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Napirend:  

 
1. Tájékoztató 

a) A közismereti és a szakmai tanárképzés helyzete és távlata a felsőoktatás Bologna 
rendszerében  

b) A pedagógia BA szakon végzők munkaerő-piaci esélyei 

Előadó:  Dr. Rádli Katalin főosztályvezető-helyettes 
Meghívott: Dr. Hunyady György akadémikus 

 
Az Oktatási és Gyermekesély Kerekasztal által megküldött javaslat véleményezése  

 
2. Az OKNT Ügyrendjének és munkatervének elfogadása (Elnapolva) 

Előadó:  Dr. Loránd Ferenc elnök  
 

3. Tájékoztató az alapfokú művészeti oktatás minősítési eljárásainak tapasztalatairól 
 

Előadó:  Horn György 
Meghívott: Szűcsné Hobaj Tünde (OKM) 

  
4. Egyebek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elnököl: Loránd Ferenc, az OKNT elnöke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jegyzőkönyvvezető: Varga Erzsébet és Ferenc Zsuzsa (Magyar Gyorsírók és Gépírók 
Országos Szövetsége beszédgyorsíró szolgálat) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 06 perc) 
 
DR. LORÁND FERENC, az OKNT elnöke, az ülés levezető elnöke, a továbbiakban 

ELNÖK: Jó napot kívánok! Szíves engedelmükkel szeretném megnyitni az OKNT mai ülését, 
és szeretettel köszöntöm Rádli Katalint és Hunyady Györgyöt, az első napirendi pont 
előadóit, illetve meghívottjait. Mielőtt rátérnénk a napirendi pont tárgyalására, szeretném 
közölni, hogy pótlólagosan érkezett még két dokumentum, amit véleményezni kellene. 
Nekem az az álláspontom, hogy amennyiben a tervezett időbe belefér, ott tárgyaljuk, ha nem, 
akkor csak a végén, hogy ne szenvedjenek  kárt az eredetileg eltervezett napirendi pontjaink. 
Gondolom, valami rendet kellene tartani. Ha bármilyen okból is, de később érkezik egy 
dokumentum, és van lehetőségünk, nem kell szavazni, nem csak a mi jóváhagyásunkkal 
mehet tovább az anyag, csak véleményt kérnek tőlünk, ha más megoldás nincs, akkor majd 
tisztelettel megkérem az OKNT tagjait, hogy a beterjesztőknek küldjék el írásban a 
véleményüket.  

Egy fix időpontunk van: egy órára jelentette be magát Lévai úr, hogy érkezik a 3. 
napirendi ponthoz. (Horn György: Hát majd vár legfeljebb!) Természetesen nem hozzá 
akarom igazítani a napirendet, de úgy gondolom, ha egy héttel az ülés előtt kapunk még 
három dolgot, amit tárgyalnunk kellene, miközben elkészítettük az anyagainkat és kimentek a 
meghívót, arra csak úgy kerülhet sor, hogyha ezt nem borítja fel. 

Ezzel a szóbeli kiegészítéssel elfogadják-e a napirendet a tanács tagjai? Závodszky 
Géza! 

 
DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Egy kérdésem van. Az első napirendi pont címe: 

tájékoztató. Ez engem megnyugvással tölt el, minden tájékoztatót köszönettel veszünk. A 
kérdésem, hogy erről mi jóváhagyólag szavazunk, vagy köszönettel tudomásul vesszük a 
tájékoztatást. Nyilván további háttérinformációt kapunk ehhez az anyaghoz, amely ismert 
dolgokat tartalmaz, amelyet államtitkár úr jegyzett. Hogyha megkapom a választ, 
elképzelhető, hogy visszakérem a szót egy pillanatra.  

 
ELNÖK: Akkor a kérdés egész pontosan az, hogy... 
 
DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Valamiféle szavazással is élünk-e, vagy pedig köszönettel 

vesszük a tájékoztatót. 
 
ELNÖK: Most a magam nevében válaszolok, aztán mindenkit kérek, aki úgy 

gondolja, hogy hozzá kíván szólni. 
Azt hiszem, hogy kapunk egy tájékoztatást valamiről, és véleményt formálhatunk róla. 

Beszélgetünk róla, és lesz majd véleményünk. Ez a vélemény megjelenhet a 
közleményeinkben, de semmiféle szerepe abban, hogy ez a dolog legitim módon fut-e tovább 
vagy sem, mert ebben nekünk nincs jóváhagyási vagy vétójogunk.  

 
DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Köszönöm szépen, tehát formális szavazásra nem kerül 

sor.  
 
ELNÖK: Nem gondolom. Elmondjuk a véleményünket. Ezt nem kell jóváhagyni.  
 
DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Tehát nem kerül sor formális szavazásra?  
 
ELNÖK: Így van. Trencsényi és Mihály Ottó! 
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DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Nem akarok elébe menni a dolgoknak, de azért 
kérdezem, hogy jót teszünk-e először is a pedagógusképzésnek, másodszor pedig a 
tájékoztatás adóinak, hogyha a mellékletben szereplő Fazekas-röpiratról állást foglalunk, 
hogy nagyon örülünk neki, vagy nagyon haragszunk rá, avagy egy kicsit örülünk, és egy 
kicsit haragszunk... Szerintem érdemes eljutni egy megfontolt válasz erejéig – gondolom.  

 
DR. MIHÁLY OTTÓ: Van nekünk az anyagok között egy ad hoc bizottsági 

előterjesztés – Csermely Péter, Hunyady Györgyné, Trencsényi László e bizottság tagjai -, 
amelyben szerepel javaslat OKNT-állásfoglalásra vonatkozóan. Úgy gondolom, ebben a 
napirendi pontban ezt tárgyalni kell, és szavaznunk kellene. Ez az első napirendi pont része. 

 
ELNÖK: Egyetértek.  
 
DR. PUKÁNSZKY BÉLA: Azt szeretném kérni az Országos Köznevelési Tanácstól, 

hogy foglaljunk állást pro vagy kontra, kicsit differenciáltabban a Fazekas-levél és az 
Oktatási és Gyermekesély Kerekasztal tevékenységével, elaborátumaival kapcsolatban, mert 
kibontakozni látszik egy olyan vita, amely egyre rosszabb kontextusba kerül. Szeretném, 
hogyha ebben a kérdésben az OKNT állást foglalna.  

 
ELNÖK: Ezt az állásfoglalást úgy érted, hogy egy testületi állásfoglalást 

fogalmazzunk meg ezzel kapcsolatban? 
 
DR. PUKÁNSZKY BÉLA: Akár azt is. 
 
ELNÖK: Értem. 
 
DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Hogy ne okozzak félreértést, egy mondatra visszakérem a 

szót. Én a Manherz Károly szakállamtitkár úr által adott tájékoztatásról beszéltem, és ott 
sugalmaztam, hogy nekünk ezzel kapcsolatban szavazni kellene, nem igazán van több 
dolgunk. A másik két esetben határozottan támogatólag foglaltunk állást. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Egyetértek Mihály Ottó felhívásával. Akkor ennek a korrekciónak a 

figyelembevételével kérdem, hogy elfogadjuk-e a napirendet. (Szavazás.) Köszönöm, 
egyhangú igen. 

 
Tisztelettel kérem az 1. napirendi pont előterjesztőit, szíveskedjenek elmondani azt, 

ami ehhez szóban kívánkozik. 
 
DR. RÁDLI KATALIN: Köszönöm szépen. Elnök úr a féléves napirend összeállítása 

során kérte a felsőoktatási területet arra, hogy a tanárképzés kérdéseiről hozzunk egy 
tájékoztatót. Abban a szerencsés helyzeten vagyunk, hogy éppen az előző ülésen ebben a 
körben már a jogszabály kapcsolódását vitatta meg a Köznevelési Tanács, hisz’ 
mindenképpen véleményezési szerepe volt a miniszteri rendeletben, ahol a tanári 
szakképzettségek képzési és kimeneti követelményeiről volt szó.  

Valószínű, hogy ez a szerencsés eset azt is jelenti, hogy most az információ, ami 
összefoglalja a tanárképzés eddigi útját, illetve az előkészítő munkálatokat, azt jelzi, amiről az 
elmúlt időszakban szóltunk, hogy a felsőoktatási törvény által meghatározott, mesterfokozatot 
adó tanárképzés tekintetében a két típusú képzés előkészítése során a magyar felsőoktatásban 
a tanárképzés része lett a kétciklusú képzésnek. Mivel a mesterfokozatot adó tanárképzés 
rendszere illeszkedik az alapképzés után elindult mesterképzési feladatokhoz a 
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felsőoktatásban - ennek megvolt a maga szakterületi előzménye -, szükséges, hogy az 
alapképzésre épülően elinduljon a tanárképzés is. Ez egy hosszú út volt, amelyről a legutóbbi 
időszakban adtunk információt. Egy hármas szabályozási rendszert fogadott el a felsőoktatás, 
amely szerint egyetemi szinten, illetve főiskolai szinten folyó korábbi tanár szakképzettség 
helyett törvény mondja ki, hogy a mesterfokozatot adó tanárképzés lesz a jövő útja, és 
kormányrendelet határozza meg a tanári szakképzettség szerkezetét, ami az alapképzési 
szakterületi ismeretekre épülő, hármas elemű mesterképzést jeleníti. Erről beszéltünk a 
múltkor, a szakterületi elemeket áttekintve, amit a Magyar Rektori Konferencia mint szakmai 
testület és egyetértő fórum közvetített az akkreditációs folyamatban, és ennek jogszabályi 
részét látta itt a testület. Van még a miniszteri rendelet, ami a tartalmi kérdéseket fogja össze 
és jeleníti meg. 

Azt gondolom, a tájékoztató anyag mindenre kitér. Talán azok a kérdések fontosak 
ebben még, hogy ez a fejlesztési út a közoktatással együttműködve csak a kezdeti lépés, hisz’ 
itt a felsőoktatás a maga szakmaiságában a javaslatot tette le, illetve a létesítéshez készítette 
elő a szakmai dokumentumokat. A felsőoktatási intézményekben a Magyar Akkreditációs 
Bizottság közreműködésével a szakindítási kérelmekről most folyik az első véleményezési 
eljárás. Azt is jeleztük, hogy mivel elindult már az alapképzésre épülő mesterképzés jó 
néhány területen, társadalmi igény van arra, hogy a mesterképzés a bölcsészettudományi és 
természettudományi képzéshez kapcsolódva különösen a tanárképzésben meginduljon.  

Jeleznem kell azt is, hogy a mérnöktanárképzésben és hittanárképzésben már a nyár 
folyamán felvételt hirdettek az intézmények, és elindult a szakképzéshez kapcsolódó 
mérnöktanárképzés. Az intézmények arra készülnek, hogy vagy még ebben az évben a már 
pályán lévők részére, de jövőre mindenképpen az alapképzésben végzők számára elindítsák a 
tanárképzés útját. Itt az előmunkálat azért is fontos, mert bizonyos szakterületi megalapozása 
a szakképzettségnek mindenképpen alapképzéshez kapcsolódik, és a kettő elválaszthatatlan 
egymástól.  

Viszont további fejlesztési út és közös feladat például a gyakorlati képzés kérdésköre, 
amelyben itt egy összefüggő gyakorlat jelenik meg és a felsőoktatás oldaláról – amint a 
legutóbbi alkalommal is jeleztük – illeszkedik a rendszerhez, hisz’ hallgatói jogviszonnyal, 
képzési támogatással bír maga az ötödik félév, ami a gyakorlati képzéshez kapcsolódik, 
ugyanakkor a jelölt a közoktatási intézményben tölt el az iskola világában egy félévet, vagy 
más felnőttképzési intézményben, és az ehhez kapcsolódó további feladatokat közösen kell 
egyeztetni. Lehet, hogy más típusú kérdéskör is felvetődhet, hisz’ egy kompetencia alapú 
szakmai tervezés indult el a közoktatás területén - éppen most van kiadás alatt a Nemzeti 
alaptantervhez kapcsolódóan a kerettantervről szóló jogszabály, ami tartalmát illetően is 
érinteni fogja mindenképpen a tanárképzéshez kapcsolódó kérdéseket -, ilyen értelemben 
folyamatosan egy közös gondolkodás van. 

Hogy ne kelljen szót kérni, egyetlenegy gondolattal szeretnék a mellékelt külön 
anyagról szólni. A kormányrendelet előkészítése során, amiről elmondtam, hogy a 
tanárképzés szerkezetét és mellékletében az összes tanári szakképzettséget jeleníti meg, 
pontosan a Köznevelési Tanács akkori javaslata alapján került be a rendeletbe egy olyan 
mondat, amely szerint csak akkor változtatható a kormányrendelet 3. számú mellékletében 
meghatározott szakképzettségi rendszer, ha arról előzetesen a közoktatás véleményét kéri. 
Mivel itt ahhoz kapcsolódóan fogalmazódott meg egy élő kormányrendelet, ami 2000 óta már 
életben van, egy javaslat, mielőtt lezárjuk a miniszteri rendeletet, ami a legutóbbi időben volt 
itt, célszerű volt  - illetve jogszabály is kötelez bennünket erre – a Köznevelési Tanácshoz 
visszahozni. Ezért került ide a Kerekasztal levele. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Hunyady professzor úr! 
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DR. HUNYADY GYÖRGY: Gondolom, feltételezik az előzmények alapján, hogy sok 

meglepetést ennek az új szerkezetnek a leírása nem tartalmaz, nem is szeretnék a részletekbe 
menni, bár lendületben vagyunk: pont e hét elején tartottunk felsőoktatási keretben országos 
tanárképzési értekezletet, tehát az ott szerzett rutinnal akár órákat is szívesen és örömmel 
beszélünk erről – de ettől eltekintenék. Azt az öt pontot emelném ki, ami ezt az átalakítást 
vezérelvként irányította. 

Az egyik, amire főosztályvezető-helyettes asszony is utalt: egységesen mesterszintre 
emelte a tanárképzést – ez egy lényeges változás volt. Mind az öt ponttal kapcsolatban 
természetesen markáns ellentétek, sok vita, sok ütközés volt, hiszen igen lényeges változás a 
tanárképzés rendszerében.  

Két szakképzettséget nyújt, ez is egy kardinális kérdés, és egyértelmű lett. Egy 
szaknak minősül, tehát egy tanár szak van, természetesen differenciált képződmény, 
kombinálható – maga a kombinálás is egy fontos ismérv. Az egy szak jellege ennek az 
összerendezési szükségletét az intézményi felelősség, az egész folyamat szabályozásának a 
kényszerét és feladatát emeli ki.  

Pedagógiai karakterű minden ízében. Ez egy furcsának tűnő deklaráció, de szükséges. 
Aki a tanárképzés múltját, különösen az egyetemi előzményeit ismeri, tudja, hogy ez az 
állítás, hogy akár a szakmai moduloknak is  pedagógiai karakterűeknek kell lenni, egy 
elmozdulás a korábbiakhoz képest. Természetesen egy harcnak egy közbülső fázisában 
vagyunk, most jelennek meg ezek a szakmai modulokra vonatkozó kk-k, ezeknek a valóra 
váltása intézményi feladat. Hogy valóban pedagógiai karakterű legyen a szakmai modul is, 
tulajdonképpen szakági pedagógiává váljon, ez még egy alakuló, reménybeli, örvendetes 
kilátás.  

Van még egy ötödik elem: a gyakorlati jelleg. Az általam egyébként képviselt 
egyetemi tradíciókhoz képest ez az a vonás, amiben változást akartunk előidézni, amiben 
talán a főiskolák gyakorlata bizonyos értelemben kedvezőbb volt: iskolaközeli, közoktatás-
közeli. Mindaz, amit sikerült elérni előrelépésként – például, hogy egy ötödik félév 
csatlakozott az egyébként minden viszonylatban egyöntetű négy féléves mesterképzéshez -, 
ebbe az irányba mutat. 

Ez az az öt elv, ami sok vita nyomán, de megítélésem szerint rendszerszerűen 
megmutatkozik ebben a szabályozásban. A terveken kívül nyilván vannak olyan tartalmi 
elemek, amelyek újak. Például nem tudom, hogy az idegen nyelven való oktatásra való 
felkészítés lehetőség volt-e: történelem tanár és történelem tanár francia nyelven volt, 
kombináció nem volt. Akarjuk, kínáljuk, szeretnénk – reméljük, hogy lesz.  

Vagy például ilyenek a műveltségterületi tanár sokat vitatott kérdése. Nem átütő, de 
nyomokban megmutatkozik. Ez egyébként a kerekasztal levelében nem annyira lelkesült 
formában, de fölbukkan, hogy ez micsoda, mert piszkálgatja a levél, valami módon több-
kevesebb sikerrel.  

Ilyen a pedagógiai modulok beemelése a két szakképzettség egyikeként – ezt 
szeretném hangsúlyozni: második szakképzettség lehet egy tantárgyközvetítő tanárság 
mellett. Erre vonatkozik a fő csapása ennek a kerekasztalnak. 

Rádli Katalin említette, hogy ha ilyen változtatási javaslat felmerül, az OKNT elé kell 
hozni. Az én kérdésem az, hogy fölmerült-e ilyen javaslat, merthogy egy javaslathoz kell egy 
javaslattevő, a javaslattevőnek szerintem kell hogy legyen valami pozíciója az állami életben 
– nem akarlak megbántani, de nem tudom, hogy a kerekasztalnak mi a pozíciója az állami 
életben, tehát hogy a kezdeményezésük milyen körben, milyen formában érvényesülhet. 
Őszintén szólva itt van egy olyan, egymásra épülő jogszabályi rendszer, amelyben van 
törvény, kormányrendelet, miniszteri rendelet – ez most vált teljessé –, vannak véleményező 
testületek a MAB-tól az OKNT-ig egyébként, ezeknek kialakult valamiféle összehangzó 
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álláspontja. Hogy ebben hol talál rést az egyébként általam  nagyra becsült kerekasztal, ez 
nem egészen világos számomra. Ez a dolognak nem az érdemi része, de annyiban érdemi, 
hogy a javaslat hol és miért kerül megfontolásra. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Én is köszönöm. Horn Gyuri! 
 
HORN GYÖRGY: Csak annyi így, hogy megszólíttattam: ez a levél nem a kerekasztal 

legitim állásfoglalása. A kerekasztal ebben a kérdésben sem elvi, sem gyakorlati határozatot 
nem hozott. Csak rögzítem, hogy ez az aláírók kezdeményezése, akik között ott ül a 
kerekasztal elnöke is. Ketten vagyunk itt, akik ebben a munkában részt veszünk, de egyikünk 
sem vett részt sem ennek az előkészítésében, sem állásfoglalás nem született, tehát szeretném 
rögzíteni, hogy ez nem a kerekasztal állásfoglalása – bocsánat! Köszönöm. 

 
DR. MIHÁLY OTTÓ: Magukon felejtették a sapkát! 
 
DR. NAHALKA ISTVÁN: Csak hogy a hangom is hallatszódjék ebben az ügyben: 

abszolút ez a helyzet, és teljesen egyetértek.  
 
ELNÖK: Akkor azt kérdem, hogy a Manherz Károly aláírásával szereplő levél, 

amelynek címzettje én vagyok,  milyen típusú választ igényel az OKNT szerint.  Ha kap az 
ember egy levelet, akkor még emlékszik neveltetése okán arra, hogy illik rá válaszolni. De itt 
a címzettel nyilván az OKNT van megszólítva, és nem az én magánvéleményem az érdekes. 
Ezért  tisztelettel kérek abbéli segítséget, hogy minő válasz adassék – nyilván az én 
aláírásommal, de tükrözvén az egész OKNT véleményét, válaszát.  

Parancsolj! Utána Szenes Gyuri! 
 
DR. PUKÁNSZKY BÉLA: Ennek a véleménynek a megfogalmazásához szeretnék 

adalékokkal szolgálni. Úgy gondolom, erősítené a minisztérium pozícióit, Manherz 
szakállamtitkár úr pozícióit, és a rendelettervezet kibontakozását és végre megjelentetését az, 
hogyha az OKNT kifejezné, hogy egyetért a jelenlegi szakképzettség-struktúrával, és nem 
javasolja annak átalakítását. Én tehát azt javaslom, foglaljunk állást, hogy egyetértünk ezzel a 
szakstruktúrával, és nem óhajtjuk most szétcincálni, egyenként mérlegre tenni, és tartalmi 
viták sokaságába bonyolódni akkor, amikor a tanárképzés folyamatossága van veszélyben. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, értettem. Trencsényi László! 
 
DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Béla javaslatával én egyetértek, és a struktúrával is 

egyetértek. Azok az érvek, amelyek az ötök levelében vannak... Közben megtudtam, hogy 
Cseke Valéria visszavonta az aláírását, mert visszaélve a nevével került rá a neve a levélre. 
Azok az érvek nem helytállóak, hogy ez nem óraszámtermelő szakképzettség, az például nem 
igaz, hiszen a vonatkozó rendeletek – mindezt a felhasználók nevében mondom, hiszen az 
OKNT is a felhasználókat képviseli –, akár a minőségfejlesztő munka, akár a 
tehetségfejlesztő munka stb., stb., akár a gyógypedagógia – tehát a sajátos nevelési igényű 
gyerekeket szaktárgyra tanító tanár –, ezek mind-mind óraszámtermelő foglalatosságok. 
Egyébként összhangban áll azzal az oktatáspolitikával, amelyik az iskola képét olyan módon 
alakítaná át, hogy a speciális igényeket – és én most nem csak a szépen nevezett fogyatékos 
gyerekeket értem ezen, hanem az iskolába belépő gyerekek különböző helyzetét, problémáját 
– megoldani segít.  
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Az érvrendszerrel is van tehát vitám, de ha úgy gondoljátok, hogy a Béla struktúrával 
abszolút egyetértő gondolataival valakinek lenne vitája, ez azért puhítható úgy, hogy akár 
egyetértünk a struktúrával, akár nem – mondom még egyszer: én egyetértek –, ezt a 
folyamatot most lefékezni, megállítani, az olyan katasztrófa, amire a kombínó villamos 
vezetője szokott bennünket figyelmeztetni, aki utazik a kombínón, hogy kapaszkodjunk.  

Tehát, még egyszer mondom, lehet, hogy egy időszerű felülvizsgálat majd a dolgok 
elindulása után a struktúrát árnyalja, szükségleteket termel, vagy szükségletek irrelevanciáját 
állapítja meg, de ez nem az a pillanat, amikor ezt a vonatot be kell vagy be lehet fékezni. 

Köszönöm szépen.  
 
DR. CSERMELY PÉTER: Az előttem szólókkal teljes mértékben egyetértve – 

érvrendszerükkel is – egy külön területre szeretném felhívni a figyelmet, ami nem véletlenül a 
tehetséggondozás területe. Nem csak a saját véleményemet mondom, a Nemzeti 
Tehetségsegítő Tanács véleményét mondom, illetve a közoktatási munkabizottságának és 
továbbképzési munkabizottságainak a véleményét mondom akkor, amikor mélységesen nem 
értünk egyet az anyagnak azon kitételével, ami a tehetségsegítő tanár szakot is ebbe a 
kategóriába sorolja be. Ez egy olyan szak, amire jelenleg is már épp a legkisebb iskolákban, 
épp a hátrányos térségekben roppantul nagy igény van a pedagógusok részéről, tömegével 
jelentkeznek azokra a továbbképzésekre, amelyek jelenleg rendelkezésre állnak. Egyáltalán 
nem igaz az sem, hogy a szakmai háttere konkrétan ennek a szaknak bizonytalan lenne. Ez 
olyan szintű, ami azt eredményezi majd, hogy ez az MSc szak, amit meg fognak indítani, 
valószínűleg exportálható lesz, és itt nemcsak magyar hallgatók lesznek, hanem Európa más 
országaiból is fognak jönni hallgatók MSc szinten Magyarországon tanulni 
tehetséggondozást. Tehát úgy érzem, hogy az az állásfoglalás, ami itt született, csak parciális 
információkra támaszkodott, legalábbis a saját szakterületemből kiindulva, éppen ezért így, 
ezen a szintjén nem tudom elfogadni, és kérem az OKNT-t, hogy erősítse meg azoknak a 
kollegáknak a véleményét, akik erre a közlésre engem megkértek és felhatalmaztak. 

Egy általános véleményem is hadd legyen ezzel az egésszel kapcsolatban. Nem tudom 
azt a érvrendszert sem elfogadni, hogy az oktatásnak éppúgy restriktálnia kell magát, mint 
ahogy az államnak, a gazdaságnak, illetve az élet egyéb területeinek. Azon esetleg lehet 
vitatkozni, hogy ott a restrikció mennyiben indokolt vagy mennyiben nem indokolt, az 
viszont szerintem egészen nyilvánvaló, legalábbis az én számomra, hogy amennyiben az 
oktatás területén restrikciót hajtunk végre, azt próbáljuk meg például elérni, hogy azzal a 
logikával, hogy úgysem lehet a kisebb, elmaradottabb, ilyen-olyan iskolákban ezt bevezetni, 
ezért szüntessük meg az egészet, tehát ha egy ilyen logika elkezd érvényesülni, az 
életveszélyes. Tudniillik pont a fordítottját kell csinálni: a lehetőségeket meg kell nyitni és 
utána akciót, szervezett erőfeszítést kell annak érdekében tenni, hogy a megnyitott lehetőség 
eljusson azokba az iskolákba, ahova esetleg nem tud eljutni. Tehát én ezt a fajta visszahúzó 
logikát, a csiga visszamegy a házába című logikát sok helyen el tudom fogadni, de az oktatás 
területén nem, mert szerintem az katasztrofális helyzetet fog előidézni. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm én is. Mihály Ottó! 
 
