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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 06 perc)

DR. LORÁND FERENC, az OKNT elnöke, az ülés levezető elnöke, a továbbiakban
ELNÖK: Szeretettel köszöntök mindenkit. Az OKNT mai ülését megnyitom. Első kérdésem,
mint mindig, a napirendre vonatkozik – mindenki megkapta: van-e hozzá kiegészítés, kérés?
Karlovitz úr?

DR. KARLOVITZ JÁNOS: Az a kérdésem, hogy van-e nekünk most már elfogadott
tématervünk – mert szavaztunk témákra. Jó lenne, hogyha nyélbe tudnánk ütni, hogy a témák
közül mikor mit veszünk elő, tehát egy ilyen saját programunk lenne. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Megelőztél, mert arról szerettem volna elöljáróban beszámolni, hogy Brassói
úrral egyeztettünk, amikor kiderült, hogy még jó néhány olyan téma, amit mi a programtervünkbe
terveztünk, minisztériumi intézkedésekkel nem volt lefedve. Néhány témában meg tudtunk
állapodni, néhányban nem. Abban egyeztünk meg az ülést megelőzően, hogy én kisvártatva
bemegyek, és egy pontos ütemtervet csinálunk – biztos, hogy a júniusi ülésig bezárólag. Azt
követően, amit tudunk, majd szeptemberre áttesszük.

Ha már itt tartunk, hadd mondjam: az ütemtervünkben szerepelt, hogy az oktatási
kerekasztal által összeállított úgy nevezett Zöld könyvet napirendre tűzzük. Ezzel kapcsolatban
sikerült időpontot egyeztetnem, és a júniusi ülésünkre tud úgy elkészülni, hogy előtte meg tudjuk
kapni, meg tudjuk nézni. Az pedig június második csütörtöke.

Volt eredetileg egy olyan provizórikus javaslat, hogy esetleg egy rendkívüli ülést
beiktatunk, ami nem a második csütörtök, de amikor ez felvetődött, akkor Mihály Ottó olyan
hevesen tiltakozott az ellen, hogy felborítsuk ezt a minden második csütörtökre vonatkozó
megegyezésünket – ami tényleg elbizonytalanítaná a jelenlétet -, hogy inkább áttettem, és úgy
egyeztettem a kerekasztal elnökével, hogy a júniusi ülésünk ezzel fog foglalkozni. Ő azt kérte –
és ez jelzi egyébként az OKNT tekintélyét, de ez csak egy zárójel -, ha ez nem egy minősítő
jellegű állásfoglalás volna, hanem konzultáció. Azt kérte, a műfaja az legyen, hogy az oktatási
kerekasztal és az Országos Köznevelési Tanács konzultációt tart ennek a Zöld könyvnek a
tartalmáról. Én mondtam, hogy nem zárkózunk el. Ez egy nagyon jó ülés lesz – majd
gondoskodnunk kell egy olyan teremről, hogy a létszámnak megfelelően, kulturáltan el tudjunk
helyezkedni.

János, elfogadható ez? Tehát egyeztetjük, és a következő ülésre itt lesz. (Dr. Karlovitz
János bólint.)

Más? (Nincs jelentkező.) Akkor kérem szépen, Brassói Sándor úr szíveskedjék szóbeli
kiegészítést fűzni az előterjesztéshez.

BRASSÓI SÁNDOR: Tisztelt Tanács! A jól ismert, a tavalyi évben is alkalmazott azon
gyakorlat továbbviteléről van szó, miszerint az Országgyűlés a költségvetési törvény elkészítése
és elfogadása során az 5. számú mellékletben arról rendelkezett: bizonyos feladatokhoz állami
költségvetési kereteket rendel, és ezeket a feladatokat úgy kell elvégezni, hogy az oktatási
miniszter, más miniszterek együttműködésével, illetve akár egyetértésével, miniszteri rendeletet
ad ki.

A tavalyi évben nagyjából ugyanilyen tájban ültünk együtt, amikor a tárca
jogszabálytervezetet terjesztett a tanács elé, ahogy most is – szinte a címek is ugyanezek: így a
szakmai vizsgák lebonyolításának rendjéről szóló rendelettervezet, a minőségbiztosítás,
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minőségértékelés, mérés-értékelés, közoktatás-fejlesztési célok, integrációs feladatok stb., nem
folytatom a sort. A mostani első két előterjesztés a napirendek között az idei évi költségvetési
törvény 5. számú mellékletében előírt feladatok és költségvetés lebonyolítása, megoldása
érdekében benyújtott rendelettervezeteket tartalmazza.

Az első napirend a minőségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenőrzés támogatása és a
teljesítménymotivációs pályázati alap igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának,
elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló OKM rendelet tervezete. Ahogy a
tavalyi évben a tavalyi rendeletnek, az ezt megelőző rendeletnek, két részlete van. A két részlet
azért van így, mert a költségvetési törvény, tehát magasabb jogszabály eleve előírta, ezen nincs
mód változtatni, hiszen törvény rendelkezik. Az egyik az országos kompetenciaméréseken átlag
alatt teljesítő intézmények, illetve fenntartóik számára juttatandó támogatás rendjét szabályozza,
a másik pedig – épp úgy, ahogy tavaly – a teljesítménymotivációs pályázati alap szabályait.
Lényegesebb eltérés az a tavalyi és az idei rendelet között, hogy egyrészt nem kérünk
lebonyolítási díjat a fenntartótól – emlékeznek rá, tavaly volt ebben egy 5 ezer forintos pályázati
lebonyolítási díj -, ezáltal az önkormányzatok számára ez kisebb terhet jelent. A másik, hogy a
mérés-értékelésnél megváltozott a tavalyi évhez képest a fő szabály, hiszen ott meg volt adva a
törvényben, hogy jelentősen átlag alatt teljesítőknek lehetett juttatni támogatást, a mostani szerint
pedig az átlag alatt teljesítőknek. Tehát most egy nagyobb fenntartói kör számára nyílik ki a
támogatás lehetősége.

Ez a rendszer azért nagyon fontos - a tavalyi tapasztalatok alapján jól látszik -, mert az
intézmények fenntartói olyan állami támogatáshoz jutnak – nem alanyi jogon és normatívan,
hanem a benyújtott igénylés alapján –, aminek egy szigorú elszámoltatása van, és a célja
kifejezetten az, hogy az országos mérési eredmények alapján alulteljesítő intézmények célzott
pedagógiai fejlesztése kapjon költségvetési támogatást. Ebben egy viszonylag szigorú,
szakmailag nagyon koherens szempontrendszert érvényesítünk, ami az iskolákat és a fenntartókat
rászoktatja az országos felmérés standard adatainak kezelésére, elemzésére, iskolafejlesztésre.
Ilyen értelemben a rendszer bizonyos elemeiben nagyon hasonló a tavalyihoz, más eleme pedig –
nyilván a költségvetési törvényből fakadóan – kicsit eltér.

Fontos hangsúlyoznom azt is, hogy a rendelettervezet második részében szerepel, hogy a
teljesítménymotivációs pályázati alapnál már megpróbáltuk úgy változtatni, hogy az ÖMIP –
tehát az önkormányzati minőségirányítási program – egyeztetési folyamatát is bekérjük, illetve
hogy a szülői szervezetek az iskolában milyen módon kapcsolódnak be ebbe a folyamatba. Ez
nyilván azt jelenti, hogy a benyújtott pályázatok egy alaposabb, kétszakértős – vita esetén
háromszakértős – szűrőn mennek keresztül, így jutnak a fenntartók többlettámogatáshoz, ami
fejlesztésre, illetve a pedagógusok számára a többletmunka elismerésére szolgál.

Kiegészült a rendelettervezet egy esélyegyenlőséget szolgáló intézkedéssel, ami a tavalyi
éven nem volt. Ez arról szól, hogy az ilyen önkormányzati pályázati anyagokban minden esetben
fel kell tüntetni, mit tesz a fenntartó azért, hogy az ott lévő „háromhás” tanulók vagy a bármilyen
módon hátrányos helyzetű tanulók oktatási feladatait szakmailag koherensen lássa el.

Azt kérjük a tanácstól, hogy támogassa a tervezetet. Tavaly nagyon jól működött,
alapvetően a szakma, az önkormányzatok, iskolák a visszajelzések alapján elégedettek voltak.
Most a tavalyi szabályokat finomítottuk, pontosítottuk, úgyhogy minden esély megvan arra, hogy
ez a rendszer jól fog működni.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdések? Mihály Ottó!
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DR. MIHÁLY OTTÓ: Nagyon egyszerű a kérdésem. A tavalyi év tapasztalatai
elemezhetők-e olyan szinten, hogy a felhasználás területileg, településtípusokat tekintve
körülbelül látható-e? Ha néhány mondatot hallhatnánk erről, sokat mondana a tapasztalatok
szerint arról, hogy működik-e a dolog.

ELNÖK: Nahalka Pista!

DR. NAHALKA ISTVÁN: A támogatás alapja vagy határa miért így alakul, miért nem
úgy, hogy a pedagógiai hozzáadott érték szerint történik ennek a meghúzása?

ELNÖK: További kérdés? (Nincs jelentkező.)

BRASSÓI SÁNDOR: Már a tavalyi évi rendelet készítésénél is modellszámítást
végeztünk. A költségvetési törvény megadta, milyen szint alatt lehet támogatást biztosítani.
Pontosan tudjuk az országos adatbázisból – hiszen minden egyes intézmény rétegelt átlagadatai
rendelkezésre állnak kompetenciaterületenként és évfolyamonként -, hogy elsősorban
kistelepülések, jellemzően a vidék iskolái pályázhattak, ezen belül jellemzően a szakiskolák,
hiszen a szakiskolákban a tizedik évfolyamon messze az országos átlag alatti a teljesítés. Ez az
átlag. Nyilván vannak ugyanakkor szakiskolák, akik átlag felett teljesítenek.

