküldött. 

Befejezésül annyit szeretnék mondani, hogy szakmailag a tárca részéről azért tartjuk 
fontosnak, hogy a tanári szakképzettségek is a mesterszakok körében minél előbb 
megjelenhessenek, hisz’ valamennyi területen elindult a mesterképzés is. A főiskolát 
végzettek esetében az egyetemi szintű végzettség megszerzésére ma már nem nagyon van 
lehetőség. Ebben az évben még kiegészítő képzésben tanári szakképzettséget lehetett 
szerezni, viszont a többi területen – műszaki, agrár, egészségügy – már elindult a 
mesterképzés ebben az évben, és most szeptemberben, illetve majd a tavasz folyamán további 
mesterképzéseket hirdet a rendszer. Nagyon nagy igény van a bölcsészettudományi területre 
épülő tanári szakképzettségek, illetve a természettudományi területre épülő tanári 
szakképzettségek tekintetében. Ezért érezzük azt, hogy minél előbb, ha a jogszabály 
megjelenik, akkor a felsőoktatási intézményeknél van az a feladatkör, hogy a korábbi tanári 
szakképzettségre akkreditált intézményeknek újra kell gondolni a tanárképzés kérdését, és 
ehhez kapcsolódóan a szakindítási jogosultságot is meg kell szerezniük ahhoz, hogy az őszi 
felvételi tájékoztatóban vagy a jövő évi felvételi tájékoztatóban úgy megjelenhessenek ezek a 
tanári szakok is, hogy ezekre már 2008 szeptemberében esetleg felvételt is lehessen nyerni. 
Ha ez egy évet késik, akkor a felvételi eljárásnak megfelelően természetes módon a tanári 
szakokon való továbbtanulás lehetősége is késik. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hunyady úrnak van-e ehhez hozzátennivalója? 
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DR. HUNYADY GYÖRGY: Csak egy-két mondatot emelnék ki, nem szeretném 
szaporítani a szót. Rádli főosztályvezető-helyettes asszony néhány lényeges momentumot 
említett. 

A felsőoktatás bolognai reformjában ez volt a legnagyobb mérvű átalakítás, tehát ez a 
legnagyobb strukturális átalakítás, ami itt végbe ment. Ezt sokféleképpen lehet értékelni, de 
tényszerűen így van, tehát a tanárképzés területén történt a legnagyobb változás. Az minden 
jel tanúsága szerint egy előrelépés, hogy mester szintre került a tanárképzés. Ezt is kutattuk 
hosszú időn keresztül, de ebben a rendszerben ez óhatatlanul egy új képzési forma. Ehhez 
tartozik az a momentum, amire főosztályvezető-helyettes asszony utalt, hogy a tanárképzés 
bizonyos értelemben kivételes helyzetben van, mert olyan mesterképzés nincs több, ami két 
és fél évet, öt félévet tartalmazna. Ennek megfelelően a gyakorlati félév kilátása, ha hinni 
lehet a kormánynak – és higgyünk ebben –, ennek realizálása egy olyan többlet, ami 
semmilyen más területen nem jelentkezik, tehát egy olyan elkötelezettség, ami anyagilag is 
súlyos és szervezésben az intézményeket komoly feladat elé állítja, egy olyan többlet, ami 
eddig nem volt. Ez a képzés minőségét mindenképpen javítja, és olyan irányba tereli, hogy 
feltételezem, hogy ez a testület is támogatni tudja. 

Ennek előkészítése több lépésben zajlott. Nem volt egyszerű, mert szétszakadt 
tulajdonképpen a rendeleti alapozás és a keretek megteremtése, valamint a szakmai modulok 
szabályozása. Most vagyunk abban a fázisban, hogy a leglényegesebb szakmai modulok - 
nem akarom minősíteni a művészeti szakmai modulokat, semmiképpen nem tekinteném 
ezeket elhagyhatónak -, a közismereti jellegűek zöme most már eredeti formában jelentkezik, 
tehát ez lehetővé tenné, hogy a felsőoktatásban bent lévő, bolognai rendszerben tanuló 
fiatalok bekapcsolódjanak a tanárképzésbe.  

Itt hagyta abba a főosztályvezető-helyettes asszony. Az elhúzódó szabályozás, a 
rohammunka keretei között van egy nyomasztó időkényszer is rajtunk, hiszen 2006-ban 
belépett a bolognai rendszerbe a fiatalok jelentős csoportja, és egy tisztességes felsőoktatás 
megmondja a belépőknek, hogy hogyan lehetnek tanárok. Gondoljunk bele, hogy korábban 
szinte a fele, egyharmada pedagógusnak készült a felsőoktatásba belépőknek. Ha ez a szám 
csökken is piaci és más megfontolások alapján, akkor is egy jelentős hányada a felsőoktatás 
hallgatóinak ebbe az irányba keresi az útját, ezért szinte lehetetlen helyzet az, hogy ne legyen 
meg a jogszabályi keret és az intézményeknél a konkrét program arra, hogy tanárok 
lehessenek. Tehát kétségtelen tény, hogy rajtunk van ez a feszítő tényező. 

Át is adnám a szót a Rektori Konferencia képviselőinek, akik egyáltalán nem könnyű 
szerepet vállaltak. Minden egyes eleme egy ilyen szabályozásnak viták tömkelegét jelenti. A 
szakmai modulokból volt nyolcvanegynéhány, ezzel kapcsolatban nyolcvanegynéhány 
izgatott vita zajlott. Ennek az ódiumát és eredményét viseli a Rektori Konferencia. 

 
ELNÖK: Parancsolj! 
 
DR. HAUSER ZOLTÁN: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Tanács! Amint 

főosztályvezető-helyettes asszony és a Nemzeti Bologna Bizottság elnöke, Hunyady 
akadémikus úr is jelezte, itt egy 2005-ben napvilágot látott kormányrendelet, majd a 2006 
tavaszán megjelent miniszteri rendelet 4. számú mellékletében nem félbehagyott, hanem 
gyakorlatilag nyitva hagyott munka folytatása indult el az elmúlt évben. A Magyar Rektori 
Konferencia az új törvény megjelenésével jött létre, és kialakította szakmai bizottsági 
rendszerét. A miniszter úr, illetve a konferencia plénumának kifejezett kérésére elsőként 
alakult meg a Magyar Rektori Konferencia pedagógusképzési szakmai bizottsága, éppen 
azért, mert volt tennivaló. Ez tavaly júliusban történt meg. Az indulásnál sikeres párbeszéd 
alakult ki a Nemzeti Bologna Bizottsággal, hiszen az előzmények vonatkozásában alapvetően 
ez a bizottság volt a szakmai érintett testület, szervezet. Másrészről folyamatosan alakultak 
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meg a Magyar Rektori Konferencia más szakmai bizottságai, amelyek a szakképzettség 
szempontjából vagy – talán egy kicsit nem pontos szó, de mindenki érti – a diszciplináris 
vonatkozásokban érintettek voltak. Így tavaly szeptember elejére sikerült kialakítani azt a 
szakmai bizottsági rendszert – ez több száz szakember megszólítását jelentette, tekintettel a 
szakképzettségek számára –, amelyben a Magyar Rektori Konferencia bölcsészettudományi 
és társadalomtudományi szakmai bizottsága, természettudományi szakmai bizottsága, 
informatikai szakmai bizottsága, amely időközben kivált a természettudományiból, illetve 
művészeti szakmai bizottsága szerepel, hogy csak a fontosabb szakmai bizottságokat 
említsem.  

Tehát ezzel a kooperációval indult el a miniszteri rendelet kiteljesítése, hiszen a 
miniszteri rendelet 11. pontjának két bekezdése az alaprendelet 7. §-ára visszahivatkozva 
határozta meg tulajdonképpen a Magyar Rektori Konferencia illetékes bizottságának – értem 
ez alatt a pedagógusképzési bizottságot –, hogy előkészítse ezt az anyagot. Ehhez egy évre 
volt szükség. Én sokkal optimistább voltam, amikor ezt a munkát elindítottuk, de valóban egy 
nagyon széles körű konszenzusteremtésnek ez volt az ára, tehát az, hogy ebben a 
véleménynyilvánításnak gyakorlatilag minden lehetősége adott volt az érintettek számára több 
vonulatban, több egyeztetésben, szerencsés volt, de időben egy ilyen elhúzódó folyamatot 
jelentett. Ez egyébként formabontóan egészen addig zajlott, hogy a Magyar Akkreditációs 
Bizottság minőséghitelesítő funkcióján túl konzultációs szerepre is vállalkozott, amiért én 
Bazsa elnök úrnak kifejezetten hálás vagyok, és köszönöm neki, hiszen a Magyar 
Akkreditációs Bizottság is felismerte, hogy ez egy nem jelentéktelen kérdés, ennyi 
szakképzési területen megtenni a rendelet, a KKK kiegészítését. Én azt gondolom, hogy ez az 
anyag, ami a tanács előtt volt, egy érdemleges és rendeleti szempontból, az előkészítettség 
vonatkozásában mindenképpen egy olyan anyag, amely alkalmas arra, hogy továbbmenjen. 

Nem szeretném azt gondolni – senki nem gondolja, hiszen a mi életünk a zaklatottsága 
mellett túlzottan is ilyen, hogy sok minden módosul elég gyakran –, hogy ebben nincsenek 
finomhangolási feladatok. Lehetnek. De nem tudjuk egyébként, hogy mi a gyakorlat és mi a 
jövő ezen a területen.  

Én azt gondolom, hogy a tanárképzés megjelenése a felsőoktatás bolognai 
folyamatában egy fontos, kiemelt prioritású feladat, és ennek minden olyan előkészülete 
megtörtént a rendelet kiegészítése kapcsán, ami most ezt a lehetőséget megteremtette. 

Tisztelettel ajánlom a tanács figyelmébe, szakmai támogatását kérve ennek az 
anyagnak a továbbviteléhez. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hozzászólásokat kérek – parancsolj! 
 
DR. PUKÁNSZKY BÉLA: Tisztelt Köznevelési Tanács! Először is szeretném 

kifejezni nagyrabecsülésemet, elismerésemet a közreműködőknek azért, hogy ezt a munkát 
elvégezték. Olyan rendszerben kísérelték meg a kétszakosságot bevezetni, ami ab ovo 
egyszakosságra épült. A bolognai rendszerre gondolok, aminek a kétszakossá tétele nem 
csekély szofisztikált erőfeszítést követel. Úgy tűnik, hogy sikerült. Természetesen a 
tanárképzés bolognai rendszerbe való integrálása, illesztése nem nevezhető további kihívások 
nélkül valónak. Egypár dolgot szeretnék csak említeni, ami engem elgondolkodtatott.  

Ezek közül az első az, hogy az OKNT elé kerülő anyagban talán szerencsésebb lett 
volna; hogyha magát a főszöveget is megkapják az OKNT tagjai. Ugyanis a 15/2006-os 
rendeletnek a tanárképzést javarészt koncepcionálisan, filozófiai síkon a kulcskompetenciákra 
való kihegyezése történt. Ha ezt az OKNT tagjai látják – és vélelmezem, hogy látják –, akkor 
egyértelmű lenne ennek az ellentmondásnak a feloldása, hogy a kis kkk-kban, a kis szakmai 
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kkk-kban milyen ismeretkörök szerepelnek és nem elsősorban speciális kompetenciák. 
Vannak kompetenciák is, de úgy tűnik számomra, megint csak az ismeretkörök dominálnak. 

Ami engem az – ki tudja, milyen metamorfózison átment – anyag hozzám eljuttatott 
változatában egy kicsit zavar, az az, hogy miután jól tudjuk – legyünk őszinték egymással –, 
hogy a tanárképzés koncipiálása metszeteket teremt, ellentéteket generál, kimondom – nem 
akarok ezzel senkit megbántani –: a szakmák, a diszciplínák és a pedagógikum között, a 
főiskolák és az egyetemek között látok egy olyan veszélyt, hogy a vitatkozás a kreditekről 
szól. Cserébe azonban nem nagyon látok utalást arra, hogy például a szakmai modulba 
illesztett módszertan minimum hány kredittel kell hogy szerepeljen majd akkor, amikor a 
MAB tanárképzési bizottságának döntést kell hoznia. El tudom képzelni, hogy a 16/2006-os 
tartalmazza azt, hogy minimum hét kredit - van egy olyan sejtésem -, de azért jobb lett volna. 
A matematika kis kkk-ban egy eléggé szofisztikált kreditallokációt láttam, de ezt ebben a 
hozzám eljuttatott anyagban – ami, mint tudjuk, nem tükrözi a kormány álláspontját – nem 
láttam. Nem láttam azt, hogy miért kell azt kigyomlálni, amit a szakma képviselői oly nagy 
erőfeszítések árán oda beillesztettek. Lehet, hogy nem kellett volna keresnem, és akkor nem 
lennék ilyen hiányérzettel telített.  

Természetes, hogy további beszélgetések tárgyát képezheti, és a MAB ez irányú 
törekvése jól kitapintható, hogy bizonyos kérdéseket az FTT, a 289/2005-ös, a 16/2005-ös is 
nyitva hagy: ez a bemenet kérdése, a feltételek kérdése, a szűrők kérdése a bachelortól a 
tanári mesterfok felé haladó hallgatók kiválasztása, szűrése. Vannak olyan elképzelések, hogy 
a bachelor után a tanári előkészítő 10 kredit keretei között volna célszerű valamilyen módon 
tükröt tartani a hallgatók elé, rádöbbenteni őket arra, hogy alkalmasak-e a tanári pályára, és 
ha nem, akkor valami tapintatos, empatikus módon terelgetni őket más szakmák felé. Ebből a 
meggyőződésemből fakadóan is van hiányérzetem. A MAB ugyan megfogalmazott 
elvárásokat a már működő 10 kredites pedagógikum modul tartalmával kapcsolatban – ez 
letölthető a MAB honlapjáról –, nagy tisztelettel kértük, Fésűs elnök úr eljuttatta miniszter 
úrhoz a kérelmét, hogy legyen olyan kedves a munkálatok során az illetékes szövegező 
bizottság átemelni vagy kiegészíteni azt a négy pontot, amit én most hadd ne soroljak fel, de 
két dolgot nagyon kértünk. Az egyik a tanárjelölt hallgatóknak az iskoláról, az életről való 
naiv képzeteinek, pedagógiai képességeinek feltárása és reflektív módon, kiscsoportos módon 
való fejlesztése, a másik pedig, ami személyes meggyőződésem – ezt nem győzöm 
hangsúlyozni – egyfajta iskolatörténeti, kultúrtörténeti megalapozottság, egyfajta műveltség, 
egyfajta kultúrtörténeti műveltség az iskoláról, nem feltétlenül egyetemi szinten, hanem 
egyfajta rávezető, bevezető kurzus keretei között. Ez úgy hiányzik innen, hogy – engedjék 
meg – Lepsénynél még megvolt, de ebből a szövegből teljes egészében hiányzik.  

Elfogadom, hogy a főszöveget nem akarták változtatni – bár nem tudom, miért. 
Nekem vitatkozni kellett a művészeti terület képviselői között az Akadémia képviselőivel. 
Nem volt könnyű. Nem tudtam őket meggyőzni, egyebek között ezért is hiányzik a művészeti 
blokk. De azt el kellene dönteni, hogy mi az, ameddig elmegyünk. Ha most kimondjuk, hogy 
a főszöveget nem változtatjuk meg, akkor nem történik semmi, ami pontot tehetne ennek a 
folyamatnak a végére. Nem szeretném felerősíteni azokat a hangokat, én csak közvetítem a 
MAB elnökének az álláspontját, amit néhány nappal ezelőtt hallottam: úgy tűnik számára, 
hogy a szakmákat – és itt most a művészetekre gondolok – nem meggyőzték, hanem 
legyőzték. Én félek ettől, és azt kérdezem, vajon miért nem lehetett egy kicsit kodifikáltabb 
egyeztetési folyamatot végrehajtani, és miért nem lehetett olyan grémiumok véleményét 
beépíteni a rendeletbe, amelyek szerintem szakmai súllyal érveltek például a tíz kredit 
tartalmát illetően.  

