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Napirend: 

1. Helyzetjelentés a kétszintű érettségiről

Előadó: Brassói Sándor főosztályvezető-helyettes

Meghívott: Pósfai Péter főigazgató (OH) 

Pongrácz László igazgató (OH)

2. Döntés kerettantervekről
A Kerettantervi Bizottság javaslatát dr. Trencsényi László elnök ismerteti

3. Az OKNT ügyrendjének elfogadása

Előadó: dr. Loránd Ferenc elnök

4. Egyebek

Elnököl: Dr. Loránd Ferenc, az OKNT elnöke

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

Az Országos Köznevelési Tanács tagjai:

Barlai Róbertné
Dr. Cseh Sándor
Dr. Csermely Péter
Görbe László
Horn György
Dr. Hunyady Györgyné
Dr. Iker János
Dr. Karlovitz János
Dr. Loránd Ferenc
Dr. Mihály Ottó
Dr. Nahalka István
Dr. Szabados Lajos
Szakács Mihályné dr.
Dr. Szebedy Tas
Dr. Szenes György
Dr. Szilágyi János
Számadó Endréné
Dr. Trencsényi László
Dr. Vass Vilmos
Dr. Vekerdy Tamás
Dr. Závodszky Géza

Meghívottak:

Brassói Sándor
Pósfai Péter főigazgató (OH)
Pongrácz László igazgató (OH)
Makkai László (FTT)
Horváth Gréta
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 07 perc)

DR. LORÁND FERENC, az OKNT elnöke, az ülés levezető elnöke, a továbbiakban
ELNÖK: Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm az ebben az évben első alkalommal összeült
Országos Köznevelési Tanács tagjait. Szeretettel köszöntöm Számadó Endréné kolléganőnket, akit
az Országos Köznevelési Tanács tagjául a miniszter úr jelölt. Arra bátorkodtam volna megkérni -
ha lélegzethez jutok, és átadom a miniszter úr felkérő levelét -, hogy legyen szíves egypár szót
mondani önmagáról. 

SZÁMADÓ ENDRÉNÉ: Szeretettel üdvözlök én is mindenkit. Számadó Endréné vagyok,
korábban az Országos Szakképzési Tanácsnak is tagja voltam, és a KISOSZ érdekképviseleti
szervezetnek voltam az ügyvezető elnöke. Augusztusban Pestre költöztünk - illetve Diósdra -, és
így most már Budapesten, az országos szövetség társelnökeként delegálva vagyok a FAT-ba, az
Országos Köznevelési Tanácsba. Remélem, hogy eddigi szakmai tapasztalatom és gyakorlatom
alapján eredményesen fogok itt működni. Mindenkit üdvözlök, és kérem, segítsék a
beilleszkedésemet. Remélem, nem lesz gond. A továbbiakban szívesen részt fogok venni a tanács
munkájában.

ELNÖK: Remélhetjük, hogy a szakképzési vonal erősödik ezáltal. Szenes tanár úrnak ez
ellen nemigen lesz kifogása. 

Megbeszéltük Barlai Katival, hogy mielőtt elkezdjük a napirendet, néhány dolgot szeretne
bejelenteni, kérni, mondani - nem lesz hosszú. Parancsolj!

BARLAI RÓBERTNÉ: Köszönöm szépen a szót. Mivel nem készült el még a
munkatervünk, azért kértem hozzászólási lehetőséget, mert közben az idő halad, és szerintem
vannak olyan aktuális kérdések, amiket javaslok napirendre tűzni.

Az egyik ilyen a kisiskolák ügye. Sokat lehetett olvasni-hallani erről, hogy az Élőlánc
Mozgalom felkarolta ezt az ügyet, bár azt hiszem, egyébként is eléggé a középpontba került, mivel
az elmúlt évben körülbelül száz kisiskolának kellett bezárnia, felszámolnia magát. 

Utánanéztem: 2005-ben volt az OKNT-nek nem állásfoglalása, inkább közleménye a
kisiskolák ügyével kapcsolatban. Volt egy nyíregyházi ülés, ahol ez szóba került, illetve
részletesen megtárgyaltuk. Örömmel olvastam ott, hogy annak idején az OKNT is úgy foglalt
állást: legalább az alsó tagozat helyben maradása kívánatos folyamat. Nem akarom most idézni,
hogy mi hangzott el, és milyen összefoglaló készült róla, de miután annyira a középpontba került
most, ez az egyik téma, amit javaslok, hogy foglalkozzunk vele. Egyébként február 9-én lesz egy
rendkívüli parlamenti nap ez ügyben, ahol az érintettek közreműködésével meg lehet majd
hallgatni azokat a problémákat, amik az elmúlt évben jelentkeztek ezzel kapcsolatban, de nemcsak
közoktatási, hanem szociológiai értelemben is. Ezeket is érdemes áttekinteni, akár nekünk is.

Ennek az ügynek egyébként Gazsó Ferenc és Lezsák Sándor élt szakmailag az élére, de én
azt gondolom... (Dr. Trencsényi László: Szép pár, de nem garancia!) Nem garancia, éppen ezért
szerintem az OKNT-nek is valamilyen mértékben ezzel foglalkoznia kellene, miután - mondom -
azon a bizonyos ülésen konkrétan az a javaslat született, hogy csak a kisiskolák finanszírozásának
növelésével érhető el, hogy ez a folyamat ne folytatódjék. Ez két évvel ezelőtti dolog. Ez tehát az
egyik ügy, amit javaslok, hogy ezzel foglalkozzunk.

A második a pedagógus-továbbképzési rendszer átalakítása. Megkezdődött ennek a
koncepciónak a kidolgozása, miközben az a bizottság - ami az OKNT-nek egy különbizottsága, és
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amibe Hadházy Tibort, jómagamat és nem tudom, még kit delegált az OKNT - még mindig nem
alakult meg. Szerintem ez sürgős lenne, mert azt gondolom, ennek a bizottságnak - vagy néhány
tagjának - részt kellene vennie a pedagógus-továbbképzési rendszer átalakításának folyamatában,
be kellene kapcsolódnia ebbe. Én ezennel szívesen felajánlom szolgálataimat: én nagyon szeretnék
ebbe bekapcsolódni. 1996 óta részt vettem a most működő rendszer kialakításában - Polinszky
Márta és Loránd Ferenc irányításával -, másrészt azóta is tagja vagyok a Pedagógus-akkreditációs
Testületnek. 

Végül a harmadik dolog: az OKNT delegált a TÁMOP monitoring bizottságba, ahol tavasz
óta részt vettem az üléseken. Körülbelül öt ülés volt eddig, hatalmas anyagokat kaptam: négy-
ötszáz oldalas akcióterveket, az NFÜ kiadványait, amikhez részben hozzá lehetett szólni ezeken az
üléseken. Igazából ezek akkora anyagok, olyan nagy stratégiai döntéseket tartalmaznak, hogy úgy
érzem, fontos lenne, hogy az OKNT - azon túl, hogy ott van egy delegált személy - tekintse át,
mert ez tíz évre határozza meg a közoktatás fejlesztését - hiszen mindenki tudja, hogy ez lesz az
egyetlen rendelkezésre álló forrás. Az akciótervek 2007. és 2013. között, 2017-es befejezéssel
tartalmazzák azokat az irányokat, amelyekre majd a pályázatok megjelennek, és jórészt már ebben
az évben megindulnak a pályáztatások. Fontos lenne, hogy az OKNT áttekintse, mik ezek az
irányok, mennyiben folytatásai a HEFOP programnak. Annál is inkább - és a múltkor én
hozzászóltam már egyszer -, mert a HEFOP monitoring jelentést nem ismerjük, illetve tudomásom
szerint még nem is készült el, de fontos lenne áttekintenünk, hogy az elmúlt évek programjainak
milyen eredményei születtek, és vajon ezeket az eredményeket, problémákat fel tudjuk-e használni
a következő évek fejlesztésében.

Ez megint egy olyan folyamat, amiről legalább azt kellene tudnunk, hogy hol tart, és
hogyan sikerülhet ezt a fejlesztési folyamatot problémamentesebbé tenni azáltal, hogy már vannak
tapasztalatok ezzel kapcsolatban. Én azt látom ugyanakkor az akciótervekben, hogy nem jelennek
meg azok a tapasztalatok, amelyek az elmúlt években születhettek. 

Hadd mondjam azt is, hogy nagyon nehezen tudtam magam beleásni ennek az egésznek a
nyelvezetébe, a felépítésébe. Gondolom, a pályázók számára is nehéz lesz ez. Ezért is fontos, hogy
olyan kommunikáció alakuljon ki ebben a témában – fontosnak tartom, hogy az OKNT is
igényelje –, ami majd a közoktatásban dolgozók számára is fontos lesz, hogy érthetővé váljék,
mire lehet pályázni, kinek lehet pályázni, milyen tartalommal stb.

Ami még indíttatást adott nekem, hogy előhozzam: van a monitoring bizottsági tagoknak
egy belső levelezése: mindenki megkap minden hozzászólást, amit ezekhez a nagy anyagokhoz
megtesznek a monitoring bizottsági tagok. Így jutott el hozzám az a levél, amit a minisztérium
monitoring bizottsági tagja juttatott el az NFÜ-nek, ezzel együtt minden monitoring bizottsági
tagnak. Ebből a levélből számomra döbbenetes módon kiderült, az NFÜ nem vagy nem minden
területen, nem minden iránynál veszi figyelembe az OKM és az NFÜ egyeztetései során készült
megállapodásokat. Ezt már a bizottsági ülésen is észleltük többen is, hogy van egy feszültség az
NFÜ és az OKM között. Azt gondolom, számunkra sem lehet mindegy, hogy a tíz évre vonatkozó
stratégiai irányok mit jelentenek majd a közoktatás fejlesztése számára. Ezek szerint ugyanis az
OKM sem mindennel ért egyet. Úgy néz ki számomra, hogy itt a hierarchia sincs tisztázva, illetve
úgy néz ki, hogy az NFÜ most a minisztériumok fölé van helyezve - nyilván kormányszinten
történik ezeknek az akcióterveknek az elfogadása is. De hogy az egyeztetések során mi az, ami
beépül, mi nem, azt gondolom, nemcsak a minisztérium számára lehet fontos, hanem az OKNT
számára is.

Én tehát azt javaslom, kérjünk egy tájékoztatást a fő irányokról, és lehessen ezekkel
kapcsolatban kérdéseket feltenni.
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A másik pedig: én fontosnak tartanám, hogy az OKNT tagjaihoz is jussanak el azok az
akciótervek, azok a pályázatok, amelyek a közoktatásra vonatkoznak, mert én azt gondolom, hogy
ezek sokkal nagyobb kérdések, mint amiken mi sok esetben órákat elvitatkozunk. Ezek legalább
olyan fontosak lehetnek, merthogy tíz évre meghatározzák majd itt a dolgokat. 

Én megnyugodtam, hogy elmondtam - köszönöm szépen.

ELNÖK: Akkor a pszichoterápiás funkciója teljesült.
Most az a kérdés, mi az, amivel nekünk itt foglalkoznunk kellene. Amikor Barlai Kati

felhívott, és ezt elmondta, azt mondtam, ha úgy érzi, hogy ezt el akarja mondani az OKNT-nek,
napirend előtt tegye meg, és döntsünk arról, mivel akarunk mi foglalkozni, miben kérünk
tájékoztatást.

Első hozzászólóként annyit szeretnék mondani, hogy ha a minisztérium és a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség között vita van, akkor ezt a vitát játsszák ők le. Hogyha a minisztérium
fordul az OKNT-hez valamilyen szakmai kérdés vitája során, és óhajtja a véleményünket, akkor
foglalkozzunk ezzel. Ez az én hozzászólásom, de itt ül Brassói úr is, és majd nyilván hozzászól.

Már látom, Vekerdy tanár úr emeli a kezét... Nézzük meg a továbbképzéssel és egyebekkel
kapcsolatos problémákat, amiket Kati fölvetett. Vekerdy Tamás, Karlovitz János, Horn György,
Szenes György - egyelőre.

DR. VEKERDY TAMÁS: Én csak azt kérem, hogy a napirendhez ragaszkodjunk. Ez
tipikusan az egyebekbe tartozik. Mindhárom kérdésre térjünk vissza, és tűzzük ki egy következő
ülés napirendjére, hogy beszéljünk róla ott. Én nagyon ellenezném, hogy most érdemben
belebocsátkozzunk akármelyik kérdés vitatásába, vagy akár annak vitatásába, hogy napirendre
tűzzük-e vagy sem. Szerintem ez egyebek. Tudomásul vettük - egyebek.

DR. SZENES GYÖRGY: Elálltam a hozzászólástól, ugyanezt szerettem volna mondani.

DR. SZABADOS LAJOS: Én is!

DR. KARLOVITZ JÁNOS: Én csak azt szeretném mondani, hogy ez a tématervekbe
tartozik bele. Tudtommal ma egy napirendi pont a tavalyi tématervünk, ami még nem készült el -
nagyon jó lenne, ha ma elkészülne, és akkor megvitatható, hogy ebből mi kerüljön bele. (Dr.
Vekerdy Tamás: Az idei tématervünk.) Most már az idei. (Dr. Vekerdy Tamás: Nem: az idei, amit
tavaly terveztünk.) 

ELNÖK: Akkor kérdezem, hogy az előerjesztett napirenddel, amit hivatalosan
megkaptunk, egyetértünk-e, megszavazzuk-e. Aki igen... (Szavazás.) Köszönöm, egyhangú.

Mindjárt rá is térhetünk az első napirendi pontra. Szeretettel üdvözlöm Brassói urat mint
előadót, valamint meghívottainkat: Pongrácz László urat és Pósfai Péter urat. Kérem, hogy vezesd
elő a napirendet, Sanyi!

BRASSÓI SÁNDOR: Tisztelt Tanács! Kedves Kollégák! Az OKNT kérte egyik tavalyi
ülésén, hogy szeretne egy átfogó elemzést, összefoglaló jelentést az új érettségi rendszer akkori
tapasztalatairól. Az OKNT elnökével tavaly egyeztettünk arról, hogy melyek azok a témakörök,
amelyekben a tárca részéről örömmel vállaljuk az együttműködést, és készítünk anyagokat.
Számos ilyen van: ez a téma is, vagy akár az óvodai projekt, amiben szintén elkészítjük a
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javaslatok alapján a beszámolót. Szeretném hangsúlyozni, nyilván a kétszintű érettségi beválásáról
nem ez az első dokumentum, ami született, hiszen az Oktatási Hivatal - korábban OKÉV -
rendszeresen, vizsgaidőszakonként tételes, analitikus kimutatást készít az adott vizsgaidőszakban
lefolyt eljárásokról, eredményekről, a tételes adatokról. Ezek nagy része nyilvánosságra is kerül,
hiszen a hivatal - korábban az OKÉV - honlapján is minden alkalommal olvasható volt.

MI vállaltuk, hogy elkészítjük, ez egy közös munka az Oktatási Hivatal itt jelen lévő
munkatársaival, vezetőivel, és azt gondoljuk, hogy ez a dokumentum az eddigi vizsgaidőszakok
tapasztalatait és a bevezetés körülményeit valóban árnyaltan és részletesen tárgyalja, nemcsak a
tantárgyi vagy vizsgatárgyi követelmények megvalósulása szempontjából, hanem annak a nagyon
bonyolult rendszernek az egésze szempontjából is, ami a vizsgaszervezéssel kapcsolatos, a
tételkészítéssel, a tételkészítő bizottságokkal, a tételek tartalmával, magával azzal, hogy milyen
titkosítási rendszeren megy keresztül az anyag. Nyilván kitekintést ad - ahogy önök is jól látják -
az érettségi vizsga funkciójával kapcsolatban is, hogy az egységes kétszintűség, a felsőoktatási
felvételi rendszer, maga az egész struktúra hogyan vált be. 

Én nem szeretnék ehhez többet hozzáfűzni: az anyag rengeteg statisztikai adattal,
dokumentummal van alátámasztva. Szeretném felhívni a figyelmet, hogy a korábbi OKI
érettségifejlesztő központjával közösen is készítettünk egy elemzést - az részben ennek a
dokumentumnak a része -, továbbá az NFT I-ből készült egy olyan átfogó elemzés, ami az
érettségi vizsgának a tartalmi reformra gyakorolt hatásával kapcsolatos. Ez meg is jelent külön
kötetben, feltételezem, hogy önök is jól ismerik, tehát ezeket nem csatoltuk be, csak egy kivonata
került az anyagba. Ez egy átfogó, tételes, az adatokra, a beválásokra épülő elemzés. 

Kérjük az Országos Köznevelési Tanácsot, hogy tárgyalja, fűzzön hozzá javaslatokat. 

ELNÖK: Kérem szépen, van-e hozzáfűznivaló?

PÓSFAI PÉTER: Köszöntöm én is a kedves kollégákat. Arra szeretném felhívni a
figyelmet, hogy miközben már hét érettségi vizsgaidőszak zajlott ebben a rendszerben 2005
tavasza óta, és hét vizsgaidőszakban bizonyította be működőképességét mindenféle szempontból -
legyen az érettségivel szemben támasztott követelmény vagy a felsőoktatási felvételi rendszer által
támasztott követelmény -, ez az anyag az adataival, statisztikáival csak a három tavaszi
vizsgaidőszakra koncentrál, hiszen az a legnagyobb méretű, sokkal nagyobb, mint az őszi vagy a
2006-ban volt február-márciusi vizsgaidőszak.

A másik, hogy folyamatosan történtek az elmúlt években is módosítások a rendszerben
felgyűlt tapasztalatok alkalmazása révén, hiszen történtek évről évre korrekciók az érettségi
vizsgaszabályzatban, a 100/1997-es kormányrendeletben - ez most is megtörténik, a napokban
meg fog jelenni a vizsgaszabályzat korrekciója - és tartalmi feladatokban is. Hiszen a részletes
vizsgakövetelményeket tartalmazó 40/2002-es OM-rendelet egyik része - a rengeteg vizsgatárgy
vizsgaleírása - átdolgozásra, egységesítésre került. Rendkívül nagy munkát végeztünk el azzal,
hogy a rengeteg vizsgatárgy korábban egyenként megszületett vizsgaleírását az egységes
szempontrendszer alapján egységesítettük - ez megjelent decemberben, tartalmi okokból csak CD
formájában, mert több mint 600 oldal csak a vizsgaleírás része.

Ezek a munkák tehát folyamatosan folytak. Természetesen az egész vizsgarendszer
lényegét érintő, alapvető kérdésekben nem történt változás. A cél az volt, hogy megtanulja,
megismerje mindenki a rendszert, tudja alkalmazni, és a rendszer lényegét illető változtatási
kérdések, javaslatok most kerülnek napirendre. Azért is jó most ez a vita.
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ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. Horn György kért szót, Szenes, Vass Vili,
Nahalka és Görbe Laci. 

HORN GYÖRGY: Tisztelt Tanács! Az érettségi bizottság elnökeként, de nem a bizottság
nevében szeretnék szólni. Furcsa helyzet, hiszen a bizottság magát ezt az anyagot nem tárgyalta,
de minden elemét az elmúlt egy évben külön-külön számos alkalommal. Ezért, ha megengedik,
ismertetnék néhány olyan álláspontot, ami már benne van az OÉVB állásfoglalásaiban is, másrészt
az én véleményemet mondom, nem a bizottságét, hiszen erről magáról nem született állásfoglalás. 

A dolog lényege az, hogy úgy látjuk - és ez az érettségi bizottságban számtalan
alkalommal előkerült -, hogy az érettségi új szabályozási rendszere alapvetően beváltotta azokat a
célokat - az „alapvető”-re majd még visszatérek, mert van néhány vitatott, fogós kérdés, amiket
célként kitűzött -, felértékelte például magát az érettségit, megváltoztatta, szabályozó funkciói
felerősödtek. Megjegyezném, hogy inkább a bemeneti funkciók erősödtek, mint a kimenetiek,
hiszen a kimeneti szabályozó funkciói csak idővel fognak majd megjelenni, és éppen ezzel
kapcsolatban vannak kritikai észrevételek is, amikre visszatérnék.

Az első tehát az, hogy ez egy fontos fordulat, érdekes mechanizmusokat hozott létre,
valóban felértékelte a középiskolák kimeneti szabályozási funkcióját - sőt, azt kell mondanom,
szabályozó funkcióját tekintve a közoktatás egészében az egyetlen kemény szabályozónak látszik
ebben a pillanatban. 

