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Napirend: 

1. A 2008. évi költségvetési törvényjavaslat oktatást érintő változásai

Előadó: Dr. Szüdi János

2. A 100/1997. számú kormányrendelet módosítása

Előadó: Brassói Sándor
Pongrácz László (OH)

3. A tankönyvvé nyilvánítás, tankönyvtámogatás, valamint az iskolai
tankönyvellátás rendjéről szóló 23/2004-es OM-rendelet módosítása -
Elnapolva

4. Javaslat a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló
jogszabály módosítására

Előadó: Brassói Sándor

5. A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994-es
rendelet módosítása

Előadó: Nagy Gyöngyi Mária

Elnököl: Szebedy Tas, az OKNT alelnöke

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

Az Országos Köznevelési Tanács tagjai:

Barlai Róbertné
Dr. Cseh Sándor
Görbe László
Dr. Hadházy Tibor
Horn György
Dr. Hunyady Györgyné
Dr. Karlovitz János
Dr. Mihály Ottó
Dr. Nahalka István
Dr. Szabados Lajos
Szakács Mihályné dr.
Szebedy Tas
Dr. Szenes György
Dr. Trencsényi László
Dr. Závodszky Géza

Meghívottak:

Dr. Szüdi János
Brassói Sándor
Bencze Péterné (PM)
Pongrácz László (OH)
Patay Péterné
Nagy Gyöngyi Mária
Makkai László (FTT)
Horváth Gréta
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 10 perc)

SZEBEDY TAS, az OKNT alelnöke, az ülés levezető elnöke, a továbbiakban
ELNÖK: Köszöntöm az OKNT tisztelt megjelent tagjait. Két dolgot kell előzetesen
bejelentenem:

Azért én indítom a beszélgetést, mert Loránd Ferenc elnök úr néhány nappal ezelőtt
jött ki a kórházból, és bár szeretett volna az ülésen részt venni, de egészségi okokból ma
kivételesen nem tudja ezt megtenni. Megkért tehát engem, hogy a mai ülést én vezessem.
Kosinszky Zsuzsával egyeztettünk a témakörökkel kapcsolatban. Nekem majd lesz napirend
előtt egy javaslatom a napirendi pontok sorrendjével kapcsolatban, és azt is szeretném
előzetesen bejelenteni, hogy az eredeti, kiküldött előterjesztésben Arató Gergely államtitkár
úr volt megjelölve előadóként, aki egyéb elfoglaltsága miatt ma nem tud részt venni az
ülésen, őt dr. Szüdi János államtitkár úr helyettesíti. Patay Péterné főosztályvezető-helyettes
asszonyt köszöntjük, és úgyszintén Bencze Péternét, aki a PM részéről segít az első napirendi
pont, a költségvetési törvénytervezet közoktatást érintő részeiről szóló előterjesztés
ismertetésében. 

Az egész napirend előtt szeretnék egy bejelentést tenni, illetve megemlékezést
javasolni az OKNT közössége számára: Ballér Endre, aki OKNT-tag volt és a magyar
közoktatás elmúlt több évtizedének kiemelkedő alakja és fontos személyisége volt, a
közelmúltban hunyt el. Mindannyian együttérzéssel, illetve szomorúan vettük tudomásul az ő
távozását. Csak gondoltam, hogy erről legalábbis emlékezzen meg az OKNT, és gondoljon rá.

Köszönöm szépen. 
Az ülés napirendjével kapcsolatban előre szeretném jelezni, hogy elnézést kérünk a

késésért. A 10 órás időpontot azért állapítottuk meg az elmúlt alkalommal, mert az igen sok
előterjesztés miatt a 11 órás kezdés és a saját magunk által elkészített előterjesztések, illetve
napirendi pontok gyakorlatilag lehetetlenné teszik, hogy mind megfelelő súllyal tárgyalásra
kerüljenek. Ugyanakkor mi késtünk, az OÉVB OKNT-tagjai, mert fél kilenctől pedig egy
roham-ülést tartottunk a 100-as rendelet módosításával kapcsolatban, amelynek egy része itt
is el fog hangozni. Itt is előre jelzem, hogy az időhiány, ezeknek az üléseknek az időkorlátai
bizony sokszor nehézséget okoznak a megfontolt döntések, javaslatok megfogalmazásában. 

Előre jelzem, hogy a mai ülésen hivatalos távollétét jelezte dr. Csermely Péter, dr. Iker
János, dr. Loránd Ferenc elnök úr - ahogy már említettem -, dr. Pukánszky Béla, dr. Vass
Vilmos, és a mai napon jelezte dr. Vekerdy Tamás, hogy nem tud a mai ülésen részt venni.
Ezzel együtt az ülés, ha mindenki részt vesz - Cseh Sándor még nincs itt, de házon belül van -
, elvileg tizenhatan leszünk, ha az előzetes ígéretek szerint mindenki itt tud lenni. Ebben az
esetben pedig tudjuk az ügyrend témakört tárgyalni, amihez kétharmados - tehát tizenhat fős -
részvétel szükséges. 

Szüdi államtitkár úr jelezte, hogy nekik el kell menniük, az első napirendi pont után. A
második az érettségi vizsgaszabályzat, a 100/1997-es rendelet módosítása. Az azon részt vevő
OM-munkatársak most egy másik bizottságban dolgoznak, tehát elképzelhető, hogy nekik is
segítség, ha nem „élesben” kell váltanunk, ezért azt javaslom, hogy esetleg a második pont elé
tegyük be az ügyrend kérdését. Az ügyrendnél úgy érzékelem - és Loránd elnök úr is így
látta -, hogy egy megvitatott, aránylag jól kirajzolódó ügyrendről van szó, és csak két-három
olyan apróság van, amit esetleg külön megszavazhatnánk, hogy az módosuljon-e vagy nem.
Ha ezeket elfogadjuk, akkor aránylag rövid szavazással ügyrendet tudnánk elfogadni, hogyha
megvan a létszám.

Kérdezem a tisztelt tagságtól, elfogadható-e az előterjesztett napirend-módosítás. Ha
kézfelemeléssel jelzik... (Szavazás.) Én egyhangúnak látom. 

Napirend előtt? 
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BARLAI RÓBERTNÉ: Napirend előtt két kérdést szeretnék feltenni. 

ELNÖK: Megadom a szót.

BARLAI RÓBERTNÉ: A pedagógus-továbbképzési bizottság még mindig nem
alakult meg. Mi ennek az oka? Ez azért is fontos lenne, mert nem is tudom már, hol olvastam
vagy hallottam, hogy készül a pedagógus-továbbképzési rendszer átalakítása, legalábbis
valami ilyesmi. Erről már beszéltünk, de egyáltalán, ez a bizottság miért nem állt fel eddig.

A másik, hogy a pedagógus szakmai szervezetek idei pályázata még nem jelent meg.
November van. Ilyen még nem fordult elő. Mindig későn jelenik meg, de ennél később...
Egyáltalán lesz pályázat? Mert úgy hallottuk - érdeklődtünk -, hogy az összeg megvan, és már
elkészült a pályázati kiírás, de bizonytalanok vagyunk, hogy ebből lesz-e valami. 

Tízen vagyunk itt, akik képviseljük a pedagógus szakmai szervezeteket, ezért
tartottam fontosnak. 

Köszönöm szépen.
Trencsényi László!

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Az én megszólalásom is ügyrendi. Azt szeretném
javasolni, hogy a 15-ére kitűzött rendkívüli ülés kezdő időpontjáról is ebben a napirend előtti
pontban döntsünk. Az én szociális problémám - bár lehet, hogy okoz gondot -, hogy nekem
negyed egykor el kell mennem, mert olyan testületi ülésen kell jelen lennem, ahol ki kell
váltanom valamit. Mindenképpen az az indítványom, hogy tizenegykor kezdjünk, mert a
Kerettantervi Bizottság előterjesztése az OKM-kerettantervről az egyik napirendje lesz a
rendkívüli ülésnek, de tíz órakor tárgyalja a Kerettantervi Bizottság. Tehát nem lesz miről
tárgyalni, ha tízkor kezd az OKNT. Előtte szeretné a Kerettantervi Bizottság a döntését
meghozni.

Ugyanakkor, ha már a bizottságot Kati szóba hozta, arról is szeretném tájékoztatni az
OKNT-t, hogy Kelemen Elemér lemondása után a Magyar Tudományos Akadémia átírt a
minisztériumnak, hogy Csapó Benőt jelöli a kerettantervi bizottságba. Erről csak Csapó Benő
nem tudott. Úgyhogy a múlt héten, miután inzultáltam, hogy miért nem jár, lemondott a
kerettantervi bizottsági tagságáról és ezzel veszélyezteti a kerettantervi bizottság
határozatképességét a Magyar Tudományos Akadémia.

ELNÖK: Tehát ha jól értettem, kell kérnünk új jelöltet, hogy a bizottság működőképes
legyen. Köszönöm szépen a hozzászólást.

Még egy kérdés van. Tudom ugyan, hogy ez nem kifejezetten a napirendhez tartozik,
de az OKNT tiszteletdíjával kapcsolatban már kétszer merült föl udvarias érdeklődés, hogy ez
hogyan történik az év során. November lévén én az OKNT tagsága nevében udvariasan
kérdezném meg Kosinszky Zsuzsától, illetve ha valaki az OKM részéről jelen lévők közül tud
érdemi választ adni erre, akkor attól. Megadnám a szót Zsuzsának, mert ő a napirend előtti
kérdésekből néhányra tud választ adni.

KOSINSZKY ZSUZSA: Köszönöm szépen. Üdvözlöm a bizottság tagjait. Először az
Országos Pedagógus-továbbképzési Bizottságról. Az új bizottságba megkaptuk a
társminisztériumoktól a delegáltak nevét. Erre is várni kellett sajnos, tehát ez volt az egyik
oka annak, hogy eddig még nem került összehívásra ez a bizottság. Ebben a hónapban
mindenképpen meg fog alakulni.

A pályázatra vonatkozóan: tegnap, legalábbis információm szerint és az Oktatási és
Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatóságától kapott visszajelzés szerint, a
pályázat felkerült a honlapjukra, tehát megjelent. (Dr. Trencsényi László: Ma reggel fél
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nyolckor még nem volt fenn.) Én azt a visszajelzést kaptam, hogy ők elindították. Részünkről
minden anyag ott van. Tehát ha tegnap nem sikerült, akkor szerintem a mai nap folyamán
mindenképpen felkerül a honlapra.

A tiszteletdíj kérdésére pedig: tegnap kaptuk vissza azokat az aktákat, amelyekben a
tiszteletdíjak kiutalására vonatkozó dokumentációt elindítottuk. Még egyszer rákérdeztem, és
azt az információt kaptam, hogy az utalások elindultak. Kivétel egy-két személy, akinél
valamiféle adategyeztetési probléma volt; ezt még eddig nem tudtuk megoldani, de
tulajdonképpen a leadott bizottságok tiszteletdíja átutalásra került.

Köszönöm.

ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. Az OM-pályázattal kapcsolatban tudunk-e
valami hivatalos információt?

KOSINSZKY ZSUZSA: Ez a civil pályázat. Erre mondtam azt, hogy mi minden
anyagot átküldtünk a Támogatáskezelő Igazgatóságnak.

ELNÖK: Tehát elvileg lehetne.

KOSINSZKY ZSUZSA: Így van. Tegnap azt az információt kaptam tőlük vissza,
hogy rendben, ők intézkedtek, hogy kerüljön fel a honlapra. Én tegnap öt órakor néztem,
akkor még valóban nem volt fenn, de azt mondták, hogy ma legkésőbb ott lesz.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Csak a civil szervezetek képviselete nevében szeretném
azt jelezni, hogy eléggé nehezményezik a civil szervezetek, hogy egy 2007-es pályázat
november elején még kérdés, hogy ki lesz-e írva.

KOSINSZKY ZSUZSA: Ez nem kérdés most már, eldöntött.

ELNÖK: Megadnám a szót az első napirendi pont keretében Szüdi Jánosnak, és kérem
szépen, hogy ha hozzáfűznivalója vagy egyéb információja van az előterjesztéssel
kapcsolatban, azt tegye meg.

DR. SZÜDI JÁNOS szakállamtitkár: Köszönöm szépen. Annyit tennék hozzá a
kiküldött anyaghoz, hogy nyilvánvalóan végleges számaink nincsenek, hiszen a minisztériumi
pénzeszközök felhasználása januárban fog megvalósulni, amikor az Országgyűlés elfogadta a
költségvetésről szóló törvényt. Annyi hírünk van, hogy a fejezetünkhöz módosító indítvány
nem érkezett be se pro, se kontra, ami azért jó, mert ilyenkor szoktak különböző módosító
indítványokkal megkísérelni pénzeszközöket áttenni egyik célból a másikba.

Amit meg lehet állapítani a költségvetésünkből, az az, hogy hasonlóan alakul, mint a
tavalyi évi, és én abban bízom, és úgy látom, hogy nem lesznek gondjaink jövőre sem;
nagyon szűkösen, de meg fogjuk tudni oldani a feladatainkat. Előttem van egy részletezés.
Nagyon jelentős összeget visz el a humánszolgáltatás támogatása, tehát a nem állami
intézmények, amelyek két sorról kapnak támogatást: az egyik a költségvetési része, a
normatív része, a másik a kiegészítő hozzájárulás, amelynek a fedezetét biztosították és
betervezték hozzá, tehát úgy látom, ezzel nem lesz gond.

Az érettségi vizsga szükséges fedezete rendelkezésre áll. Tényszámaink voltak, hogy
mennyi volt az idei érettségi költsége, nem okozott gondot finanszírozás. Tehát ez a
pénzeszköz rendelkezésünkre fog állni jövőre is és a hivatal által küldött költségvetési
tervekből valószínűsíthető, hogy nem okoz majd problémát ez a feladat.
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Van pénzünk a hatékonyságot javító mérés, értékelés feladataira, de itt annyit kell
hozzátennem, hogy amit nem látnak a jelenlévők, az az, hogy NFT-s programok fonódnak be
a költségvetéshez. Például a mérés-értékeléshez jelentős összeget fogunk kapni a NFT2-ből,
mert nyilvánvalóan az a közel 500 millió, ami itt van, az állami feladatokat úgy-ahogy tudja
fedezni, de a fejlesztéshez és ahhoz, hogy a különböző mérési eszközök rendelkezésre
álljanak, egy más forrást kell igénybe venni. Úgy tűnik, hogy ez is rendben van, tehát az
eddigi visszajelzések alapján a program be fog tudni indulni.

A különböző fejlesztési eszközöknél is annyit kell mindenkinek tudni, hogy itt is meg
a 3. számú mellékletben is vannak olyan normatívák, amelyek a Nemzeti Fejlesztési Tervből
is rengeteg támogatást fognak kapni. Például ilyen lesz a tankönyvfejlesztés, ahol kifejezetten
kértük, hogy tegyenek félre nekünk pénzt, mert mind a kisebbségi, mind a gyógypedagógiai
tankönyvellátáshoz jelentős fejlesztéseket kell végrehajtani, és ehhez állami eszközök nem
állnak rendelkezésre, tehát a fejezetben meglévő pénzek csak korrekciókat tesznek lehetővé,
de jó visszajelzéseket kaptunk, hogy az a program, amit indítani szeretnénk, meg fogja kapni
a támogatást, így nem lesz gondunk a tankönyvfejlesztéssel sem.

Hasonlóképpen tudom mondani, hogy az ellenőrzési, pályázat-lebonyolítási
pénzeszközeink rendelkezésre állnak. Ez azért nagyon fontos, mert a 3. számú mellékletben
lehet látni, ahogy átalakult a finanszírozási struktúra - erről majd lesz szó. Az a lényege, hogy
számos pénzeszköz célzottan kerül leadásra, hiszen itt is többször elhangzott, hogy kimennek
a pénzek - Arany János, gyógypedagógiai pénzeszközök, nemzetiségi pénzeszközök,
esélyegyenlőségi pénzek -, és senki nem néz rájuk, hogy ezek érvényesülnek-e vagy sem. Ez
az ellenőrzés azt a célt szolgálja, hogy meg tudjuk nézni ilyen módon a 3-5. számú melléklet
alapján leadott pénzeszközöket, és az előző évben megkezdődött folyamatot továbbvisszük.
Így én úgy látom tehát, hogy az ellenőrzési feladatok megoldása jó úton halad. A hivatalnak
van itt feladata - nem tudom, most hogy hívják, lánykori nevén az OMAI, tehát a
pályázatkezelő -, meg az Educationak is mindig a maga részén: ellát egy monitoring feladatot,
amiről majd be is kell számolnunk, hogy ez mennyire vezetett eredményre vagy sem. 

A társadalmi szervezetek, szövetségek támogatása be van tervezve, a testületek,
bizottságok működésének költségei be vannak tervezve. Azért nem mondok számokat, mert
tavalyi szinten vagyunk egyébként, de ez még nem jóváhagyott. Mi a tavalyi szintet kértük
beállítani, ami nagyon nagy eredmény, ha sikerül elérni, hiszen mindenki tudja, hogy a
központi költségvetés nem mindenütt volt sikeres adott esetben abban a harcban, hogy meg
tudja tartani az előző évi szintet.

Ennyit tudok tehát mondani, és természetesen várjuk a kérdéseket. megkértem a
kollégáimat, hogy segítsenek, ha valamire nem tudnék választ adni.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Megkezdjük a tárgyalását. Kérdés és hozzászólás egy körben menjen, vagy
külön kérdés és külön véleménynyilvánítás formájában? (Egyetértő bólintások.) Úgy látom,
mehet egy körben, tehát a kérdésekre és véleménynyilvánításra egy körben kerül sor. 

Hozzászólás, kérdés van-e? Gyuri!

DR. SZENES GYÖRGY: Köszönöm. A 3. számú mellékletben...

DR. SZÜDI JÁNOS: Bocsánat, de itt szét van vágva, azért nem beszéltem a 3-asról.
Csak a fejezetről szóltunk eddig. Egyben kellene, elnök úr? 

ELNÖK: Igen.
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DR. SZÜDI JÁNOS: Akkor Márta hadd beszéljen a 3. számú mellékletről! Arról nem
esett szó, mert én azt hittem, hogy itt ketté van vágva, mert itt külön címekben volt - elnézést
kérek!

ELNÖK: Akkor visszakérem a szót, és kérjük szépen a kiegészítést.

BENCZE PÉTERNÉ: Nagy tisztelettel üdvözlök mindenkit. Ritkán szoktam
ennek a testületnek az ülésén megjelenni. Nem szeretnék csak a 3., 5. és a 8. mellékletről
beszélni, ugyanis nem lehet korlátozni a közoktatás kondícióit akár a jövőre nézve, akár
idén, akár visszafelé nézve, hogy milyen címkék vannak a közoktatási célú támogatások
mellett. Az önkormányzati forrásrendszerről érdemes néhány szót szólni, hiszen az
együttes forrásrendszer az, aminek elvileg biztosítania kellene a közoktatási rendszer
zavartalan működését. Nagyon rövid leszek, csak hogy elhelyezzük, hogy az egész
önkormányzati forrásrendszerben hogy néz ki a közoktatás súlya, helyzete, egyáltalán,
az önkormányzati bevételek.

Jövőre úgy néz ki, hogy ez a gazdaság 3400 milliárd forintot bír elkölteni a
többcsatornás forrásrendszeren keresztül bejövő bevételekből. Ezeket a bevételi
irányokat azért érdemes megnézni. Szép lassan araszolnak előre az önkormányzatok
saját bevételei, jellemzően a helyi adókból, ezen belül is tulajdonképpen az iparűzési adó
az, ami minden évben nagyon megdobja a saját bevételeket. Ezekből a bevételekből
lassan a költségvetés 30 százaléka - tehát ennek a bruttó 3400 milliárdnak a 30 százaléka
- termelődik ki.

Az állami támogatásokra és a személyi jövedelemadónak arra az átengedett
részére, ami normatívan kerül elosztásra, azt mondjuk, hogy költségvetési szabályozott
források. Ezek 40 százalékát teszik ki az össz forrásnak, és ez a súly csökken az évek
során. Ennek az ellentettjeként, ahogy összességében növekszik az önkormányzati
költségvetés, a saját bevételek, illetve különösen a felhalmozási bevételek aránya,
nagyságrendje és súlya növekszik. Ez áll tehát ennek az átengedett résznek, illetve az
állami támogatás súlycsökkenésének a hátterében. 

A felhalmozási bevételek tulajdonképpen most már 16-17 százalék között
mozognak. Hogyha hozzátesszük az értékpapír-hitelműveletekből - optimista módon azt
gondolva, hogy ezek mind beruházási, befektetési célú hitelek -, akkor 20 százalékot
meghaladó már az a forrás, ami a felhalmozási célokat szolgálja. Nyilvánvaló, hogy
ebben a legjelentősebb növekedést az EU-támogatások igénybevételi lehetősége növeli.
Hozzáteszem, hogy ezek természetesen keretek, amelyeket a jövőben, illetve a jövő évben
is okosan igénybe kell tudni venni.

Ennyit a bevételekről.
Hogy költik el ezt az összeget az önkormányzatok? Most már a háromnegyed

részben működési, vagyis a folyó kiadások súlya - azaz a bér- és dologi kiadások - már a
70 százalékot sem éri el. Itt is visszaköszön a kiadási oldalon a felhalmozási kiadások
nagyon-nagyon magas aránya, ami meghaladja a 20 százalékot is.

Nem beszéltem sem bevételi, sem kiadási oldalon, de van egy transzfer mind a két
ágon, mégpedig az átvett pénzeszközök. Ebben igazából a jelentősebb összeg az OEP-
finanszírozás, illetve a támogatásoknál, a másik oldalon, az átadott pénzeszközöknél a
szociális jellegű ellátotti kiadások stb. 

Így néz ki tulajdonképpen az önkormányzati büdzsé. Ebből a bruttó bevételből
az önkormányzatok közoktatási célokra körülbelül 900 milliárdot fognak elkölteni,
tehát ezen a szinten várjuk, hogy a közoktatás kiadásai teljesülni bírjanak, mondjuk
jövőre. Ebből a 900 milliárdból, ha belegondolnak - döntő részben kötelező
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szolgáltatásokkal - az intézményi saját bevételek mintegy 50 milliárd forintot hoznak,
azaz nettó kiadásként mintegy 850 milliárdos kiadási tételről van szó. 

Ehhez képest most már mondom, hogy hogy néznek ki a közoktatási célú
támogatások. Ehhez képest a 2008. költségvetési évre a törvényjavaslat 463 milliárd
forintot tartalmaz mindenféle közoktatási címeken: 3. melléklet, 5. melléklet, 8.
melléklet - különösen az utóbbiban kiemelve a kistérségi társulások támogatásait. Ezt
kell összehasonlítani valamivel, mégpedig a 2007. évi kondíciókkal. A 2007. évben
ugyanez a szám, ez a főösszeg 485,5 milliárd forint volt, azaz a kettő között van egy
mínusz 22,5 milliárd forintos különbözet. Most előre szeretném mondani, hogy semmi
olyan szabályozási elemváltozás nem történt a 2008. évi törvényjavaslat összeállításánál,
sem pénzügyi vonatkozásban, sem feltételrendszerben, tartalom tekintetében, amit ne
lehetett volna előre kiszámítani. Ugyanis a 22,5 milliárd forint különbözetből mínusz
26,4 milliárd forint az a támogatáscsökkenés, amiről tulajdonképpen már a 2007. évi
költségvetési törvény elfogadásával döntött az Országgyűlés, azaz a pedagógusok 2007.
szeptember 1-jétől két órával megnövekedett heti kötelező óraszáma ez évet érintő, de
tört évi megtakarítása lett fölszintezve a 2008. évi törvényjavaslatban. Ennek a szintre
hozását jelenti egy mínusz 26,4 milliárdos tétel. Ez tanévi szinten - elvileg úgy kellene
hozni az óraszámemelés megtakarítását - zárójelbe teszem, hogy ez nem hús-vér
pedagógust jelent természetesen, hanem túlóracsökkenést és egyéb átszervezési
lehetőségeket együttesen. Tanévi szinten ez egy 34 milliárd forintnyi teljes összeg. Erre
az elhatározás nem idén született meg, hanem már tavaly eldőlt, és a
konvergenciaprogramba számszerűen beajánlott összeg egyben. 

Ezt a 26,4 milliárdot csökkenti az az idei történés, hogy módosult a közoktatási
törvény, de nem úgy, ahogy a benyújtott törvényjavaslat szól. Ennek alapján várhatóan
a nyári törvénymódosítással összefüggésben többletkiadási igény merül fel. Egyet
mondok csak: az óvodai kötelező felvétel biztosítása - ez egy hároméves program 2011-ig
-; mindenkit, akinek igénye van az óvodai nevelésre, föl kell venni. Most aktuálisan
egyszerre nem fog benyomulni százezernyi gyerek a rendszerbe, egyébként sem arról
van szó, hogy több óvodás gyerek van, hanem egyszerűen többen hamarabb veszik
igénybe az óvodai nevelést. Ennek elég volt a deklarálása a törvényben ahhoz, hogy már
most évközben látsszon a 2007/2008. tanév indításánál a mutatószámokból, hogy igen,
azért jönnek be az óvodás gyerekek, tehát nem több gyerek született, hanem egyszerűen
többen lépnek be az óvodába. Ennek van egy várható többlete.

Ugyancsak megváltozott éven belül már kétszer is a sajátos nevelési igényű
gyerek definiálása, kategorizálása a törvényjavaslatban. Úgy gondoljuk, hogy ebben
nem vissza menetelre, hanem megint előre menetelre kell számítanunk a költségvetésben
most majd az önkormányzati mutatószámok visszajelzése alapján. Ezekre az ügyekre
gondolva 3,5 milliárdos többletösszeg csökkenti ezt a bizonyos 26,4 milliárdot. Van még
egy kormányintézkedés, ami részben kapcsolódik a „Legyen jobb a gyerekeknek!”
programhoz, ami arról szól, hogy az ötödik évfolyamosokra is kiterjed az ingyenes
étkeztetés abban az esetben, ha gyerekvédelmi kedvezményben részesülnek. Tehát
számításaink szerint 26 ezer új ötödikes gyereket érint ez az intézkedés, akik jövőre
ingyenesen fognak étkezni a bölcsődések, óvodások és az 1-4. évfolyamosok után. Ezt a
szociális és gyerekvédelmi törvény is tartalmazni fogja egy felmenő rendszerű
bevezetéssel úgy, hogy már most belekerül elvileg a törvénybe az, hogy jövőre a
hatodikosok, aztán a hetedikesek, tehát úgy, mint a tankönyvnél, az egész vertikumon
végigmegy ez az ingyenes étkeztetési program. Ezek voltak a 22,5 milliárd forintos
egyenleget kialakító tételek.
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De nemcsak olyan dolgok történnek az oktatásban, amik ebben az egyenlegben
megjelentek, hanem bizony a közoktatás úgy működik, hogy felmenő rendszerben
lépnek be feladatok és ezzel eleve determinációkat generálnak. Vannak ilyen ügyeink is,
amiket szintre kellett hoznunk. Mégpedig – csak egyet mondok, a legjelentősebbet – a
szakközépiskolai, szakiskolai gyakorlati oktatás bevezetése felmenő rendszerben, a 9-10.
évfolyamokon. Ehhez most lép be az utolsó évfolyam, a 2007/2008. tanévben, most már
54 ezer olyan új szolgáltatást igénybe vevő fog megjelenni a rendszerben 2008-ban már
teljes évre, ami bizony több milliárdos többletigénnyel jár. Ez a legjellemzőbb, amit úgy
gondoltam, hogy el kell mondanom. Ezekhez a felmenő rendszerű bevezetéssel járó
többletigényekhez – például az Arany János Program is ilyen – a költségvetésbe nem
épült be többletigény, ezeket a tanulólétszám csökkenése terhére próbálta megoldani a
benyújtott törvényjavaslat. Egyelőre elfér benne. Ezek voltak a felmenő rendszerű
feladatok. Ezzel vége van az érdemi változásoknak.

Ezek után jönnek az olyan szabályozásielem-változások, ami vagy technika, vagy
pedig valami feltétel. Én egyértelműen technikai változtatásnak gondolom azt, hogy a
teljesítménymutató 2007 szeptemberétől beindított új rendszerébe becsatlakozik a
napközi, a kollégium és az alapfokú művészetoktatás eddig gyerek alapú normatívái.
Hozzáteszem, hogy a teljesítménymutató sem csoport alapú normatíva. Azért mondom,
hogy ez technikai módosítás, mert ugyanazon a támogatottsági előirányzati szinten
marad mind a három feladat, ahol eddig volt, az más dolog, hogy milyen módszerrel
címkéződik ugyanennek az előirányzatnak a felosztása.

Még egy dolgot szeretnék mondani. Gondolom, nem kell részletezni, hiszen
ismerik a mellékletet, mégis elmondom a három ágat mondjuk a sajátos nevelési igényű
kollégistáknál. Van egyszer egy normál kollégiumi nevelés, oktatás, van egyszer egy
sajátossága, hogy többet kell foglalkozni a gyerekekkel, merthogy sajátosak, kétszer-
háromszor több munkát igényelnek, mint a nem ilyen igényű gyerekek, ezen kívül van
egy hotelszolgáltatás, ami nem konkrétan szakmai tevékenység, hanem fenn kell tartani
egy szállodát és ott mindenfélét biztosítani kell. Ezen a három ágon, de úgy válik szét ez
a támogatás, hogy egyértelmű legyen, hogy hogyan osztódik ez a pénz, hogy az a
fenntartó, akinél van egy ilyen sajátos nevelési igényű kollégista, nem fog kevesebb
normatívát kapni összességében, mint idén az a 645 ezer forint az egységes kollégiumi
normatívánál. Maga az elv, hogy bekerült a teljesítménymutatóba mondjuk a kollégium
szakmai része meg a napközi mint szakmai rész, az iskolaotthoni szakmai rész és
művészetoktatási szakmai rész, ennek az a filozófiája, hogy a szakmai munkát kifejező
tevékenységek egyetlen egységes mutatóban tudjanak megjelenni. Az összes többi más
ügy kiegészítő, olyan többletszolgáltatás, amikor az egy táskás gyerek a nyolcadik helyen
teszi a táskáját és veszi fel. Nem ragozom tovább, remélem, elég érthetően bírtam
mondani. Tehát ilyen a kollégium és a napközi-, illetve iskolaotthonos oktatás.