A bemenet abszolút tisztázatlan. Ki fog bekerülni a tanárképzésbe? Ki képes arra? Az, 
aki kiváló matematikus? Én elfogadom, lehet. De hogy a csudába és ki bizonyítja majd be 
nekem azt, hogy minden kiváló matematikus kiváló tanár? Nem látok a 10 kredites modulban 
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koncepcionálisan előírást, elvárást arra vonatkozóan, hogy az intézmények szíveskedjenek 
kiscsoportos munkában segíteni a bachelorból tanárságra vállalkozóknak a 
személyiségfejlesztését. 

És ugyanígy hiányzik a kimenet. Én beszélgettem Katalinnal telefonon, mert nekem 
most mint a MAB ad hoc bizottsága elnökének dolgom az – isten látja lelkem, nem kívántam 
ezt a tisztséget -, hogy gondolkodjak a tanári képesítő vizsga tartalmán. Nem látok 
iránymutatást sem a rendeletben, sem a törvényben arra vonatkozóan, hogy egyáltalán mikor 
kell: a képzés végén vagy az összefüggő féléves gyakorlat végén. Nagyon félek attól, hogy ha 
a rendelet nem ad támpontokat, elindulnak az olyan irányú törekvések, hogy töltsük meg ezt 
lehetőleg minél központosítottabb tartalommal. Hadd mondjam el, én már látok olyan 
törekvést is, hogy központi előírás legyen, hogy kémiából például vagy biológiából legyen 60 
záróvizsga-tétel, ebből 50-et az adott szakterület országosan kiemelkedő képviselői írjanak 
elő országosan.  

Tisztelt Országos Köznevelési Tanács! Ilyenkor gondolom azt, hogy föllapozom a 
naptáramat, és megnézem, hogy az ötvenes éveket írjuk-e, vagy pedig 2007-et. 

Elnézést kérek a hosszúra nyúlt litániáért – köszönöm szépen.  
 

(Az ülés vezetését Szebedy Tas alelnök veszi át.)  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Elnézést kérek, elnök úr egy rövid időre kiment. 
A hozzászólásokat együtt hallgatnánk meg, és utána a reagálást, mert Hunyady úr 

jelezte, hogy neki is véges a részvételi lehetősége.  
 
DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Tisztelt Országos Köznevelési Tanács! Tasnak igaza 

volt, amikor az életkoromra hivatkozott az imént. Ebben az életkorban… (Szebedy Tas: Nem 
teszem többször.) Igazad volt. Ebben az életkorban én rosszul viselem, ha nagynyilvánosság 
előtt az igazmondásomat vonják kétségbe. Ezért szeretném kinyilvánítani, hogy álláspontomat 
fenntartom: ez a szöveg, amit legutoljára az internetről letölthettünk, nem azonos azzal az 
előterjesztéssel, amit a Magyar Akkreditációs Bizottság a júniusi ülésén tárgyalt, jobban 
hasonlít arra a változatra szerkezetében, szövegében, a vitában elhangzott határozatokban, 
amit a MAB a májusi ülésén tárgyalt és ott átdolgozásra javasolt. Nem kívánom most a tanács 
idejét azzal terhelni, hogy ezt szövegszerűen bizonyítsam, gondolom, meglesz ennek a 
fóruma; ebben talán inkább a MAB illetékes.  

De miért teszem ezt ilyen makacsul? Hiszen elpirulhatnék, és mondhatnám, hogy 
pardon. Azért tartom ezt fontosnak, mert a tanárképzési rendelet egy törékeny virág. Itt most 
Béla is utalt arra a hozzászólásában, hogy a Magyar Akkreditációs Bizottságnak nem volt 
könnyű dolga ennek a képzési követelményrendszernek az elfogadtatásával, mert nagyon erős 
szakmai nyomás volt különböző szakmaiságok oldaláról az úgynevezett pedagogikummal 
szemben. Most csak hivatkozom Dobszay Lászlónak a meglehetősen gyenge színvonalú 
fogalmazványára, de ez tükröz egy álláspontot. Ebben a helyzetben azt voltunk hivatottak 
igazolni, hogy bizony a mestertanár nem azonos a mestertudós emberrel, egy magyartanár 
más kompetenciákkal rendelkezik, mint egy irodalomtörténész vagy egy levéltári kutató. A 
rendeletben ezt a szellemiséget üdvözöltük és megszerettük, sőt annak idején küzdöttünk érte. 
Egy silányított változata a kimeneti követelményeknek sajnos érveket, fegyvert ad azoknak a 
kezébe, akik ugrásra készen állnak. Legjobb tudomásom szerint az Oktatási Kerekasztal 
levélben kérte a miniszterelnököt, hogy vonja vissza a tanárképzési rendeletet. Tehát ugrásra 
készen állnak ezek a szakmai körök – ez ügyben a Dobszay-cikk tényleg csak egy halvány 
szoprán szólam –, arra hivatkozva, hogy lám-lám, mégsem tudott a tanárképzési szakma 
felmutatni erős, ütőképes, érvelhető specialitásokat a mestertanár és a mestertudós közti két 
elkülönülő értelmiségi pálya különbségeire. Ezért nagyon fontosnak tartom, hogy azok a 
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tanulságok, amelyek a MAB második, júniusi vitáján elhangzottak a maguk konkrétságában 
is, a végleges rendeletben visszatükröződjenek. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. Közben visszajött elnök úr, de folytatjuk a 

hozzászólásokat. 
 
DR. HADHÁZY TIBOR: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Tanács! Mivel most a 

kérdések és a hozzászólások kvázi együtt zajlanak, mély tisztelettel először két kérdést 
szeretnék megfogalmazni a miniszteri rendelet módosításával kapcsolatban, illetve talán csak 
az egyik kapcsolódik erőteljesebben ehhez az anyaghoz, amelyet most megkaptunk. Nagy 
valószínűséggel az én ismereteim hiányosak, tehát tisztelettel kérnék segítséget, 
felvilágosítást, tájékoztatást az 1. § bővülését illetően. A korábbi rendeleti szöveg, amely az 
1-6. osztályban legalább egy műveltségi területen tette lehetővé, látta el a tanítói alapképzési 
szakon végzettek alkalmazását, most „a közoktatási törvényben meghatározott nem 
szakrendszerű oktatás oktatás-nevelési feladatainak ellátása” szövegrésszel bővül. Tehát mit 
takar ez egészen konkrétan, hogyan készítjük föl erre a tanítókat, satöbbi, satöbbi? Mert azt 
érzékelni kell, hogy amikor a ’90-es évek közepén a tanítóképzés – ami, mély 
elkötelezettségem és családi hagyományaim alapján is mondhatom, őszinte szívügyem – 
hároméves képzésből négyévessé avanzsált, akkor elveszett egy nagyon fontos képzési 
lehetőség, ami most már idejét múlta nyilván, nevezetesen a tanító-tanár szak lehetősége, 
akkor még főiskolai rendszerben. A műveltségterületi képzést az én tapasztalataim és mások 
tapasztalatai szerint is a szakma igazából emiatt sosem, vagy nagyon nehezen, vagy nem 
kellően fogadta el és fogadja el a mai napig. Itt a szakmáról van szó. (Dr. Hunyady Györgyné: 
Melyik szakmáról?) A fizikáról, a magyarról, a történelemről. Mert amíg úgy volt, hogy 
tanító-magyar szak, ezt tudták kezelni és értékelni, teljes szakként kezelték. A műveltségi 
területtel úgy érezték, hogy veszteség érte őket, satöbbi. Tehát ezt erre értettem. Ez az egyik 
kérdésem. 

A másik kérdésem az, hogy ebben a kormányrendeletben és a mellékelt kkk-ban is 
nagyon széles körű, újszerű pedagógus mesterszakok, illetve mesterszakon kkk-k jelennek 
meg. Módom volt az Országos Köznevelési Tanács delegáltjaként tegnap részt venni a 
Felsőoktatási és Tudományos Tanács ülésén, ahol külön munkaanyagként meglehetősen 
hosszan került tárgyalásra a diplomás pályakezdők lehetőségeit méltató anyag, amely a 
Gazdaság- és Vállalatelemző Intézet tollából származik. Bár külön a pedagógusképzés 
területét nem vizsgálták, markánsan azt az eredményt fogalmazták meg az ezer kérdezettre 
kiterjedő vizsgálódás nyomán, hogy a felhasználói szféra nem érti ezt a rendszert, nem tudja, 
hogy a BSc mire való, azt meg, hogy az M mire való, pláne nem, nem érti, hogy hogyan, mire 
lehet alkalmazni az ott végzetteket. Nyilvánvalóan ez kommunikációs hibákat is rejthet 
magában, satöbbi, satöbbi. Ezért a kérdésem az, hogy ezek reális közoktatásbeli igényeken 
alapulnak-e, várható-e itt valamilyen felmérés, nyugszik-e ez azon, hogy az elhelyezkedési 
kondíciók javulnak, ténylegesen áldozni fognak-e ilyen státuszok létesítésére. Nem vitatom 
én az indokoltságát, hiszen ezzel mélyen egyetértek, és nagyon köszönöm az elemző, 
bevezető mondatokat is - Hunyady professzor úr különösen jól érzékeltette azokat a 
problémákat, amelyek a készítés során felmerültek szakmai oldalról, rektor úr volt kedves 
megvilágítani a helyzetet a tárca részéről, és Rádli Katalin főosztályvezető asszony is 
problémaérzékenyen ismertette meg velünk a kérdést -, de ezt a kérdést meg szerettem volna 
fogalmazni minden nagyrabecsülésem és tiszteletem mellett.  

Nem tudom, hogy van-e hozzászólási lehetőség - mert akkor folytatnám, hogy ne 
kelljen még egyszer elkezdenem -, vagy pedig most csak kérdések vannak. 
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ELNÖK: Nem, a hozzászólások is hangozzanak el, ha lehet, egy körben. 
 
DR. HADHÁZY TIBOR: Akkor igyekszem gyorsítani egy picit, és megpróbálom 

nagyon röviden elmondani még azokat a gondolatokat, amelyeket a BSc-vel, illetve 
egyáltalán a Bologna-struktúrával kapcsolatban fontosnak érzek ezen a területen megemlíteni. 
Volt már alkalmam ezekről szólni, most tehát csak utalok professzor úr elhangzott 
értékítéletére azt illetően, hogy a magyar Bologna-struktúra hogy is épül föl, mit érint 
markánsan vagy szinte kizárólagosan, és mit nem érint. Ezzel én mélységesen egyetértek, 
mert így van. Ugyanakkor azt kell mondanom, hogy nagy fájdalmamra és minden 
várakozásommal szemben – és ezzel biztos nem csak én vagyok így – ezt a strukturális 
változást e területen sem kísérte metodikai és tartalmi megújulás, és az én legnagyobb 
hiányérzetem innen táplálkozik. 

Amikor most is át tudtam futni a mesterszakokat – és nyilván nem ismerem 
mindegyiket, én a reál mesterszakokat igyekeztem megnézni -, szomorú szívvel konstatáltam 
azt, hogy a rendszerben kódolva van egy óriási szakmai feszültség, hiszen a Bologna-
rendszernek azt az alapvető elvárását, hogy a BSc-képzés gyakorlatorientált, nem tudta 
teljesíteni, legalábbis a mi területünkön nem nagyon. A tól-ig határok azt eredményezték, 
hogy a BSc-képzés tartalmai a korábbi egyetemi képzés ötéves tartalmait tartalmazzák, és 
óriási kínba kerültek a korábbi 40 kredit felhasználásával a szakmai testületek, mert nem 
tudtak mást tenni, mint elkezdték ezt ismételni. Én most nem tudom megmondani, hogy ezt 
úgy kell-e érteni, mint egymásutániságot vagy mint egymásmellettiséget. Ezt a feszültséget a 
szakmai testületek oldaláról mindenképpen nagyon súlyosnak, nehezen kezelhetőnek és a 
kiküldött anyag tanúsága szerint feloldhatatlannak is éreztem.  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Van-e még kiegészítés, hozzászólás? (Jelentkeznek.) Négy hozzászólás van 

még. Horn György! 
 
HORN GYÖRGY: Köszönöm. Tisztelt Tanács! Nekem inkább kérdéseim vannak, 

mintsem hozzászólnék. Az egyik, hogy elsőrendű jogforrásról beszélünk, nevezetesen egy 
miniszteri rendeletről. A kérdésem a közoktatási törvény vonatkozó képesítési 
rendelkezéseire vonatkozik, amik számos anomáliát tartalmaznak. A hetekben például több 
mint kétszáz művészeti alapiskolának a bezárása vagy életben maradása a képesítési 
dilemmák egyik ilyen alapja, hogy milyen folyamat, hogy zajlik ez le. A közoktatási törvény 
vonatkozó részének a módosítása szerintem sürgős ügy. El is szaladt egy kicsit a felsőoktatási 
törvény és a közoktatási törvény egymástól. 

A másik a posztgraduális képzésre, a korábbi főiskolai képzésekre vonatkozik. 
Mindannyian tudjuk, legalábbis nagyon sokan tudják, hogy a súlyos alapdilemma, hogy a 
továbbképzési rendszer, mivel ma nincs szintemelés, tehát a főiskolai végzettségűek ugyanazt 
a végzettséget posztgraduális képzésben nem szerezhetik meg. Tehát egy más mellett ülnek, 
ugyanazon a képzésen, és a végén az egyiknek főiskolai diplomája lesz, a másiknak egyetemi, 
ugyanabban a csoportban. A kérdés, hogy van-e erre vonatkozóan... Itt egy kétlépcsős – bár 
inkább az a kérdés, hogy ez két lépcső vagy két terasz, ezt most nem tudjuk, de ebbe most ne 
menjünk bele. Van-e erre, magára a továbbképzési rendszerre vonatkozó terv a 
jogszabályrendszerben. Megint azt kell mondanom, hogy törvényi vonatkozásai is vannak: az 
1979/93-as elég szigorúan szabályozza a végzettségi követelményeknél. 

A harmadik, ami már közvetlenebbül érint engem is, a gyakorlóiskolák státuszára 
vonatkozó dilemma. Professzor úr ugyan említette az optimista megközelítését a kormányzati 
törekvésben, de szeretném ennek a törvényi, jogszabályi garanciális részét legalább 
megkérdezni, hogy vannak-e erre tervek vagy elszánások. Távlatilag számos alkalommal 
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előkerült, hogy az elitképzésben szerzett gyakorlat nem kifejezetten adekvát a tényleges 
gyakorlattal, másrészt a megnövekedett gyakorlat és az ehhez hozzárendelt kapacitások. Itt 
rendezetlennek látom még a fenntartói kört is. Ez megint törvény, mégpedig a költségvetési 
törvény dilemmája: a kétszeres normatívához való hozzájutás módja abszolút rendezetlen. Itt 
is számos egyetemi ember van, aki tudja jól, hogy a gyakorlóiskolák pénze beesik a 
nagykalapba, és onnan hullik alá – ez a sovány tehén sovány gyereke című kérdés. Van-e 
olyan elképzelés, hogy ennek a kiterjesztésére más megoldások is megjelennek? 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Cseh Sándor! 
 
DR. CSEH SÁNDOR: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Tanács! Nagyon üdvözlendő, hogy a 

tanárképzés mesterszakon van és egységes. A négyéves tanítóképzés pozitívuma, egyébként 
nagyon támogatandó az a féléves szakmai gyakorlat, ami megvalósul. Egyértelműen állítjuk, 
hogy ez a gyakorlatorientált négyéves tanítóképzés a tanítóképzésre volt pozitív hatással. Úgy 
gondoljuk, hogy a pedagógusképzésre, a tanító- és óvóképzésre az a tanári szakképzettség, 
illetve a rendelet pozitív hatással lesz. Azért hangsúlyozom ezt, mert azt gondolom, óriási 
probléma, amit most a felvételi eljárások rendszerében láthatunk: hogy a tanítóképzés 
ponthatára – hangsúlyozom: országos ponthatára – 87 pont. Megdöbbentő, elszomorító, és ez, 
ha úgy tetszik, társadalomkritika, ami most történik.  