A másik lényeges elem, hogy megváltoztatta a középiskolai stratégiákat, működő
rendszereket, ezen belül érdemi fordulatot hozott létre a középiskolák működésében. Ez mind
tartalmi kérdésekre - amire visszatérnék -, mind pedig eljárási kérdésekre egyaránt vonatkozik. 

A szabályozó funkcióiban egy érdemi dilemma jelent meg mindjárt az elején: a
standardizáció kérdése, ami egyrészt a kétszintűségben jelent meg - igazából a középszintű
érettségi nem standard, tehát azt a célt, amit kitűzött, korlátozottan jeleníti meg, bár kétségtelenül
voltak a korrekciók során olyan elemek, amelyek a standardizációra irányultak, például az iskolai
eljárások szabályozása, a pontozólapoktól kezdve a vizsgaelnöki továbbképzésekig. Számos olyan
elem látható, amelyik a középszintű érettségire vonatkozóan is már megjelenítette a
korrekciókban. Mindenesetre az egységes, standard, ugyanakkor kimenetet-bemenetet egyaránt
szabályozó funkcióból ez a standardizáció a legfontosabb, ahol érdemi dilemmák kerültek elő. Ezt
szeretném általában a szabályozási, oktatáspolitikai funkció kapcsán elmondani.

Az eljárási, adminisztrációs, gazdasági kérdéskörön most nem konkrétan mennék végig,
mert úgyis részletekben megvitatjuk, hanem azt mondanám el, amik a bizottságban az elmúlt évek
során jellegzetes kérdésként, problémaként előkerültek.

Az egyik az - és ebben végig egyet is értettünk a kormány képviselőivel is és az Oktatási
Hivatal vagy az OKÉV képviselőivel -, hogy ez egy nagyon drága, egyben alulfinanszírozott
rendszer. Tehát míg a költségvetési mechanizmusok folyamatosan egy ilyen forráshiányos
állapotot hoztak létre - kezdve a vizsgadíjaktól a lebonyolításig -, a másik oldalon a rendszer
egésze nagyon sok ponton változtatható lenne, a szabályozás bizonyos pontjai olcsóbbá tehetnék,
vagy a meglévő források elosztását tennék lehetővé. A legérdemibb kritika, ami a kezdetek óta
megvan, az maga a kétszintűség, de ilyen érdemi vita volt a költségeket illetően is.

A másik ilyen az, hogy rendkívül bürokratikus a mechanizmus. Ez eredendően is az állami
rendszer logikájából következően is az, másrészt az első lebonyolításkor a botrány maga
felértékelte - majdnem központi kérdéssé tette - az eljárásnak a védettségét, ennek a
mechanizmusát. Miközben az iskolákban az az új érettségi rendszer elfogadottsága szinte
egyértelműen pozitív volt, ez a része, ami a lebonyolítás, adminisztráció, olyan szinten megnövelte
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a bürokráciát, ami az iskolai elfogadottságát jelentősen csökkentette, miközben a rendszer egészét
javította. Túl bürokratikusnak tűnik tehát. Úgy tűnik - és ebben egyetértés volt közöttünk -, hogy
túl sok az érettségi tárgy, túl sokfelé bomlik, és ennek a szabályozására számtalan alkalommal
tettünk mi magunk is javaslatot. Egyben azt hozzá kell tennem, hogy úgy látom, működik a
korrekció, tehát van egy folyamatos felülvizsgálati rendszer, ami nagyon sok, de nagyon apró
ponton javítja. A nagy kérdések kapcsán például a bizottságban számtalanszor előkerült,
egyáltalán helyes-e, hogy a törvény előírja az érettségi tárgyakat, odáig, hogy ne is lehessen
másból érettségizni, mint amit a törvény előír - ez elég komoly vita volt.

Mindenesetre abszurdnak tartjuk, hogy olyan tárgyak is vannak, ahol egy, két vagy néhány
tíz tanuló érdekében az egész nagy rendszernek kell működésbe lépni. 

A harmadik része a szakmai tartalmi kérdésekre irányul. Az OKÉV - és ezt bizonyára
látják, ha nem, javaslom, nézzék meg - rendkívül korrekten, évről évre, pontosan és nagyon jól
nyomon követhetően, összehasonlítható módon közzéteszi az érettségi eredményeit, olyan
powerpointos rendszerben, amivel tényleg lehetővé teszi a nagy nyilvánosság számára is az
érettségi eredményeinek áttekintését, elemzését, eljárási mechanizmusait. Ebből úgy látszik, hogy
továbbra is vitatott ugyan a kétszintűség ténye, ugyanakkor szakmailag valamennyi érettségi
tárgyra - pontosítanék: valamennyi nagy érettségi tárgyra - igaz, hogy a szakma legitimálta,
elfogadta és valóban az eredeti, durván információt elváró érettségi helyére egy kompetenciaalapú
szakmai követelményrendszer került. Megismétlem: a kétszintűség dilemmáját mindvégig
fenntartotta a szakma. 

Valóban egy képességkövetelmény-érettségivé vált, ami érdemben és folyamatosan
korrigálva lehetővé tette a középiskolák új pályára állását, vagy legalább annak elősegítését. Ez
egy nagyon fontos, pozitív elem, különös tekintettel arra, hogy szinte minden tárgyból nagyon
jelentős, fontos szakemberei egyes tárgyaknak - szakmai szövetségek által is delegált szakemberek
- vettek részt az érettségi követelmény kialakításában, és a konkrét érettségi dolgozatok
elkészítésében is.

A másik, ami viszont komoly szakmai dilemma - és ez az érettségi bizottsági ülésen
rendszeresen előkerül -, hogy a Nemzeti alaptanterv és az érettségi követelmények közötti
koherencia, vagy a kerettantervek - most már a különböző kerettantervek - és az érettségi
követelmények közötti koherencia legalábbis nagyon sok ponton már a készítés során sem került
elő, vagy utólagos korrekciókkal épültek be, és ezek továbbra is tartalmaznak ellentmondásokat:
egyes tárgyaknál például a NAT sokkal inkább kompetencia jellegű, mint az érettségi, másoknál
meg éppen fordítva. Ez tehát egy érdekes és fontos fejlesztendő terület.

Az érettségi bizottság foglalkozott azzal, hogy a távolabbi jövőben az érettségi fejlesztése
mint fejlesztési cél kerüljön elő. Kérem is az OKNT-től, hogy határozati javaslatba is kerüljön be,
hogy elfogadva - szerintem elfogadható, én elfogadásra javaslom, jónak tartom ezt a beszámolót -
az előző érettségi rendszernek egy következő 8-10-15 éves ilyen típusú szabályozását, kérje fel a
közoktatási kormányzatot az érettségi egész rendszerének távlati újragondolására, és ehhez ajánlja
fel a segítségét. Ezzel egyébként az FTT érettségi bizottsága már foglalkozott, és az FTT maga
ilyen anyagot készített is elő. 

Egyelőre ennyi, aztán majd a részletekhez talán majd újra hozzászólnék. Kérdezem az
érettségi bizottság tagjait is, hogy ez így elfogadható-e ilyen általános bizottsági véleményként is. 

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Szenes Gyuri!
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DR. SZENES GYÖRGY: Köszönöm szépen. Az első mondatom, hogy egy nagyon korrekt
anyagot olvashattunk itt. Azt gondolom, minden olyan lényeges részletére kitért ennek az érettségi
rendszernek, amelyeket adatokkal alá lehet támasztani. Nagyon korrekt elemzésnek tartom, és
nagyon köszönöm, hogy ilyen anyagot tárgyalhatunk.

Az anomáliák, problémák. Mivel együtt ülünk az érettségi bizottságban, előjöttek több
menetben is ezek. A hosszú távú stratégiai változtatással én egyértelműen egyetértek, ezt
feltétlenül szükségesnek tartom, egy ilyen fajta fejlesztést minél hamarabb el kellene indítani,
hiszen a kétszintű érettségire való előkészítés, felkészülés 1995 óta tart, és azóta jelentősen
megváltoztak a hazai közoktatás viszonyai mind a középfokon, mind felsőfokon. Ez alapvetően
indokolja az érettségi rendszer megváltoztatását. Én ezt nagyon fontos és halaszthatatlan
feladatnak tartom.

Addig azonban, amíg ez nem történik meg - és itt egyetértek azzal, hogy tízéves távlatban
lehet legfeljebb ebben gondolkodni -, addig a minimális korrekciónál, amely itt évről évre a
pontosításokat jelenti az érettségi rendszerben, a következőket szeretném viszonylag gyorsan látni
- mert azt látom, azt érzékelem az iskolákban mindenfelé, nemcsak ott, ahol én dolgozom, és ezt
az anyag is írja, hogy a jelenlegi vizsgarendszer egyre bonyolultabbá válik, egyre költségesebb,
egyre áttekinthetetlenebb, és úgy érzékelem, hogy túlburjánzik most már.

Gyuri utalt arra, hogy csökkenteni kellene - a lehetőséghez képest radikálisan - a
tantárgyak számát. Európai kitekintésben néhány mondat szól is erről, hogy ilyen rendszer nem
nagyon van, amely mindent és minden áron megenged az érettségi tekintetében, amiről látjuk a
statisztikában, hogy minimális számban vizsgáznak gyerekek. 

Az emelt szintű tantárgyak számát egyértelműen nagyon gyorsan lehetne csökkenteni, mert
az emelt szintű tantárgynak akkor van értelme, ha a felsőoktatás akceptálja - jellemzően ezt lehet
elfogadni. Amely tantárgyat a felsőoktatás nem fogad el felvételi pontszámot hozó tantárgyként,
ott alapvetően okafogyottá válik az emelt szinten való érettségiztetés belőle, így a tételsor
kidolgozása, amely rettentően költséges. Ez lenne tehát az első.

A második nagy csoport az idegen nyelven letehető tantárgyak számának radikális
csökkentése. Azt gondolom, ezzel már nagyon sok mindent lehetne változtatni. 

Hasonlóképpen - tudom, hogy az Oktatási Hivatal jelen lévő képviselői ezzel nem igazán
értenek egyet, de ismét felvetem - ez a fajta iszonyatos titkosítás, már-már az egész ügy
kriminalizálódása - megfigyelünk mindenkit, és mindent csinálunk, hogy ne legyen még egy
botrány. Azt a lehetőséget szeretném ezért felvetni, ami a ’95-ös indításkor benne volt a
rendszerben, hogy feladatbankokat dolgozzunk ki. Én tudom, hogy ezzel sokan nem értenek egyet,
mégis azt gondolom, hogy csak ez az a megoldás, amely a további erdőpusztítást - magyarul a
rengeteg papír felhasználását - csökkenthetné, ha semmi másra nem gondolunk is, mint hogy
például egy történelem feladatfüzet harminc oldalát százezer példányban kinyomtatni, az
hárommillió lapot jelent. Ez csak a történelem tantárgy. És akkor ugyanezt el lehet mondani a
többi tantárgynál is. 

Számolatlanul jelennek meg érettségi feladatgyűjtemények mindenféle tantárgyakból.
Legalább a nagy tantárgyaknál meg kellene vizsgálni annak a lehetőségét, hogy a tudományosság,
a méréstechnika jelenlegi ismereteit figyelembe véve hogyan lehetne egy olyan, technikailag jól
kidolgozott feladatsort, -gyűjteményt kiadni, amelyet a gyerekek megvásárolnának, az iskolák
könyvtáraiban megvannak, és amelyekből ki lehetne jelölni ugyanilyen módon a
kompetenciaalapú írásbeli feladatsort. Még soha nem folyt arról vita, még senki nem győzött meg
róla, hogy miért nem lehet ezt megcsinálni. Csak azt mondták, hogy nem lehet. (Közbeszólásra:)
Soha nem beszéltük ezt végig. Én azt gondolom, hogy erre nagy szükség volna. (Horn György
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közbeszólására:) A koromra való tekintettel nem emlékszem rá - ezt elfogadom -, de nagyon
hasznosnak tartanám, főleg a nagy tantárgyakból, ahol százezer körüli diák érettségizik, mert ez
tényleg iszonyú sok.

A modernizációval kapcsolatosan nagyon fontosnak tartanám, ha lehetőség nyílna olyan
tantárgyakra, amelyek a komplex természettudományt, komplex művészeteket - ami a NAT-tal is
valami módon összecseng - jelentenék. Mindaddig azonban lehetetlennek tartom ennek a tömeges
bevezetését, ameddig erre tanárképzés nincs. Amíg pedagógusképzés nincs, és nem tudjuk
megcsinálni, addig óhaj marad az, hogy ilyen típusú tantárgyakat csinálnánk - annak ellenére,
hogy szükség lenne rá. Nagyon jó lenne, ha lenne, de tanárképzés nélkül ez a dolog, azt gondolom,
megbukik, vagy nincs nagy értelme. 

Még egy dolog a papírspórolással meg az adminisztrációval kapcsolatosan. Az anyag jelzi
is a vizsgaszervezéssel kapcsolatosan, hogy az adminisztráció növekedésének érzetét kelti sok
minden az iskolákban. Én ezt egy kicsikét durvábban fogalmaznám: nem az érzetét kelti, hanem
ténylegesen az. tényleg tonnányi papírt használnak el az intézmények, lézernyomtatón
nyomtatgatnak. Ha valaki megnézi, aki régebben iskolában dolgozik: ennyi volt egy érettségi
adminisztrációs papírköteg a hagyományosnál, ma meg térdig ér. (Dr. Mihály Ottó: Alacsonyabb
lettél!) Összementem. Valószínűleg ez is probléma lehet. (Dr. Mihály Ottó: Nem abszolút mérce!)
Nem az én térdem az abszolút mérce, ez kétségtelen.

Összességében azt kell mondanom - és ezen is komolyan gondolkodni kellene -, hogy ne
legyen ennyire pazarló, olcsóbb legyen, ugyanakkor minden pozitív elemét, ami az új érettséginek
van, érezhetően van az iskolákban, jónak tartom. 

ELNÖK: Vass Vilmos!

DR. VASS VILMOS: Elnök Úr! Tisztelt Köznevelési Tanács! Azzal kezdeném, hogy
Pósfai főigazgató úr elmondta, hogy ez a hetedik vizsgaidőszak, három év vizsgaidőszakának
elemzéséről szól az anyag. Én úgy gondolom, hogy az a tizenkét éves folyamat, ami azonban az
egész mögött ott van - és ez a bevezetőben benne van -, alapvetően a magyar közoktatás egyik
legpozitívabb részének mondható. Ez a pozitívum - ahogy Szenes György elmondta - magáról az
anyagról is elmondható. Én különösen imponálónak tartom a folyamatban az egésznek a
logisztikáját, megszervezését, megtervezését. Ilyen szempontból hihetetlen módon pozitívnak
tartom az érettségit Magyarországon.

Egyetértve Horn Györggyel: ma ez az egyik legkeményebb tartalmi szabályozó elem a
tartalmi szabályozásban, éppen ezért én a hozzászólásomban egyetlenegy szempontra szeretnék
kitérni, ez pedig a Nemzeti alaptanterv és az érettségi összhangja. Az anyagban számos ponton
találunk utalásokat - akár empirikus háttérrel alátámasztott gondolatokat -, amelyek arról szólnak -
például a 6. oldalon -, hogy egy közös kompetencia- és műveltségbázis megteremtése az egyik
alapvető célja az érettségi követelményrendszernek. Ezt alátámasztandó a 4. oldalon
meghatározóan eltérő feladattartalmakról ír - ez nyilvánvalóan így van -, érvelésről, döntésről,
elemzésről, értelmezésről szól. Ez az, amit kompetenciaalapúságnak aposztrofálhatunk.

Konkrétan meg is nevezi a tartalmi modernizációt és ezt a kompetenciaalapú oktatást az
anyag a 8. oldalon, és egyenesen odáig megy, hogy a 9. oldalon korszerű tudáselméletről beszél.
Mi a helyzet a NAT 2003. és az érettségi követelményrendszerének a viszonyával - különösen
azóta, hogy a NAT 2007-ben megjelenik kilenc kulcskompetencia, és a kiemelt fejlesztési
feladatok között olyan új elemek, mint a demokratikus állampolgárság és a gazdasági nevelés?
Nyilvánvaló, hogy egy aránylag puhább bemeneti oldalnak és ennek a kemény kimeneti



12

tényezőnek, ennek az összhangnak a vizsgálata - egyetértvén a korábban felszólalókkal -, bizony,
komoly elemzést igényel, ha úgy tetszik, alapkutatásokat is. 

Ami a NAT műveltségterületi rendszerét illeti, ott fölöttébb aggasztó - ahogy az anyag szól
- a vizsgatárgyak túlburjánzó rendszere. Nyilvánvaló, hogy egy rendkívül fragmentált érettségi
tantárgyi rendszer erőteljesen fogalmazva köszönőviszonyban sem nagyon lehet azzal az integratív
szemlélettel, amit például a NAT tíz műveltségterülete képvisel. Csak azt tudom tehát mondani,
hogy amíg ez a túlburjánzó rendszer megmarad, és nem történnek meg azok a komplexebb,
integráltabb megoldások, amire Szenes György hivatkozott a természettudományok és a
művészetek területén - de lehetne sorolni egyéb, más, integráltabb lehetőségeket -, addig úgy
gondolom, ezek az elmozdulások csak rendkívül sporadikusan történtek meg, esetlegesek, nem
annyira tervezettek. 

Ennél súlyosabb a helyzet, hogyha az ember visszatér ahhoz a megfogalmazáshoz, ami úgy
szól, hogy közös kompetencia- és műveltségbázis. Amíg megmarad ugyanis ez a túlburjánzó
vizsgatárgyrendszer, addig nemcsak a NAT-tal való koherencia vizsgálata egy nagyon fontos
tényező, hanem az is, hogy ki lehet mondani, hogy ez a közös kompetencia- és műveltségbázis
jelenleg, bizony, még nincs meg, hiszen egy túlburjánzó tantárgyi rendszerre épülő érettségi
követelményrendszer nem nagyon tud közvetíteni egy közös kompetencia- és műveltségbázist. 

Ami rendkívül fontos, az a 2. oldalon „Minden szereplő és érintett számára a rendszer
megtanulása és rögzítése volt egy alapvető feladat.” Ez egy olyan imponáló tényező számomra,
ami nagyon figyelemre méltó a Nemzeti alaptanterv implementációja szempontjából. Tehát a
rendszer megtanulása és rögzítése. 

Végezetül számomra aggasztó, hogy csökken a szóbeli vizsga súlya - ez az 5. oldalon egy
megállapítása az anyagnak. Én úgy gondolom, hogy az anyanyelvi kommunikációs kompetencia
egy igen komoly része a szóbeliség, tehát aggasztónak tartom, hogy ez csökken.

Köszönöm szépen a figyelmet.

ELNÖK: Nahalka István!

DR. NAHALKA ISTVÁN: Én is azzal szeretném kezdeni, hogy ezt az értékelést rendkívül
jónak tartom, és nagyon jónak tartom azt a munkát is, ami mögötte van - természetesen jó néhány
problémával, de egy ilyen komplex területen persze, hogy jelentkeznek problémák is. Ha egy
kicsit túlzok, azt mondhatom, hogy az elmúlt évek egyik sikertörténetéről van szó az oktatásban.
Ez tényleg egy kicsit túlzás, de azért azt hiszem, közel vagyunk ehhez.

Én is szeretnék jobban koncentrálni egyes problémákra és a továbbfejlődés kérdésére.
Egyetértve sokakkal, én is azt javaslom - sőt, erre tulajdonképpen Pósfai Pétertől már egy jelzést
kaptunk is, hogy ez meg fog történni -, hogy kezdődjék el az érettségi hosszabb távú
továbbfejlesztése. Erre vonatkozóan voltak korábban szakmai munkálatok, amelyeket fel lehetne
használni, és biztos, hogy újak indítására is szükség van. Ez része lehetne egy olyan programnak,
fejlesztési és - én is hangsúlyozni szeretném - kutatási programnak, mert itt kutatásokra is szükség
van, ami majd valamikor, tényleg hosszú távon, elvezethet egy ennél is jobb érettségi rendszerhez. 