A művészetoktatásnál megpróbáltunk egy olyan igénynek eleget tenni - ami
többször változik, változott az év során, változik most is és mindig -, hogy legyen mód
differenciálni a magasabb művészeti teljesítményeket. Ettől kezdve vált szét a jelenlegi,
tehát az idei kondíciók szerinti művészetoktatási előirányzat kétfelé úgy, hogy 70
százalék bekerült a teljesítménymutató rendszerébe, 30 százalék pedig lehetőséget ad
arra, hogy a jelenleginél magasabb összeggel lehessen támogatni a szakmailag jól
teljesítőket, kisebbel a nem annyira jókat. Ezen nagyon nagy vita van, már látszik, hogy
az első körben benyújtott módosító indítványok a művészetoktatással foglalkoznak a
legtöbbet.

Két új elemet kell még mondanom. Intézménytársulások már több helyen is
vannak ebben a költségvetésben. Mi ezekre azt mondjuk, hogy ösztönző



11

szabályozórendszert működtet a költségvetés ez ügyben, hogy kedvük legyen az
önkormányzatoknak társulni egymással. Indulóban az volt, hogy örülünk, hogy az
önkormányzatok egymásra néznek, minden feltétel nélkül az volt a jó, hogy egymással
kapcsolatban legyenek, próbáljanak közösen gondolkozni, de hosszabb távon azért az,
hogy jó kapcsolatban vannak, viszont sokkal drágábban működik a rendszer, nem
biztos, hogy jó. Épp ezért a sima intézménytársulások támogatásánál a 3. mellékletbe
beépülne egy elég enyhe feltétel, ami arról szól, hogy a most induló, jövő szeptembertől
létrehozandó intézményi társulásoknál már azt kell biztosítani, hogy a csoport-
átlaglétszámok évfolyamcsoportonként együttesen, tehát 1-4. meg 5-8. évfolyamon
elérjék a közoktatási törvény 3. számú melléklete szerint az átlaglétszám 75 százalékát,
de annyira kedvezményezett ez a számítás, hogy figyelmen kívül lehet hagyni a nemzeti
kisebbségi, etnikai oktatásra szervezett csoportokat, ahol sokkal kisebb a
létszámkövetelmény, és be lehet számítani két-háromszoros szorzóval az
osztálylétszámba a sajátos nevelési igényű gyerekeket. Tehát tulajdonképpen öt-hat-
nyolc gyerek is elférhet egy osztályban, és máris megfelel ennek a követelménynek a
társulás.

A már meglévő társulásoknál pedig még kedvezőbb az új, de már beépített
feltétel: itt az 5. évfolyamban kell először elérni, majd 2008-2009-ben ugyanígy az
előbbiek szerint számított osztály-átlaglétszámoknak csak a 65 százaléka. Az 5-8.
évfolyamon még semmilyen korlát nincsen, és ha az ötödikben nem sikerül elérni az
átlaglétszámot, a 6-8. évfolyamosok után igényelhető, tehát tulajdonképpen csak egy
évfolyam esik ki, hogyha ezeket az igen kedvező - illetve inkább elviselhető vagy
elfogadható - feltételeket nem képes teljesíteni az önkormányzat. 

Most zárjuk a mutatószám-felméréseket, és muszáj zárni, bár tudjuk, nagyon
nehéz volt az új elektronikával biztosítani az adatszolgáltatást. Elég bizonytalanok
voltunk idén a tervezésben, hiszen az ország megmozdult az idén: elég sok fenntartók
közötti változás is volt, és szervezési intézkedés, ami befolyásolhatja, hogy egyes
szolgáltatásoknál hogy lódulnak meg a mutatószámok, oda-vissza. 

azt is lehet látni, hogy a felsőbb évfolyamokon van a nagyobb súlyú létszám, a
középfokon súlyosodik még jobban az oktatás egészében most a szolgáltatási igény. Az
alapfokú oktatás valamivel olcsóbb a finanszírozás számára is, tehát ott sokkal kisebb a
megtakarítás, mint amennyi kell, hogy felső évfolyamokra bejövők, a drágább oktatásba
belépők foglalkoztatásához, oktatásához kapcsolódó támogatások is biztosítva legyenek.
Tehát látszik már egy ilyen eltolódás, de ez a rendszer egyelőre tudja viselni az egészet.
Majd meglátjuk, mit hoznak most a mutatószámok.

Köszönöm szépen. 

DR. SZÜDI JÁNOS: Az elhangzottakhoz annyit, hogy szerintem a teljesítménymutató
nem technikai. Nagyon örülök a teljesítménymutatónak, mert végre a közoktatási törvény
paraméterei valós tartalmat nyertek. A teljesítménymutatókban minden paraméter benne van,
ami a közoktatási törvényben.

A művészetoktatásról annyit, hogy őszintén remélem, nem veszi ki az Országgyűlés a
teljesítménymutatós finanszírozást, ami 100 százalékos finanszírozást jelent - most nem az
összegről beszélek, hanem arról, hogy mindenki megkapja, és ez egy alkotmányos. A
jelenlegi megoldás több, mint aggályos. 

A társulásról annyit: én azt gondolom, hogy a közoktatás lehetséges menekülési
útvonala a társulás. E miatt is tettük bele a közoktatási törvénybe először az ágazatban, amit
együtt dolgoztunk ki valamikor: a kistérségi társulás minden lehetőségét, ami azt jelenti, hogy
a helyben maradóhoz is társulhat, össze is vonhatnak. És ezt sem pénzügyi szempontból látom
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én fontosnak, hiszen tudjuk a Loránd Ferenc úr álmát a bokoriskolákról, a többcélú
intézményekről, az egységes, tizenkét évfolyamos gimnáziumról, és az ehhez kapcsolódó
általános iskolákról - ezek így tudnak megvalósulni, és ezt ilyen értelemben a költségvetési
törvény segíti.

Köszönöm szépen.

BENCZE PÉTERNÉ: Én nem azt mondtam, hogy az egész teljesítménymutató
technika, hanem az a három, amit most hozzátettünk. A teljesítménymutatóra egy évvel
ezelőtt azt mondtam volna, hogy ez egy olyan vívmány, ami megüzeni, egészen
határozottan a fenntartók számára, hogy a közoktatási törvényben hogy van leírva az
oktatás szervezésének elválása. Ez az üzenet ott van az egész rendszerben. A napközi,
meg a kollégium, meg a művészetoktatás azért inkább technika az én számomra,
ugyanis az iskolarendszerben, ha a teljesítménymutató-táblát megvizsgálják, ott 1, 1,1 és
minimum annyi eltérítés van, hogy 0,88 az óvodánál, ugye? Teát ott valóban azt az
egészséges paraméterrendszert közvetíti az egész mutató, amiben megjelenik az állami
elvárás, hogy ehhez a szervezéshez nem úgy járulok hozzá, hanem így kellene ezt
csinálni.

A napközinél, ha tetszenek nézni, az együtthatók állítják be - egyelőre így tudják
beállítani -, hogy ne sérüljön durván annak a feladatnak a támogatása évek között. Ilyen
szempontból nagyobb benne a technika. Ebben az esetben a művészetoktatásnál sem az
az alap... Na jó, nem folytatom... Ennyi. 

Én ezért inkább technikának gondolom. Maga a teljesítménymutató nyilván egy
nagyobb, határozottabb lépést jelentett. 

ELNÖK: Köszönöm szépen a kiegészítést. Szenes György kért szót elsőként, Horn
György, és majd tovább. Tessék, Szenes György!

DR. SZENES GYÖRGY: Köszönöm szépen. Két kérdésem van, mindkettő említésre
került a bevezetőben. Az első az iskolai gyakorlati oktatás szakiskola, szakközépiskola 9.
évfolyamán, a kiegészítő normatíva, amely 40 ezer forint per fő most már talán két éve a 9-
10. évfolyamon. Ha a felmenő rendszerben gondolkodunk, akkor miért álltunk meg a 10.
évfolyamnál: Szakközépiskolában ezt a kiegészítő normatívát a közoktatási évfolyamrészre, a
11-12. évfolyamra is felmenő rendszerben tovább kellene vinni. Természetes, hogy
szakiskolában meg kell állni, mert az már a szakképző évfolyam, de szakközépiskolában, ha a
11-12. évfolyamban nem adjuk tovább ezt a kiegészítő normatívát, nem csináltunk semmit.
Nem tudom, világos-e, amit mondok. 

Fel kell tehát vinni szakközépiskolában az alapozó oktatásban a gyakorlati kiegészítő
normatívát a 12. évfolyamig bezárólag. Erről is volt szó akkor, amikor ezt talán tíz évvel
ezelőtt kezdtük, és most végre bekerült a törvénybe. Ezt nagyon komoly hiánynak látom.
Gyakorlatilag az iskolák úgy készítették el a pedagógiai programjaikat is, hogy nem fejeződik
be 10. osztályban ez a gyakorlat, hanem folytatódik a 11-12. évfolyamon. Most nem tudják
folytatni.

Jól értem, hogy a kollégium tekintetében lakhatásra van egy 185 ezer forintos
normatív támogatás, és ezen túlmenően a teljesítménymutatóval egészül ki a durván 300 ezer
forintos kollégiumi normatíva. (Bencze Péterné: Így igaz.) Köszönöm szépen.

ELNÖK: Horn György és Hadházy Tibor.

HORN GYÖRGY: Tisztelt Tanács! Először is tizenegy éve ülök itt, és először van,
hogy érdemben információval kezdjük a költségvetési beszélgetést - ezt szeretném
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megköszönni. Mint érdekvédő, persze, sokszor találkozom minden évben ezekkel, de maga a
tanács ilyen részletességgel - legalábbis, amióta én itt vagyok - nem jutott hozzá a tárgyalás
idején. Ez szerintem jó. Nem azt mondom, hogy ez az egyetlen jó, de azért igen...

A másik: külön bontanám a stratégiai és a konkrét dilemmáimat, illetve felvetéseimet. 
Szeretném rögzíteni: bár én értem, hogy a belső konfliktusokban az egyeztetés során

örömteli a „nem csökkenés” kifejezés, de én azért ezt, ha az OKNT nevében nyilatkozunk,
nem tekinteném örömnek. Azt szeretném rögzíteni, hogy a közoktatás jelen állapotában a
szinten tartás, az anyagi szinten tartás - ha egyáltalán az, és erre majd még a konkrétumoknál
visszatérnék - nem örömteli hír. Lehet elfogadni racionális érvek mellett bizonyos részeit, de
azt gondolom, hogy egy 7 százalék körüli inflációs rendszer mellett a nagy rendszer maga
alulfinanszírozottá válik, még akkor is, ha jövőre ez csak 4 százalék lesz a tervek szerint,
tehát ha igaz minden eleme ennek. Úgy gondolom, ez nem egy öröm, sőt kifejezetten
problémának tartom, hogy a költségvetésben az oktatás egészére fordított összegek nem
nőttek, sőt tegyük hozzá, vannak olyan elemei, amelyek inkább azt mutatják, hogy
csökkentek.

A másik nagy probléma, amit az előbb itt elég sok összefüggésben hallottunk, az,
hogy a garanciális arány, amennyit az állam közvetlenül a fenntartókhoz utal, a kiadásokhoz
képest csökken. A helyi adókkal ezeket ki lehet egészíteni - az egyházi vagy az alapítványi
iskoláknál ezek nincsenek -, de hogy az aránya az állami finanszírozásnak a teljes kiadáson
belül 2008-ban is csökkenni fog, mint ahogy 2007-ben is csökkent, az jól látható, hiszen a 2
millió 550 ezer forintos alapnorma változatlanul maradt, tehát ebben nincsen érdemi változás.
Én ezt nem tartom jónak, a garanciális finanszírozás összes problémájával. Nevezetesen - aki
a közoktatásban dolgozik, az tudja - ez minden egyes konkrét feladatnál az a szöveg fog
elhangozni, hogy benne van a normatívában. Rögzítsük, nincs benne a normatívában, sőt
növekvő arányban nincsenek benne feladatok.

A másik nagy dilemma, amit én az egész költségvetés kapcsán látok, és tegyük hozzá,
nemcsak a közoktatás költségvetésében, hanem az egész magyar költségvetés egyik nagy
problémája, a fejlesztés és a működés viszonya mint alapkérdés. Itt van egy olyan üzenet,
aminek az a lényege, hogy majd az NFT-ből meg innen meg onnan lesz pénz, miközben a
stabil működéshez nincsenek megfelelő garanciális feltételek. Az alapprobléma nem is az EU-
s pénzek bejövetele és ezzel egy időben az állam visszahúzódása, hanem nincs világosan
kimondva, hogy minek kell nem működnie ahhoz, hogy a meglévők jobban működjenek.
Tehát a fejlesztés és a visszafejlesztés egész rendszere itt nem átlátható, illetve egyáltalán
nem látható, és én ezt egy alapvető problémának tartom, hogy a működés stabilitása egy
folyamatosan csökkenő garanciális finanszírozás mellett megroppan, miközben fel van
mutatva egy ilyen fejlesztési idea, ami ráadásul, tegyük hozzá, elég bizonytalan – erre még a
következő pontban mindjárt visszatérnék. Ez pedig éppen a rövid és a hosszú távúság kérdése.
A közoktatás csak hosszú távon működő garanciális feltételekkel tud működni. Jellegzetes
példája a művészeti alapfokú képzésnek az a problémája, hogy egy időben van egy szűkülő
normatíva és egy valóban örömteli, jövőre legalábbis növekvő pályázati forrás. Csakhogy a
pályázati forrás egy időszakos, egyedi kiadás, pláne egy 12 éves művészeti alapképzés egész
idejére, évenkénti bizonytalanságot kódol a rendszer egészébe egy ilyen fajta pályázati
rendszer, és ez – visszatérve az előző mondókámra – a fejlesztés és a működés viszonyában
nagyon súlyos bizonytalanságot épít be a rendszerbe, függetlenül attól, hogy ehhez
hozzárendelődnek-e források vagy sem. Tegyük hozzá, hogy nem rendelődnek hozzá
megfelelő mértékben.

Itt elhangzott – a szövegben nincs benne – a méretgazdaság kifejezés. Engem ettől
kiráz a hideg, mert a nonprofit szférában a méretgazdaság egy durva pénzügyi szempont.
Nem vitatván ennek egyébkénti indokoltságát a szakma oldaláról a méretgazdasági
szempontokat mindvégig vissza kell utasítani amellett, hogy nyilván az erősebb
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érdekérvényesítő a pénzügyi szempont, ami itt megjelenik. Mindenesetre szakmai oldalról a
méretgazdaságnak nincs racionális eleme – a kicsi ebben a felállásban nem feltétlenül rossz,
sőt –, tehát ez nagyon-nagyon fontos. 

Én nem látom ebben a 2007-ben, tehát az idei évben elinduló és jövőre folytatódó
finanszírozási rendszerben a költségvetési reform egyetlen elemét sem. Tisztázzuk és
rendezzük: jelen pillanatban a csoportnorma finanszírozási rendszere nem más, mint egy
restrikciónak az elbújtatása a fejkvótás finanszírozáshoz képest. Tehát itt ez történik. Lehet,
hogy egy átmeneti időszak után kialakítható valami más, de ne mondjuk azt, hogy ez egy
reform, mert itt egyszerűen - a tanulói alapú normatívát csoportnormára átállítva a
létszámokkal, illetve szorzókkal - egy pénzügyi restrikció történt az idén, és ennek a
folytatása lesz jövőre. Ebben nincs csoportfinanszírozási elem, bármikor tanuló alapra vissza
lehet szorozni, hogy mi mennyi, tehát nincsen közvetlenül ilyen eleme.

Még mindig az általános részről szólva, hogy nem csökken a pénz, én úgy ítélem meg,
hogy bizonyos értelemben még csökken is. Tehát nemcsak arról van szó, hogy itt van egy
stagnálás, egy 1 százalék alatti növekmény, hanem bizonyos új feladatok elvisznek pénzt,
miközben nincsen kimondva, hogy minek a helyére jönnek ezek a források. Tulajdonképpen a
kistérségi támogatás - amivel én a magam részéről egyet is értek, tehát még csak azt sem
mondanám, hogy ez probléma - egy 10 milliárdos nagyságrend, ami benne van a
költségvetésben, de valaminek a helyén van benne. Ugyanígy igaz ez az új feladatokra,
amelyek sorra vehetők: az Arany János Program is ilyen, ahol ez a plusz mínusszá változik,
vagy a szakiskolai 9-10. évfolyam - én évek óta tiltakozom ellene, hogy legyen, de attól még
van -, és ez 54 ezerszer 40 ezer forint. (Dr. Szenes György: 2 milliárd.) Tudja fejből – ötször
négy az húsz –, pontosan. Vagy ugyanilyen az óvodai létszám bővülése. 

Tehát itt van egy olyan elem, ami azt mondja, hogy örömtelien bizonyos feladatok
többletforrásokat kaptak, a rendszer egésze viszont változatlan forrásokkal működik,
hozzátéve az inflációt, amit az elején mondtam. Ez azt jelenti, hogy szétterítődik a rendszer
egészén változatlan alapnormával egy súlyos bizonytalansági elem, megterhelve a hosszú
távúság és a rövid távúság dilemmájával. Meggyőződésem, hogy nagyon rövid időn belül, és
erre számos javaslat van – nyilván nem a 2008-as költségvetés alapján –, a finanszírozás
egész stratégiáját átgondoló, a stabilitás garanciáját biztosító rendszerben kell gondolkodni.
Itt ugyanis, függetlenül attól, hogy mennyi pénzt tesz a rendszerbe az állam - és szeretném
hangsúlyozni, hogy ha kétszer ennyi pénz lenne a közoktatásban, ezt a problémát nem oldaná
meg ez a tud úszni és a megfizetem című kérdéskör -, van egy olyan alapvető gond, ami a
fejlesztés és a működés kapcsolata és a hosszú és rövid távúság aránytalanságai miatt merül
fel. Ez az általános mondókám. Sajnálattal vettem tudomásul, hogy a költségvetés ezen a
részen új elemeket nem tartalmaz.

A konkrétumok… Az első: évek óta probléma, mindig az volt, hogy minden egyes
normatívához az „önkormányzat” kifejezés van hozzárendelve. Én húsz éve azt javaslom,
hogy a „fenntartó” kerüljön ide. Mindenféle pénzügyi szempontok miatt azt mondják, hogy ez
nem megy. Mindig előkerül az a probléma – főleg a módosítások során –, hogy az általános
részben, már nem emlékszem, hányas paragrafusban, rögzítődik, hogy kikre vonatkozik ez, és
amikor módosítás van, akkor erre nem gondol a rendszer. Ilyen volt négy évvel ezelőtt,
amikor a teljes alapítványi, egyházi szféra kiesett a diáksportköri támogatásból, amikor annak
volt módosítása, de volt még ilyen több is. Tehát azt kérem, hogy bárhol, ha „iskolafenntartó”
helyett „önkormányzat” kerül a szövegbe, akkor maga az apparátus legyen arra tekintettel,
hogy minden módosítás arra a paragrafusra utaljon vissza, amelyik tételesen felsorolja, hogy
mik azok, amik nem állami, nem önkormányzati iskolákra vonatkoznak, ez ott is átvezetésre
kerüljön.

Ehhez kapcsolódik egy nagyon fontos alapkérdés. Ez pedig a kistérség, a kistérségi
társulás és a nem állami, nem önkormányzati intézmények viszonya. Szeretném, ha a
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csatlakozó a finanszírozás adott feltételeihez érdemben támogatást kapna. Tehát a társulás
maga önkormányzati rendszer, de számos ponton – a területen lévő iskolabusztól kezdve a
bejárókig – számtalan olyan elem van, ami az adott rendszerben, a nem állami, nem
önkormányzati rendszer összességében eléri a 10 százalékot bizonyos területeken, például a
művészetinél több mint a fele a nem önkormányzati, nem állami. Tehát ezt a kistérségi
rendszert, amit, még egyszer hangsúlyozom, támogatok, a csatlakozók kifejezéssel magába a
költségvetésbe is be kell építeni az ebben a rendszerben résztvevő nem önkormányzati
intézményeket.

Problémának tartom, hogy vannak elemek, amelyek egyszerűen nem értem, hogy
miért nem változnak. Ilyen a pedagógus-továbbképzéssel kapcsolatos kiadás. Csak
emlékeztetőül a kollegáimnak: 19 ezer 700 forint volt a maximum összeg valamikor, már nem
tudom, melyik évben - tizenhat-valamennyi is volt, meg tizennégy-nyolc, sőt középfokon 10
ezerrel még kiegészítődött az érettséginél. Most a fejléc azt mondja, hogy érettségi és
továbbképzés 11 400. Ez, akárhogy számolom, 50 százalékkal kisebb, mint valaha, bár ez
ilyen szép, lassú csökkenés volt. Ez a pénz az adott fejlesztési feladatokhoz normatív alapon
nem biztosítja a pedagógus-továbbképzést - tudom, hogy jön az NFT, amire lehet pályázni. 

Nagyon fontos elemnek gondolom és hiányosságnak a rendszerben, hogy az NFT
mellé - ami valóban nagy fejlesztési forrás - az autonóm fejlesztések támogatására nem vagy
alig biztosít forrásokat. Van ugyan a minisztériumnak egy alapítványa, egy közoktatási
közalapítvány, amelynek ebben az évben 10 azaz tízmillió forint jutott a költségvetésből.
Egyéb módokon, tudjuk, hozzá lehetett jutni mindenféle pályázati formában, de az NFT-n
kívül a helyi fejlesztések támogatására van a minisztériumnak alapítványa, és ugyan van egy
egymilliárdos nagy összeg erre, de ez célzottan másra van. Fejlesztésekre, autonóm
fejlesztésekre az NFT-n kívül nincsenek források - örülnék, ha lenne, nem kellene külön
lobbizni érte.

A következő a művészeti iskolák alapkérdése. Itt két szám szerepel: 1,4 milliárd,
illetve 4,2 milliárd. Az 1,4 egy pályázati kiegészítő forrás. Én kiszámoltam, hogy ezekkel a
normatívákkal hogyan jön ki a fejkvóta. Az egyik: nem fogják tudni értelmezni a zenei
iskolákban a csoportnormát, mert ott zömmel egyéni oktatás folyik. A pénzügyesek meg
fogják tudni csinálni, csak a tanárok nem tudják, hogy kell. Ott egyéni oktatás van, itt pedig
csoportnorma-finanszírozás. Ez csak kódolt probléma, ez tényleg technikai kérdés. 

Ami viszont nem az: így kiszámolva ez a normatíva, ezzel a fejkvótával csökken a
jelenlegihez képest. A 25 ezerhez meg a 70 ezerhez képest persze nő, ami most be van téve,
de a 2006/2007-eshez képest ez csökkenő normatíva. Úgy látom, hogy ez csökkenés, ami nem
biztos, hogy jó. 

Azzal nagyon egyetértek, hogy a minőség alapú finanszírozás itt is megjelent. 
Azt hiszem, 2003-ban volt - de az évre már nem emlékszem biztosan -, amikor a

pedagógus könyvvásárlási támogatás kötelezettsége benne maradt a rendszerben, és a
normatíva kiesett. Talán emlékeznek rá a kollégák, volt egy olyan, hogy könyvvásárlási
pénz... (Dr. Szenes György: 12, 13, 14 ezer forint.) Én már nem emlékszem, mennyi. Ezt a
költségvetési törvény előírta, hogy megmaradjon, de kivette a 8-asból, tehát a pántlikázott
pénzek sorából ennek a támogatását. Most azt kérdezem - mint fenntartó -, hogy az általános
részben, amit nem láttam, megmaradt-e ez az előírás, mert a 8-asban továbbra sincs benne. Az
állam előír olyan kötelezettséget, ami nem a saját zsebére megy. Ilyet persze sokszor csinál,
de ott klasszikusan arról volt szó, hogy előírt, pénzt adott hozzá, aztán megtartotta az előírást,
és elvette a pénzt. Ez nem általános, hanem célzott kiadás: 167000*14000 forint. Nem tudom,
hogy ez a kötelezettség benne maradt-e az általános részben. Ezt kérdezem, mert nem láttam. 

Köszönöm egyelőre.
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DR. HADHÁZY TIBOR: Köszönöm szépen. Én is nagyon rövid leszek. Tisztelettel
köszönöm a részletes tájékoztatást, amely nekem segített az írott anyag mellett egy picikét
jobban tájékozódni a benyújtott anyagban, illetve azokban a mellékletekben, amelyek
tételesen tartalmazzák a költségvetésre vonatkozó számadatokat. Inkább kérdéseket szeretnék
megfogalmazni, pontosabban két nagy kérdést szeretnék föltenni, amelyek számomra a
költségvetés összeállítása szempontjából, perspektívák szempontjából lényegesek. 

Anélkül, hogy pénzügyi szakember lennék, nagyjából tisztában vagyok azzal, hogy
egy költségvetés összeállítása roppant bonyolult, különböző fejezeteket, jogcímeket, sokszor
lepedő nagyságú papírokat igénylő és alkalmazó eljárás, amelynek fontos kiindulópontja
mindig az előző évi költségvetés. Az összeállítás során és az ismertető, valamint a
hozzászólások kapcsán nagyjából világossá vált, hogy szinten tartás történt a költségvetési
fejezetekben. Az a 22,5 milliárdnyi csökkenés is, amely a jelen költségvetést jellemzi,
megmagyarázásra, értelmezésre került. Osztva sok kételyt, ami itt elhangzott - különösen a
pedagógus-továbbképzésre vonatkozó felvetést -, én a következő tiszteletteljes kérdést
szeretném föltenni - és föl is teszem:

Bizonyos logikák mentén és nagyon szigorú rend szerint működik a pénzügyi
gazdálkodás, és így természetesen a költségvetés összeállítása is. Azaz, hogyha egyszer
bármilyen tényszámon nyugvó jogcímen csökkent egy keretösszeg, akkor azt a későbbiekben
visszahozni, föltornázni, jogcímet találni rá roppant nehéz. Ha ez nem lenne érthető felvetés,
teljesen világosan fogalmazok. Azt kérdezem, hogy a jelen költségvetés összeállítása során a
következő évek költségvetéseire is kivetítve, stratégiai elemként van-e borítékolva olyan
lehetőség - és nem tudom, hogy ezt a lépést először a költségvetés tervezésénél kell megtenni,
vagy pedig a rendeleti, törvényi szabályozásnál -, amely az elfogadott és lassanként
működését megkezdő, új pedagógusképzési rendszer közoktatásbeli befogadását lehetővé
teszi, azaz a gyakorlati képzés hátterének megteremtését, az elsősorban második szakként
fölvehető speciális tanári képzettségek beillesztését a közoktatásba. Én örömmel vettem volna
már most bizonyos tételnövekedést a tehetségfejlesztés területén, ami előkészítheti például a
tehetségfejlesztő tanár alkalmazását stb., stb. 

Tehát röviden összefoglalva kérdezem azt, hogy amikor megjelennek ezek a
képzettségek, végzettségek és feladatok, akkor nem lesz-e ez egy olyan helyzet - persze,
tudom, hogy ez nehéz kérdés most -, amely azt eredményezi, hogy az adott évi tényszámokon
nyugvó költségvetésnél kell durván hozzányúlni, mert nincs benne olyan felkészítő,
elhatározott tartalékelem, amely lehetővé tenné két-három év múlva ezeknek a
költségvetésben való megjelenését. 

Köszönöm szépen. 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szakács Mihályné!

SZAKÁCS MIHÁLYNÉ DR.: Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy bár ilyen
részletesen és ilyen jól előkészítve tényleg nem kaptunk még költségvetést az elmúlt években,
de azért mindig sor került arra, hogy az Országos Köznevelési Tanács véleményezze -
legtöbbször a már elkészült - költségvetést, tehát elmondhattuk a véleményünket. Most is
nagy érdeklődéssel lapozgattam magam is. Kerestem az ismerős, már megszokott mutatókat,
és próbáltam kitalálni - nyilván gazdasági igazgatóm segítségével -, hogy milyen változások
történtek. Mi is azt a következtetést fogalmaztuk meg, hogy a szinten tartás mint törekvés
jelenik meg ebben a költségvetésben. Miután munkahelyem és feladataim és a
felsőoktatáshoz, a pedagógusképzéshez kötnek, szerettem volna arra választ kapni, hogy a
pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézmények költségvetése vajon figyelmet fordít-e
majd, egyáltalán tartalmazza-e azokat a változásokat, amelyeket a közoktatásra általában
értünk. 



17

Ezt azért kutatjuk és keressük, mert az elmúlt években bizottságaink itt az OKNT-ben
is nagyon sokat foglalkoztak a gyakorló intézmények finanszírozásának kérdéseivel.
Megfogalmaztuk, hogy a pedagógusképzés minőségi fejlesztése, egyáltalán fejlesztése csak
úgy képzelhető el, ha ahhoz megfelelően igazodik az a feltételrendszer, amely mellett a
hallgatóink gyakorolnak.