A másik jelenség, ami a tanítóképző főiskolákon, illetve intézményekben fellelhető, 
hogy a tanítói szakon tanuló hallgatók másod- és harmadév folyamán otthagyják a képzést, 
megszüntetik hallgatói jogviszonyukat, és új területre mennek át. Valamit tenni kell. Ez a 
folyamat is elősegítheti, hogy tegyünk. Nagyon szeretném finomhangolásként elővezetni azt, 
hogy a tanítóképzés műveltségterületeit valamilyen szempontból a későbbiekben, a bemeneti 
oldalról lehetőleg vegyük figyelembe. Ha most megnézzük ezt a rendeletet, néhány területen 
tapasztalhatjuk. 

A másik dolog a második tanári szakképzettség. Nagyon hasznos lenne egy tanítónak. 
Ha nem szerezheti meg az első tanári szakképzettség nélkül, akkor ez zsákutca. Az lenne a 
cél, hogy legyen a lineáris folyamatban a tanítónak továbblépési lehetősége, de ne 
szükségképpen úgy legyen lehetősége, hogy tanár legyen, szaktanár, hanem mesterszinten 
olyan szakképzettséget szerezzen, amit egy negyedik vagy egy hatodik osztályban tud 
hasznosítani. Nagyon szerencsés lenne ezt finomhangolásként az elkövetkező időszakban 
megvalósítani, pontosan azért, hogy társadalmi szinten legyen érdeke a 18 éves fiatalnak 
tanítói szakra belépni. Mert ez a 87 pont azért azt jelenti, hogy ennek a pályának jelen 
pillanatban nincs vonzereje.  

 
ELNÖK: Szenes György! 
 
DR. SZENES GYÖRGY: Köszönöm szépen. Az egyik kérdésemet Horn Gyuri elég 

erőteljesen érintette, de azért megerősíteném azt a gondolatomat, hogy a gyakorlóhelyek 
kijelölése egy óriási probléma, és az elkövetkező időszakban még nagyobb lesz, hogyha még 
féléves gyakorlat lesz. A minisztériumnak meg talán a felsőoktatási intézményeknek egy 
óriási gondja, hogy mi módon tudja ezt megtalálni. Világosan látszik, hogy a középfokon 
mindösszesen alig 30 százalékot képviselnek a gimnáziumok, tehát nagyon célszerű lenne a 
szakképző iskolákba, a szakiskolákba – az életnek egy kicsit nehezebb terepeire – vezényelni 
a tanárjelölteket. 

Van-e erre valamilyen elképzelés, pénz, paripa? Látszik-e ebből valami? A szakmai 
tanárképzésben hasonlóképpen óriási probléma, a mérnöktanár-képzésben. Ezt inkább Rádli 
Katinak címezném. 
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A második kérdés, hogy nagyon sokan, több módon dicsértük már a bolognai 
folyamatot, a többlépcsős képzést. Ez valószínűleg – sőt biztosan – kiválóan működő dolog a 
mérnökképzésben. Biztosak vagyunk mi abban, hogy ez a fajta kétlépcsős képzés a 
tanárképzésben is járható? A képzési követelmények kapcsán jött ez nekem elő, hogy mi a 
munkaerő-piaci relevanciája a bachelornak. Van? Nincs? A képzési követelményekbe való 
bepillantásnál még inkább elbizonytalanodtam, hogy fogja-e a munkaerőpiac keresni azt, aki 
ezen kkk alapján bachelor végzettséget fog szerezni. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Erre egyetlenegy mondatot hadd mondjak. Az OKNT-nek ebben a 

problematikában egy külön témaköre van, tehát erről részletes vitát is terveztünk, azzal 
együtt, hogy nyilván ebben az összefüggésben fölmerült. 

Hunyady Zsuzsa! 
 
DR. HUNYADY GYÖRGYNÉ: Tisztelt Tanács! Gondolom, itt elsősorban a 

tanárképzés van terítéken, de óhatatlanul a pedagógusképzés más ágai is. Bár Cseh Sándor 
kollega erről több mindent elmondott, mégis néhány dolgot szeretnék leszögezni. Például azt, 
hogy az óvó- és tanítóképzésben ez a többlépcsős lineáris képzés nagy előrelépés és nagy 
pozitívum, és ezt az egész terület így értékeli. Mégpedig azért, mert meg tudtuk őrizni azokat 
a képzési erényeket és eredményeket, amelyek eddig megvoltak; megmaradt szigorú 
kivételként a négyéves tanítóképzés, ami más bachelor szinteken nem négyéves vagy 
általában nem négyéves, ugyanakkor megnyílt a lehetőség a továbblépésre és ezzel egy 
képzés évszázados zsákutca jellege megszűnt, mert nem az a helyzet, hogy sehová nem 
tudnak továbbmenni a hallgatók, hanem pedagógia mesterszakra rendszerszerűen tudnak 
továbbmenni. Ez pontosan az, amit igényelnek a kollegák, hogy nem kell feltétlenül a 
tanítónak tanárrá lenni ahhoz, hogy egy emeltebb szinten tudjon tanulni, hogy mester szinten 
el tudjon mélyedni olyan stúdiumokban, amik a munkájának minőségét emelhetik, tudását 
feltétlenül kiszélesítik, világosabbá teszik. Ezért van az, hogy a tanító- és óvóképzésben 
magával a képzési szisztémával, a bolognai rendszerrel szemben nemhogy nincs ellenállás, 
hanem örömmel fogadtuk. 

A másik kérdésnél, amit Hadházy kollega föltett - nem nagyon érdemes a múltban a 
műveltségi területekkel kapcsolatban elmélyedni -, egy kicsit azért horkantam föl, hogy 
milyen szakma, mert nemcsak a fizika szakma, hanem sok minden más is szakma. Szóval azt 
gondolom, akkor sem az volt a cél, és ha a szakma ezt kifogásolta, akkor nem tudtuk talán 
megértetni magunkat, hogy tanárokat képezzünk a műveltségterületen, soha egy pillanatig 
sem. Nem is folytatnám ezt tovább. Természetesen része volt ebben a műveltségterületi 
koncepciónak, annak a gondolatnak is, hogy esetleg az alapképzés négy éve megnyúlik, 
hatéves képzés lesz, és akkor más típusú tanító kell. Sok helyen, kis helyeken mind a mai 
napig a műveltségterületes képzettség alapján a tanítókat alkalmazzák 5-6. osztályban is a 
saját műveltségterületeken, de ez a múlt. 

Ami ezt az ominózus rendeletet illeti, és hogy mi van most az 5-6. osztályban a 
törvény módosításával, az egy viszonylag egyszerű dolog. Zárójelbe téve, hogy helyes-e a 
közoktatási törvényben az a faramuci megoldás, hogy az 5-6. osztály idejének 20-50 
százalékában nem szakrendszerű képzést kell folytatni; ezt most tegyük zárójelbe, mert nem 
ez a dolog ide tartozó része. Ha már így van, a rendelet előírja, hogy tanító típusú 
képzettséggel rendelkezők, azaz tanítók is fölmehetnek, merthogy éppen nem szakrendszerű 
képzés kell az 5-6. osztályban, erre alkalmasnak vélte a törvényhozó – azt hiszem, joggal – a 
műveltségterületen végzett tanítókat. A tanároknak pedig… (Közbekérdezés: A négy- 
hatosztályos gimnáziumról nincs szó?) Nincs a négy-hatosztályos gimnáziumról szó, vagy a 
hat-nyolcosztályos gimnáziumról, hanem általános iskoláról van szó. Egyébként pedig a 
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tanároknak előírja 120 órás vagy a felsőoktatásban szakirányú képzésben olyan típusú tudás 
megszerzését, amit úgy jelez, hogy tanító típusú, vagyis a képességfejlesztés sajátos 
módszereit. Úgyhogy talán itt most épp a helyén van ez a műveltségterületi képzés. 

Köszönöm szépen.  
 
DR. PUKÁNSZKY BÉLA: Rövid leszek, nem élek vissza az ügyrendünkkel, 

köszönöm szépen a másodszori megszólalás lehetőségét. 
Ha az előbb egy kicsit úgy tűnt a Köznevelési Tanács tisztelt jelenlévő tagjainak, hogy 

kritikus vagyok, akkor most hadd pengessem a megértő konciliáns szakember húrjait, ha 
egyáltalán magamat szakembernek nevezhetem. A következőről van szó. Az egy abszolút 
természetes dolog, hogy egy ilyen sokszínű, sok kompetenciát, tudást, képességet 
fölvonultató grémium, mint az OKNT egyes tagjai mindannyian a saját optikánkon keresztül 
szólunk hozzá az adott koncepciókhoz, dokumentumokhoz és rendeletekhez. Ez nagyon jól 
van így, de visszakoznék az első hozzászólásomhoz képest. Amit én megfogalmaztam, az egy 
bürokratának a félelme, akinek majd a beadványok sokaságával kell megbirkóznia, ha elindul 
a tömeg. Már elindult, jelzem, a MAB-nál már gyülekeznek a beadványok. Nem az önök 
problémája ezt megoldani, mi megoldjuk. Én egy filozófiai szintű, elvi jellegű kérést 
szeretnék megfogalmazni.  

Nyilvánvaló, hogy ez a rendelet is egy jól kitapintható felsőoktatás-politika alapján 
jött létre. Azt gondolom, hogy ez a felsőoktatás-politika jelen esetben egy kicsit a 
tanárképzésnek a pedagógiai-pszichológiai összetevőire helyezi a hangsúlyt, és megkísérli 
egységes szakként kezelve a tanári szakot legalábbis harmonizálni a szakmai kompetenciákat 
és a kifejezetten a pedagógiai, pszichológiai, tanári kompetenciákat. Én ennek mindenféle 
minőségemben örülök, és arra szeretném kérni, buzdítani már-már esedezve a Köznevelési 
Tanács tisztelt jelenlévő tagjait, hogy támogassák ezt a koncepciót. Fogadják el, hogy ez a 
rendelet tele van a gyerekbetegségek összes szindrómájával, ezen még nemcsak 
finomhangolást kell végezni, hanem csiszolni is kell és tovább kell fejleszteni, de adjanak egy 
esélyt annak, hogy a tanárképzés 2008 őszén elindulhasson, mert ha ez nem történik meg, 
annak viszont beláthatatlan veszélyei lesznek. 

Köszönöm szépen.  
 
DR. MIHÁLY OTTÓ: Nagyon egyszerűvé vált a helyzetem. Az egyik dolgot, amihez 

szerettem volna hozzászólni, pontosan megfogalmazta Hunyady kolleganő, ezért nem is 
ismételném meg, a nem szakrendszerű oktatással kapcsolatos értelmezési problémát. Tehát 
ehhez nem fűznék hozzá semmit; ez a törvényben van, ennek meg kellett teremteni ebben a 
rendeletben a megfelelő hozzáilleszthető alkalmazási lehetőséget. 

A másik kérdés, amivel akartam foglalkozni, a következő. Végigcsináltam különböző 
helyzetekben, bizottságokban és mindenütt idestova öt évet, de inkább hat-hét évet, és azt 
azért szeretném elmondani, hogy ez részemről az egyik legélvezetesebb szakmai tapasztalat 
volt. Miközben - akikkel együtt dolgoztam, tudják - időnként elég furán is ki tudtam fejezni 
az egyet nem értésemet bizonyos dolgokkal, ettől függetlenül ez egy olyan folyamat volt, és 
ez nagyon fontos, amelyben először volt lehetőség a felsőoktatási törvény egyik 
hozományaként arra, hogy a közoktatás is intézményesített formában próbálja érvényesíteni 
az érdekeit a tekintetben, hogy ő milyen embereket akar alkalmazni. Amíg eddig teljesen 
természetes volt, hogy az ipar területéről és egyéb területekről, a gazdaság területéről 
állandóan megmondják, hogy ez nem kell nekünk, az kell nekünk, meg így tessék meg úgy 
tessék, ebben a dologban, itt egy érdekes folyamat volt, hogy a legnagyobb felhasználó nem 
szólhatott bele abba, hogy milyen tanárokat képezzenek. Ez az álláspont ma is létezik 
egyébként, hogy a szakmák bizonyos képviselői úgy gondolják, abba ne szóljanak már bele, 
hogy ők milyen tanárokat képeznek – bár nem ők fogják „használni” a kijövő szakembereket. 
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Ez egy nagyon nagy előrelépés volt, és ez azért megjelenik még a kis kk-kban is. Miközben 
én magam is látom, hogy egy sor esetben félsikerek, negyedsikerek stb. történtek ebben a 
dologban. 

Azt borzasztóan fontosnak tartom, hogy olyan kompromisszumok születtek – és 
tulajdonképpen nem hiszek az igazán jó kompromisszumokban –, amelyek a 
kényszerhelyzetben mindkét felet arra nyomták, hogy valamilyen módon azért próbálja 
akceptálni a másik érdekeit ebben a dologban. Azt ugyanis látni kell, hogy ameddig ez a 
struktúra, hogy az egyetemek képezik a tanárokat, és nem egy tanárképzési ügynökség 
kezében van a tanárképzés, amely kiosztja ezeket a feladatokat akár az egyetemeknek, akár 
nem azoknak – azaz megmondja, hogy mit rendel meg –, addig az egyetemen belüli 
érdekrendszerek keményen bele fognak szólni ebbe. Ez természetes, kiiktathatatlan. Azt 
elvárni, hogy majd olyan kis kk-k születnek, amelyet mindenki nagy örömmel üdvözöl, és 
felállva megtapsol, szerintem teljes mértékben illúzió. Ezt az egészet azért mondtam, nehogy 
abba a hibába essünk, hogy ilyen illúziókat kergetve hagyjuk magunkat beterelni egy olyan 
helyzetbe, hogy elcsússzon ennek a rendeletnek a megszületése, és ezzel a már bent lévő 
hallgatóknak nem tudnánk megmondani, hogy ha túljutnak az első három éven, 
tulajdonképpen mi a csodára jelentkezhetnek a továbbiakban. Ezt nem szabad megtennünk, 
még akkor sem, ha nagyon sok esetben én is elfogadom, hogy vannak ebben megoldatlan 
problémák.  

Nagyon fontosnak érzem, mert van jelenleg egy olyan lehetőség, hogy akik most 
keltek fel, azok azt hiszik, hogy a hajnal is most hasad ebben a dologban, és úgy gondolják, 
hogy akkor most újra kell kezdeni a napot. A nap estefelé tart, és ezt tudomásul kell venni: 
nem fog most, ebben a pillanatban újra reggel lenni.  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Iker János! 
 
DR. IKER JÁNOS: Tisztelt Bizottság! Azzal kezdeném, hogy elfogadásra javaslom 

ezt az anyagot, azzal, amivel Pukánszky kolléga befejezte. Az teljesen természetes, a 
kompromisszumoknak ez a sorsa, hogy tulajdonképpen mindenki elégedetlen vele. Azt 
gondolom, ez az anyag azt a nézetrendszert tükrözi, amely itt van, a magyar felsőoktatásban. 
Azért én mindenképpen azt mondom, jobb, hogy ilyen rendszer, bolognai rendszer lesz a 
tanárképzés, mert világosabban elválik, hogy mi is az a tanárképzés, ami számtalan dologgal 
összemosódott az egyetemeken, talán kikristályosodik. Nem lesz könnyű dolgunk az 
elbírálásnál, a tanárképző bizottságban meg a szakbizottságokban sem. A hosszú távú 
sikerben egy fontos elemnek látom a 30 órás, 30 kredites féléves gyakorlatot. 
Kulcsfontosságú, hogy ez hogyan történik majd, milyenek lesznek a gyakorlóiskolák, vagy 
például, amin már mi is gondolkodtunk, hogy kistérségenként gyakorlóiskolák arra 
képezzenek embereket, ami a legnagyobb felvevőpiac lesz. És ezeket vajon ki fogja 
karbantartani? Attól azért tartok, hogy Pestről valamelyik 200 kilométerre lévő kistérségbe 
eljutnak az ELTE-ről. Ezért lenne jó, hogy ha fejlesztő és szolgáltató központok létrejönnek – 
ennek a nyomát a TÁMOP-TIOK pályázatokban látjuk, hogy egy kicsit mintha eltolódna 
TIOK-ok felé. Az lenne a fontos, hogy ezek a képző központok a közoktatás és a felsőoktatás, 
a tanárképzés fúziójából jönnének létre, és ezek kísérnék végig ezt a gyakorlatot, ezek 
képeznék ki, választanák ki az iskolákat, a bázisiskolákat, ők képeznék ki a vezető tanárokat. 
És ha ez a fajta dolog működne, akkor talán nagyobb esély lenne a sikerre. Számtalan nagyon 
jó kezdeményezés azon bukott meg, mert kitaláltuk, csak azt nem gondoltuk végig, hogy hogy 
kell azt karbantartani, hogy kell ezt a rendszert megtartani.  

