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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 51 perc)

DR. LORÁND FERENC, az OKNT elnöke, az ülés levezető elnöke, a továbbiakban
ELNÖK: Jó napot kívánok! Az OKNT rendkívüli ülését megnyitom. Az eredeti elképzelésem
szerint - hogy végre legyen ügyrendünk - azt terveztem, hogy kérem a napirendi pontok
megcserélését, és annak előrevételét, hogy az ügyrendről szavazhassunk, illetve a módosítások
felett. Mivel azonban ahhoz tizenhat főnek kellene jelen lenni, és ha jól számoltunk, tizenhatan
nem vagyunk, tehát maradunk annál, hogy előrevesszük azt a napirendi pontot, amely a
tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás rendjéről szól, és amelynek Brassói Sándor
főosztályvezető-helyettes úr az előadója - akit szeretettel köszöntök körünkben. 

Parancsolj!

BRASSÓI SÁNDOR: Tisztelt Köznevelési Tanács! Mindannyiunk által jól ismert, hogy a
parlament a kormányprogrammal összhangban a tankönyvpiac rendjéről szóló törvényben 2007
júniusában változásokat eszközölt. Ennek megfelelően a tankönyv fogalma, a tankönyvvé
nyilvánítási folyamat lebonyolítása, a tankönyvvé nyilvánítás és a tankönyvrendelés során az
iskolák és a kiadók adatszolgáltatási rendszere a törvényből fakadóan megváltozik. Ennek
megfelelően a tankönyv-jóváhagyás rendjéről szóló 23/2004-es - többször módosított - rendelet
törvényhez való hozzáigazítása mindenképpen szükséges.

A másik oldalon pedig - akárcsak az érettségi vizsgánál, a NAT-nál - a tankönyv területén
is folyamatosan nyomon követi a tárca, hogy iskolák, szülők, kiadók milyen problémákkal,
milyen nehezen megoldható kérdésekkel küzdenek. Ezért ennek a rendeletnek módosító,
technikai, javító célja is van, nevezetesen a tankönyvpiac rendjéről szóló törvénytől függetlenül
más területeken is pontosítást vezet be a tervek szerint a rendelet. E rendelet első verziója 2007
júniusában, a törvénnyel párhuzamosan elkészült. Mint minden rendeletet, a tárca megpróbálja
egyeztetni a saját lehetőségei szerint az érintett szervezetekkel, így intézményvezetőkkel,
kiadókkal, az Oktatási Hivatallal, a Tankönyves Vállalkozók Országos Testületével 2007
júniusában folytatott egy körben egyeztetést. Számos észrevételt kaptunk.

Az észrevételek egy részét, mivel azok a törvényből fakadóan, a gyakorlat egyszerűsítése
végett illeszthetők a rendeletbe, értelemszerűen átvezettük. Mivel a javaslatok sokszor különböző
felek egymást kioltó véleményeként minősíthetők, hiszen a terület különböző érdekek által
vezérelt, értelemszerűen számos esetben nem tudtuk beilleszteni. Bár sokak számára kérdéses,
lehetnek-e különböző érdekek ezen a területen, mi azt gondoljuk, hogy igen. 

A rendelettervezetet, illetve annak első verzióját megkapta az OKNT Tankönyv és
Taneszköz Bizottsága. Ehhez képest számos változás történt. Számos változás történt, számos
szereplőnek voltak javaslatai, így az államigazgatás teljes körének - az Igazságügyi
Minisztériumnak, a Gazdasági Minisztériumnak - is. Ezeket a javaslatokat is igyekeztünk
maximálisan figyelembe venni, úgyhogy a jelenlegi verzió értelemszerűen eltér attól az anyagtól,
amit annak idején a TTB tárgyalt. 

A jelenlegi verzió több körben egyeztetett, olyan anyag, amelynek - pontosan tudjuk -
bizonyos elvekhez való illesztése meglehetősen problémás. A Tankönyv és Taneszköz Bizottság
és a Digitális Tananyag Minősítő Bizottság összevont ülésén hangsúlyoztam, hogy miközben
egyik oldalon vannak vitatandó, fontos szakmai elvek, a másik oldalon ezek sokszor nem
illeszkednek egymáshoz, nem illeszkednek nemzetközi gyakorlatokhoz, és ezeket adott esetben
nem is lehet pontosan szabályozni. A jogszabályban kísérletet tettünk arra, ebben a többkörös
egyeztetésben, hogy a tankönyvpiaci törvényhez igazodóan, azokat a terminusokat használva,
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szabályozzuk, pontosítsuk a jelenlegi, folyamatban lévő rendszert. Ennek a módosításnak több
eleme volt.

Az egyik magának az eljárásrendnek a pontosítása, egyértelműsítése, amit a kiadók is
kértek. Ugyanakkor szeretném hangsúlyozni, hogy nem lehet bizonyos elemeket beépíteni egy
jogszabályba, mert felhívom a figyelmet a közigazgatási hatósági eljárás rendjéről szóló
törvényre, ami minden közigazgatást érintő folyamatra, szereplőre, hivatalra, beadványozóra,
kérelmezőre vonatkozik, és ez szabályozza az általános elveket. Ez a Ket. - ahogy egyszerűen
szoktuk mondani - a tankönyvvé nyilvánításra is pontosan ugyanígy érvényes, és ennek a Ket.-
nek, mint magasabb rendű jogszabálynak, minden más, alatta lévő jogi dokumentumnak - így a
tankönyvpiac rendjéről szóló törvénynek is - meg kell felelni. Az ezzel való összhangot igényelte
az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium - a kodifikáció ennek megfelelően megtörtént.

A másik nagyon fontos a sokszor előkerült SuliNova-programcsomagok sorsa. Az OKNT
számos esetben folytatott erről nagyon élénk vitát. A tárca álláspontja ezzel kapcsolatban
továbbra is az, hogy nem kívánja saját intézményét kiadói szerepkörbe vinni, nem kívánja, hogy
az NFT keretében 2002-2003-ban elindult folyamat terméke az állam részéről kiadványokban a
tankönyvpiacról kiszorítson kiadókat. Mindvégig azt kommunikálta a minisztérium, hogy ezen
programcsomagok tankönyvi eleme az iskolák és a kiadók számára szabadon hozzáférhető
legyen. Ez a rendelettervezet ezt a kérdést, azt gondoljuk, megnyugtatóan rendezi, hiszen
miközben az OKNT Kerettantervi Bizottsága a SuliNova-programcsomagok jogszabály szerinti
vizsgálatát végzi, a miniszter ezeket kiadta a jogszabály alapján. Az OM honlapján
megtekinthető a teljes lista, az is, hogy ezeket a SuliNova jogutódja, az Educatio Kht. közzéteszi,
bárki érdeklődő számára szabadon letölthetők és a kiadók számára szabadon felhasználhatók
lesznek, nyilván a megállapodásnak megfelelően. Ugyanakkor nekik lehetőségük van arra - és az
Educationak nincs -, hogy ebből a tankönyvvé nyilvánítási folyamatban tankönyvet készítsenek.
Ez a dolog álláspontunk szerint rendeződött. 

Az anyag nyilván erősíti az államigazgatási tervezési szempontrendszert. Az állam
részéről sajnos nincsenek pontos adataink arra vonatkozóan, hogy mely tankönyv milyen
mértékben kerül felhasználásra, pontosan nem látja az állam a költségvetési támogatások
tervezésénél ezeket az elemeket. E miatt a tankönyvpiac rendjéről szóló törvény előírásai alapján
a tankönyvrendelést egy olyan elektronikus felületre tereljük, amely nagyon nagy mértékben
megkönnyíti az iskoláknak a tankönyvrendelést. Egy rendszeren kell ezt lebonyolítani, és ez a
rendszer a kiadók számára a rendelést, utánrendelést pontosítja.

Jelzem egyúttal, hogy az önök előtt lévő rendeletben ehhez képest is történt már apróbb
változás. Többen kifogásolták a június végi pótmegrendelési határidőt. Ezt kivesszük a
rendeletből, és eltoljuk, hiszen adott esetben intézmény-összevonás vagy fenntartói döntés miatt
ez megnehezítené az iskolák, a kiadók életét, tehát nyitottak voltunk erre. 

Ezeket az elemeket az adatvédelmi biztos, a Legfőbb Ügyészség, az Igazságügyi
Minisztérium megkapta véleményezésre. Nincsenek ezzel jogi, versenypiaci vagy egyéb
aggályok: támogatják. Ezt azért mondom el elöljáróban, mert számos olyan észrevétel is érkezett
- nem az OKNT-től, hanem más szervezetektől -, hogy kell-e ilyen adatgyűjtő rendszer. Igen, az
elszámoltatható állam szempontjából, ahol éve szinten 6,5-7 milliárd forint belemegy a
tankönyvtámogatás rendszerébe, és ahol cél egy minőségi tankönyvellátás, szükség van erre a
dologra, és ennek adatvédelmi vagy jogi problematikája ilyen értelemben nincs. 

Számos olyan jelzés jött a 2006. évi módosítás óta, amikor ez a szigorúbb, de nyomon
követhetőbb, numerikusabb szempontrendszer az előző kormányzati ciklusban beépült a
rendszerbe, hogy könnyítsünk bizonyos tantárgyak esetében, ahol ezeknek a
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szempontrendszereknek az alkalmazása viszonylag nehézkes - például a nyelvkönyvek, a
matematikakönyvek, illetve egyes művészetoktatással kapcsolatos elemek. Ezeket kiemeltük a
rendszerből, ilyen szempontból a könnyítés álláspontunk szerint beépült. Beépült a Digitális
Tananyag Minősítő Bizottság munkája nyomán egy technológiai szempontok megfogalmazásával
kapcsolatos anyag, a korábbit cserélve, annak részben a helyére lépve - erről a bizottság nyilván
be fog számolni -, és szabályoztuk az elektronikus eljárást, ami a korábbi anyaghoz képest sokkal
pontosabb szabályozást fog biztosítani. 

Azt gondoljuk egyébként, hogy természetesen ez a rendelet nem tökéletes. Nem tökéletes,
mert egy olyan közoktatás-fejlesztési folyamatban vagyunk - és leszünk is az elkövetkező
években -, amiben a tananyagok, a digitális tananyagok, a papír alapú tananyagok, és ezeknek az
iskolába való bevitele rendkívül gyorsan változik. Tökéletesen, azt gondoljuk, nem lehet
szabályozni, de törekedtünk arra, hogy a kiadói vélemények, számos kiadói vélemény
elfogadásával, a szakmai szervezetek, tárcák véleményének befogadásával konszenzusra jussunk.
Nyilván számos olyan pont van, amit vagy a kiadó, vagy a hivatal, vagy a minisztérium nem tud
befogadni, mert vagy az eljárási rendhez, vagy a határidőhöz, vagy olyan elemekhez kapcsolódik,
amelyek nem illeszkednek jelenleg az elfogadható jogszabályi struktúrához. 

Felhívom a figyelmet arra, amit nyilván sokan láttak, hogy az OKNT-nek és a Tankönyv
és Taneszköz Bizottságnak a jelenlegi gyakorlat alapján vannak olyan feladatai, jogosítványai,
amelyeket az elmúlt években folyamatosan végzett. Ez arról szólt, hogy azon túl, hogy ez a
Tankönyv és Taneszköz Bizottság folyamatosan tárgyalt a beérkező tankönyvvé nyilvánítási
kérelmek kapcsán, a szakértői véleményekkel összhangban, a jóváhagyás folyamatát követte,
ugyanakkor ez a struktúra nagyon karcosan illeszkedik a közigazgatási eljárási rendbe, ahol a
döntés felelősségét minden esetben a hivatal viseli, a döntés felelősségét minden esetben egy
miniszter viseli. Ilyen egyedi tankönyvvé nyilvánítási ügyekben ezen jogosítványok átruházása
nem megengedhető az Igazságügyi Minisztérium álláspontja szerint - ahogy eddig láttuk az ő
véleményüket. Mi ezért gondoljuk azt, hogy maximálisan szeretnénk a továbbiakban is
megtartani, támaszkodni a Tankönyv és Taneszköz Bizottság és a Digitális Tananyag Minősítő
Bizottság szaktudására minden olyan kérdésben, ami a szempontrendszer fejlesztésével, az egész
jóváhagyási rendszer finomításával, a szakfogalmak definiálásával kapcsolatos, és folyamatosan
tájékoztatást kívánunk nyújtani a későbbiekben is arról, hogy a tankönyvvé nyilvánításban
milyen kiadványok, milyen anyagok kerültek-kerülnek be. Ugyanakkor az egyedi tankönyvvé
nyilvánításoknál azokban az esetekben, mint ahogy korábban az egymásnak ellentmondó
szakértői vélemények alapján az OKNT TTB adott egyfajta álláspontot, úgy gondoljuk, hogy az a
hatósági eljárás alapján a hivatal és az erre felkészített szakértők feladata, és ezért vállalja a
hivatal, illetve a minisztérium a felelősséget, és ez a felelősség nem hárítható át sem egy
testületre, sem pedig vissza egy testületről kvázi a minisztériumra. 

Elnézést, hogy kicsit hosszúra sikerült a bevezetőm, és hadd mutassam be a kollégáimat,
akiket jól ismernek: Bartha Lajosné, akit jól ismernek, Bársony Csaba az Oktatási Hivatalból és
Orbán Anikó - a részletes kérdésekben igyekeznek segítséget nyújtani. 

Köszönöm. 

ELNÖK: Kérdezem, hogy a Tankönyv és Taneszköz Bizottságnak van-e ehhez a vita
megkezdése előtt kinyilvánítandó véleménye. 

DR. SZABADOS LAJOS: Hadházy Tibor képviseli a két bizottságot.
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ELNÖK: Akkor Hadházy Tibor urat kérem.

DR. HADHÁZY TIBOR: Tisztelt Testület! A testület ülését megelőzően a Tankönyv és
Taneszköz Bizottság valamint a Digitális Tananyag Minősítő Bizottság 10 órától összevont ülést
tartott, amelynek napirendjén a jelenlegi rendelettervezet megvitatása szerepelt. Nagyon alkotó
légkörű, a problémákat érzékelő, az érzékelt, feltételezett anomáliákra rámutató megbeszélésen
vagyunk túl. A bizottság ülésén is az én feladatom volt, hogy 4+1 pontban próbáljam összegezni
azt a véleményt, amely részben összecseng főosztályvezető-helyettes úr szavaival, részben
viszont bizonyos véleményeket fenntart. 

Összegezném az alábbiakban:
A bizottság ülésén a hozzászólásokból kitűnt, hogy ez a rendelettervezet, ami a második

számot viselheti, jelentős változásokon ment keresztül az első rendelettervezethez képest. Ezek a
változások részben pozitívak, részben pozitívak, részben anomáliákat is szülő változások is
voltak. Egyértelműen pozitív a rendelettervezet azon tartalmi, szakmai bővülése is, amely a
digitális tananyagok/taneszközök minősítési eljárásával kapcsolatban nyomdafestéket kapott,
nemcsak a szempontok, hanem ezen anyagok osztályozása is - bár nem a bizottság korábbi
anyagait száz százalékban, tehát bontottan és osztottan jelenítette meg - bekerült a rendeletbe. 

Ugyanakkor a hozzászólások alapján az volt leszűrhető, hogy a rendeletben továbbra is
maradtak, illetve a módosítások során keletkeztek bizonyos inkoherenciák, fogalmi
tisztázatlanságok is - a taneszköz-tananyag alapvető definíciójának tudományos, szaktudományos
és különböző mélységekben tárgyalható fogalmára is lehet utalni -, és olyan eljárásrendi
anomália is, amelyre főosztályvezető-helyettes úr is utalt, illetve amivel indokolt, amely a
szakmaiság csökkenő jelenlétét jelezte. Ez volt tehát az első.