Az idei évben a költségvetési törvény megengedőbb, hiszen itt kifejezetten átlag alatti
szintet ír, ami potenciálisan az intézmények felét jelenti durván. Ehhez képest úgy döntött a tárca,
hogy nem kíván további szűkítést bevinni. Azok az intézmények, akik tavaly jelentősen,
szabályozott, hogy egyes-kettes szint alatt teljesítettek, kaptak fejlesztésre. Még egyszer csak
nekik indokolatlan lenne, hiszen ott már egyszer ezt a fejlesztést megfizette az állam. Látszik az
anyagban, hogy ők már más feladatra kapják, amennyiben nem történt náluk fejlesztés.

Az idei évben jellemzően látható lesz, hogy elsősorban megint a kisebb települések és
továbbra is a szakiskolák és a szakközépiskolák fognak szerepelni. Nyilván, ha kell, részletes
elemzést tudunk adni, mert rendelkezésünkre áll egy modellszámítás – nem hoztam be
magammal. Abból az látszik, hogy vannak gimnáziumok, akik bele fognak kerülni – nem is
kevesen, de a gimnáziumok többségek, akik tisztán gimnáziumok, azok jellemzően országos
átlag felett teljesítenek, ugyanígy az úgymond szerkezetváltó gimnáziumok is. De van
mindegyikből egy-egy: a kistelepülési gimnáziumok inkább bele fognak kerülni, vagy azok közül
több fog belekerülni, a nagyvárosok közül ebbe a keretbe kevesebb fog kerülni, hiszen a
teljesítmények magasabbak, a mérhető és a becsülhető hozzáadott pedagógiai érték és az
úgynevezett szociálisan, társadalmilag hozott érték jellemzően magasabb a városi iskolákban,
különösen a gimnáziumokban. Így az állam, amikor segíteni próbál a leszakadóknak, akkor nem
ennek a körnek, hanem a másiknak kell a pedagógiai felzárkóztatását ösztönözni. Célzottan tehát
inkább az átlag alatti – azt hiszem, ez világos –, de szívesen adok erről a megoszlásról egy
grafikont, amin látszik, hogy melyik iskolatípus milyen mértékben fog bekerülni. (Dr. Mihály
Ottó: Megköszönném.)

Nahalka Istvánnak: a pedagógiai hozzáadott érték alkalmazása a célunk, hiszen amióta
kompetenciamérést működtetünk, kezdettől fogva ez az egyik eleme. Van ebben egy úgynevezett
tanulói háttérkérdőív – amióta van kompetenciamérés, van ilyen kérdőív –, ami alkalmas arra,
hogy a PISA-val összevetve – a tanulói, szülői és iskolai háttérkérdőívekkel –, nemzetközileg
elfogadott irány mentén a hozzáadott értéket tudja becsülni, hiszen pontosan mérni nem lehet.
Hogy miért nem ezt használjuk? A probléma az, hogy jelenleg nincs kötelező jogszabályi
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felhatalmazása a minisztériumnak arra, hogy szociális adatokra vonatkozóan kötelezően bekérjen
adatokat a tanulóktól. Önkéntesen teheti. Tesszük is, hiszen a tanulók kapnak háttérkérdőívet. Ha
ezt kitöltik és beküldik – és a tanulók egy része beküldi egyébként –, ez be is jut az országos
feldolgozásba, anonim módon, visszaazonosíthatatlanul, és az iskolai jelentésben meg is jelenik a
pedagógiai érték, akik elegendő számban beküldik. Az iskolák többsége, nagy része nem küldi
vissza olyan számban – illetve a gyerekek, szülők nem küldik vissza olyan számban –, hogy ez
megbízhatóan, statisztikai módszer alkalmazásával kezelhető lenne. Sajnos, nem tudjuk
megtenni. A célunk ez.

Látható egyébként az oktatási kerekasztal valamelyik anyagában, hogy kimondottan
szeretnénk elérni, hogy legyen erőteljesebb szankció, hogy ezt vissza lehessen gyűjteni –
garantáltan anonim módon, nem összekeverve nyilván a tanuló személyiségi adataival. Ez
abszolút kezelhető lenne egyébként. Ha megtörténik ennek a kötelezővé tétele – ami, azt
gondolom, nem olyan egyszerű –, akkor ez a dolog sokkal egyszerűbben működhet.

ELNÖK: Köszönjük a választ. Kielégítő volt? (Igen.)
Hozzászólások következnek. Karlovitz János!

DR. KARLOVITZ JÁNOS: Első olvasatban három megállapítást tettem. Az egyik, hogy
ez egy profi munka, ami valószínű jó ügy: minőség, értékelés, ellenőrzés, támogatás pénz az
iskolákba – tehát lelkesen tudnám támogatni.

A másik, hogy azért semmi pénzért nem lennék hivatalnok. Ez egy külön szakma, egy
külön nyelv meg egy nagyon idegen világ. Félelmetes például az a mondat, hogy decemberig lesz
érvényben ez az egész paksaméta – ennyi munka után tehát egy évet él. De minden tiszteletem a
hivatalé, aki ilyeneket fabrikál. Ez még nem lenne gond. A gond ott van, hogy ugyanezeket a
hivatali dolgokat azért a „gyalog” pedagógusoknak is meg kell tanulni az iskolákban. A
kérdésem meg éppen az, hogy hogy birkóznak meg ezzel.

Komolyra fordítva a szót: körülbelül mennyi a kerete ennek, mennyi pénzről van szó?
Valahogy úgy érzem, hogy jó így ez, csak egy kicsit egyoldalú abban, hogy az iskoláknak azt kell
bizonygatni, mennyire elmaradottak, mennyire sok a problémás gyerek, mennyire nehézségekkel
küszködnek, és erre kérnek pénzt. Hónapok óta motoszkál a fejemben, hogy mi van azokkal, akik
prímán teljesítenek, akik kiugranak. Ismerek olyan iskolát, amelyiknek négy énekkara van,
szimfonikus zenekara – és sehol senki nem törődik vele, mert nincs elmaradva, nem sír, nem
kunyerál, hogy felzárkóztatni meg ilyesmi... Mi a következménye ennek a pályázatnak? Jó, hogy
kapnak pénzt projektekre, elköltik szépen, felzárkóztatnak – ezek szép ügyek, oké, csak mi van
azokkal, akik teljesítenek? Ha tényleg sikerül nekik, akkor tudjuk-e követni őket, akkor tudjuk-e
jutalmazni őket, akkor tudjuk-e valahogy elismerni őket? Valahogy ezek a projektek mindig csak
arra mennek, hogy a hátrányból a nullára felzárkózzunk, és amikor jön a pozitívum, a jó
teljesítmény, vajon arra van-e eszközünk, módunk? Én tudom, hogy ez egy olyan pályázat, ami
erről szól. A minőségbiztosításban azért, gondolom, lehet ilyen elemeket is belerakni.

Nagyon nem értem az anyagot, mert, mondom, ez egy külön szakma, külön nyelv, de
mindent egybevetve azt hiszem, támogatható.

Egy kis oldalkérdés: vajon mikor mérhető az, hogy az iskolában az eredményekben, a
kudarcokban meg mindenfélében mennyi szerepe van a sokat emlegetett tankönyvnek? Mert
mindig ráfogják a tankönyvre, hogy az az oka, ezért teljesítenek a gyerekek, de soha senki nem
mérte még a tankönyvet, noha a tankönyvrendeletben van egy alattomos mondat, ami arra utal,
hogy tulajdonképpen hatásvizsgálatokat kellene végezni - csak eddig még senki soha nem tartotta
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be -, hogy az újrakiadásnál, újrajóváhagyásnál hatásvizsgálat alapján tudjuk már meg végre, hogy
melyik könyv teljesít jól, melyik nem. Nekem minden kiadó, minden könyv egyformán
szívügyem, de azt szeretném, ha kiderülne az igazság, hogy tényleg vannak jól teljesítők,
amelyek hozzájárulnak a gyerek tudásához, vannak, amelyek nem. Persze, nagyon nehéz
kiszűrni, mert a tényezők összeadódnak, és a pedagógus domináns tényező a dologban, meg a
szülői háttér és egyebek, de mégis, valami halvány reményt gondolok, hogy talán lehetne mérni
az eszközök hatékonyságát is. Erről nincs szó az anyagban, nyilván külön téma, csak mint
tankönyvesben, fölvetődött bennem.

Köszönöm egyébként, és gratulálok az anyaghoz.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Nahalka István!

DR. NAHALKA ISTVÁN: Hozzászólásom a kérdésemhez kapcsolódik. Teljesen
elfogadom a választ természetesen, hiszen arról van szó, hogy valóban semmiféle törvényi
felhatalmazás, jogszabályi felhatalmazás egyelőre nincs ezzel kapcsolatban, hogy a pedagógiai
hozzáadott értéket komolyan figyelembe lehessen venni az ilyen jogszabályok megalkotása
során. Ez tehát elfogadható, meg az is elfogadható, hogy a minisztérium törekszik arra, hogy ez
megvalósuljon.