Én ebben bizakodva mondok igent a rendeletre. Köszönöm.  
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ELNÖK: Karlovitz János – és közben azt kérem, hogy ha lehet, röviden próbáljunk 
hozzászólni, mert le kell zárnunk a témát vendégeink meghatározott időintervalluma miatt. 
Tehát Karlovitz János következik, és van-e még egy utolsó hozzászóló? Szabados Lajos – és 
akkor, ha megengedik a kedves OKNT-tagok, utána lezárjuk a hozzászólásokat. 

 
DR. KARLOVITZ JÁNOS: Egy folyamatnak egy lépéséről van most szó. Én bajban 

vagyok, mert magával a lépéssel egyetértek – ez egy tisztességes munka –, én a folyamattal 
nem értek egyet. Az egész bolognai folyamat merev alkalmazásával nem értek egyet az 
egységes pedagógusképzésre. Nagyon kevésnek tartom a mesterszakra a két évet – ez 
kriminális -, másrészt pedig az uniformizálást. Majd öt-tíz-tizenöt év múlva fog ez kiderülni. 
Semmiféle próba, kísérlet erre nem volt, hogy hogy fog ez kinézni a gyakorlatban. Majd 
meglátjuk 5-10-15 év múlva, ha élünk, hogy hogy sikerült. Csak bízni tudok benne, hogy jól, 
hogy elkerüljük a nagyobb bajokat. 

Ez a rendelet nyilván elő fogja segíteni, hogy kipróbálhassuk. Szükség van rá tehát, de 
nincs lelkem támogatni a folyamat részeként, és ezért fogok tartózkodni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Utolsó hozzászólóként Szabados Lajos! 
 
DR. SZABADOS LAJOS: Tisztelt Tanács! Először egy viszonylag egyszerű kérdésem 

lenne, személyeskedő jellegű, Hauser Zoltán kollégámhoz-barátomhoz. Nem is úgy mondom, 
hogy „Rektor Úr!”, hanem úgy mondom, hogy „Zolikám”, mit mondtok most a hároméves 
képzésben részt vevő hallgatóknak, hogy ha nem mehetnek tovább, hol tudnak elhelyezkedni? 
A másik kérdésem: kiderült-e már, hogy 30-33 vagy 35 vagy hány százaléka mehet tovább a 
hallgatóknak, és kik döntik azt el, hogy melyik intézményből hogyan mehetnek tovább. 
Tudom, hogy felvételi lesz. 

Ez az első kérdésem, és egyetlenegy gondolatsorom van még ehhez. Én azon tagja 
vagyok az Országos Köznevelési Tanácsnak – egyike azoknak –, akik tanító szakon 
szereztem képesítést, aztán Egerben, ahol később tanítottam, matematika-fizika szakos 
általános iskolai tanári diplomát szereztem, és az ELTE-n pedagógia szakos előadó lettem. 
Nem igaz tehát, hogy ez a dolog annyira új lenne, csak annyira új, hogy amíg nekem ezt 9 év 
alatt sikerült megcsinálni, most 6 év alatt meg tudják csinálni a hallgatók. Ennyit nyertünk 
vele. 

Én egyetértek azokkal, akik azt mondták, hogy a pedagógusképzésből a tanítóképzés 
jól jött ki a Bolognából, abban az esetben, hogyha a műveltségterületeken kidolgozzák 
átmenettel a szakosodási lehetőséget. Őszintén megmondom viszont, hogy szerintem nem jól 
sikerült a tanárképzés. Amit hallottam, meg amit tapasztaltam, megmondom őszintén, 
sikertelennek tartom, összefüggésben a kérdéseimmel. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. Megkérem Rádli Katalin, hogy válaszoljon, 

illetve a dilemmákat próbálja oldani, másrészt pedig külön kérem – nem tudom, hogy erre 
van-e mód –, hogy ha lehet, ne ezen a fórumon dőljön el, hogy ki mond igazat, ki nem, mert 
ez nagyon nehéz téma az anyagnak a hitelességével kapcsolatban. Két álláspontot 
meghallgatunk, és szerintem esetleg tényekkel el lehet ezt majd dönteni. Utána kérem majd, 
hogy professzor úr és rektor úr is adjon választ az elhangzott kérdésekre. Köszönöm.  

 
DR. RÁDLI KATALIN: Köszönöm szépen. Én alapvetően azokra a kérdésekre 

szeretnék válaszolni, amelyek a jogszabályalkotáshoz, illetve a szabályozási kérdésekhez 
tartoznak. 
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Ugyan Pukánszky Béla visszakozott a kérdésével, de azért nagyon röviden hadd 
válaszoljak erre a dologra. Valószínű, hogy az anyag természeténél fogva rendkívül sok 
benne a szakképzettség. Fönt a honlapon megtalálható a jogszabály melléklete. Amiről senki 
nem szólt, és talán fontos momentum, hogy a vége felé ott van a szakpárosítás és a 
felvehetőség kérdése is. Azt látni kell, hogy itt nem egy alapképzésről lehet minden egyes 
tanári szakképzettségbe bemenni, hanem rendkívül új helyzet, hogy több szakképzettségről is 
be lehet menni egy alapképzésbe. Ezt azért jelzem, mert egy biológia szakra nemcsak 
természettudományi területről lehet a jövőben bemenni, hanem műszaki alapképzésben 
szerzett szakról is, ami egy nyitottságot jelent jelen pillanatban a rendszerben. 

Még nyitottabb a rendszer a második szakképzettség tekintetében. Hogy 
előreszaladjak, Cseh Sándor úrnak is azt szeretném válaszolni, hogy elvileg újabb diplomás 
képzésként kezeli a rendszer a tanító és a hozzá kapcsolódó tanári szakot abban a helyzetben. 
Én azt látom, hogy lesznek erre megoldások; egyes területek, például a technika szak második 
szakként való felvételének lehetősége, tartalmazzák a szakma javaslata alapján a műveltségi 
területre való bemenetet. Ez mindvégig így ment a területen. 

A 10 kredit azt gondolom, hogy nem ennek a kérdéskörnek a része. Erre azért nem 
térünk vissza, mert az elmúlt rendelet alkotásánál kompromisszum született. Ezt a vitát most 
azért nem vetjük föl, mert egyetértési jogot a Rektori Konferencia gyakorol ebben a 
kérdésben, és ez nem került elő. A MAB valóban megtette a javaslatát, viszont a 
kompromisszum keretében ez már a korábbi jogszabály elfogadásakor megfogalmazódott. 

A mesterképzésre való felvétel esetében szakmai feltételt fogalmaz meg, hogy hogyan 
lehet bekerülni első vagy második tanári szakképzettséggel, mesterképzésben a felvétel 
intézményi hatáskör, jogszabály nem fogja szabályozni a felvételi eljárás kérdését. 

A pályaorientáció kérdése a 10 kredites részhez kapcsolódik vissza.  
E mellett még a záróvizsga kérdését vetette fel Pukánszky Béla. A törvény 

egyértelműen azt fogalmazza meg, hogy a záróvizsga szóbeli, írásbeli, majd gyakorlati 
vizsgából áll, ennek mentén a szakterületnek és nem jogszabálynak kell meghatározni jelen 
pillanatban intézményi szinten a záróvizsga kérdését. A MAB-nak benyújtott szakindítási 
dokumentumok ezt tartalmazzák. A korábbi 111/97-es rendelet, illetve a mai gyakorlat, a 
szóbeli, gyakorlati vizsga alapján a képesítővizsga-követelményt a szakterület le fogja tenni. 

Zárásul a művészetet szeretném fölvetni, mert egy nyitott kérdés van, és ez szakmai 
kérdés. Az az elv, amely szerint a szakterületi ismeret egy 120 kredites képzésben egy 
szakterület 40, a másik szakterület 40 és a pedagógiai-pszichológiai elem 40 kredit, az a 
kérdés, hogy ebből kimegy-e egy terület vagy sem. A művész ezt szeretné, Dobszay tanár úr 
cikke erről szól. Tehát a szakmai képzésben elmentünk addig, hogy egyszakos lesz a szakmai 
tanárképzés, és nem kötelező a kétszakosság. A nyitottságban benne van, hogy lehet 
kétszakos, de hogyha végigviszi, akkor a pedagógia-pszichológia valamennyi tanárképzés 
esetében ugyanannyi lesz vagy sem, ezt szerintem már ’97-ben letette a szakma, hogy egy 
tanári képesítési kimeneti követelmény van, és ez alól akkor sem térhetett el a művész, még 
úgy sem, ha másként csinálta. Tehát ezt a művészeti problémát szakmailag az Akkreditációs 
Bizottsággal el kell döntenünk. 

Örülök, hogy Trencsényi László most úgy fogalmazott, hogy alapvetően a 
drámapedagógiával van baj, és nem minden mással. (Dr. Trencsényi László: Nem, én így nem 
fogalmaztam, ezt jegyzőkönyvben kérem rögzíteni. Nem mondtam hozzá a személyemet ért 
sérelmeket.) Természetesen itt is van mód arra, hogy konkrét észrevételek és segítség jöjjön 
ebben a kérdésben. 

A másik kérdést pedig én is úgy gondolom, hogy majd a testülettel rendezni kell. 
Szívesen átadom, amit a MAB-tól kaptam, itt van a kezemben, tehát át tudom adni. 

A Hadházy Tibor által fölvetett kérdésre Mihály Ottó és Hunyadyné Zsuzsa is 
válaszolt. Egyet hadd mondjak: a közoktatási törvény 17. § megmondja, hogy ki mehet be a 
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szakrendszerű oktatásba. A szakrendszerű oktatásba tanító mehet be, akinek műveltségterületi 
képzése van és az a tanár – ez nekem sokkal nagyobb veszély –, aki tanfolyami vagy 
szakirányú továbbképzésben kap felkészítést. A tanfolyami képzés nekem a nagy gond; itt 
semmi más nem történt, mint az, hogy amit a közoktatási törvény a 17. §-ában kimond, az 
megjelenik a képzési és kimeneti követelmények részén is. 

Horn György tette föl a végzettségekhez kapcsolódó kérdéseket. A közoktatási 
törvény azt mondja, hogy adott iskolafokozatra a megfelelő szakirányú egyetemi vagy 
főiskolai végzettséggel lehet menni. Én azt gondolom, hogy a közoktatási törvénnyel jelen 
pillanatban összhangban vagyunk, mert nem lehet a pályáról elküldeni a főiskolai szintű 
végzettségűeket egészen biztos, és közben felnő az a szakképzettségi kör, akik meg egyetemi 
szintű végzettséggel fognak rendelkezni, akik általános iskolában és középiskolában is 
jogosultak a mai közoktatási törvény szerint – ha matematika területen, akkor matematika 
területen, ha egyéb területen, akkor ott – tanítani. Nem mondta ki a közoktatási törvény egyéb 
szabályozó rendszere, hogy ez hogyan alakul. A másik megmondja, hogy múzeumban ki, 
könyvtárban ki, a közoktatási törvény annyit mond, hogy szakirányú végzettségű tanárember 
taníthat. Ezzel teljesen összhangban vagyunk. 

A művészettel is így vagyunk, mert ott is azt mondja, hogy az alapfokú oktatásnak 
megfelelő művészember vagy annak hiányában tanári szakképzettséggel rendelkező. Ez most 
is így fog alakulni, de annyival több lesz, hogy a művészeti területen meg kell, hogy jelenjen 
a tanárképzés, és az veszti hatályát, hogy csak művész tanári szakképzettség nélkül esetleg 
hosszabb távon a művészeti alapfokú oktatásban is ott lesz. 

Egy kérdést kevésbé értettem, mert a magyar felsőoktatásban sosem volt lehetőség 
továbbképzésben végzettségi szintet módosítani, tehát a végzettségi szintet az alapképzés adja 
meg minden területen: tanárképzésben, pedagógusképzésben, mérnökképzésben, 
agrárképzésben. Korábban főiskolai szintű végzettség volt, most egyetemi szintű végzettség 
van, kiegészítő alapképzéssel lehet kiegészíteni egyetemire. Most a főiskolai szintű bemehet 
mesterképzésre, mert a törvény azt mondja, hogy alkalmazás szempontjából ahol főiskolait 
említ, ott az alapfokozatot kell figyelembe venni, ahol egyetemit említ, ott a mesterfokozatot, 
tehát alkalmazás és végzettségi szint elismerésében a hatályos jogszabályok alapján az 
átmenet ilyen értelemben biztosított. A további szakképzettség minden esetben 
szakképzettséget jelentett a közoktatás területén is, és elvileg a közalkalmazotti 
finanszírozásban egy további szakképesítés elismerését jelentette, de nem jelenthette például 
fokozatok közötti osztályugrást, mert az egyetemi szintű végzettség csak kiegészítő 
alapképzésben volt megszerezhető. 

Azt gondolom, hogy nem konzekvensen használtuk – még Iker János sem – a 
gyakorlóiskola fogalmát. Két iskola van: van egy felsőoktatási intézmény által fenntartott 
gyakorlóiskola, és vannak az iskolák, ahol gyakorolnak a pedagógusaink. A gyakorlóiskola a 
mi gondolkodásunkban a felsőoktatásban a kezdeti potenciált adja meg a hallgatójelöltnek, 
jelenleg is csak a bemutató órákat, legfeljebb a kéthetes összefüggő gyakorlatokat tudja ott 
csinálni a hallgató, és néhány intézményt kivéve egyébként külső gyakorlóhelyeken folyik az 
összefüggő gyakorlat. Jogszabály, a 289-es mondja ki, hogy a féléves összefüggő gyakorlat 
nem gyakorlóiskolában folyik elsődlegesen, hanem azokon a bizonyos külső 
gyakorlóhelyeken, ahol nagyon fontos, amire utaltál, János, hogy meg kell találni azt a kört, 
hogy erre hogyan fogunk felkészíteni.  

Ami igazából szakmailag probléma, az az, hogy fél évig ez a jelölt egy iskola 
világában pedagógus lesz. Nevezhetem gyakornoknak, nevezhetem másként, ő fél évig annak 
az iskolának a világában él. Ezt a problémát kell megoldani. Finanszírozás szempontjából – 
mert más kérdésben ez előjött – egyik oldalról a felsőoktatás lába szerint úgy rendezett, hogy 
elismerte a rendszer, ha két és fél éves a képzés, akkor arra jár a normatív támogatás, ami 
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eddig is a finanszírozás fedezetét biztosította ott, ahol a gyakorlóiskolán túl külső 
gyakorlóhelyeken folyik a képzés.  

A másik kérdés az, hogy ha én egy iskolában vagyok, akkor a közoktatás oldaláról 
abban a helyzetben, amiben vagyunk, lesz-e például gyakornoki alkalmazás. Ez az, amit egy 
következő időszakban, ha elindul a rendszer, ki kell dolgozni. (Közbekérdezésre:) Igen, ezért 
mondom, erre kell felkészülnünk a következő rendszerben, és itt van az a következő lépés, 
amiben megint közoktatásnak és felsőoktatásnak nagyon komolyan együtt kell az 
elkövetkezendő időszakban gondolkodnunk.  