A második észrevételcsomag úgy fogalmazható meg, hogy egy korrekt törvényi
kontrollon természetesen átfutott ez az anyag, mégis úgy érezték a testületek, hogy az OKNT
szerepe, a bizottságainak a szerepe - lásd korábbi nevesítési hiány - és a hivatal szerepe nem
teljesen konzekvensen jelent meg, illetve a bizottság szerepére vonatkozóan az elhangzottak a
bizottságok szempontkidolgozó tevékenységre korlátozott munkáját jelenítik meg, de ez sincs
igazán nevesítve.

Harmadszor: az az egyeztetési kényszer, amelyet a nagyon sokszereplős és alapvetően jó
tankönyv, jó digitális taneszköz és tananyag irányába mutató szándék vezérel minden
közreműködő részéről, nem elég konzekvensen vonul végig a szakmai testületeken, illetve a
bizottságokon.

Negyedszer: a legjobban változó területe a tananyag-taneszköz világnak a digitális
tananyagok, taneszközök területe, amely területen a pozitív elmozdulásra már utaltam,
ugyanakkor szükségesnek látszik egy eseménykövetés abból a szempontból, hogy további,
szükség szerint differenciált szempontrendszer szerint történjék az értékelési eljárás és a
nevesítése ennek az eljárásnak a rendeletben. 

Ötödször: a bizottság arra az álláspontra helyezkedett, hogy ezt az átdolgozott - ahogy
említettem, az előzőhöz képest pozitívumokat, de a megítélés szerint hiátusokat, hiányokat is
tartalmazó - rendelettervezetet nem véglegesnek, hanem első olvasatúnak tekintse a testület. 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Hozzászólásokat kérek. 

DR. KARLOVITZ JÁNOS: Hadházy Tibor nagyon finom, diplomatikus fogalmazása
után én egy kicsit keményebben mondom. Az ülés hangulata és konstruktivitása egyébként
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nagyon jó volt - először ültünk együtt a digitális bizottsággal, nagyon jó, hogy létrejött, nagyon
örültünk egymásnak, és nagyon sok ponton teljes egyetértés mutatkozik, noha különböző
témákról van szó. Úgy érzem, hogy a jövőben is fogunk tudni együtt dolgozni.

A bizottságban több volt a bírálat, mint az egyetértés. Én három-négy pontban foglalnám
össze a bírálatok lényegét, és úgy állapodtunk meg, hogy ez az első olvasat azért van, mert utána
kérjük a második olvasatot, amikor lehetőleg javítsák az alkotók. 

Az egyik abban nyilvánult meg, hogy fogalomzavar. Ez egy kicsit súlyosabb dolog, mint
így mondani, hogy „fogalomzavar”, mert ha valamiről fogalmunk sincs - a magyar azt mondja,
hogy fogalmam van valamiről vagy nincs -, akkor az egy elég durva dolog, és úgy tűnik, hogy a
rendeletnek nincs fogalma sem bizonyos dolgokról. Érdemes legalább addig a szintig eljutni,
hogy fogalmunk legyen, pláne tiszta fogalmunk.

A másik az egyeztetés. Nem hogy egyeztetés nem volt, nem hogy az egyeztetésben részt
vevők véleményét nem hallgatták meg, nem dolgozták be, hanem én megkérdeztem olyan
szervezeteket, akiknek illett volna részt venni ezekben az előzetes egyeztetésekben, és mindegyik
azt mondja, hogy nem. Itt nem elsősorban a Tanoszra gondolok, mert ha azt kihagyják, még nem
történik nagy baj. De van egy TIE is, van egy Hundidac Szövetség, van egy TVOT - a TVOT-ra
ugyan hivatkoznak, hogy egyeztettek vele, de a TVOT itt lévő elnöke tagadja, és nem érti, hogy
hol, mikor egyeztettek. Én úgy vélem tehát, hogy ez az egyeztetés, ha még nem történt meg,
nagyon egyszerű: történjék meg. Nem hiszem, hogy ezen sokat kellene vitatkozni. Az egyeztetés
pedig úgy történhet meg, hogy mindenki tudjon róla, és lehetőleg úgy, persze, hogy visszajelzés
is legyen, hogy mit igen, mit nem fogadtak el.

A harmadik kérdés: a szerepek. Én személy szerint annak örülök, hogyha kevesebb
felelősség jut, tehát az egyes tételeknél a TTB-re nem jut döntési jog, de akkor már - és ezt
régebben is mondogattam - a szempontrendszerben, ami állítólag a TTB kompetenciája, valóban
tükröződnie kellene a TTB javaslatainak.

Végezetül azzal zárom, hogy jelenleg ezt az egész rendeletet és a tankönyvügyet, főleg
ezt a jóváhagyási rendeletet a magam részéről Európában a legbonyolultabb, legbürokratikusabb,
legdrágább, legigazságtalanabb rendszernek tartom. Noha a tankönyv-jóváhagyás híve volnék, de
ez így nem jó, összehasonlítva - és erről majd egy nemzetközi konferenciát fogunk tartani Európa
más, boldogabb országaival. A szempontrendszer tulajdonképpen felülírja a rendeletet, a rendelet
pedig felülírja az alaptörvényeket, így például a közoktatási törvényt a tanári szabadság meg
egyéb kérdésekben, tehát egymást írják felül a jogszabályok. És hogy ez így van, egy szakmai
véleményt adok át hivatalosan a tisztelt bizottságnak és a felettes hatóságoknak, amelyet
szakértők írtak olyan kérdésekben, amikor a szempontrendszerben módszertani dolgokat szabnak
meg - mint olvasástanítás, hogy kisbetű, nagybetű, mikor, hogy. Különféle módszerek vannak.
Van olyan, amiről nem vitatkozunk, mint például a hangoztatás - akik tanítók vagyunk és
tanítottunk, ebben egyetértünk -, de a sorrendben és több mindenben vannak viták. Az nem
megoldás, hogy egy szakmai vonulatot elfogadunk, azt abszolutizáljuk, és uniformizálni
próbáljuk a többi tankönyvet, hanem egyeztetni kell, és bizonyos mértékig - amikor ilyen
módszertani vagy egyéb dolog van, amit a törvény biztosít - meghagyjuk a tanári szabadságot a
tankönyvben is.

Akkor még nem beszéltem azokról a jelenségekről, amik hamarosan be fognak
következni - remélem, hogy nem nagyon -, mint a kis példányszámú szakmai tankönyvek
hiányáról például, mert az valahogy nem jön össze.... Itt annyi mindent kellene összefésülni, ami
nem jön össze, és egyetlen pont sincs arra a szempontrendszerben, hogy itt különféle dolgok
vannak, hogy a szakrajz megkülönböztethető az ének-zenétől. Egyetlen pont kellene csak erre,
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egy szakmaspecifikus pont a végére, hogy a szakmaspecifikus szempontok is érvényesülni
tudjanak, és erre nincs, hanem az uniformizálásra van egyoldalú törekvés. 

Remélem, hogy sikerül - mert abban vagyunk érdekeltek, hogy sikerüljön - megegyezni,
sikerül tárgyalni, sikerül javítani. Ebből az egész ügyből lehetne egy nagyon haladó, nagyon jó,
hogyha tényleg egyeztetnénk, hogyha tényleg sikerülne bizonyos dolgokat kihúzni. Olyan 5-10
százalékról van szó, nem többről, tehát könnyen megoldható a dolog. Akkor lehet, hogy ez lenne
Európa legjobb meg legszebb tankönyvrendelete, és akkor a magyar tankönyvek tényleg
kiugróan jók lennének. A magyar tankönyvvilág színvonala nem vitatható, de lehet ezt még
fokozni, lehet a selejtet kiirtani - rendelettel, nem rendelettel, szempontokkal. Azt javaslom,
fogjunk össze.

Én egyetlen kérdést tettem fel a TTB ülésén: hogy miért nem. Most már nem tudom,
hányadszor felteszem, hogy miért nem egyeztetünk - erre soha nem kapok választ -, és akkor már
csak mondom, hogy miért lenne igen: ez nagyon megérné mindannyiunknak.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólások? Závodszky úr!

DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Tanácstalan voltam, hogy megismételjük-e azokat a konkrét
megjegyzéseket, amelyek a kora délelőtti tanácskozáson már elhangzottak, de aztán rájöttem,
hogy bizonyos dolgokat meg kell ismételni, hiszen az OKNT tagjai számára ez a beszélgetés
misztikus, mert a rövid összefoglalásban ezek a konkrét megjegyzések, esetleg konkrét javaslatok
nem jelenhettek meg. 

Vitatható - és a minisztérium képviselői vitatták is - az az álláspontunk, hogy ez első
olvasatnak tekinthető. Volt egy másik változat a plenáris ülésen is, ha igaz, de ebbe a tervezetbe -
ahogy ezt Brassói Sándor is említette - különböző okokból olyan elemek kerültek bele, amelyek
nem a különböző szakmai szervezetekkel való egyeztetés következtében, hanem más okból
kerültek be, és merőben új helyzetet teremtettek.

Az egyik ilyen éppen az OKNT szerepének teljes kiiktatása a jóváhagyási folyamatból. El
lehet fogadni, de akkor koherens módon. Jelen pillanatban úgy érzem, hogy a közoktatási törvény
és e rendelet között van bizonyos diszkrepancia. A rendszerváltozás első demokratikusan
választott kormánya általában, a legtöbb területen - nem akarok politizálni, de tudjuk, hogy e
mögött a két nagy rendszerváltó párt között megegyezés volt - a sokszínűség, a társadalmi
kontroll irányába indult el, és akkor a tankönyv-jóváhagyás is a 93-as törvény szerint szakmai
alapon, de nagyon erősen társadalmasítva volt, és a miniszter aláírása végső soron egy szentesítés
volt. A folyamat nyilván megfordult, a törvény minden egyes módosításakor abba az irányba
indult el, hogy ez bekerüljön az államigazgatás körébe, és egy államigazgatási eljárás keretében
történjék. Én ezt megértem, számomra világos, hogy az Igazságügyi Minisztérium miért mondja
azt, hogy a TTB ne jelenjék meg a rendeletben mint amely... (Brassói Sándor: Egyedi tankönyv-
jóváhagyásról van szó!) Pontosan erről beszélek, hogy ott ne jelenjék meg, mert
államigazgatásilag nem definiálható stb. Miért mondom azt, hogy a közoktatási törvény és e
megfogalmazás között - legalábbis ebben a formájában - szerintem van bizonyos feloldásra váró
ellentét? Mert a közoktatási törvény kétségtelenül folyamatosan gyengítette az OKNT szerepét -
és egyszerűen mondom: a tankönyvügyet. Nem szó szerint idézem, de valami olyasmi van a
közoktatási törvényben, hogy a tankönyvügyért a miniszter felelős, a miniszter dönt, az OKNT
közreműködésével. Lehetne éppen beszélgetni arról, hogy egy normatív szövegben, egy
törvényben mit jelent ez. Nyilván nagyon nehezen értelmezhető. De ez így van, ugye, nem
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mondtam rosszul? (Dr. Szabados Lajos: Ez a miniszter feladatai között így van leírva.) Ezt
nagyon nehéz konkrét tartalommal megtölteni, de véleményem szerint illene. Ezért jött létre
aztán újra a TTB mint az OKNT-nek ezzel a feladattal megbízott szerve. 

Azt javaslom, miután elfogadom ezt az állapotot - bár helyesebbnek tartanám, hogyha a
tankönyvügy vagy a tankönyvi minőség valami olyan módon lenne biztosítva, ahogy a szellemi
élet számos más területén, például a felsőoktatásban... (Az elnök poharát megkocogtatva
figyelmezeti a hozzászólót.) Köszönöm, azonnal. Akkor konkrét javaslatokat mondok.

Azt mondja a 10. § (1) bekezdése, hogy a hivatal a szakértői vélemények és a kérelem
benyújtójának véleménye alapján dönt a könyvben elvégzendő javításokról. Egyetlen beszúrás
lehet - és ez véleményem szerint nem ütközhet az Igazságügyi Minisztérium kifogásába -, hogy a
hivatal a szakértői vélemények, a TTB véleményének meghallgatása és a kérelem benyújtójának
véleménye alapján dönt. Mert akkor a hivatal dönt, de mégis megjelenik a TTB. Ha ez nincs
benne, akkor a TTB-t fel kell számolni, legalábbis... (Brassói Sándor: A jogszabály szintjén nem
létezik TTB.) Az OKNT létrehozhatja a saját feladatainak megoldására. Akkor azt lehet írni, hogy
az OKNT véleménye alapján. Nem vagyunk jogászok, de az én jogérzékem szerint a feladatra
egy ilyen bizottságot létrehozhat az OKNT - de ne folytassuk, mert ez egy akadémikus vita.

Volt nekem egy másik, ennél sokkal kardinálisabb megjegyzésem. Miután a törvény
egyértelműen definiálja a tankönyv fogalmát - hogy jól vagy rosszul, azon lehet vitatkozni -, és
azt mondja, csak a jóváhagyási folyamaton való végigfuttatás után kerülhet a tankönyvjegyzékre,
nagyon határozottan az a véleményem - amivel valószínűleg sokan nem fognak egyetérteni -,
hogy az 1. § (2) bekezdésében nem kell kiemelni, fölösleges problémákat és értelmezési dolgokat
jelenthet, hogy az oktatási program, pedagógiai rendszer részeként jóváhagyott
információhordozó. Mert az értelemszerűen valamilyen, a tankönyv fogalmi körébe bevonható
anyag. Ne okozzunk ezzel jogos, alapos vagy kevésbé alapos kifogásokat, amelyeket a TVOT
meg is fogalmaz, mert úgy érzik, hogy itt a versenysemlegesség sérülni fog.

Nagyon nyomatékosan javasoltam, egyetértve a TVOT nyilatkozatával - anélkül, hogy
konzultáltam volna a TVOT-val -, hogy a vizsgálati szempontok alól történő kivétel sem
indokolt. Nem egészen világos számomra - de az idő miatt nyilván nem tudunk jogi
fejtegetésekbe bocsátkozni, az információim szegényesek, itt a szerzői jogi törvényre
hivatkoztok, és én nem tudom megmondani ebben a pillanatban -, hogy egy ilyen
programcsomagok, ha ez egy nyomtatott vagy nyomtatásra váró tankönyv, amelyet a kiadók
megpályázhatnak, azon ők változtathatnak vagy sem. Az egy nyersanyag? Mert ha nyersanyag,
még kevésbé érthető az, hogy fölmentik ezeket az anyagokat a vizsgálati szempontok teljesítése
alól, amelyek annyi gondot okoznak - bár indokoltak lennének - más kiadóknak. Ez a
versenysemlegességet súlyosan sérti, és én nem tudom elfogadni, és valószínűleg lesz egy
többségi álláspont, hogy ez benne maradjon.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Arra szeretném figyelmeztetni a kollégákat, hogy korlátozni fogom a
hozzászólások időtartamát, különben nem fogunk végezni. Nagyon kérem, hogy rövid, célszerű,
lehetőség szerint szövegszerű korrekciós javaslatokat mondjanak, vagy egyetértéseket
fogalmazzanak meg, hogy végezni tudjunk. 

Hadházy úr kért szót.

