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DR. LORÁND FERENC, az OKNT elnöke, az ülés levezető elnöke, a továbbiakban
ELNÖK: Jó napot kívánok! Mindenkit szeretettel köszöntök. Van olyan információnk, amely
szerint Arató államtitkár úr jön. Jelezte, hogy jön, napirend előtt, de van még napirend előtt egy
irodalmi műsorunk is. 

DR. SZEBEDY TAS: Tisztelettel köszöntöm az OKNT jelen lévő tagságát, és külön
szeretettel szeretném – bár tudom, hogy aktualitásában kicsit múlt időben – a kedves hölgyeket.
Ha nem bántódnak meg, egy percre szeretném a figyelmüket igénybe venni: Mosoly című, a
március 8-ai hajnal rémületében született alkotásommal.

Ha nincs mosoly, az élet szürke köd, a mindenséghez akkor nincs közöd. Ha nincs
szépség, mire jó a szem: mit eddig láttam, az volt életem. Fel sem ébrednénk, ha nem volnának
nappalok, a fényben kelnek újra mind az angyalok. Mert minden, ami van, csak színesen pezsdíti
meg szunnyadó szívem: a szellő hozza meg a tavasz illatát, és ahogy beszívjuk, úgy jár minket át,
mert tesszük, amit napról napra tenni kell, de nélkületek nap nem múlik el. Amikről álmodunk,
csak üres szó marad, ha nem hallgattok, akkor sincs harag, és bármit kérünk, ti segítetek, s hogy
még vagyunk, azért, mert hittetek bennünk, kik nem lennénk, csak puszta akarat, rozsdás sarló,
mely búzát nem arat, sótlan kenyér a puszta asztalon, kopott korona, gyenge hatalom; vitorla
volnánk, melybe szél nem száll, hajó, mely kikötőben foszladozva áll, vagy hogyha útra mégis
indulunk, nélkületek nincs célunk, sem utunk. Ám ha van mosoly, máris ragyog a nap, s vagytok
az élet minden férfinak. 

Sok szeretettel köszöntöm a kedves hölgyeket. (Taps.) 

ELNÖK: Köszönjük szépen! Arató Gergely államtitkár úr ígérte, hogy jön, sürgetésünkre
megerősítette. Napirend előtt szeretett volna valamit mondani, ezért van a kényszerű
várakozásunk. 

ARATÓ GERGELY: Elnézést kérek mindenkitől! Volt egy kis zavar: kollégáim úgy
tájékoztattak, hogy tizenegykor kezdődik az ülés, úgyhogy vidáman jogszabályalkottam...

Nagyon nagy tisztelettel köszöntöm az Országos Köznevelési Tanács tagjait. Vélhetően
nem fogok nagy meglepetést okozni napirend előtti kérésemmel, hiszen bizonyára mindannyian
tudjátok, hogy elkezdődött az „Új iskola – új tudás” néven futó kormányzati program társadalmi
vitája, bizonyos elemeiben közületek számosan részt is vettek. De mégis úgy illendő, úgy
szeretnénk, hogy az Országos Köznevelési Tanács kapjon testületileg is lehetőséget arra, hogy
érdemben állást foglaljon. Félreértés ne essék: ez nem az az alkalom, hiszen természetesen a
tanács tagjainak módot szeretnénk biztosítani arra, hogy felkészüljenek, álláspontot alakítsanak
ki. Úgy véljük, úgy tartjuk helyesnek, hogy ha mód van rá, hogy nagyon röviden a program
tartalmán túl a mögötte lévő összefüggésekről és elképzelésekről is tudunk egypár szót váltani.
Nem akarom hosszasan megakasztani ezzel a tanács munkáját, mert tudom, hogy számos egyéb,
fontos napirendetek is van, ezért engedjétek meg, hogy egy nagyon rövid kiegészítést,
felvezetést, bevezetést mondjak el ennek kapcsán. 

Mindannyiotok által ismert, hogy a közoktatás területén az elmúlt években számos
törekvésünk volt annak érdekében, hogy lényegében két elemi, érdemi célt elérjünk. Az egyik az
egyenlő hozzáférés, esélyegyenlőség biztosítása, javítása, a másik pedig a közoktatás
minőségének javítása. Hogy ez a folyamat mennyire volt eredményes, milyen sikereket és



kudarcokat hozott, erről nyilván sokféle vélemény fogalmazódik meg a szakmában, a
szakmapolitikában, politikában egyaránt – hozzáteszem: természetesen az intézményekben is –,
de önmagában ezt a két célt nem vonta kétségbe senki az elmúlt években, az elmúlt időszakban.
Úgy tűnik, azt, hogy ez a közoktatás két legfontosabb problémája, két legfontosabb célja,
viszonylag széles szakmai konszenzus övezi.

A mostani programalkotás célja kettős. Egyrészt az, hogy rendszerben foglalkozzék az
olyan típusú problémákkal, amelyek az eddigi reformfolyamatban, illetve a közoktatás
hétköznapi életében jelentkeznek – hozzáteszem: más megközelítésben, amit különböző
kutatások jeleznek –, illetve a másik, nem titkolt célja, hogy a szakmai közvélemény és a tágabb
közvélemény figyelmét felhívja rá, mik ezek a problémák, milyen megoldási javaslatok
kínálkoznak, ha tetszik: hogy az eddigieknél jóval szélesebb szakmai és társadalmi egyetértést,
legalábbis vitát és egyeztetést generáljon, teremtsen a közoktatás alapvető problémái körül.

Célként kitűzni, hogy legalább azt elérjük, amit Romániában – ahol összparlamenti és
tizennyolc társadalmi szervezet által támogatott megállapodás született az oktatáspolitika
legfontosabb céljairól –, talán irreális, de hogy a valós szakmai, szakpolitikai vita talajára
visszahúzzuk a közoktatásról szóló diskurzust, ez egy reális és szükséges cél. Egyben jele is talán
ez a kezdeményezés annak, hogy a kormányzat oldaláról is van szándék arra, hogy ezen a
területen új megközelítéseket, újfajta érzékenységet tanúsítsunk. 

Szeretnék nagyon röviden arról beszélni, mi az, ami benne van a programban, és arról is,
mi az, ami nincs benne a programban, és ami nincs benne, miért nincs. 

A programban elsősorban olyan elemekre koncentráltunk, amelyeknek valamiféle
szakmai előkészítettsége van, amelyekkel szakmai műhelyek foglalkoztak, amelyek a korábbi
időszak szakmai, szakmapolitikai vitáiban fölmerültek. Más oldalról természetesen azt is
figyelembe kellett vennünk minden alkalommal, hogy mik azok a szakmai és pénzügyi
realitások, amelyek között működik a közoktatás. Alapvetően hét nagy fejezet van a közoktatás
tekintetében, a nyolcadik a közművelődéssel, közkultúrával foglalkozó fejezet. Összességében,
ha jól számoltam, huszonegy különböző intézkedéscsoportban ennél jóval számosabb – majd
látni fogjátok – intézkedést tartalmaz a program. Amit szeretnék ebben az ügyben elmondani – és
ez fontos, nyilván az OKNT alkalmas is lehet arra, hogy ebben a mélységben foglalkozzék
ezekkel az ügyekkel –, hogy ezek mögött az intézkedések mögött viszonylag jól kiérlelt,
átgondolt összefüggésrendszer, koncepció található. Csak néhány helyen szeretnék utalásszerűen
néhány kereszthivatkozást fölvetni.

Nem kétséges például, hogy ha komoly célunk a közoktatásban a tartalmi érdemi
integráció, akkor ez nem az iskolai fokozaton kezdődik, hanem a kora gyermekkorban, a
bölcsődében és az óvodában. Tehát a sikeres közoktatási integrációnak – hozzáteszem, hogy itt
most nem elsősorban a sajátos nevelési igényű diákok egyébként szintén kívánatos integrációjára,
hanem a társadalmilag eltérő hátterű diákok integrációjára gondolok –, ha komolyan gondoljuk,
feltétele egyik oldalról, hogy már a korai gyermekkorban megkezdődjék a védőnői hálózatban
esetleges egészségügyi típusú problémák feltárása; feltétele, hogy pont a hátrányos helyzetű
diákok ne szoruljanak ki az óvodáztatásból, éppen ellenkezőleg: ösztönözzük őket a minél
magasabb arányú részvételre; feltétele, hogy ezt be tudja fogadni az óvodai intézményhálózat és
adott esetben a bölcsődei intézményhálózat, és szintén feltétele, hogy az iskolai programok, az ott
használt eszközök a jelenleginél rugalmasabbak, jobban használhatóak, ha tetszik, a diákok
igényeihez jobban kötődőek legyenek. 

Hadd mondjak egy másik összefüggést! Ha fontos társadalmi célunk az – márpedig az –,
hogy a diákok között biztosítsunk egy olyan típusú utánpótlást, amelyik a jövő tudományos,



természettudományos, műszaki – de akár társadalomtudományi – elitjének az utánpótlását is
jelenti, akkor ennek alapvető feltétele az, hogy számos területen történjék lépés. A közvetlen
tehetséggondozó programokon kívül ennek a programnak az alapját, bázisát jelenti a
természettudományos oktatás szakmai megújítása, ennek a bázisát jelenti az infokommunikációs
technikáknak reményeink szerint az eddigieknél valamelyest szervesebben és jobban a
pedagógiai programhoz illeszkedő módon való, de még inkább határozott megjelenése az
iskolákban. Ugyanígy ide tartozik azonban például a középiskolai kollégiumi hálózat fejlesztése
annak érdekében, hogy a jelenleginél sokkal hatékonyabban láthassa el a tehetséggondozó
funkcióit. 

Nem kétséges – és még egy elemet hadd emeljek ki –, hogy az egész program egyik
kritikus területe, kritikus kérdése a pedagógusok ösztönzésének a pedagógusbérnek a kérdése. Jól
láthatóan az eddigi szakmai, társadalmi vitákban is ez váltja ki a legnagyobb izgalmat, egyrészt
azért, mert a 2002-es béremelés óta látványos bérintézkedés nem történt a pedagógusok területén.
Erről ilyen szakmai körben is nyilván vitatkozhatnánk, hogy azért a 2004-es és 2005-ös
béremelések hatása – amik inflációpótló béremelések voltak –, sem volt jelentéktelen, tehát az
nem igaz, hogy 2002 után nem volt béremelés. De olyan típusú bérpolitikai intézkedés, aminek a
közoktatás tartalmára is hatása lenne – legalábbis pozitív intézkedés – nem történt 2002 óta. Jól
látható: annyi forrás továbbra sincsen, hogy a pedagógusbérek tekintetében nagy, átfogó
bérfejlesztést lehetne végrehajtani. Nem hoznám most ide azt a vitát, hogy erre egyébként
bértábla per bértábla alapon helyes lenne- elkölteni ismét annyit, mint 2002-ben, de mindegy, ez
a probléma nem merül föl, mert nincs ilyen forrás. Éppen ezért fontos kérdés, hogy a
rendelkezésre álló nem nagyon sok béremelési forrást – a „nem nagyon sok” az igényekhez és
nem a jelenlegi lehetőségekhez mérten nem nagyon sok – milyen célra érdemes költeni.
Lényegében az a kormányzat javaslata, hogy ez a bérrendszer vagy pótlékrendszer, kiegészítő
rendszer három nagy, a közoktatás szakmai irányaival is összefüggő célt támogasson. Ezek közül
az első a közoktatás területén megjelenő, ilyen vagy olyan módon kiemelkedő teljesítmények
elismerése. Ide tartozik annak teljesítménynek az elismerése, amit az intézményvezetők végeznek
– gondolom, nem kell egymást erről győzködnünk: nagy felelősséggel és gyakran nem könnyű
körülmények között, sokfajta szaktudást igénybe véve. A második eleme ennek a programnak: a
teljesítményösztönző alap emelése. Ez néha minőségi bérpótlékként hangzik el, de legyen
világos, hogy itt nem egy általános pótlékolásról van szó, hanem arról a teljesítményösztönző
alapról, aminek az a célja, hogy azokat az intézményeket támogassa, ahol van minőségbiztosítási
rendszer, és ennek keretében van pedagógusértékelési rendszer. A harmadik elemként pedig ide
tartozik két olyan típusú díj, szakmai ösztöndíjprogram, amelyik egyrészt kutatótanári program
keretében az önálló innovációt, önálló fejlesztést végző pedagógusokat, pedagógusközösségeket
támogatja, másrészt pedig azokat a kiemelkedő pedagógusteljesítményeket, amelyek elsősorban
az esélyteremtés területén jelentkeznek.

A második fontos elem, ha tetszik, régi adósság, tulajdonképpen az integrációs politikát
támogató intézkedés: azoknak a pedagógusoknak nyújtott bérpótlék, akik a halmozottan
hátrányos helyzetű gyerekek integráltan való nevelésében vesznek részt. Ez egy jelentős szakmai
többletfeladatot jelent, elismerése indokolt. Ha tetszik, ez az egyébként másutt szereplő,
integrációval kapcsolatos szakmai és pénzügyi intézkedéseknek a pedagógusokat érintő vagy
pedagógusokat támogató „lába”. 

Végül a harmadik intézkedés – és ez az, ami jól láthatóan a legtöbb vitát váltja ki, ezt
mindannyian érzékeljük – az az intézkedés, amelyik a pályakezdők esetében avatkozik bele a
bérviszonyokba. Arra a tényre reagál, amit az egyébként itt is szereplő – bár, ha jól látom,



hibásan szereplő – grafikon mutat - merthogy sikerült berakni a grafikont, csak az nem került
bele, hogy mihez képest mérjük a bérhátrányt -, vagyis hogy a közalkalmazotti bértábla
sajátosságai miatt a pályakezdők kereste az, ami legnagyobb mértékben elmarad az értelmiségi
átlagkeresetektől. Vagy mondhatom fordítva is: a mi bértáblánk egy fokozatos előrelépést
tartalmaz, ugyanakkor a piaci értelmiségi keresetekben jóval lassúbb ez a típusú előrelépés.
Ennek az a következménye, hogy a pályakezdők esetében a szféra, a szakma választásánál, ahol
nyilván nem az életkeresetet, nem a huszonöt év múlva elérhető bért mérlegeli valaki, rendkívül
nagy a pedagóguspálya bérhátránya – hozzáteszem: minden közalkalmazotti pályának, de a
pedagóguspályának rendkívüli – a piacon elérhető jövedelmekhez képest. Más tényezők mellett
ez az egyik alapvető oka annak, hogy a pedagógus szakokra való jelentkezés létszámban és
minőségben – hogy fogalmazzak finoman? – az elmúlt tizenöt évben nem a minőség irányába
tolódott el. Egyéneket semmiképpen nem akarok sérteni, mert a fiatal generációkban is vannak
olyanok, akik kiváló képességű emberkék, mindenáron pedagógusok akarnak lenni, de a
statisztikai adatokból kiolvashatóan nem ez a tipikus. Mindannyian sokszorosan szörnyülködtünk
már a pedagógusképző intézmények rendkívül alacsony bekerülési ponthatárain, az e mögött
nyilván megtalálható színvonalproblémákon.

Ennek az intézkedésnek tehát határozottan az a célja – egyébként tudván, hogy ez
feszültséget kelthet a pedagógustársadalmon belül is –, hogy amikor amúgy a jövőben jóval
kevesebb pedagógusképzési helyért versenyeznek majd a diákok, akkor válasszák, mondjuk
inkább úgy, hogy jövedelmi viszonyok ne tartsák távol a diákokat attól, hogy a pedagóguspályát
válasszák, ha van más választásuk. 

Bevezetésként ennyit szerettem volna megemlíteni. Még azt ígértem, megmondom, mik
azok, amik nincsenek benne ebben a programban. Lényegében három ilyen ügy van.

Az első ezek közül – nem fontossági sorrendben, de abban a sorrendben említem, ahogy
ez szóba kerül –, hogy az anyag nem foglalkozik szakképzési kérdésekkel. Nem azért, mert
minden rendben lenne a szakképzéssel, és nem is azért, mert a szakképzés más tárcához tartozik
– hiszen látjátok, hogy a korai fejlesztés esetében egy három-négy tárcára kiterjedő
együttműködésre van szükség. Ennek az alapvető oka az, hogy a szakképzés átalakításának,
reformjának ütemezése más. Később indult el, 2004-2005-ben történtek meg az első lényegi
törvényi intézkedések, majd 2006-2007-ben folytatódott. Tehát szükség van arra, hogy ennek a
szakasznak az eredményeit, következményeit számba vegye a szakképzési szakma és az oktatási
szakma, és ennek alapján tegyen javaslatokat. Én azt gondolom, körülbelül egy év kell ahhoz,
hogy a szakképzés területén újabb javaslatokat lehessen megfogalmazni.

Nem tartalmazza ez a javaslat a tanárképzésre és –továbbképzésre vonatkozó
elképzeléseket. Nem mintha nem lennének ilyenek, de pillanatnyilag olyan fokig kibékíthetetlen
szakmai ellentétek vannak, elsősorban a tanárképzés kérdésében, hogy nem tartottuk alkalmasnak
a helyzetet arra, hogy szakmai vitára bocsássuk. Bizonyosan olvastok újságot, ismeritek ezeket a
véleményeket... (Dr. Trencsényi László: És elleneztük is ezeket a véleményeket, vagy a
kormánnyal voltunk lojálisak. Ennyit azért meg kell engedni, ha te nem vagy lojális a saját
kormányoddal!) 

Bocsáss meg, nem pontosan értem, hogy miről beszélsz...

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Az Országos Köznevelési Tanács kifejezte, hogy egyetért
azzal a kormányrendelettel, ami a pedagógusképzés reformját és az úgynevezett négyek bandáját
egy magánvéleménynek tekintette.



ARATÓ GERGELY: Ez teljesen rendjén van, mert amiről én beszélek az az – bizonyosan
nem voltam elég világos -, hogy ezen a területen nem látunk olyan kiérlelt újabb változást, amit
ebbe a programba be kellene venni. Ha megvártad volna a következő mondatot, akkor azt
hallottad volna, hogy pillanatnyilag úgy látjuk, egy még életbe se lépett vagy épp hogy életbe
lépett új rendszer újabb felforgatására nincs megfelelő szakmai konszenzus és indok. De ez a vita
nyilván folytatódhat, tehát erre most nem teszünk javaslatot ebben az anyagban. A továbbképzés
területén – és erről majd az OKNT előtt szerintem mindenképpen kell szakmai vitát folytatnunk –
elsősorban egy olyan típusú javaslatot szeretnénk szakmai koncepcióként letenni, amelyik a
dolognak az adminisztratív hátterét rendezi az eddiginél megnyugtatóbban. Egy sor olyan ügy
van ezen a területen – a nyilvántartástól, az uniós és a hazai képzések egymás közötti
kompatibilitásától kezdve az akkreditációig -, ami régi szakmai igényként jelenik meg, hogy
egyfajta áttekintés megtörténjék. 

Végül a harmadik ilyen ügy, amit nem hoztunk be, és ez a legnagyobb falat: az
intézményfenntartás és –finanszírozás teljes reformjának igénye. Ez az igény egy permanens
igény, vélhetően 1990 vagy 1993 óta, amióta ez a fenntartói és finanszírozási rendszer
megszületett, azóta létezik. De hogy 2003 óta, amióta én itt a minisztériumban dolgozom,
nagyjából negyedéves rendszerességgel előkerül, ez bizonyos. Ugyanakkor továbbra is ott
tartunk, hogy nagyon-nagyon divergálnak a vélemények: a teljes állami intézményfenntartástól a
kistérségi intézményfenntartáson keresztül a jelenlegi fenntartói rendszer érintetlenül hagyásáig
egyik oldalról, a másik oldalról pedig az önkormányzatok mozgásterének növelésétől és a
központi költségvetési függésekről való leválasztástól a közoktatás teljes vagy majdnem teljes
központi költségvetésből való finanszírozásáig meglehetősen széttartó vélemények vannak. Erről
ugyan nekem is van például szakmai meg személyes álláspontom, vélhetően a Közoktatás-
politikai Tanácsnak, meg az Országos Köznevelési Tanácsnak, meg a szakszervezeteknek és az
önkormányzatoknak is, külön-külön és együtt, de ezek a vélemények ma szakmai szempontból is
annyira széttartóak, hogy úgy ítéltük meg, további társadalmi vitát igényelnek. 

Azt szeretném még jelezni röviden – tulajdonképpen az utóbbi három ügyet is érintő
módon -, hogy ugyanakkor természetesen a „Magyarország Holnap” kerekasztal rövidesen
lezárja a maga szakmai munkáját, és szakmai javaslatokat fog letenni az asztalra, jóval szélesebb
körben, mint a kormány javaslatai. De mi ahhoz tartjuk magunkat, hogy azokat a javaslatokat
fogadjuk be, azokat szeretnénk akár már társadalmi vitára is bocsátani kormányjavaslatként,
amelyek mögött viszonylag széles szakmai konszenzus és reális erőforrás-felmérés áll. 

Én ennyit gondoltam volna rövid bevezetőként mondani – ne haragudjatok, hogy ezzel itt
rátok törtem. Vélhetően a hónap vége előtt, legkésőbb a jövő hónap elején miniszter úr
vezetésével egy rendkívüli külön ülését szeretnénk kérni az OKNT-nek annak érdekében, hogy a
program részleteiről lehessen tárgyalni. Ha most elsősorban nem a szakmai részleteket érintő,
hanem az általános egyeztetést vagy egyéb ügyeket érintő kérdés van, persze, örömmel állok
rendelkezésre, másrészt azt gondolom, ismerve az OKNT működési gyakorlatát és szakmai
felkészültségét, meg fog fogalmazódni egy sor olyan szakmai igény, szakmai kérdés, amely az
egyes programok részleteire, ezek megismerésére vonatkozik. Én azt javaslom, hogy juttassátok
el ezeket a kérdéseket, és állunk rendelkezésre, akármi módon jut is el hozzánk a kérdés, a
szakmai programok részleteiről való külön konzultációkban – én ezt javasolnám leginkább. Az
lesz a hatékony, ha már az ülés előtt a mi kollégáinkkal sor tud kerülni egyéni vagy kiscsoportos
konzultációkra is a szakmai kérdésekről, hogy itt, magán az ülésen már a fő kérdésekről lehessen
szót váltani, vagy esetleg addig tisztázott és kialakult nézetkülönbségekről. 

Köszönöm szépen. 



ELNÖK: Szeretnék valamit kérdezni. Én elkészítettem – a Brassói úrral való előzetes
konzultáció alapján egy javaslatot – a júniusig tartó üléseinken a minisztérium részéről javasolt
tematikára. Ebben a májusi ülésre szóló javaslatként egyeztünk meg – vagy ez hangzott el –
Brassói úrral, hogy májusban kapunk az Új Magyarország fejlesztési terv keretében az OKM
által indított konstrukciók, kiemelt projektek állásáról egy tájékoztatást. Ezt későinek tartod
ahhoz, amiről most szó van, vagy pedig előbb gondoltál OKNT-résztanácskozásokat vagy ülést?

ARATÓ GERGELY: Természetesen e mögött a program mögött részben OMFT-s
források állnak. Azt gondolom, hogy ez két külön ügy. Szerintem az egy roppant fontos
tanácskozás lesz, és valóban májusban leszünk körülbelül abban az állapotban, hogy vélhetően
kiírjuk vagy kiírás előtt áll majd az összes jelentős szakmai programunk, mind a pályázatosok,
mind a központiak. Ott tehát egy inkább a részletekbe menő konzultációnak lesz helye az OMFT-
s ügyekről. Ez nem helyettesíti, ezért mondtam, hogy ezt külön, rendkívüli ülésként és rendkívüli
napirendként javasoljuk, mert tudjuk, hogy az OKNT rendes üléseinek munkaterve, napirendje
meglehetősen zsúfolt. Ezért kéri miniszter úr, hogy egy rendkívüli ülésen tárgyaljunk külön erről
a dologról, még korábban.

Hozzá kell tennem, hogy ezeknek az általunk javasolt lépéseknek többek között egy sor
jogszabály-alkotási következménye van, meg kerettantervi következménye, és valószínűleg
NAT-os következménye is. Magyarán, a következő egy évben számos olyan konkrét
jogszabálytervezet is lesz, amiben az OKNT segítségét és támogatását fogjuk kérni. 

ELNÖK: Trencsényi László!