Azt gondolom, a pénzre és a gyakorlóiskolák kérdésére válaszoltam Gyurinak. 
Szabados tanár úr, nem tudom, én azt gondolom, amit Sándornak mondtam, hogy az 

újabb diplomás képzéshez kapcsolódóan természetesen tanító is el fog tudni indulni, a 
főiskolai tanár is el fog tudni indulni ebben a rendszerben, ez alakul. 

Egyetlen utolsó kérdés, amit többen föltettek: van-e üzenete a bachelor alapfokozatot 
adó képzésnek. Természetes, hogy ezzel foglalkozni kell. Agrárterületen van. Műszaki 
területen van. Természettudományos területen sosem volt. Ugyanis csak két szakja volt a 
magyar felsőoktatásnak, ahol nem tanári kimenettel mentek ki természettudományos szakon – 
azért ezzel számoljunk egy kicsit, amikor ezt számon kérjük! Csak tanárképzés volt 
természettudományi főiskolai szintű végzettséget adó képzésben két szak kivételével. Ez most 
mesterfokozaton fog megjelenni. Agrárnál megmaradt a főiskolai szintű végzettséggel, 
gyakorlatigényes képzést igényel, műszaki területen szintén megmaradt. A 
természettudomány, bölcsészettudomány szintje elmegy a mesterképzés irányába -de, mint 
mondták, ez egy következő napirendi pont kérdése lesz. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Professzor úr! 
 
DR. HUNYADI GYÖRGY: Nem szeretnék hosszan beszélni. Nagyon hálás vagyok a 

vitáért, ami igen jó légkörű beszélgetésnek tűnik számomra. Egy ponton szeretnék védekezni, 
nevezetesen, hogy a tanítóképzés jól került ki az új rendszerből, a tanárképzés pedig nem 
vagy rosszul. Ezt semmiképpen nem tekinthetjük lezárt dolognak. Én nem zárom ki, hogy a 
tanárképzés rosszul kerülne ki, de még nem rontottuk el. A lehetőség megvan, és az egész 
beszélgetés is abban a stációban van, hogy a nyitás zajlik, egy áttörés kísérlete. Még nem 
mondhatjuk azt, hogy ezt alapvetően, véglegesen és lényegét tekintve elhibáztuk.  

A pozitívumok közül többen említették ezt. Lényegesnek tartom, hogy a 
mesterképzésben most az a világi cél jelent meg, hogy pedagógusképzésre vállalkozik a 
hallgatóknak egy köre. Ez természetesen a gyakorlatban – erről is volt szó, aki ezt szereti 
sarkítani, most itt megtette –, intézményen belül nem egyszerű dolog, egy olyan 
monumentális intézmény esetében, mint az ELTE, különösen nehéz. Nyilvánvaló, hogy a 
diszciplináris területek nehezen tudják ezt a gondolatot elfogadni, hogy akár egy szektora a 
hallgatóknak kifejezetten és egyértelműen pedagógus pályára készül. Ez egy küzdelem, a 
természettudományos területen meg hatványozottan jelentkező gond. Ennek ellenére, a 
jogszabály szintjén, azon a szinten, amiről most tárgyalunk, ez világosan jelent meg. Nem 
állítom, hogy a kis kk-k mindegyike ennek a feladatnak a tökéletes megoldását tükrözi. Ez 
egy stáció – még egyszer mondom -, egy harcnak egy fázisa, biztos, hogy nem az utolsó. De 
az irányvétel megítélésem szerint – és ez talán egy közoktatási szempont – jó, hogy ezt 
vállalja a mesterképzésnek egy világosan körülhatárolt, szabályozott szelete.  

Ha abból a logikából indulunk ki, amire Pukánszky úr – harcos szellemét félretéve, 
részint visszavonva, részint előretolva – tapintatosan utalt, hogy ez a képesítő vagy záróvizsga 
ügy lehet egy probléma, ezt látnunk kell. Van olyan merész álláspont is, hogy nem 
egyszerűen a mesterképzésben szerzett diszciplináris ismeretanyagot, hanem a bachelorban... 
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Tulajdonképpen a gondolatmenet teljessége az elemi tanulmányok elejétől egy záróvizsgán 
számon kérhetné az általános iskolai, középiskolai, bachelor és mester szintű tudást. Talán 
eddig nem fog elfajulni. Ez a rendszerépítésnek egy kritikus pontja. 

A másik, amit többen hangsúlyoztak – és teljesen egyetértek vele –, az a gyakorlat, a 
gyakorlat szerepe. Gyakorlati szakembert nyilván gyakorlati keretben kell képezni. Nagy 
előrelépésnek mondtam, és fenntartom a gyakorlati tréninget, bármilyen furcsa a helye. 
Kétségtelen tény, hogy a második év után izgalmas dolog, hogy ott mi történik egy fél évig. 
Nem hiszem, hogy minden ízében aprólékosan átlátjuk ennek a menetét. Tény, hogy a 
kormányzati kötelezettségvállalás, a gyakorlóhelyeknek ez a kettős rendszere, amire a 
főosztályvezető-helyettes asszony is utalt, egy pozitív fejlemény. Olyan irányba halad a 
dolog, hogy nem zárja be a gyakorlóiskolák körébe ezt a gyakorlatot – nagyon helyesen –, a 
gyakorlóiskolákat nem teszi tönkre – ami szintén egy helyes dolog, hiszen szükség van nívós, 
igényes felkészítésre is. Az élő, iskolai terepen végzett gyakorlat egy többlet, egy pozitívum.  

Nagyon lényegesnek érzem azt, hogy az iskolafenntartók ebben valami módon 
érdekeltek és motiváltak legyenek. Tulajdonképpen egy barátságtalan dolog, mert a 
közoktatási térfélre játssza át a labdát, de ez egy lényeges dolog. Mert nagyon kedves, hogy 
néhány tucat – majd aztán néhány száz vagy néhány ezer – ember gyakorlatát a közoktatás jó 
szívvel fogadja, de ezzel ennek nem intézményes működési módja. A közoktatás 
szabályozásában meg kell teremteni a motivációs bázisát, hogy érdekelt legyen az iskola 
abban, hogy színvonalas emberek segítségével, jó gyakorlatot ismertessen meg, egészen 
biztos, hogy szükséges lépés. Azt kell mondanom, talán a tanácsnak is van vagy lehet egy 
konstruktív szerepe, tennivalója, hogy ezt a motivációt a közoktatás területén biztosítsa. 
Természetesen a fejlesztő iskola nagyon hálás közeg erre a célra. A meglévő intellektuális és 
szakmai bázist ki kell aknázni. Itt egy rendszerbe állításról van szó, a közoktatás számára ez 
egy olyan feladat, amit meg kellene oldani. 

Visszatérve a rendszerszerűségre a felsőoktatásban: nem vállalhatja fel a tanárképzés 
kiemelt problémája az egész bolognai rendszer minden erkölcsi és intellektuális terhét. Nem a 
tanárképzés gondja, hogy a kimenő bachelornak nem mindig tudjuk, hogy mi a funkciója a 
munka piacán. Nem a tanárképzésből fakad. A tanárképzés most elfoglal egy jó helyet, egy 
olyan fázisban, ahol tudjuk, reméljük, hogy el tud helyezkedni. Garancia erre nincs. Korábbi 
kötöttségek föl sem merülhetnek. Sok energiát fektet bele maga a jelölt, önként választja – ezt 
döntőnek érzem –, meg is szűri a felsőoktatási rendszer – ez kitűnő dolog –, és van 
reményünk, hogy esetleg a közoktatásban tényleg elhelyezkedik. 

Az oktatási kormányzat előszeretettel hangsúlyozza, hogy a közoktatás piaca 
beszűkül, nincs szükség pedagógusokra nagy számban. Ez nagy általánosságban biztos így 
van. A gondos elemzése az életkori és a regionális viszonyoknak, lehet, hogy ehhez képest 
többletet tud nyújtani. Ez tehát nem általánosítható ilyen szinten. Meg kell nézni a 
rendszerben működő pedagógusok életkorát, visszavonulását, a tartalmi fejlesztés igényét. 

A bachelor ügy egy külön kérdés. Nem vállalhatja fel. Európa-szerte okoz ez a 
háromciklusú képzés problémákat. Az oktatási miniszterek nagyon bölcsen döntöttek így, 
tiszteletben tartva a nemzeti sajátosságokat, Európa-szerte elrendelték és bevezették ezt. Ez 
történt, a nemzeti sajátosságok őrületes hódolatával egy időben egy általános szabályozás. 
Sok területen – elhangzotta természettudományos terület – nem tudjuk egészen pontosan, 
hogy a kiképzett kémikus mit fog csinálni, de ez nem a tanárképzés rendszeréből fakad. 
Tudomásul kell venni. 

Más részletekre talán nem térnék ki. A műveltségterület gondja felmerült. Ez egy 
alkalom volt arra, hogy a műveltségterület a tanárképzésben megjelenjen érdemben. Hosszú 
küzdelem volt, hogy amit a tanítóképzés a maga formái között kezelt, egyáltalán a 
tanárképzés befogadja. Korábban voltak kísérletek, különösen főiskolákon, amit véres fejjel 
hagytak el aztán... Most tulajdonképpen ember és társadalom, természetismeret, környezet, 
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technika – tehát végső soron megjelennek műveltségterületi elemek. Valóban meg kell 
vizsgálni, hogy a közoktatás erre mennyire fogékony. Elvben jó, gyakorlatban majd elválik.  

Ilyen a műveltségterület, és amiről nem került szó, és talán egy előremutató 
momentum, de nyilván nem az áttörés pillanatában jelentkezik: ez a szaktárgytanítás idegen 
nyelven. Ez ezekben a kkk-kban most nem is jelenhet meg, nem is jelenik meg, de szerintem 
egy európai mozzanat – szeretjük forgatni ezt a szót –, hogy a történelemtanár miért ne legyen 
képes franciául tanítani történelmet, nota bene a beszűkült nemzeti piacból őt ki is engedjük 
ezzel egy tágabb mezőbe. Tehát ezt is az itt megjelenő lehetőségek egyik értékes elemének 
tartom. 

Átadnám a szót. 
 
DR. HAUSER ZOLTÁN: Köszönöm szépen. Abban a kedvező helyzetben vagyok, 

hogy mivel előttem ketten szóltak, lehet kerülni azt, hogy ismételjem azokat a pozitív 
megnyilatkozásokat, amelyekben itt mi hárman egy húron pendülünk, ha mondhatok ilyet 
Rádli Katalin távollétében. 

Szabados tanár úr feltett egy személyes kérdést, hogy mit mondunk. Én egész jó 
helyzetben vagyok. Például azt mondom, hogy eddig összekötötten vettük fel a bölcsész és 
természettudományi szakokra – nem sorolom, hogy milyen szakokra – a hallgatót, és nem 
tudtam neki azt mondani, hogy nem kell feltétlenül tanárnak lenned, miközben nem is ezzel a 
szándékkal érkezett, és belehajtottuk egyébként ebbe a spirálba. Tehát ő tudja, hogy miért jön, 
és a bölcsész és természettudományi képzési területeken én vitatkoznék azzal, hogy 
munkaerő-piaci szempontból ez egy nulla relevanciával bíró dolog. Az egy más kérdés, hogy 
a döbbenet határán voltak az alapképzésben a képzésfejlesztéssel foglalkozó felsőoktatási 
intézmények, amikor azt mondták, hogy igen, gondolkodjunk azon el, hogy bölcsész és 
természettudományi alapképzési területeken mondjuk szakképzettség felé vivő 50 kredites 
modulokat is csináljunk. Erre igazából erőt és energiát sem fordítottak, kísérletet sem tettek, 
illetve a többsége nem tett kísérletet, de van. Például itt mondta professzor úr a félig képzett 
vegyészt; Egerben mi borászt tudunk képezni, boranalitikust ebből a félig képzett vegyészből. 
Számos más jó példát tudok mondani, tehát egyáltalán nem biztos, hogy minden TTK-snak 
meg BTK-snak az egyetlen út az, hogy tanárrá váljon a mesterképzésben, vagy a 
diszciplináris, vegytiszta mesterképzésbe lépjen be. Egyáltalán nem hiszek ebben, tehát 
énszerintem ez így nem állja meg a helyét, nem is ez a gyakorlat, és nem is ezt tapasztaljuk 
egyébként a bennünket választó hallgatóktól. 

Iker tanár úrral egyetértek, ezt a 30 kredites félévet én is egy kulcstényezőnek tartom, 
de a gyakorlóiskola jelenléte nélkül nem igazán látok jó megoldást a követés miatt. Tehát ha a 
klinikai környezetből átmegy a hallgató a terepre, akkor itt a gyakorlóiskolának egyfajta 
gesztor, mentor szerepe fontos lenne. Világos, hogy egy bázisiskolai hálózat kialakítása 
szükséges, világos, hogy egy regionális kvázi fejlesztő központnak vagy hálózatnak a 
kiépítése szükséges. Nem fényezem az észak-magyarországi kooperációt, de Miskolc, 
Nyíregyháza és Eger vonatkozásában megkezdtük egy ilyen, régión túlmutató észak-kelet-
magyarországi bázisiskolai hálózatnak a kialakítását, tehát erre értelmes kezdeményezések 
vannak. Én nem mondom, hogy a megyékben működő pedagógusképzéssel foglalkozó létező 
civil szakmai szervezetek nélkül kell ezt csinálni, de a gyakorlóiskolát nem kellene kihagyni 
ebből a dologból, az egészen biztos. 

Abban én nem szívesen nyilatkozom, hogy a tanítóból kell-e tanárt csinálni, vagy sem, 
mert ebben nagyon eltérnek a nézetek, de azért amit a főosztályvezető-helyettes asszony 
mondott, csak ki kellene nyitni a lehetőségét nem csak a neveléstudomány vagy a pedagógia 
területén való mesterképzésben történő előrehaladás területén, ami talán a foglalkoztathatóság 
szempontjából is fontos kérdés az iskola számára. Ha valaki egy műveltségterületen befejezte 
tanítói tanulmányait, és más dologra van szükség épp az 5-6. osztályban, akkor talán a 
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mesterszintű tanárképzésnek erre kellő mértéktartással és átgondoltan nyitottnak kell lenni. 
Azt gondolom, ebben – talán professzor úr is ezt mondja – lehetnek előrelépések, amelyek 
mindkét fél számára megnyugtatóak, hogy óvatosan fogalmazzak. 

Horn György a gyakorlóiskolák jogállásával kapcsolatban kérdezett. Valóban a 
felsőoktatási törvény nem a legkarakteresebben fogalmaz abban a tekintetben, hogy a 
gyakorlóiskolák biztonsága egy mélyen levert cölöp legyen. Nehezen tudom elképzelni 
klinika nélkül a jó tanárképzést, tehát a gyakorlóiskolák jogállása szerintem kulcskérdése a 
sikeres tanárképzésnek. Miközben legalább ilyen kulcskérdés az azt követő félév is, és a kettő 
egymástól elválasztható, de indirekt kapcsolatban vannak. 