Mégis jó lenne, hogyha legalább a magunk számára tisztáznánk, hogy ebben a pillanatban
mi a helyzet. Amikor ez a támogatás ezen a módon kerül szétosztásra iskolák között, akkor mi
egyszerre támogatjuk azokat az iskolákat, amelyek szociálisan rosszabb helyzetben vannak, és
valóban gyenge a teljesítményük – tehát a tőlük elvárt teljesítmény alatt vannak -, meg azokat a
szociálisan rossz helyzetben lévő iskolákat is, amelyek egy bizonyos vonal fölött vannak, tehát
azokat, amelyeknek a pedagógiai hozzáadott értéke pozitív, ahol jó színvonalú munka folyik.
Természetesen nem sajnálom ezektől az iskoláktól a pénzt, azonban nem támogatjuk azokat az
iskolákat, ahol ugyan jobb a szociális helyzet, de mégis negatív a pedagógiai hozzáadott érték,
tehát pedagógiai fejlesztésre lenne szükség. Tulajdonképpen ebben az állapotában ez a támogatás
inkább – tudom, hogy nem túl jó a jelző, de mégiscsak tudom jelezni vele, mi a lényeg – szociális
támogatás, hiszen alapvetően a szociálisan rosszabb helyzetben lévő iskolák azok, amelyek
kapják, teljesítménytől majdnem függetlenül. Ez nem teljesen igaz, de jórészt a teljesítménytől
függetlenül kapják ezt a támogatást. Ezért kellene nagyon, hogy a pedagógiai hozzáadott érték
legyen az alapja ennek a támogatásnak, még azt az árat is elkönyvelve, hogy ezzel olyan iskolák
is kapnak majd a későbbi rendszerben támogatást, amelyek egyébként szociális helyzetükben
jobbak, csak éppenséggel negatív a pedagógiai hozzáadott értékük, így abban az iskolában is
szükség van a pedagógiai fejlesztésre.

Ebben a helyzetben abszolút el tudom fogadni a javaslatot.

ELNÖK: Barlai Kati!

BARLAI RÓBERTNÉ: Szakértőként is módom volt mindkét tavalyi pályázatban
közreműködnöm, ezért innen vannak tapasztalataim.

Szerintem nagyon jó az, hogy folytatólagos a pályázat: tavaly megismerték az
intézmények – volt, aki pályázott, volt, aki, nem, de már ismerős dolog -, és végre valami
folytonosság, hogy tudják, ez várható, érdemes ezeket a dolgokat figyelni, amik tényleg fontosak,
amit közvetíteni akar ez a rendelet. Motiválja az iskolákat, hogy használják az országos mérés
adatait az iskola pedagógiai munkájának fejlesztéséhez.
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Szakértőként azt láttam, hogy nagyon nyögvenyelősen indult. A tavalyi évben csak
szakértői munkához lehetett felhasználni ezt az összeget, és valóban, a szakértők nagyon-nagyon
nehéz munkát végeztek, mert egyszerűen nem tudták értelmezni, az intézmények nagy része nem
dolgozta fel az előző méréseket, sőt ki sem értékelték. A folyamatban került sor ezeknek a
feldolgozására, és valóban elkezdték érteni, hogy mit jelent az, hogy fejlesztési tervet készíteni
pedagógiai munkára. Ez egy nagyon nehéz folyamat tehát, de beindult azokban az
intézményekben, akik tavaly nyertek.

Nagyon jó az, hogy most úgy néz ki – úgy értelmeztem -, hogy a 2. § b) pontja az első
oldalon, amit elnyerhetnek azok az iskolák, akik tavaly elkezdték. Ez volt a fő bajuk, hogy azok a
pedagógusok, akik ebben igazán oroszlánrészt vállaltak, a fejlesztési tervet kidolgozták, akik
felügyelik, nem kaphatnak abból a pénzből. Most módjuk van erre, sőt, még új intézmények is
bekapcsolódhatnak.

Néhány dolgot hadd kérdezzek!
A 2. § 1/b pontjában az van az utolsó mondatban, hogy részben majd a minőségfejlesztési

szervezet munkájában részt vevő pedagógusok kiemelt munkavégzéséért járó
keresetkiegészítésére lehet fordítani ezt a pénzt. A vezető részesülhet-e ebből? Mindig probléma,
hogy a vezető saját magának nem adhat, de azért egy vezetőnek nyilván oroszlánrésze van abban,
hogy egy ilyen pedagógiai fejlesztés egy intézményben elindul. Nem tudom, mi lehet a módja,
hogy ő is részesülhessen ebből.

A 3. §-nál merült fel bennem az, hogy egy ilyen pályázatnál szakértőként is probléma volt
kisilabizálni – Karlovitz János említette, milyen nehéz értelmezni az intézményeknek a
jogszabályokat –, hogy mi mindent kell beküldeni. Nagyon jó lenne egy checklistát mellékelni a
végére, mert ráadásul az esélyegyenlőségi feladatokkal kapcsolatos tevékenységük később
jelenik meg. Így tisztán láthatnák a fenntartók és az intézmények, hogy mi az, amit be kell adni
mindkét témához. Azért is fontos, mert most szakértő nélkül is lehet. Ez is jó, hogy ha van
erőforrásuk, akkor nem kell szakértőre fordítaniuk az összeget – de legalább tudják, hogy mit kell
beadni.

A 3. § (2) pontjánál a következő problémáim vannak. A b) pontban úgy képzeljük el,
hogy az egész pedagógiai programot és helyi tantervet kell beadni? Illetve javaslom, hogy ne, ne
kelljen, de így lehet érteni. Nyilván az átdolgozott részt kellene beadni, illetve azt javaslom, hogy
a minőségfejlesztési szervezet készítsen egy beszámolót az átdolgozásról, és jelenítse meg az
átdolgozott részeket.

A 2. § d) pontjában nem derül ki számomra, hogy a fenntartónak kell-e, illetve azt
javaslom, hogy a fenntartó írja meg - hiszen az intézményeknek kell írni vezetői összefoglalót -,
különben az intézményre fogja hárítani, és nagyon jó lenne, hogyha neki is lenne valami feladata.

A g) pontban és a h)-ban is az van, hogy két, illetve egy vezető teljesítményértékelésének
a bizonylatait kell beadni – de hogy legalább két alkalommal értékelt. Itt az a probléma, hogy
nagyon sok ilyen teljesítményértékelési rendszert láttam szakértőként, és általában 2-3 évet
szabtak meg, amikor újólag sor kerül valakire. Tulajdonképpen egy nagyobb tantestületnél – és
most már egyre nagyobbak ezek a tantestületek – nem is lehetséges, hogy minden évben sor
kerüljön az egyes pedagógusok olyan mértékű értékelésére, amit azért ez az anyag is elvár,
szempontrendszerét tekintve, indikátorait stb. Nagyon nagy munka egy ember értékelése – ez
kiderül a konkrét megvalósításokból. Ennek az lesz az eredménye, hogy akik tavaly beadtak két
embert, hogy értékeljék, most újra gyorsan megcsinálják, hogy le tudják adni a pályázatot. Én
értem, az a cél, igazolják, hogy ők ezt folyamatosan használják, de nem sok értelme van. Erre
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nem tudok megoldást, nem tudok jobbat kitalálni, csak ez szerintem megint ilyen mesterséges
dolog lesz: meg fogják csinálni ugyanarra a két emberre, és beadják.

Az adatlapok – mert azokat is használtam tavaly szakértőként. Különösen a
teljesítményértékeléssel kapcsolatos szempontoknál, a 15. oldalon: szövegértés eredményei,
illetve a matematika. Én úgy érzem, itt tantárgyiasítjuk mindjárt a szempontban a matematikai és
a szövegértési kompetenciák fejlesztését, amikor konkrétan utalunk erre. A szövegértés iskolai
eredményeivel kapcsolatos tapasztalatok, és annak dokumentálása, hogy az iskola magyar nyelv
és irodalom tanárai megismerték és elemezték az iskolai szövegértés-tanítás vonatkozásában...
Szerintem a szövegértés minden tanár dolga. Én azt kérném az intézményektől, az lenne a
szempont, tudják-e igazolni tervekkel, hogy valamennyi tanár feladata a szövegértés. Mert
pontosan ennek lenne értelme, hogy ne csak a magyartanár foglalkozzon vele, hanem a biológia
stb. A helyi tantervben, a pedagógiai programban annak kellene megjeleni, hogy ez minden tanár
feladata, és hasonlóan a matematikai kompetencia is: mert technika órán is lehet a matematikai
kompetenciát fejleszteni, statisztikát lehet elemezni stb. Az lenne jó, hogyha tényleg értenék a
tantestületek, hogy ez valamennyiük közös ügye, tehát a szempontokat így javaslom
megváltoztatni.

A 15. oldalon a kizáró okok: ha nincsenek dokumentum-elfogadási jegyzőkönyvek. Ezek
meglesznek, nem ez a probléma. Az is legyen kizáró ok, hogyha valamelyik bírálati szempontra
vonatkozó elem teljesen hiányzik. Néztem a pontszámokat, hogy 0-tól 30 pont: ez úgy is
összejöhet, hogy valamit ezek közül nem ad be.

BRASSÓI SÁNDOR: Súlyszámot fogunk bevinni, nem egységesen fogják kapni, hogy
aki ugrotta a lécet, mindenki annyit kap, hanem vannak, akik ugrották, magasan ugrották –
differenciálni akarunk.

BARLAI RÓBERTNÉ: Differenciálni attól függően kellene, hogy milyen minőségű
anyagokat adnak be. Hogyha valamit nem ad be – mert ezek mind olyan dolgok, amiket ő
elkészíthetett ehhez a pályázathoz.... Jó, ez csak egy javaslat...