Gyuri kérdéséhez kapcsolódik az általam megfogalmazott kérdés is, hogy a fenntartók
sorában a felsőoktatási intézmények mint fenntartók hogyan kapnak helyet, milyen
lehetőségeink vannak például a kistérségi társulásoknak adott lehetőségek kihasználásában,
pályázatokban. Szinte egy elzárt, bezárt rendszernek tekinthetjük a gyakorlóintézmények
rendszerét. Csak egy példát szeretnék megemlíteni az iskolabuszok és egyéb feltételek
pályázási lehetőségei mellett: amíg a szakszolgálatokat nagy sikerrel működtetik a társulások
és támogatást is kapnak erre, addig például a mi térségünkben a gyakorlóintézmények
megfizetik a szakszolgálatokat, amire nekünk külön költségvetési keretünk nincs. Az
önkormányzat és a kistérség úgy gondolkodik, hogy ez az ő szakszolgálatuk, és amennyiben
mi is igénybe vesszük, ezért fizetni kell. Nem is szeretnék most itt komolyabban elmélkedni
azon, hogy egy íriszterápiás kisgyerek fejlesztéséért mennyit fizetnek a gyakorlóintézmények,
ami nincs egyébként benne a költségvetésükben. Tehát én is szeretném kérni, hogy egy kicsit
a gyakorlóintézmények működése oldaláról is kapjunk képet a költségvetés jelenlegi
alakulásáról.

A másik kérdésem pedig azt a közoktatási célú hozzájárulásokra vonatkozó nagyon
érthető és világos dokumentumot érinti, ami arról szól, hogy a pedagógus kötelező óraszám
emelése milyen többletkiadásokkal jár. Ez így nagyon korrekt, bár nem tudjuk, hogy
létszámban körülbelül mennyit jelent majd ebben az évben. 

Viszont számolnunk kell a 2008-as tanévben egy másik ilyen problémával is, ez pedig
az 5-6. osztályos nem szakrendszerű oktatáshoz kapcsolódik. Látom a saját környezetemben,
hogy az igazgatók egészen komolyan foglalkoznak ezzel a kérdéssel; nemcsak úgy, hogy
szakmailag hogyan készüljenek fel erre a feladatra, hanem úgy is, hogy hogyan érinti ez a
meglévő, mondjuk hagyományos értelemben felső tagozatos tanári létszámot. Amennyiben
tanítók látják el a fejlesztési, nem szakrendszerű oktatást, itt megint tanári órafeleslegek
képződnek, amelyeknek a kezelésére most egészen komoly stratégiákat kezdenek az
iskolaigazgatók kidolgozni, tehát feltehetően újabb pedagóguslétszám szabadul fel, illetve
átrendeződnek a pedagógusstátuszok. Éppen ezért azt gondolom, hogy a 2008-as
költségvetésnek egy legalább érintőleges szempontjaként meg kellene jelenni az e feladatra
történő átrendeződés finanszírozásának.

Köszönöm szépen. 

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Az egyik az eljárási javaslatom, amiben Horn Gyuri
első megszólalása nagyon impozánsan győzött meg a dolog tárgyalásmódjáról és
kezelésmódjáról; ehhez ragasztunk néhány díszt, de alapvetően a struktúrája, a konstrukciója
az OKNT állásfoglalásának az eddigi hozzászólásokból érződik. Mindenképpen azt javaslom,
hogy a mai ülésről kiadott közleményünktől válasszuk el a költségvetését, hiszen az majd
valamikor a májusi Köznevelésben megjelenik, a kommünikénk jövő szeptemberben fönn
lesz a honlapon, de a költségvetési törvény vitájához való hozzászólásunk még befolyásolhat
dolgokat, informálhatja az érdekelteket. Tehát bízzuk meg Gyurit azzal, hogy a jegyzőkönyv
alapján a saját referátumához építse hozzá a megszólalásainkat, és ezt mint a vita
összefoglalóját külön szövegben, meggyorsítva a kiadását, adjuk közre.

Ehhez képest az én „hozzáragasztékom” nagyon egyszerű és emiatt nagyon rövid is
lesz, mert egy 800 milliós tételt érint csak. De megkérdezem a jogalkotót, miből gondolja,
hogy Kodályné Péczeli Sarolta és Vasi Géza rossz közérzete politikacsinálóbb, mint Karlovitz
János rossz közérzete. Mivel magyarázható, hogy a kulturális szervezetek 650 milliós
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támogatásban részesülnek, az oktatási szervezetek nem – most az egyszer egybemosva a
felsőoktatásit és a közoktatásit; a napirend előtti vitára utalva szeretném jelezni, hogy a
felsőoktatási szervezetek kaptak júniusban pályázatot, most viszont ez egyben van, tehát nem
tudom, nem viszi-e el a felsőoktatási szervezkedés az egész 120 milliót, és marad 5 millió a
közoktatási szervezeteknek –, mi indokol ekkora aránykülönbséget? Mondom, a Péczeli
Sarolta és Karlovitz János közérzete közti különbséget vélem ebben felbecsülni, hogy a
művészvilág politikacsináló, a pedagógusvilág pedig úgyis csöndben marad. Hát nem marad
csöndben – olvastuk a mai Népszabadságot.

ELNÖK: Köszönöm szépen. 
Tisztelt Tagság! Még Barlai Katinak adnám meg a szót. Görbe László és Karlovitz

János is jelentkeznek. Udvariasságból Katinak szeretném most megadni a szót; Szüdi
államtitkár úr jelezte, hogy neki egy másik értekezlet miatt muszáj elmennie, tehát Kati után
egy rövid időre átadnám a szót államtitkár úrnak, majd nyilván folytatjuk a kört a jelenlévők
további válaszaival. Köszönöm.

Kati!

BARLAI RÓBERTNÉ: Én is csak nagyon röviden szólnék. Egy szubjektív
megjegyzéssel kezdem. Hallgatva a kolleganőt nagyon megértettem a költségvetés jelenlegi
szerkezetét, de Gyuri szemével nézve a fenntartó érveit elbizonytalanodtam. Nem értek
hozzá, tehát a költségvetéshez maximálisan nem szeretnék hozzászólni. Az intézmények
szervezeti szintjéről viszont szubjektíven hadd mondjam azt, hogy megragadott az a
kifejezése Gyurinak, hogy „az autonóm fejlesztések helyett”. Sajnos évek óta az intézmények
belső igényeinek megfelelő fejlesztésekre nincsen forrás. Delegált engem az OKNT a
TÁMOP-bizottságba, tehát kezdek belelátni ezekbe az európai uniós pályázatokba. Azt látom,
hogy ott is kényszerpályán lesznek az intézmények, tehát külső kényszerekre kell majd
változniuk, holott a szervezetelmélet tudományából ismert, hogy a szervezetben belső
igényként kell felmerülni bizonyos fejlesztési igényeknek. Sajnos ezeknek a hiányát egyre
inkább érezzük, tehát a dokumentáció olyan mértékben felnövekedett az intézményekben,
hogy a működés nem tudja követni, és ez az olló egyre nagyobb lesz. Félek, hogy az ilyen
külső kényszerre történő fejlesztések nem fogják elérni a céljukat. Ezért mondtam, hogy ez
nagyon szubjektív. Most a költségvetésben – és ez még nem hangzott el – az egyetlen forrás
ez a 720 forint, amiből szakmai szolgáltatást vehettek igénybe önként, tehát saját maguk
igényei szerint az intézmények, illetve fenntartók. Tudom, hogy ez már szeptembertől
elköltésre került, de egy megjegyzés erejéig sajnálom, hogy most már ez a forrás sincs meg.
Tehát egy kicsit a satuból hagyjuk kinőni azt, aki ki akar nőni.

Köszönöm szépen. 

ELNÖK: Köszönöm. Most Szüdi államtitkár úrnak adom meg a szót, és utána
folytatjuk a vitát.

DR. SZÜDI JÁNOS szakállamtitkár: Köszönöm. Amit Horn Gyuri mondott, én azzal
nem fogok vitatkozni. Szerintem a teljesítménymutató nem technika – itt van egy
nézetkülönbség köztünk. Hogy mennyi a pénz mögötte, az más káposzta, mert ha ez most
nem 2 millió 550 ezer forint lenne, hanem 4 millió forint, akkor mindenki tapsolna. (Horn
György: Tapsolna, de nem ennek.) Szerintem ez egy nagyon jó módszer, és pontosan azt
fejezi ki, hogy az iskolának a közoktatási törvény megmondja az 52. §-ban, hogy ennyi
kötelező órád, nem kötelező órád, egyéni foglalkozásod van - ez kiszámítható. Ehhez hozzá
lehet rendelni a pedagógus tanítási idejét, az ennyi, annyi kötelező órát, és ott van a csoport.
Ez azért lényeges, mert - ami eddig soha nem hangzott el - a 118. § (4) bekezdése szerint
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mindenki annyi órát tart, annyi pedagógust vesz föl, amennyit akar - csak ő fizeti meg. Ezért
van a teljesítménymutató. Én nem tudom, biztos van jobb finanszírozási rend - ennyit sikerült
összehozni. 

Sosem volt ingyenes az alapfokú művészetoktatás. Hozzá kell szokni, hogy itt sajnos
fizetni kell. Ennyi a pénz. Abba, hogy most jók az iskolák vagy sem, én hadd ne menjek bele,
meg abba sem, ami most folyik, mert tudod erről a véleményemet... (Horn György: Mi ketten
erről sokat vitatkozunk, mert nálunk van az egész minősítési rendszer.) Így van, nálatok van,
de ezt nem mi találtuk ki, Gyuri! Én harcoltam ellene még közigazgatási államtitkárként.
Amikor ez előjött itt, akkor mondtam, nehogy valakinek elmeséljétek, az isten áldjon meg -
erre elrohantak, és elmondták. Nem biztos, hogy szerencsés volt. 

Nem tudok mit mondani. Ezért szeretném, hogy megmaradjon ez a teljesítménymutató
rendszer, megkapják a normatívát az iskolák. Hogy ez sok vagy kevés, ezen megint lehet
vitatkozni, de ne a minősítéstől függjön, hogy valaki megkapja-e a normatíva összegét, ami
lehet sok is, kevés is - csak nem lehet a minősítéshez kapcsolni, hogy valaki megkapja a
normatíva összegét, vagy sem. És aztán hogy pályázati úton mit osztanak le, azt majd még
meglátjuk. 

A továbbképzés. Éppen most kérdeztem itt Mártától, hogy az NFT 2-ben 40 ezer
pedagógus-továbbképzést terveznek - miért kell akkor erre külön pénz? Nem is tudom, hogy
fognak ennyi pedagógust továbbképezni! Nagyon halkan mondom: lehet, hogy ezt a pénzt át
lehetne tenni máshová, mert ott van a rengeteg továbbképzés, be van tervezve! Ugyanezt
tudom mondani a fejlesztésre. Nem tudom, hogy kényszer vagy nem kényszer, de kell hogy
legyen egy állami motiváció. 27 milliárd forint van betervezve a pedagógus szakma
megújítására. Ez pályázati úton kerül szétosztásra, és az az elképzelés, hogy minden
intézmény vegyen részt ebben. Az igaz, hogy ennek a megújulásnak vannak elemei, amit
megmond a program, például azt, hogy a gyerekekkel egy kompetenciaalapú oktatásra
térjenek át, meg hogy lehetőség szerint úgy folyjék az oktatás, ahogy a gyereknek jó, és nem
ahogy a pedagógusnak. Én nem tudom, ez baj-e. Ennek a 27 milliárd forintnak ez lenne a
lényege, és ez indul - remélhetőleg - november végén. Ezt az ígéretet kaptuk. Mindenki azt
dolgoz ki, amit akar. Mindenki kidolgozhat pedagógiai rendszereket, ehhez elkészült a
Nemzeti alaptanterv, ami megjelent, és hálás köszönet mindenkinek, aki segített. Ehhez most
ki fogunk dolgoztatni a szakemberekkel új kerettanterveket, amelyeket felkínálunk minden
intézménynek. De aki ennél többet akar, az csinálhat saját maga is, összefogva a
felsőoktatással. Nagyon szeretnénk.

A pedagógus továbbképzésben könyörgünk, hogy vegyen részt a felsőoktatás. Az
egész NFT 2-ben az lenne a jó, ha jönne. De én nem tudom odaírni, csak felajánlani. Arról,
hogy a pedagógus-továbbképző intézmények még nem éreztek rá ennek a fontosságára, nem
tehetek. 

A gyakorlati képzés, a pedagógus rendszer megújulása. Most indul, olyan nagyon nem
késtünk el, mert most fogja jóváhagyni, ha jól tudom, a MAB, tehát van még min törni a
fejünket. A közoktatási törvényben benne van, hogy a gyakorló képzésben az iskola
háromféle módon vehet részt: mint gyakorló intézmény a felsőoktatási törvény szerint, a
fenntartó köt megállapodást - mint a Fazekasnál - az iskolával és a felsőoktatással, vagy az
iskola köt a felsőoktatási intézménnyel. Ez a pénz ott van a felsőoktatásban, mert ő a
megrendelő. A felsőoktatási intézménynek kell megrendelőként fellépni. Át fogjuk tekinteni,
hogy van-e itt még tennivaló, és én azt gondolom, mire előjön ez a féléves gyakorlat, meg
fogjuk tudni oldani. Ha valaki megnézi a foglalkoztatási jogszabályokat, elismertük, hogy a
gyakorlati időbe beszámít, próbaidőt nem kell kikötni - de fogunk még továbbmenni. Ez még
nekünk is új, tehát meg kell nézni, meg kell tanulni. 

A gyakorlóiskolák helyzete nem hogy rossz: jó. A gyakorlóiskolák dupla normatívát
kapnak. Be van tervezve a felsőoktatási költségvetésbe, és minden pályázaton részt vesznek,
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mindig odafigyelek. Minden rendeletben, amikor pályáztatunk, három lába van mindennek:
az egyik az 5. számú melléklet, a másik a humán, a harmadik pedig a gyakorló képzés. Én
nem tudom pályáztatni, én nem vihetem oda, hogy adjátok már be! Szomorúan mondom,
hogy volt olyan pályázat, ahol megmaradt pénz. Kétszer írtuk ki. Például a
fogyatékosintézményeknek be van tervezve több száz millió forint eszközbeszerzésre - és
megmaradt a pénz. És akkor jövőre mondjam meg azt, hogy miért nem vettek a csökkent
látóképességű gyerekeknek laptopot! Nem tudok válaszolni. Minden intézményt külön-külön
felhívtam. A gyakorlóiskoláknak is megvan ez a lehetőségük, sőt, én úgy tudom, hogy
pályáztak is - vagy rosszul tudom? (Nagy Gyöngyi Mária: Volt, aki pályázott a
gyakorlóiskolák közül.) A rendszer a pályázatok felé megy el, és szerintem ez nem baj.
Valóban, ilyen értelemben Gyurinak igaza van, hogy a pályázati rendszer nem olyan biztos,
mint a normatíva, de ellenőrizhető, és célzottan odaadható. Ezeknek a pályázati
rendszereknek, amik most benne vannak az 5. számú mellékletben, két céljuk van: egyrészt
hogy célzottan menjen, másrészt hogy meg lehessen nézni, hogy oda menjen, ahová címezve
van, és ellenőrizni lehessen. Ezt én nem tartom rossz dolognak. 

A pedagógusképzés. Valóban tervezünk, és ha megalakul ez a bizottság,
természetesen részt fog venni. Mit szeretnénk, ami úgy körvonalazódik? Egyrészt erősíteni a
minőségi elemeket, amik még nem jelennek meg annyira a közoktatásban, erősíteni az
akkreditációs elemet, az NFT-s programokkal erősíteni a felsőoktatás részvételének az
elemeit. És nagyon szeretnénk, hogy az iskolák olyan programokra menjenek, amelyek
összhangban állnak a pedagógiai programjukkal, tehát ezeket az elemeket nézzük meg, és ha
a bizottság megalakul természetesen közösen fogjuk elkészíteni. Semmi nem titkos, mindent
lát egyébként is a testület.

A nem szakrendszerű oktatásról néhány gondolat. Lassan a honlapunk már olyan lesz,
mint egy újság - csak senki nem olvassa, vagyis ezek szerint rohadt rossz újság. Ott van a nem
szakrendszerű oktatás a törvényben 2003 óta, tehát annyira nagy meglepetést nem okozott
senkinek. 2007. van, és 2008-tól indul. Jövőre újra továbbképzéseket indítunk NFT-
pénzekből - most megy a felmérés mindenhová, ahol még gond van. Itt tanár és tanító is részt
vehet, csak mind a kettőnek el kell végezni egy 120 órás tanfolyamot, hogy az életkori
problémákat tudják kezelni. Senki nincs kizárva. Vannak olyan tanfolyamok, amiket el is
fogadtunk, föl vannak téve - Sándor el tudja mondani, hogy minden epochális meg egyéb
olyan képzések vannak, amelyek már fönn vannak a honlapon, és több tízezren elvégezték.
Lehet, hogy igényel oktatásszervezést, én erre nem tudok választ adni, mert a nem
szakrendszerű oktatáshoz kevesebb pedagógus kell adott esetben, mint a szakrendszerűhöz.
De azt tudni kell, hogy a nem szakrendszerű oktatás - és elnézést, hogy a pedagógus témába
beleszólok - nem írást, meg nem olvasást jelent. Hogy hány műveltségterületre kit állítanak
be, az nem rajtunk múlik, hanem az intézményen. Tulajdonképpen fel kellene bomlani az
osztályoknak, mert lehet, hogy két-három osztályból három-négy csoport lesz, mert az egyik
gyerek tud írni, akkor azt ott nem fejlesztem, a másik tud olvasni, azt ott nem fejlesztem. Ez
nagyon jól van feltéve a honlapunkra, és nem látom ilyen gondnak - annak ellenére, hogy
elképzelhető, hogy a pedagógusfoglalkoztatást át kell alakítani. 

Ennyi volt, ami nem konkrét - mert azokat majd Mártáék megválaszolják. Én azt
gondolom, ami a költségvetési törvényben benne van, az valóban akkor hajtható végre, ha az
intézményfenntartók - és azért a teljesítménymutató erre is ösztönöz - megnézik, hogy mi a
feladat, és valóban végiggondolják, hogy az adott feladathoz mit kell tenni. És itt jön be a
kistérségi gondolat, hogy ez a rendszer igényli a feladatellátás áttekintését.

Amikor elkezdtük Gyurival, azt hiszem, ’85 körül – én akkor jöttem ide, te korábban
is itt voltál már –, akkor kevés volt az intézmény, megengedte a ’85. évi I. törvény, hogy
felnőttoktatásban teljesítsék a tankötelezettséget. Fölfutott az intézményrendszer ’90-re, csak
épp a gyerek kifutott alóla, az intézményrendszer meg megmaradt. Ez azért tény. Én is
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nagyon utálom azt a kifejezést, amit mondtál, a méretgazdaságot, tehát ebben teljesen igazad
van. Én azért mondtam, hogy ha az intézményszervezést összekapcsolják pedagógiai
gondolatokkal, akkor ez jó lehet a közoktatásnak. Tehát annak, hogy nem tudom, hol 6000 fős
általános iskolát hoztak létre, én nem látom értelmét – ezt le is írtuk –, szakmai, tartalmi
vonatkozása nincs. De ha mondjuk egymás mellett van – tudok ilyen várost, csak senkit nem
akarok megbántani – 50 méterre az általános iskola meg a középiskola és 100 méterre a
szakiskola, nem biztos, hogy ennek három iskolának kell lenni. A tanulónak az lenne az
érdeke, hogy egy legyen, hiszen az van a törvényben, hogy nincs felvételi eljárás a többcélú
intézményben, és ott a fenntartó meg az intézmények össze tudják hangolni a programokat
egymással, ami azért nem lenne baj.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. A válaszadás előtt még a további hozzászólókat szeretném
megszólalási lehetőséghez juttatni. Karlovitz János és Görbe László jelentkeztek.

Karlovitz János!

DR. KARLOVITZ JÁNOS: Nagy tisztelettel, miután ezeken a számsorokon
kiigazodni laikusként aligha tudok, három globális kérdés vetődött fel bennem és három apró
konkrét kérdés.

Az egyik globális kérdés az, hogy hol is áll a büdzsében az oktatás ügye, vagyis
körülbelül hány százalékot költünk mi oktatásra a teljes nemzetgazdasági büdzséből, ez az
elmúlt évekhez képest emelkedik vagy csökken, és nemzetközi viszonylatban hol tartunk
ebben. Vannak erre statisztikai adatok nyilván, de most az emberben fölmerül – fejből nem
tudom –, hogy hogy is állunk.

A másik: érdekelne az, hogy tulajdonképpen hol tart most ez a költségvetés, tehát
mennyire lehet még beleszólni, mennyire nagy a mozgástér, hogyan is alakul ez. Nyilván
vannak különféle szakterületek, amik küzdenek egymással, próbálnak kiharcolni maguknak
többletet. Az oktatás milyen erős ilyen szempontból, a parlamenti bizottságokban, a
parlamentben meg tudják-e védeni az illetékesek ezt a jelenlegi egyensúlyi állapotot? Mert ez
egy egyensúlyt mutat egészben véve. Vagy még ezen kisebb-nagyobb harapások keletkeznek?
Tehát hol tartunk most? Egyáltalán amit mi mondunk, abból valami még megvalósulhat-e,
vagy már nem? Ez egy érdekes kérdés.

A harmadik pedig az, hogy mennyire kontrollált ez a gyakorlattal. Ugyanis itt az
ember nyugodtan ül az íróasztal mellett, és a számoknak örül vagy a számokat tisztelettel
nézi, de amikor kimegy a gyakorlatba, akkor mindenhol a panaszt hallja; az osztálylétszámok
növekednek, nemhogy csökkennének, a pedagóguslétszám csökken, az óraszámok
növekedtek, a bürokrácia nagyobb. Például ilyen apró kis tételeknél, mint a pedagógiai
folyóiratok, mindig csökken a támogatása a működő dolgoknak, ugyanakkor pedig rettenetes
pazarlást érzek olyan dolgokban, amit Barlai Kati már pedzett, hogy vannak EU-s pályázatok
meg programok, amiket már előre lejátszottan kell végrehajtani, szóval kényszerpályán
haladnak, mert előírják, hogy ilyen tanfolyam, olyan tanfolyam, amit a pedagógus nem eszik
meg, nem akar megenni. Tehát egy kicsit a gyakorlattal össze kéne ezeket a terveket hangolni,
mert úgy tűnik, hogy nagy ellentmondás, olló van a pedagógusok szándéka és igénye között
meg az iskolák igénye között, amit várnak, és amit kapnak, mert olykor krétára sem telik, de
hatalmas összegek mennek mondjuk multimédiás eszközökre, ami önmagában jó, csak nem
mindig van összhangban az iskolák igényével.

Fölvetnék még három apró, kisebb kérdést. Az egyik: ha jól látom itt a részletes
számsorokban, a felsőoktatási költségvetésben van kutatási alap, kutatásra fordítható összeg,
de az nagyon-nagyon kevés.
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A másik: a civil szervezetek támogatásánál itt van egy elég nagy szám, 150 millió, de
nem tudjuk igazából, hogy ez hogyan is valósul meg, mert mire odaér, hogy pályázat lesz
belőle vagy támogatás, addigra bizony nagyon leapad. Van ilyen, hogy oktatási alapítványok,
közalapítványok támogatása. Egy kicsit számunkra is érthetetlen, hogy hogyan függenek ezek
össze.

Harmadikként egy egészen apró kérdésem volna még. A pedagógus-díszdiploma – én
most találkozom szégyenszemre ezzel a fogalommal először – az mi is? Nyilván van ilyen,
most megkérdezném.

Még egy utolsó. Ilyen konkrét tanácsokra, mint a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs
Bizottság, a Felsőoktatási Tudományos Tanács, konkrét előírások vannak a költségvetésben.
Lehet, hogy én nem találom vagy nincs benne az OKNT és a közoktatási bizottságok
büdzséje. Ez hogyan történik? Valószínű, hogy nincsenek külön rovatban. De akkor milyen
rovaton belül vannak, és nem lehetne-e ezeket esetleg nevesíteni?

Valamint egy utolsó utáni kérdés. Természetesen örülünk a gyógypedagógiai
tankönyvek fejlesztési támogatásának, de meglepve látom, hogy itt a költségek többsége
személyi kiadásokra van tervezve, holott szerintem a dologi a nagyobb: előállítás,
nyomdaköltség, satöbbi. Tehát nem tudom, hogy ez majd hogyan jön ki, mindenesetre az,
hogy egyáltalán ilyen rovat bekerült a költségvetésbe, örvendetes.

Köszönöm szépen. 

GÖRBE LÁSZLÓ: Röviden szeretnék szólni. Az első pont, amiről beszélnék, az,
hogy akárhogy számoltuk ki a normatívákat az iskolákban – több iskolában is megcsináltuk –,
általában 5 százalékkal kevesebb lett, mint az előző évi. A mi számítási rendszerünkben
ezekkel a mutatókkal és mindennel együtt kiszámolva ez ennyi. Ha hozzátesszük, hogy a
Nemzeti Bank előrejelzése szerint pillanatnyilag körülbelül 7 százalékos lesz az infláció,
akkor nem hiszem, hogy a szinten tartás továbbra is lehetséges lesz.

A másik: végre a tankönyvtámogatást rendbe kellene tenni, mert mi iskolák azzal
találkozunk, hogy egy csomó embernek a fejében még mindig az él, hogy ingyenes a
tankönyv. 10 ezer forintból ingyenes tankönyvet nem lehet csinálni. Egyrészt nyilván
minőségi tankönyvet kell kiadni ahhoz, hogy több időre ki tudjam adni a gyerekeknek, mert a
gyerek elhasználja a tankönyvet, és ezért az nagyon sokszor nem adható ki még egyszer.
Másrészt azért el kellene gondolkodni azon, hogy a szegény, leszakadó rétegtől
visszavegyük-e a tankönyvet, mert akkor nem marad nála semmi ahhoz, hogy tovább tudja
képezni magát. Ezen kellene komolyabban elgondolkodni.

A harmadik: a művészeti képzésnél nagyon egyetértek államtitkár úrnak azzal a
felvetésével, hogy a minősítést tegyük félre egy kicsit, mert nagyon sok helyen nincs tanári
képzés, hogy minősített tanára legyen egy intézménynek. Konkrétan bizonyos művészeti
ágakban nincs képzés, nem tudják beiskolázni a tanárt, hogy megfelelő képzettsége legyen.
(Megérkezik Dr. Cseh Sándor.)

A másik egyszerűbb. A közalapítványnál kivették az eszközbeszerzés támogatását. Ha
kompetenciaalapú képzésre szeretnénk áttérni, annak lesz eszközigénye, és hogyha ezt nem
kezdjük el fejleszteni, akkor nem fogunk áttérni, akkor legfeljebb annak nevezzük, de nem
csináljuk. 

A harmadik kérdésem: júniusban nagyon komoly vitát folytattunk a 22 órás képzésről.
Lassan azt látjuk, hogy igazából olyan nagyon komoly segítséget nem kap a pedagógus a
továbbképzéshez, nincs energiája, ideje, hogy továbbképzésben részt vegyen. Az a tízezer
forint továbbképzési pénz biztosan nem váltható ki, tehát itt valahogy egy hosszú távú
koncepciót kell kidolgozni, hogy hogyan tudjuk továbbképezni, mert egyszerűen le fog
maradni, és automatikus minőségi csökkenés lesz néhány éven belül.

Köszönöm szépen.
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ELNÖK: Köszönöm. Závodszky úr!

DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Korábban haboztam, gondoltam arra, hogy bizonyos
számokat talán nem ártana a látókörünkbe vonni. Jelen pillanatban egy nagyon szűk idő- és
problémakörben mérlegeljük azokat az anyagokat, magát a közoktatási fejezetet. Aztán
Karlovitz János kérdése eldöntötte, hogy ezeket a számokat a látókörünkbe vonom. 

A 2007-es költségvetésben, ha jól tudom - az Országos Közoktatási Intézet anyagában
néztem meg - 4,27 százalék volt a közoktatás kifejezett részesedése. Ha ebből a tisztán az
állami intézményeket kivesszük, akkor az csak 3,1 százalék. Ez persze nem korrekt, mert
ebben a 4,27 százalékban - a jelen lévő köztisztviselők ezt jobban tudják, de azért nem árt,
hogyha a jegyzőkönyvbe és a mi látókörünkbe is újra bekerül, és kollégáim is ismerik ezeket
a számokat - nem lenne korrekt, ha nem hangsúlyoznánk, benne vannak a nem állami -
egyházi, alapítványi stb. - intézményeknek juttatott támogatások. és ha ezeknek a
teljesítményét - ha szabad így mondani - a teljes közoktatási intézményrendszer és különböző
feladatok teljesítményéhez hozzáadjuk, akkor az több, mert ott nem állami, hanem egyéb
közösségi stb. források is bekerülnek. Ezzel kapcsolatban érdemes lenne tovább beszélgetni
arról, hogy akkor mennyire indokolt néha az a megfogalmazott igény, hogy az egyházak,
alapítványok talán kevésbé tartsanak igényt állami támogatásra, ugyanis nagyon jól
hasznosulnak, amennyire én meg tudom ítélni, ezek a költségvetési források, különböző
egyéb anyagiakkal párosulva.