Hadházy tanár úr azt mondja, hogy nincs metodikai és tartalmi megújulás. Osztom a 
véleményét, de én finomabban fogalmaznék: nincs kellő megújulási szándék. Szándék 
nincsen, de talán a gyakorlat más. Ebben lesz a MAB-nak óriási felelőssége - Pukánszky 
bizottsági elnök úrnak és még néhány érintett szakmai bizottságnak -, hogy a szakindításoknál 
ezt a megújulási szándékot nem deklaráló intézményi szakindítások ne kerülhessenek pozitív 
elbírálással ki a MAB-tól, mert ott kezdődik majd a lejtmenet az egész ügyben. Akkor 
igazolódhat be az, amit Hunyady professzor úr itt jelzett, hogy az, hogy sikeres vagy nem 
sikeres a tanárképzés reformja, megújulása, gyakorlatilag ez után következik. Egy nehéz 
kérdés van: eddig képeztünk szakon tanárt, és ezután szeretnénk képezni tanárt szakon. Ez 
csak egy etimológiai szójáték, de a mögöttes tartalom merőben más és lényeges különbség 
van a kettő között. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm a válaszokat a rektor úrtól, illetve a professzor úrtól. Nekünk ezt 

a témakört egy támogató vagy tartózkodó szavazással kell lezárnunk. 
Egyetlenegy mondat – próbáltam nagyon visszafogni magamat a kérdések özönében, 

mert láttam, hogy nagyon nagy a megszólalási kedv. Mindannyian üdvözöljük a közoktatás 
oldaláról ennek a félévnek a megjelenését, ami egy pozitív forradalmi változást jelenthet 
bizonyos értelemben a tanár szak bevezetésében. Ennek a bizonyos gyakorlóhely kérdésnek – 
mi magunk is gyakorlóhely vagyunk, tehát ahol én dolgozom, az is gyakorlóhely – a 
végiggondolása és kimenete éppen a képzés oldaláról még egy nagyon nyitott probléma, tehát 
nincs is rendezve, szabályozva. Nem beszélek a pénzügyi vonatkozásairól, mert ez még a 
gyakorlóiskolában is sok kérdést hagy nyitva, de ezt a gyakorlást a gyakorlóhelyen 
valamilyen módon felügyelni kell. Most ez barátságos kérésként fogalmazódik meg a 
felsőoktatás részéről, hogy legyetek szívesek, de egy intézmény általában nincs fölkészülve 
arra, hogy ő tanárt fog valamilyen módon képezni, amikor az elkezd tanítani ott 
gyakornokként. Minimálisan az lenne a szükséglet, hogy valamilyen szakos vagy az ő 
képzettségének megfelelő vezető tanár, mentor ott üljön az órákon és azt mondja, hogy jó 
vagy nem jó, ami történik. Ennek már kemény költségvonzatai lehetnek. Ha ingyen van ez a 
képzés, ha a hallgató az egyetemtől kapja a finanszírozását, akkor elképzelhető, hogy a tanár a 
saját órájára engedi be dolgozni a fiatal tanárgyakornokot, de ezt mindenképp végig kell 
gondolni, mert nagyon sok iskola büszkeségből engedi be ezt a lehetőséget, mivel nagyon jól 
hangzik, hogy gyakorlóhely, csak éppen semmi feltétele nincs meg, és lehet, hogy még akihez 
bemegy tanítani, az sem áll a helyzet magaslatán. Tehát ez egy elég jelentős része ennek a 
forradalomnak, hogy hogyan készüljünk fel rá. Bocsánatot kérek ezért a kiegészítésért, de 
lényeges kérdés, erre biztos, hogy koncentrálni kell majd a félév kialakításánál. 

Szavazásra tenném fel első kérdésként, hogy a tisztelt OKNT-tagok közül ki támogatja 
az előterjesztett jogszabályt. Tehát a támogató szavazatokat kérem szépen! (15) Ki nem tudja 
támogatni a vita során? (Nincs ilyen jelzés.) Ki tartózkodik? (5)  

Tehát 15:5 arányban az OKNT az előterjesztett jogszabályt támogatta. Köszönöm 
szépen. Öt perc szünet – a következő anyaghoz úgyis technikai szükséglet is lesz. 
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(Szünet: 12.11–12.27 – Elnököl: dr. Loránd Ferenc)  

 
ELNÖK: Folytatjuk, kedves kollégák! Többen jelezték, hogy fél kettő-háromnegyed 

kettő körül el kell menniük, úgyhogy én ezt az időpontot tűzném ki végső időpontnak.  
Javaslom, hogy a napirendtől térjünk el abban, hogy ezt a bizonyos OKNT-s 

feladattervet halasszuk a következő ülésre, bele se kapjunk. Az szmsz-szel együtt. Ez 
tartalmilag úgyis harmonizál. 

Most a következő napirendi pont előadóit köszöntöm nagy tisztelettel, és azt fogom 
kérni, hogy próbáljunk meg olyan röviden hozzászólni, amennyire csak lehet, mert különben 
egyetlen lehetőség van: nem tudunk határozatképes véleményt kialakítani – ami nem tenne jót 
az ügynek. Inkább rövidek legyünk tehát, és amennyiben a tartalmat illetően volnának 
részletező észrevételek, tisztelettel kérem az OKNT tagjait, hogy írásban szíveskedjenek a 
jelen lévő urak egyikének elküldeni. Ez nektek megfelelő, ugye? (Brassói Sándor: 
Amennyiben van, természetesen.) Csak akkor kaptok írásban, ha van. A nemleges javaslatokat 
nem kell írásba adni!  

Uraim, tiétek a szó! 
 
BRASSÓI SÁNDOR: Tisztelt Tanács! Mindannyian jól tudjuk, hogy az érettségi 

vizsga rendszerét szabályozó két legfőbb jogszabály a 100/1997-es és a 40/2002-es rendelet. 
Ami most itt benyújtásra került, a részletes követelményeket tartalmazó 40/2002-es, amelyik 
egy részletes leírást ad a vizsgaszervezők, vizsgáztatók részére, és nyilván a tanulók részére is 
azzal kapcsolatban, hogy hogyan kell megszervezni, hogyan kell felkészülni, milyen 
segédeszközöket kell biztosítani hozzá, milyen időbeosztás mentén kell ezeket megszervezni, 
hogyan kell pontozni az egyes vizsgateljesítményeket. Az előterjesztés gyakorlatilag azért 
kerül ide, azért készült el ez a felülvizsgálat és ez a módosítás, mert a vizsgáztatói 
tapasztalatok a tanárok részéről, a vizsgaelnöki tapasztalatok, az Oktatási Hivatal, az OKÉV 
munkatársainak tapasztalatai, a szakmai egyesületek, vizsgabizottságok tapasztalatai alapján 
úgy látszott az Oktatási Hivatal és a minisztérium számára, hogy a tartalmi keretei, a szakmai 
keretei ennek a 40-es rendeletnek az egyes vizsgatárgyak vonatkozásában nagyon sok ponton 
eltérnek, e miatt az egyes elnevezések, a szóhasználat, a terminológia, az idegen nyelv 
vonatkozásában, az egyes feladatokhoz előállítandó feladatok itemszáma, a projektvizsgák, a 
szakmai előkészítő vizsgatárgyak vonatkozásában jelentős eltérések vannak, ami megnehezíti 
mind a tanulók, mind a vizsgáztatók, mind az intézmények ezzel kapcsolatos feladatát. 
Tudjuk, hogy alapvetően eredményesen működik ez a rendszer, ugyanakkor ezek az apró 
elemek zavarják ezt a struktúrát. 

Ezért született megállapodás arról a hivatal, a Nemzeti Szakképzési Intézet, az OKI és 
a minisztérium között a tavalyi év december végén, hogy januártól tematikusan áttekintjük ezt 
a rendkívül nagy dokumentumot, és egy alapvető egységesítést fogunk benne véghez vinni, 
ami semmi módon nem érinti a vizsgatárgyak tartalmi elemeit, tehát a követelményeket. 
Semmilyen módon nem változik meg az adott vizsgatárgyról megfogalmazott követelmények 
rendszere. Ami történik, az egy formai, tartalmi, szóhasználati igazítás, aminek az 
eredményeként egy könnyebben, egyértelműbben kezelhető szabályzat, tartalmi 
követelményrendszer jelenik meg, amivel az iskolák, a vizsgázók, vizsgáztatók, elnökök 
jobban, átláthatóbban tudnak dolgozni. Ez a munka gyakorlatilag eddig zajlott. Ebbe 
bevontuk az egyes szakmai vizsgatárgyak készítőit, az érettségi vizsgabizottságokat, a 
vizsgabizottsági elnököket, bevontuk az Oktatási Hivatal szakembereit, és tematikusan 
végigmenve az egyes vizsgatárgy-csoportokon, ez az áttekintés megtörtént.  

Az anyagot tárgyalta az Országos Érettségi Vizsgabizottság, az OKNT bizottsága a 
múlt héten, és ha emlékeim nem csalnak, egyöntetűen támogatta. 
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Ennyiben foglalnám össze, és azt kérjük, hogy a bizottság támogassa ennek a 
módosításnak a megtételét minél előbb, amelynek célja nyilván az, hogy már a 2008. május-
júniusi vizsgákon a vizsgaszervezés ennek alapján történhessen meg, ahogy ez a hatályba 
léptető részében is látszik. 

A teljes dokumentumot megküldtük mindenkinek. Kinyomtatva ebből kettő példány 
található összesen az országban – az egyik a hivatalban, a másik nálunk –, úgyhogy a 
környezettakarékossági szempontokra is ügyeltünk. 

 
ELNÖK: Pongrácz úrnak van-e kiegészítése? Parancsoljon! 
 
PONGRÁCZ LÁSZLÓ: Köszönöm szépen. Csak az illendőség kedvéért, ha már 

eljöttem, egy-két szót én is hadd szóljak hozzá. Hogy mindenki előtt világos legyen, az 
érettségi részletes vizsgakövetelmények két részből állnak minden tárgy esetében: egy 
tartalmi követelmény részből és egy vizsgaleírás részből. Arra, hogy a gyerekek érettségire 
való felkészülését ez a jogszabály-módosítás ne befolyásolja és így hatályba léphessen már a 
következő vizsgaidőszakra is, az a garancia, hogy a tartalmi rész nem változott, változtatás 
csak a vizsgaleírásokban van.  

A legfőbb okok vagy a legfőbb tényezői ennek a következők. Néhány olyan kérdés, 
amelyet a vizsgaszabályzat, tehát a magasabb rendű jogszabály szabályoz, előír, nem minden 
vizsgaleírásban jelent meg egyformán. Mondjuk a használható segédeszközök felsorolása 
vagy nem volt meg, vagy nem volt pontos, nem volt meg vagy nem volt pontos, hogy mit 
lehet nyilvánosságra hozni például az emelt szintű szóbeli tekintetében és hasonló 
egységesítések. Ez az egyik elem. 

A második a formai egységesítés, vagyis az, hogy minden vizsgatárgy leírása 
hasonlóan fessen, tehát bárki könnyen el tudjon igazodni benne, ugyanott találhassa meg 
ugyanazokat az előírásokat mindegyikben. 

A harmadik pedig a szóhasználat kérdése. Annak idején a vizsgaleírásokat 
szakemberek dolgozták ki, az adott tárgy szakemberei, ezért eléggé divergens volt az ő 
szóhasználatuk, mondjuk vizsgatétel, vizsgakérdés, vizsga ez az, amaz, mindenféle volt 
benne. Erre kidolgoztunk egy szótárat, és ennek a figyelembe vételével dolgozta ki mindenki 
a javaslatát. 

Ennyit gondoltam hozzátenni, hogy jobban eligazodhassanak az anyagban. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Horn György úr! 
 
HORN GYÖRGY: Tisztelt Köznevelési Tanács! Az Érettségi Bizottság nevében 

tájékoztatom a Köznevelési Tanácsot, hogy a bizottság megvitatta az előterjesztést és a 
következő javallatokat, illetve megállapításokat tette. 

Egyrészt egyetért az eljárási rendszer egységesítésével, az ezzel kapcsolatos 
módosításokat tudomásul veszi és szükségesnek tartja. 

Másrészt az a javallata, hogy a továbbiakban egyrészt távlatilag szükséges a tartalmi 
eljárás módosítása néhány fontos kérdésben. Így az iskolai adminisztrációját, illetve az egész 
érettségi eljárás adminisztrációját rendkívül túlméretezettnek tartja, ezért felhívja a hivatal és 
a minisztérium figyelmét arra – amivel egyébként az érintettek is egyetértettek –, hogy a 
továbbiakban számos ponton módosítani szükséges. Radikálisan megnőtt az érettségivel 
kapcsolatos adminisztráció és ennek költségigénye – az amazonasi őserdők is előkerültek –, 
tehát ezt a részét nagyon fontosnak tartottuk. 

Ugyanúgy felmerült javaslatként, bár erről nem szavaztunk, hogy az elektronikus 
szótár, az elektronikus esszéírás és így tovább, tehát hogy a számítógép-használat hogyan 
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kerüljön be a tárgyakba általában. Azzal a megállapítással egyetértett az OÉVB, hogy ez az 
egyenlő esélyteremtés feltételeinek megteremtését követően vagy az arra való törekvéssel 
együtt jelenjen meg az érettségiben. 

Még egy nagyon fontos eljárási ügy volt, az októberi vizsgaidőpont kérdésköre, 
amiben a bizottság 3 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett azt a javaslatot tette, hogy az 
októberi érettségi csak javító- és pótérettségi legyen. Ezt azonban bizonyos értelemben 
módosítanunk kellett, mert Várkonyi András, akinek előbb el kellett mennie az ülésről, a 
későbbiekben írásban ezt kifogásolta, és jelzett néhány fontos érvet az ügyben, hogy mégis 
maradjon meg az októberi teljes vizsga, tehát a középszintű szintemelő, a másik része is. 
Ezért egyelőre abban állapodtunk meg itt, hogy még valahogyan visszatérünk az októberi 
érettségi ügyeire, tehát ezt most nem tekinteném még előterjesztésnek. 

Nagyon fontos tartalmi kérdés – ez már nem eljárási –, hogy az OKJ felülvizsgálatával 
együtt sürgősen át kell tekinteni a szakmai előkészítő tárgyak érettségi tartalmát is. Ez nem 
egy hosszú távú tartalmi ügy, hanem egy viszonylag gyors, rövid távú teendő, hiszen az OKJ 
felmenő rendszerben legkésőbb 2010-re, de inkább úgy tűnt, hogy 2009-re már vizsgázók 
lesznek, tehát nagyon sürgős feladat az OKJ módosítása.  

Felmerült, érdemi vita folyt róla, de nem született benne határozat, merthogy nagyon 
eltérőek voltak az álláspontok, hogy mivel a százalékos nyilvántartás itt nagyon megerősödik, 
hiszen az egyetemi, felsőoktatási belépésnél megszűnt a pontszám és helyére a százalékos 
értékelés került, ennek kapcsán szűnjön meg az osztályzat is. Hosszú vita után abban 
állapodtunk meg, hogy nem döntünk, és az eltérő érveket a későbbiek során figyelembe véve 
ez ügyben majd javaslatot teszünk az OKNT-nek, a pro és kontra érvek felsorolásával. 

Az OÉVB egyébként, túl ezeken, áttekintette az idei évi érettségi lebonyolítását, 
köszönetét fejezte ki az Oktatási Hivatal szakembereinek, az érettségiztető tanároknak az 
ügyben egy nagyon nagy munkával, lényegében zavartalanul lebonyolított érettségi volt, és 
úgy gondolja, hogy ezzel kapcsolatban viszont a kormány felé azt a felhívást kell tennie, hogy 
ez egy súlyosan alulfinanszírozott szakfeladat mind a helyi, mind a központi feladatokkal. 
Ennek kapcsán került elő például az októberi érettségi dilemmája is, bár ez szakmai kérdés is, 
ami olyan szinten alulfinanszírozott, hogy nagy a kockázata, hogy itt például az októberi 
érettséginél már az eddigi financiális feltételeket sem tudja biztosítani a lebonyolító szervezet. 
Ezzel kapcsolatban sürgősen cselekvésre lesz szükség.  

Ennyit írtam fel, de itt ül az Érettségi Bizottság majdnem minden tagja, úgyhogy 
kérdezem, kihagytam-e valamit.  

 
SZEBEDY TAS: Szerintem jó, ha erre még vissza fogunk térni.  
 
ELNÖK: Egy kérdésem van. Jelezted, hogy mi az, amivel nem jutottatok dűlőre, és 

majd a pro és kontra érvek, vagy erre vagy arra eldőlt kérdések újra jönnek az OKNT elé. Ez 
mikorra várható?  