Azért hangsúlyozom, hogy kutatásokra feltétlenül szükség van, és aláhúzom ezt, mert
nyilván eddig is folyt nagyon sokféle elemzés, és azok nem nélkülöznek kutatói jelleget sem, a
kutatás jellegét sem nélkülözik teljesen, de nagyon nagy szükség lenne arra, hogy magától az
érettségit szervező szervezettől független szakértői csoportok végezhessenek kutatást ezen a
területen. Tudom, hogy az OFI, illetve akkor még az OKI kutatása részben ilyen lehetett, de azért
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amit ebből az anyagból meg lehet tudni, az azt mutatja, hogy ez nem volt valami túlságosan alapos
és nagyon mély kutatás. Ennél sokkal komolyabb dologra lenne szükség. Ennek az is része kellene
hogy legyen, hogy egy kicsit alaposabban meg kellene nézni az érettségi fogadtatását, szélesebb
körben is, mint ahogy az ma ismert. Ma tulajdonképpen - egyébként mindenkit akár büszkeséggel
is eltöltő - sporadikus képünk van arról, hogy nagyon jó a fogadtatás, de azért ezt jó lenne
valahogy dokumentálni, és tényleg megnézni pontosan és differenciáltan. Nem biztos, hogy
mindennek jó a fogadtatása - tudjuk is, hogy nem -, csak ezt jó lenne pontosabban is látni egy
átfogóbb kutatás keretében.

Három olyan témát látok, olyan tartalmi jellegű kérdést, amiben feltétlenül gondolkodni
kell egy hosszú távú változtatási folyamat keretében. Az egyik - említették mások is - a
kétszintűség. Ez egy kritikus pont. Maga az anyag sem foglalkozik ezzel. Fölveti több helyen, de
nem foglalkozik vele túlságosan kritikusan - én ezt megértem, de azt hiszem, hogy ezzel sokkal
kritikusabban kellene foglalkozni. Ha szélsőségesen fogalmazok, akkor azt mondom, hogy ma a
kétszintűséget tulajdonképpen semmi nem indokolja. A felvételin szerezhető plusz pontszámok -
amik azért megvannak - valójában nem különösebben fontosak, hiszen ugyanezek az előnyök
meglennének egy egyszintű érettséginél is, csak annak esetleg akkor differenciáltabbnak kellene
lennie. Ugyanúgy ott is megjelenhetnének ezek a pontszámok, integráltan, az egy szinten
megszerzett pontokban. A kétszintűség borzasztóan sok problémát vet fel, amit most hadd ne
mondjak el, mások is utaltak már ilyenekre.

A második, amit a tartalmi kérdések között szeretnék elmondani, a kötelező vizsgatárgyak
rendszerével kapcsolatos. Megint nem mondok teljesen újat, hiszen mások is érintették már ezt a
kérdést: azt kell mondanunk, hogy ma az érettségi arra nem alkalmas, hogy egy átfogó, komplex
műveltség meglétét próbálja megvizsgálni, hiszen vannak ennek az átfogó, komplex műveltségnek
olyan területei, amik vagy teljesen kimaradnak, vagy viszonylag nagy részben kimaradnak. Szinte
teljesen kimarad a természettudományok területe, és részben kimarad a művészetek területe,
illetve én azt mondanám - bár erősebben jelentkezik -, a társadalomról alkotott ismeretek területe
is részben kimarad ebből. Egyszerűen nem egy komplex műveltséget fog át az a rendszer, amivel
ma rendelkezünk. Ha valami felé kellene fejleszteni, akkor az valószínűleg elsősorban - szerintem
legalábbis - ez lenne.

A harmadik ilyen probléma pedig a külső-belső vizsga arányának problémája. Én nem
ismertem ezt a tényt, és most nagyon meglepett, amikor láttam az ábrákat a magyar érettségivel
kapcsolatban, hogy hogy alakultak a szóbelin, és hogy az írásbelin a megszerzett pontszámok. Míg
az írásbelin ott van a szép Gauss-görbe, amit az ember elvár egy ilyen esetben, a másiknál pedig -
nem érthetetlen, mert azért értem én, hogy miért jön ez ki - egy nem elfogadható eloszlás jön ki.
Ez azt mutatja, hogy a belső vizsga ismert problémái nagyon erősen kiütköznek ebben az esetben. 

Meginterjúvolva egy-két pedagógust ezzel kapcsolatban, beismerik - legalábbis a
beszélgetések során beismerik -, hogy itt bizony szó sincs azért arról, hogy a lehetséges mértékig
objektíven próbálnák meg értékelni a gyerekek teljesítményét, hanem minden iskola próbálja a
saját teljesítményét minél jobbra felértékelni. Ezt én problémának tartom, és gondolkodni kellene
rajta - persze, ez nem új felvetés -, hogyan lehetne mégis megoldani, hogy a szóbeli vizsga is külső
vizsga legyen ebben a rendszerben. 

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Görbe úr!
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GÖRBE LÁSZLÓ: Tisztelettel köszöntök mindenkit. Én néhány olyan dolgot szeretnék
elmondani, ami részben speciális, részben pedig én is egy kicsit tágabban is szeretnék hozzászólni.

Tényleg nagyon korrekt az anyag, szeretném megköszönni. Az iskolák részéről
mondhatom, hogy az OKÉV nagyon korrekt partner az érettségi lebonyolításában - ezt szeretném
elmondani. Tényleg nagyon sok gondot igyekeznek megoldani, és itt sokkal több adminisztrációs
gond merül fel, mint első pillanatban látszik. Szeretném megköszönni, hogy tényleg nagyon
korrektül igyekeznek ebben az ügyben segíteni. A pontosítások nyilván ebből is adódtak: ezekről a
problémákról közösen kezdtünk el gondolkodni. 

Ugyanakkor úgy érzem, hogy a mostani felvételi rendelet sokkal jobban meg fogja
nehezíteni az érettségiket, mint eddig. Miután százalékosan fog számítani a pontszám,
gyakorlatilag az összes felvételi fellebbezésnek - ami eddig a felvételi iroda és a tanulók között
zajlott - a nagyon nagy része le fog jönni az iskolához, ami azt jelenti, hogy még bürokratikusabbá
kell tennünk az érettségit - egyszerűen a tanárok védelme érdekében -, és ugyanakkor még
feszültebbé válik az érettségi, egy-két pont miatt is. A lapokban jelent meg Magyar Zsolt tanár úr
két cikke egymás után a felvételi pontszámítási rendszer stratégiájáról. Ő a Szent István
Gimnáziumban tanár, a Közgazdasági Egyetemen tanársegéd. Nagyon világosan jelzi, hogy nem
olyan egyszerű stratégiát építeni ma, hogy hogyan is érettségizzek. Nem biztos, hogy erre
felkészítettük a gyerekeket. Aki ezt a két cikket elolvassa, rádöbben, hogy bizony, ez nemcsak
matematikai eszmefuttatás, hanem időnként a gyerek életében nagyon komoly, súlyos döntés.

Elhangzott itt, hogy az érettségi rendszer bevezetése egy oktatási sikertörténet. Én úgy
gondolom, hogy ez sikertörténet - de nem oktatási. Az oktatás előbb történik. Ez már egy
vizsgáztatási sikertörténet lehet. Ugyanakkor megdöbbentően nagyon átalakítja a középiskola
oktatását, ami oktatásban nyilván egy fejlődést jelentett. Nyilván az érettségi régebben, száz évvel
ezelőtt - és itt Nahalka tanár úrra szeretnék reagálni, mert nagyon fontosnak tartom, amit ő
mondott - egy picit arra indította az embereket, hogy egy teljes értékű, döntésképes ember érkezett
ki az érettségivel, aki igazán minden feladatot betölthetett, a szakmai diplomán kívül. Ma az
érettségit nagyon komolyan arra süllyesztettük le, hogy egy felvételi átmenet a gimnázium és a
főiskola, egyetem között - nem több. Sajnos, lassan egyéb értéke nem nagyon van. Persze,
definiáltuk, hogy bizonyos állásokat betölthet vele, de igazából a gyerek szempontjából erre indult
el. Nagyon komolyan figyelnünk kellene arra, amit Horn György tanár úr is megfogalmazott, hogy
ez egy nagyon erős kimeneti szabályozás. Igazából nem oldottuk meg, a kerettantervek nagyjából
próbálnak választ adni, hogyan is lehetne felkészülni erre a komoly kimeneti szabályozásra. 

Én úgy gondolom, még sok kutatás vagy olyan feladat lenne, amivel tényleg útmutatást
adnának a gimnáziumok számára, hogyan is készítsék fel azt a diákot, hogy ne csak arra menjen rá
már negyedikben, hogy ebből érettségizek, meg ebből, meg ebből, és az összes többi nem érdekel -
mert körülbelül ezzel találkozunk, hogy őt a genetikával ne bosszantsák már, mert ő abból nem fog
érettségizni, és nem is érdekli az egész. 

Valahol az általánosabb műveltség felé kellene újra elmozdítani a gimnáziumi oktatást,
mert mintha egy picit ebből elvesztettünk volna, attól függetlenül, hogy nagyon korrektnek tartjuk
az anyagot, nagyon jónak, és nyilván azt mondom, hogy így is lehet mérni az érettségit, és még
sokféleképpen. Azt a részét mondtam el, ami számunkra gondot jelent a középiskolában.

Köszönöm. 

ELNÖK: Mihály Ottó!
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DR. MIHÁLY OTTÓ: Egyetértek azzal, hogy nagyon jó anyagról beszélünk. Én úgy
fogalmaznék, hogy egy adott rendszer, amit most ez az érettségi jelent, ennek a működtetésében -
és ezt most a legszélesebb értelemben értem: tartalmi, lebonyolító stb. szempontból - én nagyon
korrekt munkát látok, és azt gondolom, ezt azért fontos leszögezni, mert az én személyes vitáim,
ellentéteim minimálisan jelennek meg ezen a területen. 

Amiről viszont kicsit részletesebben szeretnék szólni, hogy mi a baj ezzel az érettségivel. 
Az egyik az, hogy ez borzasztóan elburjánzó lett stb., stb. - de ez a természetéből fakad. Ez

nem azért van szó, mert az emberek, hanem a természete ilyen ennek a dolognak. Akkor viszont
ebből a szempontból is a természetét kell megvizsgálni. Számomra nyilvánvaló, és ebben van egy
határozata ennek a testületnek, amit szeretnék visszaidézni, hiszen senki soha nem vonta vissza,
hogy egy adott kompetenciaalapú egyszintű érettségi kidolgozását ez az OKNT ez előtt másfél
évvel határozatban támogatta. Itt tehát arról van szó, hogy ez a feladat változatlanul itt van, és ezt
a feladatot fel kell venni, el kell kezdeni gondolkodni. Igaz, hogy ezt nem szabad két-három-öt-hat
év alatt lebonyolítani, meg bármit lépni ebben, de hogy lehessen majd egyáltalán lépni, ezt a
dolgot el kell kezdeni. 

Mi az alapvető a fejlesztés szempontjából? Nem akarom ismételni, amit elmondtatok.
Pista, én azzal alapvetően egyetértek. Az a három kérdés van ezzel az érettségivel kapcsolatosan.
Amikor elkészült ez a kompetenciaalapú egyszintű érettségi, én nagyon sok felsőoktatási fórumon
ismertettem - akkor még nem volt döntés arról, hogy kétszintű lesz. Senki: egyetlenegy rektor,
egyetlenegy dékán részéről nem hangzott el kérdőjel a tekintetben, hogy nekik nem kell ez a
tantárgyi kétszintű érettségi. Nem kell nekik, mert ők akkor már régesrégen felismerték, hogy ha
csak a Bolognához közelítő valamilyen rendszer belép, akkor őket egy dolog érdekli: az a
bizonyos általános műveltség, és hogy képes-e tanulni, aki bemegy. A többi majd az ő dolguk.
Ugyan, ne csinálják már meg előtte a történészt, se a matematikust a középiskolában - úgy se
tudják! Nem azt mondom, hogy ez igaz vagy nem igaz, csak ez volt az álláspont ebben a
dologban.

Az alapvető kérdés az, hogy ez a rendszer nem vette tudomásul, hogy az általános
művelődés, kiképződés, felkészítés, kompetenciafejlesztés még feljebb tolódott a bolognai
felsőoktatási rendszerben, még beiktatódik egy olyan hároméves szakasz, amelyben még mindig
nem dől el teljes egészében, hogy mi lesz az a specializálódási terület, amely felé menni fog a
gyerek. Mi meg már tulajdonképpen elkezdjük ezzel az érettségi tantárgyi rendszerrel - hiába értek
egyet azzal, hogy a tartalma mozdult a kompetenciaalapúság felé, de ezzel tulajdonképpen
elkezdjük ezt a szegregációs agyi felkészítést arra, mintha a világ ezekben a szegmentumokban
létezne, ahogy ez a könyvespolcokra fel van rakva. Ezért az egyik alapvető kérdés, hogy
megmérje a képességet arra vonatkozóan, hogy további tanulásra az illető mennyire képes, és
hogy rendelkezik-e azokkal az általános képességekkel és műveltséggel - hangsúlyozom: a literacy
értelmében, és nem abban az értelemben, amit valahogy én érzékeltem, hogy az az általános
műveltség, hogy mindenből van benne. Ilyen nem létezik a világon, kedves kollégák, hogy úgy
értelmezzük az általános műveltséget, hogy minden részekre bontott részből van benne valami.
Pontosan ellenkezőleg: két-három komplex jellegű műveltségi vizsga van benne, és az is
elsősorban azt nézi meg, hogy mennyire tanulóképes a tanuló. Ez az alapvető helyzet. Ezen nem
lehet ezen rendszer módosítgatásával, igazításával változtatni. Ezek a kérdések ebben a
rendszerben nem fogalmazhatók meg - ezt szeretném hangsúlyozni. A NAT is ezért fontos, mert a
NAT ebben a dologban elélépett az érettséginek, és meg kell teremteni - most leegyszerűsítem,
nem pontos, mert a NAT is további munkálatokat igényel - egy NAT-tal adekvát érettségi
rendszert. A felsőoktatás hamarabb elfogadta tulajdonképpen ezt a dolgot - az egész minisztérium
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végigjárta az egész felsőoktatást, hogy találjon végre egy dékánt, aki bevezeti a felsőszintű
követelményt. Ez a része a dolognak egy oktatáspolitikai szempontból érthető játszma volt, de
otthagyta a megoldatlan kérdést. Annál is inkább, mert a NAT kiterjesztette magát a tizenkét
évfolyamra. Eddig a NAT a tizedik évfolyamnál befejezte a műveltséggel való foglalkozást, most
a tizenkét évfolyamra kiterjesztette magát. Nem lehetséges a kettőt egymástól függetlenül
szemlélni. 

Ezzel függ össze, hogy lépés történt, kedves kollégák, a tanárképzést illetően is: a
tanárképzésben is megjelentek azok a képzési lehetőségek, amelyek a társadalomismeret, a science
és egyéb irányokban vannak. De úgy nem fog működni a dolog, hogy várjuk, elkezdjenek ők
képezni ilyeneket arra, amiből majd nem tud érettségizni a gyerek! A kettőnek valami módon
mindig együtt kell járni a feltételrendszerben, a képzésben. Hogy képezzük előbb ki a tanárokat,
az azért nem megy, mert nem tudom őket hová berakni ebbe a rendszerbe, ha ezzel együtt a
rendszer is nem módosul. 

Én azt gondolom, ez a dolog, amivel ennek az OKNT-nek mindenképpen foglalkoznia kell,
mert azoknak a módosításoknak, amelyek közben történtek - erről vitatkoztunk, beszélgettünk - a
nagy részével egyetértett az érettségi bizottság is.

A közvetlen lépéseket illetően én egy dolgot szeretnék: a bonyolultság csökkentése
érdekében talán meg lehetne találni azt az egy-két pontot, nem általában megpróbálni
belenyúlkálni, hanem azt az egy-két pontot, amiben esetleg lehetne lépni, és ahol talán a legkisebb
ellenállásokat lehetne megtalálni. Én úgy gondolom, hogy az, amit Gyuri mondott e tekintetben,
kiindulópontként talán elfogadható: nézzük meg először az idegen nyelven folyón érettségik
esetét, és gondoljuk végig az emelt szintű esetén, hogy tulajdonképpen e tekintetben csökkenthető-
e a tárgyak száma. Azt gondolom, ez belefér ebbe a rendszerbe, ahol esetleg lehet ebben segítséget
kapni. Nem egyszerűen azt mondani, hogy sok a tantárgy, mert e tekintetben egy olyan
visszalépés, hogy „ebből nem lehet érettségizni” sokkal nehezebb, mint kijelölni ezeket a pontokat
- én úgy gondolom.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Szebedy Tas!

DR. SZEBEDY TAS: Az érettségi bizottság tagjai már elmondták annak a jelentős részét,
amit én szerettem volna. Hadd emeljem ki a kutatás fontosságát. Az érettségi bizottságban is volt
róla szó, hogy jó lenne, ha a bizottság meg tudna rendelni erre vonatkozó kutatás vagy
tanulmányok elkészítését - csak éppen forrása nincsen ehhez. Szellemileg igenis
nélkülözhetetlennek és fontosnak tartanánk a kutatásokon alapuló fejlesztési elképzelések
végiggondolását, de nem tudunk megrendelni, mert nincs hozzá eszközünk, nincs forrásunk. Ezt
mi javasoljuk az OKNT-nek a bizottság nevében - vagy én magam javaslom a bizottság nevében -,
hogy igenis harcoljunk azért, hogy az OKNT, illetve az érettségi bizottság rendelhessen meg erre
vonatkozó tanulmányt és kutatást.

Én is szeretném említeni, hogy maga az érettségi egész folyamata, legalábbis a
lebonyolítás, a szervezés és az elméleti kidolgozás vonatkozásában tényleg nagyon-nagyon sok
energiát, reményeink és tapasztalataink szerint nagyon sok pozitív eredményt felmutató eljárás
volt. Én egy kicsit azért ijedtem meg az Ottó szavai kapcsán, mert ő sokkal hamarabb látja azt a
jövőt, ahová az iskoláknak el kellene érni, tehát egy sürgetőbb egyetemi elvárást fogalmazott meg.
Én azt gondolom, maga az érettségi vizsgarendszer az egyik legnagyobb fejlesztő rendszer volt az
elmúlt évtizedben a közoktatás területén. Görbe Lacinak mondanám, hogy ugyan a tanítás előbb
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van, de egy jól működő szabályozó rendszer és vizsgarendszer - ami ma a legkeményebb
vizsgarendszer - egyedül ez tudta egy kicsit megélénkíteni a gimnáziumi képzést. Ha ezt jól
működtetné a hosszabb távú stratégiában a fejlesztés, akkor ez az eszköz lenne az, ami képes lenne
a kompetencia jellegű és az átfogó műveltséget vizsgáló vizsgarendszer felé irányítani a
gimnáziumokat. Az a helyzet állt elő ugyanis, hogy a korábbi időszakokban ilyen tartalmi
eszközökkel az egyetemek hatottak vissza a gimnáziumokra, a gimnáziumok az általános
iskolákra, az általános iskolák az óvodákra - úgyhogy már az óvodában elkezdték a gyerekeket írni
és számolni tanítani. Matematikaórák voltak az óvodában, és ez ennek a tartalmi jellegű
visszautalásnak volt a következménye. Most pedig örömmel hallom azt, hogy az elvárás csak egy
általános műveltség és tudásszerzési képesség. Ennek kellene lefelé gyűrűznie ugyanígy a
rendszerben: a középiskola az erőteljes tartalmi és tantárgyi struktúrák helyett műveltségi jellegű
és kompetencia jellegű képzést folytasson, de ez egy hosszú folyamat. Nagyon hosszú folyamat, és
a jól fejlesztett szabályozó rendszer, a jól fejlesztő érettségi lenne az, ami - legalábbis az elmúlt tíz
év tapasztalata alapján - az egyik legpozitívabb ilyen elem. Ezért tartanám a kutatás-fejlesztést
első lépésnek, az arra épülő szabályozást és érettségifejlesztést, és annak a visszahatását a
középiskolai képzésekben.

Egyetlen dologról szeretnék szólni, amiről eddig nem volt szó - minden más, nekem fontos
dolog, úgy tűnik, már említésre került: a vizsgafeladatok fejlesztése. Szenes Gyuri említette a
feladatbank kérdését - én is tudom, hogy ez egy bonyolult, összetett dolog, bár tény, hogy egy
elektronikus világba tartó vizsgarendszerben elképzelhető, hogy a későbbiekben lesz lehetőség
papírkímélő megoldásra is. Amit szakmai körökben elég sokat lehet hallani, az az, hogy a
társadalomtudomány, illetve történelem és humán jellegű érettségi témakörökben igen szűk kör az,
aki a feladatokat készíti, és ez a szűk kör sem kritikára, sem javaslatra, sem véleményre nem
érzékeny. Írják a kollégák, írják a tanárok, írják a vizsgáztatók az ezzel kapcsolatos problémájukat,
de vissza nem köszönnek ezek a problémák a következő évben. Három év vonatkozásában
beszélhetünk a feladattípusok módosításáról, sőt, mivel Ottó szóbeli-írásbeli képességfelmérésről
beszélt, inkább a szövegértési nehézségek irányába tolják el a feladatokat: olyan értelmetlen, a
magyar nyelvben nem nagyon használt mondatszerkesztéssel fogalmazzák meg sok esetben, ami
egyáltalán nem kompetenciafejlesztő hatású, hanem inkább az érettséginek a nem tudom, milyen
presztízsét próbálja hangsúlyozni. 