Nem tudnám olyan szakmai színvonalon elmondani a kritikus megjegyzéseket, mint
Horn György tanácstag, de ezek elhangzottak. Ténykérdés, hogy ha a pedagógus bérekkel, az
óraszámokkal kapcsolatos összeget nem tekintjük elvonásnak - vagy egy korábbi elvonásnak
tekintjük -, akkor ez a 0,8 százalékos emelkedés egy 6-7 százalékos reálértékben történő
csökkenést jelent. Hogy aztán a belső arányok milyenek, ezzel kapcsolatban sok olyan
megjegyzés hangzott el, amihez én nem is igazán tudok hozzászólni a saját tapasztalataim
vagy szakmai ismereteim alapján. Abban sem vagyok biztos, hogy ez a primitív szám, hogy
ha ennyi a százalék, akkor az valóban reálértékben ekkora csökkenést jelent-e - ebben sem
vagyok biztos, de hogy reálértékben csökkent, azt Horn György elég meggyőzően kifejtette.

Ami tulajdonképpen az érdemi mondanivalóm, hogy ez a 4,2 vagy 4,3 százalék hogy
viszonyul a korábbi időszakokhoz. Nem árt leszögezni, hogy például 1990-ben ez a szám 4,9
százalék volt. Ezeket nem pártdokumentumokból, hanem az akkori állami dokumentumokból
idézem. Ez a szám 1994-ben 7 százalék fölé emelkedett. Ennek két oka volt természetesen.
Egyrészt a hazai össztermék is csökkent, de ez egy értékválasztás volt, hogy ezen belül
egyébként az egészségügy részesedése nem csökkent, hanem reálértékben és abszolút
értékben is növekedett. Ez okozta, ez magyarázta ezt a bizonyos növekedést. Itt tehát egy
folyamatos, jelentős csökkenés volt, ami a számok alapján úgy tűnik, hogy 2008-ban sem áll
meg. Ez egy látszat, lehet, hogy nincs egészen pontosan igazam. 

Amiről ez az anyag meggyőzött engem - és ezt őszintén mondom -, hogy az OKM
köztisztviselői kara magas színvonalon dolgozik, függetlenül attól, hogy vannak bizonyos
részek, amelyekhez nem is igazán tudok hozzászólni. Ez teljesen nyilvánvaló. Teljesen
nyilvánvaló számomra, hogy az OKM megpróbálja a terület érdekeit védeni. Itt sajnos van
egy értékválasztás - és még csak nem is a politikai pártok értékválasztásáról van szó. Vannak
területek, amelyek a társadalom számára fontosak. Nyilván sokan ismerik azokat az
attitűdvizsgálatokat, amelyeket különböző politikai pártok készíttetnek, hogy a társadalmat, a
szavazókat milyen kérdések érdeklik. Ebből kiderül, hogy az oktatás lekerült a 9-10. helyre.
Jövőbe látó politikusokra volna szükség, és ilyeneket - teljesen függetlenül attól, hogy most
melyik tábor regnál - nem igazán látok. Itt a napi politikától elvonatkoztatva, a következő
választásoktól elvonatkoztatva ezeket a stratégiai döntéseket kellene meghozni. Mert egészen
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biztos, hogy a részletektől eltekintve a magyar társadalom felzárkóztatása az adott
szerkezetben nem elég. Amennyiben történészi szemmel szabad nagyképűen mondani,
valószínűleg nőni fog, hiszen Magyarország leszakadása a legutóbbi időkig nem csökkent,
hanem nőtt, mármint a legfejlettebb országokhoz képest. 

Karlovitz János azt is feszegette, hogy hogy viszonyulunk a környezethez vagy az
európai országokhoz. Nagyon félrevezetők lehetnek ezek az összehasonlítások: mindig a saját
országunk problémáiból és viszonyaiból kell kiindulni. Ezek a kitekintések inkább olyan
tájékoztató és inspiratív elemek. Mostanában mindig az OECD-átlagra hivatkoznak, mert a
magyar költségvetési részesedés nagyjából egyezik az OECD-átlaggal - de az Európai Unió
átlaga alatt van, noha az Európai Unió átlagában is már benne van Románia és Bulgária is! Ha
összevetjük magunkat, akár csak Lengyelországgal, a magyar társadalom szerkezete más, a
különbségek nagyobbak. Egyáltalán nem biztos, hogy a hasonló részesedés megoldja a
magyar problémákat. Egyáltalán nem válasz az, hogy a szovjet világrendszerből érkező
utódállamokban hasonlóan döntenek. Akkor hasonlóan rosszul döntenek. Ez nem ment fel
minket, hogy esetleg Szlovákiával vagy Csehországgal - most nem tudom pontosan - hasonló
módon döntenek, és hasonlón a részesedés. Megint nem érdekes, hogy Finnországban más ez
a részesedés, de hogyha azonos lenne is, a nemzeti jövedelem tömege pontosan ötszörös,
tehát óriási összegekről van szó. Ettől függetlenül természetesen tudjuk, hogy Finnországban
speciel magasabb a közoktatás részesedése.

Most olvastam Sárközynek a programművét - magyarul is el lehet olvasni -, hogy
meghirdeti Franciaországban, ahol elmondja, hogy micsoda problémák vannak - elfogadnánk
a francia problémákat, bár bizonyos hasonlóságok tényleg vannak - 15-17 fős
osztálylétszámokat tűz ki célul a minőségi közoktatás érdekében. Nálunk – nyilván tudjuk –
ellenkező tendencia van. Nagyjából ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm szépen. 

DR. MIHÁLY OTTÓ: Egy nagyon rövid kérdésem lenne direktben államtitkár úrhoz.
Két módon vetődött fel itt a működési költségek kérdése és a fejlesztési költségek kérdése.
Egyfelől a jelenlegi, adott helyzetben. Az én kérdésem arra vonatkozik, hogy hogyan látja ezt
államtitkár úr két-három éves perspektívában. Sorozatban jelenik meg ugyanis az a megoldás,
hogy kiépítünk működési rendszereket, például az értékelési rendszerhez, ezeknek a kiépítése
fedezve van, de a működtetésük fedezete nyilván nem lehet az EU-pénz, mert az fejlesztésre
szolgál. Ezért ebben és még egy sor dologban nagyon rövid perspektívában nemhogy ’14-től,
hanem már ’10-től nem látom, hogy ezeknek a működése hogyan épül be a rendszerbe. Nem
következik-e be az nagy volumenben, amit megérünk mi fejlesztők rengetegszer, hogy meg
tudjuk csinálni a dolgot a maga kis léptékében, erre megkapjuk két-három éven keresztül a
pénzt, és utána ott kell hagynunk az egészet, mert magát a beépülést már tulajdonképpen
senki nem támogatja ebben a dologban? Van-e ilyen veszély? Eközben azt olvasom az
anyagokban, hogy arra ne számítsanak belátható időn belül, hogy a magyar költségvetés
ezeknek a működtetését át tudja vállalni.

ELNÖK: Megköszönöm a hozzászólásokat. Államtitkár úrnak valóban mennie kell.
Most, hogy egyelőre nincs további hozzászólás, ha megengedik, egyetlen mondatot mint saját
konklúziót tennék hozzá, és utána átadnám államtitkár úrnak a szót. Én ugyanazt a
megjegyzést erősíteném, amit Mihály Ottó is hangsúlyozott, hogy alapvetően az látszik a
költségvetés működésében most már néhány éve – szerényen az mondhatjuk, hogy legalább
két éve –, hogy valamilyen restriktív hiánygazdálkodás próbálja a bázishelyzetet továbbvinni
kis csökkenéssel, mert azt azért objektíven meg lehet állapítani, hogy szerény csökkenéssel
egy adott bázishelyzet az, ami tovább pörög. A benne levő nagy hivatkozás a
létszámcsökkenés, ami mellett az intézmény-összevonások meg társulások útja, tehát a
nagyobb intézmények létrehozása látszik menekülési útvonalnak. Államtitkár úr is nekem



25

nagyon pozitív módon fogalmazta meg, hogy a 6000 fős általános iskola nem valószínű, hogy
szakmailag egy jó cél. Jelen pillanatban a rendszer úgy működik, hogy a finanszírozás mindig
a nagy létszámra hat és a nagy összevonásokat támogatja.

Szakmai oldalról teljesen egyértelmű – és ezen az OKNT mintha nem is vitatkozott
volna, vagy nem látszott ellenvetés ezzel kapcsolatban –, hogy nem a nagy létszámok
irányába való elmozdulás az, ami a szakmai fejlesztést segítheti. Sőt a nemzetközi tendencia
kifejezetten a személyre szabott és az egyéni fejlesztés – a megszületett nagyon pozitív
hangvételű NAT 2007 is abba az irányba mutat, hogy az egyénre szabott és az egyéni
képesség- és kompetenciafejlesztés a legfontosabb –, de erről szólnak még az EU-s
továbbképzések is, tehát mindegyik egy más tendenciát támogat, mint amit a magyar
költségvetés az oktatás egész területén előirányoz. Ez a kérdés úgy vetődött fel bennem, hogy
ezek szerint ha az egyre csökkenő finanszírozás egyik alapja a fogyó létszámból felszabaduló
forrás, a másik pedig az óraszámemelés és a túlórák csökkenése, akkor ez nem teljesen jól
látható át hosszú távon. Ez a forrás akkor lesz tökéletes, amikor nullára csökken a tanulói
létszám – mert onnantól megoldódik a hiány –, vagy ha a tanári óraszámok emelkednek olyan
magasra, hogy a mostaninak a töredékéből lehet finanszírozni a rendszert? Én csak azt
szeretném jelezni, hogy szakmai értelemben egyik sem vezet az eredetileg a reformokban
meghirdetett hatékony, eredményes, írást, olvasást és kompetenciákat fejlesztő
reformgondolkodással. Ez a fajta koncepció és ez a finanszírozási rendszer válságkezelésnek
tűnik, én ezt szerettem volna egyedül kimondani, és a Mihály Ottó által felvetett kérdést
erősíteni, hogy milyen távlatban képzelhető el, hogy az eredeti reformcélkitűzések mögé a
fenntarthatóság és a rendszer működtetésének a koncepciója jelenik meg.

Átadom a szót államtitkár úrnak.

DR. SZÜDI JÁNOS szakállamtitkár: Köszönöm. Néhány részlet és egy-két olyan
dolog, ami koncepcionális, amire nem adtam választ. A szakközépiskolában nincs benne a
gyakorlati képzés, az is egy gesztus, hogy a 9-10. évfolyamokra kapják, mert a szakiskolába
sikerült becsempésznünk egyet a gyakorlati képzésnek – későn rohantam át az oktatási
bizottsághoz. Itt van a törvény, mutasd meg nekem, hogy hol a gyakorlati képzés; de hidd el
nekem, hogy nincs benne. Ott ültem, amikor a 9-10.-re gyakorlati képzést akartak beírni, és
sikerült megoldani, hogy a gyakorlati oktatás mégis csak a közoktatás része legyen, és ne a
szakképzésé. A szakközépiskolából sikerült kihúzatni, tehát eleve a 9-10.-re járó pénzeszköz
is olyan. Hidd el, Gyuri, de szívesen megnézem veled, ha lejössz, itt van előttem a törvény.
De nem mondom tovább most, majd megbeszéljük.

Volt még egy kérdés, hogy miért van a művészeknek sok pénze a fejezetben. Azért,
mert a művészek nem kapnak normatívát, tehát ez az egyetlen pénzeszköz, amit kapnak.

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Ott van a Nemzeti Kulturális Alap, ahol a diákoknak
vásárolt giccsek giccsadójából van a kultúrára pénz. Tudjátok, hogy én szeretem, de…

DR. MIHÁLY OTTÓ: De arányában ez nem vethető össze azzal, ami…

HORN GYÖRGY: De itt a civil pénzekről van szó.

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Ez a civil. Nem a kultúrára tett pénz, hanem a
kulturális szervezetek: Írószövetség, satöbbi.

DR. SZÜDI JÁNOS: A kulturális szervezetek mint intézményfenntartók és
feladatellátók nem kapnak máshonnan pénzt. Tehát én erre ennyit tudok válaszolni. A kultúrát
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nem bántjuk, összefonódunk vele, az oktatási kultúra össze kellene, hogy fonódjon a
kultúrával.

Hogy nincsen művészeti képzés? Nem kéne olyan képzést indítani, amihez nincs
pedagógus. Másrészt vannak olyan átmeneti szabályok hátul a 118. § környékén, amelyek azt
mondják, hogy ha nincs képzés, akkor a művészetet művészeti szakközépiskolában
felkészített, mondjuk úgy, pedagógus is oktathatja. De ezt csak tájékoztatásként mondom.
Igen sok probléma volt a művészeti oktatásban.

Amit én szeretnék mondani, az a következő. Sajnos el kell mennem, ezért nem is
mondom el nagyon részletesen. Én azzal nem nagyon tudok egyetérteni, hogy egy 900
milliárdos tételből csak azt lehet megoldani, amivel a pedagógusok rohadtul egyetértenek. Én
azt gondolom, azt kell megoldani, ami a tanulónak jó. Például az NFT-s programok ahhoz
kötődnek, a 27 milliárd, hogy továbbképzésben kell részt venni. Úgy gondolom, hogy ez egy
jó dolog. Amit mi segíteni szeretnénk, az az – és ez is majd része lesz ennek a rendeletnek,
amit remélem, támogat majd a bizottság –, hogy ha lehet, a képzés helyben legyen. Most az
NFT 1-ben bebizonyosodott, nem volt jó gyakorlat az, hogy két-három pedagógust kiképeztek
azzal, hogy ők majd kiképzik a nevelőtestületet, mert mire kiképezték volna, addigra
elmentek. Én most azt kértem a kollegáimtól, úgy próbáljuk megcsinálni, hogy amit csak
lehet, a nevelőtestület kapjon meg együtt, oda menjenek ki a képzők.

Ehhez kellene a felsőoktatás. Nem akarok senkit bántani, de meg tudja csinálni, hogy
mondjuk kimegy a felsőoktatási intézmény, és kompetenciaalapú képzésre kiképzi az ott
lévőket? Nem kell válaszolni. Ezt szeretnénk. Erre sok más nem igazán jöhet szóba. Nagyon
jó lenne, hogyha a felsőoktatás tudná venni a lapot, és jönne, és segítene nekünk ebben az
egészben. Tehát ilyen irányba szeretnénk ezt elvinni. 

És aki engem ismer 1985 óta, Szüdi Jánosnak hívnak most is, tehát nyugodtan lehet
mondani. Ezt megbeszéltük már, hogy nem kellene államtitkározni. Mindenki azt mond, amit
jónak lát, de én jobban meghallom, őszintén, meg föl is ismerem, hogy rólam van szó. 

Mindig is azon igyekeztem, hogy az intézményi önállóságot védjük. Csörögnél
összeomlottam... Én még nem találtam meg a választ erre a problémára, és nem találtam meg
a választ arra a problémára, hogy a roma tanulókat egyszerűen nem fogadja be a rendszer. Én
nem tudom, hogy mit kell tenni. De hogy fel kell készíteni az iskolákat arra, hogy befogadó
iskolák legyenek - és ez nem azon múlik, hogy nekem tetszik vagy nem tetszik, mert az NFT-
programok jelentős része arra irányul, hogy képes legyen a pedagógus felismerni, ha egy
tanulónak rossz a bal füle, ezért a jobb oldalára kell állnia, ne a bal füléhez; hogy felismerje a
pedagógus, hogyha a gyerek nem lát, ne a hátsó padba ültesse, hanem az elsőbe, mert talán
nem kap egyest. Tessék elhinni, van ilyen probléma! Hogy össze tudják ültetni - lehet, hogy
túlzok... (Barlai Róbertné: Csak képzéssel nem lehet ezt megoldani.) De azzal is. Sok
mindennel - ezzel is. Nemcsak képzés van. Van egy szolgáltatói kosár, vannak mintaiskolák,
és azt szeretnénk, hogy legyen egy ilyen hálózat, amiben minden intézmény részt tud venni.
Ebben van eszközbeszerzés, van fizetési lehetőség a résztvevő pedagógusoknak, van
fejlesztési pénz. Azért mondtam, hogy én nem látom ilyen borúsnak a helyzetet, mert ha ezek
a programok beindulnak, szeretnénk, hogy ebben az összes iskola részt tudjon venni, és
minden iskola kaphasson eszközfejlesztést is ehhez, kaphasson továbbképzést, és egyéb
programokat, amikkel ezt elő lehet segíteni. 

Az ingyenes tankönyv. Ehhez én most nem tudok hozzászólni, hogy jó-e a tankönyv
vagy nem jó, de higgyék el nekem: tizedik éve 7 milliárd forint megy erre - most csak 6,8 -, és
semmi nyoma nincs a rendszerben. Nem lehetne ezzel a pénzzel egy kicsit mást csinálni?
(Dr. Závodszky Géza: Sokszor elmondtuk már.) De tíz éve benne van a jogszabályban, hogy
az iskolai könyvtárakat fejlesszék ebből. Szótárakat lehet venni, azok elég tartósak.
Szöveggyűjteményeket lehet venni - a térképeket már nem merem mondani, mert sűrűn



27

alakulnak át az országok, de azért az is viszonylag tartós. Vannak olyan elemek, amikkel
lehetne segíteni ezen a problémán. 

Ennyit ismertem fel, ami nem konkrétan ehhez tartozik. Azért sajnálom, hogy el kell
mennem, mert tudom, most majd fognak nekem válaszolni: nem is igaz, hogy a pedagógus
nem ismeri fel a gondokat. Tessék elhinni, hogy augusztus 28-án, amikor azon kellett rágni a
körmünket, mert ilyen még nem volt 1981 óta, hogy tanköteles gyerekek nem kezdték meg az
iskolai oktatást, és a teljes közoktatási törvényt szétverték, mert a polgármester leszólt az
iskolába... Nem mondom a várost: kiderült hogy üres az osztályok háromnegyed részig, és
úgy kellett könyörögni, meg nem tudom, milyen alkukat ajánlani hét gyerekért. Nem tudom,
mit kell ehhez lépni, de az teljességgel bizonyos, hogy nagyon sok dolgot kell tenni, és ehhez
az NFT tud segítséget nyújtani. Azért mondtam, hogy a költségvetés egy dolog, a fejlesztés
még egy dolog, és itt a kettőt együtt kellene látni - csak nem hoztuk most magunkkal a
fejlesztési programokat.

Köszönöm szépen a türelmüket, és elnézésüket kérem, hogy el kell mennem.

ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem, hogy megadhatom-e a további válaszokra a szót,
vagy még van hozzászólásunk, kérdésünk.

SZAKÁCS MIHÁLYNÉ DR.: Egy válasz segítségképpen. A felsőoktatási civil
szervezetek pályázatait elbíráló bizottságban dolgozom, és az utolsó fillérig kiosztottuk most
a pénzeket, ami rendelkezésünkre állt. Ezt János kérdezte, ezért szerettem volna elmondani. 

ELNÖK: Megadom a szót a további válaszokra, részletekben. (Dr. Szüdi János
távozik.) 

BENCZE PÉTERNÉ: Lehet, hogy nem mindent sikerült felírnom. A
részletkérdésekkel kezdem.

A szakkönyvvásárlás támogatása tervezési kategória három éve, és a
költségvetési törvényjavaslat 60. § (2) bekezdése tartalmazza a szakkönyvvásárláshoz
kapcsolódó támogatást, amit kötelezően meg kell tervezni. (Közbeszólás: Tehát van?)
Hogyne lenne! Ugyanitt van a keresetkiegészítés, tehát nem veszett el sehová.

Nem részletkérdés, de ha már itt bekarikáztam magamnak: mit lehet még
döntögetni? A költségvetési törvényjavaslat tárgyalása túl van az első körös módosító
javaslatokon. Az első körben a költségvetéshez „csak” 500 módosító indítvány érkezett
be. Ilyenkor abból tudunk dolgozni, hogy július 31-én van egy lemondás-pótigénylése az
önkormányzatoknak. Most több helyen annyira nem volt előkészítve a 2007/2008-as
tanév, hogy a lemondás-pótigénylés utáni számadat nagyon bizonytalan. Ha az első
körön túl van a szavazás, a sima módosítón, akkor következik a kapcsolódó módosító, és
az után a még kapcsolódó bizottsági után, november 30-ával - de tudomásom szerint 27-
én - fog dönteni az Országgyűlés első körben a sarokszámokról. Addig lehet fejezetek
között előirányzatokat átcsoportosítani. A második kör után már csak fejezeten belüli
mozgástér marad. Azt lehet látni az ötvenakárhány módosítóból, amit többnyire nem a
koalíciós partnerek adtak be, hogy az alapfokú művészetoktatást mindenképpen
mozgatni akarják valamerre, a teljesítménymotivációs alapot növelni szeretnék, a
minőségmérés-értékelést előrevinni, több módon, akár fejezeti, akár önkormányzati
pénzekkel. Aztán oda-vissza, ellentétes irányú javaslatok voltak, mert mindennek a
forrása egyik oldalon vagy az informatika, hogy abból elvinni, más oldalról viszont egy
módosító meg hatalmas nagy összeget akar hozzátenni.
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Ez a négyféle ügy, ami igazából, úgy látom, hogy most a parlamenti
tárgyalásokban ötösével-tízesével mozogtak a módosító indítványok. Nyilván olyanokat
nem mondok, hogy vigyünk oda még 250 milliárdot. Az első kör végéig lehet valami
pénzt csinálni, az első kör után már csak belül lehet akármit mozgatni.

Van egy nagy stratégia a fejlesztésre és a működtetésre. Azért az arány nem
forint. Szerintem az nagyon jó, hogy már nem 3 százalék az egész önkormányzati
büdzsében a fejlesztések aránya, mint pár évvel ezelőtt. A pénz, hogy nominálisan
mennyi, azt nem szeretném vitatni: infláció, dologi, satöbbi. ’90 óta, amióta én a
költségvetési törvényjavaslat előkészítésében részt veszek, egyetlenegy olyan évünk volt,
amikor dologi automatizmus szerepelt a költségvetés központi tervezési paraméterei
között. Erről többet nem szeretnék mondani.

A pénz arányairól azt tudom mondani, hogy a szabályozott forrásokból csak a
normatív módon elosztott szja és a normatív 101-en áll, tehát a szintje igazából
megmarad. Az más dolog, hogy a 26,4 milliárd forint nem egy olyan elvonás, hogy ki kell
adni azt a pénzt, csak elveszek belőle 26,4 milliárd forintot, hanem tényleges
megtakarítást hoz az, hogy ha nem 20 órát dolgozik egy pedagógus a gyerekekkel,
hanem 22 órát, akkor tíz pedagógus kitermel egyet. Tehát ez ilyen egyszerű.

A harmadik: nem lehet azt mondani, hogy ha többletfeladatom lesz, akkor kérem
rá a pénzt, amit pedig máshol megtakarítok, azt pedig hagyjuk ott. Azért itt nem szabad
elfelejteni, hogy nemhogy több százezerrel, hanem több mint félmillióval csökkent a
gyerekszám. Tehát maga az ellátórendszer szűkül, miközben a szociális rendszer
növekszik. Az, hogy fajlagosan folyamatosan növekedjen az egy gyerekre jutó
ráfordítás, mégsem lenne túl jó, vagy nem biztos, hogy bírná ez a költségvetés.

Azt én legalábbis itt nem hallottam és remélem, hogy véletlenül sem mondtam,
hogy költségvetési reform. (Horn György: Én mondtam.) Merthogy ez nem a
költségvetési reform, semmi köze a közoktatás mostani szabályozásának a költségvetési
reformhoz. A költségvetési reform más asztaloknál, más keretek között zajlik. Hogy a
közoktatásban a pénzügyi szabályozásban kinek hogy kell beszámolni, meg ezután
milyen keretek között fog folyni a tervezés, vagy milyen struktúrában, az egy
költségvetési reform lesz egyszer, de itt senki nem mondta, hogy a közoktatásban volt
valami költségvetési reform. Ez nem reform, ami itt történt, és ezt senki nem mondta, itt
még most nem is annak kéne lennie. Ha van reform, az közigazgatási, önkormányzati –
ilyenekről tudok, hogy ilyenek készülnek.

Senki nem mondta azt sem, hogy ez csoportfinanszírozás, mert ez valóban egy
gyerek alapú finanszírozás. Azért nem pénzkivonás, mert ugyanúgy minden gyerek
számításba kerül ott, ahol van, ott, ahol tesznek vele valamit, csak maga az üzenete a
lényeg, amit Szüdi János államtitkár úr mondott, hogy viszont ez egészen határozottan
kifejezi a közoktatási törvény 118. §-ának két bekezdését. Az egyik azt mondja, hogy a
közoktatás forrásait az állami támogatások és a fenntartó hozzájárulásai együtt
teremtik meg, ezt egészíti ki az intézmény saját bevétele, valamint a tanulói
szolgáltatásokból beszedhető díjak. Ez van az egyik bekezdésben. Az állam meg azt
mondja a másikban – nem idézem még egyszer –, hogy mindent lehet csinálni, többet,
jobbat, szebbet, de az elvárás az, hogy az átlaghoz képest tudja mondani. Ez úgy néz ki,
hogy egy kitöltetlen csekket kioszt az állam, és mindenki azt írja bele, amit gondol.
Tehát ettől van ez a bizonyos átlag, másképp tényleg nem bír működni.

Maga az, hogy most a kistérségi társulás egy erősen támogatott ügy lett, nem
köztisztviselői ügy. Én csak egyet szeretnék helyesbíteni, hogy a kistérségi társulásban
azért nem minden feladat támogatott. Az ösztönzés célzott, fókuszálva van, hogy mit
akar elérni. Lehet, hogy később még többet bír, mert nincs kiterjesztve megyére sem,
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térségi feladatokra annyira, kivéve az egységes iskola ügyét, tehát nincs benne többek
között a művészetoktatás sem. Egyelőre ez egy nagyon fókuszált és most érő vagy a
gyerekcipőből úgy-ahogy kinövő támogatási forma, tehát éppen most a művészetoktatás
se így, se úgy nem lenne támogatott.

Én is emlékszem arra, hogy valóban volt ilyen, hogy 4,9 százalék meg 7 százalék,
szóval voltak ilyenek. (Dr. Závodszky Géza: 7,2 százalék volt.) Igen, és akkor elkezdett
lemenni. Annak idején, amikor az embernek volt ideje kutatni, akkor még ilyen
számokkal bírt foglalkozni, de most már csak dolgozni bír. Ettől kezdve én csak egy
könyvet tudok a kezembe venni, és ez egészen hivatalos. E szerint az évkönyv szerint a
GDP 5,3-5,4 százalékát fordította 2005-ben közoktatásra az ország - erről vannak
tényadatok ebben a könyvben -, ettől volt jobb 1990-ben, mert akkor közelített a 6
százalékhoz, 5,8 százalék volt. Nem sokat csökkent azóta, ha így nézzük. Volt
alacsonyabb is ’90-2005 között, mégpedig 5 százalék alá ment ’96-98 között. Attól
kezdve fölfelé araszolgat. Nominálisan pedig lehet látni, hogy pénzben megyünk
fajlagosan fölfelé. (Dr. Závodszky Géza: Jó, de hát a nominális az más.) Igen, azért
mondom, hogy ez egészen mást jelent.

Nem tudom, hogy valamit kihagytam-e. (Barlai Róbertné: A 720 forint a szakmai
szolgáltatásra.) A szakmai szolgáltatás pénze megmondom, hova ment. Elment a
központosított előirányzatok közé az 5. számú mellékletbe a minőségmérés és
értékeléshez; ott kell megvenni, abból a pénzből az önkormányzatnak a szakmai
szolgáltatást.

Van még valami, amit nem mondtam el? 

ELNÖK: Köszönöm szépen a válaszokat. Zárásként kérdezem, hogy a feltett
kérdések, illetve hozzászólások alapján elfogadja-e a tanács a válaszokat, le tudjuk-e zárni a
napirendet. (Egyetértő bólintások.) Úgy látom, hogy mindenki bólogat. Azt szeretném kérni -
mindenkitől erőteljesen elnézést kérve -, hogy kíséreljük meg most, szünet előtt - mert egy
szünetet mindenképpen el kell rendelni - az ügyrend tárgyalását. Közben megköszönöm a
válaszokat az előterjesztőknek... Tizenöten vagyunk. (Horn György: Gratulálok! Megint nem
tudunk szavazni!) Tizenhat fő kell. Ezért szerettem volna az ügyrendre térni, mert az a
megható állapot volt, hogy még határozatképesek voltunk...

Akkor viszont tartsunk tíz perc szünetet, és utána folytatjuk az érettségi szabályzattal.
Ha esetleg előáll az a csoda, hogy tizenhatan leszünk... (Barlai Róbertné: Úgy gondolod, hogy
tíz perc elegendő? Miért nem ebédelhetünk meg? Ki van írva, hogy szigorúan az OM
dolgozói. - Kosinszky Zsuzsa: Ez csak azért van kiírva, mert nagyon sok külsős bejött, és
gyakorlatilag nem jutottak be fél kettőnél előbb.) 

Legyen tizenöt perc! Azért mondok tizenötöt, mert az általában húsz szokott lenni.
Tizenöt percben próbáljuk megoldani, mert különben meg elfogyunk!