A 18. oldalon a táblázatban a bírálati szempontok között, a középső oszlopban, az van,
hogy a teljesítményértékelési rendszer tartalmazzon az egyéni teljesítmények megítélésére...
összhangban cél és szempontrendszert. Milyen célokról van szó? Merthogy a szempontrendszer a
teljesítményértékelési rendszer. Milyen célokra gondolunk? A pedagógiai program céljaira? Mert
ugyanakkor ezt nem kell nekik beadni. Tavaly a pedagógiai program fő célkitűzéseit be kellett
adni, de én ezt elhagynám.

A következő oldalon az e) sorban a második oszlopban: az értékelés kiterjed legalább a
Kt. 40. §-ának (10)-(11) bekezdésében meghatározott területekre... tényeken alapuló, számszerű
adatokat is tartalmaz. Ha jól emlékszem, ez a (10)-(11)-es azzal foglalkozik, hogy meg kell
határozni az intézményértékelés folyamatát ebben a vezetési, tervezési, ellenőrzési, értékelési,
mérési feladatokat. Hogyan? Én azt javasolnám, hogy az IMIP működtetésére vonatkozóan a
tényszerű adatokat. Az intézményeknek évente be kell számolni az IMIP teljesítéséről, tehát hogy
hogyan működtetik ezt a rendszert. Az lenne érdekes, hogy számoljon be adatokkal, hogy hány
órában hány ember foglalkozott ezzel, milyen eredményeik vannak a minőségcélokkal
kapcsolatban. Gondolom, így néz ki egy intézményi beszámoló, amit a fenntartónak minden
évben be kell küldeni. Szerintem ebből kellene összefoglalót készíteni számunkra, illetve a
pályázó részére is.
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ELNÖK: Köszönöm. Hadházy Tibor!

DR. HADHÁZY TIBOR: Köszönöm szépen. Én is kompaktnak, jól kezelhetőnek és jól
összeállítottnak ítélem két olvasat után az anyagot. Egy apró korrekciót javaslok, aztán egy
utópisztikus gondolatot szeretnék megfogalmazni.

ELNÖK: Nem vagy egyedül.

DR. HADHÁZY TIBOR: A 4. 2. pontjában 2007. május 15-e szerepel az adatlap
igénylési dátumaként. Ez a jó?

BRASSÓI SÁNDOR: Természetesen 2008. Ez egy korábbi verzió, már javítottuk. Miután
kiküldtük, még dolgoztunk rajta.

DR. HADHÁZY TIBOR: Az utópisztikus javaslat, kérdés, felvetés pedig a
következőképpen hangzik:

Amikor a testület tárgyalta a Bologna-rendszer pedagógusképzésre vonatkozó konklúzióit
és a 15-ös kormányrendeletet, amely lényegében meghatározza azokat a pedagógus pályaíveket
és szakválasztási kimeneti lehetőségeket, amelyeket a továbbiakban járhatnak útként, és
megszerezhetnek a pedagóguspályára készülők, akkor, emlékszünk rá, kizárólag második
szakképzettségként felvehető szakok között mérés-értékelés stb. tanár is szerepelt. Nekem akkor
is az volt a megjegyzésem, és ettől azóta sem tudtam eltávolodni, hogy valahogy a rendelkezési,
törvényalkotási, rendeletalkotási folyamatnak meg kellene ágyazni ahhoz, hogy ezen
végzettséggel két-három-négy év múlva már rendelkező és feltehetően kijövő pedagógusok
fogadottak legyenek a közoktatásban. Ez a gondolatsor vezeti be azt a javaslatot vagy kérdést,
vajon nem merült-e föl a rendelet készítése kapcsán, hogy itt ennek csírája megjelenjen, olyan
formában például, hogy ennek az összegnek a rovására például akár a 2. § b) pontjához
kapcsolódóan, nem keresetkiegészítés, hanem határozott idejű munkaszerződéssel való
alkalmazás vagy valami más lehetőség jelenjék meg vagy kínálkozzék.

Ugyanezen paragrafus 5. pontja után, a 6. ponthoz kapcsolódóan, hogy kik végezhetik ezt,
hát természetes, hogy például ennek a feladatnak jelentős részét végezhetnék azok a kollégák,
akik frissen képesítettek e területen. (Barlai Róbertné: Nemcsak mérés-értékelés, hanem
fejlesztés.) Értem én, hogy nem teljesen fedi le, csak felmerült, ahogy én ezt kétszer átolvastam.

ELNÖK: Szenes György!

DR. SZENES GYÖRGY: Köszönöm szépen. Az anyag tényleg korrekt, átgondolt, és azt
gondolom, nagyon fontos olyan forrást biztosít a hátrányos helyzetű iskoláknak, akik az esetek
többségében olyan környezetben dolgoznak, ahol azokból a normatívákból egyáltalán nem lehet
kijönni, amelyeket az állam ad, illetve az önkormányzat kiegészít.

Két dologra szeretnék reflektálni: az egyik a Nahalka Pistáé, a másik a Katié.
Pista azt mondja, hogy jó lenne, hogyha ebben az egész rendszerben jobban érvényesíteni

lehetne a hozzáadott értéket. A válasz az volt, hogy jogszabályi háttér hiánya miatt ez nem
nagyon megy. Az általános iskolában még csak-csak lehet hozzáadott értékről beszélni, de egy
szakiskolában egyáltalán nem lehet, hiszen összesen a tizedik osztályban mérik a
cuncimókusokat. Tehát a nyolcadik osztályban mérik aztán meg a tizedikben. A nyolcadikos még
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nem a szakiskolában van, a tizedikes már igen. Hozzáadott értéket vizsgálni e területen
egyáltalán nem is lehet. Az egész országos rendszer változtatására lenne szükség, hogyha a
leghátrányosabb szakiskolai területen egyáltalán hozzáadott értékben szeretnénk gondolkodni. A
gimnázium, szakközépiskola e tekintetben, azt gondolom, eléggé partikuláris.

Katival száz százalékig egyetértek: itt van vezetői minősítési rendszer, a pedagógusokat
most már kötelező minősíteni. Ha azt nézzük, hogy egy átlagosan 50 fős tantestületben milyen
gyakran lehet pedagógust minősíteni, azt kell mondanom, hogy egy normálisan működő
iskolában – és van némi tapasztalatom – azt lehet körülbelül elvárni, hogy az összes szóba jöhető
pedagógust egy vezetői ciklusban mérjék. Tulajdonképpen átlagosan tíz pedagógus értékelése
lehet elvárható normális módon egy intézményben. Kampányszerűen persze mindent lehet
csinálni, csak akkor semmi értelme nincsen. Ha a normál iskolai működésben gondolkodunk, egy
vezető öt évre kap megbízást, az a dolga, hogy öt év alatt minősítse a kollégáit. Ezt nem lehet egy
vagy két év alatt megcsinálni.

Az anyag többi részét korrektnek tartom, köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönjük. Újabb jelentkező hozzászólásra? (Nincs.) Parancsolj, Sándor!

BRASSÓI SÁNDOR: Próbálok sorban válaszolni.
A keret 600 milliós és 1,1 milliárd forint, tehát összesen 1,7 milliárd forint. A tavalyi

évben ez 1,3 milliárd volt, tehát az Országgyűlés emelt rajta.
Vannak az esélyteremtő, hátránykompenzáló intézkedések, és vannak, amelyek az

innovatív, jól működő, élen járó iskolákat támogatják, és azoknak adnak különböző
többlettámogatásokat. Akár az NFT-t nézem, ott is rengeteg olyan intézménytámogatásra
pályázhatnak a fenntartók, akik innovatívak voltak, jól működtek, pedagógiai eredményeik voltak
– tehát nyilván megvan a másik oldalon is egy csomó olyan kormányzati intézkedés, ami a
kimondottan jól teljesítőket díjazza. Egyébként ezen rendeleten belül is, hiszen a 2. § arról szól,
hogy a teljesítménymotivációs rendszernél azok a fenntartók, azok az intézmények kapjanak
támogatást, akik be tudják mutatni, hogy ők innovatívak voltak, jól működnek, jól működő
pedagógusértékelési, teljesítményértékelési rendszerük van. Tehát a rendelet egyik fele
kimondottan a jókat támogatja, a már jól működő gyakorlattal rendelkező iskolákat. A másik
része meg valóban arról szól, hogy akik átlag alatt teljesítenek, azokat segíteni kell.

A tankönyvekkel kapcsolatban is van egy összefoglaló, hiszen az előző évi mérés
háttérkérdőívében volt olyan kérdés, hogy a szövegértés és a matematika vonatkozásában a
tanulóknak meg kellett jelölniük, hogy mely tankönyvet használják. A részletes jelentés még nem
készült el a 2006. évi mérésről, csak a gyorsjelentést kapta meg a testület is, de készül. Lesz tehát
adatunk arra, hogy azok az iskolák, akik nagyon jó szövegértési produktumot adtak le, vagy
gyenge matematikai eredményt, átlag alattit stb., milyen tankönyvet használtak. Erre gondoltunk,
és két-három évvel ezelőtt beletettük a háttérkérdőívbe. Ezt pont én kezdeményeztem.