Hangsúlyosan azt szeretném tehát megerősíteni, hogy igenis a szakmának, a kutatásoknak
van pozitív, a fejlesztésre jó hatással lévő kritikai vagy egyéb értéke. Ezt kérjük - és én magam is
szeretném kérni az érettségi bizottság nevében -, hogy használják azok a feladatkidolgozó
szakemberek, akik erre megbízást kapnak.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Karlovitz János!

DR. KARLOVITZ JÁNOS: Azért támogatnám Szenes György javaslatát - ami elhangzott
már több ízben, olyan néven is, hogy műveltségbázis vagy adatbank -, mert ez egy kicsit
megkerült téma hivatalosan, de a gyakorlatban létező. Adatbankok pedig vannak. Csak az a baj,
hogy ezek a különféle kiadók által készített gyűjtemények, adatbankok nem mindig korszerűek,
sőt, legtöbbször nagyon konzervatívak, és egy kicsit félrevezetik a gyerekeket. A szülő, a gyerek
megveszi ezeket, próbál belőlük igazodni. Azért lenne szükség talán egy jóra, egy igazira, egy
kompetenciaalapúra, mert akkor nem csapódnának be a gyerekek és a szülők. 
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Egy nagyon egyszerű eljárást tartanék célravezetőnek, amihez nem kellene sok pénz sem:
elég volna egy pályázat, hogy a különféle kiadók, különféle gyűjtemények, különféle adatbankok
közül melyik eléri el azt a szintet, ami ajánlható, egy érettségire ajánlható műveltségbázis. Ez egy
olyan csalétek lenne, amire a kiadók biztosan pályáznának.

A másik ilyen A-betűs dolog - mert három A-betűsről szólnék, és akkor még hol van a
többi?! - az adaptálás kérdése. Lehet, hogy az én türelmetlenségem, de nem látom megnyugtatóan
az érettségi szabályzatokban. Egyre több olyan ember van, aki külföldön érettségizett, és valami
hiányzik az érettségijéből, például éppen a magyar nyelv és irodalom, és ezt akarja megszerezni.
Mondjuk az ukránt, ruszint stb. letette, de most szüksége van arra, hogy magyarul is letegye.
Nagyon nehéz ezeknek, hogy hová menjenek, elölről kell-e járni, a magyar nyelvet el kell-e
kezdeni elsőtől, vagy rögtön érettségizhet. Nem tudtam segíteni ebben a hozzám fordulóknak, és
ezért teszem fel a kérdést, ennek a bizonyos adaptációnak a kérdését, és talán érdemes volna
átgondolni.

A harmadik pedig, amiről szó volt elég gyakran: az apasztás kérdése - vagyis, hogy a
vizsgatárgyakat, -területeket nemcsak bővíteni lehet, hanem megszüntetni is. Ez a
tankönyvkiadásban megoldott, lehet javaslatot tenni arra, hogy lekerüljön a tankönyvjegyzékről,
megszűnjön mint tankönyv. Nem tudom, hogy erre van-e valami a szabályzatban, de ennek a
mintájára nagyon egyszerűen megoldható kérdés. Azt hiszem, hogy szükséges is, ebben
mindannyian egyetértünk. Gondolom, hogy ez magában a bizottságban is fölvetődhet, ő javaslatot
tehet, vagy pedig a nagy szabályzatban lehet, hogy van is ilyen paragrafus.

Ezt a három kérdést próbáltam egy kicsit körüljárni. Köszönöm. 

ELNÖK: Cseh Sándor!

DR. CSEH SÁNDOR: Tisztelt Tanács! Nagyon jó anyagot kaptunk, statisztikailag jól
alátámasztva. Aki statisztikával foglalkozik, természetesen keresi az eloszlás Gauss-görbéjét is, és
nem mindig találja meg. A magyar nyelv mellett egy másik tárgy bemutatása érdekes lett volna -
de lehet, hogy ez általánosabb. Ugyanakkor az eloszlásoknál azt is figyelembe kell venni - és ezt
felsőoktatási szempontból fogalmaznám meg -, hogy a közepes alatti teljesítmények 30-40
százalékot tesznek ki, és a mai felsőoktatásban egy részük benne van. Ezért a felsőoktatás eléggé
pesszimistán nézi ezeket a folyamatokat, de az érettségi fejlesztése éppen ezért kézenfekvő.
Eldőltek sorskérdések, eldőlt, hogy Bologna van Magyarországon, eldőlt az, hogy a felvételi és az
érettségi teljesen összefonódik. Ebből adódóan ténylegesen az lesz az érdeke, hogy általánosan
művelt embert kapjon, és olyat, aki tud tanulni. A többit már elintézzük ott az új rendszerben.
Ezért a felsőoktatás elfogadta ezt az érettségi rendszert, de nem ösztönözte, nem ösztönzi,
különösen az emelt szintű érettségi részét, mert az érdekei ellen hat. Ugyanakkor a célja a
felsőoktatásnak, hogy minél több emelt szintű jöjjön be ebbe a rendszerbe.

Ezért ebben az átgondolásban én nagyon javaslom, hogy a felsőoktatás most már jóval
nagyobb mértékben jelenjék meg, és érvényesítse a jövőképét, mert most már talán láthatjuk az
elkövetkező időszakot. 

A tárgyakkal kapcsolatban megjegyezném, hogy kinyíltak a határaink, és a határainkhoz
közeli külföldi felsőoktatási intézmények egészen komoly kihívást jelentenek a mieinknek. Ebből
adódóan a tanulók idegen nyelvi érettségijére szükség van - ezt vegyük figyelembe, mert ha el
akarnak menni felsőoktatási tanulmányokat végezni, akkor hasznos. 

A tanulók felkészítése az érettségire nagyon fontos a felvételi rendszer szempontjából. A
másik szempont meg, hogy a társadalom felé is kellene egy kicsit nagyobb ismertséget
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szolgáltatni, mert a mai felvételi rendszer nagyon gyakran előír olyan érettségiket, amiket nem tett
le - most már felnőtt - a középiskolai tanulmányok alatt. Ha szabad egy példát mondanom, a
rekreáció-fejlesztési szak előírja testnevelésből az érettségit. A levelező képzésben több száz
felvételiző van, aki nem rendelkezik ezzel. Ilyen igények fellépnek tehát. Viszonylag
tájékozatlanok, nem tudják ezeket a folyamatokat, tehát, ha úgy tetszik, ennek a publicitását is
növelni kellene az elkövetkező időszakban. 

ELNÖK: Hunyady Zsuzsa!

DR. HUNYADY GYÖRGYNÉ: Erről is többször esett már szó, amiről szólni szeretnék: a
tanárképzéssel való összefüggéséről. Teljesen igaza van Mihály Ottónak, történt előrelépés, a
tanárképzés új rendszerében az elvi lehetőség megvan. Itt szeretném hangsúlyozni, azért elvi
lehetőség, mert a felsőoktatás nem olyan nagyon fogadókész arra, amit a zsargonban úgy
nevezünk, hogy NAT-tanárok vagy NAT-tanár szakok - tehát az integrált tanárszakok -, és ebben
nagyon sok racionális elem is van, persze irracionális is, meg a hagyományokhoz való
ragaszkodás. Csak azért hozom szóba - hiszen mindenki tudja ezen a szinten -, hogy megint
egyszer erősítsük azt, hogy a közoktatás és a felsőoktatás gyakorlatilag, bármilyen kérdésről van
szó, egymás nélkül nem fejleszthető. 

Többen ott vagyunk a tanárképző bizottságban, sokat tudnánk arról is beszélni, hogy
milyen módon pattannak vissza azok az érvek, amelyeket az ilyen típusú tanárképzési
szakindítások mellett megpróbálunk felhozni. Persze, onnan kezdjük, hogy a műveltségnek egy
korszerű képe, meg a kompetenciák, meg a NAT - és akkor azt mondják, hogy „Jó, és hová
küldjük például a hallgatókat gyakorlatra?”. Nincs a közoktatásban olyan széles palettája ezeknek
a tantárgyaknak, az ilyen módon szervezett, tanított tantárgyaknak, hogy gyakorlatra küldjük. A
közoktatásban nincs, nincsenek olyan tanárok - a 22-es csapdája tökéletesen működik. És akkor
még senkinek nem kellett abban színt vallani, hogy nem is helyesli az ilyen fajta szakok
megjelenését! Márpedig a felsőoktatásban dolgozók nagyon nagy része - a döntési helyzetben
lévőknek is, akik nem feltétlenül a dékánok meg a rektorok, hanem a szakmai szinten döntési
helyzetben lévők - nem helyesli, miközben azt mondják, adjon nekünk a középiskola általánosan
műveltet, olyat, aki jól tud tanulni. Ez is igaz, hogy tényleg ezt mondják. De utána, amit mi
csinálunk belőle, az éppen olyan szakdiszciplináris. Tisztelet a kivételnek, azt hiszem, én elég jól
ismerem ezt a területet, és ennek megvannak az értékei. Nem arról van szó, hogy egy harci
helyzetet kellene állandóan kialakítani és fenntartani - egyáltalán nem. De az tény, hogy a
közoktatás minden szintjéről értelmes szakmai érvekkel folyamatosan fenn kell tartani, segíteni
kell, különben nem lesz áttörés. 

Természetes, hogy ezek a szakindítási kérelmek például esetenként nem annyira
kidolgozottak, vagy nem olyan cizelláltak, vagy nem olyan mélyek, hiszen nincs hagyományuk.
Nem tudom, hány évtizedes tapasztalata van a fizikatanár-képzésnek például: az egy bejárt pálya,
másféle módon lehet, mint a természettudományos vagy az ember és társadalom területet. Van
most bent ilyen kérvény, és egyik se tud megfelelni a szakmai közegnek, különböző okok miatt -
mert a szakmai közegek ezt így érzik. Nem akarom ezt tovább ragozni. 

Azt szeretném mondani, hogy az OKNT-nek az az állásfoglalásával vagy támogató
javaslatával, amit a tanárképzéssel kapcsolatban két alkalommal is megerősített, nem zárult le,
nem tettük meg, amit meg kell tenni. Azt gondolom, hogy a tanárképzéssel kapcsolatban egy
folyamatos szakmai támogatás, érvelés, igénybejelentés például szükséges a felsőoktatásban. 
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ELNÖK: Trencsényi László!

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Megerősíteném, amit Hunyady Zsuzsa mondott. Az az
indítványom, hogy akár bizonyos szempontból visszamenőleg is, de a mindenképpen alaposan
gondolja végig az elnökség, hogy a mai napirendről készülő közleményt a felsőoktatás különböző
társadalmi és állami fórumain szereplő személyeknek közvetlenül továbbítsa - tehát ne a honlapon
olvassák el - hogyha tudnak számítógépről olvasni -, hanem kapják kézbe. 

A másik, amit szeretnék mondani: miközben teljesen egyetértek azzal, hogy egy
műveltségi integráció irányában kell minél előbb hozzákezdeni a fejlesztéshez, megmondom
őszintén - könnyű nekem, mert nekem a térdem magasabban van, mint Gyurinak -, ha erre azt a
reakciót forszírozzuk, hogy korlátozni az érettségi tantárgyak számát most, azt én diákjogi
szempontból kétségesnek tartom. Hogyha az az érettségi célja, hogy segítsük a fiatalok pályára
mozdulását, és motiváljuk őket a pályairányultságuknak megfelelő tanulásra, ez azt jelenti - nem
tudom máshogy megközelíteni -, hogy amely tárgyat ő tanul a középiskolában, abból neki
állampolgári joga akkor megszerezni azt a pontszámot, ami az ő felsőoktatási felvételét elősegíti.
Óvatosan kell tehát. Meg kell találni a megoldást, de egyszerűen diszkriminálni extrém pályákra
készülő tanulókat, én ezt diákjogi szempontból tartom kétségesnek. 

DR. CSERMELY PÉTER: Csak egy olyan részletkérdésről szeretnék szólni, ami nem
kapott kellő hangsúlyt. Itt felmerült - nagyon jogosan -,hogy a felsőoktatásnak az általános
műveltségre, a tanulni tudás megszerzésére van egy alapvető igénye. A felsőoktatás is változik, és
nemcsak a felsőoktatásról van itt szó, hanem a majdani munkáltatókról is. Tehát az együttműködés
és a projektszerű munkában való elmélyülés képessége is nagyon alapvető igényként jelentkezik,
egyre növekvő módon. A mai érettségi rendszerben is benne van, az emelt szintű érettségi
bizonyos formáiban, de amikor az ember a távlati fejlesztésről gondolkodik, akkor érdemes azon is
gondolkodni, hogy ez egyre jobban belekerülhessen. 

ELNÖK: Szabados úr!

DR. SZABADOS LAJOS: Tisztelt Tanács! Annyit szeretnék elmondani, hogy ebben a
tanévben megkezdtem az ötvenedik tanévemet, és a felsőoktatásban túl vagyok a harminc tanéven. 

Figyelmesen elolvastam azt az anyagot, amit megküldtetek, és a lebonyolításban, a
végrehajtásban részt vevők előtt megemelem a kalapomat: nagy munkát végeztek. Akik
irányították, azok előtt is. Én azonban csak történetnek, nem sikertörténetnek nevezném ezt a
kétszintű érettségit, főleg nem az oktatás és a tudás szempontjából. 

Évente 10-20 gimnáziummal, középiskolával vagyok kapcsolatban továbbtanulási ügyben.
Én még egyetlenegy középiskolában sem hallottam sikertörténetről. Lehet, hogy rossz helyre
megyek, majd megpróbálok más helyre menni. Ez alatt az időszak alatt, amióta a kétszintű
érettségi bonyolódik, a felsőoktatásban olyan 3-400 hallgatóval találkoztam: első-második
évfolyamosokat tanítok, kollokváltatom és szigorlatoztatom őket. A héten hétfőn-kedden-szerdán
kollokváltattam. Én nem érzékelem a sikert. Sőt, egyértelműen színvonal-visszaesést tapasztalok.
Amit annyira mondtunk: a szövegértés nem javult. Nem tudnak kiselőadást tartani a hallgatók,
nem tudnak vitatkozni. Most már odáig jutottam, hogy megnézem a jegyzeteiket: nem tudnak
jegyzetelni, fogalmat definiálni pedig különösen nem. 
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Én azt gondolom, ezek olyan jelek, amikről jó lenne beszélni, és nem azoktól hallani, akik
ezt csinálták, hogy ez milyen siker, hanem megkérdezni, megvizsgálni, tudományosan kutatni. Én
azt látom igazolva, amit az OKNT akkor tett, amikor - nem jogosan, merthogy nem volt
jogosítványunk erre -, de többségi szavazattal nem javasolta a kétszintű érettségi bevezetését. Ezt
az akkori miniszter nem vette figyelembe.

Záró mondatként annyit szeretnék elmondani - nem sértésként, de így érzem -, hogy az
eredményekhez képest a kollégák passziója túl sokba került ennek az országnak. 

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Iker János úr!

DR. IKER JÁNOS: Egy mondatot szeretnék mondani. Mindenképpen azt mondanám, hogy
az érettségi sikeres. Szervezés tekintetében, technikájában, kivitelezése, logisztikája sikeres volt -
dicséret érte az OKÉV-nek. Én igazgatóként végigéltem, és meg tudták tanulni a kollégák is - és
ez egy fontos dolog. Úgy volt kitalálva, hogy a kollégák megtanulták. Most már tanítani kellene
megtanulnunk újra, mert ezzel vannak gondjaink. 

Egy statisztikát nem emlegetett senki: a magyar és a történelem emelt szintű érettséginél
minden ötödik gyerek fellebbez, és körülbelül négynek igaza van. Ez kritika a javítókra. Ennyi
pénzért nem lehet javítani, olyan kollégák vállalják el jó néhányszor - tisztelet a kivételnek! -, akik
erre nem alkalmasak. Ki merem mondani, mert megnéztem, ellenőriztem. Általános műveltséggel
kifogásolható volt a történelemtanár, a magyartanár javítása - ez komoly probléma. 

A másik komoly probléma az elnökök kérdése. Én mindenkor szégyelltem magamat a
diákok előtt, hogy ilyen elnököt kaptunk. Nem azért, mert az OKÉV olyat adott, hanem mert
olyanok vannak. 

Én tehát azt gondolom, mindenben meg kell erősíteni anyagilag az érettségit, mert ez
komoly kockázata az érettséginek. 

A tanárképzésről Hunyadi Zsuzsa elmondta: ami most folyik a MAB-ban, abba jó lenne, ha
belenézni az Oktatási Minisztérium, mert ez tulajdonképpen kockáztatja ezt a kompetenciaalapú
érettségi bármikor való kialakítását, amiről annyit beszéltünk.

Köszönöm szépen. 

ELNÖK: Mehet a második kör: Horn, Szenes, Nahalka. 

HORN GYÖRGY: Egy apró megjegyzést tennék Szabados Lajos indulatos zárásához. Ha
megengedi, azt javasolnám, hogy a mostani érettségit, amennyiben átlátja, azt a 2004-eshez
viszonyítsa. A kérdés alapvetően ez. Az ideákhoz is lehet viszonyítani, meg a korábbi
állapotokhoz is, amikor ugyanebben az Országos Köznevelési Tanácsban az érettségi
ellehetetlenüléséről, kiüresedéséről esett szó, ugyanitt, talán ugyanebben a teremben, nem is
egyszer. 

A másik az, hogy én sajnálom, hogyha rossz felkészültségű gyerekek kerülnek a főiskolára,
de azért felhívom a figyelmet arra, hogy száz gyerekből hányan járnak felsőoktatásba ma, és
hányan jártak tíz évvel ezelőtt. Ezt a két dolgot javasolnám összevetni.

Arra reagálnék még, hogy néhány ember hobbijáról beszélünk-e. Zárójelben annyit, hogy
mind a Gimnáziumok Országos Szövetsége, mind a szakközépiskolák, illetve az alapítványi
iskolák szerint - megpróbáltam nemcsak saját véleményként elmondani - elmozdulás van, pozitív
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irányú, jó irányú elmozdulás. Lehet, hogy ez a tíz-húsz középiskola pont oda koncentrálódott, de
ezt nem igazán hinném. De ez csak ez egy reakció, nem ezt akartam mondani. 

Az nagyon fontos, és a következő időszakban feltétlenül foglalkozni kell vele, hogy a
középiskolák belső működését jelentősen megváltoztatja, stratégiát általában változtat az, hogy
előrehozott érettségivel számos ponton munkarendi, szervezéstechnikai, csoport-átalakulási - és
ami a legfontosabb: szakmai - gondok keletkeznek: a gyerekeknek a nap legaktívabb részében üres
órái keletkeznek, amivel a középiskolák nem nagyon tudnak mit kezdeni. Ez azt jelenti, hogy
tíztől tizenegyig minden nap nincs órájuk a gyerekeknek, vagy tizenegytől tizenkettőig, tehát
abban a szakaszban, amikor már egy előrehozott érettségivel túl van rajta. Ez egy fontos kérdés.
Nekem erre van egy saját elképzelésem, de ezzel foglalkozni kell az érettségi szabályozása során,
hogy milyen hatással van, ez a stratégia mit hoz létre.

A másik, ami ugyanehhez kapcsolódik: az eltérő súlyozás a tárgyak között a középiskola
különböző időszakaiban. Például a korábban lezárt képzéseket adó tárgyaknál - földrajz,
informatika, , vagy éppen a kémia, tehát fontos tárgyakról beszélek - az előrehozott érettségivel
kivált tevékenységeket, vagy a felgyorsított nyelvi képzéssel kiüresednek időnként a tizenkettedik
évek. Nem biztos, hogy ez baj, de végig kell gondolni az ezzel kapcsolatos kérdéseket. Ez egy új
kihívás, új eljárási probléma a középiskolák - elsősorban nyilván a gimnáziumok számára.

A másik ilyen nagy kérdés a bemenet oldala. Most nem foglalkozunk vele, de a felvételi
szabályozás, közvetlenül az érettségiből fakadóan, számos ponton újraértékelésre vár. Néhány
pontját bemutatnám, bár nem az érettségire, azonban a bemenetre vonatkozik. 