(Szünet: 12.42 - 13.03)

ELNÖK: Tisztelt Köznevelési Tanács! Megközelítettük az 50 százalékos részvételt, és
az ügyrendi javaslatunk értelmében - ha ezt egyszer esetleg elfogadjuk - tizenkét főtől már
akár határozatképesek is lehetünk. Bízva abban, hogy a kitett holmik alapján esetleg 11-12
főre is bővül a Köznevelési Tanács jelen lévő tagjainak száma, viszont az idő nagyon véges,
megkérném a 100/1997-es kormányrendelet módosításával kapcsolatos előterjesztés
kiegészítését és felvezetését Brassói Sándor főosztályvezető-helyettes úrtól. Annyit jeleznék,
hogy ma reggel az Országos Érettségi Vizsgabizottság ezt a témát - mondjuk úgy -
rohamléptekben áttekintette, tehát azzal kapcsolatban vannak tapasztalataink, és az
előterjesztés után meg fogom kérni az OÉVB elnökét, Horn Györgyöt, hogy az ottani
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tapasztalatokat is legyen kedves tolmácsolni, illetve a bizottsági véleményt, és az után nyitjuk
meg a vitát az előterjesztésről.

Átadom a szót Brassói Sándornak. 

BRASSÓI SÁNDOR: Megköszönöm, hogy Pongrácz úr, aki a téma mindentudója
hivatalból, és megkérem, majd segítsen a válaszok megfogalmazásában. 

Nagyon röviden foglalnám össze, hiszen az OÉVB már tárgyalta, és nyilván a
bizottság elnöke majd tájékoztatást fog adni erről. Ezzel a módosítással - mint az utóbbi két
évben ősszel rutinszerűen - ezt a 100-as rendeletet hozzáigazítjuk a tapasztalatokkal bővített,
korszerűsödő, egyre gyakorlatiasabbá váló érettségi szabályzathoz. Ilyen értelemben ennek a
módosításnak hat-hét pontja van.

Az egyik a felnőttoktatásra vonatkozó átmeneti rendelkezéseket pontosította. A
korábban idegen nyelvet nem tanult vizsgázóknak, akik nem fejezték be az érettségi vizsgát
bizonyos tárgyakból, bizonyos pontosítás történik.

Pontosítás történik az ügyben, hogy időközben mindkét szinten, mindkét vizsgaréssel
kiegészült rendészeti ismeretek vizsgatárgy általános követelményeit kiadjuk ezzel a
rendelettel. 

Számos pontosítás történik a vizsgaszervezés részleteit illetően, tehát a
vizsgabizottsági döntéssel kapcsolatban, az eljárásokkal kapcsolatban, a meghatározott
számban elkészítendő dokumentumokkal kapcsolatban. 

Nagyon fontos még a tanulmányi versenyekkel érettségi vizsgaeredmény
megszerzésével kapcsolatos szabályozás. Úgy pontosítjuk, hogy ez a továbbiakban semmiféle
fennakadást ne okozzon.

És van egy nagyon fontos technikai dolog: biztos sokan észrevették a rendelet
hatályba lépését a végén, ami a bizottságban is fölmerült, hogy lehet az, hogy egy rendelet
januárban hatályba lép, és mindjárt februárban hatályát is veszti. Itt arról van szó, hogy az
érettségi vizsgát jelent a 100/1997-es szabályozza, magát a vizsgaszabályzatot, de van még
két másik olyan kormányrendelet, ahol ilyen fragmentumok találhatók, mert módosítások
történtek annak idején. Van egy ilyen általános jogszabályi deregulációs folyamat, amit az
Igazságügyi Minisztérium koordinál, és ők nem szeretik azt, hogy egy témát több
kormányrendelet szabályoz, mert nehezen látható át. E miatt jelenleg bizonyos szabályokat,
amelyek más kormányrendeletben vannak, de az érettségivel kapcsolatosak, átemelünk a 100-
asba. Ezek az átmeneti rendelkezések ezzel a rendelettel bekerülnek a 100-as rendeletbe, és
mert bekerülnek abba, ami pedig folyamatosan hatályban van, indokolatlan egy párhuzamos
rendeletet megtartani. E miatt ez a rendelet, ahogy hatályba lép, egy hónap után kiürül, tehát
megszűnik mint rendelet, hatályon kívül helyeződik, és minden ezzel kapcsolatos módosítás
eleve a fő rendeletbe épül be, és attól kezdve az működik. 

Fontos még, hogy van itt egy-két olyan átmeneti szabályozás, amelyik a korábbi
egyeztetések, döntések alapján 2009-2010-ig él, ezekhez nem nyúltunk, ezeket megtartottuk. 

Röviden ennyit szerettem volna elmondani. 

ELNÖK: Köszönöm, és köszönöm Pongrácz Lászlónak is, hogy velünk tud lenni
ebben a vitában, hiszen a legtöbb kérdésben ő adott választ a reggeli megbeszélésen is. Most
megkérném akkor Horn Györgyöt, hogy a reggeli ülésünk tapasztalatait, és az ott elhangzott
véleményeket összegezze.

HORN GYÖRGY: Egy kicsit nehezebb helyzetben vagyok, tisztelt tanács, mert
általában a hónap első csütörtökjén szokott OÉB-ülés lenni, de mivel most ez az időpont
november 1-jére esett, ezért kénytelenek voltunk egy ilyen sajátos formát találni, hogy reggel,
az OKNT-ülés előtt ültünk le megbeszélni a dolgokat. Ráadásul eredetileg azt hittük, hogy az
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OKNT ülése 11-kor kezdődik, ami egy kicsit nyugodtabb megbeszélést tett volna lehetővé.
Valóban úgy van, ahogy elnök úr jelezte, hogy kapkodó ülésünk volt. Már most kérném a
bizottság tisztelt tagjait, hogy ha valamit kifelejtenék, akkor azt ne a szándéknak, hanem a
tévedésnek tulajdonítsák és legyenek szívesek korrigálni.

Az Érettségi Bizottság javasolja az OÉB-nek, hogy az előterjesztést mint általában
vett célt, nevezetesen az eljárás során kialakult problémák korrekcióját támogassa. Azt, hogy
ezt gyakorlattá is tette az OKM, illetve az Oktatási Hivatal, üdvözöltük, mert az aktuális
problémákat érdemes folyamatosan kezelni és mielőbb meg kell csinálni, tehát ez az őszi
szakaszhoz illik, hogy a következő évben ezeket a problémákat ne kelljen újra és újra kezelni.

Másrészt azt a szándékot is, hogy ez a pontosítás egyrészt a gyerekek érdekében,
másrészt az adminisztráció csökkentése érdekében történjen, támogatta az Érettségi Bizottság.
Megjegyzem, hogy itt ugyan elhalasztott esélyeket is találtunk, aminek az a lényege – és
egyben javaslata is volt önmaga számára az OÉB-nek –, hogy a lebonyolítás, szervezés ügyeit
önállóan is tárgyalja. Hiszen Pongrácz László ugyan a legnagyobb tekintély és ehhez a
dologhoz messze a legtöbbet értő főhivatalnoknak tartjuk, de úgy gondoltuk, van elég
igazgatói erő az Érettségi Bizottságban ahhoz, hogy másik oldalról áttekintve önállóan az
egész 100-ast egyszer újrabeszélhessük. Ezt most nem annak tartottuk, és mint ilyet
támogatjuk.

A konkrét ügyeket mondanám, hogy mikben döntöttünk. Fölmerült érdemben az, hogy
könnyítés vagy sztenderdizáció az, ami több ponton megjelenik a 100-as módosításában. Itt
eltérő módon tettünk javaslatot vagy döntöttünk. A módosítás 1. §-ában a könnyítést
támogató javaslat született, nevezetesen az, hogy ha a vizsgázó nem magyar állampolgár és az
anyanyelve nem magyar, akkor maradjon meg ez az előterjesztés - bár vita volt róla -,
miszerint ezek a gyerekek a magyarból mint idegen nyelvből tehessenek kötelező érettségi
vizsgát a magyar nyelv és irodalom helyén, ezt végül is a bizottság 4:2 arányban támogatta.

Ugyanakkor a könnyítésnek egy másik pontjánál, az előterjesztés 12. § t) és u)
pontjánál, mely szerint a nemzetiségi érettségiknél a kéttannyelvűhöz képest könnyítés
történjen, az a javaslata a bizottságnak, hogy ne történjen. Tehát a kéttannyelvű gimnáziumok
eljárási metódusát, azaz hogy két tárgyból maradjon meg az idegen nyelven történő érettségi,
illetve hogy ez a rendszer maradjon, és ne csökkenjen egy tárgyra, nem támogatta a bizottság
az előterjesztés szerint, és azt mondja, hogy a kéttannyelvű és a nemzetiségi egyformán
történjen. Tehát az egyik javaslatnál elfogadta a könnyítést a bizottság, a másiknál pedig nem
támogatta. Itt egyébként 4:1:1 arányban szavaztunk.

Még annyit hadd tegyek hozzá, mert ez nyilván elő fog kerülni, hogy tudomásul
vettük Pongrácz úrnak, illetve Brassói úrnak azt a kiegészítő információját, ami a 3. §-hoz
tartozik. A 3. § arról szól, hogy ha valaki a gyakorlati vizsgát neki fel nem róható okból nem
tudja letenni, akkor ezt szóbelivel, illetve másik tárgy választásával pótolhatja. Itt az eredeti
szöveghez képest kimaradt, hogy ez beszámítható a felvételibe, illetve nem számítható be.
Szeretném jelezni, hogy ez azért került csak ki az eredeti szövegből, mert a felvételi
rendeletbe került át. Tehát nem arról van szó, hogy ilyen esetben elfogadható felvételinek egy
ilyen, másik tárgyból történt vizsga, hanem csak arról van szó, hogy a felvételi rendeletbe
került be, vagyis továbbra sem fogadható el felvételinek, ha valaki egy gyakorlati tárgyat nem
csinál meg, hanem csak annyi történik, hogy ez nem ebbe a rendeletbe került, hanem
máshova.

Ugyanakkor kérte a bizottság, hogy az 5. § utolsó előtti mondatát törölje az
előterjesztő, ami arról szól, hogy annak a tanulónak, akinek két vizsgatételt kell húznia, ugyan
jár a szünet, de nem mehet ki. Mivel nem húzott még tételt, miért ne mehetne ki? Tehát azt
javasoltuk, hogy kimehessen és kapjon megfelelő szünetet, mert ezt lényegesnek tartjuk.

Vita volt a felnőttoktatásban résztvevő érettségi idegen nyelvi mentességéről. Végül is
azt javasolja a bizottság, hogy maradjon így, ahogy az előterjesztésben van, tehát kapjanak
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mentességet mindazok, akiknek korábban ez nem volt kötelező. Nyilván akiknek már most
van, azokra ez nem vonatkozik.

Javasolta a bizottság, hogy nézze meg az előterjesztő a 10. § (3) bekezdésből az utolsó
mondat törlését. Itt arról van szó, hogy akinek tanulmányi versenyből volt már középszintű
érettségije, az mehet emelt szintűre, hiszen ez természetes. Ugyanakkor a bizottság feltétlenül
támogatta már évek óta, hogy az OKTV ne számítson be a standard érettségibe. A felvételibe
persze beszámíthat, de a standard érettségit ne váltsa ki. Az eljárást magát támogatjuk, hogy
ez az idén van utoljára, és azt kell csak szabályozni, hogy a továbbiakban ezzel mi történjen,
tehát 2009-10-től már az akkori OKTV-k nem váltják ki az érettségit, csak a felvételit,
ahogyan ezt maga a szabályozó írja.

Ugyanígy a vitatott javaslatokkal, az 5-6. ponttal kapcsolatban, ami fölmerült
kifejezetten részemről, hogy ezeket törölni kéne, a bizottság azt javasolta, hogy maradjanak
benn a szövegben. Itt nem értettük, hogy hogy van az, hogy egy jogszabály januárban életbe
lép és februárban megszűnik, de megértettük – köszönöm Brassói úrnak –, hogy ez a 100-as
helyére kerül.

Azt hiszem, minden módosítási javaslatunkat elmondtam. Azt kérjük az OKNT-től,
hogy támogassa ezeket, mert itt nincs egyetértési jogunk, csak véleményezési, mivel ez egy
jogszabály és nem tartalmi ügy, bár tartalmi ügyek vannak benne. Nagyon örültünk annak,
hogy ahol lehet, ahol az előterjesztő látta, ott igyekezett csökkenteni az adminisztrációt.
Hagytam-e ki valamit?

ELNÖK: Igen: a 7. § (5) bekezdésnél volt az a javaslat, hogy kerüljön ki.

HORN GYÖRGY: Igen, bocsánat, ezt elfelejtettem. A 7. § (5) bekezdése nem
módosítás, hanem egy régebbi szöveg megjelenítése. Ez volt az az ok, ami miatt azt
javasoltuk, hogy nézzük át egyben az egészet. Még mindig tartalmazza a 100-as azt, hogy a
középiskolai bizonyítványba be kell írni, hogy „érettségi vizsgát tett”. Mivel ez két különböző
dokumentum, semmi ésszerű ok nem látszik arra, hogy mi a csudának visszamenőleg azt
beírni oda, amikor neki van egy érettségi bizonyítványa, vagy akár egy sikertelen érettségi
bizonyítványa, hiszen arról is tanúsítványt kap. Úgyhogy azt javasoltuk, hogy az (5)
bekezdést – bár ezt az előterjesztő nem javasolta –, ami az eredeti szövegben van, vegye ki a
100-asból a kormány.

Egy fontos dolgot viszont kifelejtettem - bocsánat! Komoly vita volt az OÉVB-ben
arról, hogy vajon az ilyen szintű szabályozás, hogy elrontotta, meg nem fakuló tollal stb.,
vajon nem túlméretezett-e egy kormányrendelet esetében. Egyrészt ez egy állami,
államigazgatási eljárás, az állampolgár és az állam viszonya, tehát ezt nyilván úgy kell
rendezni, mert nem az iskola ügye, hanem az államé, másrészt viszont hogy lehetne
csökkenteni ennek a jogszabálynak a szintjét, hogy ne kelljen újabb és újabb
kormányrendeletet hozni arról - idősebbek talán még emlékeznek rá -, hogy töltőtollal kell
írni az érettségit vagy sem. (Pongrácz László: Ez el van döntve, benne van!) Benne van: nem
fakuló. (Pongrácz László: Tollal.) Hogy ezeket vajon tényleg kormányrendeletben kell-e
rendezni, nem tudtuk eldönteni. Nem azért mondom, hogy az OKNT is vitassa meg ezt a
kérdést, de ez is zajlott.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Megköszönöm elnök úr összefoglalóját a bizottsági ülésről. Ha
megengeditek, még két apróságot hozzátennék, szintén a reggeli beszélgetés tapasztalataként.
Általános véleményként hangzott el, egyrészt üdvözölve, hogy a rendeletmódosítás, illetve a
törvény lehetővé teszi, hogy a már nem működő érettségi vizsgabizottság után fennmaradó
bizonyítványok, dokumentumok aláírására a vizsgát szervező intézmény igazgatója elegendő
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legyen. Korábban ez sok nehézséget okozott a szervezésben. Ez tehát az adminisztratív terhek
csökkenése. Ugyanakkor általánosságban megfogalmazta ott is elnök úr, hogy az érettségi
vizsga miatt nagyon megnövekedett adminisztrációs terhek csak kicsivel csökkennek, nem
igazán radikális módon. Ezen a későbbiekben még érdemes lenne gondolkodni.

A másik vita pedig részben abban fogalmazódott meg, hogy ha már egy rendelet
módosításra kerül, nincs-e értelme radikálisabb, több ponton való megnyitásnak, illetve
kiegészítésnek, változtatásnak. A résztvevők néhány tagja ezt hiányolta a
rendeletmódosításból, hogy alapvető koncepcionális kérdésekben nem nyitott lehetőséget a
módosításra. Körülbelül ezzel és Gyuri összefoglalójával összegezhető a délelőtti bizottsági
vélemény.

Én most akkor megnyitnám az OKNT tagsága előtt is a témát. Kérem, hogy akinek
van kérdése, hozzáfűznivalója, véleménye, legyen kedves, jelentkezzen. 

Görbe László!

GÖRBE LÁSZLÓ: Miután a 100-as rendeletet nem néztem át, lehet, hogy annak
alapján egyértelmű volna.

A 2. § (7) bekezdése: „személyesen vagy meghatalmazott útján kell benyújtani”. A
meghatalmazás dokumentációjára kérdeznék: lesz formanyomtatvány, vagy... (Brassói
Sándor: Eddig is így volt. - Horn György: Ez maga a százas. Ez nem változott.) 

A következő a 7. §. A „jegyző” szó most eléggé le van már foglalva, lehet, hogy ide
„érettségi jegyző”-t kellene tenni, de lehet, hogy egyértelműen kiderül a kontextusból, és
akkor nem kell változtatni. 

A 7. § utolsó bekezdésében szerepel, hogy elektronikusan hitelesen megküldi a
hivatalnak. Milyen hivatalnak?

HORN GYÖRGY: Ez az Oktatási Hivatal.

PONGRÁCZ LÁSZLÓ: Az egész jogszabályban mindenütt „Hivatal”. 

BRASSÓI SÁNDOR: Az elején szerepel, hogy Oktatási Hivatal, és „a továbbiakban
Hivatal”.

GÖRBE LÁSZLÓ: Köszönöm szépen. 

ELNÖK: Hunyady Zsuzsa!

DR. HUNYADY GYÖRGYNÉ: Két apróságot szeretnék kérdezni. 
A 2. számú mellékletben a vizsgatárgyak felsorolásában a huszonhatodik, a

„Bibliaismeret, Hit Gyülekezete” olyan meglepő. 

BRASSÓI SÁNDOR: Tavaly fogadta el az OKNT.

HORN GYÖRGY: Tavaly az OKNT elfogadta.

DR. HUNYADY GYÖRGYNÉ: Én nem voltam itt tavaly, úgyhogy nekem mint
újszülöttnek...

HORN GYÖRGY: Bocsánat, Bibliaismeret címmel adott be akkreditálásra érettségi
tárgyként a Hit Gyülekezet egy ilyen követelményrendszert, és az OKNT - ha jól emlékszem,
Farkas Pista felszólalására -, mivel bibliaismeretet más, katolikus vagy protestáns egyházak is
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adhatnának be, így került hozzá kiegészítésként, hogy ez a Hit Gyülekezete által beadott
bibliaismeret. 

DR. HUNYADY GYÖRGYNÉ: Akkor is furcsállom, és nem is tartom egészen
szerencsésnek. 

A másik egy szimpla kérdés: a 3. számú mellékletben ez azért van itt, mert még nem
volt ezeknek a tárgyaknak?

ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Az Érettségi
Vizsgabizottság tagjai azért nem szólnak hozzá, mert mi azért egy intenzív vitát már
lefolytattunk erről. De ha nincs további észrevétel, válaszadásra adom meg a lehetőséget.
(Brassói Sándor: Megtörtént.) Akkor azt kérdezem, hogy a hozzászólások, illetve az eddigi
összefoglalás alapján az OKNT jelen lévő tagsága elfogadja és támogatja-e a rendelet
előttünk álló módosítását és az Érettségi Vizsgabizottság javaslatait, amelyeket az elején
összegzett Horn György. Ha ezt együtt az OKNT támogatná, akkor le tudjuk zárni ezt a
napirendi pontot, tehát fölteszem szavazásra, hogy támogatja-e a tagság. (13) Tartózkodás?
(Dr. Szabados Lajos: Minden érettséginél.) Tehát tizenhárom igen, egy tartózkodás, és
ellenvélemény a létszám alapján nem volt. Vagyis egy tartózkodással támogattuk.

Megköszönjük Brassói Sándor és Pongrácz László úr segítségét. 
A napirend vonatkozásában egy dilemma elé kerülünk, amit szeretnék röviden

megosztani a tagsággal. A tankönyvvé nyilvánítás, tankönyvtámogatás, valamint az iskolai
tankönyvellátás rendjéről szóló 23/2004-es OM-rendelet módosításahoz a tankönyvbizottság
részéről érkezett észrevétel, miszerint a bizottság ebben az ügyben nem tudott még összeülni,
és nem tudott véleményt nyilvánítani, holott örültek volna, sőt, kifejezetten ez lett volna
logikus eljárásrend. Itt van a bizottság elnöke és néhány tagja, akik azért a szünetben
foglalkoztak az üggyel, hogy válsághelyzetben, ha kell, tudjanak egy-két gondolatot mondani.
A következő OKNT-ülés előtt mindenképpen tartanának megbeszélést, tehát kérdésként
merül föl, hogy hallgassuk meg az előterjesztést és azt a néhány gondolatot, vagy a
tankönyvbizottság ülése utánra napoljuk el. Még van három napirendi pontunk...

DR. SZENES GYÖRGY: Nem azért, mert három van, hanem mert az az
eljárásrendünk, hogy először a bizottságok ülnek, utána kerül az OKNT elé, ha csak valami
rendkívüli helyzet nincs. Ha nincs, azt javaslom, hogy ezt vegyük le a napirendről, és először
tárgyalja meg a bizottság, utána mi. 

ELNÖK: Köszönöm Szenes György javaslatát, én is egyetértek ezzel. Ha az OKNT-
tagság elfogadja, akkor valóban az eljárásrendnek megfelelő útvonalat tartanánk be, és ezt a
következő ülésre napolnánk el. (Kosinszky Zsuzsa: A rendkívüli ülés előtt?) A jövő heti
rendkívüli ülés előtt lesz tankönyvbizottság, és arra az időpontra halasztanánk el a 3.
napirendi pontot.

Most a 4. napirendi pont, a „Javaslat a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának
rendjéről szóló jogszabály módosítására” című napirendi pont következne, de Csillag Márta
pillanatnyilag nincs itt. Itt viszont egy megjegyzést kell tennem. Ha hozzájárul a tagság, hogy
erről a témakörről legyen szó - mert Brassói Sándor erről tudna rögtön néhány szót szólni
ismertetőként -, akkor ezt tárgyalnánk következő napirendi pontként. Itt ki kell annyival
egészítenem a napirendi pont előkészítését, hogy egy nagyon nagy terjedelmű kiegészítő
anyag vált részben elérhetővé vagy kiküldésre a tagok számára. Én személyesen azt tudom
mondani, hogy magát a mellékletet nem tudtam megnyitni, mert valami furcsa karakterek
jelentek meg helyette; itt a terjedelem volt a fő akadály – ezt tömöríteni kellett –, ha jól
tudom, 800 oldalnyi terjedelmű anyagról van szó. Azt kérném, ha ez a napirendi pont
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előkerül, hogy azt a tényt, hogy nem mindenki tudta a mellékletet megtekinteni, az
előterjesztésben valamilyen magyarázattal segítsük. A későbbiekben pedig azt javaslom, hogy
ez a melléklet olvasható formában, akár részletekben, minden OKNT-tag számára legyen
elérhető. Ha ez lehetséges, akkor megadom a szót Brassói Sándor úrnak.

BRASSÓI SÁNDOR: Egy kiegészítést tennék még elnök úr felvezetéséhez.
Megküldtük a rendeletmódosítás teljes szövegét, ami viszonylag csekély terjedelmű – ez itt
van mindenki előtt –, és ennek van egy nagy melléklete. Ez a nagy melléklet az elsőként
kiadott OM-kerettantervé, és ennek van egy 1-4., 5-8. és 9-12. évfolyamokra bomló
gimnáziumi, szakközépiskolai és szakiskolai része. Mi az egészet elkészítettük, és annak
idején szeptember elején Trencsényi úrral, a tantervi bizottság elnökével egyeztettünk is
ennek a menetrendjéről. Pontosan tudom én is azt, hogy a teljes anyag nyilván nem tekinthető
át a mai ülésen. Trencsényi úrral előtte is és tegnap este is beszéltünk arról, hogy a következőt
javasolnánk és kérnénk az OKM részéről, amire Trencsényi úr nyitott volt. 

Egyrészt a teljes melléklet a jelenlegi eljárásrend alapján az Oktatási Hivatalon
keresztül eljutott a kerettantervi szakértőkhöz. Az OKNT részéről Vass Vilmos koordinálja
ezt a munkát. A szakértők ezen dolgoznak, és a jövő heti kerettantervi bizottsági ülésre
reggelre itt lesz a teljes anyag és a kerettantervi bizottság jövő héten délelőtt ezt tárgyalja.
Trencsényi László talán mondta is Szebedy úrnak, hogy amennyiben 11 órakor kezdődik a
jövő heti ülés, akkor előtte már a teljes melléklet véleményezésével ők megvannak, és
amennyiben döntéshozatalra alkalmas, akkor nyilván a mellékletről lehet dönteni.

Másrészt maga a rendelet ettől független, ez egy nagyon kis terjedelmű rendelet és
alapvetően a Nemzeti alaptantervet kiadó rendelet módosításából fakadóan kötelezően ró
feladatot a közigazgatásra. Mi ezt a módosítást egy körben végeztük el a nagy NAT-
módosítás után, tehát most a rendelkező részt is – ez egy kis rendelet – módosítottuk, illetőleg
a teljes mellékletet. Ezért azt javaslom és kérem, hogy amennyiben egyetértenek, most csak a
rendelkező részt beszéljük végig, ami tulajdonképpen nem más, mint az OKÉV nevének
Oktatási Hivatalra változtatása, illetőleg magába a Nemzeti alaptantervbe beépült új és
elfogadott szabályozórendszer megtestesülése a jelenlegi minisztériumi rendelet szintjén.
Ehhez kérjük a tanács támogatását.

ELNÖK: Nem tapasztalok ellenkező hozzászólást. Akkor kérem Brassói Sándort,
hogy kezdje meg magának a rendeletnek a vitáját, a többiről pedig nyilván a következő ülésen
már a bizottság elnökének véleményével, illetve az ottani tapasztalatokkal kiegészítve tudunk
tárgyalni. 

Itt szeretném még egyszer megerősíteni, hogy azon kívül, hogy összeül a bizottság,
Trencsényi László bejelentette - és ezt szeretném a főosztályvezető-helyettes úrnak is
mondani -, hogy jelen pillanatban nehézséget jelent a kerettantervi bizottság munkájában az,
hogy az MTA delegáltja lemondott korábban, helyette Csapó Benő lett delegált, aki nem
tudott róla, majd amikor megtudta, hogy mulasztott, akkor ő is lemondott a tagságáról.
Jelenleg tehát hiányzik a kerettantervi bizottságból egy delegált, az Akadémiától. Állítólag
információhiány miatt történtek ezek a „balesetek”, tehát kérem a minisztérium segítségét
abban, hogy az információ eljusson hozzájuk, hogy most nincs delegált a bizottságban és
kellene.

DR. HUNYADY GYÖRGYNÉ: Ennek okát még pontosabban is megjelölhetjük. A
minisztérium az Akadémiához fordul és az Akadémia nem fordul a saját bizottságához. Az
információ most már nem egyszer, sokszor ezért szakadt meg.

HORN GYÖRGY: Közvetlenül a bizottsághoz nem lehet fordulni?
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DR. HUNYADY GYÖRGYNÉ: Nem tudom, de azt hiszem, nem ez a hivatalos útja.
Esetleg lehet egy ilyen mellékmondatot vagy valamit tenni, és akkor azt gondolom,
megoldódik. Ez nem az első eset, és ha így megy, ugyanezen az úton, akkor nem is az utolsó.

ELNÖK: Mi annyit kérünk mindenesetre, hogy ha a minisztérium tud segítséget
nyújtani egy miniszteri levéllel az Akadémia elnökének esetleg vagy egyéb fontos,
döntőképes fórumnak, akkor ezt tegyük meg, hogy hivatalos formában az Akadémia
képviselete is kiegészüljön és legyen a kerettantervi bizottságban.

Megadom a szót Brassói úrnak.

BRASSÓI SÁNDOR: Az előzőekhez nagyon keveset szeretnék csak hozzátenni,
hiszen mint a rendeletből is látszik, ez az előzőekhez képest egy nagyon kicsi rendelet és
zömében technikai, ahogy látszik is. Az OKÉV helyére Oktatási Hivatal, az NSZI helyére
NSZFI, a Sulinova helyére Oktatási Hivatal kerül, hiszen a szervezeti átalakulás miatt ezt át
kellett építeni. Valamint változnak a számlaszámok, ahová az eljárási díjakat be kell fizetni. 

Tartalmi vonatkozása egy van, a NAT-rendelet vonatkoztatása a miniszteri rendelet
szintjére, a 4. § (1) bekezdés, ami a korábbi helyett az abba beépített újfajta szakaszokra is
elkészített kerettantervi rendelkezést építi be a jelenlegi rendeletbe. Ennyi maga a munka
ezzel, tehát igazából több nincs.

A nagy munka a nagy melléklet, ami közel 800 oldal. Abból viszont természetesen
megpróbáltuk a 2003 óta a közoktatási törvényben megjelent különböző új rendelkezéseket a
nyelvi előkészítő évfolyamok kapcsán a nyelvoktatást a Nemzeti alaptantervben történt
mostani kiegészítés miatt az Európa tanácsi A1, A2, B1, B2 szinteknek megfelelő nyelvi
kompetenciák leképezése, ezeknek a beépítése. Természetesen a kerettanterv-készítőkkel
tételesen végignéztük, hogy melyek azok a kiemelt fejlesztési területek, európai uniós
kulcskompetenciák, csomópontok, amelyeket a hagyományos, régebbi kerettantervhez hozzá
kell igazítani. 