DR. MIHÁLY OTTÓ: Nem akarom újra elmondani az elhangzottakat, elmondtam 

sokszor sok helyen. Teljes egészében egyetértek az eredeti javaslattal, ami kifejezné az 
OKNT állásfoglalását. Konkrétan a következőt javasolnám. A pedagógusképzés és -
továbbképzés minőségellenőrzésének kérdéseiről szóló anyag 1. pontja korrektül leszögezi, 
hogy hogyan jön létre tulajdonképpen az, ami jelenleg van, és abban a pillanatban áll, hogy 
akkor most ez szabályozás legyen. Ezt elmondja. Úgy gondolom, ezután egy olyan mondat 
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kellene, hogy az így létrejött szakképzettségekkel, ezzel a struktúrával az OKNT teljes 
egészében egyetért. Tehát megelőzné ezt a mondatot az, ami itt le van írva, hogy hogyan és 
miképpen történt ennek létrehozása, hogyan született meg, ami világossá teszi, hogy most az 
OKNT nem hirtelenjében csak úgy fogja, és állást foglal róla. Ezzel tulajdonképpen a levelet 
be is fejezhetjük. Nem gondolom, hogy bármiféle további érvelésbe nekünk bele kellene 
menni, ahhoz nagyon jelentéktelen ez a levél, szakmai és egyéb szempontból enyhén szólva 
inkorrekt, másfelől jelentéktelen. Alapvetően elégséges válaszként emellett érvelnék.  

Ha egyetértetek vele, javasolnék egy kiegészítést az utolsó mondatba, ami úgy 
hangzik, hogy: „Ezt megelőzően a MAB pedagógiai szakbizottsága…”. Ide kellene az – mert 
a törvényben benne van –, hogy a közoktatási szakterületnek ezt magának is véleményeznie 
kell, és csak úgy mehet el a MAB-hoz, tehát vissza kell közvetíteni először a Rektori 
Konferenciához. Tehát a MAB pedagógiai szakbizottsága és az OKM szakállamtitkársága 
által létrehívott ad hoc bizottság is kerüljön bele, mert több alkalommal azt mondták, hogy a 
NAT-osokat be kellett volna vonni. Hát a NAT-osok ebbe be voltak vonva, egy az egyben 
ugyanazok foglalkoztak ezzel a kérdéssel, akik az egyes NAT-területekkel foglalkoztak, 
éppen azért, hogy ez a dolog világos legyen. Tehát ezt kellene berakni ebbe a mondatba, pont, 
és utána következne az a mondat, amit javasoltam ebben a dologban. Úgy gondolom, hogy 
ezzel a válasz kényszerén túl vagyunk. 

Hogy nem értenénk egyet, azt hiszem, ezt a lehetőséget az elmúlt alkalommal 
elherdáltuk, tehát hogy most azt mondjuk, hogy nem értünk vele egyet. Nem tudom, világos-
e. Az elmúlt alkalommal egyetértettünk, úgyhogy most már elég kínos lenne, ha valaki azt 
mondaná, hogy nem értünk ezzel egyet. Én megértem egyébként, csak akkor aki ezt mondja, 
annak az alvásrendszeréről meg ilyesmiről valamilyen papírt kiállítani, mert a múltkor ezt 
lejátszottuk. 

Köszönöm szépen.  
 
DR. NAHALKA ISTVÁN: Tisztelt Tanács! Azért én szorgalmaznám, hogy 

próbáljunk meg érdemben is foglalkozni ezzel a javaslattal, merthogy itt egy nem 
jelentéktelen szakmai csoport nyilvánult meg és mondott olyasmiket – majd mindjárt 
elmondom, mit gondolok róluk –, amik azt hiszem, nem hagyhatók figyelmen kívül, tehát 
nem nézne ki jól, ha azt mondanánk, hogy mi már három héttel ezelőtt, fél évvel ezelőtt 
döntöttünk ilyen kérdésekről, hagyjanak bennünket békén. Mindig felvetődhetnek szakmai 
kérdések, akár létező jogszabályokkal kapcsolatos szakmai kérdések is, és lehetnek olyanok, 
amiket érdemes megvitatni. Azt kell azonban mondanom, hogy ebben a levélben – ezek 
szerint az ötök által aláírt levélben – én nem találok olyasmit, ami arra késztetne bárkit is, 
hogy a megfelelő jogszabályokat felülvizsgálja. Érdemben szeretném elmondani, hogy miért 
gondolom ezt. 

Ez a javaslat sok-sok szöveg mellett érdemben tulajdonképpen három dolgot mond, ha 
jól látom. Egyrészt felvet bizonyos nyelvi megfogalmazásbeli problémákat, például bizonyos 
szakképzettségek nevét kritizálja. Ebben lehet, hogy van valami, ezt át kell gondolni. Én nem 
gondolom, hogy ebben a pillanatban egy globális felülvizsgálatot igényelne az, hogy ezt a 
talán kettő vagy három ilyen nyelvi problémát kijavítsuk a jogszabályokban, tehát ezt 
túlságosan apró kérdésnek tartom ahhoz, hogy érdemes lenne vele foglalkozni. Kell 
természetesen majd egy globális felülvizsgálat során, akkor majd nézzük meg a 
megfogalmazásokat, de most nem. 

A másik, ami egy kicsit érdemibb dolog, az esztétika, erkölcstan kérdése, ami 
felvetődik a javaslatban. Nagyon jónak tűnik az az analógia, amit az algebrával és a 
geometriával vonnak meg, de valójában mégsem jó, ugyanis mind az esztétika, mind az 
erkölcstan esetén léteznek ilyen középiskolai tantárgyak, tehát nemcsak filozófiát szokás 
tanítani így globálisan, hanem ilyen tantárgyak is léteznek, márpedig akkor biztos van értelme 
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ilyen tanárok képzésének. Ez is lehet persze általánosan vitatott, mert isten tudja, hány helyen 
tanítják ebben az országban – van rá példa, én magam is tudok ilyet –, tehát elvileg ez egy 
normális dolog, ezzel szemben viszont algebrát és geometriát sehol nem tanítanak külön 
tantárgyként, és ez valóban értelmetlen is lenne, már csak a kettő nagyon szoros kapcsolata 
miatt is. Tehát egész egyszerűen nem értek egyet azzal, ami ide le van írva. 

A legerősebb állítása nyilván ennek a levélnek az, hogy ezek a bizonyos felsorolt 
szakképzettségek, legalábbis szakképzettség formájában fölöslegesek. Azért felhívom a 
figyelmet, hogy a levél írói is azt írják, hogy ezeket nagyon fontos kompetenciáknak tartják a 
közoktatásban, és azt mondják, hogy továbbképzési szakként tudják elképzelni ezeket a 
képzéseket. Én kerestem, hogy milyen érvek hangoznak el, és hogyha alaposan megvizsgáljuk 
a levelet, akkor egy ilyen érv van: az tudniillik, hogy a kis iskolák hátrányba kerülnek, 
hogyha ilyen tanárok lesznek. Ez nem igaz. Azért nem igaz, mert Magyarországon ma már 
kiterjedt folyamat a kisiskoláknak nagyobb rendszerekben való összefogása: a kistérségi 
együttműködés. Az a kistérségi együttműködés ki fogja termelni azt, hogy a legkülönbözőbb 
szakemberek egyszerre állnak rendelkezésre több iskola számára. Ez nagyon kívánatos és 
nagyon jó is lenne, hogyha ezt meg lehetne valósítani. Ebben az esetben ez az egyetlen érv, 
ami a mellett szól, hogy ezek a szakképzettségek ne legyenek, elesik, egész egyszerűen nem 
érv. Akkor viszont nagyon erőssé válik az az érv, hogy viszont ezekre a kompetenciákra az 
iskolákban nagyon nagy szükség van – hallhattuk itt, hogy ha már tanórák is vannak 
mögöttük, tehát nem igaz az, hogy tanóra nélküli tanárokról van szó ebben az esetben, de 
mindenképpen tartalmilag szükség van rájuk.  

Végülis úgy látom tehát, hogy az ebben a levélben leírtak kezelendők, vitatkozni kell 
velük, meg kell beszélni ezeket a dolgokat, de én messze nem látok olyan erős érveket, 
amelyek azt indokolnák, hogy a jogszabályokat felül kellene vizsgálni.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Závodszky Géza! 
 
DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Ha hallottam volna Nahalka tanácstag megszólalását, nem 

kértem volna szót, mert tulajdonképpen erre szeretném felhívni a figyelmet. Nem igazán 
engedi meg az én felkészültségem, hogy ebbe a kérdésbe nagyon belemerüljek, de valóban 
túlzásnak tartottam volna egy olyan állásfoglalást, amely egy olyan mellékes ügyrendi 
szempontra hivatkozik, hogy az előző ülésen jóváhagytuk.  

Az aláírókat csak periférikusan, oldalágilag ismerem. Ezek kiváló szakemberek, azt 
sem lehet mondani, hogy nem nyitottak az iskolaügy, a tanári mesterség, a pedagógia 
kihívásaival szemben, nemzetközi kitekintésük, gyakorlatuk is van. Tehát nekem is az volt az 
első véleményem, hogy ezen azért érdemes egy kicsit gondolkodni, még akkor is, hogyha 
egyébként a Pukánszky Béla állásfoglalása tökéletesen meggyőz arról, hogy a jelen 
stádiumban nem érdemes újra módosítani vagy alakítani. Annál is inkább – és itt egy 
zárójeles megjegyzést teszek, amit más alkalommal valószínűleg már nem fogok tudni 
elmondani, az elmúlt alkalommal tartózkodtam a szavazásnál -, mert minden koherens 
rendszer működőképes lehet, ha azt jól csinálják, akik benne részt vesznek, irányítják azt, 
megfelelő felelősséggel csinálják, még akkor is, ha vannak más rendszerek, amelyek például 
az én véleményem szerint jobbak lennének, csak éppen most ez készült el. Személy szerint 
tehát én szurkolok azért, hogy működjék, hiszen nemzedékekről van szó. Ezt zárójelbe tettem 
tehát, és ezért fogadom el például a Pukánszky Béla érvét, hogy most már ne veszekedjünk 
rajta. 

Én ebben a kérdésben egyáltalán nem vagyok illetékes, legfeljebb van 6-8 éves olyan 
tanári gyakorlatom, amikor kollégiumi nevelő is voltam stb. ifjú koromban, de 
megerősíthetem, hogy például a nevelőtanári önálló professió bizony, nagyon is indokolt 
lehet. Van itt olyan terület, ahol – főigazgató koromból az előzményeket ismerve – kétségeim 
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vannak egyfelől a szakmai felépítése, másfelől a rendelkezésre álló erők és hagyományok 
tekintetében, de valóban – nem akarok hosszú lenni, elfogadva Pukánszky Béla álláspontját – 
nem lenne érdemes tucatnyi javaslat közül egyet-kettőt kihámozni,  és megtámadni, másokat 
pedig támogatni.  

Köszönöm, ennyit szerettem volna. 
 
ELNÖK: Én is köszönöm. Hadházy Tibor! 
 
DR. HADHÁZY TIBOR: Köszönöm szépen, most már én is rövidebb tudok lenni, 

mert az előttem szólók nagyon sok olyan sok szempontot és kérdést felvetettek, amelyek 
rezonáltak bennem – néhányat azért szeretnék én is kiemelni, illetve megemlíteni. 

Úgy gondolom, én is osztom azt a véleményt, hogy érdemi választ igényel ez az elnök 
úrhoz intézett levél, és nagyjából ki is rajzolódik az, hogy mi mentén, hogyan lehet ezt a 
választ megfogalmazni.  

A levél többszöri elolvasásakor az emberben kétségek és bizonyos rezonanciák 
támadnak, és tagadhatatlan, hogy bizonyos észrevételek, amelyek most megfogalmazásra 
kerültek, gondolkodóba is ejtik az olvasót. Ugyanakkor szeretném megjegyezni azt a 
szempontot – erősítendő, ami már elhangzott -, hogy ezeknek a - sok esetben kardinálisnak 
tűnő - észrevételeknek, pontosabban ezek megtételének nem most van itt a helye. Globális 
felülvizsgálata nem tudom, hogy tervezett-e vagy spontán következik be, természetesen 
alapot szolgáltathat a tapasztalatok birtokában arra, hogy a szükséges korrekciókat, a 
koherens rendszer elképzelésében szükségessé váló korrekciókat a rendszerben elvégezzék. 
Ez tehát egy általánosabb megjegyzésem. 

Ugyanakkor szeretnék még tágabb összefüggésrendszerbe helyezni néhány mondatot. 
Tegnap egy másik értekezlet résztvevőjeként lehetőségem volt a MAB elnökének, Bazsa 
György elnök úrnak a prezentációját is látni, illetve előadását meghallgatni. Ő azt osztotta 
meg a résztvevőkkel, hogy pillanatnyilag a Magyar Akkreditációs Bizottság asztalán 486 
mesterképzési kérelem fekszik - ez nem konkrét pedagógusképzés, hanem minden -, és 
előrevetítette azt a képet, hogy ez az érték megítélése szerint bőven félezer fölé fog 
emelkedni. Ez engem magánemberként egy picikét elrettentett. Nem gondolom, hogy a 
mesterképzések ilyen szintű arzenálja szakmailag, munkaerő-piacilag, hallgatói létszámilag 
stb., stb. megalapozott lenne. Lehet, hogy én ezzel kapcsolatban óriási tévedésben vagyok, de 
hovatovább az a drasztikus érzésem, hogy a korábban egy-egy speciál kollégium formájában 
átadott ismeretrendszerek önálló mesterképzési szakokként jelennek meg. Ez egy nagyon 
erőteljes megjegyzés, és lehet, hogy tévedésen alapul.  

Ebből a szempontból én a múlt ülésen föltettem azt a kérdést, amit most még egyszer 
fölteszek. Akkor emlékeztettem magamat is, hogy nem érzékelem eléggé világosan azt, hogy 
a tervezett mesterképzési, illetve ebben a szakstruktúrában mennyiben jelenik meg 
közoktatásilag, munkaerő-piacilag, közoktatás-politikailag alátámasztott munkaerő-piaci 
igény, van-e erre vonatkozóan valamilyen felmérés. Nem minden itt elképzelt második 
tanárszakként vagy szakképzettségként felvehető mesterképzési szak mögött van azért tanóra, 
ezt szeretném megjegyezni, másrészt pedig egy fizika szakos - amely szak a NAT-ban olyan 
minimalizált óraszámmal jelenik meg, hogy egy-egy kisebb iskolában ma már egy fizikus sem 
tud létezni, bár én értem, hogy majd több iskolát is elláthat egy-egy tanár -, ha választ ezek 
közül, akkor igazándiból ez nem egy két szakképzettséget elbíró alkalmazási lehetőséget 
jelenít meg. Tudom, hogy ez szélsőséges példa, de a szélsőséges példák azok, amelyek 
kezelendők, és amelyek problémákat vetnek fel. 

Mindegyik kompetenciát szükségesnek tartom, ezt szeretném nagyon erőteljesen 
hangsúlyozni, fontosnak és a közoktatás színvonalemelése szempontjából is lényegesnek.  
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Az érdemi válasz mellett igyekeztem érvelni, és azt is szeretném összefoglalásként 
még egyszer aláhúzni, hogy a rendszer gyökeres vagy ilyetén való megváltoztatásának egy 
ilyen fiatal, még be nem járatott, ki nem próbált rendszerről lévén szó nem érzem azt, hogy 
most van itt az ideje, mert ez valóban egy időbeli, indulásbeli csúszást jelent. Máris azt 
érzékelem – bocsánat, hogy hosszabb lettem, mint ahogy terveztem –, hogy 2008-ban 
mestertanár szakok nemigen fognak tudni indulni, lehet, hogy ez 2009-re tolódik. Ez még 
mindig egy tolerálható időpont, hiszen akkorra lépnek ki a B-ből a hallgatók, tehát nincs ezzel 
semmi gond, de a rendszer kezdő éve akár 2008 is lehetett volna, hiszen a rendszer nyitott a 
főiskolai végzettséggel, annak ekvivalenciájával a B-ben, satöbbi továbbtanulni szándékozók 
előtt, tehát lehetett volna egy próbaidőszak, hogy ki hova vágyik. Hiszen ma a kisebb 
településeken dolgozó kollegák – én ezt tapasztalom az intézményben is – a gyereklétszám 
változásával tömegesen kényszerülnek arra, hogy a meglévő két szakjuk mellé harmadik 
szakot végezzenek. 

Köszönöm, és elnézést kérek, hogy mégis hosszabb lettem. 
 
SZEBEDY TAS: Nekem nagyon megkönnyebbedett ezáltal a helyzetem. Elsősorban a 

Nahalka István professzor úr által megfogalmazottakhoz szerettem volna egyetlenegy 
gondolatot hozzátenni. Erősíteném az érdemi válasz szükségességét. Az Országos 
Köznevelési Tanács tekintélye is múlhat azon, hogy a hozzá érkező bármilyen jellegű 
szakmai típusú észrevételeket ügyrendi, vagy pedig érdemi módon tudja megválaszolni. Én 
azt gondolom, hogy nekünk a megfontolás miatt az érdemi válasz a kötelezettségünk, és 
ahogy Nahalka István mondta, nem nehéz érdemi választ adni ezekre a felvetésekre. Tehát 
ezért is kár lenne elengedni azt a lehetőséget, hogy igenis arra válaszolunk, amit kérdeznek, 
és erre azt mondjuk, hogy ez nem olyan szintű kérés, ami miatt a törvénymódosítás leállítását 
vagy újragondolását kellene indítványozni. 

Személyesen az a véleményem, hogy nagyon jól tette a Köznevelési Tanács, hogy az 
előző alkalommal élt a véleményezési lehetőséggel és támogatta ennek elindítását, illetve 
megvalósulását. Ahogy itt a beszélgetésben is elhangzott, természetesen vannak olyan 
területek, amikkel a későbbiekben a gyakorlat során kell majd foglalkozni, és biztos, hogy ez 
részmódosításokat szükségessé fog tenni, hiszen egy hatalmas érdekellentét-erdőből került ki 
valamilyen módon ez a törvény-, illetve rendszertervezet. 

Ugyanakkor egyetlenegy dolog engem legalábbis külön foglalkoztat, és ez nem a 
levélre való válasszal kapcsolatos. Ez a kis- és nagy iskolákban a tanári szakok alkalmazása. 
Ez részben egy szakszervezeti probléma - a szakszervezet számára nagyon fontos terület az 
alkalmazás -, részben viszont egy szakmai probléma is, mivel általánosságban, nemcsak itt, 
hanem a bachelor végzettség értékeléséről, illetve annak használatosságáról egy érdemi 
beszélgetést vagy tájékozódást nagyon szükségesnek tartanék. Ez nem befolyásolja az én 
felfogásom szerint sem magának a rendszernek az elindítását, de a következményeivel 
szerintem szakmai szempontokból igenis célszerű foglalkozni.  

Nahalka professzor úr azt mondta, hogy jó és kívánatos dolog ez az együttműködési 
fórum. Én azért azt gondolom, hogy ez problémákat is fog fölvetni, ugyanis a mai magyar 
gyakorlattól egy igen eltérő utat kínál föl, nem tudjuk, hogy ez mennyire és milyen 
zökkenőmentesen fog megvalósulni. Tehát én csak erre az egy pontjára gondoltam a 
felvetésnek reagálni, esetleg a válaszlevélben külön témaként, hogy mi nem gondoljuk, hogy 
a törvényt, illetve a rendszert emiatt le kéne állítani, de azt, hogy érzékeljük, hogy van egy 
ilyen összefüggés és ezzel a későbbiekben kívánunk foglalkozni, én nagyon szeretném, ha 
bele tudnánk tenni a válaszlevelünkbe. 

Köszönöm szépen.  
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DR. PUKÁNSZKY BÉLA: Én tömörítek. Nagyon szépen köszönöm, hogy az OKNT 
érdemben foglalkozik ezzel a levéllel.  

Hadházy Tibor kollegámnak volt egy megjegyzése, a 486 kérelemmel kapcsolatban. 
Ugye, te sem gondolod, hogy ez a tanári beadványokra vonatkozik? Ebben inkluzíve minden 
benne van, mint a MAB tanárképzési bizottságának elnöke tudom, mert tegnap osztottuk szét, 
hogy 195 darab szakképesítés indítására vonatkozó kérelem érkezett be 10 felsőoktatási 
intézménytől. Ezzel a számmal sok mindent lehet kezdeni, de ez nem 486. 

Alkalmasint egy évvel ezelőtt azt hallottuk, hogy milyen jó lenne minél több 
mesterszakot létesíteni, elmaradásban vagyunk Európához képest a mesterszakok terén. Itt 
nem létesítésről van szó, ezek már létező szakképesítések, illetve szakok, tehát az indítás 
teljesen más dolog. Még egyszer mondom, a MAB nincs könnyű helyzetben, tudjuk, hogy 
december 6-án fogja a plénum tárgyalni, a tanári mesterszak-indítási kérelmek végleges 
állásfoglalása ekkor fog kialakulni, és az ezt követő logisztika meglehetősen pergő kell, hogy 
legyen akkor, ha a 2008-as szakindítást egyáltalán meg szeretnénk valósítani. Csak abban 
tudok reménykedni – de most egészen bizonytalan vizekre evezek –, hogy valamiféle 
póttájékoztató mégis csak meg tud jelenni januárban, bízva abban, hogy a mesterszakra való 
jelentkezést nem február 15-éig kell beadni. Ez most az én személyes vágyam, nagyon 
szeretném, ha 2008-ban lenne tanár mesterszak. Megmondom, hogy miért. Azért, mert úgy 
gondolom, hogy erre a rendszerre ráfér és jót tesz neki, ha kipróbálhatjuk egy olyan 
populációval, akik nem az új rendszerben, a bachelor szintről jönnek föl, hanem már főiskolai 
diploma birtokában, kvázi kiváltva a kiegészítő levelező képzést. Nagyon jó, hogy még 
korrekciós lehetőségek, visszacsatolások beépülhetnek a rendszerbe. 

Köszönöm szépen.  
 
HORN GYÖRGY: Tisztelt Tanács! Én is örömmel veszem, hogy ezt nemcsak helyből 

elutasítjuk, hanem beszélünk is róla, mert az elmúlt, most már lassan egy év alatt kialakult 
vitában van egy nagyon fontos dilemma, ami úgy szól – és ez a szerzőknek egy alapvető 
álláspontja –, hogy a köz- és felsőoktatás belső önérdek-érvényesítésével dolgozik, és 
kívülről, egy ilyen királyi út birtokában majd megmondjuk, hogy hogyan kell ezt jól csinálni. 
Ez a levél ezt üzeni. Ha megfigyelik a kritizált szakokat – megjegyzem, itt tipikusan második 
szakokról beszélünk ráadásul (Közbeszólás: Mindegyik az.); azt most nem figyeltem ilyen 
alapossággal, hogy mindegyik az-e, de második szakokról beszélünk –, egyszerre kétirányú 
kritika hangzik el: a műveltségterületi képzések irányába és a speciális képzések irányába. 
Azaz, nevezzük így, a NAT, illetve a fejlesztés modernizációs tárgyainak kritikájáról van szó, 
és egy beállt rendszernek… (Dr. Trencsényi László: Írjuk be a jegyzőkönyvbe, hogy élénk 
helyeslések vannak! – Szebedy Tas: „Bekiabálás: ebben üzleti szempontok is vannak!” – 
Derültség.) Ezt most nem firtatnám. Tehát még egyszer: egy beállt rendszernek, amiről 
egyébként a szerzők maguk is leírják, hogy az OECD-jelentés - ami a múlt időre és nem a 
jövőre vonatkozik - kritikáját hozzák érvként, egy meglévő állapot kritikáját egy jövőbeni 
állapotra kivetítve, amit én egy logikai abszurditásnak tartok. Zárójelben jegyzem meg, hogy 
Dobszay Jánosnak hasonló eljárásait láttuk az elmúlt időszakban. Egy beállt rendszer 
modernizációjával szemben ez egy abszurditás. Ez az első állításom. 

A második állításom: nem szabad vitatni, hogy vannak ebben a szövegben olyan 
megállapítások, amelyeken érdemes elgondolkodni. Tehát nem arról van szó, hogy például ha 
a munkaerő-piaci helyzet vizsgálata ettől eltérő eredményeket okozhat, akkor ezt nem 
érdemes megnézni. Szeretném hangsúlyozni, hogy ez a másik nagy eleme a szerzőknek, amit 
most már lassan egy éve kénytelen vagyok nyomon követni. Itt van egy erős etatista attitűd, 
aminek az a lényege, hogy mi tudjuk, mi a helyénvaló, és ezt mondjuk meg előre, miközben 
valójában nincs mögötte egy érdemi modernizációs projekt, hanem egy olyan kritikai 
megközelítés, amely kritikai megközelítés a meglévő állapot érdemi elemeiből magára a 
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modernizációra irányul, de ez egyértelmű alternatíva. Hangsúlyozom, nemcsak itt, a 
tanárképzés esetében, hanem más pontokon is találkozom ezzel. Nem akarom vitatni, hogy 
mondjuk a pedagógiai értékelés és mérés tanára estében valószínű, hogy ilyen tanítási óra 
nincs. De ilyen szakismeret van. És amikor Hadházy Tibor azt mondja, az az aggodalma, 
hogy korábbi speckollok jelennek meg mesterszakon, akkor én azt mondom, lehet, hogy ez 
így van, de kérdés, hogy ez baj-e. Azt kell meggondolni, az a kifejezés, hogy „master” vajon 
nem jelent-e valóban speciális szakismeretet, különös tekintettel arra, hogy itt egy egyszakos 
alapképzésre épülő második szakrendszerről beszélünk. Mi baj van azzal, hogyha egy 
történelemtanár egyébként mérés-értékelési szakember is, és erről neki papírja is van? 

Azt gondolom, a dolog érdemi vitájában arra kellene koncentrálni - és én szeretném 
kérni az OKNT-től, hogy erre adjanak is muníciót -, hogy itt egy modernizációs folyamat 
lehetséges problémáiról érdemes érdemi vitát lebonyolítani. Másrészt ennek a modernizációs 
folyamatnak van egy jelenlegi státusza, amely jelenlegi státusz megakasztását nem tartjuk 
indokoltnak, ami nem jelenti azt, hogy ennek a folyamatnak - Tibor is mondta, mások is - 
bizonyos időszakban a felülvizsgálatára nem lesz szükség, és az eljárást magát szabályozni is 
kell. A harmadik, amit hozzátennék végezetül, hogy az alapirányt az egészre vonatkozóan, 
amit Hunyady professzor úr az elején elmondott, továbbra is szeretném kijelenteni, támogatni 
kell. Itt van egy fő folyamat, amit nemcsak azért nem kellene megakasztani, mert Pukánszky 
Béla azt mondja, nagy baj lenne, ha most ez megállna - ezzel egyetértek, de nekem nem ez a 
fő érvem. Arról van szó, hogy elvileg egyetértek azzal az iránnyal, ami most zajlik, és 
nemcsak egyszerűen a megakasztása lenne probléma, hanem hogy a folyamat maga szükséges 
és elkerülhetetlen, mert jobbá teszi a rendszert, mint amilyen ma - függetlenül attól, hogy 
nyilván ennek is vannak várható ellentmondásai, és örülni fogunk, ha később a szerzők azt 
mondják, hogy lám-lám, ebben igazuk volt. Ez azt jelenti, hogy ez a felülvizsgálati rendszer 
beépül magába a rendszerbe. 