Az egyik ilyen a re-gólyák kérdésköre. Ez arról szól, hogy a kinyílt egyetemi kapukból
fakadóan megnőtt a rendszerben - most a felsőoktatásban - a már rögtön az elején kiesők száma:
sokan az első vizsgaidőszakig sem jutnak el, vagy az első után esnek ki. Az érettségi lehetővé teszi
az automatikus pontszámismétlést, számos esetben, különösen a természettudományos és műszaki
pályákon fordul elő, hogy töltelékként jelennek meg régebben érettségizettek úgy, hogy mielőtt
még levizsgáznak, kilépnek, és beadják a jelentkezési lapjukat a régi érettségi pontszámokkal.
Mivel általában nincs nagy mozgás az érettségi pontszámokban - van, de nem jelentős -, a korábbi
években bejutók újra bejutnak, és ebben érdekeltek is az egyetemek. Lényegében be se járó
hallgatókról beszélünk - és ez egy elég nagy hallgatói szám. Hogyan lehet ezt szabályozni? Erre
nem tudok válaszolni, de az érettségi rendszer létrehozott egy ilyen sajátos problémát. Korábban,
ha valaki kiesett, újra felvételiznie kellett, most meg nincs ilyen: ha kiesik, újra beadja, hiszen a
pontszáma megvan. Ez helyeket szűkít le, illetve az egyetemek érdekeltek ebben - nagy számról
van szó. A középiskolában, az én környezetemben ez egy sokszor előkerülő kérdés. 

A harmadik ilyen a régi érettségi elfogadása. Ugyanezt a problémát jelenti. A 2000 előtt
érettségizők a 400 pontos rendszerben abba a sajátos helyzetbe kerültek, hogy a két jeles
osztályzattal jelentkező automatikusan 400 ponttal indul, miközben a ma két 92 pontos jelessel
érettségiző 32 ponttal kevesebbet fog kapni. Automatikusan! És 92 százalékos jelesről beszélünk,
maximum pontszámosról! Ez szabályozandó, újragondolandó. Jelentős pontszámeltérésről van
szó. Nem beszélek arról, ha valaki 61 százalékkal lett jeles, mert ott már a duplázás esetén ez
négyszer harminckilenc vagy negyven pont. 

Felmerült az érettségi bizottságban is, és fontos kérdés, a többletpontok rendszerének az a
módosítása, ami egyrészt nagyon pozitív volt, hogy a nyelvvizsgát kiváltja az érettségi, másrészt
túlértékeli a nyelvvizsgát a 35 ponttal, és egy sajátos egyéni stratégiarendszer alakul ki, aminek az
a lényege, hogy akár felsőfokúnyelvvizsga-tudással is középszinten érettségizik. Újra kell
gondolni a 35 többletpontját a középfokú nyelvvizsgának, ami megítélésem szerint kivehető a
rendszerből, azért, mert maga az érettségi ad középfokú nyelvvizsga-jogosítványt. Hogyha valaki
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középfokú nyelvvizsgát akar szerezni, menjen emelt szintre. A felsőfokú nyelvvizsga nyilván más.
De itt van egy olyan elem, ami ismét indokolatlanul előnyöket hoz létre. 

Én még egyszer elmondom: úgy kezdtem, hogy persze, nyilvánvalóan nem az érettségihez
tartozik, de mert a bemeneti elemek az érettségihez kötődnek, számos ilyen új szabályozási
dilemma kerül elő. 

Az adminisztrációval kapcsolatban nagyon-nagyon fontos, újra és újra kérem: akár egy-két
év alatt megtérülne az egységes, standard elektronikus rendszer beruházása valamennyi
középiskolában. Lehet, hogy egy év alatt, de kettő alatt bizonyosan megtérülne. A legnagyobb
akadálya a papír alapúság megszűnésének, hogy nem tudjuk ugyanazokat a feltételeket az ország
minden iskolájában biztosítani. Azt gondolom, az az összeg, amit erre fordítanánk, megtérülne.
Valakinek ki kellene számolnia, mibe kerülne egy standard elektronikus nyilvántartó, aláíró
rendszer valamennyi iskolának való biztosítása, és ehhez képest mibe kerül az egész eljárás, a
lebonyolítás. Ennek van egy része, ami technikai, könnyen megoldható - az elektronikus aláírás
nagyjából már a határán van annak, hogy működjön, majdnem megvan már. A másik a hardver
része, ami szerintem a digitális tábla költségvetésének tíz százalékából biztosítható lenne.
(Dr. Mihály Ottó: Hogyha nem írsz ki közbeszerzést!) 

Én tehát azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog az adminisztráció szempontjából,
és jelentősen megnövelné a rendszer legitimációját is. 

A fejlesztéssel kapcsolatban. Ezer éves vita Ottóval. Én azt gondolom, hogy a kétszintű
érettségi standard érettségit azért nem igénylik, mert amikor igényelték, az volt a garancia, hogy
kettő volt. Átmeneti állapotnak tekintendő, holott valóban egy egységes, komplex képesség-
követelmény érettségi rendszert kell kialakítani, de én azt gondolom, ez az útnak egy
elengedhetetlen feltétele volt. Ha ez nem következik be, most nem itt tartanánk. Ebben súlyos
vitáink voltak a szavazáskor is, de van egy olyan pont, ahol lehetne a nagy rendszer
változtatásával bevinni elemet: ez pedig a komplex műveltségterületi tárgyak érettségivé tétele.
Azt a fajta fejlesztési elemet, hogy például van természetismeret érettségi és van
társadalomismeret érettségi - három is -, de valójában komplex science és komplex
társadalomismeret nincs. A társadalomismeret érettségi például - ehhez értek - nem tartalmazza a
történelmet. A természetismeret valójában nem váltja ki a fizikát, a kémiát és a földrajzot, de létre
lehet hozni ilyen tárgyakat, amiknek az akkreditációjával valóban megjelenne egy olyan fajta
átfogó rendszer, amerre már az anyagi és egyéb szempontokkal lehetne terelni az iskolákat, és ez
megindítaná például azt a problémát is, amit Zsuzsa mondott. 

A projektérettségire egy pillanatra visszatérnék, mert nagyon fontos. Egyelőre három
tárgyban van valóban jelentősége a projektérettséginek: gazdasági ismeret, média-kommunikáció
és társadalomismeret. számos probléma van a projektérettségi lebonyolításával,
rendszerintegrációs problémák vannak vele. Ennek a szabályozását tehát át kell gondolni ahhoz,
hogy ez továbbterjedhessen más tárgyak felé. Ezzel nem untatnám a tisztelt tanácsot, de magát a
projektérettségit mint műfajt javasolnám újragondolni. 

Én már nagyon sokszor elmondtam, de sajnálom, hogy az elején nem ezzel kezdtem: azt
gondolom, hogy amit az Oktatási Hivatal - korábban az OKÉV - csinált, az egy rendkívül
felkészült, nagyon profi munka. És egyetértek azzal, hogy persze, ennek jelentős része a rendszer
lényegéből fakadó túlburjánzó bürokrácia, és nagyon nehéz korrigálni, bár megjegyezném, hogy
amit Laci fölvetett: a Gyuri javaslatában az volt benne, hogy csak abból ne kelljen emelt szintű
érettségit csinálni, amit az egyetem nem fogad el. És ez fontos különbség, de ezen érdemes lenne
újra gondolkozni.



24

Végül egyetlen félmondat. Azt gondolom, amit Nahalka Pista mondott, az egy félreértésen
is alapul, merthogy emelt szintű írásbeli-szóbeli van mind a két tárgyból, tehát ha megnézitek, az
emelt szintű, nem iskolában történt szóbelinek is ugyanez a Gauss-görbéje. Attól, hogy kiviszed az
iskolából, a dolog nem változik meg. Itt a standardizációnak azokat az elemeit kell végiggondolni,
amire vannak nemzetközi tapasztalatok - a hangrögzítés nagyon drága, az eljárási metódusok. Én
is azt gondolom, ebből a szempontból fontosabb, hogy a szóbeli megmaradjon, mint a
standardizáció követelménye. Szerintem ezen nem lehet változtatni, a szóbelinek sokkal több
szubjektív eleme van, mint az írásbelinek. Ez mint műfaj ilyen, és ezt tudomásul kell vennünk. Az
arányokban viszont - mivel az írásbeli felértékelődött - tárgyanként változó: a százötven pontból
110-40, 115-35. Általában a standardabb elemeknek nagyobb a súlya, ezért szerintem a szubjektív
elemek fenntartása nem okoz olyan problémát, ami lényegileg sértené a versenysemlegesség elvét.

Köszönöm szépen.

DR. SZENES GYÖRGY: Én csak egyetlen témához szeretnék hozzászólni. Többen
feszegették, Zsuzsa szólt erről erőteljesebben, hogy a tanárképzésben ezek a modernizációs
tantárgyakra, tantárgycsoportokra való képzés hogyan fog tudni életteret kapni. Azt látom - mivel
a MAB tanárképzési bizottságában is időnként előfordulok -, az az alapprobléma, hogy a tantárgyi
bizottságok, a diszciplináris bizottságok tudománytalannak tartják mindazokat a dolgokat, amik
nem az echte fizika, nem a biológia, nem a kémia tudományterületére tartoznak, és az integrált
tárgy se nem biológia, sem semmi, nem science, nem természettudomány, és ettől a pillanattól
kezdve ezek úgy pattannak vissza, mintha ott se lettek volna. Gyakorlatilag, ha ebben a dologban a
minisztérium nem tud valami módon nyomást gyakorolni akár a MAB-ra is, mindaddig nem lesz
ebben tanárképzés, amíg ez a szemlélet a tudományos bizottságokban nem fog megváltozni. Hiába
a tanárképzési bizottság, ebbe az irányba nem tudunk semmit tenni. 

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Nahalka István!

DR. NAHALKA ISTVÁN: Csak egy rövid megjegyzésem lenne, ugyanezzel a témával
kapcsolatban. Én régóta nem vagyok már híve annak, hogy mereven ragaszkodjunk ahhoz, hogy
csak akkor lehetséges integrációról, integrált műveltségről, komplex műveltségről beszélni,
hogyha ilyen tantárgyak is működnek a közoktatásban. A mai tantárgyakat is lehet úgy tanítani,
hogy annak a szemléletmódja, műveltséganyaga a határok elmosásával, az interdiszciplinaritásnak,
a multidiszciplinaritásnak a behozásával kellően komplex legyen. Én biztosan nem értenék egyet
egy olyan állásfoglalással, hogy csak akkor lehetséges komplexebbé tenni az érettségit, hogyha
már komplex tantárgyakat tanítanak a középiskolában. Ez szerintem nem így van. Abban az
értelemben persze igen, hogy mondjuk a természettudományi területen a fizika, kémia, biológia,
földrajz olyan irányú átalakítása mindenképpen szükséges lenne, hogy valóban, ezek a határok
feloldódjanak. Fizika maradna, de valójában egy kvázi komplex tantárggyá válna. Ilyen
tantárggyal fel tudnánk készíteni a tanulókat arra, hogy egy komplex érettségin vegyenek részt. 

ELNÖK: Görbe úr!

GÖRBE LÁSZLÓ: Én is csak röviden szeretnék visszacsatolni arra - lehet, hogy nem
voltam érthető. Én úgy gondolom, hogy egy ilyen természettudományos érettségire, ha jól
súlypontozzuk, hogy mit tanítunk matematikából, biológiából, fizikából, kémiából, földrajzból,
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akkor gond nélkül le lehessen tenni ezt az érettségit, mert úgy tanítjuk. Én ebben gondolkodom.
Jelen pillanatban úgy érzem, hogy annyira meghatározó a matematika és a fizika anyag, hogy
egyszerűen ellentétesen dolgozik. Elfelejtettük azt, hogy a kevesebb több a közoktatásban, mint a
sok. Most a sok mellett döntöttünk. Körülbelül 20 százalékkal csökkenteni kellene a középiskolás
anyagot, hogy jól lehessen tanítani. Köszönöm.

ELNÖK: Előterjesztő?

BRASSÓI SÁNDOR: A tárca részéről is szembesülünk azokkal a problémákkal, amik
felmerülnek a rendszerben évről évre - itt gondolok nyilván a vizsgatárgyak nagy számára, a
nyelven letehetők nagy körére, a NAT, kerettanterv, iskolai gyakorlat, érettségi összefüggésére.
Ha megnézzük az OM kerettantervet, a fizikát például, óriási elmozdulás történt a tanterv szintjén
a kompetenciaközpontúság felé. Az iskolai gyakorlat ezt nem követi ennyire, az iskola
folyamatosan feltölti ezeket az anyagokat a saját korábbi gyakorlatával - ez pedig nehezen
kezelhető tantervvel. Az érettségi sokat tud segíteni, de ott is látjuk, hogy a
kompetenciaközpontúság felé való elmozdulás megtörtént, a középszinten pláne - és mégis
túltanítják. Ennyit zárójelben. 

Van egy olyan munkabizottság, amelyet a miniszter úr hívott életre tavalyelőtt ősszel,
aminek az volt a feladata, hogy az érettségi biztonságos lebonyolítását felügyelje. Ez a bizottság
belefogott egy olyan munkába a tárca koordinálásával, ami az érettségi rendszer átgondolása, a
jövőbeni fejlesztési irányok kijelölése. Ez a munka folyik. Valaki azt mondta, hogy a tárca nyilván
tesz valamit - természetesen igen, ez a munka folyamatban van, számos javaslat született már,
készülnek előterjesztések, és amikor a dolog olyan stádiumba jut, lesz egyeztetés az OKNT-vel is.
Sok gondolat felmerült azok közül, amelyek itt elhangzottak. Hogy milyen irányt fog venni?
Pontosan tudja mindenki, hogy ez nagyon komoly kérdés - Szüdi János szokta azt mondani, hogy
az egyetlen olyan dolog, ami egy miniszter számára komoly veszélyforrást jelent, hogy az
érettségi nem sikerül. 

Elhangzott itt az egyszintűség kérdése is, illetve hogy az általános műveltség - ahogy Ottó
fogalmazott, és nagyon egyetértek vele -, a kompetenciaközpontúság, tanulni tudás képességének
a mérésére alkalmas legyen. Az ehhez való hozzáigazítása nagyon komoly kihívás, és alapvetően
átalakítaná ezt a mostani rendszert. Ez további mérlegelés kérdése, hogy milyen irányba tesz a
tárca lépéseket. 

ELNÖK: Számos felszólalás hangzott el, ami majd megjelenik a jegyzőkönyvben.
Bizonyos felszólalások kifejezetten azzal az attitűddel fogalmazódtak meg, hogy az OKNT
határozat formájában szólítsa fel az illetékeseket, az oktatási kormányzatot bizonyos
változtatásokra. Megpróbálom ezeket a felszólalások alapján rögtönözni - kérlek, igazítsátok ki,
vagy egészítsétek ki. 

Az egyik ilyen kívánság vagy határozott vélemény volt, hogy egy kutatási programot
kellene egy független szakértői csoporttal összeállíttatni és kiviteleztetni, amely az egész érettségi
problematikát az eredmények oldaláról, meg a bemenet oldaláról is kutatási felelősséggel és hittel
végzi. Ennek nemcsak határozathozatali előfeltétele van, hanem financiális előfeltétele is. Tehát ha
az OKNT azt mondja, hozzunk olyan határozatot, fogalmazzuk meg a minisztérium irányába egy
ilyen kutatás szükségességét, és igényünket arra, hogy erre az OM költségvetéséből biztosítsanak
fedezetet, akkor azt hiszem, hogy az OKNT Országos Érettségi Vizsgabizottsága ennek a szakmai
megfogalmazását vagy szervezését vagy irányítását - nem operatívra, hanem szakmaira gondolok -
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magára vállalhatná, miután van egy Országos Érettségi Vizsgabizottságunk, amelyben jelentős
szakmai kompetencia van. Azt, hogy egy ilyen kutatási program miről szóljon, hogy nézzen ki, az
erre vonatkozó javaslatot, nemcsak általánosságban, gondolom, célszerű az OM felé
megfogalmazni, némileg konkrétabban is. Nem mondom, hogy ehhez költségvetést is kellene az
OÉVB-nek társítani, de legalábbis a dolog tartalmára vonatkozóan. 

Ez volt az egyik olyan dolog, amiről úgy éreztem, hogy ebben a formában kellene
megfogalmazni. Itt meg is állok, mert ha egyetértés van, mehetünk tovább. 

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Úgy gondolom, hogy a miniszter úr winchesterén biztosan
van olyan levél, hogy „Sajnos, forrás hiányában, bár nagyon szeretjük ezt a kérdést, támogatni
nem tudjuk”. Ezt valószínűnek tartom. 

Másfelől bizonyos értelemben szerepzavarnak érzem ezt. Nagyon tisztelem az Országos
Érettségi Vizsgabizottságot, de nem kutatási feladat menedzselésére szerveződött testület. Én úgy
gondolom, hogy erre van a Magyar Köztársaságban a minisztérium háttérintézményei között olyan
szervezet - és én ilyenek gondolom, az Oktatáskutató és Fejlesztési Intézetet -, amelyiknek legjobb
tudomásom szerint a Nemzeti Fejlesztési Terv keretei között jelentős pénzösszeg áll
rendelkezésére a felsőoktatás minőségbiztosítási programjával összefüggő kutatásokra és
fejlesztésekre. Én úgy gondolom, hogy az érettségi vizsgálata szorosan összefügg a felsőoktatás
minőségbiztosításával, tehát a minisztert arra kell kérnünk, hogy mint az OFI gazdája, kérjen egy
ilyen kutatást az erre hivatott minisztériumi háttérintézménytől, és vegye igénybe, hogy az OÉVB
milyen kérdéseket tárgyal, mármint kutatási problémákat.

Én ezt tartom az OKNT szerepazonos határozati javaslatának. 

ELNÖK: Egyetértek vele.

BRASSÓI SÁNDOR: Van a TÁMOP-on belül több helyen is ilyen kutatási feladatokra
forrás. Definiálni kell, mi az, amit az OKNT szeretne elemezni, mert rengeteg kutatás van, és
tonnaszám állnak a dokumentumok, amelyeket csak fel kell dolgozni, kapacitás kell hozzá,
másrészt pedig az NFT-ben bőven megtehető. Ezzel teljesen egyetértek.

ELNÖK: Akkor ezzel a kiigazítással, amit Laci tett, egyetértő bólintásokat látok, de azért
kézfeltartással is kérem megszavazni! (Szavazás.) Van-e ellenszavazat? (Nincs.) Tartózkodott-e
valaki? (Nem.)

Akkor a másik témára térnék rá: ez az egyszintű kompetenciaalapú érettségi felé való
elmozdulás, amit Mihály Ottó fogalmazott meg ilyen markánsan, emlékeztetve bennünket az
OKNT történetének egyik legnagyobb kudarcára, amikor az OKNT egységesen tiltakozott (Horn
György: Három ellenszavazat volt - én voltam az egyik! - Közbeszólások.) A Horn Gyuri fejlődése
ilyen nagy utat járt be!

HORN GYÖRGY: Nem változott meg az álláspontom.

ELNÖK: Te változatlanul a kétszintű érettségi mellett vagy?

HORN GYÖRGY: Sosem voltam mellette: szükségesnek tartottam. Akkor is és most is ezt
látom.
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ELNÖK: Azt kellene megfogalmazni, abban kellene egységes álláspontra jutnunk, hogy
ezt a kérdést az OKNT többsége újra szükségesnek tartja-e mint megfontolandó felvetést az
illetékesek figyelmébe ajánlani. 

DR. SZENES GYÖRGY: Azzal a megkötéssel, hogy természetesen eszem ágában nem
lenne kétszintű érettségit csináltatni, de ne azt írjuk le, hogy egyszintű, hanem a kompetenciaalapú
érettségi fejlesztését célozzuk meg. Hogy ez milyen lesz, arra ne legyen prekoncepciónk - én azt
javaslom. 

DR. SZABADOS LAJOS: Hogyha kutatják, miért ne kutassák ezt is?!

DR. MIHÁLY OTTÓ: Ez is az volt. Nem ez a probléma ebben a dologban. 

DR. SZENES GYÖRGY: Az új érettségi rendszernek a kifejlesztése. 

DR. MIHÁLY OTTÓ: Az meg ott van az elsőben!

ELNÖK: Ez a „Nesze semmi, fogd meg jól!”. Gondolkodjunk! Hogy milyen irányokra
született legalább javaslat, az egyszintű-kétszintű kérdésben jelentős véleményeltérés van. 

HORN GYÖRGY: Az érettségi fejlesztése. 