István, hogy a szociális helyzet szerint kapják... Országosan látjuk a beérkezett
háttérkérdőívekből iskolatípusonként, telephely, településtípus alapján is, hogy milyen a tanulók
szociokulturális háttérváltozója. Magyarul: iskolatípusokra, településtípusokra egészen jó
áttekintésünk van. Nagyon jól látszik, hogy az iskolákban egyrészt a pedagógiai munka és a
szociális háttérváltozó és egyéb tényezők eredményeképpen elért kompetenciamérési pontszám
hol alacsony – ezeket elmondtam az előbb. Egyébként való igaz, hogy a szociális háttérváltozók
is ilyen értelemben ezekhez nagyrészt hasonlók. Valóban, általában a szakiskolákban vannak a
legsanyarúbb sorsú gyerekek, a legalacsonyabb jövedelemmel, legalacsonyabb szülői
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végzettséggel, és ezek a kistelepüléseken vannak. Tehát ez a dolog valóban illeszkedik, de azt
nem mondhatjuk el, hogy itt kimondottan teljesítménytől függetlenül történik az intézmények,
fenntartók „jutalmazása”. Ez azért nem egészen így van. A pedagógiai hozzáadott értéktől
független, nem a teljesítménytől, hiszen továbbra is az alacsony teljesítmény miatt kapják a
támogatást. Alapvetően igaz, hogy ahol a teljesítmények alacsonyak, ott általában a szociális
háttér is rosszabb. Ez a pályázat valóban erről szól. Vannak más támogató rendszerek, itt
megpróbálunk ezeknek az intézményfenntartóknak többlettámogatást adni azért, hogy ők a
pedagógiai eredményességben is próbáljanak előrelépni. Az intézmények körében van, ahol a
pedagógiai eredményesség valóban jobb, átlag fölötti – mondhatjuk, hogy nagyon pozitív a
hozzáadott érték -, mégis átlag alatt vannak, mert annyira mélyről kezdik, így nekik még nem árt
a támogatás. Hiszen a támogatás nem feltétlenül pedagógiai dolgokra, hanem a tanárok
támogatására, az adatkezelésre – beírtuk, hogy mire használhatja föl: ebben nagyon sok
intézményi fejlesztésre van lehetőség.

Kati, nagyon sok jó dolgot mondtál. Ha ezeket leírnád, megpróbáljuk megnézni – bár
jegyzeteltem. Nem megyek mindegyiken végig, de azt gondolom, ebből nagyon sok dolog
beilleszthető, és akik ebben szakértőként részt vettek, amúgy is jól látták a tavalyi évinek a
bizonytalan pontjait, amiket esetleg pontosítani lehet.

A tartalmi keretet most beírtuk, hogy meg kell vizsgálni, be kell mutatni - a 3/2002-es
miniszteri rendeletbe tavaly tettük be -, hogy a matematika és a magyar szövegértés tanterve
visszaköszön-e. Nem véletlen, hogy ezt én írtam bele. Egyszerűen azért, mert bárhol járok az
országban, és megkérdezem az igazgatókat, nagy részüknek fogalmuk nincs arról, hogy a 3/2002-
es miniszteri rendelet tartalmaz tartalmi keretet is. Le van írva, hogy a matematika és a
szövegértés tekintetében mi a fészkes fenét fog vizsgálni a kompetenciamérés. Ha ő sem ismeri,
akkor hogy várhatnánk el, hogy az iskola készüljön rá egy kicsit a kompetenciamérésre. Van az
érettségi követelményrendszer – az egy dolog. Van a NAT – az egy dolog. Vannak a
kerettantervek – az egy dolog. De hogy közben van egy tartalmi keret, ahol le van írva, hogy a
szövegértés mit vizsgál a 6., 8., 10. évfolyamon, a matematika mit vizsgál, ezt a matektanárok
végképp nem tudják, nem is hallottak arról, hogy tartalmi keret. Ha megnéznék, ha ismernék,
lehet, hogy azt mondanák, de jó, hogy van ez, mert én tanítok egy csomó fogalomrendszert, meg
súlyozok, hogy arányok, mértékek stb., hatodikban, miközben jól láthatóan nem jó helyen
csinálom, vagy nem megfelelő arányban, mert lehet, hogy a gyerekeim jól tudnak százalékot
számítani, ugyanakkor a valószínűségben rosszul teljesítenek.

Ez elsősorban nekik szól. Egyébként meg azt gondolom, hogy ha egy tantestület ezt
végigbeszéli, és ha a jegyzőkönyvet bekérjük – ott ülnek a többiek is, tehát csak-csak lejön nekik
is az, hogy a szövegértésben egy biológiatanárnak is dolga van például. Ez a cél, hogy alapvetően
mindenki ismerje meg.

Kimondottan arról szól, hogy rászorítsa az intézményeket, hogy van itt egy tartalmi
szabályozó elem, a tartalmi keret, ami a PISA-ra épül, és ezt nem ismerik az iskolák. Aki
megnézi ezt, talán leesik neki, hogy tegye meg.

Sok mindent el tudok fogadni abból, ami elhangzott:
A checklistet teljesen, hiszen a támogatási oldalra fölkerül mindig egy szöveg a

fenntartónak, hogy megjelent a pályázat, mit kell benyújtani – most is feltesszük. Nem a
rendeletbe tesszük bele, mert az Igazságügyi Minisztérium komoly nyomást gyakorol ránk, hogy
minél tömörebb, rövidebb legyen, és – Karlovitz Jánosra nézek – ezáltal persze az iskolák
számára kevésbé érthető is lesz, de a jogszabály egy ilyen fajta műfaj. Nekem is nagy nehézséget
okoz, amikor megfogalmazzuk.
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A teljesítménymotivációt pontosítani fogjuk, én azt gondolom, ezt lehet.
Tibor, a rendes anyagban a dátum javítva van. Nem terveztük, hogy kiterjesszük a nem

pedagógus munkakörben levőkre és a pályakezdőkre. Ez a dolog ennél sokkal komplexebb:
kimondottan azokat szeretnénk elismerni, jutalmazni, bevonni ebbe, akik már az intézményi
minőségirányítási programban részt vesznek. Ez nem olyan egyszerű dolog. Szeretnénk, hogyha
lenne az iskolában a tantestületnek egy olyan magja – természetesen az igazgatóval vagy
valamelyik vezetővel együtt -, akik ezeket a jelentéseket rendszeresen megvizsgálják, figyelik az
elmozdulást, hogy valóban van-e hozadéka a pedagógiai erőfeszítéseknek. Az igazgatót lehet
jutalmazni, semmi nem tiltja, hiszen hangsúlyozom: a fenntartó pályázik, nem az iskola. Benne
van, hogy lehet szakértő bevonása nélkül megtenni, de azt gondolom, az iskolák egy jelentős
részében, amelyek amúgy is annyira alulteljesítenek és elmaradottak, önmagukban egy ilyen
rendszerből nehezen tudnak külső szakértő nélkül kikászálódni. Ez nem egy vélemény alapú
dolog, itt adatokat kell elemezni, bemutatni, összefüggéseket föltárni. Ahol ezt még nem
csinálták, azt gondolom, a fenntartó jól teszi, hogyha keres hozzá szakértelmet.

A hozzáadottérték-vizsgálattal, Gyuri, én is abszolút egyetértek: nagyon nehéz dolog.
Hogy lehet-e minősíteni évenként a tanárt? Szerintem lehetne, de igazgatóként te jobban meg
tudod ítélni nálam. Az a célunk, hogy legyen, tehát ha van ilyen, a tárca kimondottan szeretné ezt
üzenni, hogy rendszeres értékelő munka legyen.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönjük a választ. Van-e viszonválasz vagy újabb kérdés? (Nincs jelentkező.)
Akkor fölteszem szavazásra a kérdést. A beterjesztett anyagot és a hozzá fűzött kiegészítést
elfogadja-e az Országos Köznevelési Tanács? (17) Ki nem fogadta el? (Nincs ilyen.) Ki
tartózkodott? (Nincs jelentkező.) Akkor köszönjük szépen, ez egyhangú.

Áttérhetünk második napirendi pontra. Parancsolj!

BRASSÓI SÁNDOR: A második napirendi pont a szakmai vizsgák lebonyolítására
nyújtandó támogatás lebonyolítási szabályait tartalmazza. Ehhez azért nem fűznék nagyon sok
kommentárt, mert ez egy évek óta működő, jól bevált rendszer. A tavalyi évben gyakorlatilag
szinte ugyanígy futott, két változás van. Az egyik, hogy nem kell befizetni az 5 ezer forintot itt
sem a fenntartónak – ami egy jó dolog az iskolák, a fenntartók számára -, a másik viszont, hogy a
benyújtás rendje egy kicsit megváltozott. A dolog itt is egyszerűsödik, mert gyorsabbá válik.
Tavaly Szebedy Tas megkérdezte, hogy a megkezdett vizsgákra is érvényes-e. Akkor nem tudtam
válaszolni, de akkor is érvényes volt, most is az. Tehát ha a tanuló jelentkezik, ezzel dolog van,
feladat van, erre lehet igényelni.

ELNÖK: Kérdés? (Nincs jelentkező.) Hozzászólás? Horn György!

HORN GYÖRGY: Az elmúlt években is azzal volt probléma, hogy ha egyes
intézményeknél akár apróbb-nagyobb határidő-csúszások vagy olyan problémák voltak, amiket
konkrét intézményekben nevesíthetően egy vagy két ember elkövetett, és az egész intézmény
elesett a támogatástól. Konkrét esetek voltak. Lebonyolította a vizsgát, végigcsinálta, és nem
kapott támogatást, mert nem április 5-ére nyújtotta be a listát, hanem mondjuk 12-re. Hogyan
lehetne ezt a problémát feloldani? Nincs rá válaszom. Tudom, hogy vannak határidők, jogvesztő
hatállyal is, de tekintettel arra, hogy itt ezer iskoláról van szó, van-e erre valamilyen eljárás?
Másfél-két millió forinttól esett el az iskola, és van 80-90 tanár... Egész konkrét problémák után
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rohangáltam tavaly ilyen ügyekben. Nevesíthető, hogy ki hibázott, csak az egészet azért másként
érinti. Nem ugyanazokat érinti, akik elkövették. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. További? (Nincs jelentkező.) Sándor?