Én tehát arra kérem az OKNT-t, hogy érdemben foglalkozzunk vele, érveket tegyünk 
mellé, és ebben az érvrendszerben legyen határozott állásfoglalása az OKNT-nek, ha lehet. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Hunyady Zsuzsa! 
 
DR. HUNYADY GYÖRGYNÉ: Majdnem okafogyott, mert azt akartam mondani, 

amit első pontban megfogalmazott. Csak konkretizálom egy példával: ez az alkalmazás és 
ezeknek a szakoknak a viszonya, amit az alelnök úr is említett. Jelenleg nem tudják 
alkalmazásban elképzelni, merthogy nincs mögötte óra. Ebből következik, hogy nem kell 
ilyen tanári szak, mert nem lehet így alkalmazni tanárt. Következhet az is, hogy felül kell 
vizsgálni komolyan és érdemben az alkalmazás szabályrendszerét. Ez nem egyszerűen 
szakszervezeti kérdés, azt gondolom, és ez lehet az OKNT-nek egy funkciója, hogy 
kezdeményezze ezt, hogy mire az ilyen tanárok kikerülnek, addigra az iskolaigazgató tudja 
azt, hogy milyen feltételekkel alkalmazhatja, és nem arról van szó, hogy ide-oda-amoda be 
kell suvasztania, hogyha egy tehetséggondozó tanárt akar alkalmazni. Ez valóban egy nagy 
probléma, egy konkrét példa arra, hogy a jelenlegi viszonyokból kiindulva a jövőben 
megvalósuló struktúrákat, elképzeléseket akadályozzuk. 

Én javaslom tehát ezt. Nem feltétlenül a levél tartalma ez, hanem egy OKNT-
kezdeményezés. Ehhez, gondolom, kell egy-két év, ami most még rendelkezésre áll, mielőtt 
az első tanárok végeznek.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Mihály Ottó! 
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DR. MIHÁLY OTTÓ: Igyekszem ismét borzasztóan egyszerűen fogalmazni. Nagy 
örömmel hallottam, hogy ebben a levélben mennyi fontos és érdekes dolog van - és szerintem 
egyik sincs benne. Nem erről szól a levél, hanem egész egyszerűen érdekérvényesítésre 
született, méghozzá nagyon egyszerűen az egyetemek és a főiskolák közötti hihetetlen 
érdekütközés megnyilvánulása. Ha megnézzük ezeket a szakokat, ez mind arról szól, hogy 
ezeket nem elsősorban az egyetemeken, hanem ezen szakok meglétével megerősítjük a 
főiskolákat.  

Kedves Kollégák! Én hajlandó vagyok úgy csinálni, mintha minden okos dolog lenne, 
mert akkor én is okosnak látszom ebben a dologban, de úgy gondolom, ez a levél nem erről 
szól. Amit Pista elmondott, az első feljegyzésben szinte szó szerint leírtam, tehát ebben a 
dologban lehet úgy tenni, mintha arról szólna.  

De mondom a konkrét példát: például a filozófia szakot. Nem csak arról van szó, hogy 
egy bűnös dolog az az analógia. Egyszerűen nem igaz. Emberek, akik valaha foglalkoztak a 
tudományelmélet, tudományrendszertan minimális szintjén ezzel a problémával, hogy mi az 
egyik, mi a másik, nem képesek azt mondani, hogy az esztétika meg a filozófia között az a 
viszony, mint az algebra meg a... (Közbeszólásra:) De azt is mondja, ott van az esztétika is! 
(Dr. Nahalka István: Az erkölcstan és az esztétika között igen. Ott sem.) Rendszertanilag 
teljesen más a dolog ebben az esetben. 

De ettől függetlenül ennek a dolognak az a lényege, hogy ebben az esetben én nem 
vagyok hajlandó ezt úgy kezelni, mint egy fajsúlyos szakmai csoportot. Minek a szakmai 
csoportját kell itt nekem fajsúlyosan kezelni? Akik hihetetlenül sokat fektetnek be a 
tanárképzés problematikájába? Vagy maguk ebben a dologban egyáltalán dolgoztak? Nem! 
Vagy azok, akik a közoktatásba fektettek be? Én megnéztem, kedves kollégák, a publikációs 
dolgokat: miért kellene nekem ebben a szakmában őket jelentős szakmai csoportnak 
tekintenem? Ez olyan lenne, mint ha mi most öten összeállunk, és megírjuk, hogy hogy kell a 
közgazdászképzést átalakítani, és milyen szakokat nem szabad indítani, és kineveznénk 
magunkat egy jelentős szakmai csoportnak. Ehhez csak annyi kellene, hogy bennünket is 
zászlóshajóvá minősítsenek a miniszterelnök által.  

Ebben a dologban én ezt nem tudom, nem is vagyok hajlandó megtenni, hogy mást 
csináljunk abból, ami ez. Tudomásul veszem, hogy az OKNT-nek nem lehet így viselkedni, 
és kérem, nézzétek el, én már nem vagyok hajlandó úgy viselkedni ebben a dologban. 

Ez tehát az egyik dolog, amit hozzátennék. Ha arról lenne szó, hogy érdemi 
problémák, akkor külön-külön kapunk arról valamilyen elemzést, hogy a szakok közül melyik 
mi. De hogy tizenöt szakot így, egy az egyben, töröljünk ki valahonnan egyben, az azt jelenti, 
hogy a dolog nem arról szól, amiről mi itt most elkezdünk beszélni, hogy ezeket felül kell 
vizsgálni, meg kell nézni, hogy működnek. Arról szól, hogy ezeket nem szabad beengedni, 
mert növeli a főiskolák továbbélésének lehetőségét.  

Ennyit szerettem volna mondani. Természetesen mindenféle elemző levelet is 
támogatok, ez nyilvánvaló, amennyiben világosan kifejezi, hogy a dolog sem érdemben, sem 
szabályozási szempontból jelenleg nem releváns ebben a dologban.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Szenesnek adtam már szót? (Dr. Szenes György: Még egyszer sem, de nem 

baj - kétszer szerettem volna...) Nekem hiányzol. Trencsényi Laci, utána Szenes György.  
 
DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Én csak az argumentációmban szeretnék egy pontot 

helyesbíteni. Nem csak nem praktikus, de nem is igaz, hogy itt arról lenne szó, hogy új mester 
képzettségekkel árasztja el az iskola alig fogékony piacát a pedagógusképzés. Ezekben a 
munkakörökben különböző minisztériumi jogszabályok alapján hol kötelező erővel, hol egy 
picit óvatosabban, fakultatíve – például a gyermekvédelmi tanár, ami egy időben bizonyos 
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létszám után kötelező volt, most megengedő a jogszabály, mert hát kevés a pénz –, de a 
kollégák ott vannak az iskolákban. Tehát attól kell félteni az iskolákat, hogy ezek 
szakképzetlen kollegák, hogy majd egy órakor megtudjuk, hogy az alkoholista segédszínész 
ott van és drámát tanít – bocsánatot kérek –, a játék- és szabadidő-szervezés tanár, hogy 
magamra is lőjek, utoljára Csillebércen végzett úttörővezető-képző tanfolyamot és rá esett ez 
a feladat, mert tudtál számháborúzni, kolléga, a kollégiumokban pedig ott vannak a kezdődő 
Alzheimer-kóros, nyugdíj előtt álló kollégáink azzal, hogy te kollégiumba még jó leszel. Ezt a 
helyzetet védené ez ki. Folytathatnám még azzal, hogy a helyi tantervet az a kolléga írja, aki 
egyszer látta az ötök közül az egyiket: te láttad már őt, rád csapok, te leszel a helyitanterv-író. 
Ezt védi ki ez a képzési struktúra, hogy attól a pillanattól kezdve, majd ha beindul, ezeket a 
feladatokat csak mester szinten végzett kolléga végezheti. Tehát én azt javasolom, hogy 
fordított legyen az argumentáció. 

 
DR. SZENES GYÖRGY: Mindenesetre azért jó, hogy a végére maradtam, mert így 

nagyon keveset kell mondanom. Két dolgot szerettem volna mondani. Az egyik: 
egyértelműen látszik, hogy a Fazekas-féle levél arról szól igazából, hogy mind a 
modernizációs dolgokat szeretné kilőni ebből a mesterképzésből, mind pedig azokat a 
hátránykompenzációs és tehetséggondozással kapcsolatos nagyon fontos mesterszakokat, 
amelyeket meg zászlajára tűzött ki a közoktatás. Tehát végeredményben minden szempontból 
azt gondolom, hogy erről nincs sok beszélnivaló, ezt egyértelműen le kell írni, és ezzel tovább 
nincs mit kezdeni. 

Van egy másik dolog azonban, amiről egy szót sem ejtettünk, mert mindenki föl volt 
hergelve itt ezzel a levéllel szemben: hogy mi van a BA szakok munkaerő-piaci esélyeivel. 
Az 1. pontról beszéltünk, de a 2. pontról még semmit sem. Én azt gondolom, hogy ezeket 
kössük egybe, és a 2. pontra szeretném most már irányítani a figyelmet, mert ebben azért 
komolyabb veszélyeket látok őszintén szólva, mint az ezzel a levéllel kapcsolatos további 
állásfoglalásban. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Több hozzászólás nincs. Egy kérdést tennék föl. Úgy gondoljuk-e, hogy az 

OKNT-hez beérkező bármilyen javaslattal az OKNT-nek érdemben foglalkoznia kell? (Horn 
György: Bármilyennel?) Bármilyennel. Bocsánatot kérek, én ezt a bármilyen kategóriába 
tartozónak vélem, mert itt most nem egy tudományos dolgozatról, nem egy kellő érvekkel és 
háttéranyagokkal alátámasztott javaslatról van szó; egy levélről van szó, amely bizonyos 
dolgokat kifogásol vagy kér. 

 
HORN GYÖRGY: Bocsánat, elnök úr. Ezt Manherz Károly szakállamtitkár úr kérte. 

Úgy tedd föl a kérdést, hogy az OKM államtitkárának kérésére kérdezem az Országos 
Köznevelési Tanács véleményét az Oktatási és Gyermekesély Kerekasztal által megküldött 
javaslatáról, hogy azzal kell-e foglalkoznunk. Erre viszont az a válasz, hogy igen. (Dr. Mihály 
Ottó: Nem Manherz neve a bármilyen.) Ők kérhetik. 

 
ELNÖK: Rendben van. Akkor én azt válaszolnám, teljesen e vitától függetlenül, hogy 

az OKNT ebben az ügyben fontosnak tartana egy szakmai beszélgetést, készséggel állunk 
elébe, de a jelenlegi kifogások, amelyek hozzánk az államtitkár úr közvetítésével érkeztek, 
nem ütik meg azt a mértéket, hogy erről érdemi szakmai vitát lehessen folytatni. Ez az én 
hozzászólásom volt. Én tulajdonképpen Bélával meg Ottóval értek egyet, csak könyörögve 
kérdezlek benneteket, hogy ebből a terjedelmes vitából hogy a csudába fogunk egy levelet 
írni, mert az rendkívül nehéz feladat lesz, hogy érdemi is legyen és meg is maradjon a levél 
műfajában. 
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DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Elnök Úr! Két kérdést tettél föl. Az egyik az, hogy 

konkrétan ezzel mi legyen, és ezzel kapcsolatban mindjárt állást is foglaltál. 
A másik a bármilyennel kapcsolatos kérdés. Nekem ezzel kapcsolatban egy 

mondatban az a véleményem, hogy ezt a kérdés vagy javaslat súlya dönti el, és nem a 
személy. Ha a Köznevelési Tanács történetét, akár a ’45 utáni Köznevelési Tanács 
működését, de akár a ’93-as törvény szellemét komolyan vesszük, akkor bizony nekünk 
figyelni kell, és igenis ha egy vidéki tanárember egy olyan javaslattal él, aminek a súlya 
akkora, hogy megérdemli, hogy megbeszéljük, azt meg kell tenni. Szerényen az az én 
véleményem, hogy erre ez a válasz. 

A másikkal kapcsolatban pedig itt többen mondtuk és én fenntartom azt a 
véleményemet, hogy egy differenciált, udvarias levélben kell válaszolni, ami elismeri, hogy a 
fölvetésekben vannak racionálisan megfontolható elemek, de nem olyan súlyúak, hogy ezért 
az egész rendszert most újra megbolygassuk. Most nem akarom megismételni, de itt valóban 
fölvethetők – főleg a munkaerőpiac oldaláról – aggályok. 

 
DR. SZENES GYÖRGY: Itt a kérdés az, hogy bármilyenre, illetve erre. Én azt 

gondolom, hogy bármilyenre nem, és erről már volt is állásfoglalásunk, ha emlékeim nem 
csalnak, mert akkor egy szervizszolgálat lenne az Országos Köznevelési Tanács, 
panaszirodává nőnénk ki magunkat, ha minden levélre válaszolnunk kellene. Én azt 
gondolom, hogy nem kell. 

Amire az államtitkár úr kéri meg az OKNT-t, arra kutya kötelességünk, hogy 
válaszoljunk érdemben, nem túlzottan terjengősen. Amit Feri mondott, én azt melegen 
támogatnám, hogy amennyiben további szakmai vitát kezdeményezne a kerekasztal, állunk 
elébe, leülünk és vitassuk meg, de ezt egy levél keretében valószínűleg nem lehet megtenni. 
Tehát az lehet a záró mondata ennek a válaszlevélnek, hogy egyrészt amit mondtál, ez a 
modernizáció ellen hat, a nagyon fontos dolgokra, a tanárképzésre itt lenne lehetőség, 
másrészt nem értünk egyet ennek az újragondolásával, de amennyiben egy szakmai vitát 
kezdeményez a kerekasztal, szívesen állunk elébe. 

 
DR. HUNYADY GYÖRGYNÉ: Mind a két kérdéshez hozzá szeretnék szólni, de 

inkább az utóbbihoz. Én nem javasolom, hogy azt írjuk be, hogy szívesen állunk 
rendelkezésre. Most volt egy nagy rendezvénye a kerekasztalnak, számtalan civil szervezet 
részvételével, mindenkit meghívott. Nagyon érdekes volt, pont a tanárképzés szempontjából, 
és minden téma előkerült. A kerekasztalon elhangzottakról kvázi beszámolt a kerekasztal a 
jelenlévőknek, és a tanárképzés ügyében, hogy hogy nem, ezek a problémák nem hangzottak 
el. Ott voltunk, hogy megvitassuk, megbeszéljük ezeket, de érdekes módon nem hangzottak 
el, más volt fönt a honlapon, más volt a nyilvános megvitatáson. Ha jól tudom – a dátumokból 
ki lehet következtetni –, talán egy nap múlva, de lehet, hogy két nap múlva született ez a 
levél. Hát akkor most minek ajánljuk föl újból azt, hogy leülünk és beszélgetünk? Én ezt nem 
javasolom, azért sem, amit elmondtam, és azért sem, mert ez megint nyitottá tenné a 
folyamatot, nem zárná le, nem vinné tovább. Nekünk van egy véleményünk, ezt fogalmazzuk 
meg. Nem érzek nagy problémát Ottó és a többiek véleménye között; Ottó azt mondja, hogy a 
Fazekas-féle levélre ne reagáljunk érdemben, Manherznek írjuk meg a véleményünket és 
támasszuk azt alá néhány szakmai érvvel. Akkor nem annak a levélnek az érdemét dúsítottuk 
föl, hanem az államtitkár úrnak adunk érdemi választ. Én ezt javaslom. 

 
ELNÖK: Mihály Ottó! 
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DR. MIHÁLY OTTÓ: Konkrét fogalmazást szeretnék javasolni. Ne csináljunk már 
úgy, hogy ez a levél a kerekasztaltól jött, ne haragudjatok! Ne csináljunk úgy, mert nem igaz! 
A  kerekasztal elnöke és néhány tagja írt egy levelet, és ennek a folyamatos érvényesítéséhez 
én személy szerint nagyon szeretnék ragaszkodni. Ez minden intézmény és szervezet esetében 
így van, hogy ezt el kell választani. Mi megkaptuk a levelet, írhatjuk azt, hogy a kerekasztal 
elnökének és néhány tagjának levele. 

 
DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Felhívhatjuk az államtitkár úr figyelmét, hogy ő van 

tévedésben, mert nem a kerekasztaltól kapta a levelet. (Horn György: Ez igaz!)  
 
ELNÖK: Karlovitz János! 
 
DR. KARLOVITZ JÁNOS: Kicsit elvonatkoztatva ezektől az általam nem értett 

hatalmi harcoktól, én azt mondom, hogy nagyon egyszerű dologról van szó. Van egy csomó 
kifogásolt szak, terület, amiről a hozzászólók azt mondták, hogy egyértelműen előremutató, a 
fejlődés irányába tartó. Én még hozzátenném, hogy a gyakorlati szükségletekből is fakadt, 
hogy ezek keletkeztek, mert a gyakorlatban mindig voltak ilyen területek - én magam is 
dolgoztam ilyen területeken, szakképesítés nélkül. Szükség van rájuk. Ez tehát egy nagyon 
egyszerű, hogy mi így véljük a dolgot. Függetlenítsük ezt attól, hogy ki írt kinek, hová, mert 
ez lényegtelen dolog. Itt tartalmilag teljes egyetértésben volt a bizottság. 

 
ELNÖK: Gyuri! 
 
DR. HUNYADY GYÖRGY: Élvezet volt végighallgatni ezt az egy irányba mutató 

érvelést... 
 
ELNÖK: Kapsz egy állandó belépőt... (Derültség.)  
 
DR. HUNYADY GYÖRGY: Köszönöm szépen, az élvezeteket a végsőkig... 
Csak megemlíteném, hogy a nemzeti Bologna-bizottságnak volt alkalma a személyes 

kontaktusra, és volt módunk megfogalmazni, hogy nincs ebben egyetértés. A tárca ilyen 
értelemben tett egy nagyon barátságos gesztust, és ennek folytatásaként az államtitkár úr 
tovább utalta a kérdést. Úgy gondolom, hogy a kerekasztal néhány képviselője - akik 
egyébként a saját területükön, a közgazdaságtanban nagyon kiválóak, de a saját normáiknak 
sem tesznek maradéktalanul eleget. Visszautalnék erre, hogy valóban nem lehet a múlt 
adataiból - mert kevés számú adatuk van, de tényleg a múltra vonatkozik - ilyen 
következtetéseket levonni. 

Itt jutnék el ahhoz a konzekvenciához, hogy természetesen a most bevezetés 
állapotában lévő rendszernek a kontrollja magától értetődő módon szükséges, ezt senki nem 
vitatta és nem vitatja. Nyilvánvalóan, mint más területeken is, ezekkel kapcsolatban is lesz 
korrekció, ha szükséges. Teljesen egyetértek a kollégával ebben a vonatkozásban. De ezek 
megalapozatlanul lépnek fel, és  ez nem szerencsés. Ne beszéljünk a múltról, és a múlt 
kritikájából ne vonjunk le kritikai következtetéseket egy be nem állt és egyébként reményeim 
szerint sok vonatkozásban konstruktív rendszerrel kapcsolatban.  

 
DR. RÁDLI KATALIN:  Ehhez a témához nem, majd a BA-szakhoz szólnék.  
 
ELNÖK: Nyomasztó teherként tudomásul veszem, hogy ebből az egészből kell egy 

levelet írnom. Hogy pontos legyen a dolog, az „akármilyen” levél nem a feladónak szólt, 
hanem a tartalomnak, azt pedig akármilyennek kell minősítenem szakmai értelemben. 



 20

Én igyekszem a rövidség és mégis az érdemiség nagyon keskeny mezsgyéjén 
áthaladni e szakadék fölött. Néhányatoknak majd szeretném megküldeni, mielőtt elmegy a 
levél, hogy szíveskedjetek néhány megjegyzést hozzáfűzni. Nem gondolom, hogy ez testületi 
vélemény szintjére emelné. Én kaptam, megírom, összefoglalom, és néhányotok segítségét 
fogom kérni, ha valami kimaradt vagy nem jól fogalmaztam.  Ilyen értelmű levél megírására 
felhatalmazást kapok? (Egyetértő bólintások.) Van-e, aki ezzel nem ért egyet?   

 
DR. HUNYADY GYÖRGYNÉ: Én nem értek egyet! Testületi vélemény legyen! 

Egyébként teljesen egy irányba mutató, egybehangzó testületi vélemény alakult ki.  
 
ELNÖK: Akkor viszont azt kell tenni, hogy azt a levéltervezetet, amit én leírok, meg 

kell küldenem az OKNT minden tagjának. Mert itt nem a dolog érdemi részéről van csak szó, 
hanem egy levél szövegéről, amiben egy csomó dolog gellert kaphat, hogyha nem pontosan 
fogalmaztam, vagy nem jól értelmeztem valamit, és eltolódnak a hangsúlyok. 

Engedjétek meg, hogy azt kérjem, én megfogalmazok ennek alapján egy levelet, amint 
megkapom a szó szerinti jegyzőkönyvet, és haladéktalanul kiküldjük az OKNT tagjainak, 
amire tisztelettel kérek egy visszaigazolást, amiben vagy jóváhagyás van, vagy javítás.  

 
DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Még nincs ügyrendünk, hogy szabad-e levélben 

szavazni.  
 
ELNÖK: Ezért azért mégsem kellene összehívni az OKNT-t. Hogyha az OKNT 

véleményét én fogom össze egy levélben, az azért sajnos átszűrődik a fogalmazón. 
 
DR. HUNYADY GYÖRGYNÉ: Ez ellen nekem nincs kifogásom, csak az Országos 

Köznevelési Tanács véleményét kérték, és itt nagyon egybehangzó volt a tanács véleménye. 
 
DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: A Béla mondata megfogalmazott válasz.  
 
ELNÖK: Ez így van, de azt a variációt tartalmazta, hogy tulajdonképpen nem tartottuk 

érdemesnek az érdemi válaszra. Ez volt a Béla válasza, ezt erősítette Ottó, aztán ezzel 
szemben fogalmazott... (Horn György: Írjunk egy levelet, és megnézzük!) Ezt fogom tenni.  

Akkor ezzel lezártuk a napirendet, és áttérünk a második napirendi pontra, ami a 
pedagógiai BA szakon végzettek munkaerő-piaci esélyei címet viseli. Kinek adjam a szót? 

 
DR. RÁDLI KATALIN: Azért kértem segítséget a szervezőktől, az ülést 

előkészítőktől, mert szakmai kérdésekben természetesen egy szak létesítésében a szakmai 
autonómiát képviselő felsőoktatási szakembereknek van jogosultsága, de az előző ülésen, 
illetve a múlt alkalommal fölvetődött kérdésekhez kapcsolódóan néhány gondolatot szeretnék 
előzetesen fölvetni, és utána átadom a szót professzor úrnak a szót a szak tekintetében.  

Szenes György kérdéskörében fölvetődött egy olyan kérdés, hogy az új képzési 
szerkezet és ennek a munkaerő-piaci kérdésköre hogyan alakul majd, illetve itt egy konkrét 
szak tekintetében jelent meg. Általánosságban azt kell mondanom, hogy természetesen ez egy 
kihívás. Elkészült a korábbi szakszerkezet ismeretében a felsőoktatás oldaláról valamennyi 
képzési területen egy alapszak, ami nem mentes attól, hogy a munka világához kapcsolódóan 
is, a felsőoktatásban is korlátozott szakszerkezet valósult meg, de azzal a kihívással, hogy itt 
egy többciklusú képzési rendszert kell felépíteni.  

A bölcsészképzés egy sajátos terület, sok tekintetben eltér ettől a 
természettudományos terület, de a tanárképzést érintően az agrár és a műszaki terület megint 
sajátos területet képvisel. Ha általánosságban az a kérdés, hogy mi a munkaerő-piaci üzenet, 
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akkor területenként is eltérés lehet és lesz. Természetesen a megvalósulás megélése, illetve a 
foglalkoztatáshoz kapcsolódó kérdéskör majd ezután következik, és ez a foglalkoztató 
rendszernek, a munkavállalót alkalmazó munkáltatói rendszernek is meg kell élnie. Nem 
véletlen, hogy Magyarországon ehhez képest van egy sajátos rendszer. A sajátos rendszerben 
mindenképpen ott van egy közszféra, a közszférának van egy közalkalmazotti és egy 
köztisztviselői része. Ez azt üzeni, hogy van a foglalkoztatási körnek egy kötött alkalmazási 
tere, és mégsem annyira kötött alkalmazási tere - miért nem?  

Az egyik: az agrár vagy a műszaki terület valószínűleg ott jelenik meg munkaerő-piaci 
üzenetként, hogy az alapfokozatot adó szakképzettség és képzés, illetve a mesterfokozatot adó 
szakképzettség és képzés azt a tartalmat közvetíti-e, amire majd a tényleges munkaerőpiacnak 
szüksége lesz. Hogy van-e ebben két fokozat, van-e a szakképzettségek tartalmában eltérés, 
ezt az előkészítés során már összevetette az adott szakterület az adott foglalkoztatási 
területtel, hiszen igény volt rá, hogy ebben legyen egyfajta egyeztetés.  

A másik: vannak párhuzamosan folyó folyamatok. Például a természettudományi 
területen Patkós Andrásék az elmúlt időszakban kezdeményeztek egy olyan együttműködést, 
hogy hétvégéről hétvégére legyen egy egyeztetés arról, hogy mi lesz az üzenete annak a 
tartalomnak, amit az adott képzésben kíván az adott terület üzenni.  