ELNÖK: Tehát az Országos Köznevelési Tanács abban az irányban javasolja az érettségi
szisztéma átgondolását, hogy újra megfontolásra ajánlja az egyszintű kompetenciaalapú érettségi
lehetőségét - ez így jó? (Többen: Igen.) Sikertörténet. Sajátom!

HORN GYÖRGY: Lehet, hogy egyhangúlag meg lehet szavazni. 

ELNÖK: A harmadik olyan kérdés, ami túlmutatott a felszólalások szintjén, az az integrált
vagy komplex műveltségterületek érettségiben való megjelenése. Ezzel kapcsolatban elhangzott -
ha jól tudom, Hunyady Zsuzsa részéről -, azt kérdezik erre a hallgatók, hogy jó, de ezt hol
gyakorolják. (Dr. Mihály Ottó: A hallgatók el se jutnak addig! - Közbeszólás: És hová mennének
dolgozni?) Kétirányú gondolkodásban vagyok pillanatnyilag, még nincs pontos szöveg a
fejemben. Egyrészt, ha ezt fölvetjük, meg kellene fogalmazni azt az igényt is, hogy a középfokú
intézmények pedagógiai programjaiban és óraterveiben nagyobb szerepet kapjanak az integrált
tárgyak - és meg is nevezhetjük, hogy konkrétan melyek. (Közbeszólások.) Tehát bízunk annak a
visszaható erejében, hogy ha az érettségiben megjelenik, akkor... 

GÖRBE LÁSZLÓ: Integrált tárgyak jelenjenek meg az érettségiben!

ELNÖK: Akkor pontosan úgy szól a dolog: Javasoljuk, hogy az integrált tárgyak
jelenjenek meg érettségi tárgyként...

DR. IKER JÁNOS: Az integrált témakörök jelenjenek meg az érettségiben, és akkor
tényleg fizikából is majd kénytelen lesz a tanár másképpen tanítani, ha az érettségi
követelményrendszerben más kérdés lesz. 



28

HORN GYÖRGY: Erről kétszer szavazzunk! Pista azt mondta, amit te, de én nem ezt
mondom. 

DR. MIHÁLY OTTÓ: Mind a kettő elképzelhető. Nem kizáró. 

HORN GYÖRGY: Egyszerre is igaz, de két különböző javaslat. Az egyik, hogy legyen
science, a másik, hogy a fizika legyen integrált tárgy. 

DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Nem kellene ebből szakmai vitát csinálni: a science vagy a
social study nagyon világos. Nem úgy integrált ismeretkör. (Közbeszólások, zaj.) 

ELNÖK: Ahhoz mit szólnátok, ha valami olyasmit fogalmaznánk meg, hogy az integrációs
szemlélet jelenjék meg mind a felsőoktatásban, mind a középfokú oktatásban, akár mint önálló
tantárgy, akár mint a jelenlegi tantárgyi rendszeren felül érvényesítendő szemlélet. (Dr. Vekerdy
Tamás: Két szavazás kellene!) 

Halljam az elsőt!

HORN GYÖRGY: Az egyik javaslat, amit én tettem: addig is, amíg ez a fejlesztés meg
nem történik, jelenjen meg érettségi követelmény formájában a science, mint érettségi tárgy.
Ugyanez igaz a társadalomismeretre is. 

ELNÖK: Tehát a science-re és a társadalomismeretre vonatkozik. 

HORN GYÖRGY: Pista azt mondta, nem muszáj, hogy science legyen. Az egy másik
javaslat volt, hogy az érettségi követelményekben jelenjék meg az önálló tárgyakban is az
integratív szemlélet. 

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Helyesebben nem közelíthető meg úgy, hogy a NAT és az
érettségi szinkronja érdekében az implementációs feladatok között elvárjuk, hogy az érettségi
fejlesztése ebbe az integratív irányba haladjon tovább? (Közbeszólások.) 

DR. MIHÁLY OTTÓ: Mind a kettőt meg kell fogalmazni, mert én mind a kettőt
megszavazom. 

ELNÖK: Azért próbáltam úgy megfogalmazni, hogy ha az integrációs szemlélet
megjelenik, ennek két megjelenési formája lehetséges. Ti ragaszkodtatok hozzá, hogy külön
szavazzunk. (Közbeszólások.) 

Először tehát szavazásra teszem fel a kérdést - még egyszer mondd el, Gyuri, pontosan!

HORN GYÖRGY: Legyen önálló érettségi tárgyként integrált, komplex tárgy, mint
például társadalomismeret, természetismeret és művészetismeret, ami a nemzetközi gyakorlat, és
bevált, science típusú tárgy. (Dr. Mihály Ottó: A művészetismeret nem jó!) Művészetek. 
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DR. ZÁVODSZKY GÉZA: És akkor jön a terminológiai probléma. Ha a
társadalomismeretet úgy érted, mint az angolszász social studies, az is történelem, itt viszont a
társadalomismeretekben az ember és társadalom tárgyban benne van a történelem. 

BRASSÓI SÁNDOR: Most is van kvázi integrált-szerű tantárgy, de olyan, hogy magyar
nyelv, irodalom, történelem komplex, átfogó nincs. A NAT műveltségterületeit lefedő, ahhoz
igazodó. 

ELNÖK: Akkor a megfogalmazás ez lesz: a NAT műveltségi területeihez igazodó komplex
tárgyak jelenjenek meg érettségi tárgyként. Ki az, aki ezzel egyetért? (19) Ki tartózkodott? (Nincs
ilyen.) Ki nem értett egyet? (2)

DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Abban igen, hogy a feladatokban jelenjék meg az integráció. 

ELNÖK: Most jön a második! Kettéválasztottuk. 
A másik határozati javaslat az - most kérlek meg téged, fogalmazd meg, mert ezt te

fogalmaztad meg nagyon markánsan.

DR. IKER JÁNOS: Azt hiszem, István volt ebben az első.

DR. NAHALKA ISTVÁN: Én már nem tudom, mit mondtam. (Derültség.) Én azt
mondtam, hogy a távlati fejlesztés során kellene hogy megjelenjenek úgy az integrált, komplex
tartalmak, hogy lehetőleg egy jóval komplexebb műveltség legyen az, amit az érettségi vizsgálni
tud. 

A második hozzászólásom azzal volt kapcsolatos, hogy ezeknek a megjelenése lehetséges
úgy is, hogy egyébként a középiskolai tantervekben nem jelennek meg komplex, integrált
tantárgyak, de a követelményekben, a feladatokban igen. Nyilván fontos lenne, hogy akár a
mostani érettségire is - még ha nem is lennének ilyen típusú érettségi tárgyak - a meglévő érettségi
tárgyak is komplex szemléletet tükrözzenek, ami már ma is érvényes sok mindenre. De hogy ez
erősödjön, azt lehetne mondani. 

ELNÖK: Ezt úgy lehetne megfogalmazni, hogy a jelenlegi tantárgyi szerkezet megőrzése
mellett az egyes tantárgyakon belül a komplexitás, az integrációs szemlélet markánsabban
érvényesüljön. 

DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Nem a tárgyakon belül, hanem az érettségiben. 

ELNÖK: Az érettségi feladatrendszerében. Ki az, aki ezzel egyetért? (19) Ki tartózkodott?
(1) Ellenszavazat? (Nincs.) 

Még maradt egy nagyon fontos javaslat - azt hiszem, Hunyady Zsuzsa mondta. A
felsőoktatást érintő aspektusait a mai ülésünknek direkt levél vagy valamilyen üzenet formájában a
felsőoktatási intézmények vezetői szintjére fel kellene lőni. Ez volt a javaslat. Zsuzsa, én nagyon
utálom azt, amikor valaki arra fizet rá, hogy felszólalt, de én nem tudnám ezt olyan intelligensen
megfogalmazni, mint egy felsőoktatásban járatos - most nem a szellemi kvalitásainak akartam
bókolni... (Dr. Hunyady Györgyné: Kár! - Derültség.) Megtenné, hogy a felsőoktatási vezetők
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számára - miután megkapta a szó szerinti jegyzőkönyvet - ebből egy rövid feljegyzést, levelet
megfogalmaz? Segít nekem? 

DR. HUNYADY GYÖRGYNÉ: Ha szükségesnek látja.

ELNÖK: Én nagy szükségét érzem. 

DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Elnök úr, én nem szóltam hozzá, nem szaporítottam a szót,
mert jó irányba ment, nagyjából minden, amit én fontosnak tartottam, szóba került. Fölmerült két
elem, amit véleményem szerint nem ártana javaslatba fogalmazni. 

Az egyik, amiben teljes mértékben egyetértettem, hogy az érettségi vizsgarendszernek
tovább kellene mozogni a standardizálás irányába.

A másik pedig, hogy a vizsga külső jellegének az erősítése kívánatos. 
Ezek elhangzottak. Mondtam volna, de elmondták többen. Nem tudom, nem kellene-e ezt

is határozatba foglalni. 

ELNÖK: Ezzel nagymértékben egyetértek. Ki az, aki egyetért ezzel a kiegészítéssel az én
javaslataimhoz? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? (3) Ellenszavazat? (Nincs.) 

DR. HUNYADY GYÖRGYNÉ: Bocsánat, de ez a kettő együtt van? Mert a külsőt én nem
támogatnám. 

ELNÖK: Akkor én voltam pontatlan - bocsánat. Szétválasztjuk.
Az egyik a standardizálásra vonatkozott. Ezt ki támogatja? (19) Ellene? (Nincs.)

Tartózkodás? (1) 
A második része pedig a külső jelleg megerősítése. Fogalmazd ezt meg nekem pontosan!

DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Az OKNT támogatja, hogy az érettségi vizsgarendszerben a
külső jelleg, az iskolától független... (Közbeszólások.) 

Az iskolától független elem vagy vizsgáztatás... 

ELNÖK: ...az iskolától független vizsgáztatás szerepe erősödjön. 
Aki ezzel egyetért? (13) Ki tartózkodott? (4) Ellene? (3) 
Most szíveskedjenek megbírálni azt, hogy nekem sikerült-e ebből a vitából kiemelnem azt,

ami szavazásra érdemes kérdés volt. Vekerdy tanár úr?

DR. VEKERDY TAMÁS: Csak annyi, hogy nem erősítettük meg szavazással Zsuzsának
azt a javaslatát, hogy forduljunk a felsőoktatáshoz, hogy fontosnak tartjuk a komplex tárgyak
bevezetését. Függetlenül attól, hogy nem lehet hol gyakorolni, valahol el kell kezdeni - de erről
szavazzunk!

DR. SZABADOS LAJOS: A bevezetését?

ELNÖK: Erre vonatkozott az én kérésem Zsuzsához. 

DR. VEKERDY TAMÁS: Hogy segítsen, írjon egy levelet - de nem szavaztunk.
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ELNÖK: Akkor szavazzuk meg ennek a dolognak a lényegét és tartalmát, és ehhez képest
egy mentőöv nekem, hogy Zsuzsa segít a levelet megfogalmazni. Aki egyetért azzal, hogy egy
ilyen levél menjen a felsőoktatási intézmények vezetőihez - majd segít nekem pontosan, hogy
dékán, rektor... (18) Ellenpróba? Ki nem ért egyet ezzel? (Nincs ilyen jelzés.) Ki tartózkodott? (2) 

Úgy vélitek tehát, hogy minden lényeges kérdést sikerült exponálni. 

DR. SZEBEDY TAS: Egyéni véleményként szeretném hozzátenni, hogy az érettségi
feladatok kidolgozásának zártságát, a kritika és az észrevételek beemelését én szóvá tettem mint
általános szakmai problémát. Nem tudom, a többi kolléga hogyan látja. Én nagyon sok olyan
visszajelzést kapok, illetve látok írásbeli kritikát a történelem, magyar érettségin - aki érettségiztet,
tudja, miről beszélek -, volt szó arról, hogy a javításokkal kapcsolatban is van gond. Nekünk
rendszeres szakmai probléma, és igazából a visszajelzéseket nem érzékeljük, hogy három éves
távlaton belül érvényesülnének. 

HORN GYÖRGY: A gyakorlatba a szakmai fejlesztési javaslatok hogyan épülnek be,
beépülnek-e?

DR. SZEBEDY TAS: Épüljenek be!

HORN GYÖRGY: Akkor is lehet kérni, hogyha az jön ki, hogy már most is milyen nagyon
megvan - bár mi is úgy látjuk, hogy nincs meg. 

PONGRÁCZ LÁSZLÓ: Szabad hozzáfűznöm valamit? 

ELNÖK: Parancsolj!

PONGRÁCZ LÁSZLÓ: Ez elvi kérdés. Minden egyes szakmai vélemény eljut a
tételkészítőkhöz, azok pedig vagy beépítik, vagy nem. Ez az ő szuverén felelősségük. Ők
személyileg felelősek azért, hogyha bármi botrány van az ő tárgyukban. Hogy ők akármelyik tanár
akármilyen észrevételét beépítik, és legközelebb használják-e... Vagy azt mondjuk, hogy egy
kollektív felelősség lesz megint - amit sikerült végre kivédeni -, vagy ez az ő döntése, és nem lehet
rajta számon kérni, kivéve, hogyha hibás a tétel, kivéve, hogyha nem felel meg a vizsgaleírásnak.
Ha ezt a kettőt teljesíti, ezen belül már az ő felelőssége. 

HORN GYÖRGY: Az OKÉV felelőssége, a hivatal felelőssége, hogy zárt, változatlan a
kör. 

PONGRÁCZ LÁSZLÓ: Jogszabályi kérdés, tessék a százas jogszabályt megváltoztatni!

HORN GYÖRGY: Tettem rá javaslatot. 

PONGRÁCZ LÁSZLÓ: De nem nekem - nem én csinálom. Nem láttam ezt a
jegyzőkönyvet. 

HORN GYÖRGY: Kifejezetten a történelemre vonatkozóan. 
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PÓSFAI PÉTER: Annyit szeretnék hozzátenni, hogy nem zárt kör, nem teljesen zárt,
hiszen a miniszter időről időre kinevezi az adott tárgy tételkészítő bizottság elnökét - ez a
miniszter feladata és felelőssége -, és a bizottsági tagok is változnak rendszeresen. Pontosan az
említett fő tárgyakban is megváltoztak az elmúlt három évben a bizottságok elnökei, és részben a
tagok is. Éppen ennél a két tárgynál. 

GÖRBE LÁSZLÓ: Szeretném felhívni a figyelmet, hogy amikor bevezették a
feladatsorokat matematikából a 80-as évek közepén, eszméletlenül prüszköltünk ellene, de három-
négy év után a matematikustársadalom megnyugodott. Nagyjából normálisan mennek az
érettségik. Körülbelül annyi ideig volt. A magyarnál az, hogy előírják, mit kell csinálni, ez egy
olyan krízis, mint nekünk volt annak idején. 

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Nekem az a szövegszerű javaslatom, azt fogalmazzuk a
közleménybe, hogy az Országos Köznevelési Tanács a tapasztalatok alapján felhívja az
érettségiért felelős állami szervezeteket, hogy panaszkezelési eljárásaikban még fokozottabb
figyelemmel kövessék a gyakorlatból érkező visszajelzéseket, ezekre adjanak nyilvános vagy
személyre szóló visszajelzéseket. Ez egy elemi minőségbiztosítási kérdés. Ha panasz van, elemi
dolog, hogyha kap egy kedves levelet, aki beadta - ez is rajta van a winchesteren, gondolom, hogy
„Kedves Kolléga!...”. Tasnak az a problémája, hogy ez nem korrekt, mert bemegy a levél, de nem
jön vissza. 

HORN GYÖRGY: Nem az egyéni kezelés, hanem a szakmai tartalom. 

PONGRÁCZ LÁSZLÓ: Példákat szeretnék kapni, konkrétumokat. Bejött és nem jött
válasz. Én nem tudok ilyenről.

BRASSÓI SÁNDOR: Ezzel nagyon nem értek egyet. Van egy hatósági, egy eljárási rend,
van egy államigazgatási felelősség. Mindenütt van egy válaszadási határidő. Amit a jogszabály
előír, maximálisan eleget tesznek. Változzék a jogszabály, változzon meg a feltételrendszer, és
akkor új feltétel nehezedik adott esetben a hivatalra vagy a minisztériumra. 

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Engem ez kielégít - visszavonulok.

ELNÖK: Ahogy én értelmezem, Tasnak nem az volt a problémája, hogy megy válasz vagy
nem, hanem hogy érdemben figyelembe veszik-e azokat, amiket nem. Erre kaptuk azt a választ,
hogy egyéni felelősség. (Közbeszólások.) A közleményben benne lesz, hogy erre vonatkozóan
elhangzott egy ilyen észrevétel, amit nem cáfoltunk. Én megerősíteni se tudnám, ha szavazni
kellene biztosan tartózkodnék, mert fogalmam nincs róla - csak hiszek Tasnak. 

Más? (Nincs jelentkező.) Akkor köszönöm. 

HORN GYÖRGY: Sokan elmondták, hogy ezt az előterjesztést igényesnek találták,
elfogadtuk. 
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ELNÖK: Akkor ez lesz az első, amit határozatként nem is kell megszavazni, mert
ellenkező vélemény erről nem volt. Van-e, aki tartózkodna egy ilyen elismerő jellegű mondattól?
(Nincs.) Akkor ezzel az első napirendi pontot lezárom. Tíz perc szünet!

(Szünet: 12.30 - 12.51)

ELNÖK: Folytatjuk az ülést. Fölmerült, hogy köd és más közlekedési akadályok miatt
legkésőbb kettőig zavarjuk le. Fölmerült az a javaslat is, hogy cseréljük meg a napirendet, hogy
végre legyen már ügyrendünk, mert hátha a kerettanterv ügyben problémák merülnek fel - bár nem
úgy néz ki, ahogy az előterjesztésből látom, de maradjunk az ügyrendnél. 

Mindenki megkapta a legutolsó változatot. Egy helyen, a 17. pontnál be van építve egy
eldöntendő kérdés, ami a múltkori vita alapján merült föl. A határozatképességet 12 vagy 13
tagban állapítsuk-e meg? Ez akkor kérdés volt, és azért van kétféle szöveg a 17. pontban. Kinek
mi a javaslata? Az ülés akkor határozatképes, ha azon legalább 12/13 tag, köztük az elnök és
alelnök jelen van. 

DR. MIHÁLY OTTÓ: Nem az én öltetem, csak mondom, hogy tizenkettő szerepel az
elnökválasztásnál. Akkor itt is elég a tizenkettő. 

DR. IKER JÁNOS: Egyetértek! 

ELNÖK: Maradjunk a tizenkettőnél! - megbeszéltük. (Szavazás.) Egyhangú.
Nekem van egy kérdésem, illetve szövegmódosítási javaslatom, de ez csak hozzászólás. 
Először is, ha emlékeztek rá, úgy döntöttünk, hogy nem 11, hanem 10 órakor kezdünk, és

azokat a napirendeket, amelyeknél a minisztérium érintett, tesszük 11 utánra. Itt tehát a 13/b
pontban a 11 órát módosítsuk 10-re. 

GÖRBE LÁSZLÓ: Akkor viszont a 16 órát is módosítsuk 15-re!

DR. SZABADOS LAJOS: Teljesen jogos. 

DR. MIHÁLY OTTÓ: Ha tízre lemegyünk, nem maradhat a tizenhat a végén sem. Ha a 11-
16 jó volt, akkor miért nem jó a 10-15. 

ELNÖK: Az a kérdés, hogy a gyakorlatot fogjuk szövegesíteni, vagy a szöveghez igazítjuk
a gyakorlatot.

DR. MIHÁLY OTTÓ: Szeretnék egy jó szöveget, amihez hozzáigazítom ezt a gyakorlatot.

ELNÖK: Nekem semmi kifogásom nincs ellene - úgyis elmentek, amikor akartok... Nekem
nincsenek illúzióim. 

DR. HUNYADY GYÖRGYNÉ: Egyáltalán bele kell írni, hogy hánytól hány óráig van?
De ha ez kell, akkor ragaszkodom, hogy a csütörtök is benne legyen! 
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DR. SZEBEDY TAS: Nekem lenne egy szövegszerű javaslatom: 15 óráig, illetve a
határozatképességig - mert a határozatképesség rendszeresen 15 óra előtt el szokott múlni. Én
ezért javasolnám, hogy a határozatképességig tartson. (Közbeszólások.) Az a probléma, hogy
akkor mi, mondjuk az OKNT fele, dolgozunk négyig, de igazából érdemben semmire nem
megyünk: sem határozatot, sem döntést, semmit nem hozhatunk. 

ELNÖK: Kell-e ez az időpont, vagy nem kell? (Többen: Nem kell!) 