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Egy dolgot szeretnék post festa, és egyet prae festa
mondani, túl az előző indulatos megjegyzésen – azért megkövetlek. Az irónia most nem neked
szól, mert te akkor még pendelyes gyerek se voltál, de annak idején, amikor én az állampárt tagja
voltam, akkor onnan tudtam, hogy tagja vagyok az állampártnak, hogy áremelések előtti
pénteken rendkívüli taggyűlésre hívott minket össze a községi párttitkár, és elmondta, hogy
áremelések lesznek. Ez azért nem volt rossz szokása a pártállamnak. 

Engem most nagy meglepetésként ért – hadd mondjam én -, hogy az Országos
Köznevelési Tanács a lehetőséget se kapta meg, hogy egy nappal előtte erre az áremelkedésre
felkészüljön, és a miniszter úr bejelentését úgy üdvözölje, „De jó, hogy ebbe mi, a miniszter
tanácsadó testülete, be vagyunk avatva!”. Ezt azért formai hibának tartom, amivel küszködünk,
az Országos Köznevelési Tanács súlyát nem igazán értő miniszteri magatartásként tudom
értelmezni. 

Ezek után nyilván arra is kíváncsi vagyok, hogy a vitának milyen szerepe van vagy volt,
milyen pontokat fogunk majd megkapni vitatni, hogy mely miniszteri portás rendelettervezet
hányadik paragrafusát támogassuk, módosítsuk, melyeket nem. Ezt majd megtudjuk. 

Azt mondom, ezen túl vagyunk. Rosszul esett, rosszul éltem meg – öregszem. Ami prae
festa mindenképpen, akár jóvátétel gyanánt is: az Országos Köznevelési Tanács meghirdetője
egy augusztusi össznépi társadalmi vitának a nevelésügyről, a VII. Nevelésügyi Kongresszusnak.
Én szeretném, hogyha ennek a vitának lenne valamilyen eljutása a VII. Nevelésügyi Kongresszus
tárgyalóterméig, és ez a program promóciójában megjelennék. 

Köszönöm szépen. 



ELNÖK: Horn György!

HORN GYÖRGY: Tisztelt Tanács! Én egyszerűbben fogalmaznék, mint Laci: annak
vagyunk tanúi, hogy egy, a törvényben is foglalt szakmai testület támogatását kérik a
kormányzati fejlesztési programokhoz, valamilyen formában. Ezeknek az anyagoknak nagy része
nem ismeretlen előttünk, a programokban benne is volt például az oktatási kerekasztal anyaga. Ez
abból kivett, politikailag egyeztetett, részben lekerekített – tehát nem új elemek, amiket itt látunk.
Azt javaslom, hogy a tanács fogadja köszönettel ezt az előterjesztést, a miniszter úr tanácsadó
testületeként jelöljön ki egy időpontot, amikor ezt a kormányzati előterjesztést meg kívánja
tárgyalni, addig pedig mindenki olvassa el, és írjon vagy gondolkodjon rajta. És a továbbiakban
ezt mára vegyük le a napirendről. 

ARATÓ GERGELY: Hadd mondjak egy napirend közbenit, mielőtt olyan presztízsvitába
megyünk bele, aminek az alapja nem valós! Egyrészt pontosan azt kértem, amit az előbb
mondtál. Azt kértem, most hadd kapjak egy rövid lehetőséget arra, hogy elmondjam, miről is van
szó, és hogy legyen egy későbbi ülés, ahol érdemben tárgyalunk róla.

Másrészt, amit Trencsényi Laci mond... Annyiban különbözik a dolog a pártállami
működéstől, hogy nem döntés után szeretnénk társadalmi vitát folytatni. Ezért van aztán az, hogy
a miniszter úr és miniszterelnök úr meghirdette ezt a társadalmi vitát március 3-án – ha jól
emlékszem -, de most nem ott tartunk, hogy van egy kész anyagunk, amihez kérjük az Országos
Köznevelési Tanács támogatását – mert ennek sok értelme tényleg nem lenne. Ott tartunk, hogy
van egy javaslatsorunk, és azt kérjük, hogy ezt a javaslatsort egy következő ülésen, amikor van
erre idő és van mód a felkészülésre, vitassa meg az Országos Köznevelési Tanács, mondjon
véleményt erről a javaslatsorról, adott esetben egészítse ki a saját javaslataival, vagy éppen
mondja meg azt, mi az, ami ebben nem vállalható, nem támogatható, nem konzisztens. 

Én tehát azt hiszem, az a szándékunk, hogy annak a típusú igénynek, amiről ti beszéltek,
megfeleljünk, és az Országos Köznevelési Tanácsot is ebbe a folyamatba a megfelelő súllyal és
megfelelő szerepben vonjuk be. Annyiban kérnék megértést, ne úgy történjen ez a dolog, hogy a
tanács kitűzi a saját időpontját, hiszen mint miniszteri tanácsadó testület, akkor tudna eredményes
lenni, hogyha a miniszter úrnak is alkalmas ez az időpont. Ezért javasolnánk azt, hogy inkább mi
javasolnánk egy időpontot, ami miniszter úrnak alkalmas. 

ELNÖK: Karlovitz János!

DR. KARLOVITZ JÁNOS: Inkább kérdések merültek fel bennem első látásra. Aminek
van kezdete, annak van valahol vége. Március 3-án indult – mikor gondolja a minisztérium, hogy
zárja, továbbterjeszti, és hová? Mikor zárul a vita? Milyen következményekkel? Tehát
jogszabályalkotás a cél, vagy szemléletváltás, vagy mindkettő, netán a gyakorlat? Sok kérdés
fölmerül az emberben. Nyilván ez majd kiderül.

Hogy új Magyarország, új iskola, új ez, új az... – egy kicsit egy öreg emberben gyanút
kelt. Én már megértem a magyar iskolát, a magyar lányokat, a demokratikus iskolát,
demokratikus tankönyveket, aztán a szocialista embert, szocialista mindent – és most „új”
minden. Egy kicsit az „új” tágabb, mint az előzők, azok konkrétak voltak, ezért, ha újat
mondanak nekem, nem tudom hová tenni, mert ebbe sok minden beleférhet. Leginkább az ősi
dolgok, amiket ismét föltalálunk, mint a melegvizet. Itt nagyon érdekes, hogy az „új” mellett
milyen jelzőt tudnánk még. Persze, ezek az állandó jelzők sztereotípiákká vagy tartalmatlanná



válnak, tehát vigyáznunk kell, mit akarunk: korszerű, modernizáció – de ezek is már elkoptatott
fogalmak. Manapság nagyon nehéz jó szót találni, de így az „új” tartalmára volna az ember
kíváncsi. Ez milyen terület? Tartalmi? Finanszírozási? Szervezési? Az anyagból első látásra
inkább a finanszírozás derül ki – mint ahogy manapság minden mögött az bújuk meg -, de ahhoz
meg túl konkrétak a számok, hogy ez tényleg vitaindító legyen. 

Nagyon kíváncsian és végeredményben örömmel – mert minden jó, ami előreviszi az
oktatásügyet – várom, de egy kis kétellyel. Remélhetőleg lesz időnk megvitatni, és kérdezem
még, hogy milyen körökben vitatják még meg, kik lesznek még, akik megvitatják. 

ELNÖK: Ottó!

DR. MIHÁLY OTTÓ: Számomra ami a vita értelmét is jelenti és nagymértékben
befolyásolja, hogy ez lényegét, alapstruktúráját tekintve egy kormányprogramként meghirdetett
dolog, amiben úgy tűnik, hogy egy sor dolog már majdnem a nem vitatás állapotában van, illetve
legalábbis olyan módon történt a meghirdetése ennek a dolognak. Ezért az a nagyon
leegyszerűsítő kérdésem, hogy az OKNT ebben a dologban rendelkezik-e legalább annyi
mozgásérrel, mint például a kerekasztal, hogy esetleg ne csak pontosan azt vitassa meg, ami
ebben a dologban van, hanem – figyelembe véve, amit mondtál arról, hogy mi nincs benne és
miért nincs benne, érzékelve annak okait – új témákra, illetve ezeknek a témáknak más
megközelítésére is kiterjedhet-e a vita. Vagy ezt tekintsük egy legitimizációs feladatnak?
Mindkét dolognak van értelme, és mindkettő belefér az OKNT funkcióiba, de másként viszonyul
az ember az egyikhez, és másként a másikhoz. Ha például elhangzik a bevezetőben, hogy ez a
bizonyos kezdőtanári fizetés problematikus, ez azt jelenti-e, hogy „hát, problematikus, de majd
lenyelik” vagy azt jelenti, hogy „problematikus, vitassuk meg!” – ez óriási különbség abból a
szempontból, hogy tulajdonképpen miképpen vesszük. Egy példa ez, de vannak itt ennél
szakmailag sokkal közvetlenebbül kezelhető kérdések is, amelyeket tényleg érdemes szakmailag
még egyszer végiggondolni, hogy valójában tényleg így kell-e a meghirdetéskor megfogalmazni
ezeket a dolgokat.

Köszönöm.

ELNÖK: Kati!

BARLAI RÓBERTNÉ: Én csak egy nagyon praktikus dolgot szeretnék mondani.
Huszonhárom tagból áll az OKNT, tehát jó lenne, ha az ember részt tudna venni ezen a vitán, és
egy ilyen bizonytalan időpont... Tudjuk, hogy itt nagyon sok elfoglalt ember van. Elvileg
áprilisban is van ülésünk: április 10-e az a bizonyos második csütörtök. Ha a miniszter úr ezt be
tudná ütemezni, akkor addig fel is tudnánk erre készülni. Csak azért mondom, mert ez már benne
van a naptárunkban, tehát feltehetően ekkor tudunk a legtöbben jelen lenni. Tartok tőle, hogy
akár magam sem tudok jelen lenni egy másik alkalommal.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Említetted, hogy előzetesen beszélgetéseket képzeltek el egyénekkel vagy az
OKNT kisebb csoportjaival. Ez milyen alapon, hogyan történnék? Ki hozza össze? Meghívott
partnerek vesznek részt? Nem tudom átlátni, hogy ez konkrétan hogy fog kinézni. 

ARATÓ GERGELY: Tőlem telhetően próbálok válaszolni.



Az első vonatkozás, hogy mi is ez a dolog és mire való – ez volt egy alapvető kérdés.
Természetesen ez egy kormányzati program. A gyakorlat szándéka szerint olyan típusú
kormányzati teendőket foglal össze, amelyek ilyen vagy olyan módon, belátható határidő alatt –
nagyobbrészt az első félévben, kisebb részben a második félévben – megtehetőek, ha tetszik, a
közoktatás modernizálásával kapcsolatos 2008-as teendőket tartalmazó program. A teendőt úgy
értem, hogy a kormányzati döntések megszületésének határidejéről beszélek, hiszen az
intézkedések életbe lépésének jelentős része nyilván a következő évekre tolódik, és a dolog
távlata, a tervezési távlata legalább három-négy év. 

Ebben az értelemben, hogy mi a célja a dolognak, arra törekedtünk, hogy egy olyan típusú
programot alakítsunk ki, aminek a középpontjában az iskolai vagy tágabb értelemben intézményi
-hiszen itt nemcsak iskolai korosztályról van szó – gyakorlat megváltoztatása, ha tetszik, a
szolgáltatás – ha ezt a szót szabad itt használnom – megváltoztatása áll. Ehhez rendel aztán hozzá
egyrészt uniós forrásokat – lényegében a létező uniós források koordináltabb, ésszerűbb
felhasználásával -, másrészt hazai forrásokat, harmadrészt jogszabályalkotást, negyedrészt pedig
ebben szeretne kérni, kezdeményezni szakmai fejlesztést, szakmai munkát.

Amit megemlítettetek, két fontos dilemma: hogy jó-e ez az „új” jelző és használjuk-e,
vagy nem. Tekintsük ezt ilyen értelemben munkacímnek! Nyilván van ennek egy ilyen
kormányzati kommunikációs összefüggése: időnként felírjuk, időnként leszedjük a papírról, az
éppen aktuális utasítás szerint. Nagyon nagy jelentőséget ennek nem érdemes tanúsítani, bár
speciel pont az új tudásnak szerintem van értelme, arról van értelme beszélni – de ez a ti
szakmátok, nem az enyém -, hogy a tudásról alkotott kép, a műveltségről alkotott kép rohamosan
változik, és az egy értelmes megközelítés, amelyik azt mondja, hogy mi módon kell erre az
újfajta műveltségre, újfajta tudásra felkészíteni a diákokat. Nyilván a címválasztásnak pontosnak
kell lennie, de önmagában mély szakmai tartalmat nem mindig lehet magyarázni egy
címválasztásban vagy nem mindig lehet ahhoz hozzárendelni.

Ami az anyag konkrétságát illeti, ez egy nagyon komoly dilemma volt. Azért döntöttünk a
mellett, hogy viszonylag konkrét javaslatokat teszünk, mert azt szerettük volna, hogyha ez
kézzelfogható, megfogható és vitatható a tágabban vett szakmai közvélemény számára is. Ha
csak azt mondjuk, hogy valamit csináljunk a halmozottan hátrányos helyzetű diákokat tanító
pedagógusok bérével, akkor valószínűleg ti is azt mondanátok – de a szakma nagy része
különösen -, hogy ezek üres lózungok, amikről nem lehet érdemben vitatkozni, véleményt
mondani. Ha azt mondanánk, hogy bővíteni kell azt a kollégiumi hálózatot, amelyik a tehetséges
hátrányos helyzetű diákok számára elérhető, akkor megint ez lenne az eredmény. Ha azt
mondjuk, hogy az Arany János Program bővítését tíz intézménnyel, ötszáz gyerekkel és
hétszázmillió forinttal képzeljük el – nem biztos, hogy pont ezek a számok, de nagyjából ez a
nagyságrend -, ez egy kezelhető mérték, ehhez képest lehet véleményt mondani arról, hogy az
egésznek van-e értelme, illetve hogy konkrétan ezek a számok jók-e, netán kétszer annyi vagy
feleannyi kell. Akkor az már egy érdemi vita. 

Ami a határidőket illeti – és ezért gondolom, hogy az április 10-e nem biztos, hogy
megfelelő időpont –, április elején kíván a kormány következő körben ránézni az eddigi
tapasztalatokra, tehát kívánja a társadalmi vitának legalábbis az első szakaszát egy nagy
ránézéssel lezárni. Egy csomó részletet nem fogunk tudni ott lezárni – ezt mi is látjuk, ez teljesen
nyilvánvaló, mert több szakmai munka kell bele -, de a magam részéről, ha ez megszervezhető –
mondom, ezt mindenféle naptárak egyeztetésével szerencsésebbnek tartanám -, ha ez előtt az
OKNT a program egészéről tudna véleményt mondani, még akkor is, ha az OKNT előtt is egy sor
részletkérdést, egyszerűen már az időkorlátok miatt is biztosan nem lehet majd tisztázni. 



Mi az egyeztetés köre? Azt hiszem, ez egy fontos fölvetés. Lényegében két nagy köre van
az egyeztetésnek. Az egyik az a regionális egyeztetéssorozat, amelyik jelen állása szerint most
azt hiszem, nyolc helyszínnél tart, egyébként folyamatosan bővül. Ennek volt kedden Miskolcon
az első állomása, a második állomása ma van Szolnokon, aztán innen kezdve sz betűs városokra
fogunk koncentrálni, tehát Szombathelyen, Szekszárdon, Székesfehérváron, Szegeden – én
javasoltam, hogy Szentest és Szarvast is föl kellene vennünk ebbe a sorozatba –, és ezen kívül
néhány nem sz betűs városban is, mint Veszprémben, Budapesten is sor kerül valamilyen
konzultációra. Ezek a konzultációk részben a program általános megvitatására szolgálnak, de
mindig van egy-egy tematikus apropójuk is: a miskolcinak a tehetséggondozás, kollégiumi
ügyek, a mai szolnokinak a tartalmi fejlesztés – és így tovább. 

Ami az egyéni konzultációs lehetőséget illeti, azt kell mondanom, nem feltétlenül
valamilyen formalizált rendszerre gondoltam, egyszerűen csak arra, hogy ha van olyan igény,
hogy erről vagy arról a pontról valaki szeretne többet tudni, többletinformációkat látni, akkor
örömmel ajánlottam, hogy ebben a kollégák segítenek. Nem kell e mögött valami roppant nagy
dolgot sejteni. 

Ami az Ottó kérdését illeti, hogy most mi van az egyéb kérdésekkel: az OKNT szabad,
módja van arra, hogy más kérdéseket is érintsen. Abban is szabad, hogy általában hogy alakítja
saját napirendjét – már bocsánat, de eddig se volt megtiltva, hogy az OKNT ezeknek a
kérdéseknek bármelyikével foglalkozzék -, de természetesen a program vitája kapcsán vagy az
után is módja van arra, hogy bármilyen más kérdéssel is foglalkozzék.

Mindenre válaszoltam? 

ELNÖK: A jelenlétedben szeretnék egy kérdést föltenni az Országos Köznevelési Tanács
egészének. Ahogy nézem a pontokat, itt olyan témák vannak, amelyek részben szerepelnek a
korábbi arról való elképzeléseinkben, hogy mivel kell az OKNT-nek foglalkoznia – mint például
korábbi programjainkban is szerepelt az óvodai és a korai gyermekkori fejlesztés témája. Most az
a kérdésem – és ezt az OKNT-hez intézem, nem hozzád, csak a jelenlétedben szeretném ezt
megbeszélni, legalábbis néhány véleményt hallani. Úgy fogjuk-e fel ezt a lehetőséget, hogy
beleszólhat az OKNT, hogy ebben a fejlesztésben mik a prioritások, hogy szenteljünk ezeknek a
kérdéseknek elsőbbséget az OKNT tematikai tervében, tehát gondoljuk át. Ma van előttetek egy
javaslat, és volt egy korábbi javaslatunk. Ezt hogy értelmezi az OKNT? Ez az OKNT döntése,
mert ha végignézitek az itteni pontokat, ott szerepel a kora gyermekkori fejlesztés, a települési
szegregáció visszaszorítása, a komplex tehetséggondozás, a használható tudás – ez tartalmi és
metodikai kérdéseket is felvet -, a pedagógusok megfelelő ösztönzőrendszere. Tematizálhatók
tehát ezek úgy is, mint az OKNT soron következő üléseinek napirendjére ebben a
megfogalmazásban felveendő kérdések. Egyelőre csak az első három hónapra tettem le
javaslatot, most júniusig, hogy mivel foglalkozunk. Ezt részben a Brassói úrral való előzetes
megbeszélés alapján tettem, részben annak az igénynek alapján, amit itt megfogalmazott, ha jól
emlékszem, az egyik ülésen Karlovitz János, hogy ne ad hoc legyünk kiszolgáltatva annak, hogy
az utolsó két hétben az OKNT-ülés elé terjesztendő anyagokról információt kapunk Kosinszky
Zsuzsától, hogy érkezett egy anyag, és iksz miniszterhelyettes vagy főosztályvezető kéri, hogy
ezt vitassuk meg. A munka tervszerűvé tétele érdekében kérdezem tehát az OKNT-t: úgy
kezeljük-e ezt a javaslatot vagy tervet, ezt a felajánlott szerepet, amit az OKNT-nek szánt a
kormányzat, hogy ezeket érdemes nekünk önálló napirendi pontként megtárgyalni, és egy ilyen
tárgyalás végén valamilyen javaslatot megfogalmazni, vagy egy szerényebb szerep jut nekünk, ha
egy kicsit cinikusan akarom fogalmazni, akkor egy legitimációs szerep, vagy ténylegesen arról



van szó, hogy az érdemi javaslatok megfogalmazásának még van értelme. Ezt most nemcsak
tőled kérdezem, hanem saját magunktól, hogy hogy fogjuk fel, vagy ti hogy fogjátok fel. 

DR. MIHÁLY OTTÓ: Nagyon szeretném leegyszerűsíteni ezt a dolgot. Azt gondolom, az
a kérés világos és teljesen más megközelítés, hogy erről az OKNT rendkívüli ülésen tárgyaljon.
Úgy gondolom, ez a kérés azt jelenti, hogy függetlenül az egyébként más szempontból logikus
tervtől, amit az OKNT magának akar – és amelyben persze, hogy benne vannak ilyen pontok is,
amik ebben az anyagban vannak, hiszen valahol van egy általános konszenzus, hogy mik azok a
nagyon fontos kérdések, amikkel tulajdonképpen foglalkozni kellene az oktatáspolitikának, akár
itt, akár máshol. Úgy gondolom, ezt el kell választani most ebben a dologban. Erről a dologról
kell egy rendkívüli ülés. Én úgy gondolom, ez a mi szerepünknek sem a lezárása ebben a vitában,
hanem a vita egy adott pontján való megjelenésünk, amelynek az a lényege – leegyszerűsítem -,
hogy ennek a konstrukciónak bizonyos támpontjait vagy hiányosságait, vagy elemeit a magunk
részéről világossá tegyük a kormányzat számára, és ez bekerüljön abba a dobozba, amelyben ott
vannak azok a kérdések, amelyekről úgy tűnik, hogy még nincs bennük elégséges társadalmi
konszenzus, vagy amit még be kell vonni abba a vitába, ami most zajlik. Azt gondolom, a jelen
pillanatban ennyi lehet a feladata az OKNT-nek, mert biztos vagyok abban, hogy a részleteket
illetően még ebben a félévben is vissza fognak jönni bizonyos dolgok az OKNT-hez, hiszen
elhangzott, hogy ezek aztán valami módon szabályozási problémaként is meg fognak jelenni a
következő időszakban – mint például a természettudomány biztos, hogy együtt jár a NAT
módosításával, mármint a NAT bevezetőjével, tehát vissza fog jönni. 

Én tehát azt gondolom, nem érdemes összekeverni a dolgot a mi napirendünkkel,
legfeljebb majd vissza fog hatni arra a napirendre, amit egyébként is fontosnak tartottunk, hogy
mint kérdéssel foglalkozzunk az elkövetkező időszakban. Én tehát azt gondolom, hogy nehéz az
időpontot megtalálni, de kell találni egy időpontot, amikor a rendkívüli ülésen azzal
foglalkozunk, hogy ez mint kormányprogram számunkra jelent-e olyan hiátusokat, amelyekről
úgy gondoljuk, hogy föl kell venni, és hogy mit gondolunk még ebben most kiegészíteni. Aztán
újra vissza fog jönni.

ELNÖK: Nahalka Pista, utána Horn Gyuri!

DR. NAHALKA ISTVÁN: Amit Mihály Ottó mondott, azzal lényegében egyetértek, de
ha lehet, még tovább szeretném konkretizálni. Azt hallottuk, hogy májusban lesznek a pályázati
kiírások. A pályázati kiírásokat segítendő, OKNT-ülések, illetve tárgyalások ezt az egyet kivéve
nem képzelhetők el. Abból a szempontból tehát nem érdemes nekünk elővenni az egyes
részleteket, hogy a pályázati kiírások koncepcióját tudjuk segíteni. Ha lesznek későbbi pályázati
kiírások, akkor viszont fontos lenne azokban a konkrét kérdésekben, hogy még időben – persze,
ha olyan súlyúnak találja az OKNT – ide kerüljenek ezek a kérdések.

Egyébként valóban az van, hogy a későbbiek során a folyamatosan felmerülő ügyekben
kell – ahogy eddig is tette az OKNT – tárgyalni ezeket a kérdéseket. Ne gondoljuk tehát azt, hogy
az elkövetkező két hónapban részleteiben, egyes kérdéseken végigmenve tudjuk, még a kiírások
előtt megtárgyalni a kérdéseket. 

HORN GYÖRGY: Egyetértek ezzel, hogy rendkívüli ülés, de Katinak teljesen igaza van
abban, hogy itt van huszonnégy ember, és ha tényleg azt akarjuk, hogy érdemi munka folyjék,
egyrészt kérem a miniszter urat, hogy csütörtökhöz ragaszkodjék, mert ez évek óta egyeztetett



időpont, és javasolnám a március utolsó csütörtökét erre, nem pedig az utolsóelőttit. Egyrészt
nagyhét van előtte, ami, azt gondolom, nem volna helyénvaló. Röviden a lényeg, hogy
huszonnégyen akarunk itt lenni.