A TTK-kört lezárva azt is jeleznem kell, hogy nem volt alapfokozatot adó 
szakképzettségi kimenet, hisz’ igazából tanárképzés folyt a természettudományi területen. 
Kettő darab olyan szak volt, ami az utóbbi időben jött vissza, egy laboráns jellegű képzéshez 
nyújtott a természettudományi terület főiskolai szintű végzettséget, alapvetően a 
természettudományos képzés az egyetemi szintű képzés irányába ment. Főiskolai szinthez 
kötött volt a tanárképzés kibocsátása, az egyetemi szint elvált a tanárképzéstől még képzési 
szerkezetében is. 

Ugyanez bölcsész területen már más utakat járt be. A társadalomtudományi, 
bölcsészettudományi képzés együtt volt, ez elkezdett differenciálódni. Ehhez kapcsolódóan 
született meg egy szakképzettségi rendszer, de ennek a tudományági rendszere, azt gondolom, 
nem nélkülözheti azt, hogy egy olyan terület, mint a neveléstudomány, alapképzési és 
mesterképzési szakrendszerrel bírjon.  

Ha ezt a közoktatáshoz közelítem, akkor látni kell, hogy korábban a pedagógia 
szaknak, illetve ennek egyetemi szintű szakjának is egy ilyen kettőssége volt ezen a területen, 
hisz’ főiskolai szinten előadói képesítést adott mindig is. Még ha az egri tanárképző vagy a 
Juhász Gyula Tanárképző Kara használta is azt, hogy nevelőtanár vagy pedagógia szakos 
tanár, tanárként főiskolai szintű emberek a közoktatásban csak a 17. § szerint a 
napköziotthoni, illetve kollégiumi feladatkörben tudtak elhelyezkedni, de tanári feladatra nem 
készülhettek föl, sosem volt tanítási gyakorlat hozzá. Alapvetően ez a pedagógia szak 
egyetemi szintjén vált el előbb-utóbb, illetve az utóbbi időben jelent meg már a bölcsész 
képesítési követelmények alapján, hogy nemcsak bölcsészettudományi felkészültséget, hanem 
tanári képesítést is lehetett szerezni. 

Gyuri kérdésére azonban egy mondattal szeretnék visszatérni. Nincsen a 
tanárképzéshez vagy a közoktatás világához kapcsolódóan azon a néhány konkrét 
szakterületen kívül arra mód, hogy az iskola világa ma a közoktatási törvény 3. számú 
melléklete alapján pedagógus munkakörben bachelor alapfokozatot adó képesítéssel 
alkalmazzon, eddig sem volt igazából. Tehát azt látni kell, hogy bölcsész felkészültséggel fog 
kimenni a jelölt, és azokon a területeken fog majd a munkaerőpiacon megjelenni, ahol humán 
ismeretre szükség lesz. Ilyen viszont lesz, úgy gondolom, a felnőttképzéstől a 
humánpolitikáig számtalan olyan hely van, ahol erre az iskolarendszerre szükség lesz. A 
közoktatásban is volt olyan értelemben, hogy a 138/92-es közalkalmazotti végrehajtási 
rendelet az iskola világában előnyként fogalmazta meg vezető és más szakemberek számára 
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azt, hogyha volt már pedagógus felkészültsége, az egy további humán, pedagógiai jellegű 
ismerettel az iskola világához, a közoktatás feladatrendszeréhez vértezte föl a pedagógust.  

Azt gondolom, az alapfokozatot adó ismeret, ha valaki erre vállalkozik, továbbra is 
megmarad, de most más út nyílt számára. Valószínű, hogy a mesterfokozat irányába egyrészt 
a neveléstudomány területén, ami differenciált képet ad, másrészt más szakokra is tovább tud 
lépni az alapfokozatból. Hisz’ nem kizárt, hogy a szociálpedagógia, andragógia irányába fog 
mesterpályára lépni, és közvetlenül nem az iskola világában mint tanári kompetenciával 
rendelkező, de azzal a tudományterülettel ismerkedve, illetve más területtel építkezve az 
egész humán területen fog más típusú képesítésekkel megjelenni. Ezt azért fontos 
elmondanom, mert egy kicsit úgy tűnik, hogy a foglalkoztatás világában azzal, hogy 
pedagógiai jellegű ismeret bizonyos képzésekben megjelenik, a foglalkoztatási kérdés is 
előjön, és bár ezt nem teszi lehetővé a közoktatási törvény, viszont utak vannak. 

Befejezésül egyetlenegy mondat. Az az asszisztencia vagy az a feladatrendszer, ami a 
közoktatás világába fejlődhet, és az előző vitában előkerült, lehet, kellene, hogy olyan 
feladatköröket, munkaköröket is hozzon az iskola világába és környékére – például ha 
regionális feladatellátó rendszerekben működő intézményrendszerek kezdenek kialakulni –, 
amiben nemcsak tanárember lesz, hanem helyet kap az a szociálpedagógus, akit kimond a 
törvény, de egyszerűen nem tud ma befogadni az iskola világa, illetve szakképzés 
tekintetében is nagyon leszűkít az asszisztenciára, iskolatitkár és egyéb feladatkörökre, 
viszont a szakképzés rendszerében csak egy-két ilyen feladatkör van, ami segíti az iskola 
világát. Tehát önmagában ma még nem lehet a képzés vonatkozásában megijednünk, hogy 
mit fog jelenteni az alapfokozatot adó képzés akkor, amikor majd a tanárképzésben jelenik 
meg ennek a tanári vetülete. Az ezen a területen szerzett ismeret körülbelül ugyanazokat a 
háttereket kell, hogy segítse, amiket eddig segített. Más képzés tekintetében erre nem 
szeretnék kitérni, a szakmai kérdéskörökről meg igazából professzor úr tud szólni. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Akkor tisztelettel kérem professzor urat. 
 
DR. HUNYADY GYÖRGY: Köszönöm szépen. Én nagyon óvatos lennék a szakmai 

részletekben való elmélyedéssel. A kérdés sem erre irányult, elsősorban a munkaerő-piaci 
pozícióra vonatkozott. Az az irány, amit Rádli Katalin kijelölt, szerintem a dolog 
megítéléséhez jó, nevezetesen, hogy általában a bachelor szintnek, az alapképzettségnek mi a 
funkciója, vagy mi lehet a szerepe a munkaerőpiacon. Megítélésem szerint ez korlátozott, 
tehát egyelőre viszonylag keveset tudunk róla. Nagyon nagy a tétje a dolognak, még nem 
egészen kiforrott, hogy az alapképzésben részesülők általában – most nem a pedagógiára 
gondolok – milyen helyet foglalnak el a munkaerőpiacon. 

Vegyünk egy távolabbi példát, mondjuk a három évet végzett kémikus esetét a 
munkaerőpiaccal. Legyünk derűlátóak, hogy megtalálja a helyét, a pedagógia kapcsán 
reméljük, hogy talál olyan természettudományos alkalmazási operatív területet, ahol ez az 
előképzettség vagy elmejárás hasznosítható, de megmondom őszintén, az történt, hogy 
derékon felül keresztülmetszették a kémia szakot látogató egyetemistát, és most elhagyja a 
felsőoktatási intézményt. Ezek után átesnek egy erős szűrésen, és egy tört részük lesz arra 
képes, illetve jut olyan szerencsés helyzetbe, hogy mesterképzésben részesül. 

A mesterképzés kimenetét látjuk, ezzel kapcsolatban nem is merült föl kérdés, de azért 
arról van egy vízió - a jelenlévőknek különösképpen -, hogy pedagógia szak mire jó. Hogy a 
bachelor mire jó? Egész őszintén éppúgy, mint a kémia területén vagy más bölcsész 
területeken munkaerő-piaci szempontból tulajdonképpen van egy kiképzett értelmiségi jellegű 
ember, tud nyelvet, kialakult valami affinitása, egy területhez jobban ért, mint a többihez, és 
reméljük, hogy egy mozgó társadalomban megtalálja a maga pozícióját. Én nem tudok ennél 
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sokkal bölcsebbet mondani, itt egy általános gond van a bolognai rendszer bevezetésével 
kapcsolatban. 

 
DR. HADHÁZY TIBOR: Nagyon kiváló vétót kaptam professzor úrtól; azt mondta, 

hogy általános gond van. Azok a mondatok, amiket most szeretnék felfűzni erre a 
gondolatkörre, ebből indulnak ki. Mivel most kitekintőbben beszélünk a munkaerő-piaci 
elhelyezkedési esélyekről, és nem szűkítettük le ezt a pedagógia szakon végzettekre, így 
szeretném néhány mondatban a véleményemet megosztani a tanáccsal, illetve némi 
tapasztalati tényt is felsorakoztatni a problémakör köré. 

Én úgy gondolom - és ez volt a kiváló végszó -, hogy a BSc tartalmak és egyáltalán a 
BSc-képzések kidolgozása során pontosan a bolognai struktúrának az az aspektusa veszett el, 
ami a gyakorlatorientált képzést és a munkaerő-piaci elhelyezkedés lehetőségét volt hivatott 
biztosítani. A hároméves intervallumba passzírozott ötéves tartalmak, metodikai megújítás 
nélkül azt eredményezték, hogy pillanatnyilag ennek az alkalmazási körnek a kitapintása az 
egyébként is nehezen definiálható munkaerőpiac - ezt én így szoktam mondani - teljesen 
érthetetlen, vagy nagyrészt érthetetlen. Nem tudja, hogy ez a rendszer a BA-képzésből 
kilépők esetében milyen kondíciójú felkészítést, milyen kompetenciákkal való rendelkezést 
stb. jelent. Én úgy gondolom, hogy az itt elhangzott lehetőségek reális kiutakat jelölnek meg, 
de megítélésem szerint minimum 4-5 vagy inkább 5-6 évnek el kell telnie addig, amíg 
egyrészt a felsőoktatásban tanulók - akiknek pillanatnyilag nincs kellő jövőképük... Van egy 
fix pontja: a mesterképzés, de onnan vissza kell  bukni, mint az Eger falait ostromló 
törököknek, nagy tömegeknek ahhoz, hogy ezt visszajelezze a rendszer, hogy nem férsz be a 
mesterképzésbe, bárhogy is vágysz oda. Mondom, ennek van egy időfaktora, amíg a 
társadalom, a továbbtanulni szándékozók és a munkaerőpiac érzékeli ezt a jelenséget. 
Merthogy a mostani kérelmekben, amikre én ráláttam - és ez nem a teljesség, csak egy 
nagyon szűk szegmens -, a volt tanárképzéssel - és itt jutok közelebb a mi területünkhöz -, 
pedagógusképzéssel foglalkozó intézmények a szakirányok kijelölésének lehetőségével 
nagyon szűkösen éltek, ami azt illeti, hogy csak az M-ben gondolkoztak - a 
természettudományok, az iskolaközi bölcsész specializációk még keményebbek ebből a 
szempontból -, alig-alig jelenítettek meg olyan szakirányokat, amelyek munkaerő-piaci 
támogatással - formális vagy reális támogatással - alá voltak támasztva.  

Itt hivatkoznék bizonyos, már meglévő, bent lévő hallgatókra vonatkozó felmérésre, 
hogy hogyan képzelik a jövőt. Ez a jövő is egyértelműen azt vetítette előre,  hogy ők ezen 
képzéseknek nem látják még a szakirányú nagyszerűségét, következésképpen tehát a 
szakirányokkal kapcsolatban, amelyeknek az alapítása egyértelműen a felsőoktatási 
intézmények kedves kötelezettsége és külön, plusz akkreditációt nem is kíván, eljön az idő 
néhány éven belül, hogy a felsőoktatási intézmények, amelyek hagyományosan korábban 
pedagógusképzéssel, tanárképzéssel foglalkoztak, belássák: ahhoz, hogy a pillanatnyi 
finanszírozási rendszer mellett hallgatói létszámaik legyenek, egy nagyon erős munkaerő-
piaci kapcsolaton alapuló, mobil szakirányrendszert kell működtetni úgy, hogy akár változó, 
vetésforgó-szerű szakirány-meghirdetéssel biztosítható, hogy a hallgatók ilyen szempontból 
kifutási és elhelyezkedési perspektívát kínáló szakirányú végzettséggel bírjanak, BA 
végzettséget tekintve. És még egy súlyos feladat az, hogy a szakirányú továbbképzések is 
felértékelődnek, amelyek szintén intézményi hatáskörben vannak, hiszen a szakirányú 
továbbképzések, amelyek különböző időintervallumúak lehetnek, kiváló alkalmat adnak arra, 
hogy a viszonylag hosszú reakcióidejű BSc - mert három év hosszú idő a munkaerőpiac 
szempontjából - helyett akár egy évre is rövidüljön. Ilyen szempontból, hogyha tágabb 
aspektusba helyezzük - és elnézést, hogyha én ezt tettem -, akkor a 4-5-6 év az az intervallum, 
amíg a rendszer működésileg beállhat.  
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ELNÖK: Horn György! 
 
HORN GYÖRGY: Én arra kérem a tanácsot, hogy - azzal együtt, hogy itt van egy tág 

összefüggés - gyakorlati kérdésként is vessük föl ezt a problémát, a következő 
összefüggésben. A ma már hivatkozott OECD-jelentés szerint - de ezt tudjuk egyébként is - 
egyik alapvető dilemmája a közoktatásnak, hogy mind a gyerekek, mind a tanárok óraszámai 
OECD-nagyságrendben is a legalacsonyabbak között vannak, miközben a tanári terhelés, úgy 
tűnik - és ezt mindenki mondja - nagyon nagy. Ennek az a folyamatos szakszervezeti és egész 
mechanizmusbeli érve, hogy nincs a közoktatásnak egy olyan szelete, amit az oktatást 
támogató rendszernek hívunk, és erre jelenleg sem a Kjt., sem a közoktatási törvény nagyon 
szűk szabályozó rendszere nem is igazán ad lehetőséget. Arra kellene felszólítanunk tehát 
egyrészt a kormányt - és bár nem kaptam felhatalmazást, a gimnáziumok, a szakképző iskolák 
meg az alapítványi iskolák nevében is talán nyilatkozom, legfeljebb majd azt mondják, hogy 
nem -, hogy van egy hatalmas nagy munkaerőpiac, az iskolák világa, amelyből elképesztően 
hiányzik az a piaci szegmens, ami nemcsak a BA-re, hanem az ÁFSZ-re is vonatkozik. 
Négyfokozatú képzésről beszélünk, bár mindig csak hármat mondunk. Hiányzik a 
közoktatásból, minden iskolából, tízezer intézményből. Egyszer már visszavetette az OKNT, 
én még abba is belemennék, ha 25 lenne a pedagógusok kötelező óraszáma, hogyha az 
ellátórendszer szabályozó mechanizmusai lehetővé tennének egy többfokozatú szakmai 
végzettségrendszert.  

Belátom, hogy a főiskoláknak, egyetemeknek nincs ilyen érdekeltsége, hogy erre 
mozogjanak, de amit az előbb a rektor úr is elmondott, az azt jelzi, hogy valóban nagy 
tömegeket fog érinteni, pláne ekkora nagy beiskolázási arány mellett, a gimiből visszapattanó 
embereknél, és ezt már most meg lehetne csinálni. Azt gondolom, amennyiben a Kjt. vagy a 
közoktatási törvény végzettség-előírásaiban történne érdemi elmozdulás - én ehhez nem 
nagyon értek, nem tudom megmondani, hogy ehhez pontosan mi minden kell, de az biztos, 
hogy a laboros a konkrét példa, amire már van ilyen -, számtalan olyan iskolai, piaci terület 
van, ami lehetővé tenné ennek az egész munkaerőpiacnak a jelentős kibővülését oly módon, 
hogy közben beszűkül a végén, a master szakon kilépők száma. Azt gondolom, feltétlenül 
jogszabályi szinten kell először - nyilván a szakmával együtt - végiggondolni, mert akkor itt 
akár egy jelentős óraszámemelés is belefér, ha az ellátórendszer bővül, amihez viszont nem 
kell master végzettség. 

Én azt gondolom, ezt egyben kell újragondolni, mert mindannyian, mint ezen a 
területen működő munkaerő-piaci megrendelők képviselői egyet kell hogy értsünk.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Nahalka tanár úr, utána Trencsényi Laci! 
 
DR. NAHALKA ISTVÁN: Én úgy látom, hogy ezen a területen bántóan nagy 

tudáshiányunk van. Jó hallani, hogy az iskolában naponta dolgozó emberek azt mondják, ők 
látják, hogy milyen munkaerő iránti igény fogalmazódik meg a szakmában - kár, hogy ott 
éppen nincs fizetőképes kereslet ezzel kapcsolatban... Egyébként viszont rettenetesen nem 
vagyunk tisztában azzal, hogy hol lehetne elhelyezkedni, milyen típusú feladatok voltak már 
eddig, hogyan helyezkedtek el eddig pedagógia szakosok a szakmában, és egy öt- vagy 
tízéves távlatban mi várható, milyen változások várhatók, ahol megtermelődnek bizonyos 
munkaerő iránti igények. 

Egész egyszerűen azt akarom mondani, egyben javasolni is - fogalmam sincs, hogy 
kinek kell javasolni -, hogy kutatások kellenének ezen a területen. A 
közgazdaságtudománynak megvannak a megfelelő eszközei, amelyekkel a munkaerő iránti 
igényeket fel tudja mérni. Ha ehhez hozzátesszük a pedagógiai szaktudásunkat, akkor elég jó 
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tudásrendszert tudnánk összeszedni ahhoz, hogy egy kicsit bátrabban tudjunk tervezni, vagy 
bármit mondani ezekről a kérdésekről.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Trencsényi László, utána Szenes György. 
 
DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Tisztelt Kollégák! Először arra szeretném 

figyelmeztetni magunkat, akik a napirendet figyeljük, hogy most az egyszer aki A-t mondott, 
az a világért se mondjon B-t. De mindjárt megmagyarázom ezt a szójátékot. Előtte nagyon 
röviden, élményszerűen: másodévesek a pedagógia szakos BA-saink. Van egy körük, amely 
ma töretlenül készül arra a szelekciós versenyre, hogy majd átjut a tű fokán, és mestertanár 
lesz. Egy másik fele tudja, hogy bejutott, bent van; majd a minor kisegítő ágán pályát módosít 
és reménykedik, hogy mégis csak rendes fizikus belőle, vagy történész. Egy harmadik – 
ahogy Kelemen Elemér szokta volt mondani – értelmiségi feleségnek készül, és legyen meg a 
diplomája, ami nem egy elhanyagolható kör. (Dr. Hunyady Györgyné közbeszól. – Derültség.) 
És van az a szegény, aki azt hiszi, hogy bachelor pedagógus lesz - nem tanár, azt már tudja, 
mert hiszen rögtön az első órákon megmondtuk neki -, és erre készül; komolyan gondolja, 
hogy van egy olyan szintje a pedagógiai típusú ellátásoknak egy társadalomban, amiben erre a 
szakképzettségre szükség lesz.  

Persze a véletlen úgy hozta, hogy ezekkel a hallgatókkal találkozunk, de ez nem az 
OKNT asztalára tartozó élmény. Kati, bocsáss meg, tulajdonképpen nem neked kellene most 
itt ülnöd, hanem Szüdinek vagy akár Csillag Mártának, mert mi a felhasználók vagyunk, ez a 
nevünk a pedagógusképzésben, mi jelenítjük meg a felhasználói oldalt. Tehát nekünk a 
felhasználói oldalra kellene nyomást gyakorolni a tekintetben, hogy gondolja át, amit Gyuri 
mondott, hogy az iskolára és én szélesebb értelemben azt mondom, a gyermek- és ifjúsági 
intézmények világára mondjuk egy oktatási és kulturális miniszter - úgyhogy lehet, hogy egy 
kulturális osztályvezető is jó lenne, ha itt ülne, mert ott is vannak gyerekellátási feladatok, 
ifjúsági házak, satöbbi, az ÁMK-ról nem is beszélve - erre konstruáljon együttműködve más, 
gyermekellátásban hivatott tárcákkal, akár az egészségüggyel, akár a szociális üggyel, olyan 
munkaköröket, amikkel a BA-képzés munkaerőképes képzés tud lenni. Mondja ki az OKNT, 
hogy igényeljük, hogy erről gondolkodjanak. Ne mi gondolkodjunk, ne kutató gondolkodjon, 
erről a foglalkoztatáspolitika gondolkodjon, Pista, ne haragudj.  

De abba a csapdába bele ne menjünk, hogy majd aztán az okos minisztériumok 
kitalálják a Fazekas-listát, hogy hohó, hát ezek az igazi BA-nak való pedagógiai szolgálatok. 
Tehát amikor mi ez ügyben állást foglalunk, rögtön hozzá kell tenni, hogy de abban egyszer 
már állást foglaltunk, hogy ezeknél a mesterségeknél, amelyek itt szerepelnek a Fazekas-
levélben, egy tapodtat sem hátrálunk, mert ezekről egyszer már nyilatkoztunk, hogy oda 
mester kell - a kémcsőben hidrogéngázt előállító kémiatanárral azonos képzettségű mester 
kell a gyerekvédelemhez, a veszélyeztetett gyerek pártfogásához is -, és azt mindig 
nyomatékosan nyilatkozzuk, hogy nem ennek a leredukálására gondolunk, hanem azt 
mondjuk, hogy ezeket a mestereket tudja a széles értelemben vett gyerekellátás világában 
segíteni egy új Magyarország felé haladó, hogy használjam ezt a szlogent, magyar közszféra. 
Tehát csak arra vigyázzunk, hogy – bocsánat a szóért – kétfrontos harcot vívjunk a pedagógia 
szakos BA-sok munkahelyi elhelyezkedését tekintve. 

Köszönöm szépen.  
 
DR. SZENES GYÖRGY: Én ennek egy kicsikét tágabb összefüggéseire próbálnék 

rávilágítani, hisz’ nagyon sokan vannak itt felsőoktatásban dolgozók, akik nálam ezt sokkal 
hivatottabban tudják. Az alapprobléma a tantervi szerkezetben van. Már fél szavakból is 
kitűnt ma, hogy sajnos ez a kétszintű képzés három évnél derékban el van vágva. Nem arról 
szól ez a történet sajnálatos módon, hogy egy gyakorlatorientált képzés, aminek van 
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munkaerő-piaci relevanciája, tehát ki tud menni és valamit tud csinálni, sajnos a képzés nem 
ilyen, a tantervei nem ilyenek. Nemcsak a pedagógusképzésről van itt most szó, hanem az 
egész BA-képzésről, amibe én beleláttam. Azért látok ebben egy nagyon komoly problémát, 
mert a hallgatók 70 százalékának nincs esélye legalábbis első körben – aztán a másodikban 
biztos van – arra, hogy bejusson a mesterképzésre. Tehát ez itt az alapvető probléma a 
pedagógusképzésnél, amiről itt szó volt, természetesen a szociális- és 
gyermekintézményeknél. Az a probléma, hogy nem lát gyereket sem, tehát nemcsak az a 
gond, hogy nincs felvevőpiac, nincs munkaerő-piaci kereslet, mert a közalkalmazotti 
szférában nem tud elhelyezkedni, hanem nincs is felkészítve arra, hogy elhelyezkedjen, 
hiszen gyereket sem lát az első három évben, tehát itt generális problémák vannak. Lehet, 
hogy én voltam az, aki beleerőltette ebbe a napirendbe, hogy a munkaerőpiacról is szóljunk 
már egy szót, én mindenfajta előadáson erről mindig beszélek, mert nem látom megoldottnak, 
ez egy alapprobléma szerintem. 

Köszönöm szépen.  
 
BARLAI RÓBERTNÉ: Hadd kapcsolódjak ehhez. Kérdeznék valamit, mert pont ez 

foglalkoztatott engem is, amit Gyuri elkezdett mondani, hogy az a probléma, hogy itt sokkal 
szélesebb munkaerő-piaci igényeknek kell majd megfelelni, mint az iskola világa; iskolába 
jártak előtte 12 évig, és azt jól ismerik, de a világot nem. Bennem az a kérdés merült fel most 
– itt tényleg nagyon sok felsőoktatási szakember ül –, hogy első évben zajlik most ez a 
képzés, hogy a főiskolai, egyetemi tanárok felkészültek-e arra, hogy másfajta kompetenciákat 
nyújtsanak, tehát számukra volt-e valami felkészítés. Mert én azt is problémának látom, hogy 
akik évtizedek óta tanítanak egy egyetemen, főiskolán, tudnak-e ők más módon tanítani, 
tudnak-e kompetenciát fejleszteni, merthogy most benne van a közoktatásban a kompetencia 
alapú oktatás. Kérdezem, hogy most így történik-e a hallgatók képzése, vagy pedig ugyancsak 
a hagyományos módon, mert akkor ez egy elég nagy probléma ugyancsak a kimenetet 
illetően. Erről én nem hallottam semmit. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Szebedy Tas! 
 
SZEBEDY TAS: Ha Nahalka István válaszolni tud a kérdésre, akkor én nem vágok 

elébe. 
 
ELNÖK: Jó, akkor válaszoljon, és utána jön Tas. 
 
DR. NAHALKA ISTVÁN: Nagyon gyorsan két dologra hadd válaszoljak. Egyrészt a 

pedagógia szakosok tantervében, tehát a BA szintű képzés tantervében tekintélyes 
mennyiségű szakmai gyakorlat, kutatási gyakorlat és hasonlók vannak. Lehet persze kritizálni 
ennek színvonalát meg egyebeket, mindenesetre létezik ez az intézmény. 

Másrészt egy BA szintű tanterv készült, tehát akik oktatnak, azok ahogy tudtak, 
amennyire kitellett az ő tehetségükből, fölkészültek erre a feladatra. Ki készítette volna fel 
őket? 