GÖRBE LÁSZLÓ: Javaslom, hogy az egész mondatot hagyjuk ki. 

ELNÖK: Parancsoljon, szólaljon meg: első hozzászólása!

SZÁMADÓ ENDRÉNÉ: Talán jogilag is helyesebb, hogy „Az OKNT a rendes üléseit a
feladattervben meghatározott időpontban, előre meghatározott, állandó napon tartja.” És nem kell
korlátoznunk saját magunkat. Ez úgyis magától adódik, hogy ha határozatképtelenné válik az ülés. 

DR. SZABADOS LAJOS: Ez nemcsak az első hozzászólás, hanem az első siker is. 

ELNÖK: Mindenki elfogadja? Szavazzuk meg! (Szavazás.) Gratulálok!
Van-e más? 

DR. NAHALKA ISTVÁN: Mivel ez egy jogi vagy kvázi jogi szöveg, ezért talán
pontosnak kellene lennie.

Az 5/c pontban szerepel, hogy „A tagsági viszony megszűnik” - és némi enterproblémák
vannak. Az, hogy „az OKNT megbízásának lejártával”, már az első pont kellene legyen. A
második az, hogy „a tag írásbeli kilépési nyilatkozatával” - ez után is egy enter kellene. A
következő, hogy „Amennyiben a tag... „ teljesen értelmetlen, én kihagyni javasolnám.
Kezdeményezést kodifikálni, annak egész egyszerűen nincs értelme. Mivel az benne van
korábban, hogy a tag írásbeli kilépési nyilatkozatával, ha valaki háromszor hiányzott, és ez a fixa
ideája, hogy nem akar OKNT-tag lenni, akkor kérni fogja írásban a felmentését, illetve megteszi
kilépési nyilatkozatát. De, hogy ez a probléma ne legyen, van egy javaslatom: legyen itt egy d)
pont, miszerint „A három egymást követő ülésen részt nem vevő tagot a tanács levélben felszólítja
a lemondásra.”

HORN GYÖRGY: Ehhez nincs joga. 

DR. VEKERDY TAMÁS: A tanácsnak joga van megkérdezni, hogy hol van, miért nincs
itt, de ennek semmi következménye nem lehet. Ezeket mind nem kell ide beleírni - majd
észreveszi a tanács, hogy valaki nincs itt, ír egy levelet, és ő meg eldönti, hogy lemond vagy nem.
Ez fölösleges. 

DR. NAHALKA ISTVÁN: Ezt elfogadom. 
A 4. oldalon felül a második francia bekezdés, hogy „a tagok lemondását írásban

kezdeményezheti” - ez is maradjon ki.
Továbbá - most már csak egészen konkrét javaslataim vannak:
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Az 5. oldalon szó van néhány szavazási technikáról. ezek pontatlanul vannak
megfogalmazva. A következő javaslataim vannak:

Az 5. oldalon a c) pont: „a teljes létszám legalább kétharmadának, azaz tizenhat főnek az
egyetértése szükséges” - az, hogy kétharmadának, azt jelenti, hogy pont kétharmad. Ha véletlenül
eggyel többen szavaznak? Ez nyelvi probléma.

A d) pontban „a jelen lévő tagok legalább kétharmados többségének egybehangzó
szavazatára”.

Az e) pontban „A további esetekben a jelen lévő tagok 50 százalék plusz 1...” - ezt
valamikor valaki kitalálta, de ez marhaság. Az kell, hogy „A további esetekben a jelen lévő tagok
számának 50 százalékánál nagyobb számú egybehangzó szavazat elégséges.”

HORN GYÖRGY: Azt, hogy „szótöbbség” nem ismerjük?

DR. NAHALKA ISTVÁN: Akár ez is lehet, természetesen. 
Így viszont a szavazategyenlőség megfogalmazása ebben a pontban nem megfelelő, mert

ha 50 százaléknál több kell, akkor nem kell a szavazategyenlőség: akkor az nem szavaztatott meg,
ha szavazategyenlőség van. Azt tehát kihúzni javaslom.

Végül a g) pontban: „bármelyik OKNT-tag javaslatára, legalább 7 fő támogatásával név
szerinti szavazásra kerülhet sor”. 

És még egy ilyen „legalább”-os van a 7. oldalon: a 29. pontban az 1. alpont szerint „Az
ügyrend módosítását napirendre kell tűzni legalább hét rendes tag egyetértő, írásos javaslatára”. 

Bocsánat, hogy ilyen apróságokat mondtam, de ezek ilyen nyelvi problémák.

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Nahalka Pistának a kettes számú enteres javaslatáról
legalább szavazást szeretnék kérni. Ennek előzménye volt, amikor a határozatképesség kockáztatta
a működésünket, és akkor tisztázódott, hogy a tanácsnak visszahívási jogai nincsenek. Ez azonban
egy fegyelmező mondat, tehát én úgy érzem, jó, ha benne van az ügyrendben, hogy az elnöknek is
kötelessége a háromszoros mulasztót emlékeztetni kötelességeire, és mi, a potenciális háromszoros
mulasztók is ilyen értelemben mégis fegyelmezve vagyunk, hogy figyeljünk arra, mikor telik le a
három alkalom. 

HORN GYÖRGY: Aki háromszor hiányzik, annak köteles levelet írni. Azt mondtuk, hogy
itt nem, de a 21-esbe bele tudjuk írni. 

DR. SZENES GYÖRGY: Az elnök kötelességéhez vagy jogaihoz kellene 

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Ez jó megoldás, ezt tudom támogatni. 

GÖRBE LÁSZLÓ: Én úgy gondolom, hogy az 5. oldalon 16 fő egyetértése szükséges, de
akkor a kétharmad nem kell. Megmondtuk: tizenhat fő szükséges, a kétharmad nem kell. 

DR. MIHÁLY OTTÓ: A létszám rögzítve van?

ELNÖK: Igen, huszonhárom. 

KOSINSZKY ZSUZSA: A törvényben rögzített létszám.
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DR. IKER JÁNOS: Maradjon az arány, mert ha valaki lemond...

GÖRBE LÁSZLÓ: Akkor meg a tizenhatot hagyjuk ki, és maradjon a kétharmad!

DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Az a szokásos, hogy „legalább kétharmad”. (Többen:
Maradjon a kétharmad!) 

Nekem van még egy szövegszerű módosító javaslatom: a 20. pontban az e) azt mondja,
hogy „A tagok részt vesznek az OKNT keretében működő testületek stb.”. Ez a kijelentő mondat
azt sugallja, hogy kötelesek részt venni. Én azt javaslom, hogy „részt vehetnek”. 

DR. HUNYADY GYÖRGYNÉ: Nem kötelező? 

ELNÖK: Ha így hagyjuk, azt jelentené, hogy az OKNT mindegyik tagjának valamelyik
bizottságban részt kell vennie. Dönthetünk így, de akkor az legyen világos. 

DR. HUNYADY GYÖRGYNÉ: Bocsánat: ez nem azt jelenti, hogy minden tagjának
kötelező! 

DR. SZABADOS LAJOS: A tagok részt vesznek - a tagokban pedig mindannyian benne
vagyunk. 

DR. HUNYADY GYÖRGYNÉ: Az nincs itt, hogy valamennyi tagnak részt kell vennie.

DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Itt jogokról is szó van, nemcsak kötelességekről!

ELNÖK: Ha azt mondjuk, hogy „részt vehetnek”, az nem fogadható el? 

DR. NAHALKA ISTVÁN: Az egyik oldal tisztázására ez jó - csakhogy itt még nincs szó
arról, hogy akik egyébként tagjai annak a bizottságnak, azoknak viszont esetleg kötelező lenne
részt venni.

HORN GYÖRGY: Kötelező.

DR. MIHÁLY OTTÓ: Annak van egy saját szabályzata.

HORN GYÖRGY: A „részt vehetnek” azt is jelenti, hogy amely bizottságban részt
szeretnék venni, részt veszek - és ez nincs így! Vannak bizottságok, amelyeknek korlátozott
létszáma van. A „részt vehetnek” azt jelenti, hogy ha én szeretnék, ide meg oda mehetek. De ez
nincs így. 

DR. SZEBEDY TAS: Az kellene, hogy „részt vesznek azon bizottságban, amelynek
tagjai”. 

HORN GYÖRGY: Szerintem ez a „vesznek” jó. 
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SZÁMADÓ ENDRÉNÉ: Véleményem szerint ennek nincsen jelentősége. Ez a
megfogalmazás nagyon jó, hogy „részt vesznek az OKNT keretében működő...” - ez nem
kötelezettséget jelent, hanem lehetőséget. Ilyenformán nem kell kötelezni, csak lehetőség, és
kijelenti, hogy részt vesznek.

ELNÖK: Visszavontam. 

DR. SZABADOS LAJOS: Már kettő van!

ELNÖK: Akkor kérdezem, hogy ezekkel a módosításokkal elfogadjuk-e az ügyrendet...
(20) Egyhangú, köszönöm szépen. Zsuzsát kérjük, hogy amint megvan a szöveg, szíveskedjék
kiküldeni. 

Utolsó napirendi pontunk következik ma, amelynek előadója Trencsényi tanár úr.

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Nagyon röviden emlékeztetem az OKNT-t, hogy van egy
elvi állásfoglalásunk arra, mit részben mi magunk feszegettünk, hogy a Kerettantervi Bizottság
javaslatait, hasonlóan a tankönyvbizottsághoz, az OKNT - ha csak különleges oka nincsen rá -
nem részletesen tárgyalja, hanem bízik a Kerettantervi Bizottság munkájában. 

Most a négy referensi jelentésből született bizottsági állásfoglalást közvetítek, és ebből ma
kettő döntésre érett: a matematika és az idegen nyelvi programcsomagnak egy meghatározott
része. Szeretném jelezni, hogy mindkét programcsomagnak vannak még értékeletlen elemei,
amelyekre majd visszatérünk, illetve az egészre, amikor majd az Educatio Kht. benyújtja.

Ma semmilyen dolgunk nincsen az Apáczai kerettanterv-javaslatával, hiszen a
Kerettantervi Bizottság javításra visszaküldte. Zárójelben jegyzem meg, hogy az Oktatási Hivatal
postázási reformja miatt a kiadó hivatalosan még nem tudja a Kerettantervi Bizottság álláspontját:
december 15-e óta megállították a kiadmányozást az Oktatási Hivatalban, mi pedig december 6-án
határoztunk - de ez megint nem a mi problémánk, csak a jegyzőkönyv számára mondom.

A szövegértés se kerülne ma döntésre, ugyanis az ellentmondásos helyzet állt elő - ennyit
hadd mondjak -, hogy az eddigi programcsomagok közül a legzseniálisabb programcsomag ez az
Arató László-életműben, de a jóváhagyás megannyi formai követelményének nem tett eleget a
beterjesztő, nem pótolta a mai napig a hiányokat. Miközben tudjuk, hogy van akkreditált tanár-
továbbképzési programjuk, de a Kerettantervi Bizottság által bírálatra megkapott anyagban ezt
nem kaptuk meg. Nincs tehát dolgunk vele.

A matematika és az idegen nyelv programcsomag átment a sorompón, erről szavazzunk,
hogy az OKNT javasolja a miniszternek a megfelelő eljárásokat ez ügyben. 

ELNÖK: Lehet erről szavazni?

DR. SZABADOS LAJOS: Kérdezni lehet? Ez még nincs teljesen kész. 

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: A programcsomag egytől tízig. Darabonként kapjuk
jóváhagyásra, egységenként: amilyen falatban nyújtja be az Educatio, abban a falatban mi
elbíráljuk, és önmagára vonatkozóan hozunk javaslatot. De megfogadtuk - és erről tud az Educatio
is -, hogy amikor megvan egytől tízig, akkor az egész kap egy új szakértést, és kap egy új
jóváhagyó javaslatot.
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DR. SZABADOS LAJOS: Azért vetem fel, mert fél kerettantervet nem fogadott el senki!

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: De ez nem kerettanterv!

DR. SZABADOS LAJOS: Én a „fél”-re teszem a hangsúlyt: felet sehol nem fogadtunk el.
Van egy kerek egész NAT-unk, kerek egész kerettantervünk...

HORN GYÖRGY: Lajos, ne haragudj, ez obstrukció! Azt mondtuk, csak akkor nyújthatja
be, hogyha kipróbálta - viszont addig nem használhatja, amíg nem hagyjuk jóvá. Tíz évig nem
használhatja azért, mert tízéves felmenő rendszerben tudja csak kipróbálni - viszont addig nem
hagyjuk jóvá! Ehhez nincs jogunk!

DR. MIHÁLY OTTÓ: Nincs is olyan definíció, hogy kerettanterv egytől tizenkettőig
terjed!

DR. SZABADOS LAJOS: Tessék már úgy érteni, ahogy mondtam, ne abban
kötözködjetek, amiben akartok.

HORN GYÖRGY: De nem kötözködünk! Hogy lehet megszavazni másképp? Leadták az
egész tantervet... (Dr. Trencsényi László: A tantervet nem adták le!) A tanterv a SuliNovának
megvan az egész: a programcsomagról beszéltünk. A vita arról szólt, hogy a SuliNova nem
akkreditáltatta - tankönyv, taneszköz, tanterv -, és hogy ez tűrhetetlen, hogy az OKNT nélkül van.
Erre azt mondták, jó, ideadják, de egyszerre azért nem tudják ideadni, mert évről évre mennek
fölfelé. Azt mégse mondhatjuk, hogy megvárjuk az egészet - viszont addig nincs engedélyük! Ez
nem megy!

DR. SZABADOS LAJOS: Jó, amit mondasz - én nem értek vele egyet! (Közbeszólás:
Szavazzunk!) 

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: A jóváhagyás arra a ciklusra vonatkozik, amit
szakértettünk - most már a második falatot egyébként. 

DR. HUNYADY GYÖRGYNÉ: Akkor pontosan miről szavazunk?

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Matematika 5-7-9. programcsomagról, a NAT-rendeletben
szereplő definíció alapján meghatározott programcsomagról, amit az Educatio bírálatra benyújtott,
elbíráltuk, és a Kerettantervi Bizottság támogatásáról biztosította. 

Ugyanez vonatkozik az idegen nyelv 5-7-9-re is, amelyre vonatkozóan a programcsomag
minden eleme elbíráltatott és jóváhagyatott.

A szövegértésnek csak azok az elemei bíráltattak el, amelyeket bírálatra beadtak, és
megállapítottuk, hogy a programcsomag definícióhoz képest hiányok vannak, hiánypótlásra kértük
fel a benyújtót. 

Tehát idegen nyelv és matematika. 

DR. IKER JÁNOS: Erről szavazzunk!
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ELNÖK: Aki elfogadja a javaslatot, kérem... (18) Ki nem fogadja el? (Nincs ilyen jelzés.)
Ki tartózkodott? (2) 

Még van egy egyebek. Össze kellene állítanunk a munkatervet. Ehhez utaltuk a Barlai Kati
felvetett javaslatait. Ha jól emlékszem, ezek közül az egyik a négyosztályos... (Horn György: Nem
négyosztályos!) Nyelvbotlás volt: a kisiskolák ügye. Ezzel kapcsolatosan szerepelt már az eredeti
programtervünkben is, hogy tájékoztatót kérünk az OKM-től az iskolai összevonások kapcsán
előállott helyzetről. Ennek részeként értelmezhető ez, hogy mi van ezzel kapcsolatban a
kisiskolákkal. Ezt felvesszük a havi bontásban újra ideküldendő - vagy nektek írásban kiküldendő
- programtervbe. Hogy ez mikorra készülhet el, ezzel kapcsolatban én tárgyaltam Borival, de
határozott ígéretet arra, hogy mikorra tudják, nem kaptam, mert akkor még az OM munkaterve
nem volt elfogadott. Az ő elfogadott munkatervüktől függően tudnak olyan anyagot
rendelkezésünkre bocsátani, amiben be tudnak számolni arról, amit kérünk.

Én tehát ahhoz kérek felhatalmazást, hogy újra tárgyaljam a minisztériummal, a miniszteri
titkársággal a minisztérium napirendjéhez igazítottan azt, hogy mikor mit óhajtanak velünk
megbeszélni, illetve hogy az ő munkatervük ismeretében mi miről óhajtunk előzetesen állást
foglalni. Akkor kiküldök nektek egy olyan havi bontásos programot, ami lehetőleg most már a
leszűkített időkeretbe - tehát 10 órakor kezdünk és legkésőbb kettő-fél háromkor befejezzük -
belefér. 

Akkor ebben az értelemben erre kapok egyrészt megbízást, másrészt felhatalmazást?
(Szavazás.) Tartózkodás? (Nincs jelentkező.) Ellenszavazat? (Nincs.) Ezt hívják öngólnak.
(Derültség.) 

Van-e még valami? 

DR. HUNYADY GYÖRGYNÉ: Katinak volt még két másik javaslata is. 

ELNÖK: Arra azt mondtuk, hogy építsük be a munkatervbe. Két javaslat volt. Az egyik a
kisiskolák.

BARLAI RÓBERTNÉ: A másik a pedagógus-továbbképzés.

DR. HUNYADY GYÖRGYNÉ: A harmadik a TÁMOP-tájékoztató. 

HORN GYÖRGY: Az be fog kerülni a munkatervbe.

ELNÖK: Arra hozhatunk határozatot, hogy a Fejlesztési Ügynökségtől az OKNT
határozata értelmében kérjen tájékoztatást - ez egy levél kérdése.

DR. MIHÁLY OTTÓ: A minisztérium volt a célzott. Lehet a Fejlesztési Ügynökségtől is
kérni, de ugyanígy lehetne a minisztériumtól. 

ELNÖK: Ezt a szövegű levelet elküldeni a miniszternek is? 

DR. MIHÁLY OTTÓ: Először a minisztertől kell kérni a tájékoztatást.

ELNÖK: Akkor a miniszteren keresztül. 
Mi volt még, Kati?
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BARLAI RÓBERTNÉ: A pedagógus-továbbképzés. Hogy alakuljon meg végre a
bizottság!

ELNÖK: Van egy ilyen bizottságunk. 

KOSINSZKY ZSUZSA: Még nem alakult meg, mert nem volt miniszteri delegált, és későn
kaptuk meg a társminisztériumoktól is a jelölteket. De most úgy tűnik, hogy megvan mindenki, és
én a jövő hét elején fogom megkeresni azokat az OKNT-tagokat, akik ebben a bizottságban
szerepet vállaltak, egy időpont-egyeztetésre, hogy az alakuló ülés időpontját egyeztessük. Úgy
tűnik, most már összeáll a társminisztériumokból is a delegáltak névsora, illetve úgy tudom, a
miniszteri delegált is megvan, tehát teljes lehet a létszám. Januárban elkezdhetjük egy alakuló
üléssel.

ELNÖK: A következő ülésre ennek a bizottságnak a névsorával együtt. 

KOSINSZKY ZSUZSA: A következő OKNT-ülésre gyakorlatilag már az alakuló ülés
tapasztalataival jöhetünk. 

ELNÖK: És a napirendjére tűzzük a pedagógus-továbbképzés problémáját.

HORN GYÖRGY: Az NFÜ honlapján van egy olyan rovat, hogy „Partnerség”. Amikor azt
mondtad, hogy kérjünk tájékoztatót, belegondoltam...

DR. MIHÁLY OTTÓ: A tizedét nem fogják tudni adni, mint ami rajta van a honlapon. 

HORN GYÖRGY: Ez ugyanolyan, mint most az OKÉV. Mondták, hogy miért csak a
magyar van ebben a gyűjtésben: az OKÉV honlapján az érettségi összes tárgyának az összes adata
rajta van. Azt javaslom, hogy érdemes megnézni, mert az ügynökség teljes dokumentációja is rajta
van. Attól persze még érdemes lehet idehívni egy embert, akivel lehet kommunikálni, de
információt szerezni sokkal egyszerűbb.

DR. VEKERDY TAMÁS: Én úgy értettem, amit Kati mondott, hogy nem is ez a probléma,
hanem az, hogy azt érzékelte, különbség van a minisztérium és az NFÜ között, és hogy a kettő
egymással bizonyos értelemben nem együttműködik, ahogy kellene, hanem kontrakarírozzák
egymást. Mintha erről lett volna szó - ezt pedig nem fogom a honlapon megtalálni! (Derültség.) 

HORN GYÖRGY: Én csak annyit mondtam, javaslom, hogy olvassátok azt is. 