BRASSÓI SÁNDOR: Erre van egy nagyon egyszerű válaszom, meg egy bonyolultabb.
Az egyszerű válaszom az, hogy van egy rakás jogszabály, amely előírja az állami pályáztatási
pénzek között a pályázóknak juttatott összegeket, pályázati szabályokat. Ezek a szabályok
nagyon merevek, hiszen egy-egy hiány pótoltatására lehetőség van, ennek minden jogszabályban
benne kell hogy szerepeljen, de az Igazságügyi Minisztérium, a Pénzügyminisztérium
ragaszkodik hozzá, hogy a benyújtási határidő jogvesztő legyen. Holnap lesz az érettségi
jelentkezés határideje, a középfokú felvételi és beiskolázás határideje. Az ember úgy van ezzel,
hogy próbál rákommunikálni, próbálja hangsúlyozni, tudnak róla a fenntartók, nem új dolog – de
ahol nem figyelnek rá, elfelejtik, nem adják be, ott gond van, hiszen nem lehet lebonyolítani, ha
itt megengedő passzusok vannak. A végén a Kincstár meg maga az ÖTM nem tud utalni, mert
belecsúszik az év végi zárásba, és veszélyezteti az egész rendszert. Azt gondolom, hogy aki
pályázik, igényel, rá nézve kell hogy ez fegyelem kérdése legyen, odafigyelés: belső szabályzatot
kell alkotni egy fenntartónál, egy önkormányzatnál. Tudnia kell, hogy megjelennek az 5. számú
melléklet szerinti rendeletek március 15-éig, ki kell írni egy táblázatot – határidő, benyújtás, és
az iskola beküldi. Ne haragudj, nem tudok mit mondani erre, mi nem tehetünk erről. (Horn
György: Nem ez a problémám, de mindegy!) Szerencsére nem volt sok ilyen. Pontosan tudjuk,
ahol a fenntartó jelezte, hogy ilyen-olyan okból, ezt is lehetett mérlegelni, hiszen volt
fenntartóváltás, átszervezés, sok minden más. Ezeket most bele is tettük. Ez fontos dolog, mert az
összes rendeletünk kiegészült egy olyan résszel, ami most szabályozza azt, hogyha a fenntartó
jogutóddal, jogutód nélkül, átszervezéssel, telephelyek stb. Ezek benne vannak most, ez teljesen
egyértelmű. Ott van, hogy a kapott támogatást ilyen esetben a fenntartónak nyolcnapos
határidővel jeleznie kell a támogatáskezelőnek, a megjelölt céllal, és ilyenkor a támogatás
felhasználható az új, összevont, átalakított intézményben. De ha ezt nem teszi meg a fenntartó,
akkor nem jogszerű a felhasználása, és vissza kell fizetnie. De nem sok ilyen volt tavaly, pláne
ennél a rendeletnél. Talán ha hat ilyen volt az országban.

ELNÖK: Elfogadtad a választ?

HORN GYÖRGY: Tudomásul veszem.

ELNÖK: Meghallgattuk, élvezettel meghallgattuk a választ.
Szavazásra teszem fel a kérdést. Aki az előterjesztést a válasszal együtt elfogadja, tegye

fel a kezét! (Szavazás.) Egyhangú igennek látszik. Van-e, aki tartózkodott? (Nincs.) Van-e, aki
ellene szavazott? (Nincs.) Akkor egyhangú szavazással elfogadtuk. Köszönöm szépen.

Következő napirendi pontunk. Előadó: Hadházy Tibor.

DR. HADHÁZY TIBOR: A tisztelt tanácsot szeretném néhány mondatban tájékoztatni az
elkészített anyaggal kapcsolatban, az alábbiakról:

Úgy gondolom, egy testület sem működhet huzamosabb ideig ügyrend – lánykori nevén:
szmsz – nélkül, ezért az elmúlt év őszén a Digitális Tananyag Minősítő Bizottság is elkészítette,
átdolgozta, megtárgyalta azt az ügyrendet, ami pillanatnyilag a tanács asztalán fekszik.
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Időközben azonban átdolgozásra került a tankönyv- és taneszközrendelet, amely néhány napja,
egy-két hete látott végleges formájában napvilágot, és némileg módosította a digitális tananyagok
jóváhagyási rendjét. Pontosabban, e műveletsorban a bizottság szerepét korlátozta, hiszen egy
államigazgatási eljárás részévé tette, és a bizottság munkáját súlypontosan a minősítéssel
kapcsolatos dokumentumok elkészítésével, tanácsadó tevékenységgel stb. ruházta fel. Ezért,
vállalva és jelentve azt, hogy ezt az ügyrendet a Digitális Tananyag Minősítő Bizottság elfogadta,
jóváhagyta korábbi ülésén, azt javaslom, hogy az Országos Köznevelési Tanács egy év
időtartamra hagyja jóvá ezt az ügyrendet, mert a megváltozott rendelet indokolja, hogy bizonyos
pontokon – három ponton – majd módosítás következzék be.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. Kérdés? (Nincs jelentkező.) Hozzászólás? János!

DR. KARLOVITZ JÁNOS: Volt szerencsém a digitális bizottsággal találkozni: a
Tankönyv és Taneszköz Bizottsággal tartottunk közösen megbeszélést. Egy remek társaságot
ismerhettem meg, hozzáértő szakemberekkel, kiválóan vezeti Hadházy Tibor – aki, szerencsére,
benne van a tankönyvügyben is, tehát átlátja az egészet. Ezt a szabályzatot nyilván minden
további nélkül elfogadhatjuk.

Nekem egy megjegyzésem volna – nem is ehhez a szabályzathoz, hanem egyáltalán a
digitális dolgokhoz. Mostanában érzek az országban egy olyan hangulatot, egy olyan felhangot,
ami szerencsétlen: szembeállítja a digitálist a nyomtatottal, a tankönyvvel, és ezt egész magas
körökben is hangoztatják, hogy majd felváltja nemsokára a tankönyvet a digitális, és minden
digitális lesz. Két testvérről van szó. A nyomtatott és a digitális nagyon jól kiegészítik egymást,
ha mi együtt használjuk, együtt alkalmazzuk. Nem érdemes szembeállítani a kettőt, hanem a
testvériségét kell hangoztatni, és azt, hogy együttesen.

Nem is szóltam volna, hogyha ennek nem volna olyan következménye például, hogy
amikor forrásokat vagy támogatásokat osztunk, akkor egy oldalon a nyomtatottak olyan
hátrányba kerülnek, hogy fantasztikus, minden, ami nyomtatott, az elavult, ósdi, és semmi, és túl
drága – pedig össze lehet hasonlítani, számokkal -, és minden, ami digitális, egyből jó. Az
egyoldalú, dogmatikus szemlélet ellen szólok.

Ez nem erre a bizottságra vonatkozik – elnézést, hogy itt mondtam el -, mert a bizottság
nagyon jól érzi, hogy együtt vagyunk, hogy a kettő kiegészíti egymást, tehát pont itt minden
érthető, világos, és melegen javaslom, hogy támogassuk Hadházy Tibor javaslatát és az
előterjesztést.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Más hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Akkor szavazásra
teszem fel a kérdést. Aki jóváhagyja az előterjesztést... (Dr. Szenes György: És egy évre!) Az
előterjesztés kiegészítésében szó volt róla. (Szavazás.)

Ez egyhangú igennel történt, köszönöm szépen.
Még kettő van, következik a szakképzési bizottság működési rendjére vonatkozó

előterjesztés. Parancsolj!

DR. SZILÁGYI JÁNOS: Ez egy új bizottság. Kétszer tanácskoztunk, ebből az egyiken
összeállítottuk ezt a javaslatunkat, ami itt látható. A fő célunk az, hogy a határterületeken
próbáljuk meg az együttműködést elősegíteni a közoktatás és a szakképzés között. Az a
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véleményünk, az az álláspontunk, hogy csak akkor tudunk előrelépni, hogyha a két határterületen
egyfajta konfliktuskezelés alakul ki.

Tervezzük, hogy hamarosan tartunk egy újabb ilyen munkabizottsági ülést, ahol az észak-
pesti tiszkbe szeretnénk elmenni, hogy saját tapasztalatokat szerezzünk.

Ennyit szerettem volna elmondani.

ELNÖK: Köszönöm. Kérdés? (Nincs.) Hozzászólás? (Nincs.) Akkor szavazásra teszem
fel a kérdést – nem is kell megfogalmazni, nincs mit javítani. (Szavazás.) Egyhangúlag
elfogadtuk.

A következő az Országos Érettségi Vizsgabizottság ügyrendje, Horn György
előterjesztésében.

HORN GYÖRGY: tizenkét éve működik az érettségi bizottság, és azt kérem, hogy
hagyják jóvá.

ELNÖK: A múltat is. Van-e kérdés a bizottság elnökéhez? (Nincs.) Akkor szavazásra
teszem fel a kérdést. (Szavazás.) Köszönöm szépen, ez egyhangú.

Parancsolj!