A másik, ami szerintem fontosabb: rettegve gondolok arra az ülésre, ha nincs megfelelő
előkészítése. Akkor mindenki elmondja az „én és a világ” című témakört, és úgy fogunk
elbeszélni egymás mellett. Ebben ugyanis elképesztő mennyiségű általánosság, és elképesztő
mennyiségű konkrétum van – látszik is, hogy mi az, ami már meg van csinálva, mi nincs. Ott
ülök a kerekasztalnál, és nagyon jól látszik.

Arra kérném a Köznevelési Tanács tagjait, hogy a megfelelő előkészítés érdekében,
mielőtt ez az ülés megkezdődne – azon kívül, hogy elolvassuk, és idehozzuk a véleményünket –,
küldjük el elnök úrnak azokat a pontokat, amikben javaslataink vannak, akár a javaslatokat is,
amikben egyetértünk, amikkel nem, és az elnök úr hozzon ide egy olyan anyagot, hogy amiben
például többé-kevésbé konszenzus van, azt tegyük félre. Mondom, előre tartok attól, hogy
mindenki majd hozzászól egy, két, három vagy kilenc dologhoz, és el fogunk beszélni egymás
mellett. Ennyien aztán akármiről akármeddig...

Ha lehetséges, kérem elnök urat, kivételesen olyan előkészítés történjék, ami azt mondja,
hogy van egy viszonyítási alap – nevezzük ezt munkapéldánynak vagy kormányprogramnak, bár
államtitkár úr azt mondta, hogy ez még nem az –, és itt egész konkrét javaslatok vannak, meg
egész általánosak is, akinek valamelyikhez van kommentárja, gyűjtsük össze, és kapjuk meg
egyben, és az elnök úr bevezetőjében készítsen egy olyan anyagot amiben azt mondjuk például,
hogy javasoljuk a védőnői hálózat három év alatt háromszáz fővel történő bővítését. Nem
hinném, hogy itt különösebben nagy vita lenne erről a kérdésről – már nem a témáról, hanem a
konkrétumról. Kezdjük azzal, hogy ezzel a Köznevelési Tanács többsége egyetért, kiegészítő
javaslat pedig ez. Ha így ülnénk le, akkor lenne ennek valamiféle érdemi eredménye. Egyébként
nagy élvezettel hallgatok mindenkit, de nem volna jó, ha ideülnénk, és nekiesnénk egymásnak. 

ARATÓ GERGELY: Mielőtt ez az időpontvita kiteljesedne, azt szeretném jelezni, hogy
közben sikerült miniszter úr naptárával konzultálni: jó az április 10-e. Azt ajánlanám, hogy
április 10-én délben jönne a miniszter úr, és azt kérném, hogy a tanács ehhez ütemezze a
munkatervét. Akkor még nem vagyunk későn az érdemi beleszólás szempontjából sem. Addig
ráadásul azt is látni fogjuk nagyjából, hogy a vitában milyen kérdések nyíltak föl, tehát ebből a
szempontból is egy érdemibb ülést lehet tartani, mert azt tudjuk mondani, hogy „De a védőnők
viszont azt mondják, hogy ők mégis kevesebben szeretnének lenni...”.

ELNÖK: Tehát nem kell rendkívüli ülés, hanem a rendes ülés napirendjére kerül. 

DR. MIHÁLY OTTÓ: Ez már egy konstruktív dolog.

ELNÖK: Csak így tovább! Zsuzsa és Trencsényi Laci!

DR. HUNYADY GYÖRGYNÉ: Én tulajdonképpen egyetértek az utolsó három
javaslattal. Feltétlenül szükséges ez az előkészítés. Ahhoz azonban, hogy én személy szerint
állást tudjak foglalni a felmerülő kérdésekkel kapcsolatban, azt szeretném tudni, ha ez lehetséges,
hogy jelöljék ki, mondják meg azokat a pontokat, amelyek tulajdonképpen eldöntöttek vagy nem
igazán érdemben vitathatók. Arról jutott eszembe, amit Nahalka Pista is mondott, hogy mikor
fogják kiírni a pályázatokat. Nem tudom, hogy egy április eleji OKNT-s vita – és egy



vitafolyamat, ahogy államtitkár úr mondta, hogy akkor még csak az első részének lesz a lezárása
– érdemben befolyásolhatja-e azokat a pályázati kiírásokat, amik most fognak majd sorra kerülni.
Azok a pályázati kiírások viszont ezeknek a kérdéseknek egy bizonyos részét nagyon jelentősen
érintik. Nem baj ez, jó ez, meg minden rendben van, de jó lenne tudni, mi van benne ebben a
tervezetben olyan kormányzati szándék, ami a viták után is megmarad kormányzati szándéknak.
Ez nem cinizmus, ez nem ilyen, nem olyan kérdés, hanem egész egyszerűen azt gondolom, hogy
a kormányzat is tervez, nyilván ezeket a pénzeket oda betervezték, és tudni lehet, hogy azokon a
pénzeken és a pénzekhez kapcsolódó dolgokon esetleg nem érdemes vitatkozni. Tudni lehet,
hogy a második pályázati hullámban érintett tartalmi kérdéseken esetleg lehet vagy érdemes
vitatkozni. 

Én azt gondolom, nem baj, ha ebben vannak ilyenek. Az sokkal nagyobb baj, ha úgy
teszünk, mintha... Mert akkor összekeverednek a dolgok. Én azt gondolom, teljesen igaza van
magának abban – és ezt jobban tudja mint én vagy mi –, hogy itt kiérlelt dolgok is vannak már, és
ezek a kiérlelt dolgok meg is fognak maradni. Ezek között biztos nagyon sok jó dolog van. Ez
nem baj. Egész egyszerűen más és érdemesebb lehetne a vita, hogyha ennek a bejelentéssornak
ilyen pontjai tisztázva lehetnének. Azt meg nagyon támogatom és javasolom önmagunknak, hogy
ez legyen egy ilyen módon is előkészített ülés, hogy ne mondjuk el a véleményünket, hanem
esetleg írásban adjuk oda, és egy írásos előterjesztés után a vitás kérdésekkel foglalkozunk. Az
már bebizonyosodott ugyanis, amit Horn kolléga mond, hogy parttalanok tudunk lenni, bár
szórakoztatóak. 

ELNÖK: Trencsényi Laci!

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Megerősítve az előttem szólókat, azt javaslom, hogy a
vitaindító javaslatról készülő elnöki előterjesztést segítsük azzal, hogy térjünk vissza a
témareferensi megoldásra. Ez hét témakör. Hogyha most meg tudnánk egyezni, hogy ezeket az
írásbeli megszólalásokat ne közvetlenül az elnök úrnak küldjük, hanem az elnök úrnak is és
valamelyikünknek küldenénk, akkor az illető egy kerek és kiélezett anyagot tudna a te elnöki
expozédhoz szállítani. A magam részéről – ennek már híre ment – a 8. pontot vállalom, ott én
vagyok érintett: az az ÁMK kimaradása. 

BARLAI RÓBERTNÉ: Ahhoz, hogy tényleg fel tudjunk készülni, nyilván van
háttéranyaga ennek a rövidített programnak, és én azt gondolom, ennek a háttéranyaga
valószínűleg a TÁMOP hármas prioritás...

ARATÓ GERGELY: Ez félreértés. Ez nem egy uniós fejlesztési terv, legyen ez világos!
Érdemes végignézni: egy csomó egyéb ügyet is tartalmaz. Egyébként a TÁMOP-ból az, ami
hozzáférhető, nyilvános, interneten lévő anyag. Én azt tudom ajánlatni, mert nincs egy
háttéranyaga ennek az anyagnak, nagyon sok háttéranyaga van, amiről egy irodalomjegyzéket
elérhetőséggel örömmel rendelkezésre bocsátok belátható időn belül. Szerintem ez lesz a
hatékony módja. 

HORN GYÖRGY: A Magyarország Holnap honlapon az összes anyag rajta van.
Majdnem egybeesnek a címei. 



ARATÓ GERGELY: A címei egybeesnek, a tartalom gyakran nem esik egybe – erre fel
kell hívnom a figyelmet. (Távozik.) 

DR. CSERMELY PÉTER: Én támogatnám ezt a referensi javaslatot, és amennyiben az
OKNT el tudja fogadni, a 3. pontot, a tehetséggondozást nagyon szívesen elvállalnám – nyilván
úgy, hogy a kollégák véleményét várom. 

GÖRBE LÁSZLÓ: Én is támogatnám a Zsuzsa javaslatát: derüljön ki, hogy mi az, amit a
kormány eldöntött, mi az, ahol a módról érdemes vitatkozni, nem a célról, és mi az, ahol a célon
is lehet vitatkozni. Ez derüljön ki!

ELNÖK: Megpróbálom összegezni. A feladatot úgy fogalmazta meg nekem az OKNT,
hogy az OKNT tagjai ezekhez a pontokhoz – hogy a vita parttalanságát el lehessen kerülni –
rövid írásos hozzászólásokat juttatnak el hozzám. Ennek korrekciós javaslataként – amit én nagy
köszönettel vennék – hangzott el, amit Trencsényi Laci mondott, majd Csermely Péter
megerősített, hogy bizonyos pontokhoz jó volna, ha jelentkeznének az OKNT azon tagjai, akik
ezeket az előzetes hozzászólásokat racionalizálják, összefoglalják, hogy ne egy szétterülő
anyagot kapjak, amiből egy egységes előterjesztést kellene csinálni. Két jelentkező volt már:
Csermely Péter a tehetséggondozás témában, Trencsényi László az ÁMK-t érintő témában. Nem
szeretnék most provokálni, hogy most közöljétek... Nahalka Pista!

DR. NAHALKA ISTVÁN: Én szívesen vállalom a négyest vagy a hetest.

HORN GYÖRGY: A hetest szívesen vállalom. 

BARLAI RÓBERTNÉ: A hetest én is. A kisiskolák ügye miatt valakivel szívesen
vállalnám. 

SZAKÁCS MIHÁLYNÉ DR.: Én szeretném az 1. pontot elvállalni. Részese voltam az
óvoda-bölcsőde mint közös intézményrendszer kialakítását előkészítő kerekasztal-
beszélgetéseknek, és vannak tapasztalataim is ezzel kapcsolatban. 

ELNÖK: Köszönöm, azt hiszem, ezt lezárhatjuk. Akinek még van vállalása, szívesen
veszem. Most az időpontot...

DR. MIHÁLY OTTÓ: Akkor most hogy zártuk le? Én nem tudom, kinek írjak. 

KOSINSZKY ZSUZSA: Körbeküldöm, hogy ki melyiket vállalta. 

DR. HUNYADY GYÖRGYNÉ: Nem volna az racionális, hogy ha már a többségéhez
van, akkor legyen mindegyik ponthoz egy referens? Mi elküldjük a referenseknek, és az elnök úr
összeállítja az előterjesztést. (Közbeszólások.) 

DR. MIHÁLY OTTÓ: Elnézést kérek, az elnök úr menjen végig rajta, hogy akkor
melyikhez ki, jó? 



ELNÖK: Az egyeshez ki jelentkezett? 

SZAKÁCS MIHÁLYNÉ DR.: Én. 

ELNÖK: Tehát Marica. Ez azt jelenti, hogy a hozzászólásokat, észrevételeket neki
küldjétek. 

A 2. ponthoz? 

DR. NAHALKA ISTVÁN: Lehetsz te is az egyik ilyen. Ez rád illik.

ELNÖK: Jó, akkor...

DR. MIHÁLY OTTÓ: Nem, nem! Ő csak csinálja utána – ne rontsa el már az első
lépésben! 

ELNÖK: Mert akkor nem fogom magamat korrigálni! Na jó, innen kihúzom magam.

DR. MIHÁLY OTTÓ: Én elvállalom. Majd a radikalizmusomat szépen simítjátok. 

HORN GYÖRGY: Úgyis elmondod mindenhol, hogy ez már Amerikában sem működik. 

ELNÖK: A hármast Csermely Péter vállalta. A négyest Nahalka Pista. Az ötöst?

DR. SZEBEDY TAS: Vállalom. 

ELNÖK: Az ötöst Szebedy Tas. A hatos a mérés-értékelés, minőségfejlesztés. 

DR. NAHALKA ISTVÁN: Ha valaki átveszi a négyest, akkor én ezt megcsinálom. 

DR. MIHÁLY OTTÓ: Én is ezt akartam kérni – nem magamnak: neked. 

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Ezt Vilmosra kellene rátestálni. 

DR. MIHÁLY OTTÓ: Megmondjuk, hogy amiért nem volt itt, ezt jutalomként
megkaphatja. 

DR. SZEBEDY TAS: Tehát a négyes: Vass Vilmos és a hatos Nahalka.

ELNÖK: A hetes a Barlai Katié, nyolcas a Trencsényi Lacié.
Az időpontok? Mit tudtok vállalni? Mert arról volt szó, hogy április elejére meg kellene

csinálni. 

HORN GYÖRGY: Hogyha a Húsvét utáni napokban elküldjük, az majdnem két hét. 

ELNÖK: Nekem jó. 



HORN GYÖRGY: Március 25-26-27. 

KOSINSZKY ZSUZSA: Legyen március 28-a, péntek. 

HORN GYÖRGY: Az majdnem két hét az összerakásra. 

ELNÖK: Egy hét alatt én össze tudom rakni. 

HORN GYÖRGY: Tervezzük úgy, hogy két hét jut mindenkinek, két hét a
szerkesztőknek, nekünk egy kicsit kevesebb, de kellene hagyni időt elnök úrnak, hogy
összerakja. (Közbeszólások, egyeztetés.) 

Ha már úgyis listára írunk, és valakinek dolga, hogy azt összegezze, de én például
szívesen elolvasnám, hogy mit ír neked Géza. Nem lehetne, hogy amit írunk, a listára írjuk? 

KOSINSZKY ZSUZSA: Hogyha az oknt@okm.gov.hu-ra elküldik, azt minden OKNT-
tag megkapja. 

HORN GYÖRGY: Bocsánat, hogy ilyen technikai kérdés, de Zsuzsával évek óta
harcolok, mert én az OKM-ből a csatolt fájlokat nem kapom meg soha. 

ELNÖK: Nem vagy egyedül. 

HORN GYÖRGY: Mindenhonnan megkapom. Az Oktatási Közalapítvány itt van a
Báthory utca 10-ben. Hogyha onnan az OM-hálózatról jön, akkor onnan se kapom meg, ha a
sajátjáról, akkor megkapom. (Közbeszólások.) 

ELNÖK: Bízzuk ezt Zsuzsára! 

DR. HUNYADY GYÖRGYNÉ: Hogyha listára küldjük, akkor viszont ne legyen egy
folyó szöveg, hanem témánként eldarabolt, különben nehéz lesz. 

ELNÖK: Nem tudjuk szétválasztani különben. 

DR. HUNYADY GYÖRGYNÉ: És az volt a cél, hogy külön-külön kapják meg a témákat
vállalók. 

DR. MIHÁLY OTTÓ: Én most nem akarom olvasni a többit, csak erre koncentrálva
szeretném kapni a dolgokat. Aztán majd elolvasom. 

ELNÖK: Ezért jó javaslat, amit Zsuzsa mondott, hogy alfejezetekkel szerepeljen, és aki
nem akarja elolvasni, nem olvassa. A Horn Gyuri javaslata azért is kiváló, mert egy rejtett
üzenete is van: ellenőrizni akarja, hogy én jól összegezem-e majd, amit megkapok. Ez csak
humor volt...

DR. MIHÁLY OTTÓ: Nincs ilyen kérdése, mert tudja, hogy nem jól fogod.
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ELNÖK: Köszönöm szépen, akkor ezt lezártuk.
Szeretettel köszöntöm Brassói urat. Az eredeti napirend kiegészült két pótlólag felvételre

kért témával. Az egyik a tanév rendjéről szóló előterjesztés, ami utólag jött – ezt vesszük akkor a
kerettantervek jóváhagyása elé, harmadik napirendi pontként – és a 11/1994., a nevelési-oktatási
intézmények működéséről szóló rendelet módosítása lesz a negyedik. 

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Azt javaslom elsőnek, mert az három perc, és a
határozatképességet ne kockáztassuk! 

DR. MIHÁLY OTTÓ: Igaza van!

ELNÖK: Jó, akkor az első napirendi pontunk a kerettantervek jóváhagyása, utána eggyel
nő a napirendi pontok számozása: a kerettantervek jóváhagyása az első, második az, ami eddig az
első volt, harmadik, ami eddig a második volt, negyedik lesz a 11/1994-es – a nevelési-oktatási
intézmények működése -, az ötödik a tanév rendje, hatodik a TTB szmsz-ének jóváhagyása és
aztán jönnek az egyebek. 

Kezdjük, Trencsényi tanár úr!

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Köszönöm szépen. Hét munkát terjesztett a Kerettantervi
Bizottság az OKNT elé, ebből három kerettanterv, négy pedig programcsomag. A Kerettantervi
Bizottság munkáját minősíti az, hogy a három kerettanterv és egy programcsomag – a listán a 4.
– másodszor szerepel a Kerettantervi Bizottság előtt, tehát visszaadtuk javításra. Egy pedig nem
szerepel, mert jelenleg adtuk vissza javításra a matematika programcsomagot. Ezzel csak
szeretném alátámasztani, hogy a bizalomra igyekszünk méltók lenni. A jelenleg beterjesztett
egytől hétig szereplő pontokat a Kerettantervi Bizottság jóváhagyásra javasolja. 

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Kérdés? Hozzászólás? Karlovitz úr!

DR. KARLOVITZ JÁNOS: Amit nem egészen értettem: a legtöbb esetben úgy van, hogy
6-12 évig, vagy egy iskolatípus megnevezése, és van olyan terv, ami hézagos: három után öt jön
– mi lehet ennek a magyarázata? A-B-C típusú, 3-6-8-10. Nincs 1, nincs 2, nincs 5... 

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Egyszerű a válasz: vagy volt, vagy lesz. A SuliNova,
illetve az Educatio nem egyszerre szállította le az 1-12. A-B-C-t, hanem kisebb csomagokban,
ahogyan ez elkészült, illetve kipróbáltatott. Van, amin már túl vagyunk, és van, ami még előttünk
áll. Arra is van fogadalma a Kerettantervi Bizottságnak, hogy amikor egy meglesz kompletten,
tehát 1-12. A-B-C, teljességében, akkor még egyszer mint egészet fogjuk szakérteni, és mint
egészről fogjuk kimondani – vélhetően az előzőekkel konzisztens – álláspontunkat. De
elvégezzük ezt az ellenőrzést is. Ebben a kiszerelésben szállítja a SuliNova, illetve az Educatio,
ezért ebben a csomagban bíráljuk mindig el.

DR. KARLOVITZ JÁNOS: Igen, csak amikor ott voltam a Kerettantervi Bizottságban,
úgy volt, hogy csak egységes, végig kidolgozott...



DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Az a kerettantervekre vonatkozott, nem a
programcsomagokra. A kerettantervekre se vonatkozik már, hiszen a kerettantervekről szóló
miniszteri rendelet új helyzetet teremtett a kerettanterveket illetően is. A programcsomagra ilyen
jogszabály sosem volt: amit megkapunk, azt bíráljuk. 

ELNÖK: Akkor szavazásra teszem fel a kérdést: aki elfogadja Trencsényi László
előterjesztését, emelje fel a kezét! (12) Tartózkodás? (1) Köszönöm szépen, ezzel rátérhetünk a
következő napirendi pontra. 

Brassói úr!

BRASSÓI SÁNDOR: Következik tehát az alapfokú művészetoktatás támogatásával
kapcsolatos rendelet. Bevezetőként annyit szeretnék mondani, a dolog annyiból furcsa, hogy a
költségvetési törvény alapján ezt a rendeletet – és az összes többit is – március 15-éig az oktatási
miniszternek ki kell adnia. Ez annyiból jelent nem túl jó helyzetet, hogy egyik oldalon az előző
ülésen már behoztunk kettőt – mindkettőt támogatta az OKNT -, illetve mivel az OKNT nem ült
közben, nekünk meg ki kell hirdetnünk, van egy olyan helyzet, hogy mi ezt hoztuk
természetesen, ugyanakkor viszont kész vagyunk a rendelettel, és lefolyt az államigazgatási
egyeztetése is időközben. Megkapták a szakmai szervezetek, megkapták a társtárcák, megkapták
az alapfokú művészetoktatásban érintett azon szakmai testületek, amelyeket a 3/2002-es OM-
rendelet részletesen felsorol – tehát velük az egyeztetéseket lefolytattuk. Az az anyag, ami most
itt van, nem az, ami gyakorlatilag készen van, és kihirdetésre megy. Nem azt mondom, hogy eső
után köpönyeg, ha most hozzászólások érkeznek, de a helyzet igazából nagyjából így áll,
merthogy a dolog aláíráson van, és nem pont az, ami itt van. Ez annak köszönhető, hogy minket
köt egy költségvetési törvény, az OKM-et köti a saját ügymenetének tervezése és a
feladatvállalása. Azért mondom, hogy mi minden jó javaslatot megfogadunk, én írom, amit
tavaly tettek a testületek tagjai, azokat is megpróbáltuk bedolgozni ebbe és a többi rendeletbe is,
de ezen az anyagon túl sokat már nem tudunk változtatni. 

Röviden összefoglalom. Nagyon fontos, hogy a költségvetési törvény 5. számú
mellékletének 25. pontja írja elő azt, hogy van egyszer 500 millió forint, ami januártól augusztus
31-éig használható fel az alapfokú művészetoktatási intézmények fejlesztésével, működésével
összefüggő költségekre, további 360 millió forint pedig szeptember 1-jétől használható föl, de
már csak a 3/2002-es, a közoktatás minőségbiztosításáról szóló miniszteri rendeletben az
alapfokú művészetoktatással összefüggő minősítési eljárásban december 31-éig minősített
intézmények működtetésére, működésére és fejlesztésére. Ez alapján a költségvetési törvény mint
magas szintű jogszabály, ezeket a feltételeket előírta, tehát ezek megadják azokat a kereteket,
amelyek között a rendeletet el kell készíteni, és ebben egyetértő társminiszter az önkormányzati
és területfejlesztési, tehát nyilván a tárcának egy széles egyeztetési területe volt. 

Ahhoz képest, ami anyag önök előtt van, történt néhány változás, amit elmondok, mert
lehet, hogy előjönne javaslatként, és azt gondolom, fontos megemlíteni. 

A rendelet 2. §-ába beírtunk egy olyan kiegészítést az eredeti szöveghez képest, hogy a
támogatási igények elbírálása során előnyt élveznek – van egy felsorolás, hogy kik – akik
minősítettek, azon belül, akik kiválóra minősítettek, azokkal szemben, akik nem minősítettek. A
törvény alapján a nem minősített kör is pályázatot nyújthat be erre a körre, de nyilván az a
szempont, azt a célt szolgálja az egész támogatás, hogy azok az intézmények – az alapfokú
művészetoktatásban lévő körülbelül 850 intézményből körülbelül 700 intézmény –, akik
minősítettek lettek, a minőségibb munkavégzés irányába fejlődjenek tovább, tehát ennek a



támogatási keretösszegnek a túlnyomó részét nyilván a minősített intézmények fogják megkapni.
Ezen belül különbséget fogunk tenni az alapján, hogy a kiválóan minősítettek – csak jelzem, az
összes intézményből körülbelül 530, tehát messze a többsége – fogják a nagyobb keretösszeget
igénylés alapján, tanulólétszám-arányosan megkapni, és azokat a tanulókat lehet ide beszámítani,
akik a jogszabály alapján alapfokú művészetoktatásban vesznek részt.

További előnyt élveznek azok az intézmények, illetve telephelyek, akik rajta vannak a
kormányhatározatban rögzített hátrányos helyzetű kistérségek listáján. Szeretnénk náluk egy
magasabb szorzószámot figyelembe venni azért, hogy a forráselosztásnál ezek az intézmények
több támogatást kapjanak. 

Gyakorlatilag az önök anyagában szereplő halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat mint
kedvezményezetti kört mindenhol „hátrányos helyzetű tanuló”-ra változtattuk, mert ez túl szigorú
megkötés, és az AME szakemberei is mind azt kérték, hogy ezt a nagyon szigorú kötelmet
puhítsuk egy kicsit, mert nincs olyan nagy különbség. Ezt mind az öt szervezet támogatta,
úgyhogy az anyagban teljes egészében átvezetésre került. 