 
HORN GYÖRGY: Ha jól látom, akkor az érettségi, bár ma nem vitatjuk meg, 

napirendre kerül az OKNT-n. Úgy gondolom, hogy addig biztosan.  
 
ELNÖK: Tehát annak a keretében.  
 
HORN GYÖRGY: Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Iker János! 
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DR. IKER JÁNOS: Egyetértek az Érettségi Bizottság véleményével. Azt gondolom, 
ez egy fontos eljárásbeli szabályozás, jó néhány pontosítás. Hogyha volt 30 százalék 
hibalehetőség az érettségiben, ez 20 százalékot kivett belőle, és 10 marad a tartalomban – de 
az majd a következő lesz. A tartalomhoz majd nyilván nem szólok hozzá, amiről majd külön 
beszélünk.  

Én is azt szeretném mondani, hogy nem lehet ezt végrehajtani a jelenlegi 
finanszírozási körülmények között. Ezt a rendet betartani akkor lehet, hogyha ez rendesen 
meg van fizetve. 

Egyébként támogatom a javaslatot. Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Hadházy Tibor! 
 
DR. HADHÁZY TIBOR: Köszönöm szépen. Az előterjesztésben is hallottuk, hogy 

gyakorlatilag egységesítés, bizonyos filozófiai, terminológiai változtatások zajlottak le a 
rendeletben, amelyek a működőképességet fokozták. Ez egy nagyon nagy munka. Már maga a 
lebonyolítás is meglehetősen költséges és sok feladatot ró, ami elismerésre méltó 
tevékenység. Lehet, hogy formabontó módon, de két problémát szeretnék fölvetni, ami 
szorosabban, illetve lazábban kapcsolódik ehhez a területhez. 

Most elég élénken bennem van a nyári beiskolázás élménye, ezért szeretném 
megkérdezni, hogy a tervezés folyamatában legalább vagy az oktatáspolitika színterén nem 
jelentek-e meg ezek a problémák, amelyekből én kettőt fogok jelezni, felsőoktatási 
aspektusból. 

A felsőoktatás beiskolázása, az oda való belépés feltétele pillanatnyilag rendeleti 
oldalról determinált azon pontok, amelyeket ugyan hozott és szerzett pontoknak nevezünk, de 
tudjuk, hogy ezek igazándiból egy tőről fakadnak, nevezetesen – leszámítva a többletpontok 
kicsi rendszerét – profiltisztán a középszinten elért eredményekből. Most a bemenet úgy van 
kitalálva, hogy csak a bölcsészet pici szegmensében, két-három nyelvre vonatkozóan kötelező 
az emelt szintű érettségi, különben a középszintű érettségi már belépési feltételnek megfelel. 
Természetesen az esélyek javítására, gondolom, az első évben meglehetősen szerény számban 
abszolváltak emelt szintű érettségit, de majd egyre többen, és ez így van rendjén. Ezekkel a 
bemeneti adatokkal dolgozik egy nagyon szorosan és számítástechnikailag nagyon precízen, 
jól vezérelt felvételi szisztéma, amiből aztán születnek intézményi felemelkedések és 
intézményi bánatok. Az egyik rendszer tehát nagyon pontos, a másik rendszerrel kapcsolatban 
viszont két tiszteletteljes észrevételem, kérdésem van a felvezető mondatok után. 

Már elment Iker kollégám, aki említette azt, hogy harmincat sikerült kigyomlálni, húsz 
maradt a követelményekben. (Közbeszólásra:) Szerinte húszat sikerült kigyomlálni! Húszat - 
bocsánat, akkor rosszul citáltam, elnézést kérek. Azt kell mondanom, hogy az emelt szintű 
érettségi, a standardizált és ellenőrzött volt – számomra semmiféle hiányérzetet nem okoz. Az 
én tudomásom szerint a kétszintű érettségi standardizált szintjének az ellenőrzési oldala 
szúrópróbaszerű. Lehet, hogy ez a mondat rossz volt, de erre kérek választ. Amennyiben ez 
így van, akkor abból a tartalmi követelményből, amire én is utalok, meg elolvasva látható is, 
ad egy pici kis mozgásteret, ami itt-ott egy-két pontot eredményez. Ez a néhány pont olykor 
sorsdöntő lehet.  

Az első kérdésem tehát, hogy nincs-e tervezve a rendszerben a kétszintű érettségire 
vonatkozóan a teljes spektrumú és nem véletlenszerű, szúrópróbaszerű ellenőrzés a 
standardizálás kiteljesítése céljából. Az álmok netovábbja ezek után pedig az a kérdés, hogy 
bár most az érdemjegyek is számtalan módon születhetnek, akár azt is el lehetne képzelni – 
nem az érettségi problémája ez -, hogy ezek is standardizált mérések eredményei lennének. 
Így egy nagyon pontos rendszer működik egy nagyon szórt, viszonylag sok bizonytalansági 
érzést maga után hagyó bemeneti felvételi rendszerben. Köszönöm. 
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ELNÖK: Csermely Péter! 
 
DR. CSERMELY PÉTER: Nem okvetlenül a mai tárgyalásunkhoz tartozik, de 

fontosnak tartom elmondani: nagyon üdvözlendő, hogy az érettségin egyre több helyen 
megnyilvánul a projektmunkának, a tudományos jellegű tevékenységgel összefüggő 
projektmunkának a lehetősége. Ilyet találunk a biológiánál, társadalomismeretekben és 
gazdasági ismeretekben – és egy-kettő valószínűleg el is kerülhette a figyelmemet. Én arra 
szeretnék mindenkit biztatni, aki ezen a kérdésen gondolkodik, ezzel foglalkozik, hogy 
ezeknek a tárgyaknak a körét fokozatosan, megfontoltan, de határozottan bővíteni kell. 
Nagyon is el tudom képzelni, hogy a kémiában, fizikában, egy csomó olyan területen, ahol ez 
még nincsen, ugyanilyen lehetőség megnyilvánuljon a továbbiakban.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Görbe László! 
 
GÖRBE LÁSZLÓ: Üdvözlöm az egységesítést, és nagyon fontosnak tartom mint 

érettségiztető. Illetve Hadházy tanár úr szavaihoz szeretnék kapcsolódni. Mivel a százalékok 
megjelentek a felvételiben, szerintem félelmetesen feszült lesz néhány helyzetben a helyzet. A 
kétszintű érettségin megkapott százalékokat vajon az érettségi elnökök tudják-e ellenőrizni? 
Hány pontot fognak úgy megadni? Ezen sorsok múlnak. Vagy egy szóbeli feleletnél egy 
magyartanár vagy egy matematikus mennyire tudja megmondani, hogy az 50 pont vagy 25?  

Én úgy gondolom, üdvözlöm ezt a munkát, de valószínű, hogy egy kicsit tovább kell 
lépni, hogyha ennyire hozzákötjük a felvételi pontszámot az érettségihez. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Szabados úr! 
 
DR. SZABADOS LAJOS: Tisztelt Tanács! Először egy megjegyzést szeretnék tenni. 

Borzasztóan el vagyok keseredve, hogy Magyarországon júniustól októberig nem lehetett 
érettségizni! Ez annak a következménye, amikor azt javasoltam, hogy szerintem havonta-
kéthetente kellene érettségi vizsgákat tartani. 

Két konkrét kérdésem lenne igazgató úrhoz. Remélem, az ebbéli élét érzik annak, amit 
mondok. Azt szeretném megkérdezni, hogy hányféle tantárgyból lehet ma érettségizni 
Magyarországon. 

A másik kérdésem pedig az, hogy egy tantárgyból egy alkalommal mennyi volt az a 
legkevesebb létszámú tanuló, aki bejelentkezett és vizsgázott. (Brassói Sándor: Egy. – 
Derültség.)  

Én olyan fajta ember vagyok, hogy ha láttam egy nőt, el tudtam róla dönteni, hogy 
akarok-e udvarolni neki, vagy nem akarok. Hiába festette utána szebbre magát, akkor sem 
udvaroltam. Mivel én a kétszintű érettségivel eredendően sem értettem egyet, ezért ebből 
fakadóan most is nem fogok válaszolni. Nagyon sajnálom, hogy a bürokraták – és ezt nem 
mindig negatív éllel szoktam mondani – túltengtek ebben az érettségiben. Az a 650 oldal, 
amit ki kellett nyomtatni, élő példa erre. Ez nem nektek szólt. 

Köszönöm. 
 
DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Én most Vass Vilmos magyar hangja vagyok, ő kért 

meg, hogy tegyem fel a következő kérdést. Az eddigi vita alapján úgy döntöttem, hogy Horn 
Györgynek teszem fel. Arról szól a kérdés, hogy az Érettségi Vizsgabizottság tárgyalása során 
feszegette-e, érintette-e, és ha igen, akkor milyen végeredményre jutott, hogy a 
követelményekben végbe ment változások milyen viszonyban vannak a NAT-2007-tel. 
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HORN GYÖRGY: Igen. 
 
DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Ezt tolmácsolni fogom Vilmosnak. 
 
SZEBEDY TAS: Én is nagyon röviden szeretnék hozzászólni. Ugyanezt az 

érettségivel kapcsolatban egyébként Gyuri is kérdezte, hogy kifelejtettünk-e valamit a 
beszámolóból. Részben érintettük a százalék és standard kérdést, és egy kisebb vitát is 
lebonyolítottunk ebben az ügyben. Én még egy szegmensét érintettem ennek, a nyelvvizsga 
kontra emelt szintű nyelvi érettségi pontszám különbözetét. Időközben a nyelvvizsga 
vonatkozásában a piac máris mozdult és ezen a területen úgy tűnik, hogy megint a standard 
ellen indult; bizonyos nyelvvizsgahelyek lehetővé teszik, hogy az emelt szintű érettséginél 
jóval kedvezőbb feltételekkel és kisebb teljesítménnyel aránylag magas pontszámok vagy 
százalékok érhetők el, ami a rendszer egy kicsit túljutalmaz a szerezhető plusz pontszámok 
körében. Ehhez képest az a néhány pont, amit az emelt szintűért pluszban ad, néha többszörös 
erőfeszítést igényel, és nagyon nehéz az emelt szintű nyelv letétele. Ha igazat mondok, akkor 
részben az emelt szintű nyelv jelzésben is egy kicsit már megjelenik, ha nem jelenik meg, 
akkor várhatóan erőteljesebben fog. Néhány iskola megkérdezése alapján úgy tűnik, hogy a 
nyelvvizsga irányába fogja eltolni a rendszert, ami megint esélyegyenlőségi kérdés, hiszen a 
nyelvvizsga pénzügyi vonatkozású, az érettségi pedig tanulmányi erőfeszítés vonatkozású 
dolog. Tehát ez volt az egyik problematika, amit már itt a százalékok és a pontszámok 
ügyében érintettünk. 

A másik, amit két hozzászóló már valamilyen módon megpedzett, a nagy pontszámnak 
és a százaléknak az összefüggése, ami megint csak a rendszerben az ellenőrizhetőséget és az 
igazságosságot befolyásolhatja. Nevezetesen – erre utalt Görbe László kollegám és említette 
már az OÉVB elnöke is – az iskolákban a jegyek határmezsgyéjén ugrásszerűen változnak 
meg a százalékok, tehát bizonyos jegyhatárok elsősorban a szóbeli vizsgáknál korrekciót, a 
normál elosztás helyett valamilyen csúcsokat eredményeznek. Mivel az emelt szintű érettségi 
vizsga, ahogy Hadházy kollegám mondta, egyre kevesebb, vagy csak egy szűk körében 
jelenik meg az egyetemi továbbtanulásnak, megnőtt a középszintű érettségi ponthozó értéke, 
így a tanulók teljes joggal, taktikai okokból inkább a kisebb standard irányába mozdítják el a 
választást, a kisebb standard irányába meg az iskola szubjektív érdekvezéreltsége az, ami a 
százalékokat a teljesítménnyel nem mindig összhangban próbálja majd fölfelé adni. 
Következésképpen eljuthatunk egy olyan rendszerhez, ami még eredetileg probléma volt, 
hogy két intézmény százalékos eredménye között esetleg több, akár 5 vagy 10 pontnyi 
különbség van ugyanazon teljesítménynél, ha a standard elem nem erősödik. A standard elem 
az eredeti érettségi szabályozásban nagyon fontos szempont volt, és sok területen legalábbis 
eredetileg segítette volna az érettségi objektivitását, most a kétféle vizsgában a standard elem 
úgy tűnik, hogy az emelt szintű érettségiben marad fontos szempont, a középszintű 
érettségiben viszont az esélyegyenlőség tekintetében nyilvánvalóan az intézmények közötti 
jóindulat, a szubjektív megítélés és egyéb szempontok jelentősek.  

Többen használták a sorsforduló, értékelés, pontszámkülönbség kifejezéseket. 
Valóban, amikor egy rangsorban 480 pontnál 1-1 pont 5-10 helyet is jelenthet egy rangsorban, 
hogy ki kerül be vagy ki nem kerül be a rendszerbe, a standard elem visszaszorulása egy 
veszélyzóna, és erre akartuk a bizottságban fölhívni a figyelmet. Tudva és értve azt is, hogy 
minden standardmotívum egy rendszerben drágítja a rendszert, és itt mindenki, aki az 
érettségivel foglalkozik, érzékelte az elmúlt négy évben, hogy a siker ellenére ez a rendszer 
jelen pillanatban finanszírozás szempontjából még nem tökéletes; bizonyos biztonsági elemei 
rettenetesen jól vannak finanszírozva, de pont a szakmai elemei sokszor finanszírozási 
hiánnyal küszködnek és egy nagy adminisztrációs tehernövekedést eredményeznek. A 
bizottság nevében, ha szabad még ezt a kiegészítést hozzátenni, javasoljuk – és azért hoztuk 
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fel ezt az októberi vizsga legyen, ne legyen kérdést is –, hogy az erőforrásokat az érettségi 
standard elemeinek erősítésére lenne célszerű fordítani, és foglalkozzon ezzel a rendelkezés 
is, hogy a megnőtt pontszám és a pontszámkülönbséget jobban szóró százalékos határ ne 
okozzon visszaélési lehetőséget, ami márpedig most be van építve. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Én is. Kinek van még hozzászólása? Mihály Ottó! 
 
DR. MIHÁLY OTTÓ: Nem teljesült a kívánságotok – azt ígértem, hogy elmegyek. 

Csak egyetlenegy, nagyon fontos mondat. Én értem – remélhetőleg egész pontosan értem – 
ennek a standardizálásnak a központba kerülését. Borzasztóan imádnám ezt a dolgot, ha 
egyetlenegy, valamennyire is meggyőző, releváns vizsgálatot, kutatást tudnátok felmutatni 
arra vonatkozóan, hogy az ezekkel a standardizált eredményekkel rendelkező gyerekek 
nagyobb teljesítményt produkálnak a felsőoktatásban, mint amazok. Ha egyszer ezt nekem 
bebizonyítják, akkor elfogadom. Mondom, az Egyesült Államokban állandóan újabb és újabb 
programok születnek leegyszerűsítve az írás-olvasásra, újabban nyilvánvalóan a 
szövegértésre. Ott ’71 óta most jutottak oda, hogy a mérések szerint a jelenlegi harmadikosok 
vannak azon a szinten, mint ’71-ben voltak a negyedikesek - egy év ennyi idő alatt! A 
rettenetes a dologban az, hogy ebben semmi szerepe nincs ennek a bizonyos „no child left 
behind” - standardokra, mérésekre és az azokhoz társított azonnali korrekciókra épülő - 
programnak. Semmilyen szerepe nincs benne.  