DR. MIHÁLY OTTÓ: Az egyeztetések során legalább hetente hat-hét alkalommal csapnak
össze különböző programok kapcsán, nemcsak a minisztérium, mások is, meg a fejlesztési
ügynökség emberei is. Ha ezt akarod hallani, akkor ezt lehet rémtörténetnek, kriminek, horrornak
tartani - de szerintem az kellene, a mikor kialakulnak a tervek!
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ELNÖK: A mellett, hogy az állásfoglalás kettejük vitájában abszolút nem a
kompetenciánk. Semmi közünk hozzá. Ha a minisztérium nem tudja megvédeni önmagát, vagy a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a minisztériummal szemben, akkor részvétnyilvánítás...

DR. HUNYADY GYÖRGYNÉ: Azt gondolom, hogy tűzzük napirendre, és ne azt
mondjuk, hogy tájékoztató, hanem hogy konzultáció. 

DR. SZENES GYÖRGY: A fejlesztés irányairól.

DR. HUNYADY GYÖRGYNÉ: Mindannyian ismerjük - tegyük a szívünkre a kezünket:
hányan olvasták már el az első betűtől az utolsóig, és ha elolvasták, akkor is milyen képük van
erről az egészről! Ez az egyik. Tehát még az információs elem sem lesz fölösleges.

A másik része pedig az, hogy ez egy testület, amely felelős a köznevelés, a közoktatás
fejlődéséért és forrásaiért - tehát legyen egy olyan lehetőség, hogy elmondja a véleményét, vagy
véleményéből bizonyos dolgokat. Itt nem kell határozatot hozni, én sem gondolom, hogy az OM
meg az NFÜ vitájáról kellene beszélni, hanem arról, hogy például mik a kiemelt fő irányok. Ami a
fő irányokban benne van, milyen garancia van, mi van kiemelve a pályázatból, és mi nincs. 

ELNÖK: Ez egy konzultáció, és erre meghívjuk a Fejlesztési Ügynökség képviselőjét.

DR. MIHÁLY OTTÓ: A fejlesztési ügynökség államtitkárságáról egy államtitkárt, például
Magyar Bálintot. 

HORN GYÖRGY: Hogyha Magyar Bálint és Hiller István vitáját itt meghallgathatjuk, az
szerintem jó! 

ELNÖK: Van-e még valami? 

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Tisztelt Tanács! Megkövetem a Tanácsot, és ha azt mondja,
hozzam ki az ellenőrzőmet, azt is megteszem: egyvalamit elfelejtettem, az OKM kerettantervet.
Úgy tudunk ebből a csapdából kijutni, hogy opcionálisan a Kerettantervi Bizottság tárgyalta, úgy
adta vissza javításra, hogy a referens támogató véleménye alapján jóvá fogja hagyni. Ez elkészült,
de itt kimaradt egy lépés. Ha elfogadjuk, hogy most a Kerettantervi Bizottság és az OKNT
együttes ülést tart, és én beszámolok arról, hogy Vass Vilmos hatáskörében pozitívan
véleményezte - tehát az opcionális határozat megtörtént -, akkor én kérek szépen még egy
szavazást az OKM-kerettantervről, ugyanazon elv érvényesítésével, mint amit eddig
érvényesítettünk. Azzal a különbséggel, hogy mi négyen - Görbe Laci még utolsó óráit éli a
Kerettantervi Bizottságban... (Derültség. - Közbeszólások.) 

Egyébként kivérzett állapotban vagyunk, mert az Akadémia nem küldött, a miniszteri
delegált újratárgyalása már folyik - ez okozta ezt a hibát. (Közbeszólások. - Horn György:
Visszaadtuk azzal, hogy Vass Vili nézze meg!) Ez megtörtént, a javaslat pozitív, tehát a bizottság
megállapíthatta. Ugyanaz az elv érvényesül, mint a másik kettőre, ezért erre kérek szavazást.

DR. SZABADOS LAJOS: Nem vagyunk határozatképesek!

KOSINSZKY ZSUZSA: De, tizenkilencen vannak jelen. 
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ELNÖK: Javaslom, hogy fogadjuk el ezt a javaslatot, és szavazzunk! (18) Ki szavazott
ellene? (1) 

Van még valami? Szabados úr!

DR. SZABADOS LAJOS: Kérdezem elnök urat, hogy az Országos Köznevelési Tanács
ülésének jegyzőkönyvében szerepel-e már, hogy az alelnök úr megvédte a doktori disszertációját,
gratuláltunk-e már neki? 

ELNÖK: Nagyon helyes, hogy szólsz - én ezzel akartam befejezni az ülést, hogy mielőtt
feloszlunk, tájékoztatom a társaságot arról, hogy ez a védés megtörtént, ahol személyesen is részt
vehettem - Trencsényi László volt még ott. Imponáló szavazatfölénnyel - ha jól tudom, 97
százalékos aránnyal - fogadták el. Nem volt okunk szégyenkezni, de most tiszta szívből az OKNT
nevében is gratulálunk. (Taps.) 

Ezzel az ülést berekesztem.

 (Az ülés végének időpontja: 13 óra 30 perc)
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	DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Abban igen, hogy a feladatokban jelenjék
	ELNÖK: Most jön a második! Kettéválasztottuk.
	A másik határozati javaslat az - most kérlek meg téged, foga
	DR. IKER JÁNOS: Azt hiszem, István volt ebben az első.
	DR. NAHALKA ISTVÁN: Én már nem tudom, mit mondtam. (Derültsé
	A második hozzászólásom azzal volt kapcsolatos, hogy ezeknek
	ELNÖK: Ezt úgy lehetne megfogalmazni, hogy a jelenlegi tantá
	DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Nem a tárgyakon belül, hanem az érettség
	ELNÖK: Az érettségi feladatrendszerében. Ki az, aki ezzel eg
	Még maradt egy nagyon fontos javaslat - azt hiszem, Hunyady 
	DR. HUNYADY GYÖRGYNÉ: Ha szükségesnek látja.
	ELNÖK: Én nagy szükségét érzem.
	DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Elnök úr, én nem szóltam hozzá, nem szap
	Az egyik, amiben teljes mértékben egyetértettem, hogy az ére
	A másik pedig, hogy a vizsga külső jellegének az erősítése k
	Ezek elhangzottak. Mondtam volna, de elmondták többen. Nem t
	ELNÖK: Ezzel nagymértékben egyetértek. Ki az, aki egyetért e
	DR. HUNYADY GYÖRGYNÉ: Bocsánat, de ez a kettő együtt van? Me
	ELNÖK: Akkor én voltam pontatlan - bocsánat. Szétválasztjuk.
	Az egyik a standardizálásra vonatkozott. Ezt ki támogatja? (
	A második része pedig a külső jelleg megerősítése. Fogalmazd
	DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Az OKNT támogatja, hogy az érettségi viz
	Az iskolától független elem vagy vizsgáztatás...
	ELNÖK: ...az iskolától független vizsgáztatás szerepe erősöd
	Aki ezzel egyetért? (13) Ki tartózkodott? (4) Ellene? (3)
	Most szíveskedjenek megbírálni azt, hogy nekem sikerült-e eb
	DR. VEKERDY TAMÁS: Csak annyi, hogy nem erősítettük meg szav
	DR. SZABADOS LAJOS: A bevezetését?
	ELNÖK: Erre vonatkozott az én kérésem Zsuzsához.
	DR. VEKERDY TAMÁS: Hogy segítsen, írjon egy levelet - de nem
	ELNÖK: Akkor szavazzuk meg ennek a dolognak a lényegét és ta
	Úgy vélitek tehát, hogy minden lényeges kérdést sikerült exp
	DR. SZEBEDY TAS: Egyéni véleményként szeretném hozzátenni, h
	HORN GYÖRGY: A gyakorlatba a szakmai fejlesztési javaslatok 
	DR. SZEBEDY TAS: Épüljenek be!
	HORN GYÖRGY: Akkor is lehet kérni, hogyha az jön ki, hogy má
	PONGRÁCZ LÁSZLÓ: Szabad hozzáfűznöm valamit?
	ELNÖK: Parancsolj!
	PONGRÁCZ LÁSZLÓ: Ez elvi kérdés. Minden egyes szakmai vélemé
	HORN GYÖRGY: Az OKÉV felelőssége, a hivatal felelőssége, hog
	PONGRÁCZ LÁSZLÓ: Jogszabályi kérdés, tessék a százas jogszab
	HORN GYÖRGY: Tettem rá javaslatot.
	PONGRÁCZ LÁSZLÓ: De nem nekem - nem én csinálom. Nem láttam 
	HORN GYÖRGY: Kifejezetten a történelemre vonatkozóan.
	PÓSFAI PÉTER: Annyit szeretnék hozzátenni, hogy nem zárt kör
	GÖRBE LÁSZLÓ: Szeretném felhívni a figyelmet, hogy amikor be
	DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Nekem az a szövegszerű javaslatom, az
	HORN GYÖRGY: Nem az egyéni kezelés, hanem a szakmai tartalom
	PONGRÁCZ LÁSZLÓ: Példákat szeretnék kapni, konkrétumokat. Be
	BRASSÓI SÁNDOR: Ezzel nagyon nem értek egyet. Van egy hatósá
	DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Engem ez kielégít - visszavonulok.
	ELNÖK: Ahogy én értelmezem, Tasnak nem az volt a problémája,
	Más? (Nincs jelentkező.) Akkor köszönöm.
	HORN GYÖRGY: Sokan elmondták, hogy ezt az előterjesztést igé
	ELNÖK: Akkor ez lesz az első, amit határozatként nem is kell
	(Szünet: 12.30 - 12.51)
	ELNÖK: Folytatjuk az ülést. Fölmerült, hogy köd és más közle
	Mindenki megkapta a legutolsó változatot. Egy helyen, a 17. 
	DR. MIHÁLY OTTÓ: Nem az én öltetem, csak mondom, hogy tizenk
	DR. IKER JÁNOS: Egyetértek!
	ELNÖK: Maradjunk a tizenkettőnél! - megbeszéltük. (Szavazás.
	Nekem van egy kérdésem, illetve szövegmódosítási javaslatom,
	Először is, ha emlékeztek rá, úgy döntöttünk, hogy nem 11, h
	GÖRBE LÁSZLÓ: Akkor viszont a 16 órát is módosítsuk 15-re!
	DR. SZABADOS LAJOS: Teljesen jogos.
	DR. MIHÁLY OTTÓ: Ha tízre lemegyünk, nem maradhat a tizenhat
	ELNÖK: Az a kérdés, hogy a gyakorlatot fogjuk szövegesíteni,
	DR. MIHÁLY OTTÓ: Szeretnék egy jó szöveget, amihez hozzáigaz
	ELNÖK: Nekem semmi kifogásom nincs ellene - úgyis elmentek, 
	DR. HUNYADY GYÖRGYNÉ: Egyáltalán bele kell írni, hogy hánytó
	DR. SZEBEDY TAS: Nekem lenne egy szövegszerű javaslatom: 15 
	ELNÖK: Kell-e ez az időpont, vagy nem kell? (Többen: Nem kel
	GÖRBE LÁSZLÓ: Javaslom, hogy az egész mondatot hagyjuk ki.
	ELNÖK: Parancsoljon, szólaljon meg: első hozzászólása!
	SZÁMADÓ ENDRÉNÉ: Talán jogilag is helyesebb, hogy „Az OKNT a
	DR. SZABADOS LAJOS: Ez nemcsak az első hozzászólás, hanem az
	ELNÖK: Mindenki elfogadja? Szavazzuk meg! (Szavazás.) Gratul
	Van-e más?
	DR. NAHALKA ISTVÁN: Mivel ez egy jogi vagy kvázi jogi szöveg
	Az 5/c pontban szerepel, hogy „A tagsági 
	HORN GYÖRGY: Ehhez nincs joga.
	DR. VEKERDY TAMÁS: A tanácsnak joga van megkérdezni, hogy ho
	DR. NAHALKA ISTVÁN: Ezt elfogadom.
	A 4. oldalon felül a második francia bekezdés, hogy „a tagok
	Továbbá - most már csak egészen konkrét javaslataim vannak:
	Az 5. oldalon szó van néhány szavazási technikáról. ezek pon
	Az 5. oldalon a c\) pont: „a teljes lét
	A d\) pontban „a jelen lévõ tagok legal
	Az e\) pontban „A további esetekben a j
	HORN GYÖRGY: Azt, hogy „szótöbbség” nem ismerjük?
	DR. NAHALKA ISTVÁN: Akár ez is lehet, természetesen.
	Így viszont a szavazategyenlőség megfogalmazása ebben a pont
	Végül a g\) pontban: „bármelyik OKNT-t�
	És még egy ilyen „legalább”-os van a 7. oldalon: a 29. pontb
	Bocsánat, hogy ilyen apróságokat mondtam, de ezek ilyen nyel
	DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Nahalka Pistának a kettes számú enter
	HORN GYÖRGY: Aki háromszor hiányzik, annak köteles levelet í
	DR. SZENES GYÖRGY: Az elnök kötelességéhez vagy jogaihoz kel
	DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Ez jó megoldás, ezt tudom támogatni.
	GÖRBE LÁSZLÓ: Én úgy gondolom, hogy az 5. oldalon 16 fő egye
	DR. MIHÁLY OTTÓ: A létszám rögzítve van?
	ELNÖK: Igen, huszonhárom.
	KOSINSZKY ZSUZSA: A törvényben rögzített létszám.
	DR. IKER JÁNOS: Maradjon az arány, mert ha valaki lemond...
	GÖRBE LÁSZLÓ: Akkor meg a tizenhatot hagyjuk ki, és maradjon
	DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Az a szokásos, hogy „legalább kétharmad”
	Nekem van még egy szövegszerû módosító
	DR. HUNYADY GYÖRGYNÉ: Nem kötelező?
	ELNÖK: Ha így hagyjuk, azt jelentené, hogy az OKNT mindegyik
	DR. HUNYADY GYÖRGYNÉ: Bocsánat: ez nem azt jelenti, hogy min
	DR. SZABADOS LAJOS: A tagok részt vesznek - a tagokban pedig
	DR. HUNYADY GYÖRGYNÉ: Az nincs itt, hogy valamennyi tagnak r
	DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Itt jogokról is szó van, nemcsak köteles
	ELNÖK: Ha azt mondjuk, hogy „részt vehetnek”, az nem fogadha
	DR. NAHALKA ISTVÁN: Az egyik oldal tisztázására ez jó - csak
	HORN GYÖRGY: Kötelező.
	DR. MIHÁLY OTTÓ: Annak van egy saját szabályzata.
	HORN GYÖRGY: A „részt vehetnek” azt is jelenti, hogy amely b
	DR. SZEBEDY TAS: Az kellene, hogy „részt vesznek azon bizott
	HORN GYÖRGY: Szerintem ez a „vesznek” jó.
	SZÁMADÓ ENDRÉNÉ: Véleményem szerint ennek nincsen jelentőség
	ELNÖK: Visszavontam.
	DR. SZABADOS LAJOS: Már kettő van!
	ELNÖK: Akkor kérdezem, hogy ezekkel a módosításokkal elfogad
	Utolsó napirendi pontunk következik ma, amelynek előadója Tr
	DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Nagyon röviden emlékeztetem az OKNT-t
	Most a négy referensi jelentésből született bizottsági állás
	Ma semmilyen dolgunk nincsen az Apáczai kerettanterv-javasla
	A szövegértés se kerülne ma döntésre, ugyanis az ellentmondá
	A matematika és az idegen nyelv programcsomag átment a sorom
	ELNÖK: Lehet erről szavazni?
	DR. SZABADOS LAJOS: Kérdezni lehet? Ez még nincs teljesen ké
	DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: A programcsomag egytől tízig. Darabon
	DR. SZABADOS LAJOS: Azért vetem fel, mert fél kerettantervet
	DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: De ez nem kerettanterv!
	DR. SZABADOS LAJOS: Én a „fél”-re teszem a hangsúlyt: felet 
	HORN GYÖRGY: Lajos, ne haragudj, ez obstrukció! Azt mondtuk,
	DR. MIHÁLY OTTÓ: Nincs is olyan definíció, hogy kerettanterv
	DR. SZABADOS LAJOS: Tessék már úgy érteni, ahogy mondtam, ne
	HORN GYÖRGY: De nem kötözködünk! Hogy lehet megszavazni másk
	DR. SZABADOS LAJOS: Jó, amit mondasz - én nem értek vele egy
	DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: A jóváhagyás arra a ciklusra vonatkoz
	DR. HUNYADY GYÖRGYNÉ: Akkor pontosan miről szavazunk?
	DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Matematika 5-7-9. programcsomagról, a
	Ugyanez vonatkozik az idegen nyelv 5-7-9-re is, amelyre vona
	A szövegértésnek csak azok az elemei bíráltattak el, amelyek
	Tehát idegen nyelv és matematika.
	DR. IKER JÁNOS: Erről szavazzunk!
	ELNÖK: Aki elfogadja a javaslatot, kérem... (18) Ki nem foga
	Még van egy egyebek. Össze kellene állítanunk a munkatervet.
	Én tehát ahhoz kérek felhatalmazást, hogy újra tárgyaljam a 
	Akkor ebben az értelemben erre kapok egyrészt megbízást, más
	Van-e még valami?
	DR. HUNYADY GYÖRGYNÉ: Katinak volt még két másik javaslata i
	ELNÖK: Arra azt mondtuk, hogy építsük be a munkatervbe. Két 
	BARLAI RÓBERTNÉ: A másik a pedagógus-továbbképzés.
	DR. HUNYADY GYÖRGYNÉ: A harmadik a TÁMOP-tájékoztató.
	HORN GYÖRGY: Az be fog kerülni a munkatervbe.
	ELNÖK: Arra hozhatunk határozatot, hogy a Fejlesztési Ügynök
	DR. MIHÁLY OTTÓ: A minisztérium volt a célzott. Lehet a Fejl
	ELNÖK: Ezt a szövegű levelet elküldeni a miniszternek is?
	DR. MIHÁLY OTTÓ: Először a minisztertől kell kérni a tájékoz
	ELNÖK: Akkor a miniszteren keresztül.
	Mi volt még, Kati?
	BARLAI RÓBERTNÉ: A pedagógus-továbbképzés. Hogy alakuljon me
	ELNÖK: Van egy ilyen bizottságunk.
	KOSINSZKY ZSUZSA: Még nem alakult meg, mert nem volt miniszt
	ELNÖK: A következő ülésre ennek a bizottságnak a névsorával 
	KOSINSZKY ZSUZSA: A következő OKNT-ülésre gyakorlatilag már 
	ELNÖK: És a napirendjére tűzzük a pedagógus-továbbképzés pro
	HORN GYÖRGY: Az NFÜ honlapján van egy olyan rovat, hogy „Par
	DR. MIHÁLY OTTÓ: A tizedét nem fogják tudni adni, mint ami r
	HORN GYÖRGY: Ez ugyanolyan, mint most az OKÉV. Mondták, hogy
	DR. VEKERDY TAMÁS: Én úgy értettem, amit Kati mondott, hogy 
	HORN GYÖRGY: Én csak annyit mondtam, javaslom, hogy olvassát
	DR. MIHÁLY OTTÓ: Az egyeztetések során legalább hetente hat-
	ELNÖK: A mellett, hogy az állásfoglalás kettejük vitájában a
	DR. HUNYADY GYÖRGYNÉ: Azt gondolom, hogy tűzzük napirendre, 
	DR. SZENES GYÖRGY: A fejlesztés irányairól.
	DR. HUNYADY GYÖRGYNÉ: Mindannyian ismerjük - tegyük a szívün
	A másik része pedig az, hogy ez egy testület, amely felelős 
	ELNÖK: Ez egy konzultáció, és erre meghívjuk a Fejlesztési Ü
	DR. MIHÁLY OTTÓ: A fejlesztési ügynökség államtitkárságáról 
	HORN GYÖRGY: Hogyha Magyar Bálint és Hiller István vitáját i
	ELNÖK: Van-e még valami?
	DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Tisztelt Tanács! Megkövetem a Tanácso
	Egyébként kivérzett állapotban vagyunk, mert az Akadémia nem
	DR. SZABADOS LAJOS: Nem vagyunk határozatképesek!
	KOSINSZKY ZSUZSA: De, tizenkilencen vannak jelen.
	ELNÖK: Javaslom, hogy fogadjuk el ezt a javaslatot, és szava
	Van még valami? Szabados úr!
	DR. SZABADOS LAJOS: Kérdezem elnök urat, hogy az Országos Kö
	ELNÖK: Nagyon helyes, hogy szólsz - én ezzel akartam befejez
	Ezzel az ülést berekesztem.
	(Az ülés végének időpontja: 13 óra 30 perc)
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