Nagyon fontos dolog, hogy a tavalyi évben lefolytatott eljárás rendjéhez képest most egy
körben történik az igénylés, tehát nem kétszer kell igényelni, hanem mindenki egyszerre nyújtja
be az elején, így a támogatásokhoz az intézmények fenntartói sokkal hamarabb hozzá fognak
jutni. 

A tavalyi évhez képest ez az eljárás, azt gondolom, egyszerűbbé válik, gyorsabbá,
hamarabb hozzájutnak a fenntartók és az intézmények a támogatáshoz, és mivel a támogatást
működtetésre, fejlesztésre lehet fordítani, előírjuk, hogy akik nem minősítettként fognak
támogatást kapni, a fejlesztési pénzt arra kapják, ami a minősítő testület elutasító határozatában
szerepelt olyan problémaként, ami miatt nem lehetett minősíteni, tehát hogy megszerezhessék a
minősített státust. Akik pedig már eleve minősítettek, ők a működtetéshez és a programjuk
szerinti továbbfejlesztéshez fogják tudni a forrásokat felhasználni. Nyilván nem kell itt sem
igénylési költséget fizetni az idei évtől kezdve, tehát azt gondoljuk, hogy ez a program így már
jobb lesz, a tavalyi évhez képest pontosabbá vált, és abszolút működőképesnek gondolom. 

ELNÖK: Az a kérdésem – egyúttal javaslatom is –, tekintettel arra, hogy ez a meccs
lefutott, fogjuk föl ezt tájékoztatásként, ne nyissunk róla vitát. Megköszönjük a tájékoztatást, és
áttérünk a második napirendi pontra. A bólogatásokból látom, hogy kivételesen egyetértetek
velem. Akkor következzék a második napirendi pont!

SÖRÖS ISTVÁN: Ennek én leszek az előterjesztője. 

BRASSÓI SÁNDOR: A társ-előterjesztője. 

SÖRÖS ISTVÁN: Szeretnék bemutatkozni: Sörös Istvánnak hívnak, és az Oktatási és
Kulturális Minisztérium Esélyegyenlőségi Főigazgatóságán dolgozom, ott vagyok
esélyegyenlőségi referens. Összegyűjtöttem, hogy az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő
támogatások igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és
ellenőrzésének részletes szabályairól szóló OKM-rendelet egyes paragrafusaiba mik tartoznak.
Elsősorban a képességkibontakoztató integrációs felkészítés, az óvodai fejlesztő program
szervezésének támogatásáról van szó. 

Szeretném elmondani még az elején, hogy a tavalyi tapasztalatokat figyelembe véve
vannak olyan dolgok, amik már működnek, és amiken nem változtatott a rendelet, de vannak



olyanok, amik a tavalyihoz képest módosultak – erre majd külön kitérek, és említem, mi az, ami a
2007-es igénylési rendeletben nem így volt. 

Összegyűjtöttem néhány kérdést, amelyek fontosak lehetnek a rendelet szempontjából.
Az első az, hogy kik igényelhetik a támogatást. Itt nem változott semmi. A helyi

önkormányzatok igényelhetik, a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási
intézmények, a közoktatási feladatot ellátó nem állami, nem önkormányzati intézmények
fenntartói. Ez ugyanúgy van, mint 2007-ben.

Kik után vehető igénybe a támogatás? A fenntartók csak azok után a tanulók után vehetik
igénybe a támogatást, akik a nappali oktatás munkarendje szerinti tanulók.

Mikor igényelhetik a fenntartók a támogatást? Akkor igényelhetik, hogyha a 11/1994-es
MKM-rendelet 39. § d)-e) pontjában meghatározott követelményeknek megfelel, valamint
képességkibontakoztató vagy integrációs, óvoda esetében az óvodai integrációs program szerinti
felkészítést folytat. 

Mely intézmény veheti igénybe a támogatást? Amelyiknek az alapító okiratában, valamint
pedagógiai programjában, nevelési programjában a jogosultságot megalapozó tevékenység
szerepel. Ha ez esetleg nem így van, akkor a fenntartó, amennyiben pályázik, kötelezettséget
vállal arra, hogy ezt beépíti a pedagógiai programba.

Melyik iskolák igényelhetik? A képességkibontakoztató felkészítést igényelhetik
általános iskolák és szakiskolák – az előző évben ez nem így volt -, az integrációs felkészítést
pedig általános iskola és középiskola is igényelheti.

Az igénylés további feltétele, hogy a fenntartó eleget tesz a közoktatási törvény 66. § (2)
bekezdésében foglaltaknak a körzethatárok kialakítására vonatkozóan. Ez akkor érdekes, amikor
egy településen több intézmény van. Ennek az a feltétele, hogy a halmozottan hátrányos
helyzetűek arányának különbsége nem haladhatja meg a 25 százalékot.

További feltétele az igénylésnek, hogy a fenntartó a 6. számú mellékletben foglalt
szándéknyilatkozat aláírásával vállalja, hogy a tanévben eleget tesz a nyilatkozatban foglalt
tevékenységek megvalósításának. 

A 6. számú mellékletnek van a, b, c illetve d pontja. Attól függően kell kitölteni az egyes
intézményeknek, hogy óvodai felkészítésre, integrációs vagy képességkibontakoztató
felkészítésre kéri a támogatást, és változik akkor is, hogyha középiskolára, szakiskolára vagy
általános iskolára kéri a támogatást. 

További feltétel még az óvodánál, hogy az óvoda esetében a 2008/2009-es tanévben az
óvoda körzetében élő hároméves, halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek 70 százaléka az
óvodában legyen, és az óvodában a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek száma eléri a 15
százalékot. Az óvoda napi nyolc órát van nyitva, és a párhuzamos csoportok halmozottan
hátrányos arányának különbsége – ez tavaly nem így volt, ezt nem vizsgálta a bíráló bizottság –
ne legyen több, mint a 25 százalék. Ez egy új dolog.

A 6. számú melléklet általánosan rákérdez – esetleg, ha valakit érdekel... de azt hiszem,
mindenkinek megvan a rendelet... (Többen: Megkaptuk! Itt van!) –, hogy az integrációt támogató
pedagógiai-módszertani képzettséggel rendelkező pedagógusok száma mennyi, ezt hogy tervezi
módosítani a következő tanévben, milyen fejlesztéseket akar. A szülői kapcsolattartás
gyakoriságának növelése milyen volt az elmúlt tanévben, és a következő tanévben hogy tervezi,
és innen kezdve az A adatlap az óvodánál rákérdez, hogy a körzeti beóvodázási arányok
mértékének növelésére milyen kötelezettséget vállal, az óvoda-iskola átmenetet segítő programok
megnevezését kéri.



A B adatlapot az általános iskoláknak kell kitölteni, akik integrációs vagy
képességkibontakoztató támogatást igényelnek. Itt szintén ki kell tárni arra, hogy a tanórán kívüli
programban részt vevő tanulók között hány százalékban vannak halmozottan hátrányos helyzetű
gyereke, az évfolyamismétlőkre itt is meg kell határozni, hogy százalékban hány halmozottan
hátrányos helyzetű gyerek van, és mennyit vállal a következő tanévre. 

A magántanulókat érinti még ez a melléklet.
Érinti azokat a tanulókat is, akik 250 óránál többet mulasztottak: közülük hány százalék a

halmozottan hátrányos helyzetű, és hogy érettségit adó középiskolában hányan tanulnak tovább. 
Van még egy C adatlap: a középiskolának kell kitöltenie, akik integrációs felkészítést

igényelnek. Szintén arra kérdez rá, hogy a tanórán kívüli programokban részt vevő tanulók hány
százaléka halmozottan hátrányos helyzetű, szintén rákérdez az évfolyamismétlőkre, a
magántanulókra és azokra, akik 250 óránál többet mulasztottak. 

A D melléklet a szakiskoláknál fontos, akik a képességkibontakoztató támogatást
igénylik. Ugyanezekre kérdez rá, mint a középiskolák esetében.

Kik vannak kizárva vagy elutasítva az igénylésből? Az elmúlt évben azok is elutasításra
kerültek – ez most külön benne van a rendeletben –, akiknél az elmúlt három évben a bíróság
vagy más hatóság jogerősen megállapította, hogy megszegte az egyenlő bánásmódról és az
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi törvényt. Erre külön nyilatkoznia kell a
fenntartónak egy 23/B mellékletben, hogy az elmúlt három évben ilyen nem történt. 

Akkor van még kizárva az intézmény meg a fenntartó, hogyha a települési arányokat nem
tartotta be.

Mire használhatják föl a képességkibontakoztató felkészítést, illetve az óvodai pedagógiai
programban az óvodai felkészítésre használható támogatást? Ezt egy 2. számú melléklet mutatja
meg, százalékos arányban meg van határozva, hogy mik a kötelező tevékenységek, és mik az
úgymond szabadon választott tevékenységek, amikre felhasználhatja az óvoda, illetve az iskola. 

Fontos, hogy melyik mellékletet kell kitölteni. Az óvoda esetében az 1., 5., 6. illetve 23.
számú melléklet kitöltésével lehet pályázni, az iskola esetében az 1., 3., 4., 6. illetve 23. számú
melléklet kitöltésével lehet pályázni. Az 1. számú melléklet egy fenntartói adatlap, a 2. számú
melléklet a felhasználás kerete – mint az előbb említettem –, a 3. számú melléklet az intézményre
vonatkozó adatlap, a 4. számú melléklet a képességkibontakoztató integrációs középiskola,
szakiskola esetében kitöltendő, az 5. számút az óvodáknak kell kitölteni, a 6. számú mellékletet
már az előbb említettem.

Az elmúlt évhez képest történt változás. Az óvodánál 68 500 forint/főt igényelhet az adott
fenntartó, a képességkibontakoztató és integrációs felkészítésre legfeljebb 61 500-at. Annyi a
változás a tavalyihoz képest, hogy a képességkibontakoztató után igényelhető támogatás nem 20
ezer forint, hanem 61 ezer a felső határa.

Az igénylés menete ugyanaz, mint tavaly.
Van ennek egy másik része, a rendelet 2. §-a. Akkor pályázhat erre fenntartó, amennyiben

az integrációs és képességkibontakoztató felkészítést segítő támogatásra jogosulttá válik. Annyi a
különbség, hogy tavaly erre azok adhatták be az igényüket, akik csak integrációs támogatást
kaptak, most pedig az integrációs illetve a képességkibontakoztató is jogosulttá válik egy
megadott támogatási célon belül kulturális, szabadidős tevékenységeket segítő programokban
való részvételre. Ez is csak azokat az intézményeket érinti, amelyek esetében az általános iskola
vagy a tagiskola olyan településen működik, amely település társadalmi, gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó
munkanélküliséggel sújtott.



A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók Arany János Kollégiumi Programja. Kik
igényelhetik a támogatást? Azok, akik az előbbiekben már benn voltak, újak szintén beléphetnek,
erre pályázatot nyújthatnak be 2008. április 15-éig. Innen kezdve megegyezik azzal, ami az
elmúlt évben volt. 

Én elmondtam mindent, amit szerettem volna. Esetleg hogyha valakinek kérdése van...

ELNÖK: Brassói úré a szó. 

BRASSÓI SÁNDOR: A kollégák nyilván megnézték magát a rendelettervezetet, illetve a
költségvetési törvényt. A törvény 5. számú mellékletének 16. pontja rendelkezik ennek a
rendeletnek a kiadásáról. Nagyon fontos dolog, hogy ez egy ilyen monstre rendelet. Tavaly is egy
rendkívül terhes ügy volt: szerettük volna szétszedni több rendeletre, jogcímenként csoportosítani
legalább, de az Igazságügyi Minisztérium nem járult hozzá, merthogy egy pontban rendelkezik
erről a törvény. A 16. pontban nyolc különböző jogcím van megfogalmazva. Amikről most
beszélt a kollégám, az első jogcím 1-2. §-a. A többit rögtön hozzátesszük: ezekben részben
ugyanazok a feladatok vannak, mint tavaly. Van, amiben minimális változás van, van, amiben
változtattunk azért, mert a tavalyi igénylések mértéke, például a migráns tanulók és tartósan
gyógykezelt tanulók esetében, nagyon csekély volt. Úgy tűnt, hogy a fenntartók nem éreztek
kellő indíttatást arra, hogy ezekre az igényléseket benyújtsák. Kiegészült továbbá két olyan új
jogcímmel, ami tavaly nem volt a rendeletben. Megkérem Orbán Anikót, aki a rendelet fő
gazdája, hogy röviden mindegyik jogcímről szóljon. Jelzem, hogy a határidő itt is március 15-e,
tehát nagyon széles körben lefolytattuk az egyeztetést a szervezetekkel, önkormányzatokkal,
önkormányzati testületekkel, úgyhogy itt is utána vagyunk már a feladatoknak. 

ORBÁN ANIKÓ: Előzetesen annyit szeretnék hozzátenni, hogy az előző évben hat
jogcímhez 2,6 milliárd forint állt rendelkezésre, jelen esetben nyolc jogcímre 2,8 milliárd forint. 

Azon kívül, amit Iván elmondott, támogatást lehet igényelni a rendelet alapján a sajátos
nevelési igényű tanulók tankönyvtámogatásához. Ez a tavalyi évben is szerepelt jogcímként a
rendeletben. A változás annyi, hogy a pályázat benyújtásának adminisztrációs terheit próbáltuk
egy kicsit csökkenteni, egyszerűsíteni. Különösebb változás ezen kívül ezen a jogcímen nem
található. 

A szakiskolai felzárkóztató oktatás esetében ugyanolyan módon történik a támogatás
igénylése, mint tavaly. Itt gyakorlatilag nem történt változtatás.

Az Arany János Kollégiumi Programról Iván beszélt. 
A migráns tanulók oktatásához igénybe vehető támogatás jelentős mértékben

megváltozott a tavalyihoz képest. Az volt a cél, hogy azokra a tanulókra irányuljon a támogatás,
akik nem magyar anyanyelvűek, éppen ezért az oktatásba való bekapcsolódásuk, bár
tankötelesnek minősülnek, elég sok problémát vet fel. Külön anyanyelvi oktatás támogatására
irányul az igénylés, illetve össze van kötve egy interkulturális pedagógiai program
alkalmazásával. Szeretnénk ennek a szakmai oldalát is erősíteni, és így nyújtani ezt a plusz
forrást. Összesen 10 millió forint az igénybe vehető támogatás összege. 

A tavalyi rendeletben szerepelt az egészségügyi intézményekben tartós gyógykezelés alatt
álló gyerekek oktatásának támogatása. Erre tavaly nem érkezett be igénylés. Felülvizsgáltuk az
okokat, egyeztettünk a társtárcákkal, illetve egészségügyi szakmai szervezetekkel, ennek
megfelelően került most módosításra ez az igénylési lehetőség a rendeletben. Megváltoztattuk a



gyógykezelés időszakára vonatkozó feltételeket, és remélhetőleg a tavalyi évhez képest ez így
több segítséget fog nyújtani. 

A beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók
felkészítésének támogatása egy új jogcím, tavaly nem szerepelt. Igyekeztünk kiküszöbölni azt az
esetleges problémát, hogy az egyes jogcím esetén igénybe vehető képességkibontakoztató
támogatás és ennek a támogatásnak az igénybevétele ne történhessék ugyanazon gyermek
esetében. Ez kizáró ok: vagy az egyikféle támogatást lehet igénybe venni, vagy a másikat.
Megpróbáltuk az összegek meghatározásával kiküszöbölni azt az érdeket, hogy valamelyik
gyereket a magasabb támogatási összeg miatt minősítsék beilleszkedési, tanulási nehézségekkel
küzdőnek vagy képességkibontakoztató támogatásra rászorulónak. 

A nyolcadik jogcím a pedagógiai szakszolgálatok. Ez szintén egy új feladat a tavalyihoz
képest. A közoktatási törvény módosítása új feladatok megvalósítását rendelte a pedagógiai
szakszolgálatokhoz, ezért ennek a rendeletnek a keretében ezeket az új feladatokat próbáljuk meg
támogatni. Összesen 120 millió forint áll rendelkezésre ennél a jogcímnél, amiből ezeket az új
feladatokat és az iskolapszichológusi szolgáltatás többletfeladatait lehet finanszírozni.

Végigment az egyeztetés, az egyes tárcáktól érkezett – jobbára formai és kodifikációs
jellegű – észrevételeket átvezettük a rendelettervezetben. 

ELNÖK: A javaslatom, ahogy az előző napirendi ponttal kapcsolatban: tekintve, hogy
lefutott körről kaptunk egy tájékoztatást... Horn Gyuri csóválja a fejét...

HORN GYÖRGY: Muszáj nemcsak kérdeznem, javasolnom is. Az időpont-
egyeztetésekkel, úgy látom, vannak pontok, ahol baj van. Nyilván szisztematikusan nem tudom
mindegyiket végignézni, csak egy adalék: az Arany János Kollégiumi Programnál például azt
mondja, a pályázathoz az kell, hogy az illetőnek a fenntartó által aláírt pedagógiai programjában
legyen benne az, hogy Arany János Kollégiumi Program – ezt viszont csak nyáron lehet
megcsinálni. Év közben a törvény tiltja a program módosítását. A törvény azt mondja ki, hogy az
alapító okirat módosítása csak június 15. és augusztus 31. között történhet. Ezzel automatikusan
kizártuk a bővülés lehetőségét, és az Arany János Kollégiumi Programnak éppen az a baja a
kezdetektől, hogyan vonjunk be újabb és újabb elemeket. Nem beszélek arról, hogy az iskola és a
kollégium hol egyezik meg, mert ez nem itteni szabályozási kérdés, de ez komoly gond. Nem tud
így bővülni a pályázók köre. 

Eredetileg tágabban akartam megkérdezni, mert ezt látom, ezt ismerem, hogy a többieknél
nincs-e hasonló időpont-egyeztetési dilemma. Szerintem ez nagyon konkrét kérdés. 

A másik pedig a tartós ápolás... Van olyan része, ami miatt szerintem soha nem lesz
pályázó, vagy ha lesz, akkor az sumákol. Ez a 15-30 napos betegség. Mire a dolog lefut az iskolai
nyilvántartási rendszerre, akkorra vége is van, tehát a 18 ezer forintos a) pontban az erre fordított
energia kidobott pénz. Most arról nem beszélek, hogy a pénz itt marad, de az energia, ami ezzel
foglalkozik, ki fog maradni, mert szerintem nincs olyan iskola, amelyik 15-30 napon belül eljut
odáig, hogy a fenntartóval egyeztetve pályázatot adjon be, mert a gyerek két hete már hiányzik.
Ez a realitások teljes negligálásának tűnik. Az a) pontot a pályázati körből ki kellene venni. Az
egy hónapot meghaladó betegség esetében már van egy ilyen, azt már lehet tudni. 

Lenne még néhány apró megjegyzésem. Még mindig nem értem, miért kell egyszerre
kiadni például, de ezeket elmondtad. 

Egy kérdésem van, amire végülis nem kaptam közben választ. Hogy a különböző
jogcímek összehangolása kapcsán a párhuzamos pályázatok kizárhatók, az rendben van. Az a



tapasztalatunk, hogy előállnak olyan helyzetek, amikor egy intézmény a teljes pályázati körben
óriási pénzekhez jut különböző csatornákon. Nincs plafon az összes pályázathoz együtt, olyan,
mint például a kiegészítő normatívákra volt, amikor azt mondtuk, hogy egy tanulóra egy millió
fölött nem juthat? Például a kollégiumok esetében 220 ezer forint fölé a különböző jogcímeken
ne menjen az egy tanulóra jutó, ilyen egyeztetés volt? Ezt akartam még kérdezni. 

ELNÖK: Parancsoljon!

HEGYINÉ PALLAGHY SZILVIA: Köszönöm szépen. Hegyiné Pallaghy Szilvia vagyok,
az Esélyegyenlőségi Igazgatóságon az oktatási osztályt vezetem. 

A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók Arany János Kollégiumi Programjával
kapcsolatosan a rendelet legelső bekezdéséből egyértelműen lehet látni, hogy itt a 2007/2008-as
tanévben a programot elindító kollégiumokról, és beszélünk az új pályázat kiírásáról. Mindkét
esetben az a feltétel, hogy az alapító okiratban és a helyi pedagógiai programban nevesíteni kell
ezt a tevékenységet, mint az esélyegyenlőséget támogató tevékenységet. Ez a dolog
természetesen egyik esetben sem zavarja a tanévhez, illetve a nyári időszakhoz kapcsolódó
alapdolgokat, vagyis hogy alapító okiratot módosítani csak akkor lehet, amikor nincs tanév. Azért
nem zavarja, mert a régiek természetesen már beépítették az alapító okiratukba, a kollégiumi,
illetve az iskolai pedagógiai programba, az újak pedig azért tudják beépíteni, mert még a nyáron
megtudják, hogy nyertek vagy sem. A pályázati kiírást április 15-éig hirdetjük meg, a nyertesek
pedig a miniszter úr döntése alapján értesítést kapnak erről. 

HORN GYÖRGY: Ha én benyújtok egy pályázatot, aminek az a kritériuma, hogy legyen
benne a pedagógiai programomban és az alapító okiratomban...

HEGYINÉ PALLAGHY SZILVIA: A szövet azt mondja, hogy az új pályázat
benyújtásával, hiánypótlásával kapcsolatos eljárást a pályázati dokumentáció tartalmazza. Tehát
a pályázati kiírás mondja, hogy pontosan...

HORN GYÖRGY: A pályázati kiírásban lesz tehát benne, hogy aki most indítja el, annak
elég ez szeptember 1-jével beírni?

DR. MIHÁLY OTTÓ: Ha nyer. Akkor köteles.

HEGYINÉ PALLAGHY SZILVIA: A pályázati kiírásban lesz benne, hogy aki a
programot elindítja, és támogatottá válik, annak a pedagógiai programjában, alapító okiratában
nevesítenie kell. Ugyanezt látjuk a (3) bekezdésben is. A kettő nem üti egymást. 

HORN GYÖRGY: Akkor ez azt jelenti, ígéretet kaptunk arra, hogy ez nem lesz pályázati
kiírási feltétel, hogy neki ez már most benne legyen.

HEGYINÉ PALLAGHY SZILVIA: Hogy lehetne? Hogyan várhatnánk ezt? Hiszen az új
pályázatra vonatkozó részletek a pályázati kiírásban fognak megjelenni. Ez egy nagy előrelépés,
hogy mód van új pályázat kiírására. Nagyon fontos dolog az, hogy a költségvetési törvény III.
fejezetében a szakiskolák is nevesítetten támogatottak, és a 11/1994-es MKM-rendelet pont e



miatt ki is egészül a szakiskolai feladatokkal, valamint a miniszteri közleményben kiadott
pedagógiai program, a keret, a szakmai-tartalmi kereteket szabályozó dokumentum is kiegészül. 

ELNÖK: Karlovitz János!

DR. KARLOVITZ JÁNOS: Csak egy kérdésem volna. Az egész programnak mennyi a
kerete? Ez az előző évhez képest növekvő vagy csökkenő?

HORN GYÖRGY: János, ez elhangzott: 8 jogcím, 2,8 millió forint.

DR. KARLOVITZ JÁNOS: Akkor bocsánatot kérek! 
Egy utolsó, hogy EU-pénz jön-e ebbe vagy nem? 

DR. MIHÁLY OTTÓ: Nem, ide nem. 

HEGYINÉ PALLAGHY SZILVIA: Hogyha egy fenntartó egy adott pedagógiai
programot elindít vagy folyamatosan működtet, és azzal a szakmai elképzeléssel egybevág egy
uniós forrás megigénylése, és megnyerése, akkor az a költségvetési forrásból támogatott
pedagógiai tevékenység – teszem azt, az integrációs és képességkibontakoztató felkészítés –,
amire e rendelet szerint kap támogatást a fenntartó, egy kiegészítő támogatással további feladatok
végrehajtása során megtámogatható uniós forrásból is. A HEFOP-os pályázatoknál a HEFOP
2.1.3 és 2.1.5 mind az inklúzió, a differenciáló pedagógiai módszerek használatára, tevékenység
támogatására szolgáló pályázati kiírás volt, és ez egybevágott például az integrációs
képességkibontakoztató felkészítéssel. Nyilván uniós forrásból nem támogatjuk azt, amit
költségvetési forrásból támogatunk. 