DR. HADHÁZY TIBOR: Néhány konkrétumot szeretnék mondani a rendelettervezettel
kapcsolatban, hivatkozásokat is megjelölve. 



11

Az 1. § (2) pontjában, a második oldalon: tudom, hogy nyáron a digitális javaslatban ez
szerepelt, most mégis azt mondom, konzultáció után, hogy itt a zárójeles kifejezésből az FDD a
stb. előtt kerüljön ki, hiszen túlhaladott, ma már ritkán alkalmazott ismerethordozó. 

Ugyancsak ennél a pontnál jelzem, hogy a korábbi definíció egy kicsit változott, és a
digitális tananyag kontra taneszköz problematikája itt jelenik meg először, amelyre
hozzászólásomban még néhányszor utalni fogok. Azt sem hallgatom el természetesen, hogy
komoly szakmai testületek komoly szakmai vitái folytak erről. Nyilván értem, hogy hogy került
ide, de ez azt jelenti, hogy a későbbiekben el kell gondolkodni - tekintettel arra, hogy a digitális
tananyagok esetében a tartalom és a támogató környezet szinte elválaszthatatlan egymástól -,
hogy ez a terminológia jó vagy sem. 

Üdvözlöm azt a törekvést, ami a következő, a 2. §-ban jelenik meg, és úgy realizálódott,
hogy a kérelmező által benyújtott kérelemnek lektori véleményt és ennek mellékletét kell
tartalmaznia. Úgy írja körül, úgy határozza meg ezt a lektori véleményt, mint amely kiválthatja a
korábban sok esetben meglehetősen szűkszavú, néhányszor talán formálisnak is tűnő korábbi
lektori vélemények gyakorlatát. 

A 8. §-ban a b) pontban ezen nyilván lehet vitatkozni, de azt javaslom, hogy a
tanulhatóság és taníthatóság sorrendje jelenjen meg, ne fordítva. Ez egy apróság szerintem, de
fontos.

Ugyancsak a 8. §-ban, de a 6. oldalon nehezen tudtam és tudom értelmezni a (6) pontban,
hogy amennyiben a tantárgy-pedagógiai szakértő bizonytalan ennek-annak a megítélésében,
szakirányú végzettséggel rendelkező szakértőt kell kirendelni. Itt ábra, fotó stb. szerepel. Nem
nagyon értettem, hogy itt most ki a szakértő. 

Ugyancsak a 10. §-ban, ezen az oldalon, sok esetben nehéz lesz a döntés - én példát is
mondtam egy korábbi ülésen - a szakértői vélemények és a kérelem benyújtójának véleménye
alapján egyes kérdésekben. Itt kapcsolódnék ahhoz, hogy a testület szakavatott tagjai ebben
esetleg segítséget tudtak adni a hivatalnak.

A 9. § - a 15.-re vonatkozik - a 7. oldalon, a (2) pont: amennyiben a kérelemben leírtakat
megalapozottnak tartja, szakértőt rendel ki. Ennek az elbírálása szintén arra rímel, ami korábban
már elhangzott. 

Azzal teljes mértékben tudok azonosulni, hogy tantárgy-pedagógiai szakértőnek nevezzük
a pedagógiai-didaktikai szakértőt. 

A kiadói jelentés tartalmi szempontjaiban a szaktudományi felfogás ismertetése kerül be a
tudományelméleti helyett. Én ezt is el tudom fogadni.

Megértettem, illetve elfogadom, de kicsit szkeptikus vagyok azzal kapcsolatosan, hogy a
tankönyv a korábbi, júniusi rendelettervezetben még szereplő definíciója vajon indokolt-e - a
választ megértettem, csak szkeptikus vagyok -, hogy kikerüljön. 

Örömmel üdvözöltem az általános bevezetésben is, hogy a Digitális Tananyag Minősítő
Bizottság szempontrendszere - épp arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet osztályozni ezeket a
produktumokat - megjelent a rendeletben, annak az 1. számú mellékletében. Itt térek azonban
vissza a legelső mondatomra. Itt erőteljesen jön elő a tananyag kontra taneszköz dilemmája.
Sorolhatnám akár csak a k), az l) stb. pontokat, ahol taneszközökre történik hivatkozás, a
Digitális Tananyag Minősítő Bizottság korábbi produktuma - ami, mondom, üdvözlendő módon
megjelent - címében a digitális taneszközt tartalmazta, és akkor ez a kontraszt nem jött így elő.
Ugyanakkor javaslom, hogy - összhangban a ma délelőtt elhangzottakkal - az a klasszifikáció,
amely a tartalom és támogató környezet felosztását is megjelenítette, jelenjen meg a melléklet
szövegében.



12

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Szabados Lajos!

DR. SZABADOS LAJOS: Tisztelt Tanács! Két gondolattal szeretnék foglalkozni. Az
egyik: nem biztos, hogy mindenki tudja, valamikor úgy kezdtük ezt a tankönyves munkát, hogy
minden beadott tankönyvet a Tankönyv és Taneszköz Bizottság megtárgyalt, referensek
szakértők segítették a munkánkat. Aztán a miniszter döntött, később az OKÉV vezetője, most
meg az Oktatási Hivatal elnökének a kezébe kerül. Menet közben volt a minisztérium részéről
egy olyan javaslat, amit mi elfogadtunk, hogy ahol három szakértő - tehát a tantárgy-pedagógiai,
a tudományos és a műszaki szakértő - egyöntetűen igent mond, talán fölösleges is tárgyalnunk,
vagy ha mind a három elutasítja, azt is. Ezt odaadtuk a végső döntéshozó kezébe, és nem
foglalkoztunk vele. Csak azok maradtak tehát nekünk, ahol eltérés volt a vélemények között:
volt, aki javasolta, volt, aki nem. 

Amiért én ezt elmondtam, az az, hogy jogi kifogást emlegetnek azok, akik ezen
változtatni akarnak. Mivel én nem vagyok jogász, csak a logikára tudok alapozni. Tartalmi
szabályozás szempontjából van egy NAT-unk, amit idehoznak, az OKNT elé, és a kormány -
figyelembe véve a javaslatainkat, gondolom - kiadja. Vannak kerettantervek. Ezeket a
kerettantervi bizottság egyenként megtárgyalja - tehát egyesekről van szó -, aztán idehozzák, az
OKNT elé, és itt történik a döntés. Nekem analógnak tűnik ezzel a tankönyv is.

Másodszor: én nagyon furcsának tartanám, hogy az eltérő véleményeket végül egy
hivatalnok vagy egy tisztviselő mosná össze szakértő gyanánt. Én tehát ezt a részét aggályosnak
tartom.

A második gondolatom: elhangzott a közös bizottsági ülésen, hogy itt a változások rakéta
gyorsasággal történnek. Főleg mi, idősebbek érezzük, hogy ez nagy igazság. Ez sem jogosít fel
azonban bennünket, hogy rendszertelenül, kapkodva hozzuk meg a változtatásokat. Köszönöm
szépen.

ELNÖK: Hunyady Zsuzsa!

DR. HUNYADY GYÖRGYNÉ: Az eljárásrenddel kapcsolatban csak kérdéseim vannak,
talán nem különösebben súlyosak. Az egyik, hogy nem értem, bár senki se kifogásolta, hogy
miért kell a különböző kötésű tankönyveket külön akkreditáltatni. Számomra ez felfoghatatlan,
hogy ha a tartalma és a belseje ugyanolyan, akkor miért kell külön eljárásban a puha meg a
kemény kötésűt. De valószínű, hogy ez csak hozzá nem értés.

A másik, az aggályosabb kérdésem: értem, amit a főosztályvezető-helyettes úr mondott,
meg le van írva mindenféle, és talán megértettem mint szöveget, de aggályos számomra a hivatal
belépése abból a szempontból, hogy az iskolákban ez hogy fog jelentkezni, nem hosszabbítja-e
meg nagyon a tankönyvrendelés folyamatát, még akkor is, hogyha azt a június 30-ai határidőt
módosítják. Ez egy másik kérdés, hogy a 30 napos határidőkkel átfuttatott rendelések,
visszajelzések mit fognak jelenteni az iskolában. Ezt én erősen aggályosnak tartom akkor is,
hogyha adatvédelmi szempontból az ombudsman szerint ez rendben van, eljárásilag nem egészen
biztos.

A harmadik ilyen kérdés - ezt is biztosan csak én nem értem -, hogy miért kell a
szakértőknek különböző szakértői díjat megszabni. Ugyanolyan terjedelmű könyvet ugyanolyan
felelősséggel bírál, de a szaktudományos szakértő kevesebbet ér, mint a tantárgypedagógus, az a
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tantárgypedagógus szakértő - ez a negyedik kérdésem -, aki nem alkalmas arra esetleg, a rendelet
szerint, hogy észrevegye, hogy kisebbségi vagy nemzetiségi csoportok elleni, rasszista vagy
ilyen-olyan megjegyzések vannak a tankönyvben. Mert ha ő erre nem alkalmas, akkor külön
bírálót rendelünk ki. Ez számomra szintén érthetetlen. Lehetetlen, hogy egy közszereplő,
szakember, aki tankönyvbírálatra vállalkozik, és egyébként is tantárgypedagógus, erre ne legyen
alkalmas. Ha erre nem alkalmas, akkor gyanítom, inkább arról van szó, hogy nem vállalja ezt a
felelősséget - akkor lehet, hogy nem kell neki tankönyvet bírálni. De ez csak az én privát
véleményem.

Ennél határozottabb a véleményem abban, amit Karlovitz János már szóvá tett, és azt
hiszem, valaki már csatlakozott is hozzá: ez a bizonyos módszertani korlátozás, a módszertani
szabadság korlátozása. Itt arról van szó, ha jól belegondolunk, hogy úgy kezeli az anyag a
tankönyvet, mintha mögötte egyetlenegy tanterv lenne, egy centrális tanterv, amihez elkészíthető
egy tankönyv, ami ilyen-olyan szempontoknak megfelel. Mint jól tudjuk, nem ez a helyzet,
úgyhogy lehetetlen egy tankönyvtől szerintem ebben a többpólusú szabályozási időszakban
számon kérni - idézem a 7. § (2) bekezdését, azt hiszem -, hogy a tankönyvvé nyilvánítás során
vizsgálni kell azt, hogy az alkalmazásában új szakszó-e az, amely a megelőző tanítási időszakban
még nem került alkalmazásra stb., stb. Új szakszó-e az? A megelőző időszakban... A megelőző
időszakban folyik a tanítás - esetleg más tankönyv alapján, esetleg abban a tankönyvcsaládban
nem, de egy másik tankönyvcsaládban előfordult, és a tanítás-tanulás folyamatában egyik helyen
új szakszó, a másik helyen meg nem új szakszó. Én tudom, ez arra megy, hogy ne legyen
indokolatlanul teletömve terminus technicusokkal a tankönyv, de ez a fogalmazás mégis arra
utal, hogy egyetlen tankönyv van, ami alapján el lehet dönteni, hogy valami már megjelent vagy
nem jelent meg - és punktum. Holott, azt gondolom, ez talán nem így van, vagy nem szabadna,
hogy így legyen. 

Csatlakozom Hadházy Tiborhoz, hogy ez a szakirányú végzettség viszont, ha ábrákról
van szó, értjük, hogy ilyen tanfolyam - nagyon jól lehetett azt elvégezni -, de ez egybe van kötve
azzal, amit az előbb már szóvá tettem, hogy az egyenlő bánásmód követelménye, a nemek
egyenlőségét sértő, gyűlöletkeltő megítélése. Az ábrákban ez nincsen. Nem tudom, hogy erre
vonatkozó szakértői továbbképzés volt-e. Itt nem a tankönyvtechnikai továbbképzésről lenne szó. 

Elfogadhatatlan szerintem - nemcsak elvi okokból, hanem szakmai okokból -, ami az első
osztályos tankönyvekkel kapcsolatban mint követelményrendszer le van itt írva: „az összes betűt
a tanév egészére elosztva tanítja”. Ezzel nincs mit kezdeni, nem a tankönyv osztja el. És hogy a
tankönyvet mikor, hogyan és milyen tempóban használjuk föl, az egészen más dolgoktól függ -
gondolom én.

Betű-hang megfeleléséhez ilyen-olyan hívóképet használ - ez kétszer szerepel: a c)-ben és
az m)-ben. Nem részletezem, hogy már az is probléma, hogy az életkori sajátosságok, de ezt
legalább megszoktuk, és ugyanarra gondolunk, noha tudjuk, hogy akkora különbségek vannak az
életkoron belül, hogy lassanként ezt alig lehet szakmailag értelmezni. 

Az olvasmányok hossza összhangban van az oktatástechnika szintjével. Hát, kinél
összhangban van, kinél meg nincsen összhangban. A szándékot én értem, hogy ne legyenek
kilométeres olvasmányok, de ezt így nem lehet, mert van, ahol összhangban van, és van, ahol
meg nincsen összhangban.

A hangoztatásra épül, a betűkből kiindulva tanítja a szótagokat és a szavakat. Itt a globális
módszer réme jelenik meg minden szakértő előtt, amikor ezt leírja, és egyáltalán nem figyel arra,
hogy a szótagokat meg a szavakat egyáltalán nem a betűkből, sőt, nem is a hangokból állítjuk
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össze. Mindig szövegből és beszédből indulunk ki. Ez nem azonos azzal, hogy globálisan tanítom
meg olvasni a gyereket. 

És így tovább - csak azért részleteztem, hogy alátámasszam sokunk véleményét, hogy ezt
talán így nem szabadna átengedni a rendeletben.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Karlovitz János, utána Horn György, utána Mihály Ottó.

DR. KARLOVITZ JÁNOS: Egyetlen dolgot mondanék csupán - megköszönve Hunyady
Zsuzsának ezt a szakavatott hozzászólását, és milyen jó lenne, hogyha meghallgatnák mások is -,
a 9. § (7) pontját változtatnám, ami egy csapda. Az OKNT itt meg van nevezve, életünkben
először, a rendeletben - de rosszul. Ez arról szól, hogy az OKNT jelölje ki azt az egy
tanfolyamot, amit az akkreditált ilyen-olyan pedagógusoknak el kell végezni, hogy bírálók
lehessenek, meg még fizessék is be a díját ennek. Ettől menekülnek el a tudományos szakértőink,
és ezért nincsenek tudományos szakértők. Tehát, jelentem, a szakértők többsége hiányzik.
Alkalmi szakértők vannak, akik nem végeztek se tanfolyamot, semmit, hanem kénytelen a hivatal
alkalmazni őket, mert továbbra sem hajlandók, elmenekülnek. És ha ezt a mondatot így hagyjuk,
akkor továbbra is ez az exlex állapot lesz, hogy jogilag megvan valami, és a gyakorlatban pedig
ellentmondunk, nem tudjuk megvalósítani a jogot. Hozzuk helyre közösen. Ez egy lakmusz-
példa, hogy a hivatal helyre akarja hozni vagy nem, mert ha nem akarja, akkor így hagyja, és így
marad a dolog, ha meg akarja, kijavítja. Háromféle megoldás lehetséges.

Az a) megoldás: hagyjuk el a mondat második felét, ne jelölje ki az Országos Köznevelési
Tanács ezt a bizottságot, ami a Kojanitz-féle kutatási bizottságon alapult, egyetlen
tanfolyamként, és bízzuk ezt más jogszabályokra, hogy ki jelöli ki, hogyan.

A b) megoldás: különböztessük meg, hogy ez a tanfolyam tantárgypedagógusokra
vonatkozik - hogy ne meneküljenek el a tudományos szakértők.

