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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 8 perc)

DR. LORÁND FERENC, az Országos Köznevelési Tanács elnöke (a továbbiakban
ELNÖK): Jó napot kívánok! Köszöntöm a vendégeket és az OKNT tagjait.

Előttünk egy határozott időpont-megjelöléssel – ez volt a legutóbbi információnk –
szerepel, hogy a miniszter úr 13 órára tud ideérni, úgyhogy addig kellene megbeszélnünk a
napirendi pontok között szereplő javaslatokat. Továbbá érkezett most szóban Trencsényi
Lászlótól egy rövid kérés, hogy pár percre figyelmet kér, mert kerettantervek jóváhagyása
várna ránk az ő előterjesztése alapján.

Kérdezem, hogy az írásban megkapott napirendi pontokat, illetve a mai napirendet
ezzel a kiegészítéssel elfogadjuk-e. (Egyhangú egyetértés.) Egyhangúlag elfogadtuk,
köszönöm.

Szabados úr, tied a szó.

DR. SZABADOS LAJOS: Kedves Tanács! Tisztelt Kollégák! Mindannyiunk előtt
ismert dolog, hogy a tankönyvrendelet azt a változást hozta, hogy az elkövetkező időben a
Tankönyv Bizottságnak nem kell egyes tankönyvek bírálatával foglalkozni, ezt az Oktatási
Hivatal végzi el. Azonban a rendelet megjelenése előtt olyan mennyiségű bírálatra váró
tankönyv érkezett be, hogy körülbelül még három hónapig ezeket a tankönyveket kell
elbírálnunk. Ezért lenne szükséges, hogy ezt az SZMSZ-ünket a tisztelt tanács megerősítse,
mert három hónap múlva egy új SZMSZ-t, a tankönyvrendeletnek megfelelő SZMSZ-t kell
beterjesztenünk.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Van-e észrevétel? Barlai Róbertné!

BARLAI RÓBERTNÉ: Én csak napirend előtt szeretnék szólni.

ELNÖK: Napirend előtt – tessék!

BARLAI RÓBERTNÉ: Előre is nagyon sajnálom, de nem tudok itt maradni 1 órától,
mert én úgy készültem, hogy 10 órától 1 óráig ez körülbelül lezajlik, mert felkértek egy
előadásra 2-től, úgyhogy ezt nagyon sajnálom, de leírtuk a véleményünket.

Én egy dolgot szeretnék megkérdezni, éppen azért, mert nem tudok itt lenni 1 órakor:
az összefoglalóba miért kerültem én be, Feri, az általános észrevételek közé, holott én csak a
hetedik területről fejtettem ki a véleményemet? Így például itt az van leírva, hogy „a
javaslatok jó részével egyet lehet érteni” – ez nekem a hetedik területre vonatkozott, és aztán
kifejtettem, hogy mi az, amivel nem értek egyet. Nekem ez fontos, mert nem mindegy, most
hogyan néz ki, hogy én nem tudtam, mit foglalok össze, vagy hogy mihez szólok hozzá?

A többit én Tasra bíztam, hogy esetleg az anyagom alapján ő prezentálja a
véleményemet. De tényleg, este 11-kor szembesültem ezzel, és nagyon furcsán éreztem
magam, mint ha én nem tudtam volna, hogy mire kell itt reagálni.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Tas?

DR. SZEBEDY TAS: Ugyanehhez szeretnék én is hozzászólni. Egyrészt vállalva azt,
hogy mivel Katinak mennie kell, és megkért, hogy képviseljem az általa javasolt gondolatok
tolmácsolását, ezt szeretettel vállalom. Viszont néhány OKNT-tag kollégával beszélgetve az
előzetes várakozás idején, azt szeretném kérni – és remélem, ez mindenkinek elfogadható,
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legalábbis javaslatként fogalmaznám meg, ez is segítség lenne a munkához –, hogy az
összeállított anyag mellett a beküldött, szerintem nagyon értékes véleménycsomagot egy
szöveggyűjteményként egymás után csatolva tegyük elérhetővé… – megvan? Akkor kiváló.
(Közbeszólásra:) De nem az összeállított anyag, hanem a szöveggyűjtemény – igen, ezt én
még nem láttam.

Akkor ezzel okafogyottá vált az, hogy arról vitatkozzunk, hogy a bővített anyagot
érdemes vagy nem érdemes tárgyalni. Szerintem teljességében a hozzászólásokat kellene
figyelembe venni, akkor tudunk érdemben majd erről vitatkozni.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: No, ezzel elébe vágtunk a dolognak, de sebaj, mert a kérdés teljesen jogos.
A félreértés forrása nyilván én vagyok, mert nagyon vegyes típusú szövegeket kaptam.