 
SZEBEDY TAS: Én is Horn György és Szenes György felvetéséhez szeretnék nagyon 

röviden hozzászólni, elsősorban abból kiindulva, hogy a BA szakok megindításával úgy látom 
– lehet, hogy nem jól értem, de erősen ez az érzésem –, a kisebbik munka készült el eddig, 
azok a szakok, amelyek eddig is egyetemi végzettséget értek el, a master képzésben valóban 
kijutnak az egyetemi végzettségig.  
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De ami új volt ezen az egész bolognai területen, az az előtte levő hároméves szakasz, 
azaz az eddigi képzés újraértelmezése. Félelem van bennem azzal kapcsolatban, hogy még 
nem ért véget ez a folyamat. A nemzetközi tapasztalatok egy része abba az irányba mutat, 
hogy valamit kell kezdeni azzal az ingyenesen egyetemre bejutó körrel, aki nem végzi el az 
egyetemet. Itt erről szólt eredetileg a dolog, nem arról, hogy csinálunk egy bachelor 
végzettséget, ami lehetővé teszi, hogy dolgozzanak majd a három évet, két évet vagy négy 
évet egyetemre járók, ugyanis a nemzetközi tapasztalat szerint rengetegen vannak, nagyon 
nagy azoknak a száma, akik nem érnek el az egyetem végéig.  

Itt arról van szó, hogy az új bolognai rendszer ezeknek a három évig egyetemre 
járóknak is ad egy végzettséget, de fordítva kellene majd a rendszert kidolgozni - ha ilyenre 
mód van -, mert az a kérdés, mi a célja a három évig tartó képzésnek. Nem fordítva, hogy aki 
nem végezte el, diplomát kapott, aztán menjen isten hírével, hanem hogy miért érdemes neki 
három évig főiskolára járnia, hogyha feltehetően nincs mód arra, hogy öt évig járjon. 

Arra is fel szeretném hívni a figyelmet, hogy ha jól érzékelem, a végzetteknek 65-75 
százaléka lesz ez a kisebbik, most még célját tekintve nem teljesen világosan kidolgozott 
képzés, és csak a 25-35 százalék lesz, aki a hagyományos, eddigi egyetemi végzettséget kapja 
meg. Azoknak a végzettség szerinti munkahelye szintén okoz problémát, de részben kisebb 
problémát okoz, hiszen egy eddig ismert rendszerben dolgoznak.  

Arra hívnám fel a figyelmet, az a nagyobb feladat, hogy ha lesz tényleges hároméves 
képzés, akkor ennek a hároméves képzésnek abból kellene kiindulnia, hogy miféle munkaerő-
piaci lehetőségek állnak nyitottan, amelyeket ma teljesen fölöslegesen egyetemi végzettség 
mellett látnak el. Mert ez egy másik probléma a magyar rendszerben, hogy - azt hiszem, 
Trencsényi Laci említette -, hogy hányan lesznek tanárok azok közül, akik az eddigiekben 
tanári végzettséget kapnak. Szeretném elmondani, hogy általában nem a legtehetségesebb 60 
százalék választja - sajnos - a pályát, különösen az alsó fokú képzésben, hanem azok, akik 
nem találnak a munkaerőpiacon egyéb lehetőséget. És nem biztos, hogy ott csupa olyan 
munkáról van szó, amelyik diplomát igényel, pusztán annyit, hogy két idegen nyelven beszél. 
Ilyenre egyébként az iparban meg a kereskedelemben, meg egyéb területeken szükség van.  

Arra hívnám fel mindenképpen a figyelmet, hogy ha létezik - márpedig feltehetően 
létezik - olyan rész a munkaerőpiacon, amelyik nem teszi szükségessé az ötéves egyetemi 
végzettséget, akkor ez egy drága dolog, hogy mi tanárokat képzünk, akik utána leveleket 
fordítanak ipari és kereskedelmi irodákban, mert tudnak angolul és franciául. Akkor kellene 
egy olyan képzettség, amely - ezt emlegettük itt, és szerintem nem feltétlenül kell ahhoz, hogy 
tanári irányultságú előismeretei legyenek - lehetővé tenné ennek a hároméves képzésnek a 
témaválasztásánál, hogy bizonyos piaci lehetőségekhez szükséges gyakorlati feladatokhoz 
szerezzenek valamiféle egy-két-három év alatt egyetemen szerezhető szakmát. Ez egy nagyon 
nagy munka. Én ezért mondom azt, hogy amit megcsinált eddig a rendszer, annak a zöme 
eddig is megvolt. Az a nagy gond, hogy a tanárképzésnek - én legalábbis erre a részre látok rá 
- nem engedheti meg azt a luxust a rendszer, hogy az első három évet bármilyen bachelor 
fokozatra két évben szakmailag ki tudja egészíteni, hiszen a bolognai rendszernek részben az 
lenne a szerepe, hogy váltásokat is lehetővé tegyen az alap- és a mesterképzés között. Olyan 
nagy mennyiségű eddig megszokott elméleti anyaga van a mesterképzéseknek, ami nem 
nélkülözheti az előtte lévő három év nagy kreditszámát, ami létezik. Én olyan véleményt is 
hallottam ilyen felsőoktatási témakörökben, hogy azokat a krediteket, amelyeket óraszámra 
kiszámolnak a bachelor és a master képzéseknél, hogyha ténylegesen kellene teljesíteni, az 
olyan óraszám lenne, amit szinte nem tudna az egyetemi ifjúság ellátni a mai felkészültséggel. 
Egy picit túlszámolt óramennyiségek azok, amelyek a kreditekben benne vannak. 

Szerintem az alapszak egyetemenkénti értelmezhetőségét, hogy akinek nem célja - 
megint csak a gyakorlatra utalva -, hogy a tanári szakot elvégezze, azokat meg kellene 
szabadítani a tanári szak továbblépésének nagy mennyiségű kredit-előkészítésétől.  (Dr. 
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Trencsényi László: Erről szól a rendszer.) A másikra viszont nem kap! Az e nélküli célokra, 
amennyire én ismerem a rendszert... 

 
DR. PUKÁNSZKY BÉLA: Vagy fölvesz egy 50 kredites modult, amiből tanár lesz, 

vagy pedig elmélyül a szakmájában, a fizikus felveszi a fizikát. Az 50 kredit arra szolgál. A 
kreditallokáció nem úgy néz ki, hogy egy óra: egy kredit! Nem! Három, négy, sőt öt kredit. 
Angliában egész más a rendszer, ez egy rossz begyökerezés. Nem magasabb az óraszám, mint 
ami elviselhető.  

 
SZEBEDY TAS: A vége az, hogy én azért értek egyet - és köszönöm, hogy a 

Gimnáziumok Országos Szövetsége nevében is nyilatkozott a kollégám -, hogy a 
munkaerőpiacon maga az iskola mint felvevőpiac ma nem szerepel, az szerintem egy nagyon 
tragikus helyzet. Erre fel kellene hívni a figyelmet, hogy az iskola nem munkaerőpiac, holott 
a feladat ott van az iskolában, ami igenis munkával jár, csak jelen pillanatban minden bele 
van értve a tanári munkakörbe. Minden újabb törvény hoz egy tágítást a tanári munkakörhöz, 
és azt mondja, hogy „és még ezen kívül...”. Lehet, hogy az lesz a vége, hogy ő nyitja, ő csukja 
az iskolát,  ő a pedellus, ő a bármi.  

Én tehát azt gondolom - megint csak nemzetközi összefüggésekben vizsgálva -, 
lehetséges, hogy az iskola legalább ugyanolyan létszámban nem tanári végzettséggel 
rendelkező, gyerekek foglalkoztatására, őrzésére, bármilyen felügyeletére vonatkozó 
munkaerőt igényelne, mint amennyi ma az iskolában van, és akkor lehet, hogy az a kevesebb 
tanár, amiről most szó van az óraszámcsökkentésben, elegendő lenne. Jelen pillanatban 
azonban ez a kettő nem találkozik egymással, hanem csak a tanári munkakörről van szó, csak 
a tanári óraszámokról van szó, és az egyéb feladatokról nem. Szeretném megjegyezni, hogy 
közben pedig a tanulóifjúság kezelése, egyáltalán a felügyelete, a továbbtanulásig való eljutás 
egyre több problémát halmoz föl, sokkal többet, mint néhány évvel ezelőtt.  

Összegezve tehát én azt gondolom, hogy ezzel a bachelor képzéssel kapcsolatban nem 
annyi a gondunk, hogy nem látjuk ennek a kimenetét, és majd hogyha előáll a végzettséggel 
az adott korosztályból nem tudom hány ezer fiatal, azon kívül, hogy nekik lesz egy olyan 
illúziójuk, hogy ők diplomás emberek, az illúzióval egy nagyfokú társadalmi elégedetlenség 
is generálódik, az az elégedetlenség, hogy diplomával nem tud rendesen elhelyezkedni, és 
nem fog pénzt keresni. Márpedig diploma nélküli munkakört nem akar elvállalni, mert az egy 
más kategória: a fehérgalléros munkanélküliből lesz szép nagy számú, ami most is probléma, 
csak most ez az egyetemi végzettségűeknél probléma. Azt gondolom, ezeknek az érintett 
piaci, illetve kormányzati köröknek mindenképpen napirendre kellene tűzniük ezt a kérdést. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Most Karlovitz úr jön - és kérnék szépen egy kis mértéktartást a 

hozzászólások mennyiségében. Minőségben lehet emelkedni, de mennyiségben nem.  
 
DR. KARLOVITZ JÁNOS: Nagyon felelősségteljes vita bontakozik itt ki, aminek 

örülni lehet, ugyanakkor íróasztal mellett üldögélünk, és innen mondjuk a dolgokat, de 
mindenkinek van tapasztalata. Én két tapasztalati dolgot mondanék, röviden. 

Hosszú évek alatt mindig megkérdeztem a tanárjelöltektől, hogy hová akarnak menni, 
mit akarnak, követem őket, és mindig az jött ki, hogy minél magasabban végzett, kevésbé 
ment tanárnak. A főiskolások, tanítóképzősök inkább mentek tanárnak, de egy elég vastag 
réteg nem is akart, vagy nem ment tanárnak. Van tehát remény arra, hogy máshová 
orientálódik, még akkor is, hogyha tanár szakra jelentkezett, mert esetleg közben rájött, hogy 
nem alkalmas arra.  



 29

Ha egy útban gondolkodunk, hogy csak a továbbtanulás, akkor valóban tragikus a 
dolog, mert 60 százalék. Én öt utat mondanék, amit tudok vagy sejtek. Van a továbbtanulás a 
mesterszakon, ez nyilvánvaló. Van a továbbtanulás más képzési rendszerben - ez is adott, és 
volt szó róla. Elhelyezkedhet iskolában - még kérdés, hogy hová, de bizonyos réteg azért el 
fog helyezkedni segéderőként. Tehát ez egy lehetőség. Amit Horn György mondott, hogy ha 
iskolában képeznénk olyanokat, hogy pályázati, satöbbi, tehát más munkakörökre, ezt 
érdemes forszírozni, és akkor oda. 

A következő pedig, ami régen is volt és most is lesz, hogy van egy csomó szakterület, 
ahol nem képezünk direktben, de a pedagógus mindig el tudott ott nevetve helyezkedni. A 
sajtóban most már van képzés, de például a könyvkiadásba nagyon sokan elmentek, és még 
mindig vannak lehetőségek ilyen szellemi munkára; vagy mentek el rendőrségre, a 
honvédséghez, sőt nem egyet ismertem, aki börtönnevelő lett, satöbbi, tehát vannak ilyen 
lehetőségek. (Közbeszólásra:) Igen, de a szerkesztőség mondjuk egy elég jó hely, vagy a 
nyelviskolák, satöbbi. Csak két nagy kérdés van itt. Az egyik az, hogy mennyire tudatosítjuk 
ezt a hallgatókban, illetve van-e pályaorientáció magán az egyetemen, mert ott tényleg a 
tanárképzésben nagyon kellene. 

A másik pedig az, hogy a munkaerőpiacon propagandát kellene kifejteni, hogy ezek 
használható emberek, mert a legveszélyesebb dolog az, ha egy társadalomban félemberek, 
elkeseredett emberek tömege termelődik ki. De ha ezek tulajdonképpen egy kicsit olcsóbb 
emberek is, mint a mester szakon továbbképzettek, tehát a munkaerőpiacon is lehetne erre 
propagandát kifejteni, és akkor a kettő talán találkozna. 

Végezetül, de nem utolsósorban azért fölhívom a figyelmet egy másik törésre is, ami 
ebben a rendszerben van, és ezért én a bolognai folyamattal kapcsolatban mindig egy kicsit 
szkeptikus vagyok. A másik törés az, amikor majd a doktorandusok körébe bejut vagy nem jut 
be az ember. Az igazi diploma azért most már a doktorátus lesz, tehát az a teljes értékű, 
úgyhogy ott még jön egy törés, ami gondot okozhat nekünk. De az a nagyon sok okos dolog 
és felelősségteljes dolog, ami itt most elhangzott, talán segíteni fogja, hogy megoldjuk ezeket 
a problémákat. 

 
DR. MIHÁLY OTTÓ: Tényleg igyekszem nagyon rövid lenni. Világossá vált nekem 

legalábbis, hogy kétirányú folyamatot kell segíteni. Konkrét szabályozással is kell segíteni azt 
- a munkaerőpiac esetében van szó szabályozási lépésekről is -, amit most nevezzünk úgy, 
hogy az iskola és környezetének világa a legszélesebb értelemben véve. Az világos, hogy 
hiába van meg a munka-erőszükségletet látensen, ha nem teremtem meg a szabályozás 
lehetőségeit, akkor ez nincs. Ez tehát az egyik, amiben biztos, hogy sokféle megfontolást 
végiggondolva, érdemlegesen lépni kell. 

A másik, amit jeleznék, az, hogy itt egy olyan folyamat zajlik, hogy egyszerűen nem 
nő a kibocsátás abszolút értelemben az elkövetkező időszakban, hanem egy kicsit csökken 
most a felsőoktatást nézve, és nagyon le fog szűkülni a klasszikus értelemben vett egyetemi 
végzettséggel történő kibocsátás, amit most mesterszaknak nevezünk ebben az esetben. Ami 
alatta jön, az jelent elvileg új helyzetet a magyar munkaerőpiacon. De hogy a dolog azért kezd 
működni, erre hadd mondjak egy nagyon egyszerű példát. Egy kedves barátom, aki nagyon 
magas szintű menedzser egy biztosító cégnél, azt kérdezi tőlem, hogy hogy is lesz ez a 
pedagógiai bachelor, és kiderül, hogy ők eddig is hihetetlen mennyiségű pedagógust szívtak 
be, most is egyébként az elbocsátásoknál. Ami nekik fölösleges, az a szaktárgyi meg ilyen 
jellegű tudás, ami kell nekik, az az, ami előtte van, meg ami velejár mindezzel, amit humán 
felkészítésnek nevezünk. Ezeket a bachelor-öket könnyebb nekik megfizetni, beilleszteni a 
rendszerbe – a beszélgetésből ez vált világossá –, mint egy kicsit leértékelni teljes végzettségű 
pedagógusokat, akiknél ezt úgysem nagyon akarják használni ezt a plusz dolgot. Amikor én 
azt kérdezem, hogy miért nem jó nektek érettségizett erre a dologra, erre azt mondja, hogy 



 30

nem jó egyfelől az életkor miatt, másfelől azért, mert akik kijönnek a gimnáziumból, azok 
nem tudnak beszélni, nem mondom, mit csinálnak, amikor meg kell nyilvánulniuk. Ez a 
magyar közoktatás - egy amerikai gyerek esetében nem ezt tapasztalnánk -, de akik már 
kijönnek egy felsőoktatási képzésből, azok azért sokkal kommunikációképesebbek, és ez a 
kredit, meg az, hogy magamnak kell összerakni, megcsinálni, megteremteni, létrehoz egy 
döntésre való felkészültséget is, és várják tulajdonképpen. Itt nem arról van szó, hogy csak ő 
gondolja így, hanem egy nagyon széles szféra gondolkozik azon, hogy a bachelor-ből 
kijövőket ők nagyon jól fogják tudni használni. Ebben benne van a takarékossági megfontolás 
is, hozzá kell tennem azonnal. Tehát itt nyílik egy másik nagyobb terület is, amivel azért 
számolni kell ebben a dologban, ahol el fognak helyezkedni azok, akik elindultak akár a 
pedagógia, akár valamilyen tanári pálya felé a fejükben, hogy ezt csinálják. De én mélyen 
egyetértek azzal, amit mondott Pista, hogy olyan tantervet kell készíteni ezekre, amelyekben 
tényleg megjelenik ez a gyakorlati irányultság is, nem valami elméleti föltankolása a 
fejeknek. 

Köszönöm szépen.  
 
GÖRBE LÁSZLÓ: Az OKNT-témakörökben a harmadik lenne a közoktatás távlati 

stratégiája. Én csatlakozom Horn Gyurihoz: szerintem az iskola, az oktatás szerkezetéről el 
kellene gondolkodni, hogy valóban érdemes-e nekünk drágán kiképzett tanárokat másodrangú 
feladattal ellátni, bármivel – nyilván megcsinálja az ember –, tehát akár technikusként 
alkalmazni, akár a fizikában mondjuk egy szertár működtetésére, akár a KIR-rendszer 
működtetésére, amire az iskolákban jelen pillanatban érettségizett titkárnőt tartunk, de előbb-
utóbb nem lesz elég, mert olyan mértékű lesz a felelősség mögötte. Ezt a rendszert egy kicsit 
jobban átgondolva valószínűleg nem lényegesen drágábban, de jobban működtetett iskolákat 
kaphatnánk akár az óraszám megemelésével, mert hiszen a háttérrészt annyival lehetne 
csökkenteni, amennyivel most a pedagógust megterheltük, hogy igazából el tudná látni azokat 
az órákat korszerűen, épp a szakmájával leterhelve, és nem egyébbel. 

Köszönöm szépen, csak ennyit akartam mondani. 
 
ELNÖK: Én is köszönöm. Makkai László! 
 
MAKKAI LÁSZLÓ: Tisztelettel emlékeztetném a jelenlévőket, hogy amikor 

Magyarországon elkezdődött a Bologna-folyamattal való érdemi foglalkozás, akkor készült 
egy hosszú távú alapkoncepció a felsőoktatás átalakításáról 2010-re. Ez nem a jelenlegi 
helyzet átalakításából indult ki elsősorban, hanem a Bologna-dekrétumban megfogalmazott 
célokból, amelyeknek az egyik leglényegesebb eleme az volt, hogy a bachelor fokozat arról 
szól, hogy felkészít két dologra: a változó munkaerőpiachoz való alkalmazkodásra és a 
következő mesterfokozatra, erre pedig még plusz rátesz egy olyan szakképzettséget, ami a 
fokozat, ami a munkaerőpiacon valóban hasznosítható, de nemcsak a magyar 
munkaerőpiacon, hanem az európai munkaerőpiacon. Ezért ott meg volt fogalmazva, az egyik 
fő bolognai cél volt, hogy európai szinten ezek a kimenetek kompatibilisek legyenek 
egymással. Most ehhez próbált egy olyan rendszert kitalálni, ami széles bemenetet kínált 
volna a felsőoktatásba, képzési területeken lehetett volna belépni, a fokozatot képzési ágon 
lehetett volna megszerezni, és ehhez a munkaerőpiaccal közösen kidolgozott szakmaregiszter 
szerint lehetett volna bizonyos fokozatokra bizonyos szakképzettségeket szerezni, amelyek, 
miután a munkaerőpiac visszajelzése megmondja, rövid távon is elhelyezkedést biztosítanak.  

A gyakorlat nem így történt. Elkezdte a felsőoktatás visszabontani a létező szakokat, 
és akkor ezzel szinte lehetetlenné tette a horizontális átjárást, holott a Bologna-folyamat egyik 
leglényegesebb eleme lett volna, hogy át lehessen járni belül is, amikor belépek az egyetemre. 
Megőrizte a szakokat úgy, hogy lebontogatta a négyszázvalahány szakot százvalahányra, a 
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kiesett szakokból szakirányt csináltak, és megmaradtak a „csövek”. A jelenlegi 
felsőoktatásban - beleértve a felvételi rendszert, az érettségi rendszert -, azok a problémák, 
amik most előjönnek, nagyon nagy részben ennek köszönhetők. Még mindig érdemes lenne 
átgondolni, hogy a munkaerőpiaccal közösen megnézni, hogy a bachelor szintre milyen 
szakképzettségeket lehetne adni, és átgondolni a szakirány, szakképzettség dolgot. Egy csomó 
olyan szakon ma egyáltalán nem lehet elhelyezkedni, ami ugyan ad egy szakirányt, de a 
munkaerőpiac egy szóval se mondta, hogy erre szükség van.  

Erre hívnám fel a figyelmet, hogy ezt a szakmaregisztert azért érdemes lenne a 
felsőoktatásnak még egyszer átgondolni. 

 
ELNÖK: Nagyon köszönöm. Nincs más dolgom, mint lezárni a napirendet, 

megköszönni a tájékoztatást. Tisztelettel elnézést kérek azoktól, akik úgy hitték, hogy egy 
órakor elkezdődhet a következő napirend, mert most legalább tíz perc szünetre szükségünk 
van az életben maradáshoz. Kérem, hogy ne nagyon lépjük át a tíz percet. 

 
(Szünet: 13.22-13.35) 

 
SZEBEDY TAS: Azon gondolkodtunk, hogy az ügyrend- és az szmsz-vitát hoznánk 

előbbre a témakörben, de ha nem vagyunk 16-an, akkor nem vagyunk határozatképesek, így 
maradunk az eredeti napirendi menetrendben. (Barlai Róbertné: Már csak tíz percig tudok itt 
lenni.) Tíz perc alatt az ügyrenddel nem tudnánk valamit tenni? 

 
ELNÖK: Ahogy magunkat ismerem, nem, de meg kéne próbálni. 
 
SZEBEDY TAS: Próbáljuk meg. 
 
DR. SZENES GYÖRGY: Előtte egy dolgot tisztázzunk, ha lehet. Az teljesen irreális 

dolog, hogy 11 órakor kezdjük el az ülést, az egyszerűen lehetetlen dolog, hogy itt ülünk 
kettőkor étlen-szomjan. Nekem nincs szükségem arra, hogy az OKM meghívjon ebédre, de 
legalább hagyjanak időt, hogy tudjunk ebédelni, mert egyszerűen lehetetlen így dolgozni. 
Tehát vagy reggel kezdjük el, vagy délután, de 11-kor ne kezdjünk el semmit se. 

 
DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Legalább egy pedagógia BA szakos jöjjön… 
 
DR. SZENES GYÖRGY: Ne jöjjön senki. Ezt nem lehet így tényleg. Vagy kezdjünk 

el reggel egy ülést, vagy kezdjünk el délután egy ülést, nekem teljesen mindegy. 
 
SZEBEDY TAS: Én indítványozom kezdési időpontnak a 10 óra visszaállítását, azzal 

a kiegészítéssel, hogy amennyiben minisztériumi előterjesztés van – hiszen az ő kérésük volt 
ez a 11 óra –, azt nem az elejére tesszük, hanem egy későbbi időpontra, viszont olyan 
témákban, amikben az OKNT a saját maga munkarendje szerint működik, szerintem a 10 órai 
kezdés optimális, legalábbis sokkal kedvezőbb lenne a mostanihoz képest. Nem tudom, elnök 
úr, szavazásra föltehetjük-e. 

 
ELNÖK: Tegyük fel. 
 
SZEBEDY TAS: Tehát ki ért azzal egyet, hogy térjünk vissza a 10 órai kezdéshez? 

(Jól látható többség.) Ellenszavazatot is kérünk. (1) 
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DR. PUKÁNSZKY BÉLA: Meg is indokolom. Cegléd és nem tudom, micsoda között 
– nem jut eszembe a falu neve – vonat helyett busszal lehet közlekedni. Én harmadik 
alkalommal vagyok ma Pesten, azért jöttem, mert itt szeretnék lenni. Nyilván ez a 
budapestieknek nem szempont, de szeretném jelezni, hogy igenis problémát okoz 10-re 
fölérni, amikor az intercity fél órát késik. 

 
SZEBEDY TAS: Mikorra tudsz te ideérni? 
 
DR. PUKÁNSZKY BÉLA: Teljesen mindegy, ezt csak elmondtam, mert kibukott 

belőlem. Kezdhetjük 10-kor, úgyis el fogok jönni; kések, de nyugodtan kezdjétek el. Viszont 
jelzem, hogy ha tartanánk egy félórás szünetet, akkor el lehetne menni itt ebédelni. 

 
SZEBEDY TAS: De azért ahhoz el kell kezdeni hamarabb az ülést. 
 
ELNÖK: Én csak szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy Szenes Gyurinak egy 

epikureus megközelítése volt az, hogy ebédelni kell; úgy gondolom, akkor sem fejezzük be 
kettőre, ha akármi van. Én ugyan nagy pártolója vagyok az evésnek meg a létfenntartásnak, 
de nem ez a szempont. 

 
DR. MIHÁLY OTTÓ: Ne haragudjatok, a szükséglet ha létrejön, az az első. 
 
DR. PUKÁNSZKY BÉLA: Javaslom a 10 órás kezdést, visszavontam. 
 
SZEBEDY TAS: Azt még megkérdezem, hogy ki tartózkodik. (0) Akkor viszont a 

jelenlévők egyhangú döntése alapján a következő üléstől visszatérünk a 10 órás kezdésre. 
Amennyiben minisztériumi előterjesztés van, azt tesszük későbbi időpontra, mert ők nem 
tudnak a miniszteri értekezlet miatt megfelelő delegáltat biztosítani. Köszönöm szépen.  

Az ügyrendről egy rövid vitát megnyissunk? Ha határozatképtelenek leszünk, akkor 
felfüggesztjük; hátha sikerül, 16-an vagyunk e pillanatban. (Jelzésre:) Miért 14-en? 

 
KOSINSZKY ZSUZSANNA: 15. 
 
ELNÖK: Akkor nem tudjuk megszavazni az ügyrendet. 
 
DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Bocsánat, azért előreléphetnénk. Nekem például egész 

egyszerű kis stiláris javaslataim vannak. Továbbléphetnénk anélkül, hogy szavaznánk. Nem 
kellene ezt megfontolni? Mert Kosinszky Zsuzsa átvezetheti ezeket, ha nincs különösebb 
ellenvélemény. 

 
ELNÖK: Most arra a végpontra akarunk eljutni, hogy egy legitim módon 

megszavazott ügyrendünk legyen. Ez most nem megy. 
 