A c) megoldás: tegyünk alternatívát, hogy a) pontban a tantárgypedagógusok ezt elvégzik,
b) pontban a tudományosok esetében elégedjünk meg azzal az aprósággal, hogy ha ők életművük
munkájával tudományos fokozatot hoztak létre például tankönyvelméletből vagy
tankönyvtörténetből, vagy akármiből, fogadjuk el azt e helyett a kis 30 órás tanfolyam helyett, és
hagyjuk őket békén a tanfolyammal. Akkor jobban jár mindenki, mert lesz tudományos bírálónk,
és igazi tudósok lépnek a porondra, ugyanakkor a nyomorult közpedagógusok, mint amilyen én
vagyok, csak végezzük ezeket a tanfolyamokat, hadd okosodjunk... De ez is egy megoldás. 

Három megoldás is kínálkozik tehát, tessék választani. Ez a megoldás így blamálja az
Országos Köznevelési Tanácsot, ezért kérem, hogy ezt a pontot nézzétek meg jól, és ha lehet,
akkor ezt valahogy hozzuk helyre. Köszönöm.

ELNÖK: Horn György!

HORN GYÖRGY: Tisztelt Tanács! Tisztában vagyok azzal, hogy a rendelet szerzőinek
réme, amikor a testület egy törvény kritikai észrevételeit érvényesítené a törvényt érvényesítő
rendeletben. Itt van egy klasszikus ellentmondás, amikor az egész tankönyvrendszerről, annak a
törvényi szabályozásáról, kritikájáról is beszélünk, miközben egy konkrét rendeletet kell arra a
törvényre megalkotni. Itt van egy olyan konfliktus, ami szerintem nem feloldható ennek a
rendeletnek az ismeretében. Ezt azért fontos kimondani, merthogy itt van egy olyan alapelv, ami
úgy szól: tankönyv az, amire az állam pénzt ad. Valójában tehát pénzről beszélünk, méghozzá
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nagyon sok pénzről. Ugyanis a magyar közoktatási törvény azt mondja, hogy az iskola autonóm
módon a pedagógiai programjában határozza meg, hogy hogyan, milyen eljárásokban, a NAT
keretei között hogyan tanít, és hogy milyen taneszközöket használ, ez ennek a pedagógiai
programnak a része. Azért beszélünk pénzről, merthogy innentől válik aztán bizonyos
összefüggésben viccessé a rendelet. Például, hogy mást ne mondjak, nagyon szisztematikusan
leírja, hogy a digitális tananyag az, ami. Ha valaki nem adja be ide, az miért nem csinál digitális
szótárt, digitális tezauruszt? Attól lesz az, mert itt van? Nem. Teljesen nyilvánvaló. Csak attól fog
az állam pénzt adni hozzá. Például a szöveggyűjtemény, feladatgyűjtemény, képletgyűjtemény -
hosszú felsorolás -, ami a tankönyvvé nyilvánított kiadvány. Ne mondja senki, hogy egy
szöveggyűjteményt nem csinálhatok úgy, hogy azt ne minősítenék tankönyvvé! Ezt én
nevezhetem is szöveggyűjteménynek, megengedi a magyar alkotmány, hogy ezt a szót
használjam. Itt tulajdonképpen azt kell tisztáznunk magunk között, egyetértünk-e azzal, ami a
törvényben jelenik meg, és nem itt. Ennek a rendeletnek a vitája ugyanis arról szól, hogy
megfelel-e a törvénynek. Én így értelmezem.

Nekem az egész logikájával van bajom. Azt gondolom, abszurditás, hogy egy liberális,
ugyanakkor a tradíciókat is figyelembe vevő közoktatási törvényben egy folyamatos egységesítés
zajlik, és ennek a technológiájának kiemelt eszköze a tankönyvi eljárás. Itt jelenik meg az az
idea, hogy létezik egy jó iskola, létezik egy jó tankönyv, létezik egy jó hatéves, egy jó ember - és
így tovább. Az állam bácsi majd eldönti az általa kijelölt szakértőkön keresztül, hogy ki az az egy
jó. Hogy az a szakértő jó-e, erről most hallottunk. Hogy ő vajon megfelel-e ezeknek a
kritériumoknak, az egy másik kérdés. 

Elnézést, elnök úr, én tudom, hogy megvonja a szót, de én azt gondolom, nagyon fontos
azt vizsgálni, hogy egyetért-e az Országos Köznevelési Tanács a homogenizációnak ezzel az
eszközével. Nem a rendeletről beszélünk, hanem egy teljesen más kérdésről. 

Senki nem gondolja komolyan, hogy amikor a szakértők, jogászok leültek és leírták két és
fél oldalban a digitális tananyag, az elektronikus könyv, digitálisan rögzített könyv típusait, hogy
ez az egész szöveg nem egy látszatkonstrukció úgy, ahogy van! Hiszen a digitális rendszer
változik, mert nincs egy definíció. Akkor kezdünk taxatív felsorolásba, amikor fogalmunk sincs
az egészről. 

Az ember az öt ujjából álló, talppal rendelkező, hajig jutó felsorolásáról beszélünk. A
pedagógiai munkát támogató tartalmi elemek - kettőspont.... Akármikor csinálok még három
oldalt! Azon aztán megint jogvita lesz, merthogy pénzről beszélünk.

Azt gondolom, azt kell világossá tenni, és arra kérem a Köznevelési Tanácsot, arról
foglaljon állást, hogy támogatja-e azt, hogy a magyar állam a saját hivatali rendszerén
egykönyves rendszer felé hajt, vagy nem. Ez az egyik kérdés.

A másik egy gyakorlatias kérdés: a monopolizáció kérdése. Hogyha nem lenne elég erős a
hivatal meg az állam, akkor még mindig ott van az ennél jóval erősebb tőke, amelyik azt mondja,
hogy azért ilyen baromi drágák ezek a könyvek - mármint az eljárás -, merthogy ezt csak
bizonyos cégek tudják megfizetni, vagyis eleve kizárja még azt is, hogy a fejlődés beépüljön a
rendszerbe. Ez látszik egyébként a hivatal törekvéseiben, hogy igyekszik valamelyest korlátozni.
Vannak olyan elemek, amik azért kivételek: szakmai könyvek, ezek a könyvek, amazok a
könyvek. Tisztán látja, hogy nem lehet a nyolcvan gyerek által tanult könyvet, akik valami
sajátos betegséggel rendelkeznek, ebbe a rendszerbe beilleszteni. Nem lehet a kéttannyelvűt, meg
ezt nem lehet, meg azt nem lehet, merthogy nincs egy könyv - hogy visszatérjünk az eredetihez -,
ugyanakkor azért drágul meg, mert harminckétféle szakértőt kell alkalmazni, merthogy csak
akkor lesz garanciája a hivatalnak. Itt a tőke és az állam határozott és egyértelmű
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összefonódásáról beszélünk. Ezt hívják kapitalizmusnak. (Dr. Závodszky Géza: Ez egy vegyes
rendszer.) Csak jelzem. 

A következő, ami egészen gyakorlatias kérdés: nyilatkozzék az OKNT, hogy nem
elfogadhatók ezek az árak, mert ez kizárja mind a fejlesztést, mind pedig az egyedi - lásd: első
pont...

A harmadik gyakorlatias kérdés: fölmerült egy komoly vita arról, hogy az OKNT-nek
legyen-e az egyedi könyvben részvételi lehetősége valamilyen formában, akár javaslattevő,
egyetértő, véleményező, kizárólagos stb. joga. Elnézést a TTB tagjaitól, de én azt gondolom,
jobb, ha nincs. Bár az érintettek, ha szőrmentén is, tulajdonképpen el tudják fogadni ezt.
Egyszerűen azt gondolom, hogy ezt a fajta felelősséget egy ilyen testület - nem a TTB, hanem az
OKNT a felelős, illetve nem is az OKNT, hanem a miniszter... Itt van egy olyan felelősségi kör,
ahol én a magam részéről ezt a kritikát, amit a hivatal részéről fölvetettek, osztom. Ha egyszer
van egy állami felelősség - ha van. Kérdés, hogy legyen-e, de ha van, akkor én nem bánnám, ha
az OKNT nem foglalkozna az elsős meg a másodikos, meg az ötödikes könyvekkel, meg ezzel,
meg azzal, meg amazzal. Bár érdekes, hogy ezzel párhuzamosan megalkotja a rendelet a
szakképzés hasonló tantervi bizottságát, ami egy furcsa fordulat a szövegben. Itt nincs, ott meg
van? Vagy csak az elmélettel foglalkozik? Az meg miért nem jó itt is? Mi értelme van az önálló
szakképzési tankönyvbizottságnak, ha egyszer csak a teória a fontos? (Dr. Szenes György: Van
ilyen.) Bocsánat, a tudatlanságomat sikerült akkor felszínre hoznom. De akkor úgy kérdezem:
miért volt ez jó így? Szerintem az OKNT-nek ne kelljen ebben részt venni, viszont - ugyanúgy,
mint a NAT-nál vagy a kerettanterveknél - legyen egyetértési joga magában a tankönyvvé
minősítési - ha van ilyen, azt mondjátok, hogy legyen, én ehhez kevésbé értek -
szempontrendszerben. 

Nagyon-nagyon osztom azoknak a véleményét, akik azt mondják, hogy ez a rendszer
éppen e miatt a homogenizációs, bürokratikus és az állam önvédelmi rendszere miatt nemcsak a
kis kiadókat, nemcsak a nagy kiadókat, hanem a megrendelőket is súlyosan hátrányba hozza,
azon egyszerű oknál fogva, hogy ez az eljárás nagyon nagy mértékben merevvé és bonyolulttá
válik. Ez a TVOT levelében is kifejtésre kerül, hogy az egyébként is merev rendszert ezek a
határidők, időpontok stb. - hogy ki küldi kinek - még nehézkesebbé teszik, bár főosztályvezető-
helyettes úr jelezte, hogy ebben rugalmasak, mármint a javaslatok elfogadásában. Szerintem is
kevesebb szereplőre van szükség ebben az egyeztetési eljárásban, nem beszélve arról - szintén
jelzik a tankönyvesek is -, hogy nemcsak a kiadók és a megrendelők vannak, hanem itt van egy
terjesztő hálózat, ami tovább nagyszerűsíti ezt a rendszert. 

A magam részéről azt látom, hogy ez a rendelet igyekszik érdemben - néhány kritikát
hallottunk - lekövetni a törvényt, és annak végrehajtását lebonyolítani. Ebből a szempontból,
néhány kritikát kivéve, a magam részéről elfogadhatónak tartom. Nekem az egész nem tetszik.
Köszönöm.

ELNÖK: Mihály Ottó volt a következő.

DR. MIHÁLY OTTÓ: Köszönöm szépen. Ha jól látom, két alapvető problémánk van
ebben a dologban. Az egyik az eljárásrenddel kapcsolatosan jelentkezik, amit én úgy
fogalmaznék, nem világos az a dolog, hogy most ez egy áttérés a szabályozásban egy teljesen
egyértelmű államigazgatási szabályozásra, és ennek velejárója, hogy az ilyen - elnézést a szóért -
önmagát csinálgató bizottságokat stb. ki kell iktatni ebből a dologból. Ez teljesen logikus abban
az esetben, hogyha államigazgatási eljárásként értelmezzük.
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Mondom például, hogy a felnőttoktatási akkreditációs testület alapvetően teljes egészében
egy államigazgatási eljárás keretében, annak részeként fejti ki tevékenységét, ezért
tulajdonképpen olyan szabályozás is érvényes rá. Ebben az esetben viszont, nézve a 10. §-t, mert
az testesíti meg tulajdonképpen ezt a problémát igazán, azt kérdezem, ha erről, a közigazgatási
eljárásra való áttérésről van szó, akkor nem látom az államigazgatási eljáráshoz szükségszerűen
hozzátartozó garanciális rendszert. Miközben azt olvasom a 15. §-nál, hogy bárki az utcáról
bejelentheti, hogy szerinte ez nem tankönyv, tessék ezt az egész dolgot megállítani, mert nem
felel meg a kritériumoknak, azt nem látom a garanciális rendszerben, hogy mit csinál, aki beadta.
Hol fellebbez? Milyen módon zajlik a fellebbezési eljárás? Államigazgatási eljárás viszont e
nélkül nincs. Miért nem tartalmazza ezt ez a rendelet, hogy mit, hogyan és miképpen? Miközben
azt mondja, hogy nyolc napon belül adja be. De azzal, hogy ő visszakap egy hivataltól egy
dolgot, hogy „non”, mit csinál? Arra nincs semmi. Ne haragudjatok, el kell dönteni, hogy
államigazgatási eljárás, és akkor ennek az egésznek egy jelentős részét nyugodtan ki lehet húzni,
mert akkor meg nem szabad úgy csinálni, mintha nem államigazgatási eljárás lenne ez a dolog.
Ezt én borzasztó fontosnak érzem.

A magam részéről el tudom képzelni mind a két megoldást, de azt a megoldást, hogy
valamilyen látszatfelelőssége van egy ilyen testületnek ebben a dologban, olyan nincs. Hogy
utána az államigazgatási eljárásban kicsit úgy használják fel a testületeket, mint amelyek
legitimizálnak bármit, olyan nincs: nem legitimizálnak semmit. Ebben a dologban tehát ezt el kell
dönteni. Mindkét megoldást el tudom fogadni, csak ennek akkor világossá kell tenni az
eljárásrendjét, mert abban a pillanatban más történik. Az nem lehetséges, hogy kintről
rendelkeznek jogokkal, én pedig, aki beadom ezt az egészet, sehol nincs leírva, hogy
tulajdonképpen most mit fogok csinálni. 

Az elképesztő számomra, hogy ő nyolc nap alatt reagáljon, és az nincs leírva, hogy az ő
számára mennyi idő alatt kell reagálni például a hivatalnak. Az egész dologban az a szabályozás
van, hogy tessék nyolc nap alatt megmondani, fejtse ki a véleményét, hogy vállalja, határozza
meg, mit fogad el stb., és ez után az, hogy ő mikor kap erre véleményt a hivatalból, mennyi idő
alatt kell elintézni, hiányzik. 

Ez tehát az egyik elem ebben a dologban. Hangsúlyozom, nem ellenvéleményként
értelmeztem az e tekintetben elmondott véleményeket, hanem olyan véleményként, amelyik
másik megoldás favorizálásából fakad. Azt szeretném mondani, nekem bármelyik megoldás
elfogadható, csak világos legyen, hogy melyikről van szó ebben a rendszerben. 

A másik problémakör, hogy mi a tankönyv, tulajdonképpen miről szól ez az egész dolog.
Itt óriási problémáim vannak. Az látható, azért kell tudnunk, mert az fog majd pénzt kapni, erről
szól a történet. Amik bekerültek a kritériumok közé, hogy egy tankönyvet ez a rendelet mitől
tekint tankönyvnek, meg majd a szakértők mitől tekintik tankönyvnek, egy meghatározott, a
tankönyvet önmagában tekintő, vizsgáló - nevezzük kutatásnak, egye fene - elemzésnek a végén
különböző megállapítások jöttek létre. Ott van, hogy súly alapján meg lehet kérdőjelezni azt,
hogy tankönyv-e az a bizonyos tankönyv. (Dr. Trencsényi László: Tömeg alapján.) Jó, bocsánat:
tömege alapján. Nekem tehát az első dolgom, hogy azonnal veszek egy mérleget, és az összes
beadott dolgot kívülről meg fogom támadni, ha egy fél dekával többnek tűnik. 