Bár a jövő héten lesz erről szó, de azért elöljáróban elmondom, hogy annak idején a
2003-as NAT-módosításhoz hozzá lett fésülve, el lett készítve és el is lett fogadva a régebbi
OM-kerettantervnek az 1-8. évfolyami része, tehát azzal itt most olyan nagyon nagy munka
nem történt. Viszont a 9-12. évfolyamok vonatkozásában a régi, 2003-as OM-kerettantervet
kellett teljes mértékben a 2007-es NAT-hoz hozzáigazítani, tehát itt alapvetően megváltoztak
a tantárgyi tartalmak. Igyekeztük egyrészt korszerűsíteni, másrészt amennyire lehet,
kompetenciaközpontúvá tenni ezt a rendszert. Tehát önmagában ennek a kerettantervnek a
műfaja nem a teljes mértékű, egyfajta óriási innovációskapacitás-bevitel a közoktatásba,
hiszen ez inkább egy kicsit hagyományosabb tantárgyi struktúrát képvisel, de ugyanígy a nem
szakrendszerű oktatás beépítése, az integráció mindenhol a tantárgyi felvezetésekben
megtörtént. De erről a jövő héten érdemes beszélni, hiszen ez annak a témája. Ehhez a
felvezető vagy kiadó rendelethez többet nem fűznék, mert ez önmagáért beszél és magából a
NAT-ból következik, tehát nagyon nagy mozgástér itt nincs.

ELNÖK: Megköszönöm a kiegészítést. Felteszem a kérdést, hogy van-e hozzászólás,
vélemény, pontosítás.

Hunyady Zsuzsa!

DR. HUNYADY GYÖRGYNÉ: Nekem nem beszélt egészen magáért, azért kérdezek.
A 6. § arról rendelkezik, hogy milyen eljárási díjat kell fizetni. Az szerepel a második
mondatban, hogy évfolyamonként a mindenkori minimálbér összege, kivétel a rendeletben a
4. § (1) bekezdésének c)-f) pontjaiban leírt kerettantervek. Vagyis, ha a b) pontban szereplő
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kezdő szakaszra vagy bevezető szakaszra készül egy kerettanterv, ami nem egy évfolyam, ott
évfolyamonként kell fizetni az eljárási díjat? Ez egy ellentmondás ebben.

Most nem beszélek arról - mert azt hiszem, már hiába beszélünk róla -, hogy tantervi
vagy tanterv-filozófiai szempontból én nagyon nehezen tudom elfogadni ezt az
évfolyamonkénti kezelést, mert egy tanterv talán egy szervesebb egész, de ezen már
gyakorlatilag túl vagyunk. Én el tudnám képzelni, hogy a kerettantervre, amekkorára szól,
akkorára egyszer kell fizetni, és nem daraboljuk még belülről ezzel is, hogy fizetünk
különböző megoldásokban. De ezt, mondom, csak zárójelben jegyzem meg. Itt konkrétan úgy
érzem, hogy a szövegben ellentmondás van. 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Mihály Ottó!

DR. MIHÁLY OTTÓ: Én kérdezném, mert én nem így olvastam. Én úgy olvastam,
hogy pontosan arról van szó, mivel az a) és b) esetében teljes iskolai tantervről van szó, ott a
fizetés ahhoz a helyzethez igazodik, hogy évfolyamok alapján tudom megítélni. Ami utána
jön, az már nem teljes iskolai tanterv, hanem tantárgyi jellegű tanterv, műveltségterület,
oktatási program - ami lehet csak egyetlenegy terület -, tehát más a tartalmuk ezeknek a
kerettanterveknek, más a terület, amit átfognak, bizonyos értelemben eleve kisebb, ha úgy
tetszik. Az első kettő pedig valamilyen értelemben hagyományosabb értelmezése a
kerettantervnek, amely egész iskolára szól. 

Kérdezem, hogy az én olvasatom megfelelő-e, mert ha nem, akkor...

ELNÖK: Hunyady Zsuzsa!

DR. HUNYADY GYÖRGYNÉ: Valószínűleg nem tudunk jól szöveget olvasni -
egyikünk se. De kétségtelen, hogy a b) arról szól, hogy az iskolaszakasz meghatározott
részeire, például bevezető és kezdő szakasz. Ez nem az egész. Ha a bevezető szakasz egész,
akkor egész, de ha azt mondjuk, hogy az általános iskolában a pedagógiai...

DR. MIHÁLY OTTÓ: Az iskola egészére vonatkozik. Nem a folyamat egészére,
hanem a teljes keresztmetszetre, minden kompetenciára, minden műveltségterületre. A többi
pedig nem.

DR. HUNYADY GYÖRGYNÉ: És ezért kell évfolyamonként? 

DR. MIHÁLY OTTÓ: Másképp hogyan? Ebben az értelemben többet jelenthet
munkában meg mindenben, mint amikor egy tantárgyból, egy műveltségi területből csinál
meg, esetleg ugyanígy.

ELNÖK: Sajnálatunkra nincs itt Trencsényi László, aki ebben az ügyben legalábbis a
Kerettantervi Bizottság korábbi ülésein többször kutakodott a finanszírozás jelenlegi
helyzetére, de bizottsági tagként annyit tudok ebből közvetíteni, hogy nem teljesen
körülhatárolt az egyéb forrás a kerettantervi bírálatok ügyében, kivéve azt a forrást, amivel
beadják az újonnan elkészített kerettanterveket. Elméletben Zsuzsa megjegyzésével száz
százalékig egyetértenék, de ez egy tényszerű nehézség, hogy jelen pillanatban sem az
Oktatási Hivatalnak nincs forrása, sem a minisztériumnak, amely a tantervek bírálatához
szükséges szakértői hátteret valamilyen módon finanszírozza. Ez egy ilyen hiányból keletkező
erény, hogy előírja egy nagyobb munkához szükséges szakértői társulat finanszírozását
szegény, tantervet készítő, innovatív társaságnak, hogy ő fizessen azért, hogy ezt tantervvé
nyilvánítsák.
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Karlovitz János jelentkezett.

DR. KARLOVITZ JÁNOS: Kérdésem volna, de lehet, hogy tudatlanságomból fakad.
Utoljára úgy volt, amikor még a Kerettantervi Bizottság tagja voltam, hogy iskolák,

intézmények, fejlesztők nyújthatnak be jóváhagyásra kerettantervet, de tudjuk jól, hogy a
gyakorlatban kiadók bújtak iskolák mögé, tehát ők fizetik ezeket a díjakat stb., stb. Nem
lehetne ennek az álságos rendszernek véget vetni azzal, hogy beiktatánk, kiadók is hadd
adjanak be kerettantervet. Úgy is ők dolgozzák-dolgoztatják ki. Lehet, hogy ez közben
megtörtént, de ha nem, nem tudom azt a nagy okot, hogy miért nem.

ELNÖK: Megadom a szót a válaszra. 

BRASSÓI SÁNDOR: Örömmel válaszolok. A közoktatási törvény rendelkezik erről,
és a szerint a fenntartó egyetértésével iskola, illetve fenntartó adhatja be. Ez szerepel tehát a
közoktatási törvényben. Ehhez képest, amit most kérsz, János, a törvényt kell módosítani,
különben nem lehet. Amikor a legközelebbi törvénymódosítás lesz, föl kell vetni, el kell
ebben indulni. Egyébként a dolgot nyilván megoldják a kiadók is, hiszen pontosan tudjuk,
hogy bemérik, tesztelik, használják a saját anyagaikat bizonyos iskolákban a helyi tanterv
építésében, ami kvázi szinte már egy kerettantervi struktúrává is összeáll, megcsinálják, és
utána beadja az iskola. Ehhez egy fenntartói egyetértést egy adott iskolában elnyerni, azt
gondolom, nem egy komoly probléma. Ezen tehát túllépnek jelenleg a kiadók, tehát ezt én
igazából nem érzem olyan problémának. Ha valóban szeretné ezt kezdeményezni az OKNT,
ehhez törvényt kell módosítani.

ELNÖK: Köszönöm. Horn György!

HORN GYÖRGY: Délelőtt az érettségi bizottságban is felmerült az a probléma, hogy
ott a tanulói jogviszonyt követő érettséginél is a minimálbérhez van kötve a befizetett összeg.
Nekem fogalmam sincs, mi a magyarázata, hogy a teljes magyar jogrendben ez az egyetlen
szám, a minimálbér, ami egy ilyen stabil szám, mert mindenütt ehhez viszonyítanak. Túl
általános lenne azt mondani, hogy a benyújtó fedezi a költségeit? Ezt kérdezem, nem állítom.
Úgy került elő, hogy mi köze van az érettséginek a minimálbérhez. Van valami más szám,
vagy ez az egyetlen? Mert akkor ez megoldható, ha a költségeit állja a benyújtó.

BRASSÓI SÁNDOR: Látva az elmúlt kilenc-tíz év folyamatait, a közigazgatásban
ezek a folyamatok rendeződnek, egyfajta elszámoltatható rendszerré. Amikor hatósági eljárási
díjakról van szó, mindig fölmerül, hogy mihez viszonyítsanak. Kialakult egy ilyen gyakorlat.
Hogyha megnézzük a különböző jogszabályokat, szinte mindenhol azt szeretné, hogy kössük
egy olyan, törvényben rögzített rendszerhez, amelyik nyilván egy alapos mérlegelés után
alakul ki minden évben. Ennek mindig van egy befizető oldala, ha az állampolgár valahová
megy egy szolgáltatásért, valamihez szabni kell, hogy mit fizet. Különböző dolgokhoz
igazítani nem volna túl szerencsés, mert az szétszedné a rendszert. A minimálbér ezért jelenik
meg: egyfajta stabilitás.

A másik, hogy a beadó fizessen. Vitakérdés, hogy mennyit fizessen. Az Oktatási
Hivatalnak ezzel most nyilvánvalóan költsége van, attól függően, hogy mekkora
kerettantervet fognak majd beadni: egy tizenkét évfolyamra szóló, teljesen új rendszert, vagy
adott esetben alapvetően egy iskolafokra, vagy egy kis műveltségterületre vonatkozót, az
iszonyatosan nagy eltérés. A jogszabály szerintem is tisztába teszi, merthogy a különböző
típusú kerettantervi formákhoz szabja, hogy milyen módon kell ezt megállapítani, mert ez így
objektívebb. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy van-e még észrevétel vagy kérdés az
előterjesztéssel kapcsolatban. (Nincs jelentkező.) Ha nincs, azt kérdezem a jelenlévőktől, hogy
a módosítást ebben a formában támogatja-e a tagság. Kérem, szavazzon, aki támogatja! (13)
Ki tartózkodik? (1) Tizenhárom támogató szavazattal, egy tartózkodással az előterjesztést
támogatta az OKNT mai ülése. 

Megköszönöm az előterjesztő kiegészítését, válaszait, és egy újabb napirendi pontra
tudunk lépni.

A 4. napirendi pont a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról
szóló 14/1994-es rendelet módosítása. Elnézést kérve a napirendi pont előterjesztőjétől, Nagy
Gyöngyi Mária vezető főtanácsos asszonytól egy dolgot szeretnék még kérni, amíg a
létszámunk nem csökken a határozatképtelenség fokáig. Az 1. napirendi pontnál elhangzott
egy javaslat Trencsényi Lászlótól, hogy a költségvetési tervezetről az OKNT-nek legyen egy
összefogó véleménye, viszont erről nem szavaztunk. Annyit szeretnék kérni, hogy szavazással
fejezzük ki, hogy egyetértenénk-e azzal a Trencsényi László által feltett javaslattal, hogy
Horn György eléggé átfogóan fogalmazta meg a költségvetéssel kapcsolatos fő szakmai
észrevételeket. Ha megtenné Horn György, hogy ezt kiegészíti néhány itt elhangzott egyéb
észrevétellel és írásban is hozzáférhetővé tenné, akkor azt mint az OKNT véleményét
közvetítenénk. Elfogadható-e ez a javaslat? 

DR. SZENES GYÖRGY (Horn György felé fordulva): Neked igen?

HORN GYÖRGY: Hát, nem tudom.

ELNÖK: Ezt mondta Laci.

HORN GYÖRGY: Tényleg ezt mondta, csak nem volt erre reakcióm. Válaszolhatok
erre most?

ELNÖK: Válaszolhatsz, természetesen.

HORN GYÖRGY: Tehát van egy bevett gyakorlatunk, ami úgy szól – és tényleg nem
a feladatot akarom elhárítani –, hogy az elnök úr az OKNT-állásfoglalást a jegyzőkönyv
alapján megírja. Tehát én nem elhárítani akarom a feladatot, csak azt gondolom, hogy ezt te
írod. Nekem nagyon jólesik, ha leginkább azt használod, amit én mondtam, mert itt azt
mondják, hogy az jó volt.

ELNÖK: Sokan ahhoz kapcsolódtak.

HORN GYÖRGY: Jó, de az lenne jó, ha ezt az elnök úr jegyezné.

ELNÖK: Megköszönöm a nagyon megtisztelő és a képességeimet talán meg nem
haladó feladatot. Én a jegyzőkönyv alapján ezt megpróbálom rekonstruálni, és ha elakadok,
akkor fordulok Horn Györgyhöz.

MIHÁLY OTTÓ: Nekem lenne egy ügyrendi kérdésem. Én nem értek egyet azzal,
hogy ezt külön ki kell emelni, tehát nem értek egyet Laci javaslatával, függetlenül attól, hogy
ki csinálja. Egyfelől azért, mert elhangzott, hogy ez a költségvetés még most sem tart ott,
hogy a sarokszámai világosak legyenek. 
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Másfelől úgy gondolom, hogy ha valamiben állást kell foglalnia az OKNT-nek, azok
elsősorban azon kérdések hangsúlyozottan, amelyeket a törvény neki adresszál mint feladatot.
Márpedig a költségvetésnek egy ilyen megítélése során én például egy sor véleménnyel, amit
Gyuri elmondott, nem értek egyet. Tehát ez a szintű kivitatása ennek a dolognak számomra
elégtelennek látszik ahhoz, hogy ezt most OKNT-véleményként nyilvánítsuk ki. (Horn
György: Közlemény, összegzés.) Ha összegzés készül, az egy teljesen más dolog. Nem tudom,
világos volt-e.

ELNÖK: Közben talán megoldódott a probléma azzal, hogy Gyuri ennek a felvetésnek
a lehetőségét udvariasan elhárította, én pedig mint az ülés vezető elnöke ezt feladatomként
kell, hogy végezzem. Ezért ha azt elfogadja a tagság, hogy normál elnöki összesítésben ezeket
a véleményeket világossá tesszük, sőt ha szükséges, hozzátesszük, hogy te megjegyezted,
hogy sok mindennel nem értesz egyet ebben a dologban, tehát benne lesz a
jegyzőkönyvünkben, akkor ez talán egy korrekt megoldás. Tehát magáról arról, hogy ez Horn
Györgynek vagy kinek a véleménye, nem szavazunk ilyen formában, de lesz róla egy elnöki
összesítő.

Barlai Kati!

BARLAI RÓBERTNÉ: Én pedig még egyszer amellett érvelni, hogy fontos lenne egy
külön közlemény, mert elhangzott az, hogy még a parlamentben változhatnak a sarokszámok.
(Dr. Szenes György: Közlemény van.) De ennek valami hangsúlyt adni, mi volt az OKNT
véleménye kifejezetten a költségvetésről, mert ez talán akkor eljut odáig. Mert ha ez a
szokásos közleményben jelenik meg, amiben most benne lesz az is, hogy a kerettantervi
rendeletről mi volt a vélemény, és így tovább, akkor úgy érzem, a hangsúly nem lesz meg,
tehát nem emelődik ki eléggé.

HORN GYÖRGY: Azt nem lehet, hogy ugyanezt a jegyzőkönyvet kiemelni?

BARLAI RÓBERTNÉ: Még ezt is kevésnek tartjuk.

HORN GYÖRGY: Elküldeni a parlamenti pártok vezetőinek ugyanazt.

BARLAI RÓBERTNÉ: Ugyanazt, de abban ne legyen benne a többi, mert az tényleg
nem érdekes most ebből a szempontból. Tehát én amellett érvelek, hogy ezt külön
fogalmazzuk meg.

ELNÖK: Kati felvetését föltenném szavazásra, hogy legyen-e az összesítésen kívül
külön a költségvetésről szóló OKNT-vélemény, összegzés, ami ilyen módon még a
költségvetést talán elviekben befolyásolhatja. Tehát aki azt támogatná, hogy legyen egy
külön, a költségvetést is hangsúlyosan méltató rész, elkülönítve az egész ülés többi témájától,
az kérem, jelezze kézfelemeléssel.

DR. HUNYADY GYÖRGYNÉ: De mi lesz a sorsa?

ELNÖK: Bocsánat. Nem tudom, az elfogadható-e, hogy a költségvetés készítőinek,
illetve a parlament költségvetési bizottságának kellene ezt elküldenünk.

DR. SZENES GYÖRGY: De hát nincs OKNT-vélemény. Abban maradtunk, hogy a
jegyzőkönyvből lehet egy közleményt kiadni. (Horn György: Emlékeztető.) Emlékeztetőt
lehet kiadni, de OKNT-vélemény erről nincsen. Éppen arról volt szó, hogy sokan sok
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mindenről másképpen gondolkodnak, nem volt arról szó, hogy itt határozatot hoztunk. Ebből
lehet egy közleményt kiadni, hogy ezek a csomópontok.

ELNÖK: Zsuzsa kérdésére nem válaszoltunk, hogy hova kerül ez az összesítés.

MIHÁLY OTTÓ: Nevezzétek meg, hogy mi ez.

HORN GYÖRGY: Közlemény.

MIHÁLY OTTÓ: De miről?

HORN GYÖRGY: A költségvetésről.

MIHÁLY OTTÓ: A költségvetési beszélgetésekről?

HORN GYÖRGY: Igen. Ezekkel foglalkozott így és így.

BARLAI RÓBERTNÉ: Ez a hozzászólások összefoglalása.

DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Nem akartam közbeszólni, de az Országos Köznevelési
Tanács tanácskozása nyilvános. Nem vagyok szerepzavarban, hogy adjunk ki az MTI-nek egy
nyilatkozatot, de nekem úgy tűnt – lehet, hogy csak az egyik fülem működött –, hogy Horn
György tanácstagnak a költségvetés oktatási fejezet egészét elemző véleményével lényegében
mindenki egyetértett. Lehet, hogy te nem értettél egyet, Ottó, de nem fejezted ki. Tehát
nagyjából egyetértés volt, ha nem is volt formális szavazás. Én a magam részéről a jövőnek
szóló üzenetnek tartanám azt, amit mondtam is, hogy ez a részesedés függetlenül a belső
szerkezettől és a nagyon jó célkitűzésektől nem fogja megoldani a fölzárkózást. Valahol azért
a jövőnek el lehetne mondani, hogy az teljes illúzió, hogy itt a sarokszámok változnak;
tudjuk, hogy milyen háborúk folynak most a költségvetésnél. Nem azért, hogy most rögtön
adnak még 10 milliárdot vagy 100 milliárdot, hanem ez a jövőnek szól. A csökkenés
nyilvánvaló, megnéztük Gyurival, hogy 2005-höz képest 2006-ra csökkent ténylegesen a
részesedésünk, mindegy, hogy milyen százalékban, és most megint csökken. A jövőnek meg
azt üzenjük, hogy ez nőjön, a részletektől eltekintve.

DR. MIHÁLY OTTÓ: Én nem akarok ilyet üzenni a jövőnek. Tehát ha ez megjelenik,
akkor ragaszkodom hozzá, hogy az álláspontomat rögzítsük ebben a dologban, mert az a
szokásos, 20-30 év óta zajló reakció arra, ha költségvetést hall az oktatásügy, hogy több
legyen benne. Ezen régesrégen túllépett már az összes alapvető elemzés ebben a dologban.
(Horn György: Ne vitassuk, mert én nem ilyeneket mondtam!) De most már úgy hangzik el,
hogy ezt a jövőnek nyilvánítsuk ki. Én nem nyilvánítom ki a jövőnek - szeretném mondani -,
mert én úgy gondolom, hogy ennél sokkal többet tudok arról, ami zajlik, mint hogy egy ilyen
dolgot kinyilvánítsak például. 

HORN GYÖRGY: Attól szavazni lehet róla.

DR. SZABADOS LAJOS: A te tájékozottságod a mi tájékozatlanságunkat nem menti! 

HORN GYÖRGY: Szavazni kell róla! 
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ELNÖK: Mivel a vita olyan mértékben veheti el az időt a lényegtől, én azt gondolom,
a normál menetben mi közzétesszük ezt a költségvetési vitát, tehát annak meglesz a
közlemény szintű és a Köznevelésben, valamint a honlapon való megjelenítése. Azt
érzékelve, hogy nem egységes ebben a társaság véleménye, nem szeretném további vitára
megnyitni. Amit ebben tudunk tenni, az összegzésben meg fogjuk tudni tenni, és igazából a
döntéshozók számára elérhető lesz. Ezt így gondolom jónak a jelen helyzetben.

Megadom a szót a következő napirendi pont előterjesztőjének, Nagy Gyöngyi
Máriának, és köszönöm mindenkinek, aki részt tud venni a beszélgetésben. 

NAGY GYÖNGYI MÁRIA: Köszöntöm a tanács tagjait. Egy nagyon rövid
előterjesztéshez szólnék néhány mondatot. Nem is az előterjesztésről, hanem annak az
előzményéről inkább, és hogy ezen a területen mi az, ami várható a továbbiakban. Önök előtt
nem ismeretlen, hogy a közoktatási törvény legutóbbi, nyári változását megelőzően a tárca
által előkészített és a kormány által a parlamenthez benyújtott törvényjavaslat a sajátos
nevelési igényű körbe tartozó gyermekek közül annak a körnek az ellátásával foglalkozik,
akinek a neve már nagyon sokszor változott - mert ők voltak más fogyatékosok, voltak a
pszichés fejlődés zavara miatt a tanulásban tartósan és súlyosan akadályozottak, most pedig a
megismerés és a viselkedés fejlődésének tartós, súlyos rendellenességei körbe tartoznak. Azt
hiszem, ebben a szakmai körben úgy tudnám leginkább lefordítani ezt, hogy azokról a
gyermekekről és tanulókról beszélünk, akik ma az iskolák többségében a pedagógiai
eredményesség szempontjából problémát jelentenek, és azokról a gyerekekről, akikkel való
foglalkozás egyértelműen bizonyítja, hogy nagyon nehéz meghúzni a határt a sajátos nevelési
igényű és a nem sajátos nevelési igényű körbe sorolás között. Nagyon sokat foglalkozott a
szakma, a közoktatás-politika is ezzel a területtel. 

Olyan szakmai javaslat született akkor, tavasszal, hogy a gyermekek felülvizsgálatát
követően - amiről már megállapodás született a parlament oktatási bizottságában az elmúlt év
novemberében, hogy a felülvizsgálat nagyon szigorú kritériumok mentén történjék - ebből a
körből a sajátos nevelési igényű körben csak azok a gyermekek és tanulók maradjanak, akik
esetében valóban gyermekpszichiáter, gyermekneurológus szakorvos is egyetért az oda való
besorolással. Akik a felülvizsgálat eredményeként kikerülnek ebből a körből, azok a
beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő csoporton belül kapjanak célzott,
jogszabályilag garantált, a központosított előirányzatok terhére finanszírozott ellátást. 

Biztos vagyok benne, hogy mindenki tudja, de azért emlékeztetőül mondom, hogy
most a 80 ezer körüli sajátos nevelési igényű körből 30 ezer fölött van azon gyermekek,
tanulók aránya, akik e miatt vannak az SNI körben. Az arányuk jelentősen nőtt az utóbbi
időben, megközelíti a 30 ezret. Ez természetesen kinek-kinek a saját területe, vérmérséklete,
érdeklődése és - nyíltan meg merem kockáztatni - érdeke miatt más-más következtetések
levonására ösztönöz. Nagyon sokszor elhangzott, hogy a diszkrimináció egyik törvényesített
lehetősége, hiszen, mint tudjuk, a sajátos nevelési igényű kör az egyetlen olyan kör, amelynek
esetében a közoktatásról szóló törvény lehetővé teszi az elkülönített, csak őket nevelő-oktató
óvodai csoportok, iskolai osztályok létrehozását. Egy másik - vélt vagy valós, de sokszor, sok
helyen elhangzó - vád, hogy az oktatásra fordítható pénzek megnyerése érdekében történik az
ide csoportosított gyermekek számának folyamatos emelkedése. 

Egy dolog, amit én, mindig kiemelek, ha bárhol, bármilyen körben beszélek erről: a
vélt vagy valós dolgokkal szakmai szinten nem kell, vagy nem elsődlegesen kell
foglalkoznunk. Amivel foglalkoznunk kell, az az, hogy ma Magyarországon - ami, ugye, nem
olyan nagy ország - a megyék között a pszichés fejlődés zavara miatt a sajátos nevelési
igényű körbe sorolt gyermekek arányában több mint százszoros különbség van. Azt hiszem,
ha szakmai oldalról közelítjük meg, akkor ezzel foglalkoznunk kell. Az egyik megyében 0,1
százalék, és 10,8 százalék egy másik megyében. Természetesen ebből adódik, hogy a teljes
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körbe sorolásban is óriási különbségek vannak, mert van olyan megyénk, ahol már a 20
százalékot közelíti a sajátos nevelési igényű gyerekek, tanulók aránya, ami - hogyha nincs
valami környezeti katasztrófa - elég nehezen magyarázható.

Nem véletlenül foglalkozunk tehát ezzel a kérdéssel. Fontosnak tartottam, hogy ezt az
előzményt jelezzem, mert hiszen minden mindennel összefügg. Lehet, hogy lehetne
elegánsabban fogalmazni, de folyamatosan és nem igazán megnyugtató indulatok keveregnek
még mindig ezen a területen.

Ez volt tehát a terv, arra gondolván, hogy ezzel biztosítható lesz az, hogy a
visszahelyezett gyerekek számára biztosított szolgáltatás központosított előirányzatból
történik, tehát valóban oda kerül. A nevelési tanácsadó lett volna felelős azért, hogy ha egy
gyereknek logopédusra van szüksége, még véletlenül se fordulhasson elő, hogy azt a
fejlesztésre meghatározott óraszámot valaki azért látja el, mert neki nem sikerült kitölteni az
óraszámát, vagy bármi más okból. A dolog lényege, hogy a parlamenti vita során ebben egy
jelentős átalakulás történt. A benyújtott tervezet a módosító indítványokat követően úgy vált
törvénnyé, hogy ez a kör, ami eredetileg a pszichés fejlődés zavara miatt a tanulásban
tartósan, súlyosan akadályozott - gyűjtőfogalmat nem merek mondani, mert biztos vannak itt
nyelvhez nagyon értők, és ez már nem fogalom, hanem összetett mondat - kör módosult, a
megismerés és viselkedés funkciói fejlődésének súlyos rendellenességére, de visszakerült egy
olyan kategória, amely a kevésbé súlyosan érintett gyermekeket, tanulókat is behozza. Tehát
gyakorlatilag a nagy egyetértésben elszánt, elhatározott szándék nem igazán valósult meg.

Hozzátartozik a kérdéshez, hogy a 14/1994-es rendeletnek volt egy februári
módosítása – ez is a tanács előtt járt –, akkor rendeltük el a felülvizsgálatot. Hiszen a
parlamenti döntésnél ebben megállapodás született, hogy a felülvizsgálat megtörténik, és egy
év alatt mindenki a helyére kerül. Elrendeltük a felülvizsgálatot úgy, hogy a 14-es rendeletben
nem az a határidő szerepelt a felülvizsgálat befejezésére, mint ami végül is nyáron a
törvénybe bekerült; egy hónap csúszás van, mert a hatályos 14-esben november 30. van, a
törvényben pedig december 31. Elrendeltük a felülvizsgálatot azzal, hogy ki maradhat benn a
sajátos nevelési igényű körben; csak az, akinél a gyermekpszichiátriai, gyermekneurológiai
szakvélemény ezt alátámasztja. Elrendeltük, hogy a többieket át kell emelni a másikba, és
meghatározta a 14-es, hogy aki maradhat, az milyen elnevezéssel maradhat a körben.

A törvény vitája során az ettől az állásponttól való jelentős eltérés és elmozdulás azt
az eredményt hozta, hogy a bizottságok, akik elkezdték a felülvizsgálatot márciusban és
márciustól július 11-ig több mint 8000 gyermeknek, tanulónak a felülvizsgálatot elvégezték, a
felülvizsgálati szakvélemény záradékában valamennyiük esetében olyan megnevezés, illetve
olyan összegzés szerepel, ami július 11-étől már a törvénnyel nem volt összhangban, hiszen a
törvény ezt módosította. Ez egy nagyon nem kívánatos helyzet. Lehet, hogy most nem vagyok
köztisztviselőhöz méltó, elnézést kérek, de tény, hogy ez most egy újabb többletmunkát is
jelent a bizottságok számára, amit ők már megkezdtek, hiszen nem napi, de elég közvetlen
szakmai kapcsolatban is állunk egész évben, amióta ez történik. Tehát nekik feladatul kell
adni jogszabályi szinten is azt, hogy ezeket a vizsgálati eredményeket, záradékokat igazítsák
hozzá a vizsgálat megismétlése nélkül a törvényben foglalt fogalmakhoz. Hiszen, amint a
bevezetőmben mondtam, nem egy kategóriába kerülnek most az SNI körben maradó tanulók,
hanem a közoktatási törvényben kettő jelent meg, mert nyilván ilyen döntés született, hogy
azért mégse szűküljön le annyira ez a kör. A besorolásokat ennek megfelelően el kell
végezniük a bizottságoknak. Többek között erről szól most ez a rendeletmódosítás meg még
néhány dologról.