Kaptam egyrészt összefoglalókat, másrészt kaptam egyedi véleményeket és hozzászólásokat.
Ezeknek a terjedelme vagy tartalma meglehetősen vegyes volt; volt, amiben több kérdéshez
szóltak hozzá, és nem korlátozódtak a saját kis témaketrecükre.

Megpróbáltam, amennyire lehetett, de ebben nyilván van egy csomó önkényesség és
tévedési lehetőség. Attól szándékosan megfosztottam magam, hogy személyes véleményem
legyen az anyagokról. A célom egy használható, meglehetősen eklektikus – hiszen senkinek a
véleményét nem akartam megváltoztatni – összeállítás készítése volt. Ez szemlátomást nem
sikerült, ezért nagyon jó, hogy van egy olyan sokszorosított anyag, amelyben az egyes témák
végső konklúzióiért felelősséget vállaló témafelelős javaslata jelenik meg. Amikor majd ott
tartunk, a véleményeteket fogom kérni arról – de ha már benne vagyunk, most is
megbeszélhetjük –, hogy mire fusson ki ennek a napirendnek a tárgyalása, mi legyen a
végeredmény. Előzetesen már beszélgettem Szebedy Tassal és egyetértettünk abban, hogy
tegyük publikussá, mint az OKNT által elfogadott témafelelősök összegzését egy kissé
terjedelmesebb közleményben, ami nem OKNT testületi közlemény lenne, mert nem arról van
szó, hogy minden egyes részjelentést megvitatunk, megszavazunk, és azt mondjuk, hogy
testületileg elfogadtuk. Az lenne az alcíme, hogy az OKNT által delegált témafelelősök
összefoglalói a saját témájukhoz érkezett vélemények alapján, és a részösszefoglalóért azé a
felelősség, aki készítette. Ez lehet az egyik variáció, én ezt tartom a legracionálisabbnak. Az
itt szereplő kérdések mindegyike egy önálló OKNT-ülés napirendje lehetne. Egyébként az
összeállításnak talán csak egyetlen érdemét nem lehet elvitatni, azt, hogy objektív, hiszen nem
csipegettem olyan véleményeket, amelyekkel rokonszenvezek, hanem igyekeztem minden
vélemény lényegét, magvát leírni, kétségtelenül a mögötte meghúzódó sokszor nagyon
szellemes érvelés rovására, ami az összeállításból kimaradt. Azt kellene tehát eldönteni, hogy
mi legyen ennek a végső sorsa, és hogy ezt most tegyük-e meg. Csermely Péter!

DR. CSERMELY PÉTER: Azt javaslom, hogy ragaszkodjunk a napirendhez. Amiről
most beszélünk, az 3. napirendi pontként van megjelölve. Először tárgyaljuk meg az 1. és 2.
napirendi pontot és utána térjünk rá ennek a megvitatására, természetesen nem feledve az
imént elhangzott értékes gondolatokat.

ELNÖK: Következik tehát az 1. napirendi pont megtárgyalása. Szabados Lajos úr már
vázolta a problémát, indokolta az SZMSZ-ben eszközölt változtatásokat.

Nekem lenne egy kérdésem: hogy tudtok ezzel a dömpinggel megbirkózni, mert amit
elmondtál, az egy igen nagy falat.

DR. SZABADOS LAJOS: Alkalmanként akár negyven-ötven könyvet is el kell
bírálnunk, de a nagyján lényegében már túl vagyunk. Mi a könyveket elbíráljuk, a többi pedig
a hivatal dolga.
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ELNÖK: Kinek van kérdése? (Nincs jelentkező.) Mivel jelentkező nincs, szavazni
fogunk.

Ki ért egyet az előterjesztéssel? (Egyhangú egyetértés.) Megállapítom, hogy az
előterjesztést az OKNT egyhangúlag elfogadta.

Most következik Csermely Péter és Kertész János urak javaslatának vitája. Az
előadónak adom meg a szót.

DR. CSERMELY PÉTER: Kérem az OKNT tagjait, hogy az előterjesztés zömét csak
példának tekintsék és ne véleménynek, mivel ebben olyan sarkos gondolatok is
megfogalmazódnak, mint például a főiskolák szerepéről írottak és mások, amiben nyilván
nincs teljes egyetértés. Ez tehát nem egy összegzés szeretne lenni, csupán példasorozat arra,
hogy sok egyéb mellett mik indokolják azt, hogy ezzel a kérdéskörrel önállóan és viszonylag
sürgősen foglalkozni kellene. Az élet zajlik, és március 4. óta – akkor fogalmaztuk meg ezt a
javaslatot – sok minden történt, többek között a parlament oktatási bizottsága elfogadott egy
komplex javaslatcsomagot a természettudományos képzésről, illetve a képzéssel kapcsolatos
innovációs és egyéb teendőkről, amelynek egyes részei ezeket a kérdésköröket is érintik.