DR. SZABADOS LAJOS: Tisztelt Tanács! A Tankönyv és Taneszköz Bizottság nevében
szeretnék szólni. Az új tankönyvrendelet, amely január 1-jétől lépett életbe, kivette a
tankönyvbizottság kezéből az egyes tankönyvek elbírálásának lehetőségét, hiszen nagyon sok
december 31-éig beérkezett és fel nem dolgozott tankönyvünk van, és ezeket nekünk az akkor
vonatkozó tankönyvrendelet szerint el kell bírálnunk. Csak akkor lesz értelme új ügyrendet
csinálnunk, amikortól ezekkel már nem foglalkozunk, ezért nincs itt a miénk – csak hogy a tanács
tudjon róla. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm, ezt tudomásul vettük.
Szeretnék beszámolni arról, Trencsényi kollégánk hozzám is fordult, hogy a TKB

ügyrendjét addig nem tudja véglegesíteni, ameddig az Oktatási Hivatalnak nincs nevesítetten
felhatalmazása arra, hogy az akkreditáció ügyeit intézze. Ez ügyben három címzettnek küldtem a
Trencsényi tanár úr leveléhez igazodó megerősítő kérést. Erre vonatkozóan egy olyan választ
kaptunk Kosinszky Zsuzsától, amelyben tájékoztattak bennünket arról, hogy ennek a
felhatalmazásnak a kodifikálása – tehát, hogy végülis a kerettantervek jóváhagyásának legfőbb
grémium az Oktatási Hivatal, tekintve, hogy a SuliNova mint olyan, megszűnt, és ezt a funkciót
az Oktatási Hivatal örökölte – folyamatban lévő tárgyalás, illetve fölvették a kapcsolatot, és
ennek semmiféle akadálya nincs. Egyetértés volt ezzel.

Ezt a levelet elküldtem Trencsényi Lászlónak, azzal, hogy remélem, most már meg van
nyugodva – ez a reményem nem egészen volt megalapozott, lévén, hogy a referensek
honoráriumának a fedezete nincs meg, tehát az Oktatási Hivatalnak nem egyszerűen arra
vonatkozóan kell felsőbb utasítást vagy felkérést, felhatalmazást kapnia, hogy ezt a funkciót
ellássa, hanem az ehhez szükséges pénzügyi fedezettel is rendelkeznie kell.

Erről szerettem volna beszámolni, és gondolom, ha ezzel kapcsolatban valamit sikerül
tisztázni, akkor a következő ülésre várhatjuk Trencsényi tanár úrtól is az ügyrendet.
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DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Előzetes normakontrollon van nálad, a minisztériumban és
az Oktatási Hivatalban az ügyrend tervezete. Az ok nemcsak a pénzügyi história, hanem a
programcsomag mint olyan. Az Oktatási Hivatal tagadja. Jó, szólt Hiller István az utcasarkon
Bakonyi úrnak, hogy „Gyerekek, csináljátok már meg ezt a programcsomagot is!”, de egy
Oktatási Hivatal egy ilyen utcasarki beszélgetésre azt mondja, hogy „a csajokról szoktunk
beszélni az utcasarkon”. Teljesen jogos az Oktatási Hivatal sprőd magatartása, hogy ő akkor
inhalálja a programcsomag-akkreditációt mint feladatot magához, ha erre a főnöke hivatalosan
felszólítja. Erre a gesztusra vár az Oktatási Hivatal, miközben de facto működik, csak
ügyrendben nem vállalja magára a feladatot.

ELNÖK: A csajokat kihagyjuk, meg az utcasarkot – egyébként teljesen konform.

KOSINSZKY ZSUZSA: A következő ülésre nagy valószínűséggel be lehet nyújtani.

ELNÖK: Megnyugtató választ fog kapni Trencsényi tanár úr – Zsuzsának ez a szóbeli
információja -, illetékeseknél van. Én értem, hogy a megnyugtató szóbeli szövegek nem
jelentenek az Oktatási Hivatal számára felhatalmazást. A következő ülésre itt lesz az anyag, amit
te akkor tudsz beterjeszteni, hogyha erre vonatkozóan az Oktatási Hivatal hivatalos garanciái
rendelkezésre fognak állni.

Akkor „Egyebek”. Ennek keretében csak azt a tájékoztatást szeretném adni, hogy itt is
megköszönöm Hunyady Zsuzsának a közreműködését abban, hogy a legutóbbi határozatunknak
megfelelően, az oktatási, illetve felsőoktatási intézmények vezetőihez eljuttatta az OKNT
határozatát, álláspontját. Ez kiment az összes címzettnek, akiknek Zsuzsa javasolta, úgyhogy ezt
a penzumot teljesítettük.

Van-e más? Trencsényi László!

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Nekem van.
Egyrészt a nyilvánosság előtt megkövetem az elnököt, és most másodszor is, előre, hogy

nem róla van szó. De akkor sem vet jó fényt az OKNT-re, hogy a 2007. október 26-ai közlemény
az utolsó a honlapon. Ennél mi felfokozottabb tempóban dolgozunk, őszülünk és aszalódunk,
megérdemelné a nyilvánosság, hogy erről naprakészebben tudjon. Ezzel én nem az elnök terheit
akarom növelni, hanem egy olyan megoldást keresnék, amelyik ebben az ügyben lehetőséget
adna egy gyorsabb reagálásra.

Újra felvetem azt a megoldást, hogy voltaképpen minden napirendnél megjelenik
valamelyikünk egy kicsit aktívabban - vagy proaktívabban -, még akkor is, hogyha ezt a
témagazdaságot elvetettük annak idején, de lappangva mégis működik. Amikor lezárunk egy-egy
napirendet, az állásfoglalásban döntsünk arról, ki az, aki arról a napirendről azt az öt mondatot
megfogalmazza, ami a kommüniké nyersanyaga lehet, és akkor az elnöknek tényleg nem az a
dolga, hogy éjszakákon át a jegyzőkönyvet bújja, hanem három nap múlva ott van a kezében egy
olyan nyersanyag, amiből csak össze kell szerkeszteni a kommünikét.

ELNÖK: Trencsényi Lászlótól én kaptam egy teljesen jogos sürgetést arra vonatkozóan,
hogy bizonyos közlemények nem készültek el, illetve nem kerültek fel a honlapra. Nem nagyon
szükséges mentegetőznöm, csak szeretnék arra emlékeztetni, hogy közben két ízben voltam
kórházban, és egy alkalommal e miatt az ülést sem én tudtam levezetni. Ez motiválta. Nem
állítom, hogy teljes mértékben indokolta, de meglehetősen le voltam fékezve.
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Egyébként elkészült, és szerintem ma vagy holnap a honlapon kell lennie. Egyrészt
pótlólagosan, másrészt egy összefoglaló közleményt fogalmaztam meg az OKNT 2007. negyedik
negyedévi üléseiről – ez egy tízoldalas közlemény -, amit tegnap továbbítottam, abban a
reményben, hogy ti már megkaptátok legalább elektronikusan.

KOSINSZKY ZSUZSA: Kiküldtem, és ma reggel megismételtem, mert sokaktól jött az a
visszajelzés, hogy tegnap nem kapták meg.

ELNÖK: Ezt részben magyarázatnak, részben önkritikának is szánom, hogy nem tudtam
teljesíteni időre a közlemények közzétételét.

DR. SZENES GYÖRGY: Szabad lenne? – mert olyan hamar végeztünk ma... (Derültség.
– Közbeszólások.)

Tényleg nagyon fontosak voltak ezek a mai előterjesztések – valószínűleg. Én azt
gondolom, hogy az OKNT-nek messze nem ez a feladata. Én nagyon boldog lennék, ha az elnök
úr visszautasítaná ezeket a véleményezésre átadott rendeleteket, jogszabályokat. Ha ezt
megkapjuk, nagyon jó, ha erre van valakinek mondandója, nagyon jó, de hatáskörünk ebben a
jóváhagyásban úgysincsen. Nem olyan horderejű dolgok, amire az OKNT rendes ülését össze
kellene hívni. Azt gondolom, számos olyan téma van, amit alaposabban tárgyalnunk kellene.
Nem hiszem, hogy ezek lennének azok. Én azt javaslom, az elkövetkezőkben nem ilyen
jogszabályok véleményezésével kellene foglalkoznunk, még talán ilyen rövid időt sem érdemes
erre ráfordítani. (Barlai Róbertné: Munkaterv kellene.) Igen, kéne munkaterv, kellene, hogy
valami történjék olyan nagyon fontos dolgokban, amibe, azt gondolom, érdemes lenne időt,
energiát feccölnünk, ami távlatosabb, fontosabb dolgokról szól, és nem rendeletértelmezés.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: A munkatervre vonatkozóan: leültem Brassói úrral az első változatról
egyeztetni, amikor jó néhány, általunk kért vagy betervezett témát nem tudott még jóváhagyni,
mert a minisztérium terveiben ezek még bizonytalan időpontokkal szerepeltek. Ma tisztáztam
vele azt, hogy remélhetőleg a minisztériumban mindenféle személy- és pozíciócserék
következtében már tartunk ott, hogy egy rendes ütemtervet tudunk csinálni. Megegyeztünk
abban, hogy én megpróbálok ülés után vele egy időpontot egyeztetni, amikor ezt fixálni tudjuk,
és a következő ülésre egy legkésőbb a tanév végégig szóló ütemtervet – de én nagyon remélem,
hogy a szeptemberrel kezdődő időszakra vonatkozóan is néhány témát – leteszünk.