Talán kérdést, hozzászólást előzök meg azzal, hogy a beszédvizsgáló bizottság
feladatait az országos hatáskörből terveztük kivenni. Ezt nem most kezdtük el tervezni, évek
óta tervezzük. Nem véletlenül van az, hogy önként már átvállalhatták ezt a megyék, és öt
vagy hat megye már el is látta, csak nyilván nem tudtunk akkor központi forrást biztosítani
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hozzá. Ezért az önkéntes vállalás mindenképpen gyermekbarátabb olyan szempontból, hogy
nem kell Zalaegerszegről Budapestre utazni. Hogy a szakmai feltételek milyenek? Egyetlen
terület nincs, ahol mindenütt azonosak. De rövidre zárom: most sokan azt mondták, hogy ezt
nem lehet, nem szabad megcsinálni, tehát ettől elállunk ebben a fázisban, ami egy lényeges
módosulás ahhoz képest, amit önök megismertek.

Azt mondtam, hogy a távlatokról is szólnék még. Ez valóban csak egy olyan kis
átmeneti rendeletmódosítás lesz, amit reményeink szerint a jövő év elején követ majd egy
teljesen új rendelet, ami a pedagógiai szakszolgálatokról szól. Ennek a jogszabálynak már a
címe is korszerűtlen, hiszen képzési kötelezettség 2003. december óta nincs a közoktatási
törvényben, úgyhogy már maga a jogszabálycím sem jó. 

A pedagógiai szakszolgálatokkal kapcsolatban van több olyan kérdés is, amit egyszer
tisztességesen át kell gondolni, rendbe kell tenni. Csak egy példát hozok, a gyógytestnevelést.
A közoktatásról szóló törvény egyértelműen kimondja, hogy a gyermeknek, tanulónak joga
van a pedagógiai szakszolgálatok igénybe vételéhez. A gyógytestnevelés is a pedagógiai
szakszolgálat egyik formája. Az egyéb kapcsolódó jogszabályaink csak az iskolaorvosról
beszélnek. Tehát ha van egy hatéves, egy hétéves, vagy egy ötéves olyan óvodás gyermek,
akinek igenis már szüksége lenne gyógytestnevelésre ahhoz, hogy megelőzzünk később
bármit, ez most sem az ellátási rendszerét, sem a szabályozását nem tartalmazza, de számos
egyebet is sorolhatnék. 

A minisztérium közoktatási szakterülete, majd vezetése is elfogadván ezt úgy
gondolta, hogy először egy szakmai koncepciónak az alapos megvitatása szükséges. A házon
belüli egyeztetésen már a szakszolgálatokról szóló új rendeletnek a szakmai koncepciója
átjutott; nyilván ha olyan fázisba kerül, akkor önökhöz is el fog jutni. Ennek alapján
szeretnénk majd hozzákezdeni ahhoz a jogszabályhoz, ami talán egy időre egyben
szabályozni tudja a pedagógiai szakszolgálat valamennyi kérdését.

Elnézést kérek, hogy egy kicsit hosszú voltam. Ilyenkor szoktam hozzátenni azt, hogy
remélem, elhiszik, hogy nem én vagyok ennyire bonyolult, hanem ez a helyzet, amit most el
kellett mondanom. Köszönöm.

ELNÖK: Én is megköszönöm az előterjesztéshez szóló bőséges kiegészítést.
Egyetlenegy megjegyzéssel nyitnám meg az erről szóló vitát, illetve a hozzászólásokat.
Fontosnak tartom annak mérlegelését közben, hogy ugyan biztos, hogy érdekvezérelt
döntések nehezítik időnként ennek a kérdéskörnek főleg a finanszírozás miatti tisztaságát és
ez rendezésre és szabályozásra szorul, de én mindig azoknak a nevében javaslom a gondos
mérlegelést, akik pont egy szigorítás vagy egy erős szabályozás miatt esetleg elveszthetik a
számukra jogos kezelést. Itt a nagy különbségekre egy olyan szerény utalást szeretnék tenni,
hogy bizony Magyarország erős gazdasági és szociális jellemzője az, hogy térségenként óriási
a különbség családi háttér, szociális lehetőségek, munkalehetőség, kulturális hozzáférhetőség
tekintetében, tehát ez részben ad magyarázatot bizonyos helyeken a megítélés különbségeire.
Nyilván nem teljességgel, de azért szempontként ez is szerepel.

Megnyitom a kérdések, hozzászólások körét. Barlai Kati!

BARLAI RÓBERTNÉ: Az az igazság, hogy erre a területre jobban felkészültem, mert
annak idején iskolaigazgatóként is nagyon érintett voltam ebben a témában, és több szakmai
szervezettel is kapcsolatban állok, akik ezzel a problémával foglalkoznak, valamint beszéltem
érintett szakemberekkel. Nagyon üdvözölendő, hogy a nevelési tanácsadó szakmai
ellenőrzése bekapcsolódik ezeknek a gyerekeknek a sorsának, fejlesztésének a figyelemmel
kísérésébe, de az egyik probléma is ebből adódik, amit a nevelési tanácsadók képviselői is
szóvá tettek. Úgy tudom, eljutott Nagy Gyöngyi Máriához is, de azért elmondanám.
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Az 5. § (8) bekezdésében kifejezetten ellenőrzési feladatot ad a nevelési tanácsadónak.
Ismerjük a nevelési tanácsadóban dolgozókat: főleg pszichológusok. A habitusuktól elég távol
áll az, hogy ők egy iskolába bemenjenek, hospitáljanak, ellenőrizzenek. Kvázi azt kérik, hogy
valahogy lágyuljon ez a kifejezés, az ellenőrzés szó. Ők azt tartják fontosabbnak, hogy
konzultációra kerüljön sor a pedagógussal, segítő ellenőrzést, segítő szándékú értékelést
végezzenek. A hospitálás és az ellenőrzés, tudjuk, a pedagógusban egy védekező
mechanizmust indít el. Ez lenne tehát az egyik. 

Mondták ezt az Országos Beszédjavítót, nagyon jó, hogy ettől elálltak. Attól féltek
főleg, hogy nincs meg a szakértelem. Nem tudom, ezzel kapcsolatban mi a helyzet.

Amit magam is fontosnak tartanék, az az egésznek az adminisztrációja. Van több
bizonytalan pontja ennek a dolognak. Nagyon jó, hogy szabályozva lesz a kötelező
felülvizsgálat, és azt gondolom, a megadott időterminusok is jól alkalmazkodnak a
fogyatékosság, illetve a probléma súlyosságához. Az intézményeknek is kellene feladatot
adni, hogy az intézményvezetőnek legyen feladata évente a kötelező felülvizsgálatról
tájékoztatni a nevelési tanácsadót. Igazuk van ugyanis abban, hogy ők nem tudják
figyelemmel kísérni a tanulók távozását, beiratkozását, tehát a változásokat. Ez legyen az
intézmény feladata, hogy rendszeresen tájékoztassa a nevelési tanácsadót, ki az, akinek a
kötelező felülvizsgálata szükséges. 

Végül még egy dolog, és ez is az adminisztrációval kapcsolatos. Nem világos, hogy
kinek kell vezetnie a nyilvántartási lapokat, és hol kell vezetni. Ha szabad javasolni,
szerintem ezt az iskolában kellene vezetni, ahol a szülő is beletekinthet, mert ennek tényleg
nyilvánosnak kellene lennie. Nyilván regisztrálhatja a nevelési tanácsadó is a konzultáció
eredményét, a javaslatokat, a pszichológus vagy a megfelelő szakember javaslatait. 

Egy ettől eltérő probléma. Úgy tudom, nevelési tanácsadót nem kötelező fenntartani
az önkormányzatoknak, sőt, az elmúlt években jó néhány önkormányzatról hallottam, hogy
bezárta a nevelési tanácsadót. Még a fővárosban is volt olyan kerület, ahol egyszerűen
szélnek eresztették a nevelési tanácsadót. Nem tudom, a személyi feltételek mindenütt
adottak-e ehhez a szakmai értékeléshez, figyelemmel kíséréshez. 

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Horn György, Hunyady Zsuzsa.

HORN GYÖRGY: Én ezt a szabályozás kiemelt fontosságú területének tartom, az
SNI-vel való foglalkozásnak. El is hangzott, hogy van egy nagyon súlyos probléma: a
szegregáció, integráció mint szakmai probléma, és ennek kapcsán felvetődik sok emberi jogi,
sok szakmai kérdés, másrészt pedig itt van egy finanszírozási mechanizmus, amire Tas is
reagált az előbb, hogy ez egy komoly dilemma. Tudjuk, hogy az előtte éppen bezárástól
rettegő nevelési tanácsadók túlnyerték magukat, és beleszaladtak egy olyan helyzetbe, ahol
nemcsak az iskolát kell ez ügyben ellenőrizni, hanem amennyire reményeim szerint ennek a
rendeletnek az eredményeképpen az iskolák egy kicsit személyközpontúvá válnak attól, hogy
a nevelési tanácsadó pszichológusaival muszáj legalább ezzel a gyerekkörrel kapcsolatot
tartani. Az se lenne baj, ha a nevelési tanácsadók egy kicsit iskolásabbá válnának. A nevelési
pszichológusai heti kétszer délután megtartják az ő konzultációjukat. Akkora ütemkülönbség
van egy pedagógus és egy ilyen pszichológus munkamennyisége, munkához való viszonya
között, hogy az valami egészen hihetetlen. A kölcsönös bizalmatlanságnak éppen ez az egyik
motívuma a pedagógusok részéről - mondom jegyzőkönyvbe is -, hogy ezek nem dolgoznak.
Ez rendszeresen elhangzik a pedagógusok oldaláról, meg hogy hetente kétszer bemennek stb.
Szerintem ez a része jó, és maradjon csak ott az, hogy a végrehajtás ellenőrzése. És a
dokumentáció is legyen ott. Igenis, legyen dolguk ezeknek az intézményeknek, az itt lévő
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embereknek, hogy az adott gyerekre vonatkozó teljes fejlesztési menetben együttműködni
kényszerüljenek. Ne csak a pedagógusok legyenek kénytelenek erre. Ez az egyik.

A másik, hogy szerintem a rendelkezésnek van egy nagy hibája. A cél úgy szólt, hogy
a mérő, ellenőrző, kontrollcsináló és a fejlesztő ne legyen ugyanaz a hely, személy. Ez egy
nagy dilemma volt. Itt a nevelési tanácsadó mégis kapott egy olyan funkciót is, ahol ő
besorol, és mivel ne felejtsük a költségvetésből, hogy az SNI-normatíva egyszer csak nem
úgy van, ahogy eddig volt: az SNI-s gyerek is automatikusan bemegy az iskolába, hanem a
nevelési tanácsadón keresztül, szerződésben történik... (Nagy Gyöngyi Mária: Ezt is kivették.
Azért mondom, hogy semmi nem igaz, amivel végigjártuk.) Az eredeti előterjesztésben az még
benne volt, hogy a forrásaiban érdekelt most a nevelési tanácsadó. A mérő ebben a
pillanatban érdekelt lesz a helyzet fenntartásában, ami az ősi probléma. Ezért nem tudtak
visszamenni - és itt most nem a cigánygyerekekről beszélek, ami nagyon súlyos probléma -
azok sem, akiket tényleg fejlesztettek, mert az iskolának nem állt érdekében kiengedni a
gyereket. (Barlai Róbertné: A szakértői bizottsághoz kell időnként menni.) Igen, de iskolája
válogatja. Arról van szó, hogy büszkék is arra, hogy már nyolc éve itt vannak ugyanazok a
gyerekek, mert mi annyira jók vagyunk, hogy szeretnek ide járni stb. A fejlesztő funkciónak
az az eredménye, hogy helyben maradnak...

Szerintem ez a 6. § ezt a problémát csak részben oldja meg, mert most a nevelési
tanácsadóba helyezi át ezt az érdekeltséget ugyanezzel a mechanizmussal. 

A 4. §-sal - amennyire ezt a hosszú, bonyolult szöveget megértettem - nagyon
egyetértek, mert ez jón dolog. Van egy aggodalmam. Azt látom, hogy az oktatási kerekasztal
anyagaiban az egész rendszert igyekeznek megtámadni. Mennyire hosszú távú ez az egész,
amiről most beszélünk? Olyan anyagok születtek az egész hátránykompenzációs, fejlődés-
lélektani, akadémiai és egyéb csoportoknál, mintha az egész rendszer felrúgására indulnának.
Te is olvasod, ugye, hogy van egy ilyen irányzat, pedig ez szerintem alapvetően jó - kivéve,
mondom, a 6. §-t. Már nem tudni, hogy itt mi marad ki, mert nem ismerem az eredeti
rendeletet. 

Köszönöm szépen. 

DR. HUNYADY GYÖRGYNÉ: Folytatva, amit Horn György mondott, konkrét példa
vagy hatás jutott eszembe. Békési Ágnes szociológusnak vannak friss vizsgálatai. Cigány
családokat vizsgált, cigány családok és iskola viszonyát. Nem egy nem két helyen találkozott
azzal a jelenséggel, hogy a cigány családok is szeretik ott tartani a gyerekeiket, mert jól érzik
magukat: ott törődnek velük, és hiába derül ki, hogy a gyerek az általános iskolában helyt
tudna állni, nem jó az iskolában, nem fogadják szívesen, nem adom oda a gyerekemet, inkább
maradjon ott, ahol nyolc évig jó dolga van, mert szeretik, törődnek vele, odafigyelnek rá. Ez
így nagyon humánusan hangzik, de mindannyian tudjuk, hogy nem az. 

Egyébként hasadt lelkű vagyok - különösen már így fél háromkor -, mert emlékszem,
amikor beszéltünk arról a bizonyos törvényről vagy rendeletről, és rögtön attól féltettük az
iskolákat - én legalábbis -, hogy beáramlanak most olyan gyerekek, meg hogy indokolatlanul
kivesszük az ellátásból azokat a gyerekeket, akik oda tartoznának, csak azért, mert
csökkenteni kell stb. Most fordítva, úgy gondolom, hogy ez a lazítás, amiről említést tett
Nagy Gyöngyi, tulajdonképpen visszahozza a veszélyét annak, hogy megint könnyű lesz oda
rakni vagy ott hagyni azokat a gyerekeket, akikkel az iskola nehezen tud bánni. Ezek sok
esetben cigánygyerekek, de egyáltalán nem mindig cigánygyerekek, ez nem csak ettől függ.

Ami pedig a pszichológusokat illeti, ebben is nagymértékben egyetértek egy majdnem
hasonló gondolatmenet alapján. Most a nevelési tanácsadóban dolgozó kollégák
visszarettennek a B-től; mindig A-t mondtak, de B-t nem. Ha oda bekerül egy gyerek, akkor
igen könnyű kimutatni – és tényleg könnyű kimutatni, tehát én nem azt mondom, hogy ők ezt
hamisan mondják, de könnyű kimutatni –, hogy iskolai ártalmak is vannak az esetben, mert
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minimum az, hogy „is”, ha ugyan nem az iskola meg a pedagógus teszi tönkre a gyereket
eleve. Ők a gyerekkel és a szülővel egy olyan szituációban találkoznak, amikor nem az iskolai
közegben vannak, és ha fejleszteni mennek és ott vannak délután vagy délelőtt, akármikor,
akkor is kiemelik a gyereket abból a közegből, ahol a pedagógus egyébként meg másik 15-tel
vagy 25-tel együtt foglalkozik vele. Úgyhogy most itt van az a helyzet, hogy ha ő
megállapítja, hogy hogyan dolgozik a pedagógus, akkor vállalni kell annak a
következményét, hogy ő ezt mint hibát vagy esetleg pozitívumot visszajelzi mint ellenőrző,
mert ő a szakember. Mindig azt mondják, hogy ők a szakemberek. Most azt mondtad, hogy
nem szívesen ülnek be hospitálni. Miért nem? Hát csoport közegben mindenki másképp
viselkedik, mint négyszemközt egy szakértővel, ez teljesen természetes. Miért nem ül be
szívesen megnézni, hogy mi is van ott az iskolában, hogy is viselkedik az a gyerek ott?

Másrészt itt arról van szó, hogy egy szakvéleményben foglalt dolognak a
következményeit kell ellenőrizni. Ki ellenőrizze, ha nem a szakember? Mindig azt mondjuk,
és így is van, hogy ők a szakemberek tulajdonképpen ezen a területen. Hát ki ellenőrizze? Ez
nem a tanácsadásnak az ideje. Ő ellenőrizze és adjon tanácsot, hogy hogyan lehet még sokkal
jobban csinálni, mint ahogy csinálja az iskola. Ki jöhet még számításba? Ellenőrizze az
igazgató? Állítsunk csak erre föl felügyeleti rendszert? Ellenőrizze a fenntartó? Ezek nem
járható utak ma már. Az igazgató nem szakértő, hogy megállapítsa, hogy a szakvéleményben
foglaltaknak hogyan tesznek eleget. A felelősség persze közös, de én azt gondolom, hogy az
ellenőrzés bizony tartozhat nyugodtan rájuk. Nekem ez a véleményem, és ezzel nem teszünk
rosszat senkinek sem, csak egy új szerepet kell fölvállalni, az iskolának meg a gyereknek ez
biztosan jó.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha nincs több hozzászólás, akkor megkérdezem, hogy
van-e még esetleg valami, amit az előterjesztő mondana.

NAGY GYÖNGYI MÁRIA: Igen, köszönöm, mindenképpen szeretnék reagálni.
Először is az ellenőrzés kérdése. Az ellenőrzés mint szó is a közoktatási törvényben szerepel,
nem tudjuk megkerülni. Egy kicsit a funkciójának megfelelő irányba mozdítjuk a
jogszabállyal, de ez a közoktatási törvény említett vitája, amikor tényleg minden másképp
került ki, mint ahogy bekerült, tehát erre nem tudok mást mondani. Ott a nevelési tanácsadók
kapták volna eredetileg azt a feladatot, hogy szakmailag felelősek azért, hogy a
szakvéleményben foglaltak szerinti szakember által fejlesztés történjék az iskolákban. Ez a
szakmai felelősséggel párosult volna úgy, hogy az a pénzösszeg, ami az oktatásra fordítható
összegből nem került kiosztásra fejkvótaként SNI-re, kerül a központosított előirányzatba, és
ebből a nevelési tanácsadók által gyerek arányosan kapna támogatást. Ő felel azért, hogy ha
egy gyermeknek három hónapra egy pszichológus által történő kezelésre van szüksége, mert
valami olyan stressz érte, és lehet, hogy csak három hónapra, akkor addig ott legyen, és a
negyedik hónapban már a szakembernél a másikban. Ugyanúgy, mint a gyógypedagógia
területén ezt a korai fejlesztésre kidolgoztuk, és meggyőződésem, hogy működőképes lesz,
mert ott is működőképes volt az adatbázisom szerint. Tehát ez volt az eredeti, a benyújtott
terv.

A módosítások eredményeként az került be, hogy a gyerekek ellátásának feladata az
iskoláé, a nevelési tanácsadóhoz nem kerül pénz központosított előirányzatból, mert ezzel,
hogy visszakerült a sajátos nevelési igényű körbe – ez a b) pont –, utána a fenntartó a
normatívát sajátos nevelési igényűként igényli meg. Igaz, hogy a b) pontban levővel a 240
ezer forint 60 százalékának megfelelő összegben, az a) pontban levővel 80 százalékának
megfelelő összegben, úgyhogy ez egy kicsit még bonyolítja is, égetőbbé teszi a diagnózis
szerinti szétválasztás szükségességét. Tehát a nevelési tanácsadó nem kap pénzt ebből. A
parlamenti vita során annyi maradt meg az eredetileg a nevelési tanácsadók részére adott
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feladatból, hogy megkapták ezt az ellenőrzési jogkört, amit tudom – a Nevelési Tanácsadók
Országos Egyesületével többször leültem és tudom –, hogy nem szeretnek. Az is teljesen igaz,
hogy egy picikét visszarettentek; amikor az ember valamit nagyon akar és megkapja, akkor
azért jobban látja az azzal járó munkát és felelősséget is. Egy kicsit szépítettem a tervezetben,
mert az észrevételeket csak úgy hoztam. Nagyon széles körű szakmai egyeztetést kértem az
igazgatási osztályunktól, mert azt hiszem, ez a minimum. A területünk változatlanul aktív. A
beérkezett vélemények alapján nagyon sok mindenben van egyetértés, és nagyon sok
kérdésben változatlanul két szakember háromfélét mond. Amíg ezen nem tudunk változtatni,
addig ebből nem fogunk tudni kimenni. Tehát nem kap pénzt a nevelési tanácsadó, az ő
érdekeltsége ilyen szempontból nincs meg, sőt a véleményekben szinte mindenütt szerepel,
hogy az új feladat finanszírozási forrását még nem igazán látják tisztán. Valószínűleg majd az
5. mellékletben a pedagógiai szakszolgálatok támogatására meghatározott összeg
felhasználására kiírt miniszteri rendeletben lesz erre lehetőségünk. A pénzről ennyit
mondanék.

A nyilvántartási lap vezetése nem új, tehát ez eddig is így volt. Azért változtak csak
meg ezek a bekezdések, amelyek a dokumentációt írják elő a nevelési tanácsadó számára,
mert itt is szétválasztottuk, hogy a rehabilitációs célú foglalkozás kizárólag a fogyatékos
gyermekek ellátásához kötődjön. Korábban rehabilitációs foglalkozás volt itt is, ott is, amott
is, tehát ezt próbáljuk szétválogatni, letisztítani, úgyhogy ez nem új. Lehet, hogy valakinek
elkerülte a figyelmét, aki nem dolgozik vele, hiszen annak nem kell tudnia az egész rendszert.

Nevelési tanácsadó van-e meg lesz-e ennyi az átalakításokkal? Korábban meg az előző
napirendi pontok egyikénél is egy kicsit itt voltam, és hallottam, hogy más téma kapcsán is
felmerült az, hogy a feladatellátásra kötelezettek és az intézményi fenntartók különböző
összevonásokat végeznek. Ez természetesen érinti a pedagógiai szakszolgálatokat is. Az
ellátási kötelezettséget a közoktatásról szóló törvény úgy határozza meg a nevelési tanácsadás
esetében, hogy amennyiben a helyi önkormányzat nem vállalja, úgy ezt a feladatot a megyei
önkormányzat köteles ellátni. A fejlesztési terv külön kitér rá és hangsúlyozza, hogy ennek
meg kell jelennie. A közoktatási törvénynek - ha jól emlékszem fejből - a 90. vagy 91. §-a az,
amelyik az intézmények ellátási körzetének meghatározásáról szól, és szintén kitér arra, hogy
a pedagógiai szakszolgálatok ellátási körzetének is meg kell lenni.

Most jellemző, hogy a többcélú közoktatási kistérségi társulások általában a
szakszolgálati feladatok ellátását vállalják el. A törvénymódosítások eredményeként most már
az egységes pedagógiai szakszolgálat keretében ellátható a nevelési tanácsadó, a logopédia és
egyéb is. Éppen ezért, amint említettem, a majdani szakmai koncepció fontos elemének
tartom, hogy ha egységes pedagógiai szakszolgálat van, akkor az szmsz-ében mindenképpen
meg kell határozni, hogy az általa ellátott különböző feladatokhoz milyen arányban, hogyan,
ki a kapcsolattartó - ne az legyen, hogy van egy gyógypedagógus, és a koraitól a logopédiáig,
a nevelési tanácsadásig mindent ellát, mert megvan a szakmai feltétele. Talán kialakul.

Arra, hogy az oktatási kerekasztal is foglalkozik ezzel a területtel. Természetesen van
róla tudomásom, és van róla némi információm. Biztos vagyok benne, hogy itt is majd a
szakmai konszenzusok megszületnek. Azért nem is hoztam ide, mert most az elfogadott
törvénymódosítás miatt szükségessé vált törzsrendelet-módosításról van szó, a kerekasztal
megbízása, feladata pedig egy más síkon, más céllal mozog - ami nem jelenti azt, hogy a
munkájuk ne lenne nagyon fontos a területnek, de nekünk, közoktatási területnek, ez volt
ezzel a dolgunk. 

ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. Közben ilyen Haydn-koncert érzetem is van,
mert kezdtünk elfogyni. Mindenesetre megkérdezem a hallgatóságtól, elfogadja-e a
kiegészítéseket, és támogatja-e az előterjesztést. Én is tudathasadásos állapotban vagyok ezzel
kapcsolatban, mert ha jól értelmezem mindazt, ami történt, gyakorlatilag volt egy kicsit
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erősebb kezdeményezés, ami a helyzet rendezésére megindult, de olyan mértékben puhult föl,
hogy gyakorlatilag most már nem egészen lehet tudni, hogy mit old meg. Körülbelül ez az
érzésem a rendelettel kapcsolatban. 

Ezzel együtt megkérdezem, hogy mi a jelenlévők véleménye, támogatják-e ezt a
módosítást. Aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Azt hiszem, hogy ez
egy hangú, tehát a jelenlévők egyhangú támogatásával és a jegyzőkönyvben szereplő
kiegészítésekkel, megjegyzésekkel támogatjuk. 

Megköszönöm, különösen a végig kitartó tagoknak a becsületes és együttműködő
részvételét. Jelzem, hogy november 15-én, tehát jövő héten egy rendkívüli OKNT-ülés
várható, amit megelőz minimum egy tankönyvbizottsági és egy kerettantervi bizottsági ülés.
E miatt nem lehet túlzottan korán a kezdő időpont. Elfogadható volna-e a déli kezdés? A
Kerettantervi Bizottság a meghirdetés meg a többi résztvevő miatt is tízkor kezdődik, tehát
tízkor nem fogunk tudni OKNT-t kezdeni, mert akkor indul a Kerettantervi Bizottság.

DR. SZENES GYÖRGY: Mi a téma? Mi a napirend?

KOSINSZKY ZSUZSA: Ami ma kimaradt. 

DR. SZENES GYÖRGY: Akkor tulajdonképpen csak a kerettanterv, a tankönyv és az
ügyrend.

DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Megítélésem szerint a tankönyvbizottság egy óra alatt
végez. 

ELNÖK: Azt javasolnám, hogy ha ezzel egyetértenek a jelenlévők, hogy az ügyrendet
kíséreljük meg első ponttá tenni, mert félek, hogy mire sorra kerül, már ismét nem leszünk
tizenhatan. Az ügyrend pedig olyan állapotban van, hogy két vagy három részszavazással -
mert van két módosítás -, létszámjavaslattal lehetne egy elfogadott ügyrendünk. Én
megkísérelném - vagy elnök úr, hogyha lesz a jövő héten - azzal kezdeni, ha együtt vagyunk,
hogy esetleg ezen a ponton túljussunk. A két témát esetleg két óra alatt el lehet végezni. 

Elfogadható a tizenkettő?

DR. SZENES GYÖRGY: Korábban kezdjük el! Szerintem kezdjünk 11 órakor!

GÖRBE LÁSZLÓ: A Kerettantervi Bizottság nem lesz készen.

ELNÖK: 11.30? Megpróbáljuk, hogy a Kerettantervi Bizottság itt a házban üljön -
mert egyébként a Báthory utcában szokott lenni -, és akkor annyit nyerünk, hogy nincs
közlekedés. Legyen 11.30!

DR. SZENES GYÖRGY: Csináljuk kettőkor! Legyen akkor délután az ülés. 

ELNÖK: Akkor még inkább félő, hogy nem lesz tizenhat fő, ha délutánra tesszük. De
én azt gondolom, hogy fél tizenkettő és kettő között, ha ez a két nagy téma van, és az
ügyrenden nem sokat vitatkozunk, talán beleférhet. 

Nagyon szépen köszönöm, és a továbbiak már egyéni hozzászólások.