Jegyzőkönyvbe mondom: ezen csak röhögni lehet. Ha én csinálok egy tankönyvet egy
műveltségterületre, attól függ, össze kell-e adnom a fizika, kémia, biológia tankönyv súlyát.
Csinálhatok egy olyan súlyú tankönyvet... De nem megyek ebbe bele. Ez elvezet egy elképesztő
szabályozási rendszerhez. 
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A többi kritériumokat is meg lehet nézni: ezek teljesen függetlenek attól, hogy milyen
kerettantervhez készült tankönyvről van szó, önmagában létezik ezen vizsgálat alapján egy
tankönyv, úgy önmagában. Nagyrészt el van véve a kritériumrendszer a szakterülettől, attól, hogy
tankönyv tulajdonképpen mire készül. Kíváncsi lennék, hogy ha testnevelésről készít valaki
tankönyvet, hogy járna ebben a kritériumrendszerben. (Közbeszólás: Van ilyen.) Akkor bocs’! 

Ugyanígy az összes többi, amit Zsuzsa - elment már - elmondott részletesen.
Mindegyikkel az a probléma, hogy valamilyen önmagában tekintett ideális tankönyvnek
valamiféle megfogalmazása, hogy ilyen lenne egy ideális tankönyv. Ez abszurd dolog, nem
létezik ilyen. Valahogy másképp kell ezt a dolgot megcsinálni, mert ez abba az irányba viszi
ténylegesen az egész rendszert, ami ellentétes egyébként az én megítélésem szerint - ha a NAT-ot
nézem, egyértelműen, meg a kerettantervekkel kapcsolatosan - a jogalkotó elkötelezettségével is.
Mert ténylegesen egy teljesen uniformizált tartalmi szabályozást fog létrehozni, annak ellenére,
hogy van egy ezzel ellentétes törekvésünk: Nemzeti alaptanterv, meg egy ellentétes elképzelés
abban definitíve, hogy a kerettanterv csak ajánlás. Ha azonban a tankönyvek szabályozásában
eljutok egy ilyen útra, akkor az a kettő csak Potemkin-falu, és a tankönyvön keresztül
megvalósítom ezt a szabályozást. 

Én azt kérem, hogy ennek a kritériumrendszernek - nem egyszerűen azért, hogy ezt
tegyük be, meg azt tegyük be - az alapproblémáját kell végiggondolni, és e tekintetben azt
gondolom, hogy ezt a jogot ettől a testülettől nem lehet elvenni. Miközben azt mondom, hogy a
konkrét tankönyv konkrét tankönyvvé nyilvánítása igenis lehet egy államigazgatási eljárás, azt,
hogy ezt a részét, hogy mit államigazgatnak ebben a folyamatban, ami a tartalmi szabályozás
alapvető eleme, nem lehet elvitatni az OKNT-től.

Két mondatban összefoglalva tehát:
Az eljárást illetően el tudom képzelni - sőt, vannak előnyei is -, hogy az OKNT-t ebből

léptessük ki, játsszák ezt a játszmát azok, akiknek konkrét érdekrendszere működik ebben. Azt
viszont - ezzel ellentétesen - meg kell erősíteni, hogy az OKNT a tekintetben, hogy mi is
tulajdonképpen, ami itt jóváhagyásra kerülhet egyáltalán, erőteljes jogosítványokkal
rendelkezzék.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Most már csak nagyon röviden, és aztán összefoglalom, hogy valamire jussunk,
mert itt fél kettőkor elmegy a társaság fele, és nem leszünk határozatképesek.

DR. HADHÁZY TIBOR: Egy picit elrugaszkodtunk most a konkrét rendelettervezettől,
ami egyáltalán nem baj. Olyan magasságokba emelkedett a beszélgetésünk, amire talán más
alkalommal is, de akár most is sort lehet keríteni. Csak néhány dolog rezonált bennem, ezért
ezekről szeretnék egy-egy mondatot mondani.

Valóban pénzről beszélünk, sőt, én azt sem vitatom, hogy e mögött esetleg lobbyérdekek
is meghúzódhatnak. Ugyanakkor viszont én nem érzékelem ilyen markánsan, hogy egykönyves
rendszer felé haladna az a rendszer, hiszen ez a piac nagyon bő. Nem egyenletesen lefedett,
vannak olyan területek, ahol hiány van - tudnám én is sorolni, hiszen régen részt veszek ebben a
minősítési eljárásban. Ugyanakkor vitathatatlan érdekünk, hogy a kikerülő tankönyvek -
legyenek bármilyenek is, ahogy elhangzott, a bármilyet arra értem, hogy ráírhatja valaki, hogy
munkafüzet, akkor esik el a támogatásoktól, meg attól, hogy rá lehet írni, hogy jóvá van hagyva -,
de egy dolgot biztos nem engedhet meg senki, mi sem, hogy ebben a tankönyvben akár egyetlen
hiba is legyen. A legutóbbi eljárás során egyre többször találkozunk a bizottságban azzal - ezt
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korábban is elmondtam -, hogy nem egy-egy hiba van, hanem másfél-két oldalas hibajegyzékek
virítanak a szakértői vélemények után. Ez viszont baj, tehát a szabályozási rendszert meg kell
találni. Azzal egyetértek, hogy hovatovább most már a mérőeszköz pontosabb, mint amit mérni
kell. Ezzel egyetértek. De az, hogy szakmailag bevizsgált produktumok viselhessék a tankönyv
titulusát, azt fontosnak tartom. Hogy ki hogy vizsgálja be, az más történt. 

Ami pedig a nagyon-nagyon változó digitális taneszköztípusokat illeti, ez egy valóban
nagyon fejlődő terület - erre is utaltam -, az a klasszifikáció pedig, ami megjelent, szakemberek
véleményeként látott napvilágot, és valóban nagyon finom, a mostani gyakorlatot meghaladó
virulenciát jelezett. 

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Én is köszönöm.
Elhangzott nagyon határozottan, hogy amihez az OKNT-nek okvetlenül ragaszkodnia

kellene mint saját kompetenciájába tartozó kérdéshez, az a szempontrendszerrel való egyetértési
jog. Gondolom, ez teljesen harmonizál azzal a megfogalmazással, ami a közoktatási törvényben
az OKNT-t mint a tartalmi szabályozásban vétójoggal - vagy optimista megfogalmazás szerint:
egyetértési joggal - ruházza fel. Én azt javaslom, hogy ezt az értelmezést, ha most valamiféle
álláspontot megfogalmazunk, testületi álláspontként fogalmazhassam meg az összefoglalásban. 

Tehát az OKNT-nek kelljen - a közoktatási törvényben foglalt kötelezettségénél és
felhatalmazásánál fogva - egyetérteni azzal a szempontrendszerrel, aminek alapján valamely mű
tankönyvvé nyilvánítható. 

Ez a szöveg így elfogadható? (Egyetértő bólintások.) A bólintásokat úgy értem, hogy ezt,
mint a mai vita legfontosabb konklúzióját, levonom.

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Ez érvényes erre a mostani szövegre is, nem?
Prejudikáljuk és elővételezzük ezt a jogunkat, nem?

ELNÖK: Mármint milyen jogunkat? 

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Nem értünk egyet ezzel a beterjesztett
szempontrendszerrel. Úgy csinálunk, mintha lenne egyetértési jogunk. 

ELNÖK: Szerintem ez magától értetődik, de a második mondatom az lett volna ennek
következtében, hogy mi a beterjesztett szöveggel nem értünk egyet - ez egybehangzó volt, csak
különböző súllyal jelent meg -, és arra kérjük a rendelet kidolgozóit, hogy az itt elhangzottak
figyelembevételével újra terjessze az OKNT elé azt a szöveget, amelyet mint rendeletet
fontosnak tart. 

Nekem a Horn Gyuri hozzászólásával kapcsolatban van egy aggályom, pontosabban
tudatlanságom. Úgy definiáltad, hogy ez nagyon jól megfelel a törvényben foglaltaknak. 

HORN GYÖRGY: Azt állítottam, hogy bizonyos vitatott pontokat kivéve, ez, mint
rendelet, alapvetően a törvényt érvényesíti. (Közbeszólások.) 

ELNÖK: Ez viszont bennem - aki abszolút nem vagyok ebben szakember - azt a kérdést
veti fel, hogy nem kellene-e revideálni a tankönyvtörvényt. mert ha az a rengeteg kifogás, ami itt
elhangzott tartalmi szempontból, érdemi szempontból kifogás, viszont megfelel a
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tankönyvtörvénynek, akkor itt valami baj van. Most nem a tankönyvtörvénynek való megfelelés
szempontjából minősítettük ezt a rendeletet, hanem érdemi szempontból hangzottak el kritikák.
Ebben segítsetek, hogy akkor itt mit javasoljunk a továbblépéshez! 

Még egy kérés ehhez - és mindjárt megadom a szót. Szóba került, azt hiszem, Karlovitz
vetette föl a legélesebben, hogy az egyeztetés egy fiktív fogalomként jelent meg, arról, hogy az
egyeztetés során milyen ellentétes vélemények hangzottak el, és tulajdonképpen mik között
kellett egyeztetni, nem kaptunk információt. Ugyancsak kérdésként vetem fel, hogy egy
következő előterjesztéssel szemben, amellyel foglalkozni fogunk, nem kellene-e azt az igényt
támasztanunk, hogy az előterjesztés vitatott, különböző szempontokról adjon tájékoztatást.
Különben nem tudunk állást foglalni. Az, hogy „egyeztettünk”, azt is jelenthette, hogy harminc
százalék értett egyet, hetven nem, és fordítva is. Javaslom tehát, hogy az OKNT testülete kérjen
az egyeztetésekről érdemben tájékoztató rövid összefoglalást, a pro és kontra véleményekről,
meghatározott pontokhoz rendelve.

Mihály Ottó!

DR. MIHÁLY OTTÓ: Konkrétan ahhoz a javaslathoz, amit mondtál. Azt hiszem, az első
javaslatnál a bólogatásból is kiderült, hogy egyetértünk. Személy szerint én nem értek egyet
azzal, hogy legyen benne ebben az összefoglalásban az, hogy a szöveggel nem értünk egyet. A
szöveggel 90 százalékban egyetértek. Azt kell nekünk világosan megfogalmaznunk, egyetértünk-
e azzal, hogy ez egy világos államigazgatási eljárás legyen, mert akkor a szövegnek az ezzel
kapcsolatos problémái kizáródnak a dologból. Ez az egyik, amit magunkra vonatkozóan el kell
tudni dönteni ebben a dologban.

A másik pedig, hogy igen, van a szövegnek sok-sok olyan, következménnyel járó része,
amely a kritériumokra vonatkozik. És akkor mondjuk azt, hogy a kritériumokkal kapcsolatos
javaslatokat újra elemzésre vagy újra definiálásra javasoljuk. Nem tudom, világos-e a különbség.
Szerintem ugyanis maga a szabályozás döntő többségében el van intézve. De ha nem fogjuk
világosan azt mondani, hogy erre kérünk új variációt, akkor a következő alkalommal nem fogjuk
látni. 

ELNÖK: Egyetértés van-e, ha olyan kérdést teszek fel, egyetértünk-e azzal a
tendenciával, ami ebből a szövegből kitetszik, miszerint a tankönyvszabályozás államigazgatási
funkció?

DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Elfogadható. Van más, alternatív megoldás, de elfogadható. 

HORN GYÖRGY: Ezzel önmagában nincs baj.

ELNÖK: Mert ha jól értem, annak a szöveg megfelel.

HORN GYÖRGY: Bizonyos kritériumokkal - voltak itt felvetések. (Közbeszólások.)
Például az adminisztrációs eljárással. 

ELNÖK: Akkor hogy tegyem fel a kérdést? 

DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Minél egyszerűbb, annál jobb. 



21

DR. MIHÁLY OTTÓ: Mondja azt a testület, hogy elfogadhatónak tartja azt a tendenciát -
ez nem azt jelenti, hogy mi ezért harcolunk, vagy ezt kívánjuk.

ELNÖK: Elfogadhatónak tartja-e ezt a tendenciát...?

HORN GYÖRGY: ...hogy hivatali eljárássá váljék a tankönyvvé nyilvánítás. 

DR. KARLOVITZ JÁNOS: Máris az!

HORN GYÖRGY: De erről beszélünk. 

ELNÖK: Ha így teszem fel a kérést, tudunk szavazni? Akkor így teszem fel a kérdést:
Elfogadhatónak tartja-e az Országos Köznevelési Tanács, hogy a tankönyv-jóváhagyási

procedúra államigazgatási eljárás keretében történjék? (12) Ellenszavazat? (1) Tartózkodás? (3) 
Akkor megvan, ez egy érvényes határozat. 
(Közbeszólások: Szavazzunk az ügyrendről! - Ahhoz nem vagyunk elegen!)
Adjunk lehetőséget a válaszadásra!

BRASSÓI SÁNDOR: Próbálok borzasztóan rövid lenni - talán a kollégáim is tesznek
hozzá némi kiegészítést.

Az első az egyeztetés. Az egyezetés egy olyan dolog, amikor vagy egyetértünk, vagy
nem, hogyha ketten beszélünk. Hogyha sok ember beszél együtt, akkor vannak, akik
egyetértenek, vannak, akik nem értenek egyet. A kolléganőm felhozott egy köteg anyagot, ami az
egyeztetésről szól, arról, hogy kivel mikor és hol egyeztettünk. Ne haragudj, János, egyszerűen
kénytelen vagyok visszautasítani, hogy mi nem egyeztettünk: itt vannak a dokumentumok. 

ROMANKOVICS ANDRÁS: Nem egyeztettetek - elnézést kérek! Pontosan leírtuk, hogy
mi történt: semmilyen egyeztetés nem történt erről a rendeletről.

BRASSÓI SÁNDOR: Átadom a szót Bartha Ilikének.

DR. BARTHA LAJOSNÉ: Tisztelt Bizottság! Az önök tájékoztatására és a jegyzőkönyv
számára szeretném tárgyszerűen elmondani a következőket:

2007. május 16-án a 15 428/2007. számú ügyiratban ez a tartalmú levél ment a
Tankönyves Vállalkozók Országos Testületének: „Tisztelt Elnök Úr! Az Oktatási és Kulturális
Minisztérium 2007. évi munkatervében szerepel a tankönyvvé nyilvánításról - a rendelet hosszú
címét nem mondom - szóló 23/2004. évi OM-rendelet módosítása. A módosítási javaslat szakmai
összeállításához ezennel meghívom a testületet. Kérem, képviselőik vegyenek részt a 2007.
május 22-én 8 órakor a minisztérium épületében, a 3. emeleti 315. számú tárgyalóban
megtartandó egyeztetésen. Az ülést dr. Szüdi János közoktatási szakállamtitkár vezeti, a
minisztérium szakmai képviselői mellett jelen lesz még az Oktatási Hivatal részéről Bársony
Csaba.”

Mi erre az ülésre elvittük azokat a csomópontokat, amelyek mindezen időpontig a
minisztériumba beérkeztek a legkülönbözőbb területekről, beleértve a szülőket, fenntartókat is,
hiszen a tankönyv nagyon sokszereplős ügy. 
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A tisztelt Tankönyves Vállalkozók Országos Testülete természetesen részt vett a szóbeli
egyeztetésen, a csomópontokat megbeszéltük, és 2007. június 1-jén a testület felkérte Réti
Endrét, tőle pedig 2007. június 4-én beérkezett egy jó néhány oldalas javaslat. 

Annak idején megnéztem az arányt, hogy a javaslatokból mennyit tudtunk a
munkaanyagba bedolgozni. A javaslatok 60 százaléka beépült az első változatba.