GÖRBE LÁSZLÓ: Az egészet szakmailag indokoltnak és jónak tartom, ugyanakkor
fölvetném azt a kérdést, amit nem tud kezelni az ügy: a jó iskolába bekerülő hátrányos helyzetű
gyerekek, akiért nem fogják felvállalni ezt a programot, mert annyi a gond vele, hogy azt
mondják, azt a néhány gyereket elviszik inkább, vagy kizárjuk. Sok gyerek jelenik meg olyan
intézményekben, ahová bejuthatna esze és lehetősége alapján, de egyszerűen nem fog bejutni,
mert nem fogják kezelni. Azt mondja, ezt a programot nem vállalja fel az intézmény. A
gyereknek lehetne-e valamilyen támogatást adni? Gondolok egy kerekesszékes gyerekre, aki
tehetséges, de inkább azt mondják, hogy nem vállalják fel. 

HORN GYÖRGY: Csak megerősíteni szeretném az előbb elhangzottakat. Ez egy
általános probléma az elitképzésben, hogy a hátránykompenzálás nem fejkvóta alapú, nem
családi vagy iskolai pályázati rendszerben működik. Ez mindenhol gond, hogy azt a valóban
esetenként néhány gyereket az iskola befogadja, de nincs meg hozzá az integrációs programja
stb., de vannak ott ilyen gyerekek, akár halmozottan hátrányos helyzetűek is. Meg lehetne
teremteni az elitképzésben azt az érdekeltséget, ahol akár a helyi társadalom, akár a család, akár a
civilek segítségével családi pályázati rendszert csinálna a kormányzat, amelyik az elitképzésbe
vinne be egyénileg gyerekeket. Ahogy szokták mondani: vinné a fején a kiegészítő normatívát.
Azok a rendszerek, amik a pályázatban vannak, szerintem helyénvalók, de amit felvetettél, azzal
teljesen egyetértek, hogy itt azért megnőne az elitképzés érdekeltsége arra, hogy ilyen tehetséges
gyerekeket befogadjon. 



DR. MIHÁLY OTTÓ: Ha hozza magával személy szerint. 

HORN GYÖRGY: Családi pályázat vagy civil pályázat, ahol nincs családi motiváció, az
általános iskolai pályázat. Ez ezektől teljesen független, csak nagyon-nagyon egyetértenék, ha
ilyen pályázati forma is lenne.

GÖRBE LÁSZLÓ: Nekem sem a törvénnyel van gondom, hanem kifejezetten egy olyan
irányt szeretnék jelezni, ami indokolt, és valami módon kezelni kellene. 

HORN GYÖRGY: Egyetértek, én ezt nagyon támogatandónak érzem. 

ELNÖK: Milyen szintű rendelkezést igényelne ez? Hogyha mi ennek a hiánynak a
pótlására javaslatot akarunk tenni, akkor kinek kell címeznünk?

BRASSÓI SÁNDOR: Én azt gondolom, ez a költségvetési törvényt érintő, költségvetési
törvényi szintű – ettől kezdve képviselői szint, tehát az Országgyűlésnek. 

HORN GYÖRGY: Van egy olyan, amit úgy hívnak, hogy befogadó iskola. Az a lényeg,
hogy az iskola kinyilatkoztatja...

DR. MIHÁLY OTTÓ: Egy olyan képviselőt kell keresni, akin keresztül ez a
legegyszerűbb útja. 

GÖRBE LÁSZLÓ: Képviselőt fogunk találni, de ki tudnánk-e dolgozni, hogy olyat
adjunk a kezébe...

DR. CSERMELY PÉTER: Én is nagyon fontosnak érzem ezt a javaslatot. Javaslom, hogy
formálisan is keressük meg az Országgyűlés Oktatási és Kulturális Bizottságát, tűzze
napirendjére ezt a kérdést, illetve tárgyalja meg, és foglaljon állást. 

ELNÖK: Akkor csak egy kérdésem van. Amivel megkeressük az illetékeseket, ki lenne
szíves megfogalmazni? 

HORN GYÖRGY: Én szívesen csinálok egy ilyen tervezetet.

ELNÖK: A jegyzőkönyv számára mondom, hogy Horn Gyuri és Görbe László is
jelentkezik. Köszönöm szépen. 

BRASSÓI SÁNDOR: Két kérdésre még válaszolnék. Az egyik, hogy az intézmény
szintjén nincs plafon, hiszen attól függ, hogy mekkora intézmény van, összevont, több
tagintézményre kiterjedőnél, ha az tele van hátrányos helyzetű, tartósan beteg, sni-s gyerekekkel,
ez nyilván generálódik. Nyilván a keret fölülről természetesen zárt: 2,8 milliárd az
önkormányzati szférában, és a humán szolgáltatóké – tehát alapítványi, magán- és egyházi
iskolák – nem ebből a keretből megy a törvény alapján, hanem a tárcánál lévő fejezeti keretből,
az viszont ilyen értelemben felülről nyitott.



Egyébként pontosan tudjuk a KIR oktatásstatisztikából, hogy milyen a tankönyvrendelés,
mennyi szakmai vizsgát igényélő tanuló van, milyenek tanulási, magatartási zavaros tanulók
létszáma. Ezek összefutnak a statisztikában, tehát ilyen értelemben előzetesen felosztottuk mi ezt,
végeztünk előzetes kalkulációt a 2,8 milliárd forintra. 

Karlovitz Jánosnak még egy apró kiegészítés: nem cáfolva, amit Szilvia mondott, annyit
hozzátennék, hogy ez költségvetési forrás, tehát ezzel tételesen el kell számolni, ezzel nem
mosódhat össze sem EU, sem egyéb forrás a fenntartó vagy a felhasználó szintjén. Az más dolog,
hogy nyilván a fenntartó egyéb pályázatokból majd igénybe vehet olyan támogatást, amivel tudja
erősíteni ezeket az intézkedéseket, de azokkal meg ott kell neki elszámolni. Nem lehet ezeket
összemosni.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Barlai Kati!

BARLAI RÓBERTNÉ: Egy kérdésem lenne. Azért jutott eszembe, mert kérték szakmai
szervezetek, hogy kérdezzem meg. A tavalyi évben lezajlott az sni-s gyerekek újravizsgálata. Ez
olyan szempontból kapcsolódik ehhez, hogy nyilván nem tudjuk, hány gyerek, aki egyáltalán
bekerülhet ebbe a körbe, és azt kérdezik, hol lehet elérni azt, hogy végülis mi lett az eredménye
ennek a mérésnek. Valószínűleg csökkent ezeknek a gyerekeknek a száma, de hogy milyen
arányban, azt hol találják meg? 

BRASSÓI SÁNDOR: A tárca készít egy tájékoztatót, közzé fogjuk tenni. 

HORN GYÖRGY: Húzhatom még az időt? Bocsánat, nem azért, hogy az időt húzzam,
csak volt itt egy nagyon súlyos kérdés. Javasolnám a Köznevelési Tanácsnak, gondolkozzunk el:
úgy szól a mondat, hogy azokkal a gyerekekkel, akik az sni-s körből a nevelési tanácsadók
visszanyomtak az általános iskolába, a következő történik. Az az iskola, amelyik eltávolította a
gyereket, most visszakapta, anélkül, hogy bármilyen feltétel vagy bármilyen körülmény – sőt,
akár a Joli néni – változott volna. Az eljárás metódusa az volt, hogy a felmérések után tényleg
nem tudom, hány ember – a hálózatban elég sok olyan gyerekkel, szegregált, sni-vel foglalkozó
alapítványi iskola van - a nevelési tanácsadókból vagy a bizottságoktól visszament az általános
iskolába. A gyerek ötödikben félévkor elment, kirúgták mindenhonnan, befogadta őt az iskola,
majd a nyári felülvizsgálat után szeptemberben ismét ugyanabban a padban ül, miközben ott már
elkezdett élni, kapcsolatai lettek, foglalkoztak vele. Nem lett több fejlesztő pedagógus, semmi
nem történt. Várják vissza őket az iskolák. A feltételrendszer ebben az ügyben semmit sem
változott, csak sérül, nem tudom, hány gyerek. 

GÖRBE LÁSZLÓ: Tovább sérül. 

ELNÖK: Leszűrhető ebből valami javaslat a számunkra?

HORN GYÖRGY: Csak arra reagáltam, amit Kati mondott: ez egy nagyon súlyos gond,
hogy van egy integrációs projekt, ami helyénvaló, ugyanakkor van egy eljárási metódus, aminek
nincsen semmi más eredménye, mint az, hogy vissza kell adni a gyereket. 



BARLAI RÓBERTNÉ: Ilyen kutatásokra lenne szükség: megnézni, hogy azokkal a
gyerekekkel, akik most kikerültek ebből a körből, mi történik két vagy három év alatt, milyen
pályát futnak be a továbbiakban az iskolai életükben. 

ELNÖK: Mihály Ottó!

DR. MIHÁLY OTTÓ: Csak egy mondat ehhez. Ennek van egy ilyen oldala, és van egy
olyan oldala: bár én már egy ideje börtönben ülök, és kezdem magam jól érezni, attól mér
borzasztóan fontos, hogy fölmentsenek, ha kiderül, hogy nem követtem el semmit. Még akkor is,
ha esetleg kínos lesz számomra, hogy most újra szabad vagyok, és elkezdhetek gondolkodni
azon, mi az istent csináljak.

HORN GYÖRGY: Nem a gyerekről beszélek: a pedagógusról.

DR. MIHÁLY OTTÓ: De ugyanez fordítva is igaz. Tudom, hogy mindez igaz, amit
mondasz, de az alapvető probléma változatlanul az, hogy miért került oda. Első éves
gyógypedagógus korom óta újra és újra kemény trend, hogy növeljék az oda kerülők számát. Ha
ezzel nincs szembeállítva egy kemény, újra és újra ismétlődő kontroll, ez a dolog nem működik. 

HORN GYÖRGY: Attól erre még válaszolni kell. Szívesen küldök a tanácsnak ilyen
történeteket, hogy például a POS-osokkal nem tudnak az általános iskola alsó tagozatában mit
kezdeni a tanító nénik. Okos, értelmes gyerekek, akik automatice kiesnek az sni-rendszerből, az
erre szakosodott iskolák – fejlesztő pedagógussal, stb... Nem börtön, jól érzik magukat, nekik ott
jó – szegregáltan. Egyetértek, hogy vissza kell őket vinni teoretikusan. Praktikusan viszont ezek a
gyerekek a visszahelyezéssel sérülnek. Ahol a család meg tudja fizetni, ott nem is viszik vissza a
gyereket. Ahol nem, ott nincs választás.

DR. SZEBEDY TAS: Mi az a POS? 

HORN GYÖRGY: Ez a túlmozgásos...

BRASSÓI SÁNDOR: Gyuri, nem a POS-ra gondol. Másra. (Közbeszólások.) 

DR. MIHÁLY OTTÓ: Valami másról van szó szerintem. 

ORBÁN ANIKÓ: A pedagógiai szakszolgálatok támogatásának keretében lehetőség
nyílik rá, hogy a pluszfeladatokhoz többletforrást vegyenek igénybe az intézmények, az iskola és
a nevelési tanácsadó között kötött megállapodás alapján. 

BRASSÓI SÁNDOR: A tavalyi költségvetési törvény úgy rendelkezett, hogy volt egy
külön jogcím a nevelési tanácsadó felkészítésére, programfejlesztésre, az apparátus
felkészítésére, illetve megállapodás kötésére a nevelési tanácsadó és a befogadó iskola közötti
pedagógiai együttműködés támogatására. Erre volt egy 400 milliós keretösszeg, hogy távoli
iskolába is el tudjon jutni a szakszolgálat. A másik a költségvetési törvény 16.2-ben ott van az az
emelt összegű hozzájárulás az sni-s tanulók után, aminek a 60 százalékát pont azon tanulók után
veheti igénybe a fenntartó, akiket a többségi oktatásba visszahelyeztek. Ilyen értelemben a



fenntartó többlettámogatáshoz jut. Ettől függetlenül én nem gondolom, hogy ez kezelni tudja,
hiszen ezek olyan problémák az iskola szintjén ezeknél a gyerekeknél, amire nagyon magas
szintű többlet-erőfeszítés szükséges. Ezen dolgozunk. 

ELNÖK: Ezt a napirendi pontot is lezártnak tekintjük. Köszönjük a közreműködők
részvételét, és köszöntöm Pósfai urat, mert következik a 11/1994-es rendelet, a nevelési-oktatási
intézmények működéséről. 

BRASSÓI SÁNDOR: Igen tisztelt Tanács! A rendelet módosítására két ok miatt kerül
sor. Az egyik, hogy a miniszterelnök úr által bejelentett programban szerepel a tehetséggondozás
erősítésére vonatkozóan több információ és több tervezett program megemlítése. Másrészt pedig
van egy olyan általános probléma, amit a magyar közoktatásban évről évre felszínre kerül, és ez a
középfokú beiskolázás új szabályaival sokkal inkább a kezelhető lenne. Van egy harmadik ok is,
ami miatt a rendeletet módosítottuk, ez pedig az előbb említett integrációs és
képességkibontakoztató oktatás megszervezéséhez kapcsolódó tanulói arányok miatti pontosítás,
amiről Szilvia fog kiegészítéseket tenni.

Én azzal kezdeném, hogy van egy olyan általános, általunk jól ismert helyzet, hogy a
középfokú beiskolázásra 1999-ben kidolgozott rendszer a KIFIR-re és ahhoz kapcsolódó
struktúrára épül. Ez egy nagyon jól bevált rendszerként működik, hiszen a tanulói adatlapok
rendszere, a jelentkezési lapok begyűjtési rendszere, és az ehhez kapcsolódó matematikai modell,
amit a győri központban használnak évek óta, nagyon sikeresen össze tudja illeszteni a tanulói
jelentkezési sorrendeket – Pósfai úr ezt alaposabban el tudja mondani -, az iskolák által kínált
tagozatok kínálati rendszerével, hogy a legoptimálisabb választást adja a tanuló szintjén. Ezt a
rendszert mi nem szeretnénk megváltoztatni, ez jól látszik az előterjesztésből is.

Ugyanakkor van egy olyan probléma, amit Magyarországot vizsgáló külföldi
oktatáskutatók – de a hazai oktatáskutatók is – folyamatosan fölvetnek. Ez pedig az, hogy óriási
gond van a középfokú iskolák különböző típusai között az oktatáshoz való hozzáférés terén, és az
iskolai oktatásunkban elindul és működik egy olyan szelekciós rendszer – amit mindannyian
ismerünk -, ami oda vezet, hogy 10-15 éves tanulói adatok elemzéséből azt látjuk, hogy valóban,
amíg a magyar tehetséggondozó gimnáziumok a finn tanulók átlagát érik el – ami nem olyan
nagyon magas szint ebben az esetben, és felhívja a figyelmet a tehetséggondozás problémáira is -
, a másik oldalon viszont a szakiskolai tanulóink a mexikói átlagértéken teljesítenek
rendszeresen. Óriási tehát az iskolatípuson belül a tudásbeli eltérés és az iskolatípuson belüli
egyenlőtlenségek az Európai Unióban és az OECD-ben a legnagyobbak. Ennek számos oka van,
amibe nem megyek bele, mert szerintem mindenki pontosan tudja. Az egyik oka mindenképpen
az is, hogy az általános iskola képtelen a felső tagozatban olyan módon igazodni a
kompetenciaalapú NAT-hoz – amit az oktatási kormányzatban már elég régóta mondanak -,
merthogy van egy fölső nyomás az általános iskolák felső tagozatán, nevezetesen az, ami
tulajdonképpen a középfokú iskolák egy részéről folyamatosan érkezik megrendelésként, ami
elsősorban a tantárgyi tudásra épülő megrendelés. Ennek az általános iskolák kénytelen-kelletlen
eleget tesznek. Ez oda vezet, hogy az általuk folytatott oktatás és a tananyagátadás vagy
tudásközvetítés nem tud igazodni sem a kompetenciaalapúsághoz, sem az esélyteremtéshez, mert
a környezet elvárja tőlük a közelibb, elsősorban a gimnáziumok által várt tudásra való
felkészítést. Ezt az iskola nem is tudja elvégezni minden tanulója számára, e miatt az iskolán
belül elindul egy olyan szelekciós folyamat, már ötödiktől, ami azt eredményezi, hogy már a



felső tagozatban szétválnak ezek a tanulói utak. Tudjuk, hogy a tanulók között fejlettség,
kompetencia- és készségfejlődésben többéves eltérések is vannak.

E miatt döntött tulajdonképpen úgy a tárca, hogy megpróbálja megerősíteni a középfokú
felvételi beiskolázás rendszerét úgy, hogy jobban igazodjon a felső tagozaton folyó pedagógiai
módszertan megújulásához, jobban igazodjék a Nemzeti alaptanterv kompetenciafejlesztő
céljaihoz, és megakadályozza, hogy a középiskolai szint – jellemzően inkább a gimnáziumok –
olyan felvételi rendszert működtessenek, amely felvételi rendszerben még mindig, a jogszabályok
ellenére is felmerülnek olyan tanfolyami felkészítő folyamatok, amelyek a jobb helyzetben lévők
számára biztosítanak nagyobb hozzáférést majd a későbbi középiskolai tudáshoz. Ráadásul pedig
leginkább a középiskolák által a szóbeli és a helyi előkészített írásbelin elvárt követelmények
nem ismertek a szülők és a tanulók számára, e miatt azok, akik részt vesznek – elvileg nem
pénzes – felkészítéseken, ezek a tanulók jóval nagyobb eséllyel tudnak egy, a kilencedik
évfolyamra felvételiztető iskola felvételi vizsgáján megfelelni. 

Nagyon sok olyan visszajelzés érkezett a minisztériumba szülői szervezetektől is,
miszerint tehetséggondozásba bújtatva folyik egy olyan szelekció, ami a nyolcadikos tanulók
körében nagyon nehéz helyzetet teremt. Még egyszer mondom: egyrészt nem ismerik pontosan a
felvételi követelményeit a nyolcadikos gyerekek, csak hallomásból, és egy adott településen a
környezetében lévő különböző középfokú iskoláknak különböző elvárásrendszere van, aminek
mindnek megpróbál megfelelni, ezzel viszont egy képtelen helyzetet teremt a tanulók szintjén,
legalábbis nehéz helyzetbe hoz nagyon sok tanulót. Ez nem kompetenciafejlesztő irány, és egyre
inkább távol áll attól a megközelítéstől, ami inkább a képességekre, kompetenciákra, az egyéni
teljesség kibontakoztatására helyezi a hangsúlyt. 

Ezért nyúltunk hozzá ehhez a felvételi rendszerhez. Próbáltunk minimálisan, azért, hogy a
jól működő elemeket semmi módon ne érintse. Egyik oldalon azt gondolom, hogy a jogszabály
tervezetében nem változnak meg azok a fő szabályok, amelyek a felvételi eljárással, a
jelentkezési lapokkal, a benyújtással, az elektronikus feldolgozással, a tanulói kódrendszerrel, a
több jelentkezéssel, a jelentkezési sorrend megváltoztatásával, az igazgatói jogkörökkel
kapcsolatosak a felvételi döntés vonatkozásában. Ugyanakkor vannak új szabályok, amelyek az
előbb említettekhez próbálnak igazodni. Az anyagban jól látszik, hogy egyik oldalon nagyon
határozott szándéka van a tárcának, hogy a nyolc és hat évfolyammal működő gimnáziumok
vonatkozásában határozottan megállítsa a szóbeliztetési szándékot, ezért ezek az intézmények
csak a központilag kidolgozott, a hivatal által kifejlesztett kompetenciaalapú írásbeli felvételi
vizsga alapján állíthatják elő a tényleges felvételi pontszámot, illetve a hozzájuk felvételiző
tanulóknak az általános iskolai tanulmányi pontjaiból, amelyeknek a szabályait maguk az iskolák
határozhatják meg. 

Itt van egy fontos dolog ebben a rendeletben. Ennek a szabályait az iskoláknak elvileg
jelenleg is közzé kell tenni, csakhogy ezt nem látja a minisztérium, hiszen az iskolák a saját
honlapjukon hozzák nyilvánosságra. Ehhez képest beépült egy olyan szabály, ami azt írja elő,
hogy úgy kell föltenni a KIR-nek – tehát az oktatási információs rendszernek – a felületére, hogy
ez kvázi láthatóvá is válik a rendszer kezelői számára. Tehát a minisztérium vagy az Oktatási
Hivatal részéről van lehetőség arra, hogy azokat az iskolákat, akik ezt a felvételi tájékoztatót nem
teszik fel erre a felületre – magyarul: nem tájékoztatnak nyilvánosan minden érdeklődőt –, van
lehetőség közvetlenül odaszólni. Ez azért is fontos, mert a korábbi adatvédelmi biztos úr,
Péterfalvi Attila két alkalommal kérte az elmúlt két évben a tárcát, érje el, hogy a középfokú
iskolák felvételi követelményeiket hozzák nyilvánosságra. Ez egy dokumentált kérés. Hiába
mondtuk azt, hogy jelenleg is kötelező, és ennek sok iskola eleget is tesz, de sok iskola nem tesz



eleget, és ezért mi nem látjuk. Ez a módosítás kimondottan ezért van: a biztos megkereste a
tárcát, és hathatós intézkedést kért.

További fontos szabály, hogy a kilencedik évfolyam vonatkozásában is egységesedik ez a
felvételi rendszer, hiszen egyik oldalon vannak azok a középfokú iskolák, akik nem akarnak
írásbeliztetni, hiszen tudjuk, jelenleg sincs már annyi tanuló, amennyit a középfok beiskolázni
szeretne, jelentősen elmarad a tanulólétszám a rendelkezésre álló férőhelyektől. Azt is lehet látni,
hogy ez a folyamat az elkövetkező négy-öt évben – még pontosan öt évben – tartani fog. Évről
évre csökkenni fog. Az a helyzet tehát, ami most is van, hogy elég jelentős az üresen álló
férőhelyek száma, és egyre több van ráadásul, tovább fog folytatódni. Jól látszik, hogy az iskolák
egy része számára fölösleges írásbelit tartani, sőt, azt is tudjuk a szülők visszajelzéseiből, hogy
nagyon sok iskola azért szervez szóbelit – ami szerintem nagyon súlyos dolog –, hogy ezáltal
fenntartson egy olyan látszatot, amely szerint hozzá nagyon sok tanuló jelentkezik, miközben
utána azokat a gyerekeket is felveszi, akik még csak el se mentek a szóbelire – hiszen van üres
férőhelye. Ez pontosan látszik a KIFIR-ből. Ez egy nagyon veszélyes helyzet, mert a rendszer
olyan reflexiót, választ generál az iskolák egy részétől, ami a szülőn, a gyereken, a tanulón
csattan, hiszen több helyre elmegy szóbelizni, ahol egy nem ismert követelmény szerint
hallgatják meg, ráadásul ennek semmi módon nincs egy koherens szempontrendszere. Ezt
nagyon sok szülő nehezményezi. Utána pedig azok, akik nem mentek el szóbelizni, szintén
bekerülnek, merthogy van üres férőhely, és az iskola nyilván minél több tanulót szeretne
fölvenni. Ezek a dolgok tehát problémákat jelentenek, és nem segítik az egyenlő hozzáférést. 

Ebből a meggondolásból történik meg a rendszerbe egy olyan szabályozási elemnek a
beépítése, ami arról szólna, hogy a kilencedik évfolyamra felvételiztető középfokú iskolák több
módon vehetik fel a tanulókat. Az a) esetben csak az általános iskolai tanulmányi eredmény
alapján. Ha nekik ez elegendő, ez alapján megtehetik. Ennek nyilvánosságra hozzák a szabályait
a honlapjukon a rendeletben megadott határidőig, és ezzel ki tudnak választani hozzájuk
jelentkező tanulókat. 