Azt szeretném mondani, hogy miközben én értem ezt a dolgot, nem értek egyet a 
kétszintű érettségivel, ab ovo. Azt szeretném mondani, hogy ezzel vigyázni kellene, és 
tényleg végig kellene gondolni, mert egyfelől hihetetlenül drága – de ez engem nem zavarna, 
mert ha ennyibe kerül, akkor mondjuk, hogy ennyibe kerül -, de ennek következtében nagyon 
rugalmatlan. Tessenek már elgondolni, ha belefektetjük azt a pénzt, amit ebbe bele fogunk 
meg akarnak fektetni, akkor mikor lesz ennek az országnak még arra lehetősége egyszer – ha 
megint belépünk az EU-ba, egy másikba –, hogy még egyszer ugyanennyit fordítson a 
korrekciójára. Ez nem működik úgy, hogy 10-15 évig ezeket a standardokat akarjuk számon 
kérni a gyerekeken! Ezt a dolgot végig kell gondolni, miközben az első pillanatban én is 
érzem, hogy itt van valami, amit korrigálni kellene, de nem hiszem, hogy ezen múlik ez a 
dolog. És az utolsó megjegyzésem, hogy én eközben nem hiszem, hogy az oktatáspolitikának 
ez valami olyan nagyon hosszú távra szóló szava, hogy ilyen mértékben elindult arra, hogy a 
felsőoktatásba belépők számát így szabályozza és csökkentse. Ez most úgy tűnik, hogy jaj, de 
okos dolog, de a világon sehol nem tűnik úgy, hogy okos dolog. Nálunk sem fog úgy tűnni, 
hogy hosszú távon okos dolog. Ennek egy jelentős része, ami megjelent hirtelenjében, az 
egyetemek is egyszerűen csak megijedtek attól, hogy nem lesz annyi hallgató, és ennek 
jönnek a konzekvenciái. Nem biztos, hogy erre azonnal úgy kellene reagálnunk, mintha ez 
végiggondolt, hosszú távon létező olyan dolog volna, amibe ilyen hatalmas összegeket és 
energiát érdemes beleölni. 

Elnézést, csak mielőtt elindulunk, gondoljuk végig még egyszer, és erre jó lesz az, 
hogyha előkerül az érettségi bizottság napirendje.  

 
GÖRBE LÁSZLÓ: Ehhez szeretnék kapcsolódni. Jó lenne, hogyha az érettségitől 

elszakítanánk a felvételi pontszámot. Normálisabban tudnánk érettségire készíteni a 
gyerekeket, és nem volna ilyen teljesítménykényszer az érettségi és feszültségkeltő, ami most 
a felvételi miatt rátelepedett kicsit az érettségire, és feszültté teszi a gyerekeket. 

 
DR. MIHÁLY OTTÓ: Ezért harcoltunk, gyerekek!  
 



 37

DR. SZENES GYÖRGY: Én homlokegyenest másképpen gondolom, és nem hiszem, 
hogy ezt a vitát most kellene lefolytatnunk. Nem ez a napirend. Itt egy egyszerű formai 
változtatásról van szó mindössze.  

Én azt gondolom, hogy a középiskolát és a felvételt végre sikerült végre 
összekapcsolni, és nem a felsőoktatás irányából fogalmaznak meg követelményeket a 
gyerekek számára, amelyek nem teljesíthetők. Én azt gondolom, erre semmi szükség nem 
lenne. 

Egy dolgot azonban szeretnék elmondani. Gyuri nagyon árnyaltan mondta, és ez nem 
távlati, hanem nagyon gyors, nagyon hatékony munkát igényelne: a szakmai előkészítő 
tantárgyak követelményrendszerének teljes újragondolása mind az általános, mind a részletes 
követelmények tekintetében. Az új Országos képzési jegyzék szerint a szakmai alapozás 
egészen más módon történik, mint a régiben. Ennek alapján az alapozást lezáró érettségi 
vizsga tartalmi kérdéseit is meg kell változtatni, és ebben már nagyon gyors munkát kellene 
végezni, nem a formai, hanem a tartalmi részek vonatkozásában. Nem hiszem, hogy egy évnél 
több idő áll rendelkezésre ahhoz, hogy a tartalmat teljesen átdolgozzuk. Ez nagyon fontos 
lenne a két minisztérium határterületén lévő feladatrendszerben. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Anélkül, hogy a vitát tartalmilag korlátozni szeretném, szíves figyelmükbe 

ajánlom, hogy a 40-es rendelkezés a téma, most erről beszélünk, és az érettségi egyéb 
problematikái terveink szerint – amiről most nem tudtunk beszélni, a felmerült javaslatok 
ütemezéséről – az októberi ülésünkre van kitűzve, ahol az érettségi záró értékeléséről, a 
felvételhez való viszonyáról, és egyáltalán, a közoktatási rendszerben való funkcionálásával 
kapcsolatosan várunk majd egy előterjesztést, és ha jól emlékszem, Brassói úrral meg is 
egyeztünk abban, hogy egy ilyen előterjesztést Pongrácz úr közreműködésével – ezt a te 
rovásodra, a hátad mögött beszéltük meg Sanyival – fognak készíteni. Tehát az érettségi egész 
témája idekerül az októberi ülés elé.  

Most azt javaslom, adjunk azért valami lehetőséget az uraknak, hogy reagáljanak. 
 
BRASSÓI SÁNDOR: Itt alapvetően a 40/2002-esről beszélünk, tehát nem az érettségi 

nagy rendszeréről. A nyelvvizsga-viszonyok, százalékok, a finanszírozás, általában az 
érettségi lebonyolításának a rendszere nem a 40-es szintjén jelentkezik.  

Csak kiragadva néhány elemet, visszafelé haladnék: 
Mi nyilván azt tudjuk vállalni, hogy az OKJ felülvizsgálatát folytatva, a szakmai 

előkészítő vizsgatárgyak követelményeinek áttekintését meg fogjuk kezdeni, hiszen erre 
ígéretet tettünk. Ebbe bevonjuk az NSZFI-t, és előterjesztést fogunk készíteni a Munkaerő-
piaci Alap forrásainak bevonására is. Ezt meg fogjuk tenni. Reményeink szerint erre egy év 
elegendő lehet. Mivel ez most nincs kész, értelemszerűen csak a meglévő tartalmi keretekhez 
tudunk igazodni, tehát ennek mentén kell ezt a kerettantervi vizsgálatot megcsinálni. 

Ugyanígy, hogy hányféle tárgyból lehet felvételit tenni, az megint nem a 40-esnek a 
kérdése, hiszen erről abszolút a vizsgaszabályzat rendelkezik, ott van leírva, ott vannak 
megfogalmazva ezek a szabályok. Hogy a NAT 2007. és a részletes követelmények viszonya 
milyen, mindig meg kell nézni, hogy milyenek az általános követelmények, és ehhez is 
kellene ezt a dolgot viszonyítani. Ilyen értelemben az általános követelmények mentén azt 
gondoljuk, hogy jelenleg ennek a dokumentumnak a 100-asban felsorolt vizsgatárgyakkal, az 
általános követelményekkel kell elsősorban összhangban lenni. Ez egy további lépés kell 
legyen. 

Örömmel vesszük, hogy úgy ítélik meg, alaposabb, áttekinthetőbb lett. Valóban, még 
inkább közelít ez a rendszer a minőségbiztosítottabb rendszerhez ezen módosítás 
következtében, ami, ha nem is standardizált, de mégis egyfajta olyan tartalmi keret egységes 
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alkalmazása, ami biztos, hogy az egységes értelmezést, alkalmazást lehetővé téve jobban 
fogja az egyes iskolákban a középszintű vizsgákon majd a szóbeliken is az értékelést 
mozdítani. Mindennek megvan a törvényességi felügyelete, hiszen ott van az elnök, aki azért 
csak mindig biztosítja a jogszabályi megfelelőséget. Az elnök és a vizsgáztatók felkészítése 
lenne egy fontos eszköz, hogy a szóbeli vizsgákon is sokkal egységesebb legyen a 
lebonyolítás és az értékelés, vagy még inkább standardizált. Ez ügyben nyilván jelezzük, hogy 
van itt egy olyan központi NFT-s program, amin belül mindenképpen fogunk még felkészíteni 
ennek a dolognak az alkalmazására vizsgáztatókat, érettségin részt vevő tanárokat. Ez 
biztosan segíteni fogja ezt a rendszert. 

A felsőoktatási felvételi, beiskolázás megint egy érdekes kérdés. Önmagában ebből én 
nem tudom ebből levezetni, vagy meg kellene ezt a dolgot erőszakolni, hiszen meg kellene 
nézni, melyek azok a szakok, azok az intézmények, amelyeknél olyan a jelentkező létszám, 
amelyik a jelen követelmények és a vizsgaleírások alapján ezt a torzítást és ezt az előnybe 
jutást feltételezi. Azt gondolom, hogy ez egy eléggé kis tartomány lehetne... 

 
PONGRÁCZ LÁSZLÓ: Ez az egy, amire reagálnék, mert azt, hogy hány vizsgatárgy 

van, meg tudom mondani. Körülbelül 100 vizsgatárgy fordul elő a tavaszi vizsgaidőszakban, 
ha külön számítom az idegen nyelvet, akkor 170 valahány, tehát ha külön veszem a földrajz 
németül, földrajz szerbül és testnevelés horvátul tárgyakat. Ilyen is volt már Magyarországon. 
Mindezek a mosolyogtató dolgok nem az érettségi anomáliái, hanem a közoktatási rendszer 
egyes anomáliáinak leképződése az érettségire, tehát ha lehet a testnevelést horvátul tanítani, 
akkor elvárható, hogy ha van testnevelés vizsga, akkor aki úgy tanult, az úgy is 
vizsgázhasson. Ezért mondom, hogy nem feltétlenül mindig az érettségi rendszer – az én kis 
szerelmem – a hibás, hanem van, amikor más.  

Én is azt gondolom, hogy a középszintű szóbeli vizsgák esetében a standardizálás nem 
történt meg. Bár meg kell mondanom, hogy ami ebből megtörtént – tehát a vizsgáztatási 
módszertan megléte, ami eddig egyáltalán nem volt, tehát a szóbeli vonatkozó standardizálási 
törekvés –, az nagyrészt a helyi vizsgáztató tanárok szándékán bukik meg, ugyanis nagyon 
sok a szereplő. Amennyiben ezeket a standardokat betartják, és eszerint vizsgáznak, akkor 
lényegesen nagyobb a biztonság. Természetesen abba, hogy valami 5 pont vagy 6 pont, nem 
szólhat bele az elnök sem.  

Az írásbelit nem tudom máshoz hasonlítani, csak a korábbi vizsgarendszerhez. Egy 
olyan vizsga, aminek van írásbeli vizsgarésze, és ennek van értékelési útmutatója és mindenki 
számára egyforma, eleve lényegesen jobban standardizált, mint a korábbi. Tehát igen, azt 
gondolom, hogy nagyon nagy előrelépés van. Ennek fizetjük is az árát, ezért drága, mert 
mondjuk a 80 ezer történelem írásbeli érettségi elkészítését, javítását ki kell fizetni. Ezért 
nagyobb az adminisztráció, mert ez természetesen papír, és ott van, és adminisztrálni kell, 
tehát ez így működik. Az elnököt azonban, való igaz, hogy csak a törvényességért lehet 
felelősségre vonni. Hogy ő a szóbeli vizsgáztatás közben vagy akár az írásbeli dolgozatok 
javításában, bár a jogosítványa megvan rá, de mennyire, milyen mértékben tudja ezt a részt 
ellenőrizni, ez valóban egyedi kérdés. Én úgy látom, hogy ez valakinek álom, van, akinek 
agyrém. Az jelenthetne megoldást, ha a középszintű vizsgák központiak lennének, más 
megoldás erre nem lehet. Ha az iskola hatáskörében van, akkor az ottani tanárok, az ottani 
bizottságok fognak vizsgáztatni. Tehát értem és ez a helyzet jelen pillanatban. 

Én amiket fölírtam, azok között olyan kérdés nincs, amire érdemes lenne úgy 
válaszolnom, hogy nem indítok el ezzel egy vitát. 

 
ELNÖK: Van-e még kérdés? (Senki sem jelentkezik.) Nincs. Akkor szavazásra teszem 

föl, hogy elfogadjuk-e az előterjesztést mindazon kritikai észrevételek figyelembe ajánlásával, 
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amik itt elhangzottak. Aki elfogadja, az emelje fel a kezét. (15) Mihály Ottó távozása 
pillanatában írásban adott egy igen szavazatot. Aki nem fogadja el? (1) Aki tartózkodik? (1)  

Most negyed kettő van, többen jelezték, hogy háromnegyed kettőkor elmennek. Az 
véleményem az, hogy ennek a tématervnek az érdemi megvitatásába ne fogjunk már bele. 
Ezzel szemben két dolgot kellene tisztázni. 

Az egyik: a minisztérium és az OKNT között - személy szerint én kaptam erre 
megbízást a legutóbbi ülésünkön - tisztázni kellene már azt, hogy végül is a minisztérium 
milyen feltételek betartásával terjeszthet az OKNT napirendjére valamilyen anyagot. Tehát 
szó volt arról, ha emlékeznek rá, hogy volt valaha egy referensi rendszer, és volt egy olyan 
előterjesztésünk Tassal, miszerint ezt egy kis bizottság vegye át, de ebben teljesen 
alulmaradtunk. Az én legnagyobb bánatomra az a határozat született, hogy én vagyok az a 
mindenkori referens, akinek ha nem telik a kapacitásából, akkor még valakit felkér annak 
megállapítására, hogy egy minisztérium által ide terjesztendő anyagot érettnek tart-e arra, 
hogy mi azzal itt foglalkozzunk, vagy pedig azt mondja, hogy nem alkalmas arra, vagy nem 
tartjuk szükségesnek, hogy megvitassuk. Én élni fogok ezzel a lehetőséggel, amint ezt meg 
tudom beszélni a minisztérium illetékeseivel. Erre a nyár folyamán egyszerűen nem volt 
lehetőség. A miniszter úr titkárságától arra a kérésemre, hogy adjon alkalmat arra, hogy 
OKNT-ügyben tudjunk beszélni, nem kaptam még terminust, aminek egyrészt az volt az oka, 
hogy ő szabadságon volt vagy külföldön, másrészt pedig egy időszakra én voltam műtét 
következtében kivonva a közforgalomból.  

Tehát most azt tudom ígérni, hogy az OKNT következő ülésére, azaz októberre 
idehozzuk egyrészt a szmsz-t, és ennek a jegyzőkönyvek, felszólalások alapján történő 
átdolgozását Kosinszky Zsuzsával együtt el fogjuk végezni, és ezzel együtt fogjuk idehozni a 
tématervet. Ennek a tématervnek a keretén belül mindenképpen prioritást fog élvezni annak 
az ügyrendnek a megvitatása – akár az szmsz-ben rögzítjük, akár ettől függetlenül –, hogy 
milyen módon kerülnek az OKNT elé minisztériumi előterjesztések. Tehát, hogy ne legyen az 
a helyzet, hogy van egy tőlünk függetlenül ideutalt napirend, amibe nekünk nincs jogunk 
beleszólni, hogy van-e a minisztériumnak joga velünk valamit megbeszélni vagy a 
véleményünket kérni, de ezt nagymértékben befolyásolja, hogy a saját tervünket mennyire 
tudjuk akkor végrehajtani. Úgyhogy én igyekezni fogok ebben az értelemben eljárni. 

Tájékoztatásul közlöm, hogy megkaptam pár nappal ezelőtt a minisztérium féléves 
munkatervét Kosinszky Zsuzsától, ami lehetőséget ad arra, hogy most már konkrét alapokon 
tudjuk tárgyalni.  

Tehát azt javaslom, hogy ezzel tekintsünk el a mai ülés további folytatásától, érdemi 
napirendekre az októberi ülésünkön kerülhet sor. Van-e ez ellen kifogás? (Nincs. –
 Dr. Szabados Lajos: Egyetértünk.) Egyetértés van. Meglepett, mert azt vártam, hogy legalább 
három óráig itt akartok maradni, de ha már ilyen kegyetlenek vagytok hozzám, akkor 
mindenkinek jó étvágyat kívánok. 

Köszönöm a megjelenést. 
 

(Az ülés végének időpontja: 13 óra 20 perc.) 
 
 
 

Dr. Loránd Ferenc 
elnök 
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