2007. július 6-án a 15 636-4/2007. számú ügyiratban dr. Szüdi János államtitkár
aláírásával megkeresés ment a Tankönyves Vállalkozók Országos Testületének, és a Nemzeti
Tankönyvkiadó vezérigazgatójának - hiszen Réti Endre annak a cégnek a munkatársa -, a
következő szöveggel:

„Az Oktatási és Kulturális Minisztérium közoktatási területe elkészítette a
tankönyvrendelet módosítása című rendelettervezetének első változatát. Kérem önt, hogy a
rendelettervezetet tekintse át, és szakmai álláspontját 2007. július 20-áig szíveskedjék
megküldeni.”

E felkérésnek eleget tettek: Romankovics András 2007. július 23-ai dátummal jegyezte a
választ, és ugyanazon a napon érkezett meg a Jókai úr által írt, részben ölelkező észrevétel,
hiszen közöttük azért munkakapcsolat volt. 

Megjegyzem, hogy ezt követően került sor a különböző bizottságokkal az egyeztetésre,
valamint azokkal a kiskiadós csoportokkal, ahol a kis példányszámú tankönyveket állítják elő,
külön a gyógypedagógiai blokkal, az öt kiadóval, külön tárgyalás a nemzetiségi tankönyveket
kiadó kiadókkal, és lefolytatta a Szociális Minisztérium a szakmai tankönyvek specialitásaival
kapcsolatos egyeztetéseket. 

Mindezeknek az összedolgozásával 2007. október 17-én a 29 967-1/2007. számú
ügyiratban kapta meg a Tankönyves Vállalkozók Országos Testülete újból a tankönyvrendeletet,
és küldte meg az észrevételeit. Éppen tegnap délután dolgoztam föl, és ezen jelzések mutatják,
hogy mennyi javaslatuk átvezetését hajtottam végre én személyesen.

A tárgyszerű tájékoztatás érdekében csak ennek a vonulatnak az egyeztetését szerettem
volna rögzíteni.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Parancsolj!

ROMANKOVICS ANDRÁS: Elnézést, ha egy percben válaszolhatok erre - Romankovics
András vagyok, a Tankönyves Vállalkozók Országos Testületének elnöke -, röviden a következőt
szeretném mondani, és ezt már leírtuk az állásfoglalásunkban is erről a tárgyszerű dologról. 

Mi május 22-én valóban tájékoztatást kaptunk a minisztériumban arról, hogy mielőtt a
tankönyvrendelet módosítására sor kerül, milyen lehetőségünk van a javaslatok megtételére.
Tehát előzetesen. 

Előzetesen valóban volt egy szóbeli tájékoztatás - még egyszer mondom, természetesen
ez nem lehetett egyeztetés, hiszen még nem volt rendelet. Ez volt az egyetlen, ami ilyen módon
megtörtént közöttünk, az összes többi írásban történt, bármiféle reflektálás nélkül. Előzetesen
behívtak minket, hogy mit változtathatunk. Mi akkor leírtuk a javaslatainkat az első változatban.
Arra született a valóban az első változata a tankönyvrendeletnek, arra mi megírtuk a második
változatunkat, a második változat után pedig a harmadik állásfoglalásunkat. Valóban történt, ha
úgy tetszik, írásos jegyzékváltás, de a bevezető megbeszélés után - hogy mi lehetséges -
semmilyen érdemi egyeztetés nem történt, sem írásban, sem szóban. 
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Azt csak röviden szeretném jelezni, hogy maximálisan 10 százalékát teheti ki az a dolog,
ami a javaslatunkból valamilyen módon visszaköszön. Ennyit szeretnék mondani ugyanarról,
amit Bartha Ilike elmondott. 

Még egyszer, összefoglalva, ez azt jelenti, hogy előzetesen, amikor még nem volt
rendelet, történt szóbeli megbeszélés a minisztériumban, azt követően semmi. 

HORN GYÖRGY: Bocsánat, csak annyit hadd jegyezzek meg, mint más terület
érdekvédője: az én álláspontom szerint a minisztérium teljesítette az egyeztetési kötelezettségét.
Itt van a kezünkben, amit Romankovics Andrástól kaptunk, és azt írja, hogy „Az OM-rendelet
második változatának - ami nálunk van - október 12-én e-mailben hozzánk eljuttatott
anyagáról...”. És van egy huszonvalahány oldalas szöveg. Azt gondolom, az tényleg nem várható
el a kormánytól - most fogalmazzunk általában -, hogy miközben előre megkérdezi, hogy mi a
vélemény, az első változatot elküldi, az egyeztetés után elküldi a második változatot, ezek után
önállóan még azt is tisztázza az egyes lobbistákkal, hogy abból, amit ő helyesnek gondol, mit
fogad el, mit nem. Én boldog lennék, ha az alapítványi iskoláknál ez ilyen részletességgel
történne. Én tehát azt gondolom, hogy ebben egyáltalán nem hibázott a minisztérium.

Köszönöm szépen.

DR. MIHÁLY OTTÓ: Csak szeretném világossá tenni, hogy az egyeztetés nem
együttfogalmazást jelent. 

ELNÖK: És nem egyetértést. 

DR. MIHÁLY OTTÓ: Lehet, hogy az egyeztetés után egyetlen szó változtatás nem
történik a szövegben. Jelen pillanatban ezt nem érzem - szeretném hangsúlyozni: szakmai
értelemben - pontosnak és egészen korrektnek azt, ami itt elhangzott, hogy nem zajlott
egyeztetés. Zajlott egyeztetés. Azt hisszük, a demokrácia úgy van, hogy egyeztetünk,
megbeszéljük, és úgy döntenek, ahogy én akarom. Ez nem erről szól - ebben az esetben sem. 

DR. KARLOVITZ JÁNOS: Csak egy mondat még! A TVOT mellett most már hasonló
rangban - mert a TVOT sem kötelező - létezik egy TANOSZ, egy TIE, a Hungarodidac
Szövetség, és azoknak még levél se ment. Tehát nem volt egyeztetés. 

ELNÖK: Én nem szeretnék etimológiai vitákba bonyolódni az „egyetértés” vagy
„egyeztetés” fogalom tisztázásában. Előzőleg volt egy nagyon fontos állásfoglalásunk, és nagyon
örülök, hogy előbb tettem fel, miszerint úgy döntött az OKNT, hogy az államigazgatási
szabályozás keretében történik a tankönyv-jóváhagyás. Ebben az esetben az állam vagy az állam
megbízottja megkérdezi, akiket meg akar kérdezni, és utána saját felelősségére dönt. Ha pedig
tájékoztatni szükségesnek tartja az Országos Köznevelési Tanácsot a vitapontokról, és ebben az ő
álláspontjáról, azt én egy nagyon fontos és jó gesztusnak tartom, de erre sem kötelezhető,
tekintve, hogy nem arról van szó, hogy az Országos Köznevelési Tanács hagyja jóvá az egyes
tankönyveket. Ha abban meg tudtunk állapodni, hogy a szempontrendszer az Országos
Köznevelési Tanács egyetértésével kerüljön jóváhagyásra, merthogy ez a tartalmi szabályozás
fogalomkörébe utalható, aminek a jogosítványait a közoktatási törvény az OKNT-re ruházza,
akkor ez ennek a szempontrendszernek a jóváhagyásán túl az Országos Köznevelési Tanácsot
egyes tankönyvek esetében semmiféle jogosítvánnyal nem ruházza föl. 
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Ez az összefoglalás most nem vált ki különösebb vitát... (Nincs ilyen jelzés.)
Akkor az a kérdésem - bár nem szeretnék provokálni ezzel kapcsolatban semmiféle

állásfoglalásfélét -, hogy végül is milyen gyakorlati konzekvenciáit láttátok a magatok számára a
rendelet szövegének megváltoztatása, szellemiségének korrekciója szempontjából annak a
vitának, ami itt elhangzott. Kapunk tőletek még anyagot, és lehet-e számítani arra, hogy ennek a
vitának a magatok által leszűrt tanulságai visszaköszönnek abban?

BRASSÓI SÁNDOR: Nagy érdeklődéssel hallgattam a hozzászólásokat. Nyilván, amit
Horn György is fölvetett, alapvetően a szabályozás egész filozófiájával kellene foglalkozni.
Amíg ebben a dologban nincs egyetértés, nincs törvényben rögzítve, a rendelet szintjén - ahogy
te is megfogalmaztad - a dolog nem erről szól. Ez olyan, mint amikor a százas rendeletről
beszélünk, és valaki elkezdi mondani, hogy szerinte a történelem tantárgy részletes
követelményében ezt meg ezt... - nem ez a napirend. Gyakorlatilag én is ezt mondom, hogy itt
most nem az a napirend, hogy a tankönyvpiacon belül az általános, fő szabályozókat rendbe
tegyük - mert nem lehet. Azt a tankönyvpiaci törvény teszi. Kezdeményezni kell akkor.

Jelzem, hogy kezdeményeztünk egy konferenciasorozatot, ami decemberben kezdődik, és
örömmel látunk mindenkit. A tananyagfejlesztés és a tankönyv összefüggésrendszerét fogja
feltárni, a jóváhagyásban részt vevő szakértőket, az OKNT, a testületek tagjait, egyetemi
tanszékek vezetőit, szakembereket, az OFI, a Tankönyvkutató Intézet vezetőit fogjuk meghívni
azért, hogy tisztába tegyük, kell-e például tankönyv-jóváhagyás. Kell-e egyáltalán tankönyv?
Vannak, akik azt mondják, hogy nem kell tankönyv. A kiadó csinál egy belső minőségbiztosítási
rendszert, gyártson egy tananyagot, ami helyi szinten használható, és vállalja minden ódiumát
annak, hogyha az a tankönyv nem felel meg azoknak az általános etikai, erkölcsi, tartalmi
követelményeknek, amiket tőlünk nyugatabbra is előírnak egyébként. Akkor pedig bárki
kezdeményezze, és állítsák pellengérre. Most nem errefelé megy a rendszer: afelé megy, hogy az
állam - mivel egy szociális intézkedés van mögötte, és éves szinten 7 milliárd forint - látni akarja,
hogy oda megy a pénz, ahová, és megpróbálja a rendszert garantáltan minőségbiztosítani.
Ráadásul a közigazgatási eljárás mintegy védernyő alá befogja, és attól kezdve ez a dolog
önmagában nem arról szól, hogy milyen pedagógiai és - Ottóra nézek - kvázi innováció jön ki
belőle. Megjegyzem, hogy egyébként manapság már egy tantárgyhoz - megnéztük - 1995-höz
képest mintegy huszonötször annyi tankönyv van. Tehát én kivételesen vitázom veled, Gyuri,
hogy ez visszafogja az innovációt, mert minősített, szakmailag elfogadott, használható
tankönyvek vannak. Ha háromezer tankönyv van! Tehát az nem egészen így van, hogy
nincsenek, és ez a rendszer kiszorítja ebből a struktúrából a tankönyveket. Az egy más dolog,
hogy jövő időben kérdés, hogy esetleg a kis kiadók - de ez nem a rendelet szintjén működik,
hanem ez megint általában a nagy szabályozás. Én tehát örömmel venném, ha az OKNT ezt a
dolgot körbejárná a szociálpolitika, a tartalomfejlesztés és az állami költségvetés hármasában, és
tenne egy javaslatot. És majd a politikusok eldöntik a parlamentben, hogy befogadják-e vagy
sem. A rendelet szintjén viszont nem erről beszélünk: a rendeletnek a törvényhez kell igazodnia. 

Én azt gondolom, hogy ez a szabályozás, ami ebben benne van, a jelenleg hatályoshoz
képest abszolút előrelép: korrektebb, elszámoltathatóbb, rövidebb az eljárás, egyszerűbb. A
szempontrendszerben az olvasókönyvek vonatkozásában puhább és pedagógiai szempontból
indokoltabb lépések felé mozog, mint a hatályos, amit Hunyady Zsuzsa elmondott. Neki
mondanám, hogy jelenleg még keményebben van szabályozva, tehát ha ezt a testület nem
támogatja, hatályban marad az előző, ami még nehezebb a kiadóknak. 
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DR. MIHÁLY OTTÓ: Csak erre a fél mondatra szeretnék reagálni. Szó szerint az volt,
hogy akasztás helyett a főbelövéshez jutunk, mert ha ezt a testület nem támogatja, az marad
érvényben. Van egy másik megoldás is: tovább dolgozni azon, hogy még enyhébb, még
rugalmasabb kritériumok legyenek.

BRASSÓI SÁNDOR: Visszavonom! A jegyzőkönyvből kérem törölni - ez csak a mai nap
hevülete. Egyébként valóban igaz, hogy az egyeztetések hosszan történnek, és a törvény hatályba
lépése miatt a rendeletnek hatályban kell lennie decemberben. Ami önök előtt van, abban is van
változás, hogy például az idegen nyelvi tankönyvek vonatkozásában a nyelvtani összefoglalót
nem fogjuk előírni a kiadóknak. A szótár kapcsán is volt egy nagy vita, a nyelvoktatási
szakemberek fele azt mondja, hogy legyen benne, mert nagyon sok helyen nincs szótár, nincs
elérhető internet, szegény gyerek nem jut hozzá, ugyanakkor egy jobb iskolában, ahol szociálisan
jobb szülők gyerekei vannak, akik otthon foglalkoznak vele, valóban fölösleges a szótár, mert
például a szülő tud angolul, ahol meg nem, ott jó, hogyha van egy egyszerű, pláne kezdő szinten. 

HORN GYÖRGY: De innen kezdve ő is kifizeti azt a harminc oldalt. 

BRASSÓI SÁNDOR: Nem kell, hogy ez növelje az árat. Valóban, ez a kiadókra egy
teher. Nagyon sok nyelvi szakembert megkérdeztünk, és tökéletesen fele-fele volt a vélemény.
Erre tekintettel úgy döntöttünk, hogy ezt a dolgot inkább beemeljük. 

Nem húzva az időt, Ottónak válaszolnék még egy kérdésére. A Ket. ezeket a szabályokat
részletesen tartalmazza. Azt, hogy a fellebbezés hogy zajlik, az eljárás, a határidők, a hivatalnak
mit kell tennie, nem lehet itt szabályozni, mert egy általános folyamatot leszabályoztak egy
törvényben, ettől kezdve más rendeletben sehol nem kell szabályozni, mert annak a szintje ott
van. Nem tudom, érthető-e. 

DR. MIHÁLY OTTÓ: Világos, de ameddig benne volt a folyamatban az OKNT
bizottságának az az eleme, hogy igenis, a bizottságnak is vissza kellett jönnie, tehát belépett egy
jóváhagyási processzusba, akkor már nem érvényes az államigazgatási eljárás. 

BÁRSONY CSABA: Elnézést, tisztelt Bizottság, tisztelt Elnök Úr! Az derül ki, hogy
ezek a megoldások nem minden esetben állják ki ennek a bizonyos törvénynek a próbáját, vagyis
nem az történt, hogy tisztult, hanem ha úgy tetszik, az történt, hogy tisztult, de kiderült, hogy a
bizottság közreműködése ebben a hatósági eljárásban jogszabályi háttérrel nem védhető. A
törvény két közreműködőt ismer: szakértőt vagy szakhatóságot. A szakmai bizottság egyik sem a
kettő közül, így a jogszabály alapján az derült ki - és az IRM is ezt mondja -, hogy nem
működhetnek közre szakmai testületek, amelyek államigazgatási úton nem érvényesíthető
felelősséggel rendelkeznek. Bizonyos értelemben, szakmai szempontból kvázi kötelező döntést
hoznak egy hivatalra, amely hivatal a döntés felelősségét maga viseli, amelyet viszont a
testülettel szemben érvényesíteni nem tud. 