A b) verzió, hogyha úgy gondolják, számukra nem elegendő csak az általános iskolai
tanulmányi eredmények alapján számított pontszám, kérhetik az írásbeli vizsgán való részvételt.
Itt jön egy fontos új szabály: írásbelit csak központilag, az Oktatási Hivatal által kidolgozott
írásbeli feladatok alkalmazásával lehet lebonyolítani, és csak az ott megadott szabályok alapján
lehet kijavítani. Itt minden egyes 9. évfolyamra felvételiző, ha akar írásbeliztetni, csak központi
írásbeli feladatsort írathat meg, a helyi írásbeli lehetősége és feladatsor készítése ezzel
megszűnik. Ez nagyon fontos szempont lesz, hiszen ahány iskola, annyiféle módon gondolja a
saját tantervében a matematikát, biológiát, kémiát stb. Úgy gondoljuk, elegendő két
kulcskompetencia-területet megmérni az európai uniós ajánlott kulcskompetencia
keretrendszerében: a szövegértést és a matematikai eszköztudást. Ezek a tanulók, akik ezen
nyilván jól teljesítenek, a fejlesztéssel náluk ez a későbbiekben kifuthat egy kémia, biológia és
tagozatos profilba, amit az iskola kínál, természetesen. 

Ebben a rendszerben a középfokú iskolának van egy olyan választási lehetősége, hogy ha
ő úgy gondolja, hogy neki nem elegendő, nem tud biztosan meggyőződni arról, hogy a központi
írásbeli és az általános iskola tanulmányi eredmény elegendő szempont, ezeknek az iskoláknak
megengedi a jelenlegi szabály a szóbeliztetést, de korlátozza annyiban, hogy a szóbeli aránya
nem lehet több, mint az általuk kreált felvételi pontszám ötven százaléka. A maradék ötvenet
mindenképpen a központi írásbelin elért pontszámmal lehet elérni. Ez egy összevethetőbb,
egységesebb, minden tanuló számára erősebb esélyt biztosító rendszer a mi álláspontunk szerint. 



Ez lenne tehát a kilencedik évfolyam szabálya. Itt van a háromféle: az első körben egy
átlagos tanult a középiskola csak tanulmányi eredmény alapján vesz föl – ezt a szabályt
mindenkinek ugyanúgy kell érvényesíteni. Központi írásbelit kell alkalmazni, ezt megrendeli a
hivataltól, egy adott időpillanatban megíratja mindenki, ugyanakkor – nyilván erre a tanév
rendjéről szóló másik előterjesztésbe már rendelkezéseket tettünk –, és ha neki ez nem elegendő,
szeretne szóbeliztetni, nem zárjuk ki a 9. évfolyamon a szóbelit, de úgy kell összeállnia a 100
százalék pontszámnak, hogy minimum ötven százalékot mindenképpen a központi írásbeli kell,
hogy kitöltsön, aminek a tartalma matematikai logika és szövegértési kompetencia. Ez abszolút
kompetenciaközpontú és nem tárgyi tudást mérő. 

Több általános iskolával, sok általános iskolai felső tagozatos tanárral konzultáltunk erről,
és számukra ez egy nagyon pozitív üzenet, mert pontosan az a megkeresés érkezik a
minisztérium felé, hogy hiába szeretnének kompetenciaalapon oktatni, a középfokú intézmények
egy része, mivel saját bemeneti tudást vár el – ami inkább sok esetben tárgyi tudás –, ez felülírja
az általános iskolák felső tagozatának pedagógiai programját. 

Van egy utolsó eleme ennek a rendszernek, ennek a módosításnak, ez pedig az, hogy
vannak azok a gyerekek, akik nagyon tehetségesek, kiemelkedően tehetségesek, és vannak azok
az iskolák, akik magukról – bizonyosan nagyon helyesen – azt az imázst festik, hogy ők
alapvetően tehetséggondozó intézmények. A tehetséggondozó iskoláknak nagyon sok szintje
létezik: van a testnevelésben, a művészetekben, a matematikában - sőt, ad abszurdum, mindenki
tehetséges, csak nem derül ki róla, esetleg időközben elvész -, ezért az a javaslatunk, hogy a
kilencedik évfolyamra vonatkozóan azoknak az iskoláknak, amelyek tehetséggondozó iskolaként
kívánnak működni, eleget kellene tenni a későbbiekben bizonyos szempontoknak. 

Az egyik alapvető szempont az lenne - ami jelenleg még mint feltétel nincs meg, ezért a
jogszabályban egy késleltetett bevezetés jelenne meg -, hogy a közoktatási törvény alapján a
miniszternek feladata az, hogy oktatási programokat fejlesszen. Ilyen oktatási programok
körében gondoljuk beterjeszteni a tehetséggondozó programot, amely egyébként az Új
Magyarország Fejlesztési Tervben tervezett program. Ez a program tantervből, tananyagból és
struktúrából épülne fel, egy értékes rendszer, amelyet az iskolák adaptálnak a helyi viszonyaikra.
Erre kiválasztódnak, beépítik a pedagógiai programjaikba, vállalják, hogy ezt megvalósítják.
Azok az iskolák lehetnének a jövőben tehetséggondozó középfokú iskolák, és náluk a felvételi
egy kicsit más eljárással folyik. Ez a program még nincs meg, ezért a jogszabálytervezetben van
egy olyan rendelkezés, amely szerint azok az iskolák, akikhez az elmúlt öt évben az adott
tehetséggondozó tagozatra legalább másfélszeres túljelentkezéssel jelentkeztek, a
tehetséggondozó kerettantervet – ami lassan készen áll, és be fogjuk hozni tárgyalásra –
adaptálva kvázi jogosulttá válnak arra, hogy „tehetséggondozó középiskola” címet tegyenek
magukra. Ezek egy része nyilván most is ilyen tehetséggondozó középfokú iskola, és ők egy
kicsit más eljárásban vehetnek részt, egy központilag előállított tehetséggondozó feladatsor
megrendelésével és megíratásával. Mi azt gondoljuk, hogy akik tehetséggondozó középfokú
iskolák lesznek a tehetséggondozó kerettanterv adaptálásával, kell hogy teljesítsenek még két
feltételt. Ennek egyik eleme az anyagban jól látszik, nevezetesen az, hogy a hozzájuk jelentkező
és oda felvett halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára egy felzárkóztatást kell
biztosítaniuk. Az is nagyon fontos dolog - és erről éppen még folyt egy diszkusszió az elmúlt
napokban, ami az anyagban nem szerepel -, hogy a környezetükben lévő általános iskolákkal és
az oda jelentkezni szándékozó gyerekekkel kapcsolatot építenek ki a 7-8. osztályokkal, és
biztosítanak a költségvetésbe erre majd beépítendő és az NFT-n belül megjelenő források terhére
felkészítő tanfolyamot, amivel a hátrányos helyzetű 7-8. osztályos tanulókat elérik, kapcsolatot



építenek velük, és ezen tanulók ezen ingyenes, térítésmentes felkészítés keretében már
megírhatnak egy olyan kompetenciaalapú felvételi feladatsort, ami nem a többségnek készül,
hanem egy emelt szintű feladatsor szövegértésből és matematikai eszköztudásból. Tehát
nehezebb, komplexebb. Nyilván illeszkedni fog ezeknek a kerettanterveknek a bemeneti
követelményeihez bizonyos szinten, és azok, akik ezen érnek el eredményt, kerülnek be a
tehetséggondozó évfolyamokba.

Ez egy új szabályozási logika. Gyakorlatilag a tantervi szabályozás oldaláról, az általános
iskolai felső tagozat számára egy biztonságosabb, folyamatos építkezést tesz lehetővé, a
középiskolák között a nagyon erősen csökkenő gyereklétszám miatti versenyhelyzetbe nem úgy
fog beépülni, hogy a különböző középiskolák egyéni tananyagának egyre nagyobb súlya fog
érvényesülni, hanem egy egységes, központilag kifejlesztett, minden – átlagos és kiemelkedően
tehetséges - tanuló számára az egyenlő hozzáférési esélyeket biztosítja.

Terveink szerint ez a rendszer az, ami el tud indulni. A jövő évre vonatkozóan a tanév
rendjének tervezetének ennek a logikai lépéseit az Oktatási Hivatallal közösen levezettük, és azt
gondoljuk, a tehetséggondozó kerettanterv és a korábbi években a magas túljelentkezést biztosító
iskolák pontos ismeretében ez megvalósítható rendszerré válik. Ennyi lenne lényegében a
középiskolai felvételi új szabálya.

Szilviát kérem arra, hogy az integrációs és képességkibontakoztatóról szóljon röviden.
Fontos látni, hogy az a rendelet, amit az előbb tárgyaltunk, ez a nyolc részből álló rendelet, kicsit
összekapcsolódik a 11/1994-essel.

HEGYINÉ PALLAGHY SZILVIA: Az integrációs program 2003-ban indult, 2003
szeptemberétől igényelhető az integrációs felkészítés, illetve a képességkibontakoztató
felkészítés. A tapasztalatok alapján lényegi, kardinális módosítások, változtatások nem történnek,
hanem a rendszer finomhangolása történik meg. Ez konkrétan abból áll, hogy a 39/D § - ahol a
képességkibontakoztató felkészítés van szabályozva – kiegészül azzal a pontosítással, amely
szerint azok a tanulók, akik nem halmozottan hátrányos helyzetűek, de az intézményvezető
döntése alapján, maximum 10 százaléknyi arányban bevonásra kerülnek ebbe a programba,
hátrányos helyzetűek lehetnek. A korábbiakban ezek bármilyen tanulók közül kikerülhettek.

Ezt követő pontosítás, szintén a 39/D-ben, a tagintézményeken belüli arányszámítást írja
elő. Amiről beszélek, hogy eddig is benne volt a szabályozásban: ha egy évfolyamon belül több
osztály van, akkor a több osztályban egyenletesen kell a halmozottan hátrányos helyzetű
tanulóknak megjelenniük. Az osztályszervezésnél tehát figyelni kell arra, ne legyenek
felülreprezentáltak az egy évfolyamhoz tartozó valamely adott osztályban. A mostani pontosítás
ezt csak egy tagintézményen belül kéri vizsgálni – a korábbiakban ez nem volt benne –, és ez egy
fontos tapasztalat, hiszen az intézmény-átszervezések, összevonások azt eredményezték, hogy
egymástól esetleg nagyon messze lévő tagintézményeknek kellett volna megfelelni egy olyan
osztályszervezési előírásnak, ami lehetetlenség volt. Éppen ezért a mostani szabályozás mind a
képességkibontakoztató, mind az integrációs felkészítésnél azt mondja, hogy csak a
tagintézményen belül kell az osztályok közötti eltérésre ügyelni.

Amit az integrációs felkészítésnél találnak, az tulajdonképpen az átvezetése annak, amit
az előbb elmondtam. Tehát mind a 39/D, mind a 39/A § tartalmazza ezt a bizonyos
tagintézményekre vonatkozó pontosítást.

Ami az esélyegyenlőségi támogatások igénylési rendeletében található, és ebben a
11/1994-es módosításban nem található, de ide tartozó, lényegi dolog, hogy a
képességkibontakoztató felkészítésnél a települési arány betartására való kötelezettség az



igénylési rendeletbe került be. Ez a 39/E-ben, tehát az integrációsban megvan, méghozzá az (5)
bekezdés beszél róla, a képességkibontakoztatónál pedig csak azokra fog vonatkozni, akik forrást
akarnak kérni ez után a felkészítés után. Azokra nem, akik nem kérnek támogatást. 

A települési arány tulajdonképpen a legerősebb eleme ennek a programnak. A települési
arány arról szól, hogy minden egyes iskolában van egy bizonyos arány – ez az arány a
halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek iskolán belüli aránya. Tehát vesszük azt, hogy mennyi
a háromhás tanuló, elosztjuk azzal a számmal, ami az iskolába járó összes tanulói létszám, így
kapjuk ezt a bizonyos arányt, százzal felszorozva, és ezt viszonyítjuk a települési arányhoz. A
települési arány nyilván a helyben élő tanulókra vonatkozik. A kettő közötti eltérést vizsgáljuk:
nem térhet el 25 százaléknál nagyobb mértékben. Ez a települési arány. Az ennek való megfelelés
akkor tud megtörténni, hogyha egy önkormányzati fenntartó esetében ez teljes mértékben
teljesül, egy nem állami, nem önkormányzati fenntartó esetében pedig akkor tud teljesülni, ha a
nem állami, nem önkormányzati fenntartó vagy közoktatási megállapodással vesz részt a kötelező
közoktatással kapcsolatos ellátásában, vagy, ha egyházi fenntartó egyoldalú nyilatkozat által
működik közre az önkormányzati feladatellátásban. Az ő esetükben csak a helyben élő tanulókra
vonatkozik ez a szabályozás, hiszen a hitéleti szabadságot természetesen tiszteletben kell
tartanunk, és nem terjeszkedhetünk túl a kereteinken.

A 81. § (1) bekezdésének utalása pont azért került ide be, hogy ne gondolja senki, hogy
meg akarjuk sérteni az egyházi fenntartók azon jogát, hogy az intézményeikbe bekerülő
gyerekeknek a hitélettel, a vallással kapcsolatos pluszokat írjanak elő, és erre kötelezzék őket. 

Ez volt tehát a lényeges a 39/D-E §-okban. 
Röviden rátérnék a 39/H-ra. Itt sincs semmi alapvetően más, mint ami korábban volt, csak

az, hogy a szakiskolai feladatok megjelennek, tehát ez a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók
Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programját szabályozó rész. Ez kiegészült olyan
bekezdésekkel, amelyek nem a kollégiumi programról, hanem az Arany János Kollégiumi-
Szakiskolai Programról szólnak. Ezek a régi bekezdések- a (8)-tól (15)-ig – egészülnek ki plusz
tartalommal, és egy-két új bekezdés kerül be a végrehajtási rendeletbe.

Ahogy a főosztályvezető-helyettes úr is mondta, össze van kötve a rendelet az igénylési
rendelettel, tehát mindenképpen a 11/1994-es módosításának hatályba lépése után fog hatályba
lépni a támogatások igénylését szabályozó végrehajtási rendelet, amiről korábban beszéltünk. 

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Mi is köszönjük. Kérdés? Szebedy Tas!

DR. SZEBEDY TAS: Ez egy új irány, ami megjelent, és az előterjesztésben hallott
indokokat már régóta ismerjük. Elsősorban kérdéseim vannak, amelyek a megértéshez
szükségesek.

Az első, hogy a 9. évfolyamnál alacsonyabb évfolyamra felvételiztetésről szóló
paragrafus ebben az anyagban hivatkozik a 17/A §-ra. Itt a feladatlapokkal megszervezett írásbeli
vizsga eredménye alapján való döntés áll. Az a kérdés, tudja-e ez a rendszer kezelni az eltérést a
túljelentkezésben. A másfélszeres túljelentkezés alapú megkülönböztetés nagyon optimista
verzió. Gyakorlati példát mondok, az Eötvös József gimnázium 246 jelentkezőt iskoláz be 26
helyre. Egy ilyen fajta különbséget tud-e ez a szigorodó feltétel racionálisan kezelni? Ezzel
kapcsolatban szerintem vannak gondok vagy külön feladatok. A másfélszeres túljelentkezésnél ez
ténylegesen egy racionális intézkedés, de a négyszer-ötszöröst meghaladó túljelentkezést
véleményünk szerint nem biztos, hogy ésszerűen tudja kezelni. 



Visszatérő kérdés lesz, hogy mi történik azokkal az intézményekkel vagy
intézményhálózatokkal, amelyek az eddigi rendszerben sem tartották be. Én most föl tudnék
sorolni olyan negyven iskolát, amelyik nem a törvényi előírások szerint gyakorolja a felvételit.
Milyen szankciói vannak az eltérésnek. Mert ha szankcionálás nincs – ahogy a gyakorlatban
tudomásom szerint nincsen -, azok az intézmények kerülnek kedvezőtlen helyzetbe, akik
betartják a törvényt, és ilyen értelemben egy másfajta, nem nyílt háború indul el a gyerekekért
való harcban. 

Mi a helyzet a felvételi eljárást megelőző bármilyen felvétel felajánlásával vagy
ígéretével? Ez ma az iskolák jelentős körének szokása, hogy a felvételi eljárás előtt valamiféle
intézkedés során felajánl felvételt a tanulóknak, ilyen módon magát a központi eljárást
okafogyottá teszi. Megint csak kérdés, hogy ha nem a központi eljárás szerint csinálja a
valamilyen szintű felajánlást, versenyt vagy egyéb egyéni eszközt, annak a szankcionálása hol,
milyen formában jelenik meg.

Az itteni anyag második témakörében van, hogy a felvételiben való részvételt a fenntartó
hozzájárulása szabályozza. Megint az a problémám, hogy egészen más egy öt-egy iskolát
fenntartó intézménykörben a fenntartó hozzáállása, és más egy kétszázötven intézményt
fenntartó, mondjuk fővárosi fenntartó hozzáállása. Jelen pillanatban a éppen a Fővárosi
Önkormányzatnak a felvételire vonatkozó, a hat- és nyolcosztályos gimnáziumi képzésre
vonatkozó döntése az, ami jelentősen befolyásol egy itt szerintem nem kezelt problémát. Azt
gondolom, külön eljárásban kellene kezelni a tíz vagy ötvennél nagyobb intézményhálózatot
működtető fenntartónak a jogosultságát, és a tíz alatti fenntartók körét.

Az 1. § (7) pontjában szerepel egy olyan, amit én nem pontosan értettem. E szerint az
számít tehetséggondozó középfokú iskolának, amely a közoktatási törvény 95. § (1)
bekezdésének j) pontja alapján kiadott tehetséggondozó oktatási program alapján készíti el a
programját. Azonnal kerestem a törvényt, és ez a j) pont a miniszter hatásköreit sorolja fel, azt
mondja, hogy a miniszter ajánlott program és tanterv, erre épülő tanulást segítő eszközrendszer
gyakorlati alkalmazását lehetővé tevő, segítő, akkreditált pedagógusképzési, -továbbképzési
kínálat, pedagógiai szakmai szolgáltató tevékenység kidolgozása és kiadása – azaz, ez a miniszter
hatásköre. Arra utal ez a paragrafus? 

BRASSÓI SÁNDOR: A miniszter eddig is kiadott ilyen programokat. Ilyet fog. Az NFT-
ban ez fog történni. 

DR. SZEBEDY TAS: Magyarul: ez még nincs jelenleg. Én kerestem azt a programot,
amire hivatkozik.

BRASSÓI SÁNDOR: Erre hivatkozással történik.

DR. SZEBEDY TAS: Akkor már megvan a válaszom. 

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Te leszel a referens a bizottságban. 

DR. SZEBEDY TAS: Én azt hittem, van egy ilyen, és rémülten elkezdtem keresni, hogy
nem ismerem.



A központilag egységes, kompetenciaalapú feladatlappal megszervezett írásbeli vizsgán
való eredmény kötelezővé tételét a törvényben minden intézmény számára én egy üdvözlendő
változásnak érzem. 

HORN GYÖRGY: Ez nem a törvény.

DR. SZEBEDY TAS: Rendeletben – bocsánat!

HORN GYÖRGY: Ez ellentmond a törvénynek. 

DR. SZEBEDY TAS: A törvényben nem így van, ezzel együtt én, személy szerint, a
mostani állapothoz képest egy pozitív irányú változásnak érzem. 

HORN GYÖRGY: A törvényben nem ez van. 

DR. SZEBEDY TAS: Ezt azért tartom – ennek ellenére – egy fontos pontnak, mert azt a
fajta áttekinthetetlenséget, amit Brassói úr az elején felvázolt, gyakorlatilag ennek a
rendelkezésnek a betartása nagyon komolyan befolyásolná és módosítaná.

Még egyetlen kérdés merül fel bennem, ami ide vonatkozó, mégpedig az anyag 13-14.
oldalán a 7/2. ponttal kapcsolatban. Ez ennek a melléklete. Itt az szerepel, hogy a felvételi
kérelmek feldolgozásában hogyan történik a döntés. Az iskola részéről gyakorlatilag a felvételi
helyett egy felvételi eljárásra egyszerűsíti. A korábban döntési helyzetben lévő iskolák számára –
csak szeretném lefordítani – ez a rendelet úgy változtatja meg ezt a helyzetet, hogy egy
eljárásrenddé egyszerűsödik, azaz regisztrálja az eredményeket, és abból rangsort állít föl. Az
iskola vagy az intézményvezető felvételi jogosultsága, bármi módon való döntése ezáltal
megszűnik, és egy eljárássá egyszerűsödik. (Közbeszólásra:) Én csak értelmezem a szöveget. Ha
akarod, megpróbálom elmagyarázni, miért.

Ha a jelentkező teljesítette a követelményeket, a neve mellé a rangsorban foglalt helye
szerinti sorszámot kell beírni. Az azonos teljesítményt elérő tanulók – és itt jön a kérdés – akinek
lakóhelye – ennek hiányában tartózkodási helye – az iskola székhelyének, telephelyének
településén található... sajátos helyzete miatt indokolja... teljesítette a követelményeket... neve
mellett ezt a tényt a felvételi kérelem elutasítását... stb. kell leírni. Ez egy eljárás. Őszintén szólva
azt, hogy lakóhely, tartózkodási hely, székhely, településen található helyzet, nem tartom
kifejezetten szerencsésnek ilyen részletesen a törvénybe betenni mint eljárásrendet, mert nagyon
sok problémát nem kezel. Egészen más a lakóhely, tartózkodási hely a megyei fenntartású,
teljesen más egy vidéki, kisvárosi egyiskolás rendszerben, egészen más egy nagyvárosban, más a
fővárosban, ahol a körzet, a lakóhely meg az iskolához tartozás egész más. Szerintem ezek a
kitételek magát a rendszert megint csak lehetetlené, legalábbis nehezen kezelhetővé fogják tenni.
Ezek voltak az észrevételeim. 

Egy problémáról beszéltünk még – ez csak általános kérdés. Vettünk részt egyeztetésben
– és ezt nem szeretném letagadni – ennek a rendszernek az átdolgozása kapcsán, és ennek során
fölmerült, hogy külön kezelje-e a 9. évfolyamos felvételi a tehetséggondozó vagy nem
tehetséggondozó iskolát. Azért nehéz a kérdés, mert még nincs ilyen. A mai helyzet az, hogy
magát tehetséggondozónak állító meg magát nem annak állító van. Ott azt a javaslatot tettük,
illetve felmerült, hogy ezt a rendszer kezelje külön. Gyurival beszéltünk erről az ülés előtt. Arról
ott nem volt szó, legalábbis én nem emlékszem, hogy ez két különböző időpontban történne. Ha



ez két különböző időpontban történik, akkor fölvethet egy olyan gondot, hogy a tanulók egy
jelentős része, aki esetleg jogosan szerepelhetne a tehetséggondozó felvételin, nem biztos, hogy
vállalja – ez különösen a szülői motivációtól és családi háttértől erősen függő kérdés -, hogy ő
két eljárásban, két írásbelin vesz részt. Ez nagyon megnehezíti ezeknek a hátrányos helyzetű
gyerekeknek a jelentkezését. 

Egy olyan szerény javaslattal egészíteném ki, hogy ha van ez a külön felvételi eljárás,
legalább az időpontban ne legyen egy újabb procedúra, inkább olyan eljárásban történjék,
amelyik egybeesik az előzővel. Ha a tanuló képes rá és akarja, ugyanabban az eljárásban egy
bonyolultabb felvételi teszttel vagy kompetenciaméréssel választhasson a kétféle eljárás között,
vagy egy időben legyen ez a kettő, de a két procedúra biztos, hogy a hátrányos helyzetűeket fogja
kizárni. Ennyi. 

ELNÖK: Nahalka, aztán...

DR. NAHALKA ISTVÁN: Már a hozzászólások vannak? 

DR. SZEBEDY TAS: Én kérdeztem és egy javaslatot fogalmaztam meg. 

ELNÖK: Lehet kérdezni, de hozzászólni is. 