DR. ZÁVODSZKY GÉZA: De előbbrelépünk néhány pontosítással, ha vannak 

ilyenek. Nekem néhány van, de egyáltalán nem kardinális. 
 
DR. NAHALKA ISTVÁN: Ezeket nem lehetne e-mailben elküldeni? 
 
DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Lehet, csak nem biztos, hogy egyetértünk. 
 
ELNÖK: De hát most úgysem jelent semmit az egyetértés. 
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DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Nem, de azért látszik, hogy fölkiáltasz, hogy szó se róla, 

vagy pedig egyetértesz. 
 
DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Elnök Úr! Ügyrendi javaslatom van. Kérdezzétek meg, 

hogy ki készült hozzászólással az ügyrendi témában akár stilárisan, akár nem stilárisan, és ha 
ez egy jól meghatározható kör, akkor bízza meg az OKNT ezt a testületet ad hoc 
bizottságként, hogy készítse elő az előterjesztést, és a következő ülésen, remélhetőleg vita 
nélkül – hiszen a protagonisták részt vesznek az előkészítő munkában – el tudjuk fogadni az 
ügyrendet 1. napirendi pontként. 

 
DR. MIHÁLY OTTÓ: És ha a protagonisták idehoznak egy nagyjából új ügyrendet, 

akkor mit csinálunk?  
 
HORN GYÖRGY: De ezt már előkészítettük! 
 
SZEBEDY TAS: Én személy szerint azért örülnék jobban egy olyan megbeszélésnek, 

ahol szavazni tudunk, mert egy ülés már elég részletesen foglalkozott ennek az 
előkészítésével. Amennyire lehetett, próbáltuk becsülettel beletenni, de tényleg azt gondolom, 
hogy maximum stiláris kiegészítésekre lehet ahhoz képest szükség - azt viszont jó lenne 
azonnal el is fogadni.  

 
DR. ZÁVODSZKY GÉZA: De van benne inkoherencia is - nem szándékos, 

egyszerűen elírás szerintem.  
 
ELNÖK: Nem tudjuk ma tárgyalni, mert nem tudunk róla szavazni. Beszélgetni lehet 

róla, de semmi értelme, mert úgyis újra elő kell venni.  
 
DR. HUNYADY GYÖRGYNÉ: Javaslom, hogy a legközelebbi változat... 
 
ELNÖK: Én már kaptam e-maileket az ügyrendhez. Ha tárgyaltuk volna, rögtön 

mondanám azt a három mondatot, amit részben Trencsényi meg Závodszky javasolt, és akkor 
azzal könnyebb menni - de hiába. Úgy gondoltam vezetni ezt a napirendet, hogy írásban 
beérkeztek hozzám módosító javaslatok, én azokat fölteszem szavazásra - ezt öt perc alatt el 
lehet intézni -, hogy akceptáljuk, vagy nem akceptáljuk, marad az eredeti szöveg, vagy a 
javított lesz. De most ezt a játékot nem tudjuk eljátszani, mert elmentek a kollégák. 

Egyébként mindig ez a probléma, ezért nagyon fontosnak tartom ezt a határozatot, 
hogy visszaállítjuk a 10 órás kezdést. Ezzel ezt lezárjuk.  

A következő napirend Horn György előadásában fog zajlani.  
 
KOSINSZKY ZSUZSA:  Elnézést, ehhez a napirendi ponthoz elkészült egy 

dokumentum.  
 
DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: A Lex Csermelyről nem szavazunk?  
 
DR. CSERMELY PÉTER: Az az egyebekben van.  
 
DR. MIHÁLY OTTÓ: Arról kellett volna! Van egy állásfoglalás-tervezet, és már nem 

vagyunk annyian.  
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HORN GYÖRGY: Arra még vagyunk, csak minősítettre nem.  
 
DR. MIHÁLY OTTÓ: Elkészült egy állásfoglalás-tervezet, előttünk dolgozott egy ad 

hoc bizottság, hát mondjuk már, hogy rendben van, vagy nincs rendben... 
 
ELNÖK: A „mondjuk” az testületi „mondjuk”?  
 
DR. MIHÁLY OTTÓ: persze, testületileg.  
 
ELNÖK: Tizenhatan nem vagyunk, de az csak az szmsz-hez kell - persze!  Ez a 

pedagógusképzés és -továbbképzés minőségellenőrzésének kérdése.  
 
HORN GYÖRGY: Még az előző napirend része.  
 
ELNÖK: Vegyük elő ezt! Kinek van hozzászólása?  
 
DR. CSERMELY PÉTER: Csak egy mondatnyi kiegészítésem van. A helyzetem 

annál is egyszerűbbé vált a jogszabályok módosulása következtében, mint ami ebben az 
előterjesztésben volt. Ugyanis az a bizonyos állásfoglalási rész, amelyik a 2. pontban szerepel 
- miszerint szúrópróbaszerű előzetes ellenőrzésre lenne szükség -, a rendeletmódosítás 
nyomán okafogyottá vált, mert minden esetben lesz ellenőrzés. Ilyen értelemben kielégítően 
megoldódott. 

Igazán most arra van szükség, hogy az OKNT kezdeményezze a MAB-nál, hogy 
legyen egy visszajelzési lehetőség - az internetet is felhasználva -, és ebben a két testület 
működjön együtt. Tulajdonképpen az a szövegszerű felhívás, amelyik mellékletként 
becsatolásra került, ennek a megformálása lenne.  

Azt kérem az OKNT tagjaitól, hogy magának a felhívásnak a szövegszerűségét ne 
vitassuk, csak a tartalmában fogadjuk el - ha elfogadható -, ezt még úgyis egyeztetni kell, 
nyilván nem tudunk egy olyan mondatszerű szöveghez ragaszkodni most, ami végleges lesz, 
mert lehetnek még különböző javaslatai a MAB-nak.  

Mindenkitől kérném, hogy ha stiláris vagy egyéb fontos javaslatai lenének, akár 
hozzám - hogyha megbíz engem ezzel az OKNT - juttassa el. Egyébként a tartalmi 
előterjesztés az, hogy fontosnak tartjuk, sőt, olyan jelzések érkeztek a munkabizottság 
tagjaihoz, hogy egyre fontosabb ez a terület, ugyanis egyre nagyobb káosz bontakozik ki a 
privát képzések területén, bizonyos központi honlapokra csak a továbbképzések egy bizonyos 
része kerül fel, szelektíven stb. Tehát ezen a területen fontos lenne.  

 
ELNÖK: A következőt kérdezem tehát. Van-e hozzászólás a minőség-ellenőrzés 

kérdéseiről szóló előterjesztéshez? (Nincs ilyen jelzés.) Nincs hozzászólás. 
Elfogadja-e az OKNT ezeket a szövegeket? (Szavazás.) Köszönöm, egyhangú igenel. 

Ezt gyorsan megoldottuk, és ez fontos. Köszönöm szépen.  
Most következik Horn György . 
 
HORN GYÖRGY: Elnök úr, azt kérném, hogy a főosztályvezető asszony a 

háttérinformációkat közölje előtte.  
 
ELNÖK: Tisztelettel köszöntjük, örülünk, hogy egészséges. 
 
DR. CSILLAG MÁRTA: Köszönöm szépen. Tisztelt OKNT! Az alapfokú 

művészetoktatási intézmények finanszírozását alapvetően megváltoztatta a 2007. évi 
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költségvetési törvény, amikor előírta, hogy 2007 szeptemberétől az az alapfokú 
művészetoktatási intézmény kaphat 100 százalékos állami normatívát, amelyik alapfokú 
művészetoktatási intézmény átment egy előminősítési eljáráson. A költségvetési törvény a 
miniszter hatáskörébe utalta a minősítés szabályainak megalkotását. 

Az oktatási miniszter a 3/2002-es OM-rendeletben ennek a szakmai előminősítésnek, 
illetve a minősítésnek az eljárásrendjét és szabályait megalkotta, ez alapján elkezdődött az év 
elején az alapfokú művészetoktatási intézmények minősítése. 

A szabályokat röviden úgy tudnám összefoglalni, hogy rábízta egy, a szakmai 
szervezetek által delegált minősítő testületre az Oktatási Minisztérium, illetve a költségvetési 
törvény maga is egyébként ezt a minősítési eljárást. Öt szakmai szervezet delegált 
szakembereket a minősítő testületbe, és a minősítő testület döntése, hogy egy alapfokú 
művészetoktatási intézmény július 31-éig az előminősítési eljáráson és december 31-éig a 
minősítési eljáráson részt vesz-e, illetve átment-e vagy megfelelt-e a feltételeknek.  

Tájékoztatásul elmondom, hogy ennek a minősítési eljárásnak az első szakasza 
lényegében dokumentumelemzésből állt; azok a szakmai szakértők, akik végezték ezt a 
munkát, elsősorban az intézmény működésének körülményeit vizsgálták, annak 
szabályozottságát, törvényességét, legelsősorban többek között az alkalmazottak 
szakképesítését, a pedagógiai program vagy a művészeti program meglétét, tehát a munka 
alapjait. 

A második szakaszában ennek a minősítési eljárásnak, ami szeptembertől elvileg el is 
indult azoknál az intézményeknél, amelyek megfeleltek az első szakaszban, szakmai értékelő 
munkát fognak végezni szakemberek az intézményekben, akik nem feltétlenül közoktatási 
szakértők, hanem az alapfokú művészeti oktatásban dolgozó gyakorlott szakemberek. 
Ezeknek a szakembereknek a toborzása, kiképzése megtörtént az elmúlt időszakban, és 
gyakorlatilag a következő hónapokban és jelenleg is járják az alapfokú művészetoktatási 
intézményeket. 

Körünkben jelen van a minősítő testület elnöke is, Lévai úr, akit szeretnék önöknek 
bemutatni; megkértük, hogy jöjjön el a mai alkalomra. Ő részletesen tud önöknek beszélni az 
előminősítési eljárás eredményeiről és a számokról is, hogy az alapfokú művészetoktatási 
intézmények közül mennyi felelt meg az első körös minősítési eljárásnak. 

Ez a rövid jogszabályi környezet. Az, hogy mit fog tartalmazni a következő 
költségvetési törvény erre az intézményrendszerre vonatkozóan, az jól olvasható 
pillanatnyilag a parlament honlapján, a beterjesztett törvényjavaslatban tett a 
Pénzügyminisztérium erre javaslatot, és természetesen majd a parlamenti szakaszban fog 
eldőlni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Lévai úr óhajt-e valamit bevezetőül mondani? 
 
LÉVAI PÉTER: Köszönöm szépen a meghívást, és örülök, hogy részt vehetek egy 

ilyen ülésen. Azt is köszönöm, hogy lehetőségem van arra, hogy kettőnk kommunikációja 
folytán a nyilvánosság előtt megjelenhetnek azok a folyamatok, ami az alapfokú 
művészetoktatás minőség-ellenőrzésének egyik része, hiszen nem lehet teljes mértékben 
feltérképezni azt a munkafolyamatot, illetve oktató-nevelő tevékenységet, ami az elmúlt 
másfél évtizedben Magyarországon az alapfokú művészetoktatásban megjelent és vélhetően a 
továbbiakban is jelen lesz. Tehát elsősorban szeretném megköszönni azt, hogy ilyen lehetőség 
is van, hogy az Országos Köznevelési Tanács foglalkozik ezzel a problémával, és remélem, 
hogy a későbbiekben már nem problémaként, hanem egy jól prosperáló területként lesz 
aposztrofálható az alapfokú művészetoktatás Magyarországon. 

Köszönöm szépen.  
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DR. PUKÁNSZKY BÉLA: Egy illetlen kérdést tennék fel. Ennek a szigorúnak tűnő, 
de mindenféleképpen konzekvens ellenőrzésnek az a motivációja, hogy volt egy időszak, 
amikor ezek gombamód szaporodtak, egész falvak néptáncra lettek beíratva és normatívákat 
hívtak le, meg egyebeket? Ez az oka? Ugye, nem a Kodály-módszerből fakad ez? Már 
bocsánat, de én tanítottam tíz évig zeneiskolában és tudom, hogy akkor nem voltak ilyen 
problémák. Tehát most azt vélelmezem, hogy kialakult egy helyzet, amikor magán alapfokú 
művészetoktatási intézmények tekintélyes számban szaporodtak. Ez rendben van, ez a 
törvényességi felügyelet. Tudjuk, hogy ez leegyszerűsítve úgy működik, hogy bizonyos cégek 
fölvállalják, segédkezet nyújtanak ahhoz, hogy papírok rendben menjenek. Ez rendben van, 
én ilyet láttam elég sokat, ez nem gond. De tényleg azt szeretném megkérdezni, hogy hogyan 
tudják „minőségbiztosítani”, monitorozni azt a folyamatot, ami mondjuk egy ének-zene órán 
vagy egy szolfézsórán vagy egy gordonkaórán működik. Van-e erre fölkészített csapat? 
Egyszerűen csak formailag ellenőrzik, vagy van-e valami tartalmi része ennek? Mert engem a 
papírmunka, megmondom őszintén, nem érdekel, és az sem, hogy minősített-e az az ember, 
aki tanít, ha tehetséges. 

 
HORN GYÖRGY: Néhány dologról tájékoztatni kell a tanácsot, mielőtt a konkrét 

részletekbe belemennénk. Az induló helyzet valóban az, hogy itt egy rendkívül nagy 
mennyiségű pénzkiáramlás történt, 320 ezerre nőtt az úgynevezett alapfokú művészeti 
oktatásban résztvevő gyerekek száma villámgyorsan az 1996-os törvény után ’97 óta, amelyik 
a zeneiskolákat kiterjesztette a művészeti képzés több területére és ehhez önálló tantervi 
szabályozást adott. Ennek egyrészt az lett az eredménye, hogy több mint 800 ilyen intézmény 
keletkezett, másrészt pedig az, hogy kiterjesztve a tradicionálisan meglévő zeneiskolákra 
egyfelől önmagukon belül több művészeti ág, másfelől több művészeti iskola jött létre az 
önkormányzati hálózat mellett, egy idő után már meg is haladva annak mértékét, alapítványi 
formában a hálózat egésze szinte az egész országot lefedte és egy nagy mennyiségű 
pénzkiáramlás indult el. Ez egyrészt fokozott költségvetési problémákat okozott, másrészt 
már ’99-2000-ben konkrétan a Nyírségben egy miniszteri konfliktus is volt – akkor Pokorni 
Zoltán volt a miniszter –, amikor a minisztérium egy helyen ezt nem hagyta jóvá, a 
jogszabályok igen, és több mint tízezer gyerekről volt szó. Tehát itt volt egy alapvető 
probléma. Ez azonban – és ez az első tétel – induláskor a pénzről szólt. 

A második tétel arról szól, hogy ennek apropóján azonban elindult egy, a szakmai 
szervezetek által is támogatott és azt gondolom, bizonyos értelemben minta értékű 
kezdeményezés, ami a közoktatás egészére vonatkozik. Nevezetesen ha a jóléti állam 
bizonyos pontokon korlátozza a funkcióit, tehát például hogy megfinanszírozza-e a 
zeneoktatást az országban és hogyan, akkor ennek milyen eljárásban, hogyan történik a 
kontrollja. Erre az itt már felsorolt öt szakmai szervezet tulajdonképpen a minisztériummal 
együttműködve vállalkozott, hogy követel egy rendszerszerű minőségi mechanizmust, 
amelyben lehet, hogy ennek az egész minősítő testületnek példaértékű lehet a munkája, a 
közoktatás egészére vonatkozóan is megjelenhet ebben - egy konkrét iskolatípusról beszélünk 
- valamilyen fajta tapasztalás, és ebből aztán kiépülhet valami, ami a korábbi években az 
önellenőrzéshez képest egy más típusú kontrollt, ellenőrzést jelent. 

Ez az alku azonban, ami a szakmai szervezetek között - tehát a művészeti képzésben 
érintett valamennyi szakmai szervezet ebben részt vett -, illetve a minisztérium között 
létrejött, megterhelődött azzal az előbb említett pénzügyi problémával, hogy megjelent 
egyszerre egyfajta érdemi szakmai kezdeményezés és egy kényszer a korlátozásra. Az nem 
volt konkrétan kimondva, hogy iksz meg zé iskolát be kell csukni, mégis volt egy konfliktus, 
hogy ha minősítünk intézményeket, akkor az összefügg-e a normatívával magával. Zárójelben 
jegyzem meg, ez alatt az idő alatt a normatíva abszolút értékben is csökkent mind a zenei 
képzésben, mind valamennyi társművészetben – képzőművészet, bábszínház, dráma és így 
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tovább – egyaránt, tehát volt egy erőteljes restrikció a finanszírozásban. Az első számú 
probléma éppen ebből fakadt, nevezetesen abból, hogy élet-halál kérdéssé vált egy egyébként 
szakmailag átgondolható minősítési rendszer, hogy becsukjuk a kaput, vagy nem csukjuk be a 
kaput egy iskolában. Ezt majd Lévai úr elmondja, de a nagyságrendről azért annyit, hogy ez 
az előminősítési rendszer negatívan érintette a hálózatnak közel a negyedét, 
nyolcszázvalahányból hatszázvalahányat úgy, hogy gyakorlatilag a gazdasági ellehetetlenülés 
állapotába kerültek, tehát nem arról van szó, hogy bezárják őket, csak arról, hogy a 
normatívának olyan alacsony részét kapják meg, hogy gyakorlatilag működésképtelenné 
válnak ezek az intézmények. 

Az egyik probléma abból fakad, hogy egy szakmai szükséglet és egy pénzügyi 
szükséglet egyszerre jelent meg a szabályozásban - ezt egyébként a szakmai szervezetek 
többsége vitatta is: azt mondta, hogy hiba volt a normatívával összekötni a minősítési eljárást. 
Ettől függetlenül ez végülis bekövetkezett.  

A második ilyen elem az volt, hogy a minősítő testület - amelyet valamennyi szakmai 
szervezet delegált - nagyon nagy vehemenciával nekiindult egy olyan  feladatsornak, amit 
súlyos időbeli korlátok nehezítettek: ez a július 31., gyakorlatilag nem egészen egy év alatt 
kellett a szakmai szervezeteknek egy olyan stabil eljárásrendszert kidolgozni, amely 
alapvetően egzisztenciálisan érintett több ezer pedagógust, több tízezer gyereket, több száz 
intézményt, másrészt pedig ehhez a pénzügyi feltételeket a megrendelőknek kellett 
finanszírozni. Itt egy nagyon bonyolult bürokratikus eljárás jött létre. Ezt úgy értsék, hogy ez 
véletlen, de az Alapítványi és Magániskolák Egyesülete biztosította az irodáit ennek a 
testületnek – mert csak nekünk van ehhez infrastruktúránk, más közünk ehhez közvetlenül 
nem volt -, és tessék elképzelni egy ekkora területet, ami tele lett papírral! Fizikai értelemben 
tonnaszám érkeztek papírok, és ennek a finanszírozását ezeknek az intézményeknek kellett 
vállalni.  

Összességében közel 300 millió forintot kellett befizetniük a két fordulóra ezeknek az 
intézményeknek, csak azért, hogy egyáltalán életben maradjanak. Ez súlyos jogi problémát 
okoz, ugyanis a szabályozásban nem vált világossá, hogy a minősítő testületnek mi a jogi 
státusza. Nem önálló jogi személy, jogszabály rendezi a létét. Ki az, aki - önálló jogi 
személyiségű intézményekről van szó - ebben a vitában el tud járni. Ez volt a második kérdés.  

Tehát az időkorlát, illetve a jogi háttér bizonytalansága. 
A harmadik ilyen nagy probléma az volt - tessék elgondolni, ezeket az intézményeket 

az első fordulóban technikailag, a most induló második fordulóban tartalmilag kell 
ellenőrizni -, hogy ezeknek a szakértőknek a felkészítése hogyan történik, mit kell egyáltalán 
csinálniuk. És itt van egy második nagy jogi szabályozatlanság:  nevezetesen a tanári 
végzettségek nem rendezettek máig sem a művészeti alapfokú képzésben. Vagyis a szakmai 
testület mint szakmai testület összeütközött egy jogi problémával, nevezetesen hogy bizonyos 
intézményeknek azért nem tudott engedélyt kiadni, mert a tanári végzettségek jogilag 
rendezetlenek, miközben szakmai meggyőződése szerint rendezettek voltak. Hogy konkrét 
példát mondjak: valaki elvégezte az akkreditált drámatanári képzést, de előtte tanítói 
végzettsége volt, és akkor ez nem jelentett szintemelést, ő megmaradt tanítói végzettségűnek - 
tudjuk, a továbbképzésnek nincs szintemelő rendszere. Így, miközben egymás mellett ültek a 
padban, ugyanazon a kurzuson vettek részt, a másikkal, akinek tanári végzettsége volt. Ezt 
ráadásul korábban az OKÉV, illetve a megyei jegyzői kör tudomásul vette, de ezen ellenőrzés 
során egytől egyig megbukott, vagyis el kell bocsátani a tanárt, esetenként az egész intézmény 
ellehetetlenül.  

Itt tehát a jogi szabályozás, az adminisztrációs eljárás, illetve a szakértők dilemmái 
ütköztek össze. Ez volt a harmadik ilyen nagy probléma. Még egyszer hangsúlyozom, hogy 
több száz intézményről beszélünk.  
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A negyedik ilyen nagy kérdés úgy fogalmazható talán meg, hogy a szabályozás szerint 
mindenkinek jár a minimum - ez a mostani szabályozásban, ha jól emlékszem, 25 ezer és 75 
ezer forint per tanuló -, és erre a minősítési eljárás függvényében pályázati rendszerben - 
mégpedig attól függően, hogy ebben a második körben hogyan minősítik ezeket az 
intézményeket - különböző mennyiségű többletforráshoz lehet hozzájutni, méghozzá - bár ez 
csak szóbeli ígéret - akár többhöz is, mint a korábbi normatív pénz volt az adott területen. 
Igen ám, csak ezzel a pályázati rendszerrel az az egyik probléma, hogy ez a 
megtakarításokból gazdálkodik, vagyis a meglévő intézmények abban érdekeltek, hogy minél 
többen bukjanak meg, mert annál több lesz a pénz a pályázatra. Másrészt beemel egy nagyon 
komoly rövid távú elemet a rendszerbe, nevezetesen hogy ez egy 12 éves képző rendszer - a 
kis hatéves, előkészítőstől egészen a huszonévesig -, egy tantervileg szabályozott rendszer, 
amihez nincsenek hosszú távú garanciák a finanszírozás egészére, mert meghatározott 
időszakonként újra és újra a 25 ezer, vagy 75 ezer a zenei képzésnél és a 130 ezer közötti 
tanulói normatívát teszi függővé. Márpedig szerződött, gyerekeket felvett, óraszámokra 
kialakított rendszerről van szó. Lényegében azt kell mondani, hogy ezt elbizonytalanította, 
nem mondom, hogy lehetetlenné tette, de legalábbis nagyon súlyosan akadályozza a 
művészeti képzés stabilitását, illetve ennek a működési rendszerét. 

Az kiderült az ellenőrzések során - és ezt tegyük hozzá, hogy a korábbi OKÉV-
ellenőrzések során is -, hogy nincs érdemi különbség az alapítványi és önkormányzati szféra 
rendezettsége, tanügy-igazgatási, pénzügyi szabályozottsága között, sőt, bizonyos értelemben 
azt kell mondani - most már van adat -, hogy az önkormányzati szférában működő iskolákban 
több probléma volt, mint az alapítványiban. Csak azért mondom el, hogy a későbbiekben ezt 
szektorsemlegesen kérem kezelni, mert nem volt érzékelhető, hogy jöttek az üzletemberek, 
akik aztán tönkretették az iskolát. Nem így van, láthatóan nincs ilyen típusú különbség a 
művészeti iskolák között. 

Végezetül megjelent egy nagyon-nagyon fontos konfliktus: az egységes iskola 
elnevezéssel - ami nagyon helyénvaló, kozoktatás-politikailag támogatott rendszer - az 
általános iskolába kerüljön be a művészettel képzés, és a fejkvóta alapú finanszírozása, és 
ugyanazokkal a fejkvótákkal eltérő feladatokat látnak el. Ez érdekeltté tette az általános 
iskolák nagy részét abban, hogy ők kvázi beszálljanak az üzletbe, hiszen tanulónkénti pénzről 
van szó, csakhogy e miatt a szakmailag az elmúlt tíz évben erre felkészült művészeti iskolák - 
oda kerültek a tanárok, akik elvégeztek iskolákat, ráképződtek erre, sok problémával, például 
hogy a hegedűtanár taníthat-e gitárt stb., merthogy nincs gitártanár-képzés, akkor most ki 
tanítsa a gitárt, miközben az egy népszerű szak - és az általános iskolák között is keletkezett 
egy konfliktus. Ez abból fakadt, hogy általános iskolákban a rajztanárok tanítsák-e a 
képzőművészetet vagy képzőművész tanárok, hogy az énektanárok taníthatnak-e hegedűt, 
merthogy ez egy nagyon komoly profit, és hogy hol van a szakértelem, és mire van szükség.  

Ezek egytől egyig - tehát az időpont, a jogi szabályozatlanság, a szakmai 
előkészületlensége ennek a rendszernek - kapkodóvá, bizonytalanná tették az egész 
minőségellenőrzést. Én mégis azt gondolom, hogy összességében egy fontos, példaadó 
rendszerről beszélhetünk. Az a baj, hogy itt megint van egy határ, december 31-e, miközben 
október van, és lényegében azt kell mondani, hogy tegnaptól indulhatott el - akkor fejeződött 
be a szakértők felkészítése - ennek a maradék hatszázvalahány iskolának a közvetlen szakmai 
kontrollja, miután átmentek egy bürokratikus ellenőrzésen.  

Nem tudom, Péter, mennyire volt ez korrekt... 
 