DR. MIHÁLY OTTÓ: Ebben a pillanatban a garanciális elemek is problematikussá
válnak...

BÁRSONY CSABA: Nem, mert a törvény mindent rögzít. Pontosan megmondja, hogy
nekünk hogyan kell szakértőt kirendelni, a szakértővel szemben milyen eljárási kötelezettségeink
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vannak, mit kell teljesíteni a szakértőnek, hogy a véleményét a hivatal elfogadja, megmondja,
hogy hogy lehet fellebbezni - ez esetben a miniszterhez lehet fellebbezni -, megmondja azt is,
hogy a miniszter döntése ellen a bírósághoz lehet fellebbezni, a határidőket megszabja,
megszabja, hogy milyen esetben van 30 napos eljárás, milyen esetben van 90 nap. Az
államigazgatási törvény pontosan és tökéletesen szabályozza, hogy a hivatal mit tehet, mit nem. 

DR. MIHÁLY OTTÓ: És ez hogyan működött addig, amíg benne volt, ami ezzel
ellentétes? Ez az én kérdésem. 

DR. SZABADOS LAJOS: Ugyanígy.

BÁRSONY CSABA: Úgy működött, hogy a határidő a kormányrendeletben több, mint az
általános államigazgatási eljárási határidő, és úgy működött, hogy amennyiben nem kaptunk
javaslatot, addig határidő-mulasztási problémák merültek fel, amelyet a hivatalnak kellett az
eljárás meghosszabbításával kiküszöbölnie. 

ROMANKOVICS ANDRÁS: Ami viszont komoly problémákat jelentett az iskoláknak és
a tankönyveseknek. 

ELNÖK: Látjátok-e értelmét vagy szükségességét, hogy ennek az anyagnak valamilyen
korrigált, átdolgozott, a jelenlegi vitában elhangzottakat figyelembe vevő változatát az OKNT
újra lássa? 

DR. IKER JÁNOS: Ha kimondtunk előzőleg valamit, akkor utána miért kérjük vissza? 

DR. KARLOVITZ JÁNOS: A bizottság úgy terjesztette elő, a TTB, hogy szeretnénk egy
második olvasatot. 

HORN GYÖRGY: Szavazni kell. 

DR. IKER JÁNOS: Nem látom esélyét annak, hogy erről határozatot tudunk hozni. 

DR. KARLOVITZ JÁNOS: Semmi esély, hogy javítsák. Nem fogják - ahogy eddig sem
tették. 

ELNÖK: Óhajtja-e az OKNT ennek a szövegnek a korrigált változatát még egyszer látni,
és a hozzászólás lehetőségét ehhez megkapni. Aki igen, tegye fel a kezét! (11) Ki az, aki nem
óhajtja? (1) Ki az, aki tartózkodott? (2) 

Akkor megfogalmazom azt a kérést, hogy amikor elkészült ez a szöveg, akkor
szíveskedjetek az OKNT - ezek szerint decemberi - ülésére ezt beterjeszteni. 

DR. MIHÁLY OTTÓ: Abban állapodtunk meg, hogy ránk csak az tartozik. Ezt most ne
vizsgáljuk felül, nem a rendelet szövegét akarnánk most...

HORN GYÖRGY: Erről szavaztunk. Szerintem semmire sem kötelezi a kormányt, csak
azt jelenti, hogy a decemberi ülésen napirendre vesszük. Annyit kérünk, hogy az akkor érvényes
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változatot - nem is kell erről semmi tájékoztató - adják tovább. Kész. Semmi nem kötelezi sem az
OM-et, sem minket. Arról döntöttünk, hogy a következő ülésen napirenden lesz. Megszavaztuk a
decemberi napirendre. 

ELNÖK: A szempontrendszer az OKNT döntési jogkörébe esik, mint a tartalmi
szabályozás része. Erről szólt az előző döntés, és ennek a szempontrendszernek az előterjesztését
okvetlenül kérnünk kell. 

HORN GYÖRGY: De ez még nincs jogszabályban, elnök úr, akkor ebből következően,
majd ha bekerül a jogszabályba, akkor beszélhetünk róla. Ezt kérdezte Laci, hogy ez hogy is van
most. Jelenleg egyesével minősítjük a tankönyveket, ez most az érvényes jogszabály. Ez meg a
jövő idő. 

ELNÖK: Amennyiben az OKNT-nek van egy érvényes határozata arra...

HORN GYÖRGY: Meg is vitatjuk, napirendre tűztük. 

ELNÖK: Akkor viszont kérnünk kell, hogy a szempontrendszer kerüljön ide, és immár
jóváhagyási jogunkat fogjuk gyakorolni. 

BRASSÓI SÁNDOR: Elnézést, de van egy hatályos rendeletünk, e szerint működik a
rendszer. Visszahozhatjuk, az OKNT vitázhat róla. A módosításról vitázunk, nem arról, ami bent
van. Azért mondtam az előbb, hogy ez a módosítás önmagában egy korszerűbb, jobb,
megengedőbb, és örömmel hallottam, hogy a TVOT-sok megszólalnak például, mert külön
kérték az olvasókönyveknél a könnyítést, amit kérésükre betettünk. Ha az OKNT most azt
mondja, hogy nem tudja a szempontrendszert elfogadni, marad ez a szempontrendszer. Ne
legyünk naivak: egy ilyen szempontrendszer egyeztetése értelemszerűen nem két hét. Ez egy
alapvető pedagógiai, szakmai dolog. Ezt ki kell adnunk úgy, hogy decemberben hatályba lépjen.

HORN GYÖRGY: Ki is adhatjátok.

BRASSÓI SÁNDOR: Ki is fogjuk adni. Csakhogy mi nyitottak vagyunk, de nem tudunk
egy kvázi elegáns gesztust gyakorolni - bár szeretnénk - az OKNT felé. Olyan dolgot kér az
OKNT ebben az esetben a tárcától, amivel kvázi megakadályozza azt, hogy gesztust tegyünk.
Nem fogjuk tudni megtenni. Vissza tudjuk hozni, de úgy, hogy erről kvázi hiába születik érdemi
döntés, el kell küldeni aláírásra, hogy megjelenjen a Közlönyben. 

Amit praktikusan javasolni tudnánk, hogy tűzze napirendre az OKNT - az ütemtervébe be
is vette valamikorra a második félévre - a tankönyvpiac rendjét generálisan, és annak mentén
menjen végig a szempontrendszeren. És akkor lassan alakuljon ki egy konszenzusos struktúra,
alakítsuk ki - nekem ez teljesen megfelel. Megvitatjuk a TVOT-val, a partnerekkel, és utána a
mellékletet kicseréljük arra az újra, ami az akkori szempontrendszert fogja változtatni. Figyelem,
a folyamatban lévő tankönyvfejlesztéseket, amit a kiadók elkezdtek, lazán szétveri. Ez azért egy
ilyen kis „apróság” még. 
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HORN GYÖRGY: A jelenleg beadott tankönyveket még a mostani eljárás szerint kell
minősíteni, amíg új nincs. Addig az OKNT-nek minden egyes könyvről határozatot kell hoznia, a
TTB elnöke aláírja - tehát úgy működik, ahogy eddig. 

DR. SZABADOS LAJOS: Jövő héten is lesz ilyen. 

HORN GYÖRGY: De az nem lenne baj, ha mi azt mondanánk, hogy decemberben
napirendre tűzzük, és megnézzük.

BRASSÓI SÁNDOR: Behozzuk, és látni fogja az OKNT, hogy a rendelkező részben a
tárca észrevételei alapján vannak változások. 

ELNÖK: Erre vonatkozott a kérdés, hogy ennek a korrekcióját láthatjuk-e, hogy teljesen
hiába jártattuk-e a szánkat, vagy valami lecsapódott belőle. 

DR. KARLOVITZ JÁNOS: Lesz egy fél mondat javítás legalább? 

ELNÖK: Előre ne kérj garanciát!

DR. KARLOVITZ JÁNOS: Megnézzük. 

ELNÖK: Ezt a napirendet ezzel lezártuk. 

DR. IKER JÁNOS: Az ügyrendhez már nem vagyunk elegen. 

KOSINSZKY ZSUZSA: Határozatképes a testület, de az ügyrendhez nem elegendő. 

ELNÖK: Az ügyrendhez tizenhat főnek kell jelen lenni, és már megint nem vagyunk
annyian. 

(Közbeszólások: Akkor a kerettantervek!) 
Trencsényi Laci!

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! Javaslom, hogy a
két határozati javaslatot, amelyet a Kerettantervi Bizottság előterjeszt, egyben mondjam el.

Az első egyszerűbb: az óvodai programcsomag, a SuliNova programcsomaggal
kapcsolatban. Ezzel kapcsolatban a Kerettantervi Bizottság egyhangú támogató álláspontot
foglalt el, két megjegyzéssel.

Az egyik, hogy a dolog promóciójában ne programtantervnek nevezzék ezt a
dokumentumot, ami a NAT-rendelet programtantervnek nevez ugyan, de nem volna jó, hogyha
egy óvodai szabályozót tantervként vezetnének be az óvodákban. Őket kényszerítette a
jogszabály, hogy így nevezzék, de ez alól mentsük fel, és a Kerettantervi Bizottság nagyon
fontosnak tartotta, hogy az ezekre a munkákra fordított idő és minden rá költött forint fölösleges,
hogyha nem jutnak el a végfogyasztókhoz. Erre vonatkozóan kaptunk Sándortól némi jogi
biztatást, de úgy döntöttünk, hogy ezt a záradékot a határozati javaslatban mindenképpen
hozzátesszük. 
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Az az ügyrendi javaslatom, hogy ennek a programcsomagnak az esetében éljen az OKNT
azzal a felhatalmazásával, hogy a Kerettantervi Bizottság javaslatát vita nélkül támogatja. 

ELNÖK: Ez a javaslat. Szavazásra teszem fel a Trencsényi László által előterjesztett
határozati javaslatot. (Szavazás.) Köszönöm, ez tizenegy igen.

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: A SuliNova programcsomag-rendszerből az óvodai
programcsomag, programtanterv, plusz tíz módszertani könyv és egy mesevár - ezzel a két
megjegyzéssel. 

HORN GYÖRGY: Van javaslat a nevére? 

GÖRBE LÁSZLÓ: Programterv vagy programcsomag. 

ELNÖK: A másik? 

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Az Oktatási és Kulturális Minisztérium kerettanterve volt
a Kerettantervi Bizottság előtt. Azzal a kicsit nehéz helyzettel kellett megküzdenünk, hogy a
minisztérium kérésére a lehetőségek szélső határáig begyorsítottuk a tempót az értékelésben - ez
ügyben külön köszönet a szakértőknek. A másik nehézség volt, hogy a határozatképességünk
kockán forog, mióta Csapó Benő és az Akadémia nem tudja eldönteni, hogy őt delegálták vagy
nem. A harmadik nehézség - el kell mondani, mert fontos dolog -, hogy a referens hivatalos
külföldi úton volt. Mindezt azért tartom fontosnak elmondani, mert a jegyzőkönyv számára
szeretnénk rögzíteni, hogy a minisztérium jelen lévő képviselője bírálta a bizottságot, mert nem
készült fel a mai ülésre, hogy nem olvastuk volna el a szakértői jelentéseket és a referensi
jelentést. Ezt én ott inszinuációnak neveztem, és fontosnak tartom, hogy így kerüljön az
emlékeztetőbe.

A határozati javaslatunk hét rövid mondatból áll. 
A Kerettantervi Bizottság hangsúlyozottan fontosnak tartja, hogy az OKM nevével és

felségjelével közreadott kerettanterv a kerettantervek legjobbika legyen - a márkanév ebből a
szempontból kötelező -, pontosabban leginkább kövesse azt az oktatáspolitikai intenciót, amit
NAT-2007 megjelenít. Ebből a szempontból tehát próbáltunk érvényesíteni egy, ha nem is
maximalista, de optimalista nézőpontot, míg más kerettantervek esetében érvényesíthettük, hogy
alulról néztük a kerettantervet, hogy átugorja-e a lécet.

Hozzátartozik a dologhoz, hogy a bizottság a vita során a referens jelentésében
ellentmondásokat talált. Ezért akár attól sem zárkózunk el, hogy ha a mostani tényállás
birtokában az OKNT úgy dönt, hogy most nem él ezzel a jogával, hogy a mi döntésünket vita
nélkül elfogadja, hanem kinyitja a vitát az OKM-kerettantervről. 

Három ponton érte bírálat a szakértői véleményekben, a referensi véleményekben meg a
vita során a beterjesztett programot. Az egyik az idő és az óraszám problematikája. Ezzel
kapcsolatban a Kerettantervi Bizottságnak az volt az álláspontja, hogy megküzdöttek a tanterv
készítői az óraszámok szinte lehetetlen helyzetével, és igazolták azt a tényt - majd kérjük, hogy
az OKNT ezzel a kérdéssel ne ma, hanem egyszer, valamikor foglalkozzék -, hogy vajon a NAT-
2007 teljesíthető-e azon időkeretek között, amiket a közoktatási törvény a közoktatási
intézmények számára előír. Értelmezés kérdése, hogy feladatcserét vagy feladatbővítést jelent-e a
kulcskompetenciák megjelenése a Nemzeti alaptantervben.
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Úgy gondoltuk, hogy tehát ez az időproblematika nem az OKM-kerettanterv problémája,
hanem egy ennél magasabb szintű szabályozás problémája, nem a jóváhagyás iránt kétséget
támasztó tényező ezen dokumentum tekintetében.

A másik problémánk az volt, hogy a kerettantervben kifejtett értékelési instrukciók
általánosabbak annál, hogy a törvényi lehetőségekkel élve egy iskola ezt a szöveget változatlanul
illessze a helyi tantervébe - amit a törvény neki megenged, de a kerettanterv kerettantervként
viselkedvén az értékelésre vonatkozóan ennél absztraktabb a helyi változtatásokra több
lehetőséget adó megoldást preferál. Úgy láttuk - és ezzel a szerzők jelen lévő képviselője
egyetértett -, hogy a két álláspont közötti feszültség közelíthető szerkesztői beavatkozással. A
Kerettantervi Bizottság bízik a szerzőkben, hogy ezeket a változtatásokat elvégzik, tehát az
értékelési rendszer leírásában az általános megfogalmazásból az operativitáshoz közelebb álló
megoldást fogalmaznak arra az esetre, ha ezt az iskola egy az egyben helyi tantervként
alkalmazza. 

A harmadik problémakör a NAT-2007 innovatív elemeinek jelenléte az átdolgozott
kerettantervben. Erről volt ellentmondásos a referens beszámolása. Több részletnél arról szólt a
referensi jelentés, hogy ha nagyon akarom, megtalálom benne az adott kulcskompetenciát, az
adott kiemelt fejlesztési feladatot, tehát - a mi értelmezésünkben úgy tűnt - nagyon egyenetlen és
nagyon inkonzisztens ezeknek az új elemeknek a megjelenítése. Jobbára a célok és feladatok
általános fejezetében jelenik meg, és kevésbé jelenik meg a tantárgyi fejlesztési feladatoknál, a
tevékenység szintjén. 