DR. NAHALKA ISTVÁN: Három kérdéshez szeretnék hozzászólni. A felvételi rendszer
kérdésével kezdeném. Többször is előkerült az egyenlő hozzáférés. Úgy látom, az egyenlő
hozzáféréssel kapcsolatban semmi nem történik. Nem gondolom, hogy ez a rendszer bármit is
változtat ezen a kérdésen. Tulajdonképpen egy kicsit még legitimebbé teszünk egy hallatlanul
szelektív szisztémát. Nem nyúlunk hozzá az alapkérdéshez. Az alapkérdés ugyanis maga a
felvételi. Egy kicsit jobbá tesszük, egy kicsit kompetenciaközpontúbbá tesszük, egy kicsit
olyanabbá tesszük a felvételit, hogy pedagógiailag jobban elfogadható ez a szisztéma. Ebbe
abban az értelemben nem akarok belekötni, hogy tudomásul veszem, eben a pillanatban
Magyarországon olyan politikai közmegegyezés létezik – nem örülök, de létezik -, hogy ezt a
kérdést egyelőre nem vetjük fel, egyelőre nem megyünk neki annak, hogy Magyarországon elit
és szélsőségesen szegregáló iskolarendszer van. Tehát én ezt most nem akarom fölvetni,
egyszerűen meg akarom jegyezni: itt az történik, hogy egy szelektív iskolarendszernek a
szelekciós jellegét abszolút tudomásul vesszük, és azt gondoljuk, képesek vagyunk ehhez a
kérdéshez hozzányúlni aprón kérdések megváltoztatásával. Azt gondolom, erre nem vagyunk
képesek. 

A másik, amit mondani akarok, ehhez szorosan kapcsolódik: a tehetség. Nekem
határozottan nagyon-nagyon rossz érzéseim vannak ezzel kapcsolatban. Úgy látom, ez a
tehetségkibontakoztató felkészítést nyújtó középfokú iskola a mai elit iskolarendszer
legitimálását szolgálja. (Hegyiné Pallaghy Szilvia: Nem!) Lehet, hogy nem, de én ezt így látom,
és nagyon határozottan félek tőle. Az ezt enyhíteni kívánó apróságok, amelyek a tehetséges ám
hátrányos helyzetű gyerekek fejlesztésére vonatkoznak a hetedik osztálytól kezdődően, amiben a
középiskola tanárai részt vesznek, valószínűleg az égvilágon semmit nem érnek: a hetedik
osztályra már régen eldőltek ezek a kérdések. A világon semmit nem fog ez azon a helyzeten
változtatni, hogy azok a gyerekek, akik a magyar iskolarendszer nagyon hatékony ellentétes
tevékenysége ellenére mégis valami jobb eredményt tudtak elérni, eddig is bekerültek ezekbe az



iskolákba, ez után is be fognak kerülni, csak most úgy fogják őket hívni, hogy
tehetségkibontakoztató stb. iskolák. 

Ez az egész azon az alapparadigmán nyugszik, hogy tehetséget elkülönült iskolában,
elkülönült osztályban kell tanítani. Én ezt határozottan cáfolom. Ez nem igaz, ezt rossz iránynak
tartom. Tessék megnézni a PISA-vizsgálatok legutóbbi eredményét – bocsánatot kérek azoktól,
akik már hallották tőlem többször, de muszáj itt is elmondanom. Brassói úr is azt mondja, hogy
most is tehetséggondozó iskolákról van szó. Mennyire tehetséggondozó iskolák ezek? Annyira,
hogy ha a 2006-os PISA-felmérés adatait nézzük, az alsó öt százalék teljesítménye a hatodik
helyre sorolható az OECD-országok között, az egész minta a tizenötödik volt, és a legfelső öt
százalék, a legjobb tanulók, az elit iskolákban, a leendő tehetséggondozó iskolákban tanulók a
tizennyolcadikok voltak eben a listában. Szó sincs tehát arról, amiről beszélünk! Itt arról van szó,
hogy a szelekciós szisztéma további legitimálása történik.

A harmadik a tagiskolákkal kapcsolatos ügy, amiről szólni tetszett. Elnézést, biztos nem
jó kifejezéseket használok, de a lényeg, hogy az a pluszpénz, amihez hozzájutnak az iskolák az
integrációs felkészítéssel kapcsolatban, eddig úgy lett szétosztva, hogy a tagiskolákat is
belevették annak a szabálynak a szempontjából, hogy körülbelül egyformának kell lenni a
hátrányos helyzetű gyerekek arányának. Most pedig vegyük ki ezt a szabályt, mert nem lehet
teljesíteni egymástól nagyon távol lévő tagiskolák esetében. Ez logikus és érthető, és
valószínűleg kell is ebben az ügyben csinálni valamit, csakhogy ezzel megint legitimálunk egy
másik szelekciós szisztémát. Egyik kezünkkel adunk, a másikkal elveszünk. Azt a szisztémát
ugyanis, ami tapasztalható az országban, hogy egységesülő iskolák, ahol sok iskolából egyetlen
intézmény jön létre, kikerülnek a 66. § hatálya alól. Az történik, hogy már belül tudják intézni,
hogy az egyes tagiskolákban milyen legyen a diákság összetétele. Ezzel tulajdonképpen még
azon esetekben is engedélyeztük ezt a dolgot, ahol integrációs felkészítésre vonatkozó
pluszpénzeket kaphatnak az iskolák. Ebből a szempontból ezt nem tartom jó intézkedésnek, túl
azon, hogy persze, igaz, hogy az egymástól távol lévő tagiskolák között, ha egyébként nem lenne
ilyen mechanizmus, nehéz lenne biztosítani ezt az egyenlőségét. Valami ennél komplexebb, jobb
belenyúlásra lenne szükség. Nagyon veszélyes a folyamat, egyre több ilyen kistérségben
működő, egységesített iskola van, ahol bőven vannak példák arra, hogy a 66. § kikerülése
történik.

HORN GYÖRGY: Kérem a tisztelt tanácsot, hogy egy működő rendszer lebonyolítási
jogszabályának ügyein ne kérjük számon a közoktatás egész tragédiáját, mert ezt elég nehéz lesz
akkor követni. Itt egy eljárásrendi szabályozás van, és az eljárásrendi szabályozásnak azokat a
pontjait javasolnám vizsgálni, amelyek a céloknak akár ellentmondanak – mint például Nahalka
úr utolsó megjegyzése, ami az integrációs normatívának a költségvetési rendszerben megszerzett
pénzére vonatkozik. 

Én más szempontból vetném fel, előrebocsátva, hogy a minisztérium a felvételi eljárással
kapcsolatos ügyekben egyeztetett az érintett nagy szakmai szervezetekkel, személy szerint Tassal
is, velem is, Szenes Gyurival is, aki nincs itt most. Zajlott tehát ilyen fajta egyeztetés. Itt egy
problémahalmaz technológiájáról beszélünk, nem az elveiről. Ugyanakkor ezen az egész
rendszeren nagyon jól látszik az, hogy mivel jár ez az egységesítés az egyik oldalon, és mit veszít
azáltal, hogy egységesül. Abban a pillanatban, ha a rendszert egységesítem, számtalan olyan
szempont kerül elő – és ez bármire igaz, nemcsak erre –, amely szempontot érvényesíteni kell
külön. Tas mondott még további hármat, ami ebben nincs, és akkor azt majd jövőre...



A dilemma az – és ennek filozófiája a kérdés -, hogy Magyarországon, a kerekasztalnál és
nagyon sok helyen az értelmiségi szakmában megjelent az a szlogen – és a politika ezt átvette -,
amely úgy szól, hogy a szabad iskolaválasztás nem terjedhet ki az iskolák szabad
gyerekválasztására. Ez az alapállítás. Ugyanakkor el kellene dönteni, hogy van Magyarországon
tanszabadság vagy nincs, érvényes az alkotmányban ez az állítás vagy nem érvényes. Minden,
amit számon kértek ezen, ha lefordítjuk erre, amiről Pista is beszélt, egy koherens rendszer – de
nem ez. Akkor az egy másik eljárásrend. Abban a szülőknek nincs választási joguk, amiről ti
beszéltek. (Dr. Nahalka István: Most van?) Most másként működik. Hangsúlyozom még egyszer:
a filozófiáját veted fel kérdésként, miközben itt egy eljárásjogi kérdés van és egy elvi konfliktus.
Folyik egy centralizáció egy liberális, fenntartóilag, szabályozástechnikailag megosztott
közoktatási rendszerben, a különböző politikai, társadalmi, szakmai és egyéb szervezetek
lobbijainak érdekében, és ezért folyamatosan ellentmondásba ütközik a rendszer. A
tehetséggondozó felvételi önmagában értelmes, ebben a rendszerben tökéletesen értelmetlen, és
további konfliktusokat szül. Önmagában az a tény, hogy valóban jó lenne, ha a tehetséges
gyerekeknek lennének szolgáltatásaink. Igaza van Nahalka Pistának abban, nincs bizonyítva,
hogy ezt csak szegregáltan lehet, viszont az is igaz, hogy vannak olyan képességek – nem
mondható ki általában -, sorolhatjuk a zenei, a matematikai... (Közbeszólásra:) Jó, ezt most nem
vitatjuk meg. De vannak ilyen területek, ahol ez szükséges, és vannak, ahol nem. Amikor a
rendszer egy iskolának tekinti az ország összes iskoláját, akkor akar így gondolkozni. Amikor
viszont a magyar törvények azt mondják, hogy ez sok fenntartó sok iskolája, abban a pillanatban
szegény jogászok, szegény államapparátus, szegény rendszer nem tud megfelelni ezeknek az
eljárásoknak. 

Én azt javaslom a Köznevelési Tanácsnak, hogy egyrészt ne támogassa ezt a
tehetséggondozó felvételit – vagy mi a csudát -, mert ez automatikusan ki fogja termelni, hogy
ettől kezdve oda kell majd jelentkezni, ott lesz hatszoros túljelentkezés és így tovább. Ez egy
marhaság, és ennek az a motívuma, hogy a Fazekasban – mindig ezt szoktuk elmondani – nem
lehet kiválasztani a zseniális matematikusok közül azt a kilenc vagy tizenhárom gyereket. Azok
megírják száz százalékra ezt a gyengébb képesség-izét, és lesznek száz százalékosak. A Fazekas
meg azt fogja mondani, hogy ő csak a százszázalékosokat veszi ebből a gyengéből. És pont. 

Én azt gondolom, nem kérhetünk számon az Oktatási Minisztériumon – személy szerint
Szüdi úron, Brassói úron – annál többet, mint amit az adott területen egyáltalán meg lehet tenni.
Nem látom további értelmét annak, hogy ezt a szegregációt-deszegregációt megvitassuk.
Szerintem ez az egész rendszer, úgy, ahogy van, ellentmondásos. Amíg a politika azt nem
mondja, hogy Magyarországon olyan iskolarendszer van, mint mondjuk Franciaországban, addig
ez nem is fog működni. 

A finn példa pedig szemforgatás. Nevezzük nevén! Ha megnézzük az összes jelentést, a
hasonló rendszerű közép-európai országokhoz képest lényegében nincs különbség. Egy másik
kultúráról beszélünk. Meg lehet nézni: Csehország, Szlovákia, Németország... Hogy 4,91 vagy
4,94 mi különbség van? És melyik évben? Ezeket akarjuk számon kérni a jogászokon, hogy a
7/B §-ba mit írtak be, hogy a szlovákoknál ugyanannyi az öngyilkosság, mint nálunk? Mi ennek
az értelme? 

Én azt kérem, arról beszéljünk, ami ebben benne van, és ebben, azt gondolom, maga az
eljárás határozottan és jól szabályozott, kivéve ezt a – szerintem szörnyűséges – elemét. Egyből
nekirontottam Tasnak, hogy ezt a pontot a Gimnáziumok Országos Szövetsége lobbizta ki. Nem
kell! Az összes többi kénytelen-kelletlen ilyen rendszer. Mi a csudát csináljunk ezzel? A
törvényben az van, hogy a felvételi rendről az iskola köteles a pedagógiai programot közzétenni,



és erről az iskola igazgatója dönt. Ez igazgatói kompetencia, amit se a miniszter, senki nem vehet
el. Ha én azt írom ki az iskolában, hogy nálunk beérkezési sorrendben zajlik a felvételi, és ez ott
van a programomban, lepecsételték, közzéteszem, akkor úgy kell felvennem. Akárki mondhat
kitűnőt, meg tehetséggondozót stb. A törvényt ez nem írja felül. Engem persze kötelezhet arra,
hogy ezek után nézzem meg, hogy a harmadik kerületben kik vannak azon a környéken. Mi
ennek az értelme? Az nem szegregált, hogyha a Városmajor a XII. kerületieket köteles felvenni,
és nem vehet fel XVII. kerületieket? Ez nem szegregáció? Ezt én nem látom ésszerűnek, de azt
gondolom, a törvényt kell betartatni, és amennyire lehet, azt kell eljárásilag egységesíteni, hogy
ne lehessen kibújni. Szankciót lehet beletenni, mert annak van értelme. Régen volt, de a
Városmajori Gimnázium is vett föl tanulókat tanulmányi verseny alapján. (Dr. Szebedy Tas:
Amióta a törvény tiltja, nem tesszük.) Amióta tiltja, már nem teszi. Más iskolák ugyanúgy
csinálják.

ELNÖK: További hozzászólás? Karlovitz, utána Görbe Laci.

DR. KARLOVITZ JÁNOS: Röviden és rémülten bevallom őszintén, hogy nekem ez egy
rémálom. Ez a túlszabályozottság borzasztó. Nagyon egyszerű dolog lenne most már ilyen kevés
gyerekkel, hogy a gyerek iskolát válasszon, az iskola gyereket válasszon, egymásra találjanak –
ez egy egyszerű folyamat volt és lesz majd a jövőben. Mert ez a rendszer meg fog bukni. Mi a
cél? Ez a cél. Nyilvánvaló, hogy szakszerű, alig magyar nyelven írt, de jogilag szakszerű dolog.
Mindig utánamegy a rendszer a saját hibáinak, és mindig keletkeznek újabb hibák – tehát ez egy
vételen sor, amiből intézmények, emberek élnek meg. Talán tanítani kellene a tanárjelölteknek a
kultúrbürokratizmust, mert a nyomorult tanárok felkészületlenül kerülnek be egy ilyen borzasztó
bürokratikus dzsungelbe, de talán előre már fel lehetne készíteni őket erre, hogy ilyen is van.

Nem húzom az időt, csak nagy alázattal nézem a középiskolai igazgatókat, akik ezt
eltűrik, hogy átnyúljanak a fejük fölött, hogy ne legyen egy iskolának egyéni arculata, ne
nézzünk a gyerek egyéniségére, minden gépies, minden mechanikus, embertelen. Ez annyira
idegen tőlem, hogy abba is hagyom. 

GÖRBE LÁSZLÓ: Ahhoz csatlakoznék, amit Tas is mondott: egyrészt tényleg azt
szeretnénk, hogy a gyereknek ne kelljen négyszer-ötször megjelennie írásbelire, szóbelire. Ott
kellene valamit tenni, mert szerintem ez az egyik gond. 

A másik, hogy én is csatlakoznék Horn Gyurihoz: ha már van ez a tehetséges, egyszerre
legyen, és legyen egy konvertálás, hogy ez ennyit ér, és akkor nincs tovább. A szóbelivel minden
gond nélkül kezelhető a tehetséges gyerek kiválasztása. Ugyanakkor részben igaz, hogy az
igazgató szabadsága szerintem nem korlátozódik a felvétel során. 

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Nagyon rövid leszek. Ebben a vitában nem kívánok állást
foglalni, annál kevésbé, mert állást foglalni már úgysem tudunk, hiszen elfogyóban vagyunk. Az
egy fontos dolog, ami kibontakozott. Amit Gyuri mond, az igaz, de fordítva is igaz: hogy
tulajdonképpen technológiai kérdésekkel új tudás, új iskola, új oktatáspolitika körvonalazódik.
Ez az, amit én inkább rossz néven veszek. Te ugyanezt mondtad, csak fordítva: rossz néven
veszed, hogy így van, hogy porban van nekünk beadva, holott kanalas orvosságként kellene
hozzászólnunk, hogy szeretjük vagy nem szeretjük. Egyrészt megjelennek az iskolarendszerben
új rendszerelemek, másrészt pedig Sáska Géza boldog itt a Szalay utca sarkán, mert a
centralizáció boldogan foglalja vissza azokat a területeket, amelyeket a Gazsó-törvény málló



kövei már megengednek, hogy csuda. Én azt mondom, hogy ezen a szinten én erről nem szívesen
vitatkozom, mert arról a szintről majd április 7-én vitatkozunk. Hogy aztán az post festa lesz-e
megint, nem tudom. 

Egészen apró kérdés, amiért szót kéne emelnem - tudomásom szerint elő is kerül majd az
egyebekben, és szeretném jelezni, nincs hozzá közöm –, hogy a Magyar Drámapedagógiai
Társaság az OKNT-nek küldött egy levelet, amelyben az OKTV-ben érzi magát diszkriminálva,
mert a dráma tantárgyból nincsen OKTV. Ahogy az egyéb versenyekben is néptáncverseny van,
de drámai megnyilvánulásokból nincs. 

Én ezt a drámai tehetségek gondozásának diszkriminációjának érzem, és nagyon rossz
néven veszem, hogyha nem lesz dráma OKTV az OKNT megszólalása nyomán.

DR. CSERMELY PÉTER: Valószínűleg nem véletlen, hogy alapvetően a
tehetséggondozáshoz szeretnék hozzászólni, hiszen ezt a területet képviselem. Két kérdés köré
csoportosítanám azt, amit el szeretnék mondani.

Az első egy általános jellegű kérdés. Természetesen egyetértek – mint ahogy minden
tehetségpedagógus egyetért szerintem, aki komolyan átgondolta ezt a kérdést – Nahalka Pistával,
hogy tehetségeket teljesen szegregáltan, gettósítva nem lehet képezni. Magyarországon azonban
olyan jellegű hagyományok és értékközpontok, értékteremtő központok alakultak ki, amelyeket
egy egyszerű adminisztratív, planírozó intézkedéssorozattal be lehet ugyan gyepálni a földbe, de
ezzel hihetetlen értékeket fogunk elveszíteni. Ezt tehát igen veszélyes dolognak látnám, és
semmilyen módon nem tudnám támogatni. 

Ugyanakkor megfeledkezünk szerintem arról, hogy a tehetséggondozás területén egy
lassan már hosszú, több évtizedes múltra visszatekintő, jelenleg igencsak felpörgő háttérmunka
zajlik: társadalmi intézményekkel, iskolákkal, nagyon érdekes kapcsolatrendszerek alakulnak ki.
Ebből most hadd emeljem ki azt a számomra is és a kollégáim számára is napi tapasztalatot, hogy
az úgymond elzárkózó elit iskolák egyre több kapcsolatot teremtenek különböző más
intézményekkel, amelyet egy ilyen jellegű szabályozás elősegít, pontosan azáltal, amit Brassói úr
is mondott: azokkal az iskolákkal, amelyek a környezetükben vannak stb., stb. egy
kapcsolatrendszert alakítsanak ki. Ezáltal lehetővé tehetjük, hogy az a felhalmozott érték, amit
ezek az iskolák hosszú idő alatt felhalmoztak, terjedjen a magyar társadalomban, terjedjen át más
iskolákra, és hadd mondjam azt – információként a tisztelt tanács tagjainak -, hogy ezt nagyon
sok civil szervezet fogja elősegíteni és segíti elő már ma is.

Én tehát nem érzeke ebben akkora veszélyt, mint esetleg a tanács más tagjai, és szeretném
felhívni a figyelmet arra, hogy az itt jelentkező valós problémákat, amelyekre Nahalka Pista is
utalt, nem okvetlenül csak szabályozási úton kellene kezelni, hanem leginkább egy civilek és
iskolák együttműködésével létrejövő háttérmunka útján, ami nagyon fontos értékterjesztő,
nevelő, egymást meggyőző folyamatrendszer. Természetesen ez hosszú folyamat, meg nehéz,
fáradságos, meg buktatókkal jár, de attól még csak ez a célravezető, és nem egy
szabályozórendszer ráerőltetése, amit a tehetséggondozás önmagában sem visel el, hiszen itt jön
ki leginkább az, hogy minden egyes totál különböző, és nem lehet nagy, általános szabállyal ezt a
kérdést megoldani. Ez lett volna mondandóm egyik fele.

A másik a felvételikkel kapcsolatos, konkrétan a tehetséggel kapcsolatos felvételivel is.
Nagyon aláhúznám, mert nagyon fontosnak tartom, hogy megmarad a szóbeliztetés lehetősége.
Ez rendkívül fontos, ugyanis a tehetséges diákokat máshogy megmérni, mint egy szóbeli
kiegészítő információival, nem lehet. Ha ezt a lehetőséget elvennénk az iskoláktól, akkor ez az
egész dolognak befellegzett. Hangsúlyoznám, hogy ha valaki ezt ki akarná húzni valahol, akkor



ezt nagyon ne engedjük, ez a lehetőség mindenképpen maradjon meg, mint ahogy jelenleg
megvan.

Ha meg van a szóbeli, akkor valóban igaz, hogy az természetesen helyettesítheti ezt a
bizonyos 6/d pontot, tehát ezt az emelt szintű írásbelit, csak akkor arra vigyázzunk – és erre
nagyon vigyázzunk -, hogy akkor a szóbeli rendkívüli, túlzott hangsúlyt kap. Hogyha a diák
izgulva megy – és a hátrányos helyzetű diák duplán izgulva megy – arra a szóbelire, akkor öngólt
lőttünk, mert az írásbeli nem fogja megmérni az ő tehetségét igazából, mert nem abban a
tartományban van kidolgozva – kiemelkedő tehetségeket nem lehet ugyanazon a skálán mérni,
mint egy szokványos tehetséget -, a szóbeli meg pont az egyedi jellege és az izgalom miatt nem
fogja tudni jól mérni. Akkor öngólt lőttünk.

Én tehát ezért mondanám, hogy ami le van írva, az helyes. 

DR. SZABADOS LAJOS: Mint pedagógus, nem értek egyet a felvételi rendszerrel - de
nem tudok helyette mást ajánlani. Nem ezért szólok, hanem azért, mert olyan nagyszülő is
vagyok, akinek az unokái közül az egyik a nyolcosztályos gimnáziumba felvételizett most, a
másik meg a négyosztályos gimnáziumba. Amikor elmondtátok ezeket a sirámokat, ezeket én
mint nagyszülő nem éreztem.

A nyolcosztályos gimnáziumba felvételiző unokámat nem vették föl – teljesen
megérdemelten, mert nem felelt meg a követelményeknek. Nem is neki való. A négyosztályos
gimnáziumok közül három vetélkedik a fiúunokámért, mert olyan tudású a gyerek. Nem olyan
nagy tragédia ez. És nem pedagógus szülőkről van szó, mert a gyerekem és a menyem nem
pedagógus, és mi ebbe nem folytunk bele. Diplomás emberekről van szó, akiknek az unokáim a
gyerekei. Szerintem el lehet igazodni ebben. Lehet, hogy lehetne jobb is, de nem olyan nagy
tragédia, mint amilyennek mondjátok. Azt nem tudom – és ezen tényleg gondolkoztam -, hogy az
ennél alacsonyabb felkészültségű szülők mit tudnak a gyereknek adni, tudja-e az iskola pótolni
azt, amit egy értelmiségi szülő a gyerekének ad.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Ki következik? Körbeértünk. 

HORN GYÖRGY: Nem vagyunk szavazóképesek, a véleményen kívül olyan sokat nem
tehetünk. 

ELNÖK: Ezt én értem, de valami javaslatot jó volna megfogalmazni. Itt rengeteg olyan
dolog hangzott el, amely részben ennek az anyagnak a pontosítását igényelné, amelyek mögött
vannak elvek. Én tulajdonképpen most hálás vagyok annak, hogy elfogytunk, mert a kérdést
abban a formában nem tudnám jó lelkiismerettel feltenni, hogy ezt a szöveget ezekkel a tartalmi
elemekkel minden további nélkül megszavazzuk. Van, aki az egyik pontot nem tudná
megszavazni, van, aki a másikat. Ezért nekem az a tiszteletteljes javaslatom – de erről sem
tudunk határozatot hozni, csak vagy megfogadják a vita tanulságait az előterjesztők, vagy nem -,
hogy kerüljön ez a probléma még egyszer az OKNT elé, azon megszólalások
figyelembevételével, amik elhangzottak. Azt is javasolnám – talán egyszerűsítené az álláspontot -
, hogy ahol egymással szöges ellentétben álló vélemények hangzottak el, azt az előterjesztésben
jó volna valami módon feltüntetni. Ebben a nagyon értékes halmazban, amivé jelenleg a
hozzászólások összeállnak a fejemben – és nem biztos, hogy jól győzte a fejem – nagyon nehezen



tudnék szavazást mondani. Gyuri mondja, hogy ezzel a ponttal semmiképpen nem ért egyet, mert
ez egy konkrét kérdésre vonatkozik.