LÉVAI PÉTER: Köszönöm szépen. Szeretném úgy folytatni, hogy a végén 

válaszolhassak is.  
A jogi háttér. Ezen a héten kedden teljesen világossá vált Szüdi államtitkár úr 

megfogalmazásában, hogy ez egy társadalmi szervezet, amely szakmai alapon működik. 
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Lehet, hogy ez furcsán hangzik, de megadja az OM 3/2002-es rendelete a jogi hátteret azzal, 
hogy az előminősítést kifogásoló intézmények közvetlenül az Oktatási Hivatalhoz 
fordulhatnak jogorvoslatért. Az Oktatási Hivatal vizsgálata az előminősítő eljárás 
lefolytatásával egyenértékű. Hogyha megfelel az intézmény az előminősítés során, akkor 
továbbra is versenyben marad, hogy a megfelelő minősítést megszerezhesse, tehát minősített 
vagy kiválóan minősített intézmény legyen. Tehát mégiscsak biztosítható az intézménynek az 
a lehetőség, hogy ha esetenként - nyilván nem magunkat védem - a minősítő testület 
valamilyen oknál fogva mégis tévesen ítélne meg intézményt az előminősítés szakaszában, az 
Oktatási Hivatal hivatalból eljár, és jogszabály szerinti vizsgálat után véleményt adhat arról,  
hogy az intézmény valójában túljut az előminősítés szakaszán. 

Tehát ebben a kérdésben csak azt tudom mondani, hogy 814 intézmény adta be a 
jelentkezését az előminősítésre. Egyébként mellékesen megjegyzem, hogy 60 egyáltalán be 
sem adta, tehát nem is futott neki ennek a dolognak, valószínűsíthetően azért, mert esetleg ők 
is látták, hogy ez olyan mérvű akadály lesz, amit nem fognak tudni venni. Egyébként az 
előminősítési eljárás díja intézményenként a minimálbér volt, vagyis 65 500 forint, tehát ez 
volt az első költség, amibe belekerült végül is az intézménynek az előminősítés megszerzése. 
Ez most nagyságrendekkel nagyobb, mert itt az állami normatíva 1 százaléka plusz 
tanszakonként valamennyi, satöbbi, satöbbi. Hiszen nem botcsinálta doktorok igyekeznek 
majd kimenni és konkrét szakmai ellenőrzést végezni, hanem egy olyan felkészített szakértői 
hálózatot, egy majdnem 400 emberből álló gárdát sikerült toborozni, ahol a művészeti ágak és 
az azokon belüli szakágak is megjelennek. Nyílt pályázati rendszerben egy komplett, életrajzi 
adatokkal, illetve művészeti, oktatási tevékenységgel egybekötött pályázati lapot adattunk be 
velük, a művészeti szakmai szervezetek által delegált szakreferensek és a minősítő testület 
szakemberei nézték át a jelentkezők listáját, és ez alapján választották ki azokat, akik részt 
vehetnek a felkészítésen mint értékelő szakemberek. 

Magamról csak annyit, hogy az ELTE Neveléstudományi Doktori Iskolában 
végeztem, doktorjelölt vagyok, pedagógia szakos tanárként végeztem Debrecenben, a 
Táncművészeti Főiskola adjunktusa vagyok a felnőttoktatásban és én is majdnem húsz évig 
zenét tanultam, illetve zenéltem, tehát valamicskét – mondjuk azt, hogy az általános iskola 
első osztályától kezdve – a zenével is kapcsolatban vagyok, többféle tanszakon is tanultam, 
főleg fúvósokon, de pengetősön is a népzenében ott voltam egy kicsit. Tehát van egy kis 
rálátásom, illetve az egyetemi szakdolgozatom is a mérés-értékelés eredményességével 
foglalkozott a készség szintű tantárgyakban. Mondjuk azt, hogy próbálok abba az irányba 
fejlődni én is, hogy valójában legalitást nyerjen a minősítő testület munkája. Egyébként mint 
elnöknek nekem leginkább az a feladatom, hogy összetartsam az embereket és közös irányba 
tereljem a minősítés szakaszát és az előminősítést is, ahol különböző művészeti ágak 
különböző érdekeltségű és érdeklődésű embereinek kell ugyanazt a munkát megcsinálni. Ez 
nem minden esetben könnyű, de hát végül is nem az a lényeg, hogy könnyű vagy nem 
könnyű. 

Visszakanyarodva a minősítési szakaszra 60 intézmény be sem adta, 814 beadta, 694 
intézmény nyerte el az előminősítést ebben a rendszerben, vagyis ennyi fog nekifutni a 
következő szakasznak. A testület megbízott két olyan szakembert, akik egy számítógépes 
rendszer segítségével összehozták azt a lehetőséget, hogy a megfelelő művészeti ágak és a 
művészeti ágakon belüli szakágak, illetve a jelentkezett értékelő szakemberek milyen 
arányban tudnak intézményeket meglátogatni. Nyilván voltak az előminősítésnek feltételei is, 
például korrekt, megfelelő intézkedési tervek kellettek, és meg kell nézni, hogy ezek 
megvalósultak-e, hogy a 2006/2007-es tanévben meglévő – javítható, de meglévő – 
anomáliák hogyan kerültek rendezésre a 2007/2008-as tanévre. Nyilván ezeket át fogják 
tekinteni, ezt a vezető értékelő csinálja meg minden intézményben, tehát már nem lesz ilyen 
direkt papírnézős munka, és a vezető értékelő mellett lévő szakági értékelők fognak 



 40

óralátogatásokat csinálni. Nem mondanám azt, hogy szakfelügyeleti rendszerben, de végül is 
az intézménynek előre bejelentett időpontban lesz arra lehetőség, hogy mind a minősítő 
testület által kiküldött szakmai értékelők megtekinthessenek egy-egy tanórát a különböző 
művészeti ágakon, illetve azokon belüli szakágakon, és erről előre megadott értékelési 
szempontrendszer alapján véleményt nyilvánítsanak. Nem úgy, hogy bemegy Kiss Jóska és 
azt mondja, hogy kérem szépen, nekem tetszett az óra, vagy nem tetszett, tehát ilyen nincsen, 
a szubjektív értékelésnek szinte minden eleme kizárt, az értékelők pontosan megkapták az 
elmúlt hétvégén, hogy mikor mit, hogyan kell értelmezni és értékelni. 

Egy pontrendszer van, amelyben az összes pontszám 460. Egyébként 180 pont az, 
amit az intézmény önértékelésként beadhat a minősítő testület felé, és 271 ponttól kiválónak 
minősült intézményre lehet pályázni. Ez azt jelenti, hogy a 180 pontos önértékeléshez képest 
már csak 91 pontot kell összeszedni a 460-hoz képest, tehát nem mondhatnám azt, hogy 
valami nagyon nehéz feladat elé állítjuk az intézményeket. Számarányában ez 70 százalék 
fölött, 71 százaléknál van. Mindannyian tudjuk, hogy ha egy matekdolgozat 71 százalékra 
sikerül, akkor az nem igazán kiváló minősítésű.  

Tehát mindenképpen azt kellett látni, hogy nem a megfojtása ezeknek az 
intézményeknek a minősítő testület célja, hanem az - ami egyébként eddig is az előminősítés 
során bebizonyosodott -, hogy a törvényes és jól működő iskolának nemcsak a látszatát, 
hanem a valóságát is feltételezve megvalósítani egy olyan tudásszint-emelkedést, amiben 
bizony benne van az is, hogy időnként lehetőség legyen arra is, hogy a megfelelő képesítésű 
szakemberek jussanak munkahelyhez, illetve munkához. Nyilván mi is látjuk és 
természetesen életszerű az a helyzet, hogy vannak olyanok is, akik jól vagy kiválóan végzik a 
munkájukat, még sincsen meg hozzá a megfelelő képesítésük.  

Az Oktatási Hivatallal folytatott megbeszélés után világossá vált, hogy a 2008. év első 
hat hónapjában semmilyen alapfokú művészetoktatási intézmény hatósági ellenőrzése nem 
fog bekövetkezni. Ellenben a előminősítés tapasztalatait leszűrve a testület megfogalmazhat a 
jogalkotók felé olyan elvárásokat – és egyébként ez ügyben intenzív tárgyalások vannak a 
felsőoktatási intézmények bizonyos művészeti fakultásokat működtető részeivel, illetve 
magával az Oktatási Hivatallal és a minisztérium illetékes szerveivel, a felsőoktatási 
főosztállyal is –, hogy ezt az idő-intervallumot, ezt a fél évet használjuk fel arra, hogy 
bizonyos szakokat lehessen akkreditáltatni, és ne csak továbbképzési szakok legyenek, hogy 
mondjuk a tanítóit tanári szakká lehessen emelni, hanem például a tánc-drámapedagógus 
szakot vegyük külön úgy, hogy drámapedagógia szak és szakirányú képzés a tanári képzéshez 
csatolva a táncművészeti ágon is. Csak példaként a tánc-drámapedagógus szakon a szakirányú 
továbbképzésen a négy félévből egyetlenegy félévben van módszertani oktatás. Áttekintettem 
ezeknek az óratervi hálóit, a rá adható kreditet meg ilyesmiket. Gondolják el, kedves 
kollegák, hogy egy félévben van módszertan, ami a drámapedagógia módszertanát, a néptánc, 
a modern tánc, a társastánc és a klasszikus balett módszertanát kell, hogy felölje, a rá adható 
kreditérték 2, a szakdolgozaté 15. Tehát úgy gondolom, a szakmai minősítő testület jól jár el 
akkor, amikor azt mondja, hogy egy ilyen fajta aránytalanságnál nem lehet beemelni tanítói 
végzettség mellett mondjuk a tánc-dráma szakot a szakirányú végzettség olyatén 
minősítésével, hogy valójában vállalható, hogy a gyermeknél oktató-nevelő tevékenységével 
maradandó pozitív életminőség-változtatást ér el a művészetek cél- és hatásrendszerével.  

Az viszont nagyon jó lenne, ha ezeknek a – lehet, hogy egyébként kiválóan dolgozó – 
tanítóknak meg lenne a lehetősége arra, hogy tanár szakra fölnyomják a sajátos 
végzettségüket, illetve valamilyen szakirányú végzettség érdekében emellett párhuzamosan 
egy master képzésben részt vehetnének. Ez ügyben már az Akkreditációs Bizottság felé is 
vannak már jelzések, illetve egyes felsőoktatási intézmények jelezték szándékukat, hogy 
ilyeneket szívesen csinálnának, akkreditálnának és folytatólagosan, akár keresztfélévvel 2009 
januárjától meg is indítanának. Tehát nem az a cél, hogy milyen kevesebb szakember legyen, 
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hanem pont fordítva, minél több szakember legyen az alapfokú művészetoktatásban, de 
valójában bekövetkezett az a helyzet, hogy szinte egyharmadával csökkent a másfél évvel 
ezelőttihez képest a gyermekek létszáma. Nyilván ennek demográfiai okai is vannak, de én 
mindig azt szoktam mondani a kedves kollegáknak a művészetoktatásban, hogy ha azt sikerül 
megcsinálni, hogy a gyermekek létszámát szinten tartjuk egy-egy alapfokú művészetoktatási 
intézményben, az relatíve növekedést jelent, pontosan a demográfiai csökkenés miatt. Ehhez a 
szakmai minősítő testület hozzá tudja tenni azt a pluszt, amivel valójában azt fogjuk tudni a 
minősítés szakaszában értékelni, hogy milyen oktató-nevelő tevékenység folyik az 
intézményekben.  

Azt is hozzátenném, hogy van egy számaránya ennek. Azokban az intézményekben, 
ahol 1-10 között van a pedagógusok létszáma, az 50 százalékát, de minimum 3 tanárnak az 
óráját meg kell látogatni. Ahol 11-20 között van, ott a 40 százalékát, de minimum 5 tanárnak 
az óráját kell meglátogatni. Ahol 21 fölött van a tanárok létszáma, ott a 30 százalékát, de 
minimum 8 tanár óráját kell meglátogatni. Tehát szó sincs arról, hogy esetleg megszállnánk 
az intézményeket. (Dr. Pukánszky Béla: Brigádlátogatásnak hívták ezt régen.) Tehát nincs 
brigádlátogatás, nincs ilyen. Az intézmény vezetője is kiválaszthat egyébként olyan tanórákat, 
amiket ajánl a minősítő testület értékelőjének figyelmébe, vagyis azt is kötelezően meg kell 
látogatnia; olyankor tudomásul kell vennünk, hogy két tanórát márpedig ennél a tanárnál fog 
megnézni az értékelő szakember. Egyébként a minősítő testület, illetve az értékelést vezető 
szakember is kijelöl bizonyos órákat, amiket a szakági értékelők fognak véleményezni. 

Összességében így áll össze a minősítési rendszer. Jelen pillanatban, a számítógépes 
beosztást figyelembe véve, minden intézményben az 50 százalékos látogatottságot a tanórákat 
tekintve el tudnánk érni. Ez nem azt jelenti, hogy ennyit fogunk megcsinálni, de a következő 
hat hétben ez vállalható. December 21-én már nyilván nem fogunk menni, sem a karácsonyi 
ünnepeket nem fogjuk senkinek ezzel zárni. Jövő hétfőtől már indul az egész menet, és 
december 21-éig ez így  teljesíthető.  

 
ELNÖK: Pukánszky úré a szó. 
 
DR. PUKÁNSZKY BÉLA: Nagyon sok erőt, egészséget és sikert kívánok fiatal, 

optimista kollégámnak, akinek az életrajza lenyűgözött engem, és örülök, hogy a 
neveléstudományi doktori iskolában a készségtárgyak - nem szeretem ezt a szót -, a művészeti 
tárgyak mérésével, értékelésével foglalkozol. Ezzel én, ne haragudj, nem tudok azonosulni, de 
formálisan minden jót kívánok!  

Tíz évig tanítottam zeneiskolában gordonkát - ez életem egyik legszebb időszaka volt. 
Nem fogom most a fáradt elcsigázott OKNT-t ezzel terhelni, de egy dologra azért hadd 
utaljak - és nem mérvadó, amit mondok, mert én már egy pályaelhagyó vagyok, nem tudom, 
hogy az utóbbi tizenöt évben mi történt ezen a területen. Egy dolog azonban úgy tűnik, még 
mindig igaz: az a katarzis, ami meg tud születni egy intim együttlétben, egy kétszemélyes 
vagy húszszemélyes akár magyarórán, akár hangszeres órán, amikor egy személyes kapcsolat 
jön létre tanár és gyerek között, az abban a pillanatban meghal, hogyha oda egy külső mérő-
értékelő beteszi a lábát. Úgy tűnik, hogy ez tapasztalati tény. 

Nem szeretnék senkit azzal untatni, hogy elmesélem, hogy szuggeráltam bele a saját 
idegességemet a tanítványomba, akinek pódiumra kellett volna lépnie, és teljesen leblokkolt, 
mert látta, hogy a tanár bácsi ideges. A szakfelügyelet fantasztikus dolog, nagyon fontos, de 
hogyha ez segítő, támogató gesztus, nem akkor, amikor egy élet-halál harcot folytató 
intézményrendszer utolsó vonaglásában, jajkiáltásként, önmaga kifizetett iksz ezer forintot 
azért, hogy akkreditálják. Azt szeretném nektek javasolni, hogy azt csináljátok, amit a MAB: 
nyolcévenkénti intézmény-akkreditáció, segítő jelleggel. Nem múlik rajta az intézmény 
továbbélése, de az önértékelés, az évente elvégzett önértékelő munka csak és kizárólag az a 
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tükör, ami mérvadó. Vagy pedig az, hogyha megnézitek, valamiféle tágabb kontextusba 
helyezitek, és megnézitek, hogy működik-e az adott intézmény. Ez meg azért nem jó, mert ha 
egy-két éve működő magánintézményről, zeneiskoláról vagy művészeti iskoláról van szó, 
nem lehet még fölmérni, hogy milyen tapasztalati tény áll rendelkezésre. 

Csak azt szeretném tehát elmondani - most rövidre fogom, és nem fárasztok tovább 
senkit -, hogy nekem zsigeri kételyeim vannak, de ez nem mérvadó. Ezeket a kételyeimet 
zárójelbe teszem, és egyszerűen azt mondom, hogy a mérés-értékelés, bármilyen jól hangzik 
is, egyszerűen alkalmazhatatlan művészetoktatási területen, mert pontosan azt öli meg, ami a 
művészetoktatásban jelen van. Ne haragudjatok, ez az én véleményem, de a te előadásodat 
lebilincselve hallgattam, és csak szépet és jót tudok kívánni.  

 
ELNÖK: Karlovitz, Trencsényi! 
 
DR. KARLOVITZ JÁNOS: Úgy érzem, hogy itt egy modell értékű dolog született: 

valamiféle civil szakfelügyelet jött itt létre, a szakfelügyelet nem létezvén már, és ez egy 
nagyon jó minta, hogy másutt is esetleg ilyen legyen.  

Egy kérdésem van még. Hogy áll jelenleg a működő alapfokú művészeti iskolák 
összetétele: zene, szakterületenként, képzőművészet, van-e komplex, az milyen arányban 
van?  

 
DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Én azt szeretném, hogy a János kérdését nem most 

válaszolnátok meg Péter és Gyuri, hanem ez, én úgy gondolom, a közoktatási statisztikákból 
hozzáférhető, talán a honlapon is, sőt, a minősítésről szóló közlemény is valamennyire utal 
erre. 

Amit János mondott, hogy modell, azzal én egyetértek, de a modellnek három eleme 
van - nagyon rövid leszek. Ez a dolog akárhogy is - óvatosan, finoman elmondták az urak és 
Márta is -, ha úgy tetszik, egy vérben fogant modell, vagy karddal a kézben fogant modell, 
amelyben mind a hárman ártatlanok, ezt szeretném hangsúlyozni. Előállt ez a nemcsak 
költségvetésileg, hanem szakmailag is kritikus helyzet ennek a jelenségvilágnak a 
kivirágzásával, és erre a tanügyigazgatás olyan választ akart adni, amely egyszerűen 
visszaszorítja ezt a jelenségvilágot a minőségileg elfogadható világba - ez eddig tiszta 
jóindulat -, másrészt pedig visszaszorítani a költségvetésileg fenntartható világot. Ez is 
érthető szempont, ma már beszéltünk itt a restrikcióról, de a rejtett üzenete ennek az egész 
modellnek az, hogy halottakat kell produkálni. Ezzel a teherrel állt neki ez a szervezet, és meg 
is oldotta a dolgot a hatalom - nem rólad szól -, hogy átrakta a civil szférára ennek a 
gyilkosságnak vagy a „Hófehérke vadásza az erdőben” felelősségét, hogy a Hófehérke szívét 
szolgáltatja-e be, vagy pedig valamilyen szarvasmarhát - a mesét mindannyian ismerjük 
Iphigéniától akármeddig.  

A modell tehát ebben a kicsit abszurd közép-európai történetben fogant. Én úgy 
gondolom, a két beszámoló arról szólt, hogy civilként és szakemberként - és Béla is azért ezt 
értékelte - a maximális korrektséggel és szakszerűséggel álltak neki ennek a feladatnak, és ha 
jól értem, egy picit ugyan elegánsan és ünnepélyesebben adták elő, de én tudom, hogy a 
folyosón mindkettejüknél ott a csőre töltött pisztoly - az AME állásfoglalását jól ismerem. 
Elindult tehát szakszerűen és korrekten ez a dolog, de beleütköztek olyan konfliktusokba a 
testület alapító atyái - akik közül Gyuri az egyik, mint az AME elnöke - és az alapító atyák 
által létrehozott szakembercsoport vagy testület, amelynek választott elnöke Péter, ami ezt a 
fogantatásában is abszurdoid feladatot erkölcsileg és szakmailag is nagyon nehéz helyzetbe 
hozta, túl azon a helyzeten, amit  Béla feszegetett, hogy ez általában is egy nehéz helyzet. Ha 
december 31-éig nem végeznek ezzel a hatalmas feladattal, akkor ahová nem jut el a látogató 
bizottság, az az intézmény automatikusan elesik a finanszírozás lehetőségétől, hiszen azt 
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mondja a rendelet, hogy aki nincs minősítve, az kevesebb pénzt kap. A másik csapda, ami 
menet közben jött létre, hogy a most már a normatívához való hozzájutásért nem egyszerűen 
minősítettként kell küzdeni, hanem kiválóan minősítettként. Ez egy menet közben jött új 
játékszabály, hogy akkor tizenegyest csak az rúghat, akinek szőke a haja. Ebben a csapdában 
vergődnek az urak, ebben a csapdában állnak elő azok a konfliktusok, amiket az AME 
nyilatkozata előállított.  

Én azt gondolom, a Köznevelési Tanácsnak vagy az a dolga, hogy ahogy Béla tette, 
megköszönje a civileknek és a szakma embereinek, hogy a legjobb morális és legjobb 
szakmai hozzáállással teszik a dolgukat, és kívánunk nekik sok sikert, vagy pedig 
elmélyedünk ezekben a konfliktusokban, végiggondoljuk, és keressük ezeknek a 
konfliktusoknak azokat a feloldási lehetőségeit, amikben az OKNT egyáltalán labdába rúghat 
- a rendeletértelmezés, rendeletmódosítás stb. -, vagy kiállunk a rendelet végrehajtása mellett, 
akkor meg a költségvetési törvény fogja sújtani azokat az intézményeket, amelyek addig nem 
látogatódtak le. Úgy gondolom, hogyha ezt a másodikat választjuk, erre ma biztosan fáradtak  
vagyunk, ha az elsőt választjuk, azzal meg nem tudom, hogy az urak közelebb kerülnek-e az 
együttműködés békés mederben való fenntartásához.  

 
HORN GYÖRGY: Nem tudom, világos-e, hogy én itt nem osztottam meg a tanáccsal 

a szakmai testület és az alapítók közötti konfliktust, mert úgy gondolom, hogy ez a mi 
ügyünk. Vannak olyan típusú problémák a működés során, amiket eltérően ítélünk meg – a 
szakmai testület nyilvánossága és így tovább –, és úgy gondolom, ezeket majd tisztázzuk, 
ahogy eddig is zajlott ilyen. 

Ami miatt úgy gondoltam, hogy ennek az OKNT elé kell kerülnie, az egyrészt az, 
hogy az OKNT-nek szerintem jó lenne állást foglalnia arról, hogy az alapfokú művészeti 
képzést kiemelt fontosságúnak véli-e. Ugyanis, még egyszer hangsúlyozom, én úgy látom, az 
elmúlt hét-nyolc évben – tehát nem most – a jóléti állam határai címszó alatt ez pont a határra 
került, és a politika se kiköpni, se lenyelni nem tudta. Azt sem döntötte el, hogy kisöpri az 
egészet és azt mondja, hogy fizessék a szülők, meg azt sem mondta, hogy akkor ezt most 
keblemre ölelem, mert része a képzésnek, az életnek. Tehát én azt gondolom, hogy erről az 
OKNT-nek jó lenne, ha lenne álláspontja. Ez nem egyszerű, mert ebben az értelemben ez a 
szakmai kérdés tényleg pénzügyi kérdés is, tehát valóban nem arról van szó, hogy az oktatás 
ingyenes, hanem arról van szó, hogy az alapfokú művészetoktatásnak mi ebben a helyzetben a 
szerepe. 

Másrészt, ami szerintem legalább ennyire fontos, hogy szeretném, ha az OKNT 
megértené, hogy ha tovább csökken az alapfokú művészeti oktatás finanszírozása, akkor ez 
egy látszatduma, hogy szükség van rá. Tehát ha azt mondja az OKNT, hogy szükség van rá, 
akkor egyben azt is kell mondania, hogy ennek a finanszírozása tovább nem csökkenhet, 
vagyis itt van egy ilyen határ. Az a lényeg, hogy ha azt mondja az OKNT, hogy ezt fizessék a 
családok, és legyen egy szociális keret arra, hogy a hátrányos helyzetben lévőket 
megfinanszírozza, akkor én benne vagyok egy ilyen vitában, csak akkor valahogy világossá 
kell tenni, hogy ez erről szól. Ha pedig azt mondja, hogy ezt az állam valamilyen módon 
finanszírozza, akkor ki kell mondania azt is, hogy tovább ennek a finanszírozása nem 
csökkenhet, mert egyébként nem lehet fenntartani. Az a tréfás helyzet állt elő, hogy ebben a 
pillanatban úgy működik az alapfokú művészeti oktatás, hogy akik „csalnak”, csak azok 
tudják igazán jól működtetni. Tehát arról van szó, hogy akinél papíron minden rendben van és 
van tízezer gyereke, az ezt formailag végig tudja csinálni, mert egyébként ebből a pénzből 
ezek mellett a feltételek mellett tisztességesen nem, vagy csak irtózatos önkizsákmányoló 
módon lehet megcsinálni. Kaptam számításokat a kollegáimtól, szívesen közzé teszem, hogy 
itt mekkora az a rés, ami a működést ellehetetleníti. Vagyis itt valóban arról van szó, amit 
Laci is mondott, hogy ezután azok fognak egyedül jól járni, akik kiválónak minősülnek; a 
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többiek vagy a felső-középosztály szüleire szakosodnak és szülői forrásokból ezt kipótolják, 
vagy formálisan és informálisan is tönkremennek. Tehát itt megint csak van egy probléma, 
amiről az OKNT-nek szerintem állást kell foglalnia. 

Harmadrészt, amit Péter is már elmondott, hogy itt vannak olyan szakmai problémák a 
tanárképzést illetően, amelyeket valamilyen módon – épp az előző napirendi pontunkhoz 
kapcsolódóan – rendezni kell, hiszen a művészeti képzés ráadásul, szemben a tanárképzéssel, 
kívül van Bolognán. Tehát van egy csomó olyan végzettség – talán Béla jobban tudja, mint 
én, hogy mi meg hogy, mert én nem látom át eléggé – ami… (Dr. Pukánszky Béla: Nyakig 
benne van a Bolognában a teljes művészet.) Az iparművész tanár most hogy lesz valaki? Mert 
az iparművész viszont nincs benne, ma az Iparművészeti Egyetemre öt évre vesznek fel, és 
nem háromra. Tehát én ezt nem látom pontosan, erről kéne valahogy állást foglalni. 