Erre az volt a Kerettantervi Bizottság javaslata, hogy ennek az átvizsgálását és ilyen
tartalmú javítását kérjük a szerzőcsoporttól azzal, hogy ennek az utólagos ellenőrzését vagy
utólagos kontrollját a referenstől - tehát Vass Vilmostól - várjuk. Tehát olyan átdolgozást, amire
a Kerettantervi Bizottság javaslata szerint Vass Vilmos szakértői véleménye - ő volt a referens -
az, hogy ezt a javítást, ezt a kiegészítést a szerzők elvégezték, és elegendőnek tartja a
Kerettantervi Bizottság. 

Ebben áll a javaslatunk. 

SZEBEDY TAS: Egyetlenegy dolgot szeretnék még fölvetni. Elvi kérdést is fölvetettünk,
igaz, nem ezzel a tantervvel kapcsolatban, hanem általában a tantervi kérdéssel kapcsolatban. Ez
pedig az életkor és a felnőttek...

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Köszönöm szépen, elmondom. Javasoljuk az OKNT-nek,
hogy valamikor a közeljövőben folytasson vitát „A fiatal felnőttek a középiskolában” című
témában. Ha az óvodai programcsomag a nyolcadik év végéig készül, az óvodában tartózkodás
nyolcéves korig legitim, különböző években szerezhetnek még iskolában tartózkodási jogot a
tanulók, és ez előállít az iskolák világa számára egy új helyzetet: huszonegy éves fiatalok, szülők,
önálló életet élők megjelennek a középiskola világában. Ez egy olyan új jelenség, amelyről az
OKNT-ben egyszer érdemes lenne vitatkozni, és értelmes gondolatokat elmondani. 

Bocsánat, ez kimaradt.
Az OKM-tantervvel kapcsolatban is az az álláspontunk, hogy amit megtett a

minisztérium, hogy munkaanyagként feltette a honlapra, hogy az iskolák ne szenvedjenek
késedelmet, változatlanul helyesnek tartjuk. Az iskoláknak december 31-éig el kell végezni, de
ezeket a javításokat az alábbi megszorításokkal kéri. 
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ELNÖK: Abban kell most döntenünk, elfogadjuk-e minden vita nélkül ezt a határozati
javaslattervezetet, illetve határozati pontokat, vagy pedig kérjük, hogy egy másik alkalommal -
mert a mai nap nyilván erre már nem alkalmas - kinyitjuk ez ügyben a vitát. Így szólt a kérdés.
Én is így teszem fel. 

Aki elfogadja a Kerettantervi Bizottságnak ezt a javaslatát, tegye fel a kezét! (9) Aki
ellene szavaz? (3) Aki tartózkodott? (2) 

Akkor megszavaztuk a Kerettantervi Bizottság javaslatát.

HORN GYÖRGY: Egy megjegyzést szeretnék még tenni. Az ellenszavazatom nem a
kerettanterv engedélyezésére vonatkozott, mert minden kerettantervre igennel szavaztam eddig
is, és ez után is. Azokra a felvetésekre szavaztam nemmel, amelyek elfogadták azokat a kritikákat
a kerettantervre vonatkozóan. Azért szerettem volna, ha lett volna erről egy szakmai vita - ha
nem ma, máskor. Tehát nem a kerettanterv engedélyezése ellen, hanem az arra vonatkozó
bizottsági javaslatokra szavaztam nemmel.

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Bocsánat, itt most nem a „megszavazzuk”-ról döntöttünk,
hanem Vass Vilmos kezébe tettük le.

HORN GYÖRGY: Ha Vili igent mond, akkor igen. Ezt mondtátok. 

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Pontosan ezt mondtuk. A másik kérdésre meg azt
mondtuk, hogy bízunk abban, hogy javítanak a szerzők. 

HORN GYÖRGY: Vili nélkül is engedtem volna, tőlem mehet, menjen - ehhez képest az
egészet egy formális teljesítésnek tartom, nem érdemi válasz, erről viszont szakmailag kellene
beszélni. 

BRASSÓI SÁNDOR: Én az ülés utolsó pillanatában mentem oda, mert
tankönyvbizottsági ülés ment előtte. Hogyha jól értem, arról van szó, hogy mi összehívjuk azt a
szerzői teamet, aki ezt készítette, és felkérjük őket, tegyék meg, jelezzék benne, akár
korrektúrával. Utána egy kvázi olvasószerkesztői szintű valaki vagy egy lektor ezt összenézi,
utána Vass Vilmos kezébe tesszük, és ha ő azt mondja, hogy ez a dolog így rendben van, akkor
az OKNT részéről ez az egyetértést jelenti? 

ELNÖK: Erről volt szó, igen.
Parancsolj, Tas!

SZEBEDY TAS: Valószínűleg nekem is szövegértési nehézségeim vannak, de ez
rendszeresen visszatér. Abban a felvetésben, hogy elfogadom-e a Kerettantervi Bizottság
javaslatát - természetszerűleg elfogadom, hiszen részben együtt fogalmaztuk meg hárman vagy
négyen - nem éreztem, és lehet, hogy itt van súlyos gondom, hogy ne lehetne erről az OKNT-ben
vita. Én ezzel együtt azt gondolom, egyetértek azzal, hogy menjen tovább, de mégis azt
mondanám, hogy célszerű - éppen a téma fontossága miatt - erről OKNT-szinten is szót ejteni,
kételkedve esetleg a saját igazamban, amit - szintén olvasási kompetenciáim miatt - felvetek mint
lehetőséget. Lehet, hogy nem jól értettem a referensi vélemény ellentmondásait. Bár elhangzott
az ülésen az is, hogy a bizottság tagjai feltehetőleg nem olvassák el a szakértői véleményeket, én
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a nekem elküldött szakértői véleményeket - igaz, hogy monitoron, ami lehet, hogy korlátozza a
megértés lehetőségét - elolvastam. Szintén ellentmondásokat találtam, még a szakértői
véleményekben is, illetve azoknak az összegzéseiben. Ez erősítette meg bennem azt a kételyt,
hogy a referens javasló konklúziója és a részletekre vonatkozó megállapításai ellentmondásosak.
Rendkívül érdekelne az OKNT többi tagjának a véleménye, hogy ezt jól vagy rosszul érzékeltük,
hiszen az anyag tudomásom szerint az OKNT-tagok számára is kiment. A magam részéről
igencsak megnyugtatna, hogyha vagy nem nekem van igazam, és a többség mondaná azt, hogy ez
a referensi vélemény egyhangú, és gond nélkül támogatható. A magam részéről nem azért
vetettem fel problémaként a dolgot, mert nem tartanám fontosnak, hanem pont ellenkezőleg: én
egy OKM-kerettantervet mindenképpen központilag lényeges, és ha van NAT, és a NAT rendelet
érvényű, annak magasan megfelelő dokumentumként szeretném látni, éppen az elfogadhatóság és
a használhatóság érdekében.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Trencsényi!

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Kérem a jegyzőkönyv számára pontosítsuk, hogy a
Kerettantervi Bizottság öt fővel volt jelen, tehát többen voltunk, mint a határozatképességünk. A
nem létező Csapó Benő és a külföldön lévő Vass Vilmos volt távol, aki éppen referens. De azért
állt elő ez a helyzet, mert szerettük volna a dolgot siettetni. Nem három-négy tag volt jelen tehát.

A másik pedig: én is jónak tartanék egy olyan vitát - ahogy látom a tempónkat, fő
állásban is lehetnénk OKNT-tagok, ez nem fog menni. Mindenkit szeretettel hívunk viszont
Szebedy Tas igazgató úr nevében a Városmajori Gimnáziumba november 30-án, ahol a
tantervbíráló szakértőknek és a tantervkészítő szakembereknek tartunk tanfolyamot. Új NAT van,
tehát lejárt a szakértők engedélye a kerettantervek szakvéleményezésére. Ez egy olyan
munkaforma lesz, ahol aki az OKNT tagjai közül el tud jönni, szeretettel hívjuk és várjuk 9 órától
18 óráig. 

DR. MIHÁLY OTTÓ: Megkaphatnánk ezt e-mailben is?

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Természetesen. November 30-án, egy pénteki napon,
egész napos konferencia. 

ELNÖK: Ez helyettesíti azt a javaslatot, amit mondtál? 

SZEBEDY TAS: Nem. Amikor szavaztam, a mondat egyik felét nem értettem bele: azt,
hogy ne nyissuk meg erről a vitát. Azzal teljesen egyetértek, hogy a magunk által
megfogalmazott javaslatot képviseljük, egyetértek vele, köszönjük és megtisztelő, hogy a
bizottság jelentős része ezt támogatta. A vitát, amit nem értettem bele abba a mondatba, fontos
dolognak tartanám, akár ma, akár később. 

DR. MIHÁLY OTTÓ: Ez egy napirendi javaslat.

ELNÖK: El kell döntenünk, hogy ezt be tudjuk-e iktatni decemberre.
Szabados, Horn, Trencsényi.
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DR. SZABADOS LAJOS: Bocsánatot kérek, de nem állom meg, hogy ne mondjam el.
Gyurinak súgtam, az arcát néztem, láttam, hogy nem ért velem egyet. Én az OKM által most
beterjesztett kerettantervi dologgal nem értek egyet. Azért szavaztam ellene. Tessék
végiggondolni! Én rendszeridegennek tartom. A kerettanterv szerzői az államtól - mindegyikről
beszélek - kaptak egy fillért is? És ki fogja megfizetni az OKM kerettanterv -készítő bizottságát?
És a többiek miért nem kaptak? 

BRASSÓI SÁNDOR: Mert a miniszternek joga van ehhez a törvény szerint. Az előző
kerettantervet is megfizettük. 

DR. SZABADOS LAJOS: Bocsánat, de hol van itt akkor az egyenlő bánásmód elve? A
SuliNovával is ez a bajom. Azért nem szavaztam mellette. Kaptunk az Európai Uniótól pénzt, és
kiutalták a SuliNovának, senki szakember, aki nem állt be a SuliNova utcájába, hozzá se
szagolhatott ehhez. Most megint elindítottuk a kerettanterveket - emlékezzetek vissza: beadtak
egy csomó kerettantervet, senki egy fillért nem kapott. Valahonnan lehet, hogy kapott, de nem
állami pénzből. Most pedig van egy kerettanterv, amit az állam pénzéből fizetnek meg. Értitek,
hogy miért mondom, hogy rendszeridegen? 

HORN GYÖRGY: Én értem, csak nem értek egyet. 

DR. SZABADOS LAJOS: Az más. 

ELNÖK: Horn György!

HORN GYÖRGY: Úgy látszik, rossz volt elnök úr kérdése, mert most már hárman
mentegetőzünk, sorban. Én pont a fordítottját állítottam. Azt mondtam, azzal nem értek egyet,
hogy feltételekhez kötöttétek, nem értettem egyet, hogy Vilihez kötöttétek, és azt mondom, hogy
a kerettantervet önmagában engedélyezni kell, ezek nélkül a feltételek nélkül. Második pont:
magát a kerettantervet, ezt az anyagot nem tartom sem optimumának, se maximumának, hanem a
NAT-módosításnak egy látszólagos, formális teljesítésének tartom. Sem érdemben, sem
tartalmilag mindazzal nem értek egyet, ami ebben történt, de mint minden más kerettantervet,
úgy gondolom - mindegyik mellett szavaztam -, hogy ez is egy lehetséges változat. Arra, amit
kompetenciaalapú képzésnek hívunk, ez nem válasz. Ez az én álláspontom.

Még egyszer hangsúlyozom: én a kerettanterv azonnali engedélyezése mellé tettem a
voksomat. Látom, három különböző álláspont került egy platformra.

ELNÖK: Ez semmiben nem mond ellent annak, amit Tas javasolt, hogy ezt az egészet
érdemben, tartalmi szempontból vitassuk meg. 

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Az egyik, amit mondani szeretnék, hogy világos legyen: a
közoktatási miniszternek kötelességévé teszi a közoktatási törvény, hogy kerettantervet állítson
elő - tehát ne csak jóváhagyjon és kihirdessen, hanem előállítson, hiszen így tudja biztosítani a
kerettanterv meglétét egyáltalán. Ez a kerettanterv egyébként Pokorni Zoltán szerzősége alatt
készült el, ennek a kerettantervnek a beleit húzzuk magunk után, a 2002-esnek, amelyik a 78-as
tantervnek - tehát még Ilku Pál által jóváhagyott tantervnek (Horn György: Köpeczi.) - volt az
átdolgozott, átpolitizált változata. (Dr. Mihály Ottó: Reinkarnációja.) Magyar Bálint miniszter az
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oktatáspolitikai béke kedvéért egyik első határozatával a NAT-2003-hoz alkalmas kerettantervvé
nyilvánította, miközben tudjuk, hogy a NAT-2003 szellemiségétől is ez a kerettanterv volt a
legtávolabb. Nem a Kerettantervi Bizottság véleménye alapján, hanem a miniszter saját
hatáskörében hagyta jóvá - hiszen ezt is megtehette, akkor még nem is volt Kerettantervi
Bizottság. Ennek a munkának a frissítése vagy javítása volt most az Oktatási és Kulturális
Minisztérium feladata. Egyetértek azzal, hogy ezt a feladatot a minisztérium magára vállalta. De
ezt a feladatot a dolgok jelenlegi állapotában ezen a szinten tudta megoldani, amiben
megállapítottunk hézagokat, és kifejeztük ezekkel a megkötésekkel a reményünket, hogy ezek a
munkálatok elvégezhetők úgy, hogy az Oktatási és Kulturális Minisztériumnak nem kell
röstellkednie, hogy a saját NAT-jával homlokegyenest szembe menetelő kerettantervet forszíroz. 

A másik dolog, amit Tas mond. Azért vetettem így fel a kérdést, hiszen van egy érvényes
OKNT-határozat, hogy a tankönyvbizottság meg a továbbképzési bizottság előterjesztéseivel
analóg módon az OKNT alaphelyzetben bizalmat szavaz a bizottsági javaslatnak. Ez történt az
óvodai program esetében. Én magam vetettem éppen fel a jelzett diszkomfortális körülmények
miatt, hogy a Kerettantervi Bizottság szinte kéri, hogy erről a jogáról mondassa le az OKNT.
Nagyon jól esett, hogy a bizalmat megkaptuk, ezekkel a megjegyzésekkel. 

ELNÖK: A kérdés az, miután úgy láttam, a többség a mellett szólt, hogy tűzzük
napirendre a konkrét kerettantervet... (Közbeszólások.) Ez egy javaslat. 

HORN GYÖRGY: Azt szavaztuk meg, hogy elfogadjuk.

DR. MIHÁLY OTTÓ: Ez már független ettől!

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: A Köznevelési Tanács évkönyvében a Kerettantervi
Bizottság jelentésében ez a konkrét eset nem lesz még benne, de a jelentés szövegében a
kerettantervi bírálatok tapasztalatait nyilvánosságra hozzuk. 

DR. KARLOVITZ JÁNOS: Mikor lesz évkönyv?

DR. SZABADOS LAJOS: Ki mondta, hogy lesz évkönyv?

HORN GYÖRGY: Vagy ez még a régi évkönyv?

ELNÖK: Nem. Kéziratban megvan...

HORN GYÖRGY: De ez még az előző év, a 2006-ig tartó OKNT zárója. 

ELNÖK: Valamikor napirendre fogunk tűzni egy kerettantervi témát, de nem döntünk
most róla, hogy ez mikor lesz. 

Decemberben találkozunk, amikor az ügyrend, az oktatási kerekasztal által kiadandó zöld
könyv.... (Zaj.) 

(Az ülés végének időpontja: 14 óra 23 perc)
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