Én tehát javasolnék egy olyan előterjesztést, amelyben az itt elhangzottak alapján
ellentétes vagy lényegesen különböző megfogalmazások hangzottak el, és azt szeretném kérni,
hogy a következő OKNT-ülésre, ha van mód...

HORN GYÖRGY: Ez április 10-éig nem tud várni. Meg kell jelentetni. 

DR. SZEBEDY TAS: Nekem egy kérdésem lenne Csermely Péterhez. Amit elmondtál,
abban egyet nem értettem. A Gyuri véleménye, hogy egyáltalán tehetséggondozó felvételi ne
legyen, te pedig a végére azt a mondatot mondtad, hogy ami le van írva, az jó. Tehát akkor ez azt
jelenti – csak hogy jól értettem-e -, hogy te viszont egyetértesz az önálló tehetséggondozó
felvételivel? 

DR. CSERMELY PÉTER: Helyesen értelmeztél azok alapján, amit elmondtál. 

ELNÖK: Azt mondod, hogy ez nem tud várni?

HORN GYÖRGY: Nem. Sőt, abból a szempontból, hogy a tanév rendjében a
középiskoláknak április 30-áig le kell bonyolítani, és az éves munkarend még nincs közzétéve...
A jogszabály azt mondja, hogy a választás rendjét április 30-áig le kell bonyolítani az iskolában.
A közép- és emelt szinthez ez késő van, már most is. 

GÖRBE LÁSZLÓ: De ez a jövő év!

HORN GYÖRGY: A 2008/2009-es tanévre a gyerekekkel márciusban ismertetni kell a
11. évben beinduló programokat, és meg kell választani. Hogy mondjak egy egyszerű példát: a
szóbeli érettségi június 15-étől 26-áig, idén ez 16-27. A kérdés, mi van azokkal az érettségiző
osztályokkal, ahol az utolsó napra van téve a művészettörténet? Hogy három le az érettségit?
Helyben a középszintű érettségi végén az érettségi bizottság zár, ahol ott kell lenni – bocsánat,
hogy a többieket ilyesmivel terhelem – az emelt szintű dokumentációjának ahhoz, hogy az
érettségi bizottság zárjon. Az érettségi bizottság a legtöbb iskolában nem várhat az utolsó hétre,
mert akkor egyszerre zúdulna rá június 21. és 28. között a teljes apparátus Pölöskei Ancsáékra,
illetve az OH-ra. Ezért az iskolák a középszintű érettségiket előbb kezdik el – 18-20-án, amit
egyébként semmilyen jogszabály nem tilt, viszont be tudják fejezni. Ez például egy egészen
konkrét szám: június 15-26., és a 11-12. évfolyamot érinti. Vagy hogy a félév január 16-án van.
Úgy számolják ki, egy egy, kettő, három, négy, öt hat, hét – egyébként semmi értelme nincs
ennek a félévzárásnak. A jogszabály azt is előírja, hogy az iskola köteles a szülőket nyolc napon
belül értesíteni stb. Ugyanakkor megjelent Magyarországon – szerencsére – a szöveges értékelés,
a szülők tájékoztatása, tehát a nem számszerű értékelés, amire ez az 5-8 nap egyáltalán nem
elegendő, hiszen egy interaktív kommunikációról van szó, írásról. Nem úgy megy, hogy jön az
osztályozó konferencia: - zepes, zepes, jó, közepes, viszontlátásra, befejeztük! –, hanem
foglalkoznak a gyerekekkel. Márpedig ha egy iskolában legalább egy évben egyszer
foglalkoznak a gyerekkel, erre ez a dolog ad nyolc napot, ami öt munkanap. Ez abszurd. Az
iskolai munkatervet viszont most kell jóváhagyatni ahhoz, hogy a gyerekek választhassanak
jövőre. Ezt minden évben valószínűleg decemberben kellene odaadni legkésőbb, a rá következőt. 



Bocsánat, csak példákat tudok mondani: hogy kerülnek bele a tanulmányi versenyek?
Hányszor felvetettük!

BRASSÓI SÁNDOR: Pályázati úton, az OKNT kérte, az OKNT is delegált – azt hiszem,
Sarka Feri volt a ti delegáltatok. 

HORN GYÖRGY: Én annyit tudok csak, ez úgy születik, hogy idejön hozzánk – minden
évben eljátsszuk ezt -, és mindig úgy zajlik, hogy ennyi pénze van az OKM-nek erre, és kész. 

BRASSÓI SÁNDOR: Ne haragudj, de ez nem így van. Három éve Vágó Irén fölvetette,
és ti ezt tárgyaltátok, attól kezdve minden évben nyilvános pályázat zajlik le. Bárki, aki
tehetségkutató versenyt akar...

HORN GYÖRGY: Tehát azt mondod, hogy a szerb nyelv és irodalomra pályázott valaki? 

BRASSÓI SÁNDOR: Nem az OKTV-ről beszélek. Azok mindig bekerülnek utólagosan.
Ezek az OKTV-k. 

HORN GYÖRGY: Én ezekről beszéltem, itt a végén. 

BRASSÓI SÁNDOR: Az mindig kiegészül. Pluszba belekerül. 

HORN GYÖRGY: Az egy pénzosztó pályázat.

BRASSÓI SÁNDOR: Oda az OKNT is delegál egy tagot... 

HORN GYÖRGY: De én erről beszélek, Sanyi! Arról, hogy az OKTV-be hogy kerül be
valaki, mi minősül OKTV-nek. Ezek voltak a kérdések. 

Nekem egyébként, mondom, konkrét kérdéseim lettek volna ezekre vonatkozóan, de nem
vagyunk szavazóképesek. Ez a probléma nem jelenik meg, hogy például testnevelés érettségi
június 27., és hogyha testnevelésből érettségizik egy városmajori gimnazista, és a Városmajor
június 25-én végez, akkor mit csinál? 

PÓSFAI PÉTER: Nincs ilyen, hogy június 27. a testnevelés érettségi! Május 27. 

HORN GYÖRGY: Lehet, hogy most a testnevelés rossz példa, de van írásbeli meg
szóbeli. 

PÓSFAI PÉTER: Az emelt szintű szóbelik régen befejeződnek arra az időre, ami után
még van néhány nap a jogorvoslatokra és felülvizsgálatokra, utána kezdődik a középszintű
szóbeli. 

HORN GYÖRGY: De itt nem ez van! Az van, hogy szóbeli vizsgák: június 15-26. 

PÓSFAI PÉTER: Az a középszintű szóbeli. Az emelt szintű jóval előbb van. 



HORN GYÖRGY: Semmi nincs odaírva!

PÓSFAI PÉTER: Itt van, hogy az egyik az emelt szint, a másik a középszint.

BRASSÓI SÁNDOR: Abszolút külön van.

HORN GYÖRGY: Megmutatom. Kifejezetten a művészetismeretről és a testnevelésről
van szó – nem szóbeli, az igaz. 

BRASSÓI SÁNDOR: Itt van a végén, hogy a középszintű, az emelt szintű mikor van, és
mikor van...

PÓSFAI PÉTER: Vége van, és 10-étől van idő 15-éig. Soha nincs együtt. Nem is lehet. 

HORN GYÖRGY: De van!

DR. SZEBEDY TAS: Szabály szerint nem lehet később. 

PÓSFAI PÉTER: De nincs is ilyen. 

HORN GYÖRGY: Majd megmutatom. Ebből nem derül ki. 

ELNÖK: A következő kérdésem profánul úgy hangzik, hogy mi a fenét csináljak...
Költőibben... (Dr. Szabados Lajos: Mi a teendő?) Lassan visszatérünk a bolsevik párt
alapítóihoz. 

BRASSÓI SÁNDOR: Bocsánat, tehetnék még egy-két észrevételt? 
Fölmerült, hogy esetleges négy-ötszörös túljelentkezést nem tud kezelni. Nyilván ez attól

függ, hogy a feladatsor hogy van elkészítve. A nagyobb probléma, hogy egy feladatsor nem
tudhat mérni egy teljes populációt. Azért van kétféle verzió. Mi is gondolkodtunk ezen, hogy
kezelhető-e, hogy ez összefüggjön a kompetenciaméréssel. Van, aki megkérdezi, miért van olyan
sok feladat a kompetenciamérésben, mert a gyerekek elfáradnak. Persze: az egyik iskolában
elfáradnak, a másikban meg megcsinálják hamar. Nem lehet iskolánként eltérő feladatot csinálni,
mert ez nem erről szól. Van egy átlagpopuláció, amelyiknek egy nagy része nem is fog írásbelin
részt venni, mert nem is kérik tőle. Egyszerűen oda fog menni az iskolába, és megkezdi a
tanulmányait a szakiskolában, szakközépiskolában, meg azokban a gimnáziumokban, akik még
örülnek, hogy fölvehetik. Itt van a gyerekeknek egy olyan része, akik természetesen részt kell
hogy vegyenek írásbelin, és ha már írásbeli, akkor ehhez lesz egy olyan, két
kompetenciacsoportot mérő írásbeli, ami alkalmas arra, hogy az átlagpopulációt lemérje, mint
egy kompetenciamérés. Tas vetette föl, hogy ez egészüljön ki, tegyünk a végére két-három
feladatot. De ha kettőt-hármat beteszel, az nem tudja már megmérni azt a tehetségcsoportot, mert
ahhoz kevés z a feladatsor. Ezért indokolt külön mérni – és ebben a pillanatban megjelenik az a
kényszer, hogy kell egy másik feladatsort csinálni azoknak matematikából, szövegértésből,
amiben benne van a kommunikációs készség, és nagyon sokféle dolog felmerül. Szerintünk ezt
nagyon aggályos egy feladat-részelemként kezelni, ennél sokkal jobb, hogyha ez külön van. 



HORN GYÖRGY: Mit értünk olyanon, hogy „szövegértési tehetség”? Mi ez? Valójában
nem tehetségmérésről van szó, hanem a jó tanulók még erőteljesebb szelekciójáról. 

DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Meg lehet csinálni.

HORN GYÖRGY: De mi értelme van? Szövegértési tehetség 14 éves korban!

BRASSÓI SÁNDOR: A Boston College-nak a dékánja mondta az ősszel, amikor a
PIRLS-vizsgálatot kihirdették, hogy minden tudáshoz az első út az anyanyelv ismeretén keresztül
vezet. Ettől kezdve azt mondhatjuk, hogy azok a gyerekek, akiknek vannak, kialakultak olyan
alapkészségeik, hogy bonyolultabb szövegösszefüggést értelmezni képesek, ezek a gyerekek
alapvetően valószínűleg szövegértés, szövegekből való információkinyerés... (Dr. Trencsényi
László: Van hetven éve, hogy ez kialakuljon benne!) De nincs hetven éve, mert valahová tovább
kell mennie, Laci! Ott le kell dönteni, hogy hová. Érte vetélkedni fognak iskolák, hogy menjen
hozzájuk...

HORN GYÖRGY: Annak, amit tizennégy éves korban csinálunk, például a
szövegértéssel, az nem a tehetség kiválasztása, hanem a további szűkítése annak, hogy kik
kerülhetnek ezekbe a jó iskolákba. (Közbeszólások.) Amióta a pályán vagyok, egyetlen gyerek
volt, Varró Dani, akinél tizennégy éves korában látszott, hogy ő egy tehetség, mármint
szövegértés tekintetében. Van ilyen, én nem akarnám ezt vitatni...

BRASSÓI SÁNDOR: A kérdés az, hogy a tehetséggondozó középiskolákba történő
felvételinél – amit kénytelenek vagyunk létrehozni, mert a magyar társadalom ezt igényli és
akarja... (Közbeszólások.) Van még egy-két probléma, ezt értem. Lehet azt mondani, hogy itt
legyen az írásbeli aránya csak negyven, és növeljük a szóbelit, és akkor az a tehetség, aki
történelmi összefüggésekben, biológiai összefüggésekben érdeklődő, tehetséges...

HORN GYÖRGY: Ezek nem igazi tehetségek! Nem ez a tehetség. 

BRASSÓI SÁNDOR: Mi az, hogy tehetség?

HORN GYÖRGY: Végig azokról a gyerekekről beszélsz, akik erős családi háttérrel, jól
motiváltan – szokták mondani, hogy magas IQ, az egy másik történet. Amiről beszéltek,
valójában nem más, mint a legjobban tanulók szűk csoportjának kiválasztása...

BRASSÓI SÁNDOR: Hadd cáfoljalak meg, Gyuri, hadd mondjak egy példát! A Hír TV-
ben a múltkor Környei úrral és egy igazgatóval ültem. Pontosan erről a témáról volt szó, és
nagyon tanulságos volt a dolog. Környei úrral beszéltem erről, és ő is tajtékozott, meg én is –
nem tudom, valaki esetleg látta-e. Miről szólt a dolog? Egy általános iskolai iskolaigazgató
tiltakozott a középiskolai rendszer – egyébként Karlovitz úrra nézek - már régóta ilyen módon
működő rendszere ellen, amin most könnyítünk, és csökkentjük az adminisztratív terheket, mert
tőle olyan gyereket vettek föl középiskolába a kompetenciafelvételin, aki szerinte náluk gyenge
tudással rendelkezett, miközben a középiskolában vígan helyt fog állni. Magyarul, ő olyan
tudásra készít föl, ami igazából nem elvárás, mert ő egy rossz tudásmodellt alkalmaz ott helyben.
Kvázi Környei úr és a kormányzat együtt győzködte az iskolaigazgatót, aki képtelen volt saját



magától átlátni, hogy amilyen irányba működik az ő iskolája, az nem a társadalom által elvárt
irány. 

Azt gondolom tehát, lehet az arányokon változtatni, hogy minél kisebb szegmens legyen
ez a központi tehetséggondozó valami – ami össze lesz fogva egy tehetségprogrammal a
későbbiekben -, és az iskola a hozott pontok meg a szóbeli alapján helyben szabályozza le, hogy
ki lesz nála a befutó. Ebben – és ezzel Tasnak válaszolnék – jelenleg sincs korlátozva az igazgató
jogköre, de ez a javaslat sem korlátozza, mert te fogod meghatározni, és közzéteszed
nyilvánosan, hogy nálad mi alapján priorizálod a gyerekeket ezen keretek között. Hogy te az
általános iskolai magyarra ennyi pontot fogsz adni, a testnevelésre ennyit, ebbe senki nem szól
bele. És abba se szól bele, hogy a szóbelit hogyan pontozod – csak egyet kell megtenned:
nyilvánosságra kell hoznod, hogy nálad minden gyerek, aki oda felvételezik, ilyen szabályok
szerint...

HORN GYÖRGY: Én nem tiltakozom a standardizáció ellen, ami most van, annál ez
tényleg jobb. Éppen az ellen tiltakozom, hogy ha már egyszer folyik egy ilyen standardizáció, ne
csináljunk mégis egy külön példát. Arra mondtam, hogy lám, ha centralizálunk, akkor mindig
jönnek az újabb szempontok. Én például a szociális képességeket jobban preferálom a felvételin
– az most akkor milyen képesség? Tehetségesek azok a gyerekek, akik – és sorolhatnám...

BRASSÓI SÁNDOR: Abszolút. De ezt tudja mérni egy olyan szöveg. Hány olyan
szövegtípus van, ami az empátiát, etikai hozzáállást mér!

ELNÖK: Bocsánatot kérek, én állatian élvezem ezt, becsületszavamra, rengeteget tanulok
belőle – például hogy egy árva szót se értek az egészből, amit most beszéltek! Ezt le tudtam
szűrni. 

BRASSÓI SÁNDOR: Csak a tehetséggondozó szintről beszélek.

ELNÖK: Én már nem értem, miről beszéltek. 

BRASSÓI SÁNDOR: Ha jól láttam, a többi pontjában nem volt vita. 

HORN GYÖRGY: Mert nincs más választás. 

DR. CSERMELY PÉTER: Szerintem Sándor sem azt állítja, senki nem azt állítja, hogy
ami ide le van írva, az majd jól fogja mérni a tehetséget, ez az emelt szintű kompetencia-izé – de
mondjunk helyette jobbat! Egyetlen jobbat tudunk mondani: a szóbeli felvételit. Világos. Csak
annak meg megvannak a maga veszélyei.

GÖRBE LÁSZLÓ: Az írásbelinek ugyanaz a veszélye: meg van lepődve, és akkor mi
van? 18 éves korban az érettségin ugyanez a gondunk. 

ELNÖK: Ebben a témában – többek között azért, mert már elfogytunk – testületi
állásfoglalás nem születik.

A második: a minisztérium felelőssége, hogy milyen rendeletet ad ki. (Derültség.) Ennek
a felelősségnek egyetlen morzsáját se vehetjük át.



A harmadik: abban a közleményben, ami az OKNT-ülés jegyzőkönyve alapján – ígérem,
hogy irtó hamar – meg fog jelenni, igyekszem majd összefoglalni az egymásnak ellentmondó, ezt
helyeslő, ennek bizonyos pontjait bíráló megjegyzéseket. Ezzel a közvéleményt arról tudjuk
tájékoztatni, hogy még ez a huszonhárom ember sem ért egyet az alapvető kérdésekben... (Horn
György: Tizenegyről már nem is beszélve! – Derültség, közbeszólások.) 

De az, hogy én egy szót se értettem az egészből, lehetővé teszi, hogy objektív legyek.
(Derültség.) Megpróbálok ebből összerakni egy korrekt összefoglalást.

HORN GYÖRGY: Megérdemelnétek, hogy egy fél évig iskolaigazgatók legyetek – most. 

ELNÖK: Kérdezd meg, Gyuri, hogy mit súgtam Tasnak: nekem, mióta abbahagytam a
gyakorlati pedagógiát, most hiányzik a legjobban, hogy nem vagyok iskolában. Azért nem értem
– nem pusztán genetikai okokból -, hogy miről van szó. Olyan kódokban történik a beszélgetés,
amelyek mögött nekem nincsenek empirikus élményeim. Csak erről van szó. 

Tehát az OKNT ezt hosszasan vitatta, sok értékes megjegyzés hangzott el, a minisztérium
illetékeseire bízzák, hogy ebből mit akarnak hasznosítani, és teljes mértékben az ő felelősségük
az a szöveg, ami megjelenik. 

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: És a dráma OKTV? 

DR. SZEBEDY TAS: Azt legalább támogassuk!

ELNÖK: Akkor arról megjelenik a közleményben, hogy...

HORN GYÖRGY: Nem tudjuk támogatni. 

DR. NAHALKA ISTVÁN: Az itt lévők!

ELNÖK: A közleményben benne lehet, hogy a jelen lévők... Laci, nem ér rá a következő
ülésre? 

HORN GYÖRGY: Egyébként is eldőlt már. 

ELNÖK: Hozzászólhatunk. 

HORN GYÖRGY: Nem számít már az OKTV, az érettségit nem váltja ki. Az egyetem
dönthet úgy, hogy figyelembe veszi, de jövőre már nem lesz releváns. 

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Ha a matematikát is eltörlik, akkor semmi kifogásom. 

HORN GYÖRGY: Az első tíz helyezett nem kap már pontot, muszáj érettségiznie is.
Most utoljára van. Ezért mondtam, hogy semmilyen következménye nincs az érettségire. 

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Az oktatáspolitikára van következménye. Ott van a
keretes közlemény a Péter tételeinél: csupa klasszikus, Ratio Educationis óta definiált



tantárgyban elért eredménnyel henceg a miniszterelnök, de hogy volt Soós Imrénk is, vagy
kellene még, arról egy szó nincsen. Van presztízsnyomása annak, hogy mi OKTV, mi nem. 

BRASSÓI SÁNDOR: Viszont nagyon megnőtt a dráma érettségik száma, emelt szinten
is. 

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Ezért mondom, ezért diszkriminál, hogy érettségi van,
verseny nincs. 

ELNÖK: Mielőtt újabb vitát kezdenétek ti ketten, kérdezem, hogy ezzel kapcsolatosan
milyen szöveget javasolsz a közleménybe. Nem határozat, csak hogy az igénye fölmerült. 

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: A vitában megszólalók sérelmezték egy érettségi tárgy
diszkriminációját az OKTV köréből. 

PÓSFAI PÉTER: Van még száz másik!

HORN GYÖRGY: Gazdasági ismeret sincs.

ELNÖK: Akkor az egyet behelyettesítjük konkrétan a drámapedagógiával.

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Dráma. 

ELNÖK: Akkor sajnálattal azt kell javasolnom, hogy miután úgyis csak saját
szórakoztatásunkra maradnánk együtt – amit részben zavar a gyomrok korgása, részben a másik
elfoglaltsága, akiknek még van mára napirendjük -, nem tudjuk tárgyalni a tanév rendjéről szóló
rendeletet. Ennek is van olyan kiadási határideje?

BRASSÓI SÁNDOR: Van. 

ELNÖK: Akkor csak azt tudom kérni, hogy a jelenlévők szíveskedjenek írásban eljuttatni
észrevételeiket, ha vannak ezzel kapcsolatban. Sőt, egy levelet fogunk írni a jelen nem lévőknek,
amelyben tudtatjuk, hogy ez nem került tárgyalásra, viszont kérjük a hozzászólásaikat ehhez a
napirendhez. 

BRASSÓI SÁNDOR: Nekem nagyon fontos lenne az OKNT véleménye, hiszen
egyeztetésre a mai napon ment ki, rengetegen megkapják, a GOSZ-tól kezdve a
művészetoktatásig rengeteg szervezet, körülbelül nyolcvan helyre megy ki. Hogyha találnak
bármit – ez egy technikai rendelet, nincsenek ilyen oktatáspolitikai...

PÓSFAI PÉTER: Dehogynem! (Zaj.) 

BRASSÓI SÁNDOR: Egy dologtól eltekintve: a középiskolai felvételi rendszerét ebben
nyilván meg kell jeleníteni – ez az egyik, amit fontos, hogy hangsúlyozzak. 



Van benne még egy, ami eddig nem volt a tanév rendjében. Előírja a 3/2002-es OM-
rendelet az országos mérés képességpontjainak közzétételét. Ez most először fog megjelenni a
tavalyi meg az azelőtti tanévre vonatkozóan. Ez új elem. 

HORN GYÖRGY: A későbbiek során például a minőségfejlesztési 4 milliárdra
vonatkozó pályázatnak az lesz a kritériuma... (Közbeszólások.) A költségvetésben van ez a 600
millió...

BRASSÓI SÁNDOR: A múltkor tárgyaltuk. 

ELNÖK: Van-e igénye a minisztériumnak arra, hogy a vita résztvevői közül a rendelet
szövegének végleges megfogalmazásához valaki segítséget nyújtson? 

BRASSÓI SÁNDOR: Minden segítséget elfogadunk. 

ELNÖK: Nem szeretném úgy megfogalmazni, mintha revizorokat tennék a nyakatokra. 

HORN GYÖRGY: Úgyis meg kell írnunk, szakmai szervezetekként megkaptuk. 

ELNÖK: Akkor Tas és Gyuri. 

DR. SZEBEDY TAS: Szenes Gyuri is megkapta. 

ELNÖK: Nincs más hátra, mint hogy...

DR. NAHALKA ISTVÁN: Volt ez a természettudomány – azt elhalasztottuk a
következőre? 

HORN GYÖRGY: Már csak nyolcan vagyunk! 

ELNÖK: Miután reménytelen, hogy javaslatot tegyek rendkívüli OKNT-ülésre – mert ott
fennáll az a veszély, hogy azzal kezdődik, amivel most végződik, ha pedig ahhoz képest is
elfogyunk a felére, egy bridzsparti marad. 

HORN GYÖRGY: 10-ére lehet operatív ügyeket tenni, mert ha jól értettem, a miniszter
úr délben jön. Nem bonyolultakat, de operatívakat lehet, például a bizottsági rendet. 

ELNÖK: Van sok, ami elmaradt, a munkarendünkkel kapcsolatban...

HORN GYÖRGY: Szerintem tíztől tizenkettőig le kell hogy menjen. Ha nem, akkor
úgyis jön a miniszter úr, félbeszakítjuk. 

ELNÖK: A miniszter úr erről az „Új iskola – új tudás” programról fog beszélni. Ez így
kerül be e meghívóba. Köszönöm a jelenlétet!

(Az ülés végének időpontja: 14 óra)
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