Végül pedig amit Laci is felvetett, az egy nagyon-nagyon komoly dilemma, hogy a 
civil szervezetek átvállalták-e az államtól ezt a gyilkosságot, tehát nem elég, hogy lesorozzák 
őket, hanem ássák is meg a sírjukat. Azt gondolom, hogy ezt mi nem vállaltuk fel, és ezt 
hangsúlyoztam az elején. Azt mondtuk, hogy érdekünkben áll tiszta vizet önteni a pohárba, de 
soha nem támogattuk a finanszírozás és a minősítés összekapcsolását, sem a szakfelügyeleti 
rendszer bevezetését. Mindig azt mondtuk, hogy érdekünkben áll a csalókat vagy rosszul 
végzőket magunk közül kitenni, és ezért mindent meg is tettünk. Tehát, hogy ez a helyzet 
kialakult, ezért mi nem vállaltunk felelősséget, és tényleg azt mondom, hogy ez a konfliktus 
alapja, a minősítő testület és a delegáló, a két legnagyobb szervezet, az MZM és az AMI az, 
akiknek a tagjai közvetlenül érintettek ebben. A Rektori Konferencia tényleg komoly 
szervezet, de nincsenek olyan tagjai, akiket ez érintene. Úgyhogy szerintem jó lenne, ha az 
OKNT ezen elgondolkodna. 

 
LÉVAI PÉTER: Folytatva Horn György megkezdett hozzászólását én is szeretnék 

ahhoz csatlakozni, hogy szükségünk van az OKNT támogatására mindezek mellett még abban 
is, hogy egyrészt azt mindenképpen érteni kell, hogy maga a minősítő testület a 3/2002-es 
rendeletben nevesített öt szakmai szervezetet, köztük az AME-t, illetve az MZMSz-t – nem 
tudom, tudják-e, hogy ezek milyen rövidítések.  

 
ELNÖK: Az AME-t tudjuk, a másikat nem. 
 
LÉVAI PÉTER: Az AME az Alapítói és Magániskolák Egyesülete, az MZMSz a 

Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége. Valamint benne van még a MREK, a 
Magyar Rektori Konferencia, illetve a MERSZ, a Műszaki Egyetem Rektori Széke, a MÜSZ, 
a Művészeti Szakközépiskolák Szövetsége, valamint a Mamosz, a Magyar 
Művészetoktatásért Országos Szakmai Szervezet. Tehát ez az az öt nevesített szakmai 
szervezet, amelyek delegálták a minősítő testületbe egy-egy tagjukat a négy művészeti ágba. 
Öt szervezet négy tagja húsz főt delegált, így áll össze, és a szakmai szervezetek képviselői 
ültek össze és „agyalták ki” azt az eljárásrendet, amely szerint az előminősítés végig folyt és 
amely szerint a minősítés is végig folyik. A minősítő testületnek nincs más dolga, mint egy 
rendeletet figyelembe véve, az eljárásrendeket és azoknak a megfelelő paramétereit szem előtt 
tartva végigfuttassák a projektet, tehát nem a testület találja ki, hogy mit csinál, hanem egy jó 
előre megszabott, kétpólusú folyamat mentén kell az értékelési végeredményt meghoznia. 

Nyilván – mint ahogy Horn úr is mondta – a két legnagyobb szakmai szervezetnek 
egyrészről pozitívum, segítség az, hogy mögöttük nagy arányszámban állnak intézmények, de 
másrészről ez őket valamire „determinálja” is, hiszen nekik be kell váltani az ígéreteiket, 
hogy itt valami megtisztulás lesz, tehát egyik oldalról segítik, a másik oldalról visszahúzzák 
őket, és most az intézmények számon kérhetik rajtuk, hogy hogyhogy nem nézitek az 
érdekeinket. Nyilvánvalóan nem ennyire sarkosan, de csak megjelenik ez a rendszerben. 
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Ugyanakkor mondjuk a MERSZ-nek nincsen ilyen problémája, mert ott nincsenek ilyen 
intézmények, tehát ők csak húzogatják a vállukat, nem is nagyon delegálnak a kilépett tagjaik 
helyére másokat a testületbe. Tehát mindenképpen szeretnék abban kérni segítséget, hogy a 
Köznevelési Tanács is deklarálja azt, hogy a minősítő testület valójában ezek mentén jár el. 
Egyébként tényleg így van, tehát nem tudunk mást csinálni, csak amit a rendelet és a 
minősítésre elfogadott eljárásrend számunkra térként enged, mondjuk így, játéktérként.  

A másik pedig, hogy ez a fajta hozzáállás, ahogy a minősítést lefolytatjuk, a szakma 
érdekében, az alapfokú művészetoktatás érdekében történik, nem célja a megsemmisítése az 
intézményeknek, hanem éppen hogy a szakmaiságukat deklarálni hivatott. Valójában ebben a 
legrosszabb megoldás az, hogy ugyanakkor pénzkérdéssé teszik, hogy megmaradhatnak-e, 
vagy sem. Én nem választanám el ennyire élesen, mert bizony nagyon sokan e-mailben és 
telefonon is visszajelezték, hogy ha nincs ez az egész minősítési folyamat, ők soha nem tették 
volna rendbe az intézményüket. Tehát azért ez is benne van, hogy végre iskolaszerű 
intézményekben tudnak bizonyítani elég nagy számban. Ahogy Horn úr is emlegette, 
leginkább az önkormányzati fenntartású intézményeknél volt erre példa, hiszen az OH 
ellenőrzései eddig azokra szinte egyáltalán nem terjedtek ki, hanem leginkább az alapítványi 
és a magániskolákra, mondjuk úgy, utazott az OH, akkor még OKÉV, és ők félve a 
retorziótól, illetve a befizetendő összegektől leginkább igyekeztek rendbe tenni magukat. 

Ugyanakkor szerintem még ennél sokkal súlyosabb probléma az, ami a rendeletből 
következik, hogy azok az intézmények, akik be sem adták az előminősítési kérelmüket, vagy 
esetleg, mivel szakemberekből áll a minősítő testület is, tudják, hogy egy-egy intézményben 
csak papírmunkával kell iskolai rendszert keresni, a valóságban a 10 ezer gyerek helyett alig 
2-300 mozog, mégis papíron minden le van fedve, hogyan jogosulhatnak a normatíva 50 
százalékára vagy akár 1 százalékára is, amikor nyilvánvaló, hogy ott nem történik semmi. 

Én azt mondom, a minősítő testület véleményét tolmácsolva, hogy a rendeletnek ezen 
része kimondottan pénzpocsékolás: amely intézmény nem tudott előminősülni, oda nem 
szabad egy fillért se fektetni, hanem oda kell adni azt a pénzt, ahol valóban oktató-nevelő 
tevékenység folyik. Amelyik azt mondja, hogy be se adtam, még így is jár az 50 százalék, 
ahol nem csinálnak semmit, ott az grátisz, ott csak dől a lé - nem tudok mást mondani. Nem 
szabadna engedni, hogy egy fillér is befolyjék oda, ahol nincs meg a minősítés, pláne, ha még 
csak nem is jelentkeztek az előminősítésre.  

Én inkább így látom, megerősítem ezt a folyamatot, és ebben is kérjük az OKNT 
segítségét. Köszönöm.  

 
DR. PUKÁNSZKY BÉLA: Én meg azt javaslom a Köznevelési Tanácsnak, hogy 

maximálisan támogassa a minősítő testület munkáját, elfogadva azt, hogy van egy kialakult, 
eltorzult helyzet, ami talán - bár teljesen mindegy - abból fakad, hogy egy bizonyos 
időszakban töltötték a pénzt olyan művészeti iskoláknak, ahol bizonyíthatóan nem folyt 
művészeti nevelő munka. Azt a helyzetet meg kell változtatni, minden lépés, ami a helyzet 
tisztázása irányába hat, csak üdvözlendő. 

Csak halkan javaslom kedves fiatal kollégámnak is - bár lehet, hogy nem neked 
kellene javasolni -, hogy igazad van, célszerű lenne itt megvárni az első ciklus végét, és azt 
mondani, hogy ahol formailag is kimutatható inkongruenciák esete áll fenn - tehát hogy azt 
hazudják, hogy tízezer gyerek van, és nincs öt sem, most sarkítok -, ott kellene becsukni a 
kaput, ott kellene megvonni a normatívát, visszafogni a finanszírozás. Hogyha a második 
körre úgy sincs idő, mert december 31-éig nem tudja végiglátogatni a teljes palettát, akkor mi 
a csodának kell elkapkodni, és miért kell ráerőltetni a rendszerre egy olyan látogatást, ami 
semmi jóra nem vezet?  

Még egyszer jelzem, hogy a szakfelügyeletnek rengeteg haszna volt, de csak addig, 
amíg ez egy folyamatos tanácsadó, segítő ottlét volt, egy ciklikusan vissza-visszatérő idősebb 
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kolléga jelentette ezt a segítő gesztust, és nem az múlt rajta, hogy elvonják-e a finanszírozást 
vagy sem. mert egy kicsit kiélezett lelkiállapotot jelent az oktató számára, aki hajlamos lesz 
rosszabbul tanítani, hogyha a nyakán van a kés. 

Ezt csak javaslom, mert nyilván nem a ti kompetenciátok, hogy ezt a rendkívül 
szofisztikáltan kialakított rendeleti hátteret megváltoztassátok. Ti is Prokrusztész-ágyban 
küszködtök. Még egyszer: teljes elismerésem a munkáért - a világ minden pénzéért sem 
csinálnám. 

Egy utolsó kérés: nagyfokú empátiát és irgalmat kérek tőletek a pályán mozgó 
pedagógusokkal szemben. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Kérdezni szerettem volna. Úgy érzékeltem abból, amit ön elmondott, hogy 

ennek az előminősítésnek az egyik része egy jogi aktus: nem azt nézi, hogy hogy hegedülnek 
a gyerekek, hanem hogy... (Horn György: Papírokat néz.) Ebben az esetben... (Dr. Trencsényi 
László: Van-e hegedű?) Magyarán: az egyik egy büntetőjog körébe tartozó ügy: aki becsapta 
a hatóságokat, azt nem minősítik, hanem föl kell jelenteni, és eljárást kell ellene indítani. 

A másik része szakmai kérdés, amire nem tudok válaszolni. Kicsit én is aggódom a 
miatt, hogy a művészeti teljesítmény egész atmoszféra milyen fontos része, de jobbat nem 
tudok kitalálni. Hogyha meg akarom tudni, hogy színvonalas munka folyik-e, mégiscsak meg 
kell hallgatnom azt, aki zongorázik, hegedül vagy szaval, hiába izgul.  

A kérdés tehát az, milyen eszköze van ennek a szakértői vagy minősítő bizottságnak 
arra, hogy feltárja, hogyha hazudtak a papírok. Be van jelentve ezer hallgatója vagy 
látogatója, és csak húsz van - ezt honnan tudjátok meg? 

 
LÉVAI PÉTER: Elsősorban az intézmény meglévő dokumentumaiból, tehát a beírási 

naplóból és az ott lévő dokumentációs anyagból, illetve a pedagógus- és gyermeklétszám 
összevetéséből stb. A vezető értékelők feladata, hogy átnézik az új tanévhez alkalmazkodó 
papírokat, ha szükséges. Elsősorban ilyen  mindegyiket át kell nézni, hiszen az ellenőrzés 
során sok olyan intézménnyel találkoztunk, amik csont nélkül átmenetek az előminősítésen, 
még hiánypótlás sem kellett, és egy kis rálátásunk nekünk is van, tudjuk, hogy vannak olyan 
intézmények, ahol nemcsak hogy a papírmunka normálisan néz ki, hanem maga a művészeti, 
az oktatási tevékenység is jó hatásfokú, vagyis valójában az oda járó gyermekek, a hozzájuk 
tartozó kicsit szélesebb iskolakörnyezet megelégedéssel fogadja azt, hogy mi történik ebben 
az intézményben. Nyilván nem annyira kell súlyozni a vizsgálati tényezőket, hanem azt 
mondjuk, hogy tudjuk, ismerjük, látjuk, és ennek alapján megadható egy kiváló minősítés. 
Vannak jócskán ilyen intézmények. Jobban szeretnénk azokat az intézményeket vizsgálni, 
ahol valószínűsíthető, hogy a papírmunkán dolgoztak sokat, és nem a gyerekek művészeti 
nevelésén.  

 
ELNÖK: Tas! 
 
SZEBEDY TAS: A Gyuri felvetéséhez szeretnék hozzászólni, illetve javaslatot tenni. 

Az alapkérdés, amiből ez az egész ügy elindult, az, hogy az alapfokú művészetoktatás állami 
közfeladat, vagy egy európai uniós jóléti lehetőség, és a fizetőképes kereslet számára nyíljék 
meg. Én azt gondolom - és erre teszek javaslatot -, hogy az elmúlt negyven-ötven évre 
visszatekintve a művészetoktatás a magyar kultúrának egy alapvető része volt, és hogyha erre 
még ennek az országnak a jelen gazdasági válsághelyzetben is lenne figyelme és erőfeszítése, 
azt én mint az OKNT tagja, nagyon erőteljesen támogatnám, és kérném az OKNT többi tagját 
is, hogy esetleg sorakozzon föl egy ilyen állásfoglalás mögé.  

Én azt gondolom, a legnagyobb gond ebben az egész minősítésben - a tevékenységek, 
illetve a minősítés során nyilván nagyon sok értékes és fontos megállapítás van -, hogy 
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előminősítésben - Pukánszky Bélával teljesen egyetértek - kiszűrődjenek azok, akik esetleg 
jogilag nem felelnek meg. Ezzel is teljes mértékig azonosulni tudok, viszont messze nem 
tartom üdvös dolognak, hogyha a fennmaradástól függő minősítési eljárás nekem egy 
paradoxon. Paradoxon az egész, mint ahogy egy olyan fajta törvény-előkészítést is 
paradoxonnak érzek, ami a tanári minősítést a tanári státuszok megtartásával vagy 
elvesztésével hozza összefüggésbe. Én azt vizsgálnám, hogy ez egy hatósági jogkör, és ebben 
a hatósági jogkörben valahol mindenképpen hatósági feladatokat kellene üdvözölni és 
támogatni. A szakmai jogkörből viszont valamilyen módon egy picit - a rövid határidők miatt 
- inkább kihátrálni javasolnám, legalábbis az OKNT támogatásával ne történjék olyan eljárás, 
ami nagyon rövid határidőn belül gyakorlatilag olyan lehetőségeket mozdít elő, amelyek 
további intézményi működést tudnának lehetetlenné tenni. Ezt nagyon veszélyesnek tartom.  

Van még egy személyes aggályom is. János mondta, hogy nagyszerű kezdeményezés, 
hogy a civil szféra a kontrollba beszáll. Én azt gondolom, mivel ebben a hangsúly egy állami, 
egy jogi és egy hatósági jellegű cél, én ebből mint civil szféra, minden erővel kifelé vonulnék.  

 
HORN GYÖRGY: Nem volt választás. 
 
SZEBEDY TAS: Jó, csak azért mondom, mert én ezt egy nagyon veszélyes területnek 

érzem, hogy civil kezdeményezésekre háruljon át az a fajta pénzügyi és jogi kontroll, ami 
ebben az esetben úgy érzem, nem teljesen különül el.  

Befejezve tehát, abban az egyben kérem én az OKNT egyetértését, hogy az alapfokú 
művészetoktatást mint állami feladatot és mint nemzeti kulturális értéket - ha ezzel esetleg 
egyetértenek majd a tisztelt tagok - deklarálja. A magam részéről mindenképpen ebben az 
irányban érvelnék és foglalnék állást. 

 
DR. PUKÁNSZKY BÉLA: Ezer százalékig egyetértek! 
 
LÉVAI PÉTER: Pukánszky tanár úr felvetése a folyamatos segítés mint az egyik 

alapvető norma kell, hogy megjelenjen a testület munkájában. A testület egyébként öt évre 
állt föl így, ebben a formában, tehát nem csak erre a minősítési szakaszra. Illetve továbbra is a 
rendelet értelmében az a legfontosabb, hogy segítse az alapfokú művészetoktatási 
intézmények fennmaradását, tevékenységét és szakszerű működését. Ez a rendeletből is 
következik, tehát alapvetően mi is ezt tartjuk normának, nem a beszüntetést - de úgy érzem, 
ezt már többször hangsúlyoztam -, nem a torokvágást, hanem a hozzáértő segítését a 
művészeti képzésnek, illetve az alapfokú művészetoktatásnak.  

Kapcsolódva elnök úr mondanivalójához is, az Európai Unióban most már bőven 
vannak tagállamok, és két tagállamban lehet megtalálni az alapfokú művészetoktatás 
intézményesített formáját: Bulgáriában és Magyarországon. Bulgária januártól tagja az EU-
nak; ők úgy léptek be az EU-ba, hogy tessék, így néz ki nálunk a művészetoktatás, abszolút 
államilag finanszírozottan, teljesen mértékben rendszerezetten, lefedetten és olyan példa 
értékűen, amit most az Európai Unióban nézegetnek is. Mi valamivel korábban lettünk EU-
tagok. Én benne voltam egy-két EU-s projektben itt-ott-amott, főleg a kisebb országokban – 
nem a Franciaországban lévő helyekre gondolok –, és a hozzánk területében, lélekszámában 
közel eső országok mind példa értékűnek tekintik az alapfokú művészetoktatás magyarországi 
mintáját. De kezdenek eltávolodni azért, mert azt látják, hogy ezek a fajta költségvetési 
megszorítási rendezetlenségek időnként ellehetetlenítik már szinte azt a formátumot, amit 
egyébként jól meg lehetne csinálni. Nyilván a jóléti államok innen Nyugatra nézve nem is 
értik, hogy miért nem fontos a magyar államnak, hogy ezt finanszírozza. Ugyanakkor a 
magyar költségvetés is valamilyen mértékben azért tudja, hogy a 2003-as reprezentatív 
vizsgálat során egyszerűen képtelenek voltak megmutatni az OKÉV-nél azokat az 
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intézményeket, amelyek csak papírmunkával fedték le az alapfokú művészetoktatást, viszont 
marha jó jogi hátterük volt, tehát egyszerűen nem nyertek pert a megindított jogi 
huzavonában az OM illetékesei, mert nagyon jó volt a jogásztársaság ott, ahol probléma volt. 
Tehát én is azt mondom, hogy ez egy nagyon sokrétű probléma. 

Mindenképpen azon vagyunk mindannyian a minősítő testületben – ezt deklaráltuk 
többször is, illetve véleményünk szerint a szakmai szervezetek is garanciát jelentenek erre, 
mert ők delegálnak minket –, hogy itt alapvetően az alapfokú művészetoktatás megtartása a 
cél és a megtartás mellett ennek a fokozatos minőségjavítása. Ez nyilván csak akkor 
következhet, hogy ha, mondjuk így magyarul, békén hagyják már végre az alapfokú 
művészetoktatást. Meg kell csinálni a minősítését valamilyen szinten, hogy lehessen látni, 
hogy mi az az alapnorma, amihez képest előrébb lehet vinni az egészet. 

Befejező mondatként annyit, hogy én magam is egyébként rengeteg zárótanítást nézek 
meg évente, hiszen végzős hallgatóim vannak a Táncművészeti Főiskolán, és gyakorló 
tanítási órákon adnak számot arról, hogy hogyan is van mondjuk a tánc tanításának a 
módszertana, bizonyos tudásokat, készségeket és képességeket milyen módon, milyen 
módszerekkel lehet átadni gyermekeknek vagy fiataloknak alapfokú művészetoktatásban. Ott 
ülök a számítógép előtt és egyszer 45 percben minimum egy A4-es oldalt vagy inkább 
másfelet tudok gépelgetni arról, hogy mi is történik előre feltett kérdésekre, tehát nem ad hoc, 
hanem amikor odaülök és megmutatom, hogy ezt és ezt fogom nézni. Egyébként a Debreceni 
Egyetem útmutatásai szerint, tehát a tanórán vizsgálandó tényezők szerint állítok össze egy 
általában két vagy esetleg három kérdésből álló sort, és utána ugyanígy a hallgatók is 
véleményezhetik, mint ahogy most az intézmények is véleményezhetik azt, hogy a náluk 
vizsgálódó értékelő szakemberek mit is írtak le az intézményben látogatott tanóráról. Ez nem 
egy sutyi dolog, hanem leírja az előre meghatározott kritériumrendszer szerint, megmutatja a 
tanárnak, megmutatja az intézményvezetőnek, ezt véleményezhetik a tanárok és az 
intézményvezetők, és a minősítés kiállításakor mind a kettőt figyelembe veszik, tehát nem egy 
önhatalmú döntési mechanizmusról van szó. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Bocsássatok meg, szeretném egy picit terelni a vitát az operativitás felé, 

aztán adom a szót. Ha jól értettem, Tas nagyon jól összefoglalta, hogy miben lehetne az 
OKNT-nek szerinte állást foglalni. (Dr. Pukánszky Béla: Ezzel egyetértek, ezt kéne 
megfogalmazni.) Megpróbálom nagyon rövidre venni és elejét venni annak, hogy akár 
védőbeszédek hangozzanak el a minősítő bizottság munkájának korrektségéről, amit senki 
nem vont kétségbe, hanem egyáltalán a szisztémáról van szó. Tas, ha jól értettem, azt mondta, 
foglaljon állást az OKNT amellett, hogy ne vonuljon ki az egész közoktatás rendszeréből az 
alapfokú művészetoktatás. Ez állampolgári jogon járhat minden gyereknek. 

Kettő: ne függjön egy intézmény fennmaradása attól, hogy az intézményben tapasztalt 
munka minőségét egy akármilyen korrekt bizottság milyennek ítéli meg. Ha jól értettem, ez 
volt a javaslata lényege. Nem ragozom tovább, mert ez körülbelül annyira abszurd, mintha 
egy szakfelügyelői látogatás bezárhatna egy általános iskolát, mert ott alacsony színvonalon 
tanítják a magyar irodalmat. Akkor azon kell segíteni, de ezek nem függhetnek össze, tehát a 
pénzügyi feltételek biztosítása, a működés alapfeltételeinek biztosítása nem függhet egy 
minősítő bizottság minőségi ítéletétől. Ezt ki lehet mondani, ha az OKNT ezzel egyetért, 
akkor ezt meg lehet szavazni, ha nem ért egyet, akkor ezen kéne tovább „cicózni”, mert 
valahol be kéne fejezni. 

Felteszem szavazásra az 1. pontot: az OKNT teljes mellszélességgel támogatja, hogy 
az alapfokú művészetoktatásban való részvétel állampolgári jogon járjon minden gyereknek, 
maradjon része a közoktatás rendszerének. Mivel kevesen vagyunk, most csak azt tudjuk 
megmondani, hogy a jelenlevők közül ezt hányan szavazzák meg. (10) Egyhangúan. 
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A 2. pont úgy szól, hogy függjön-e a további létezés a szakmai ítélettől, vagy ne 
függjön. Nekem az volt a javaslatom, és Tasé is, hogy ne függjön. Aki ezzel egyetért, az tegye 
fel a kezét. (8) 

 
DR. KARLOVITZ JÁNOS: Én nem értem. Nem azért volt a vizsgálat, hogy függjön? 
 
HORN GYÖRGY: Nem, az állítás nem ez volt. Nem arról van szó, hogy van vagy 

nincs, hanem arról, hogy milyen van, milyen nincs. Ez volt a kérdés. 
 
ELNÖK: A másik részét is meg kell kérdeznem. Aki nem értett egyet ezzel, az tegye 

fel a kezét. (0) Ki tartózkodik? (2) 
 
HORN GYÖRGY: Bocsánat, elnök úr, azért van itt bizonytalanság, mert ha úgy szól a 

kérdés, hogy egy jól működő rendszerhez adjon-e több pénzt támogatásként az állam, akkor 
azt mondom, hogy igen, szemben egy rosszul működővel. De itt nem ez volt a dilemma, és 
szerintem ez a bizonytalanság oka. Ha úgy szól a kérdés, hogy legyen-e különbség az 
intézmények finanszírozása között, akkor én is azt mondom, hogy lehessen, de itt nem ez a 
kérdés, hanem az, hogy életben maradjon egy intézmény, vagy ne maradjon életben. 

 
DR. PUKÁNSZKY BÉLA: A logikája is a minősítésnek is abszurd, hogy december 

31-ig. 
 
HORN GYÖRGY: Így van, abszolút egyetértek. Tehát ebben a helyzetben én is azért 

szavazok mellette, mert elvben ez így, hogy akit most kiválónak minősítettek, az életben 
marad, akit meg alacsonyra minősítenek, az gyakorlatilag ellehetetlenül, kivéve az úri 
körzetekben, ahol lehet több pénzt szedni. 

 
DR. CSERMELY PÉTER: Én mondjuk arra szavaztam volna igennel – hogy 

indokoljam a tartózkodásomat –, hogy ne határozza meg egyértelműen a minősítés az 
intézmény életben maradását. Arra, hogy ne függjön a kettő egymástól, nem szavazok 
igennel, mert ez az én értékrendemnek nem felel meg. 

 
HORN GYÖRGY: Jó, azért mondtam, hogy itt van egy ilyen dilemma, én is értem.  
 
DR. CSERMELY PÉTER: Megértem az igennel szavazókat és el is fogadom. 
 
DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Az abszolút rangsor, amire Tas az előbb utalt, a tanári 

minősítés szerint lehet 1., 2., 75. Lehet, hogy a 75. is nagyon jó, de az az utolsó, tehát itt van 
egy ilyen probléma, ez ilyen sommás. 

 
SZEBEDY TAS: Egy adott térségben lehetséges, hogy egy minősítési eljáráson belül 

mégis a zene és a kulturális hatás miatt ez egy missziós eredmény, szemben mondjuk egy 
értelmiségi körzettel, ahol valóban többet lehet elvárni. 

 
HORN GYÖRGY: Egy kis faluban ez kultúraközvetítő és közösségteremtő lehet.  
 
DR. KARLOVITZ JÁNOS: Volt egy olyan dilemma, hogy ez inkább szakmai 

minősítés, vagy inkább államigazgatási. Én az utóbbit tartom veszélyesnek, mert hogyha ez 
precedens értékű, akkor az államigazgatás, amilyen lusta, kilép ezekből a dolgokból, és átadja 
a civileknek. A szakmaiság talán nem feledhető.  
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ELNÖK: Lezárhatjuk? (Nincs jelentkező.) Akkor nagyon szépen köszönjük a 

felvilágosítást, és az OKNT ülését bezárom. 
 

(Az ülés végének időpontja: 15 óra 02 perc) 
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