Amikor átolvastam ezt az előterjesztést, teljesen azonos volt a véleményem a Gyuriéval,
de amikor végighallgattam azokat a kiegészítéseket és korrekciókat, amiket az OKNT tagjai most
ehhez fűztek, elbizonytalanodtam abban, hogy teljesen fölöslegesen volt-e itt ez a szöveg.
Ugyanis többször megéltem már azt a negatív élményt, hogy amikor nagyon alapos vita után
bizonyos irányelveket, koncepciókat elfogadtunk, amikor a jogszabály-szövegezési procedúrán
keresztülment a dolog, akkor vagy gellert kapott, vagy nem minden köszönt abban vissza.

Én tehát kicsit revideálom azt az előzetes fenntartásomat, hogy ez nem ránk tartozik.
Szívesen támogatnék azonban egy olyat, hogyha ezzel egyetértetek – miután maradt egypár
percnyi időnk, beszéljük meg -, hogy ilyen esetben esetleg nem napirendre tűznénk, hanem
kifejezetten írásos véleményt, szövegkorrekciókat kérnénk, amit eljuttatnánk az előterjesztőkhöz,
és e miatt akkor nem kellene összeülnünk.
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HORN GYÖRGY: Kivéve, hogyha történetesen vita van.

ELNÖK: Hogyha olyan, akkor az előterjesztő, aki a szöveget fogalmazta, kérheti, hogy
mert annyira nem stimmeltek a hozzászólások, nyilvános vitában megvédhesse vagy
pontosíthassa.

HORN GYÖRGY: Erről most szavazzunk, elnök úr!

ELNÖK: Azzal, amit én most mondtam, egyetértetek? Tehát az ilyeneket írásban kapjuk,
hozzászólás írásban, és ha nincs nagy gond, ebben maradunk, ha van, összeülünk. Ki az, aki
egyetért? (Szavazás.) Köszönöm. Tartózkodás? (2) Ellenvélemény? (1) Trencsényi László –
megfogalmaznád?

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Ezt azért végig kellene gondolni, és ki kellene dolgozni
ennek a mechanizmusát, ügyrenddel kombinálva – és tulajdonképpen mégiscsak ott vagyunk, az
elvetélt referensi gondolatnál. Mert akkor kellene egy ember, akinek az a dolga, hogy a beérkező
vélemények alapján egy olyan javaslatot tegyen az ülésre, hogy „a beérkezett javaslatok alapján
megállapítom, hogy...”. Ez nem elnöki feladat, nem azért, mert kétszer kórházba mész, Feri,
hanem nem gondolom, hogy elnöki feladat. Az elnök mérlegelje, hogy az előterjesztő hogyan
látja ezt a dolgot, és akkor nekünk van egy félflekkes előterjesztésünk bármelyik minisztériumi
vitaanyagról vagy véleményezési anyagról.

Én most csak rögtönzök, de arra szeretnék utalni, hogy szánjunk erre, ha nem is egy
vitanapot, egy olyan döntést, amikor ennek az algoritmusát végigzongorázzuk.

Most már le vagyok szavazva, mindegy, de én így gondolom.

ELNÖK: Parancsolj, Tas!

DR. SZEBEDY TAS: Egy kiegészítő javaslatom lenne: hogyha három OKNT-tag úgy
gondolja, hogy egy témakörnek napirendre kell kerülnie, akkor hívjuk össze. Hogyha problémát
látunk benne, összehívható, ha nem látunk, és írásbeli javaslattal kiegészíthető, szerintem igen
jelentős időt lehet vele megtakarítani.

ELNÖK: Barlai Kati!

BARLAI RÓBERTNÉ: Kérdezni szeretnék valamit. Hogy a munkatervünket egyeztetni
kell a minisztériummal, ez az egyik oldala a dolognak, de önálló témákat nem szabhatunk?

ELNÖK: Dehogynem! Csak arra vonatkozott a minisztériummal való egyeztetés, hogy
szerettem volna előzetesen kivédeni azt, hogy mi tíz nappal az OKNT-ülés előtt megkapjuk
Kosinszky Zsuzsától egy miniszteri aláírással azt a kérést vagy javaslatot, hogy mit tárgyaljon az
OKNT. Egy kicsit rögtönzötté vált az OKNT napirendjeinek az összeállítása azért, mert a
minisztérium kéréseit ezzel kapcsolatban túl későn kaptuk meg. Ha sikerülne egy előzetes
egyeztetést lebonyolítani – Brassói úrral én ezt most megbeszéltem, hogy ezt a vasat addig fogom
ütni, ameddig nem lesz kovácsolható fegyver, hogy már a hasonlatnál maradjak -, ezt
megpróbálom. Én pont azt szeretném kivédeni, hogy tíz nappal előbb kérdezem Zsuzsát, van-e
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már valami, és akkor mondja, hogy most érkeznek be a javaslatok. Kicsit az az érzésem, hogy
néha kínjukban...

A másik pedig – amit nem kifejezetten így szerettem volna fogalmazni -, hogy én azt sem
tartom nagyon elfogadható gyakorlatnak, hogy a minisztérium bizonyos rendelkezéseit az
OKNT-vel legitimáltatja. Mert egy kicsit ennek az a látszata, mintha nem egészen a saját
nevében adná ki. Hogyha van egyeztetési kényszer, az rendben van: az előzetes vélemények
alapján megfogadja vagy nem fogadja – ahogy előzetesen elmondtam -, és ha vitatja, és kéri,
hogy összehívjuk e miatt az ülést, akkor összehívom.

Ami ezt a referensi rendszert illeti, én nagyon méltányolom, hogyha bevezetjük, bár néha
nehezen tudom ezt a javaslatot operacionalizálni. Nem tudom, hogy egy menet közben felmerülő
igénynek ki lesz a referense: én jelölöm ki, vagy pedig akkor én, ha menet közben jön? Ha
megvan az ütemterv, és jóvá van hagyva, akkor meg tudunk egyezni abban, hogy ki vállalja,
vagy kire testáljuk a referensi tisztséget. De a menet közben beérkező kéréseknél vagy
kívánalmaknál – hiszen ezek elég gyorsan szoktak bekövetkezni -, nem tudok jobb megoldást,
mint hogy én vagyok kénytelen ebben az ügyben funkcionálni.

Laci!

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Elnök úr, azért azt mondom, hogy ha nem találsz vagy
nincsen egy reflektív referense egy nem általunk készített előterjesztésnek, akkor rád száll vissza
– én ezt nem vitatom -, de akkor tőled szeretnénk azt a féloldalas indítványt a minisztérium által
megküldött anyag mellé, hogy te, elnök, saját jogkörödben, áttanulmányoztad, elolvastad a
véleményeinket, és azt mondod, hogy szeressük a szakmai vizsgák lebonyolítására nyújtott
támogatást, vagy elolvastad, és azt mondod, hogy ne szeressük. Akkor megjelenik ez a viszony.

De ha már nálam van a szó: azt mondtad, hogy „Brassóival csak most tudtam tárgyalni”.
Megint csak nem ad hominem mondom: nagyon tisztelem Brassói Sándor főosztályvezető-
helyettes urat, jól lehet vele együttműködni operatív kérdésekben – de belemegyünk abba a
csapdába, hogyha tudomásul vesszük, hogy az Országos Köznevelési Tanácsnak Brassói Sándor
főosztályvezető-helyettes a partnere az Oktatási és Kulturális Minisztérium részéről. Erről a
közoktatási törvény nem így szól, tehát azért küzdjük fel magunkat egy kicsit följebb, vagy
valamilyen minisztériumi leirat tudassa velünk, hogy nekünk főosztályvezető-helyettes jár, mert
olyan okosak vagyunk, hogy nekünk csak egy főosztályvezető-helyettes jár.

ELNÖK: Minden OKNT-meghívót a miniszter ír alá – ha nem láttátok volna. Ennek
következtében ez a miniszter felelőssége. Hogy operatíve egy üggyel ki foglalkozik a
minisztériumon belül, ez nem az én kompetenciám. Én valószínűnek tartom, hogy könnyebben
tudok időpontot egyeztetni egy operatív kérdésben Brassói úrral, mint a miniszterrel. De nem
hiszem, hogy ezzel – a Brassói személyének nem szól most ez a mondat – egy olyan fokozat-
alászállással lettem volna megalkuvó, hogy nekünk elég a miniszterhelyettes is vagy egy
főosztályvezető mint partner. Én ezt a konnotációt nem tudom elfogadni, mert mindig a miniszter
az, aki ezekben az ügyekben végülis rendelkezik, a mi üléseinket is ő hívja össze.

Tessék!

DR. IKER JÁNOS: Elnök úr, itt többen vagyunk érintettek a pedagógus-továbbképzési
bizottság ügyében. Nem lehetne korábban elkezdeni? Gondolom lehet ennek valami technikai
akadálya, de most fél tizenkettő van, és két és fél óra múlva lenne. Ez többünket érint itt.
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DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Mondjuk mi még, ne aggódj! (Derültség.)

ELNÖK: Trencsényi még kétszer kap szót, ezzel az ülést és engem kimerített

KOSINSZKY ZSUZSA: Hogyha itt vége az ülésnek, akkor én az egyik külsős tagot el
tudom érni telefonon, megkérdezem, mennyi idő alatt ér ide, és esetleg tudnánk akkor korábban
kezdeni.

ELNÖK: A külsőst egy órára ide lehetne hívni.

KOSINSZKY ZSUZSA: Reméljük. Felhívom, és megkérdezem, mi az a legkorábbi
időpont, amikorra ide tud érni.

ELNÖK: Köszönöm, befejeztük.

(Az ülés végének időpontja: 11 óra 37 perc)
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