(Az ülés végének időpontja: 14 óra 46 perc)



50



51

Tartalomjegyzék

Általános bevezető 4

Határozat a napirend elfogadásáról 4

Napirend előtt 5
Barlai Róbertné kérdései 5
Dr. Trencsényi László indítványa 5

A 2008. évi költségvetési törvényjavaslat közoktatást érintő változásai 6

A 100/1997. számú kormányrendelet módosítása 30

Határozat A tankönyvvé nyilvánítás, tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről
szóló 23/2004-es OM-rendelet módosítása tárgyalásának elnapolásáról 34

Javaslat a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló jogszabály módosítására 34

A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994-es rendelet módosítása 39


	Jegyzőkönyv
	az Országos Köznevelési Tanács
	2007. november 8-án, csütörtökön, 10 órai kezdettel,
	az Oktatási és Kulturális Minisztérium (Budapest V., Szalay 
	412. számú tanácstermében megtartott
	üléséről
	Napirend:
	A 2008. évi költségvetési törvényjavaslat oktatást érintő vá
	Előadó:  Dr. Szüdi János
	A 100/1997. számú kormányrendelet módosítása
	Előadó:  Brassói Sándor
	Pongrácz László (OH)
	A tankönyvvé nyilvánítás, tankönyvtámogatás, valamint az isk
	Javaslat a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendj
	Előadó:  Brassói Sándor
	A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokró
	Előadó:  Nagy Gyöngyi Mária
	Elnököl: Szebedy Tas, az OKNT alelnöke
	Jegyzőkönyvvezető: Varga Erzsébet és Ferenc Zsuzsa (Magyar G
	Az ülés résztvevői
	Az Országos Köznevelési Tanács tagjai:
	Barlai Róbertné
	Dr. Cseh Sándor
	Görbe László
	Dr. Hadházy Tibor
	Horn György
	Dr. Hunyady Györgyné
	Dr. Karlovitz János
	Dr. Mihály Ottó
	Dr. Nahalka István
	Dr. Szabados Lajos
	Szakács Mihályné dr.
	Szebedy Tas
	Dr. Szenes György
	Dr. Trencsényi László
	Dr. Závodszky Géza
	Meghívottak:
	Dr. Szüdi János
	Brassói Sándor
	Bencze Péterné (PM)
	Pongrácz László (OH)
	Patay Péterné
	Nagy Gyöngyi Mária
	Makkai László (FTT)
	Horváth Gréta
	(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 10 perc)
	SZEBEDY TAS, az OKNT alelnöke, az ülés levezető elnöke, a to
	Azért én indítom a beszélgetést, mert Loránd Ferenc elnök úr
	Az egész napirend előtt szeretnék egy bejelentést tenni, ill
	Köszönöm szépen.
	Az ülés napirendjével kapcsolatban előre szeretném jelezni, 
	Előre jelzem, hogy a mai ülésen hivatalos távollétét jelezte
	Szüdi államtitkár úr jelezte, hogy nekik el kell menniük, az
	Kérdezem a tisztelt tagságtól, elfogadható-e az előterjeszte
	Napirend előtt?
	BARLAI RÓBERTNÉ: Napirend előtt két kérdést szeretnék felten
	ELNÖK: Megadom a szót.
	BARLAI RÓBERTNÉ: A pedagógus-továbbképzési bizottság még min
	A másik, hogy a pedagógus szakmai szervezetek idei pályázata
	Tízen vagyunk itt, akik képviseljük a pedagógus szakmai szer
	Köszönöm szépen.
	Trencsényi László!
	DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Az én megszólalásom is ügyrendi. Azt 
	Ugyanakkor, ha már a bizottságot Kati szóba hozta, arról is 
	ELNÖK: Tehát ha jól értettem, kell kérnünk új jelöltet, hogy
	Még egy kérdés van. Tudom ugyan, hogy ez nem kifejezetten a 
	KOSINSZKY ZSUZSA: Köszönöm szépen. Üdvözlöm a bizottság tagj
	A pályázatra vonatkozóan: tegnap, legalábbis információm sze
	A tiszteletdíj kérdésére pedig: tegnap kaptuk vissza azokat 
	Köszönöm.
	ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. Az OM-pályázattal kapcsolatba
	KOSINSZKY ZSUZSA: Ez a civil pályázat. Erre mondtam azt, hog
	ELNÖK: Tehát elvileg lehetne.
	KOSINSZKY ZSUZSA: Így van. Tegnap azt az információt kaptam 
	ELNÖK: Köszönjük szépen. Csak a civil szervezetek képviselet
	KOSINSZKY ZSUZSA: Ez nem kérdés most már, eldöntött.
	ELNÖK: Megadnám a szót az első napirendi pont keretében Szüd
	DR. SZÜDI JÁNOS szakállamtitkár: Köszönöm szépen. Annyit ten
	Amit meg lehet állapítani a költségvetésünkből, az az, hogy 
	Az érettségi vizsga szükséges fedezete rendelkezésre áll. Té
	Van pénzünk a hatékonyságot javító mérés, értékelés feladata
	A különböző fejlesztési eszközöknél is annyit kell mindenkin
	Hasonlóképpen tudom mondani, hogy az ellenőrzési, pályázat-l
	A társadalmi szervezetek, szövetségek támogatása be van terv
	Ennyit tudok tehát mondani, és természetesen várjuk a kérdés
	Köszönöm szépen.
	ELNÖK: Megkezdjük a tárgyalását. Kérdés és hozzászólás egy k
	Hozzászólás, kérdés van-e? Gyuri!
	DR. SZENES GYÖRGY: Köszönöm. A 3. számú mellékletben...
	DR. SZÜDI JÁNOS: Bocsánat, de itt szét van vágva, azért nem 
	ELNÖK: Igen.
	DR. SZÜDI JÁNOS: Akkor Márta hadd beszéljen a 3. számú mellé
	ELNÖK: Akkor visszakérem a szót, és kérjük szépen a kiegészí
	BENCZE PÉTERNÉ: Nagy tisztelettel üdvözlök mindenkit. Ritkán
	Jövőre úgy néz ki, hogy ez a gazdaság 3400 milliárd forintot
	Az állami támogatásokra és a személyi jövedelemadónak arra a
	A felhalmozási bevételek tulajdonképpen most már 16-17 száza
	Ennyit a bevételekről.
	Hogy költik el ezt az összeget az önkormányzatok? Most már a
	Nem beszéltem sem bevételi, sem kiadási oldalon, de van egy 
	Így néz ki tulajdonképpen az önkormányzati büdzsé. Ebből a b
	Ehhez képest most már mondom, hogy hogy néznek ki a közoktat
	Ezt a 26,4 milliárdot csökkenti az az idei történés, hogy mó
	Ugyancsak megváltozott éven belül már kétszer is a sajátos n
	De nemcsak olyan dolgok történnek az oktatásban, amik ebben 
	Ezek után jönnek az olyan szabályozásielem-változások, ami v
	Még egy dolgot szeretnék mondani. Gondolom, nem kell részlet
	A művészetoktatásnál megpróbáltunk egy olyan igénynek eleget
	Két új elemet kell még mondanom. Intézménytársulások már töb
	A már meglévő társulásoknál pedig még kedvezőbb az új, de má
	Most zárjuk a mutatószám-felméréseket, és muszáj zárni, bár 
	azt is lehet látni, hogy a felsőbb évfolyamokon van a nagyob
	Köszönöm szépen.
	DR. SZÜDI JÁNOS: Az elhangzottakhoz annyit, hogy szerintem a
	A művészetoktatásról annyit, hogy őszintén remélem, nem vesz
	A társulásról annyit: én azt gondolom, hogy a közoktatás leh
	Köszönöm szépen.
	BENCZE PÉTERNÉ: Én nem azt mondtam, hogy az egész teljesítmé
	A napközinél, ha tetszenek nézni, az együtthatók állítják be
	Én ezért inkább technikának gondolom. Maga a teljesítménymut
	ELNÖK: Köszönöm szépen a kiegészítést. Szenes György kért sz
	DR. SZENES GYÖRGY: Köszönöm szépen. Két kérdésem van, mindke
	Fel kell tehát vinni szakközépiskolában az alapozó oktatásba
	Jól értem, hogy a kollégium tekintetében lakhatásra van egy 
	ELNÖK: Horn György és Hadházy Tibor.
	HORN GYÖRGY: Tisztelt Tanács! Először is tizenegy éve ülök i
	A másik: külön bontanám a stratégiai és a konkrét dilemmáima
	Szeretném rögzíteni: bár én értem, hogy a belső konfliktusok
	A másik nagy probléma, amit az előbb itt elég sok összefüggé
	A másik nagy dilemma, amit én az egész költségvetés kapcsán 
	Itt elhangzott – a szövegben nincs benne – a méretgazdaság k
	Én nem látom ebben a 2007-ben, tehát az idei évben elinduló 
	Még mindig az általános részről szólva, hogy nem csökken a p
	Tehát itt van egy olyan elem, ami azt mondja, hogy örömtelie
	A konkrétumok… Az első: évek óta probléma, mindig az volt, h
	Ehhez kapcsolódik egy nagyon fontos alapkérdés. Ez pedig a k
	Problémának tartom, hogy vannak elemek, amelyek egyszerűen n
	Nagyon fontos elemnek gondolom és hiányosságnak a rendszerbe
	A következő a művészeti iskolák alapkérdése. Itt két szám sz
	Ami viszont nem az: így kiszámolva ez a normatíva, ezzel a f
	Azzal nagyon egyetértek, hogy a minőség alapú finanszírozás 
	Azt hiszem, 2003-ban volt - de az évre már nem emlékszem biz
	Köszönöm egyelőre.
	DR. HADHÁZY TIBOR: Köszönöm szépen. Én is nagyon rövid lesze
	Anélkül, hogy pénzügyi szakember lennék, nagyjából tisztában
	Bizonyos logikák mentén és nagyon szigorú rend szerint működ
	Tehát röviden összefoglalva kérdezem azt, hogy amikor megjel
	Köszönöm szépen.
	ELNÖK: Köszönöm szépen. Szakács Mihályné!
	SZAKÁCS MIHÁLYNÉ DR.: Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy bá
	Ezt azért kutatjuk és keressük, mert az elmúlt években bizot
	Gyuri kérdéséhez kapcsolódik az általam megfogalmazott kérdé
	A másik kérdésem pedig azt a közoktatási célú hozzájárulások
	Viszont számolnunk kell a 2008-as tanévben egy másik ilyen p
	Köszönöm szépen.
	DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Az egyik az eljárási javaslatom, amib
	Ehhez képest az én „hozzáragasztékom” nagyon egyszerű és emi
	ELNÖK: Köszönöm szépen.
	Tisztelt Tagság! Még Barlai Katinak adnám meg a szót. Görbe 
	Kati!
	BARLAI RÓBERTNÉ: Én is csak nagyon röviden szólnék. Egy szub
	Köszönöm szépen.
	ELNÖK: Köszönöm. Most Szüdi államtitkár úrnak adom meg a szó
	DR. SZÜDI JÁNOS szakállamtitkár: Köszönöm. Amit Horn Gyuri m
	Sosem volt ingyenes az alapfokú művészetoktatás. Hozzá kell 
	Nem tudok mit mondani. Ezért szeretném, hogy megmaradjon ez 
	A továbbképzés. Éppen most kérdeztem itt Mártától, hogy az N
	A pedagógus továbbképzésben könyörgünk, hogy vegyen részt a 
	A gyakorlati képzés, a pedagógus rendszer megújulása. Most i
	A gyakorlóiskolák helyzete nem hogy rossz: jó. A gyakorlóisk
	A pedagógusképzés. Valóban tervezünk, és ha megalakul ez a b
	A nem szakrendszerű oktatásról néhány gondolat. Lassan a hon
	Ennyi volt, ami nem konkrét - mert azokat majd Mártáék megvá
	Amikor elkezdtük Gyurival, azt hiszem, ’85 körül – én akkor 
	Köszönöm.
	ELNÖK: Köszönöm. A válaszadás előtt még a további hozzászóló
	Karlovitz János!
	DR. KARLOVITZ JÁNOS: Nagy tisztelettel, miután ezeken a szám
	Az egyik globális kérdés az, hogy hol is áll a büdzsében az 
	A másik: érdekelne az, hogy tulajdonképpen hol tart most ez 
	A harmadik pedig az, hogy mennyire kontrollált ez a gyakorla
	Fölvetnék még három apró, kisebb kérdést. Az egyik: ha jól l
	A másik: a civil szervezetek támogatásánál itt van egy elég 
	Harmadikként egy egészen apró kérdésem volna még. A pedagógu
	Még egy utolsó. Ilyen konkrét tanácsokra, mint a Magyar Fels
	Valamint egy utolsó utáni kérdés. Természetesen örülünk a gy
	Köszönöm szépen.
	GÖRBE LÁSZLÓ: Röviden szeretnék szólni. Az első pont, amiről
	A másik: végre a tankönyvtámogatást rendbe kellene tenni, me
	A harmadik: a művészeti képzésnél nagyon egyetértek államtit
	A másik egyszerűbb. A közalapítványnál kivették az eszközbes
	A harmadik kérdésem: júniusban nagyon komoly vitát folytattu
	Köszönöm szépen.
	ELNÖK: Köszönöm. Závodszky úr!
	DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Korábban haboztam, gondoltam arra, hogy 
	A 2007-es költségvetésben, ha jól tudom - az Országos Közokt
	Nem tudnám olyan szakmai színvonalon elmondani a kritikus me
	Ami tulajdonképpen az érdemi mondanivalóm, hogy ez a 4,2 vag
	Amiről ez az anyag meggyőzött engem - és ezt őszintén mondom
	Karlovitz János azt is feszegette, hogy hogy viszonyulunk a 
	Most olvastam Sárközynek a programművét - magyarul is el leh
	DR. MIHÁLY OTTÓ: Egy nagyon rövid kérdésem lenne direktben á
	ELNÖK: Megköszönöm a hozzászólásokat. Államtitkár úrnak való
	Szakmai oldalról teljesen egyértelmű – és ezen az OKNT minth
	Átadom a szót államtitkár úrnak.
	DR. SZÜDI JÁNOS szakállamtitkár: Köszönöm. Néhány részlet és
	Volt még egy kérdés, hogy miért van a művészeknek sok pénze 
	DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Ott van a Nemzeti Kulturális Alap, ah
	DR. MIHÁLY OTTÓ: De arányában ez nem vethető össze azzal, am
	HORN GYÖRGY: De itt a civil pénzekről van szó.
	DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Ez a civil. Nem a kultúrára tett pénz
	DR. SZÜDI JÁNOS: A kulturális szervezetek mint intézményfenn
	Hogy nincsen művészeti képzés? Nem kéne olyan képzést indíta
	Amit én szeretnék mondani, az a következő. Sajnos el kell me
	Ehhez kellene a felsőoktatás. Nem akarok senkit bántani, de 
	És aki engem ismer 1985 óta, Szüdi Jánosnak hívnak most is, 
	Mindig is azon igyekeztem, hogy az intézményi önállóságot vé
	Az ingyenes tankönyv. Ehhez én most nem tudok hozzászólni, h
	Ennyit ismertem fel, ami nem konkrétan ehhez tartozik. Azért
	Köszönöm szépen a türelmüket, és elnézésüket kérem, hogy el 
	ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem, hogy megadhatom-e a további válas
	SZAKÁCS MIHÁLYNÉ DR.: Egy válasz segítségképpen. A felsőokta
	ELNÖK: Megadom a szót a további válaszokra, részletekben. (D
	BENCZE PÉTERNÉ: Lehet, hogy nem mindent sikerült felírnom. A
	A szakkönyvvásárlás támogatása tervezési kategória három éve
	Nem részletkérdés, de ha már itt bekarikáztam magamnak: mit 
	Ez a négyféle ügy, ami igazából, úgy látom, hogy most a parl
	Van egy nagy stratégia a fejlesztésre és a működtetésre. Azé
	A pénz arányairól azt tudom mondani, hogy a szabályozott for
	A harmadik: nem lehet azt mondani, hogy ha többletfeladatom 
	Azt én legalábbis itt nem hallottam és remélem, hogy véletle
	Senki nem mondta azt sem, hogy ez csoportfinanszírozás, mert
	Maga az, hogy most a kistérségi társulás egy erősen támogato
	Én is emlékszem arra, hogy valóban volt ilyen, hogy 4,9 száz
	Nem tudom, hogy valamit kihagytam-e. (Barlai Róbertné: A 720
	Van még valami, amit nem mondtam el?
	ELNÖK: Köszönöm szépen a válaszokat. Zárásként kérdezem, hog
	Akkor viszont tartsunk tíz perc szünetet, és utána folytatju
	Legyen tizenöt perc! Azért mondok tizenötöt, mert az általáb
	(Szünet: 12.42 - 13.03)
	ELNÖK: Tisztelt Köznevelési Tanács! Megközelítettük az 50 sz
	Átadom a szót Brassói Sándornak.
	BRASSÓI SÁNDOR: Megköszönöm, hogy Pongrácz úr, aki a téma mi
	Nagyon röviden foglalnám össze, hiszen az OÉVB már tárgyalta
	Az egyik a felnőttoktatásra vonatkozó átmeneti rendelkezések
	Pontosítás történik az ügyben, hogy időközben mindkét szinte
	Számos pontosítás történik a vizsgaszervezés részleteit ille
	Nagyon fontos még a tanulmányi versenyekkel érettségi vizsga
	És van egy nagyon fontos technikai dolog: biztos sokan észre
	Fontos még, hogy van itt egy-két olyan átmeneti szabályozás,
	Röviden ennyit szerettem volna elmondani.
	ELNÖK: Köszönöm, és köszönöm Pongrácz Lászlónak is, hogy vel
	HORN GYÖRGY: Egy kicsit nehezebb helyzetben vagyok, tisztelt
	Az Érettségi Bizottság javasolja az OÉB-nek, hogy az előterj
	Másrészt azt a szándékot is, hogy ez a pontosítás egyrészt a
	A konkrét ügyeket mondanám, hogy mikben döntöttünk. Fölmerül
	Ugyanakkor a könnyítésnek egy másik pon
	Még annyit hadd tegyek hozzá, mert ez nyilván elő fog kerüln
	Ugyanakkor kérte a bizottság, hogy az 5. § utolsó előtti mon
	Vita volt a felnőttoktatásban résztvevő érettségi idegen nye
	Javasolta a bizottság, hogy nézze meg az előterjesztő a 10. 
	Ugyanígy a vitatott javaslatokkal, az 5-6. ponttal kapcsolat
	Azt hiszem, minden módosítási javaslatunkat elmondtam. Azt k
	ELNÖK: Igen: a 7. § (5) bekezdésnél volt az a javaslat, hogy
	HORN GYÖRGY: Igen, bocsánat, ezt elfelejtettem. A 7. § (5) b
	Egy fontos dolgot viszont kifelejtettem - bocsánat! Komoly v
	Köszönöm szépen.
	ELNÖK: Megköszönöm elnök úr összefoglalóját a bizottsági ülé
	A másik vita pedig részben abban fogalmazódott meg, hogy ha 
	Én most akkor megnyitnám az OKNT tagsága előtt is a témát. K
	Görbe László!
	GÖRBE LÁSZLÓ: Miután a 100-as rendeletet nem néztem át, lehe
	A 2. § (7) bekezdése: „személyesen vagy meghatalmazott útján
	A következő a 7. §. A „jegyző” szó most eléggé le van már fo
	A 7. § utolsó bekezdésében szerepel, hogy elektronikusan hit
	HORN GYÖRGY: Ez az Oktatási Hivatal.
	PONGRÁCZ LÁSZLÓ: Az egész jogszabályban mindenütt „Hivatal”.
	BRASSÓI SÁNDOR: Az elején szerepel, hogy Oktatási Hivatal, é
	GÖRBE LÁSZLÓ: Köszönöm szépen.
	ELNÖK: Hunyady Zsuzsa!
	DR. HUNYADY GYÖRGYNÉ: Két apróságot szeretnék kérdezni.
	A 2. számú mellékletben a vizsgatárgyak felsorolásában a hus
	BRASSÓI SÁNDOR: Tavaly fogadta el az OKNT.
	HORN GYÖRGY: Tavaly az OKNT elfogadta.
	DR. HUNYADY GYÖRGYNÉ: Én nem voltam itt tavaly, úgyhogy neke
	HORN GYÖRGY: Bocsánat, Bibliaismeret címmel adott be akkredi
	DR. HUNYADY GYÖRGYNÉ: Akkor is furcsállom, és nem is tartom 
	A másik egy szimpla kérdés: a 3. számú mellékletben ez azért
	ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólás? (Nincs jelentke
	Megköszönjük Brassói Sándor és Pongrácz László úr segítségét
	A napirend vonatkozásában egy dilemma elé kerülünk, amit sze
	DR. SZENES GYÖRGY: Nem azért, mert három van, hanem mert az 
	ELNÖK: Köszönöm Szenes György javaslatát, én is egyetértek e
	Most a 4. napirendi pont, a „Javaslat a kerettantervek kiadá
	BRASSÓI SÁNDOR: Egy kiegészítést tennék még elnök úr felveze
	Egyrészt a teljes melléklet a jelenlegi eljárásrend alapján 
	Másrészt maga a rendelet ettől független, ez egy nagyon kis 
	ELNÖK: Nem tapasztalok ellenkező hozzászólást. Akkor kérem B
	Itt szeretném még egyszer megerősíteni, hogy azon kívül, hog
	DR. HUNYADY GYÖRGYNÉ: Ennek okát még pontosabban is megjelöl
	HORN GYÖRGY: Közvetlenül a bizottsághoz nem lehet fordulni?
	DR. HUNYADY GYÖRGYNÉ: Nem tudom, de azt hiszem, nem ez a hiv
	ELNÖK: Mi annyit kérünk mindenesetre, hogy ha a minisztérium
	Megadom a szót Brassói úrnak.
	BRASSÓI SÁNDOR: Az előzőekhez nagyon keveset szeretnék csak 
	Tartalmi vonatkozása egy van, a NAT-rendelet vonatkoztatása 
	A nagy munka a nagy melléklet, ami közel 800 oldal. Abból vi
	Bár a jövő héten lesz erről szó, de azért elöljáróban elmond
	ELNÖK: Megköszönöm a kiegészítést. Felteszem a kérdést, hogy
	Hunyady Zsuzsa!
	DR. HUNYADY GYÖRGYNÉ: Nekem nem beszélt
	Most nem beszélek arról - mert azt hiszem, már hiába beszélü
	ELNÖK: Köszönöm szépen. Mihály Ottó!
	DR. MIHÁLY OTTÓ: Én kérdezném, mert én
	Kérdezem, hogy az én olvasatom megfelelő-e, mert ha nem, akk
	ELNÖK: Hunyady Zsuzsa!
	DR. HUNYADY GYÖRGYNÉ: Valószínûleg nem�
	DR. MIHÁLY OTTÓ: Az iskola egészére vonatkozik. Nem a folyam
	DR. HUNYADY GYÖRGYNÉ: És ezért kell évfolyamonként?
	DR. MIHÁLY OTTÓ: Másképp hogyan? Ebben az értelemben többet 
	ELNÖK: Sajnálatunkra nincs itt Trencsényi László, aki ebben 
	Karlovitz János jelentkezett.
	DR. KARLOVITZ JÁNOS: Kérdésem volna, de lehet, hogy tudatlan
	Utoljára úgy volt, amikor még a Kerettantervi Bizottság tagj
	ELNÖK: Megadom a szót a válaszra.
	BRASSÓI SÁNDOR: Örömmel válaszolok. A közoktatási törvény re
	ELNÖK: Köszönöm. Horn György!
	HORN GYÖRGY: Délelőtt az érettségi bizottságban is felmerült
	BRASSÓI SÁNDOR: Látva az elmúlt kilenc-tíz év folyamatait, a
	A másik, hogy a beadó fizessen. Vitakérdés, hogy mennyit fiz
	ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy van-e még észrevétel 
	Megköszönöm az előterjesztő kiegészítését, válaszait, és egy
	A 4. napirendi pont a képzési kötelezettségről és a pedagógi
	DR. SZENES GYÖRGY (Horn György felé fordulva): Neked igen?
	HORN GYÖRGY: Hát, nem tudom.
	ELNÖK: Ezt mondta Laci.
	HORN GYÖRGY: Tényleg ezt mondta, csak nem volt erre reakcióm
	ELNÖK: Válaszolhatsz, természetesen.
	HORN GYÖRGY: Tehát van egy bevett gyakorlatunk, ami úgy szól
	ELNÖK: Sokan ahhoz kapcsolódtak.
	HORN GYÖRGY: Jó, de az lenne jó, ha ezt az elnök úr jegyezné
	ELNÖK: Megköszönöm a nagyon megtisztelő és a képességeimet t
	MIHÁLY OTTÓ: Nekem lenne egy ügyrendi kérdésem. Én nem értek
	Másfelől úgy gondolom, hogy ha valamiben állást kell foglaln
	ELNÖK: Közben talán megoldódott a probléma azzal, hogy Gyuri
	Barlai Kati!
	BARLAI RÓBERTNÉ: Én pedig még egyszer amellett érvelni, hogy
	HORN GYÖRGY: Azt nem lehet, hogy ugyanezt a jegyzőkönyvet ki
	BARLAI RÓBERTNÉ: Még ezt is kevésnek tartjuk.
	HORN GYÖRGY: Elküldeni a parlamenti pártok vezetőinek ugyana
	BARLAI RÓBERTNÉ: Ugyanazt, de abban ne legyen benne a többi,
	ELNÖK: Kati felvetését föltenném szavazásra, hogy legyen-e a
	DR. HUNYADY GYÖRGYNÉ: De mi lesz a sorsa?
	ELNÖK: Bocsánat. Nem tudom, az elfogadható-e, hogy a költség
	DR. SZENES GYÖRGY: De hát nincs OKNT-vélemény. Abban maradtu
	ELNÖK: Zsuzsa kérdésére nem válaszoltunk, hogy hova kerül ez
	MIHÁLY OTTÓ: Nevezzétek meg, hogy mi ez.
	HORN GYÖRGY: Közlemény.
	MIHÁLY OTTÓ: De miről?
	HORN GYÖRGY: A költségvetésről.
	MIHÁLY OTTÓ: A költségvetési beszélgetésekről?
	HORN GYÖRGY: Igen. Ezekkel foglalkozott így és így.
	BARLAI RÓBERTNÉ: Ez a hozzászólások összefoglalása.
	DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Nem akartam közbeszólni, de az Országos 
	DR. MIHÁLY OTTÓ: Én nem akarok ilyet üzenni a jövőnek. Tehát
	HORN GYÖRGY: Attól szavazni lehet róla.
	DR. SZABADOS LAJOS: A te tájékozottságod a mi tájékozatlansá
	HORN GYÖRGY: Szavazni kell róla!
	ELNÖK: Mivel a vita olyan mértékben veheti el az időt a lény
	Megadom a szót a következő napirendi pont előterjesztőjének,
	NAGY GYÖNGYI MÁRIA: Köszöntöm a tanács tagjait. Egy nagyon r
	Olyan szakmai javaslat született akkor, tavasszal, hogy a gy
	Biztos vagyok benne, hogy mindenki tudja, de azért emlékezte
	Egy dolog, amit én, mindig kiemelek, ha bárhol, bármilyen kö
	Nem véletlenül foglalkozunk tehát ezzel a kérdéssel. Fontosn
	Ez volt tehát a terv, arra gondolván, hogy ezzel biztosíthat
	Hozzátartozik a kérdéshez, hogy a 14/1994-es rendeletnek vol
	A törvény vitája során az ettől az állásponttól való jelentő
	Talán kérdést, hozzászólást előzök meg azzal, hogy a beszédv
	Azt mondtam, hogy a távlatokról is szólnék még. Ez valóban c
	A pedagógiai szakszolgálatokkal kapcsolatban van több olyan 
	A minisztérium közoktatási szakterülete, majd vezetése is el
	Elnézést kérek, hogy egy kicsit hosszú voltam. Ilyenkor szok
	ELNÖK: Én is megköszönöm az előterjesztéshez szóló bőséges k
	Megnyitom a kérdések, hozzászólások körét. Barlai Kati!
	BARLAI RÓBERTNÉ: Az az igazság, hogy erre a területre jobban
	Az 5. § (8) bekezdésében kifejezetten ellenőrzési feladatot 
	Mondták ezt az Országos Beszédjavítót, nagyon jó, hogy ettől
	Amit magam is fontosnak tartanék, az az egésznek az adminisz
	Végül még egy dolog, és ez is az adminisztrációval kapcsolat
	Egy ettől eltérő probléma. Úgy tudom, nevelési tanácsadót ne
	Köszönöm szépen.
	ELNÖK: Horn György, Hunyady Zsuzsa.
	HORN GYÖRGY: Én ezt a szabályozás kiemelt fontosságú terület
	A másik, hogy szerintem a rendelkezésnek van egy nagy hibája
	Szerintem ez a 6. § ezt a problémát csak részben oldja meg, 
	A 4. §-sal - amennyire ezt a hosszú, bonyolult szöveget megé
	Köszönöm szépen.
	DR. HUNYADY GYÖRGYNÉ: Folytatva, amit Horn György mondott, k
	Egyébként hasadt lelkű vagyok - különösen már így fél háromk
	Ami pedig a pszichológusokat illeti, ebben is nagymértékben 
	Másrészt itt arról van szó, hogy egy szakvéleményben foglalt
	ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha nincs több hozzászólás, akkor meg
	NAGY GYÖNGYI MÁRIA: Igen, köszönöm, mindenképpen szeretnék r
	A módosítások eredményeként az került 
	A nyilvántartási lap vezetése nem új, tehát ez eddig is így 
	Nevelési tanácsadó van-e meg lesz-e ennyi az átalakításokkal
	Most jellemző, hogy a többcélú közoktatási kistérségi társul
	Arra, hogy az oktatási kerekasztal is foglalkozik ezzel a te
	ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. Közben ilyen Haydn-koncert ér
	Ezzel együtt megkérdezem, hogy mi a jelenlévők véleménye, tá
	Megköszönöm, különösen a végig kitartó tagoknak a becsületes
	DR. SZENES GYÖRGY: Mi a téma? Mi a napirend?
	KOSINSZKY ZSUZSA: Ami ma kimaradt.
	DR. SZENES GYÖRGY: Akkor tulajdonképpen csak a kerettanterv,
	DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Megítélésem szerint a tankönyvbizottság 
	ELNÖK: Azt javasolnám, hogy ha ezzel egyetértenek a jelenlév
	Elfogadható a tizenkettő?
	DR. SZENES GYÖRGY: Korábban kezdjük el! Szerintem kezdjünk 1
	GÖRBE LÁSZLÓ: A Kerettantervi Bizottság nem lesz készen.
	ELNÖK: 11.30? Megpróbáljuk, hogy a Kerettantervi Bizottság i
	DR. SZENES GYÖRGY: Csináljuk kettőkor! Legyen akkor délután 
	ELNÖK: Akkor még inkább félő, hogy nem lesz tizenhat fő, ha 
	Nagyon szépen köszönöm, és a továbbiak már egyéni hozzászólá
	(Az ülés végének időpontja: 14 óra 46 perc)
	Tartalomjegyzék
	Általános bevezető 2
	Határozat a napirend elfogadásáról 2
	Napirend előtt 2
	Barlai Róbertné kérdései 2
	Dr. Trencsényi László indítványa 2
	A 2008. évi költségvetési törvényjavaslat közoktatást érintő
	A 100/1997. számú kormányrendelet módosítása 2
	Határozat A tankönyvvé nyilvánítás, tankönyvtámogatás, valam
	Javaslat a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendj
	A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokró


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth 2
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f007200200069006d00700072006f0076006500640020007000720069006e00740069006e00670020007100750061006c006900740079002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