Látszik tehát, hogy nagy figyelem fordult erre a kérdéskörre, és a küldő, delegáló
intézményem, a Magyar Tudományos Akadémia is egy állásfoglalással élt a
természettudományos tárgyak kapcsán. Ezeknek a részleteit én most nem akarom elmondani,
mert ez nem az az időpont, amikor ezzel foglalkozni kell, csak ezzel is indokolnám azt, hogy
a javaslat időszerű és aktuális.

Az előterjesztők közé Pálinkás József akadémikus is csatlakozott időközben, ő volt az,
aki a parlament oktatási bizottságában ezt a bizonyos javaslatot jegyezte, és végül is
egyhangúlag, minden párt minden tagja egyetértésével elfogadást nyert.

Egy dolgot szeretnék még hangsúlyozni. Amennyiben az OKNT ezt a javaslatot
hajlandó elfogadni, nagyon kérném az OKNT tagjait, hogy egyrészt személyükben minél
többen vegyenek részt ebben a munkában – nyilván az, aki ez iránt érdeklődik –, illetve abban
az esetben Kertész Jánossal együtt külön kéréssel is fordulunk majd az OKNT tagjai felé, ha
ők esetleg nem vennének részt ebben a munkában, akkor ha tudnának olyat delegálni,
javasolni saját ismeretségi, illetve munkatársi, más körükből, aki ebben a témában érintett, és
fontos lenne, hogy ebben részt vegyen, akkor tegyék meg.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e kérdés Csermely Péterhez? (Nincs ilyen jelzés.)
Akkor hozzászólások kérnék az általuk jegyzett előterjesztéshez, hiszen Kertész János úr is
jegyzi ezt az egyoldalas előterjesztést.

A lap alján keretben javaslatok vannak, és ezek között az első az, hogy kora ősszel
tartson az OKNT egy önálló napirend keretében „a természettudományos tárgyak oktatásának
áttekintése” című napirendet, amihez előkészítésül szerepel, hogy Kertész János akadémikus
vezetésével egy ad hoc bizottságot jelöljünk vagy küldjünk ki, amely elkészíti tulajdonképpen
azt az előterjesztést, amely azon alapszik, hogy áttekintette a természettudományos oktatás
helyzetét. Ha tehát jól értelmezem ezt, itt most nem egyszerűen véleményeket kell ez ügyben
kérni, hanem bizonyos adatokat, tehát ennek valamilyen vizsgálati háttere, fedezete kell hogy
legyen. Ehhez jó a kora őszi időpont, mert még a tanév végéig, gondolom, el lehet végezni az
empirikus adatok begyűjtését, és a nyári időszak rendelkezésre állhat egy javaslat előzetes
vitájára, aztán megfogalmazására.

Azt javaslom tehát, hogy ebben a gondolatsorban menjünk végig, és látom, Mihály
Ottó máris szót kér, utána pedig a többiek.
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DR. MIHÁLY OTTÓ: Minden alapvető gondolatával egyetértek az előterjesztésnek, a
javaslatnak. Nagyon fontosnak érzem a nem bekeretezett szöveg utolsó mondatát, és ezt
tényleg komolyan gondoljuk végig, túl azon a konkrét javaslaton, hogy ősszel nézze meg az
OKNT ezt a problémakört, mert az elkövetkező időszakban a tartalomfejlesztésnek az egyik
legexponáltabb, a ráfordításokat tekintve is az egyik legerőteljesebb területe lesz ez a
bizonyos természettudományos fejlesztés. Egyelőre minden erre mutat, nincs ellenállás ebben
a dologban egyelőre; nyilván lesz a konkrét megoldásokat tekintve. Tehát nagyon fontos
lenne, hogy az OKNT ebben végig olyan szerepet töltsön be, amely lehetővé teszi a
későbbiek során feltehetően sok vonatkozásban divergáló dolgoknak egy folyamatos
mederben való tartását, illetve kezelését. Én tehát nagyon fontosnak tartom, hogy túl ezen,
ezzel foglalkozzunk, és ezt tekintsük az elkövetkezendő egy-másfél-két év egyik stratégiai
feladatának az OKNT részéről. Ez máris megjelenik, hiszen hamarosan kiíródnak azok a
pályázatok, amelyek arra vonatkoznak, hogy integrált természetismeret, természettudomány s
a többi tárgyakat hogyan konstruáljanak; ez tehát az egyik.

A másik: egyetértek a keretben foglalt két javaslattal is. Azt azonban kérném,
fontoljuk meg, azonnal élnék is a javaslattal, hogy az OKNT saját tagját bízza meg egy ilyen
bizottság vezetésével. Hiszen megbízni Kertész János akadémikust az OKNT nem bízhatja
meg; felkérheti, de azt gondolom, ebben az esetben Csermely Pétert megbízhatja abban az
értelemben, hogy ennek a munkának legyen a vezetője; és hangsúlyozom, nem Kertész János
akadémikus ellen van bármilyen kifogásom, egyszerűen technikailag úgy gondolom, hogy ez
lenne a megoldás. Hogy bizonyos értelemben Péteren számon tudjuk kérni azt, hogy mit
csinál ebben a dologban.

Ez tehát a javaslatom. Ezt úgy fogadjuk el, hogy az OKNT küldjön ki Csermely Péter
vezetésével egy ilyen bizottságot. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólás? Hadházy úr, utána Nahalka István, őket
követi majd Szebedy Tas.

DR. HADHÁZY TIBOR: Köszönöm szépen. Gondolom, hosszas vitát most nem
nyitunk erről a kérdésről, bár én is nagy várakozással tekintek az őszi OKNT-ülés elé, amely
külön is ezzel a témával fog foglalkozni, ha elfogadja az OKNT azt a javaslatot, amely itt
bekeretezve az első fekete pöttyel jelölve szerepel. Hiszen úgy gondolom, az ezzel a kérdéssel
való foglalkozás olyan alapvető fontosságú az Országos Köznevelési Tanács, a közoktatás
szempontjából is, hogy feltétlenül megér egy önálló ülést.

Ugyanúgy támogatom a második javaslatot is. Most jelzem, hogy ne kelljen
esetlegesen még egyszer jelentkeznem, hogy ha ez is elfogadásra kerül, akkor személy szerint
is szívesen vállalok ebben a bizottságban szerepet.

S látszólag kicsit a leírtaktól eltávolodva, de azért pillanatokon belül kiderülő módon
ahhoz nagyon is közel, egy megjegyzést azért szeretnék megfogalmazni. Egyetértek a
leírtakkal, a nem bekeretezett részekkel is, szinte szó szerint. Egyetlen csendes megjegyzésem
van, rögtön az 1. ponthoz kapcsolódva, amely úgy szól, hogy „ezt a problémát nem lehet
adminisztratív eszközökkel megoldani”, én ide egy „csak” szócskát nyugodtan oda tudnék
tenni a magam lelkében, mert én most úgy érzem, hogy adminisztratív beavatkozásra is
szükség van, és akkor ezt én kifejtem, hogy mire gondolok.

Ha rátekintettek a kollégák az ez évi jelentkezési adatokra, világosan lehet látni, hogy
még a műszaki területre a jelentkezések, hogy úgy mondjam, összességében megnyugtatóak –
leszámítva, hogy drasztikusan csökkent a jelentkezések száma, már globálisan –, kirívóan
rossz viszont a helyzet a természettudományos képzési területen. Ez a kirívóan rossz helyzet
azt jelenti, hogy a rezervált kapacitásokra megállapított helyek 50 százalékára van jelentkező,
ami azt jelenti, hogy a természettudományos tanárképzés az utolsó órák után van vagy éppen
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ott van, hiszen a bolognai rendszerre való áttérés a legérzékenyebben a tanárképzést érintette,
a BSc-nek – erről már itt is, más testületekben is beszéltünk – nincs kellő üzenete, még sem
neki, sem a szakirányainak, következésképpen a pálya markánsan kiürülni látszik, és itt, én
úgy gondolom, adminisztratív intézkedésekre is szükség van. Ez most általam nem kifejtetten,
de azért jelzővel ellátottan: pozitív diszkrimináció formájában öltene testet a jelentkezéseknél,
illetve a tanulmányok dotálása során. Tudom, hogy ez most túlmutat ezen; ugyanakkor
szintén túlmutat a mostani problémán, de azért nem biztos, hogy azt az ab ovo betölthetetlen
50 százaléknyi helyet most vissza kellene adni a költségvetésnek. Talán lehetne azt már most
javasolni – volt erre példa, és nem törlendő talán a gondolat rögtön –, hogy a miniszter úr
éljen azon jogával, hogy az augusztusi pótjelentkezések során nemcsak költségtérítéses,
hanem kivételes kivételként e területen államilag finanszírozott képzés hirdetésére is
lehetőséget nyújt.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Nahalka István!

DR. NAHALKA ISTVÁN: Maximálisan egyetértek ezzel a feladattal és azzal is, ami
a keretes részben szerepel.

Mihály Ottó felvetésére azt mondanám, hogy mi valóban nem nevezhetünk ki valakit
elnöknek, hanem csak felkérhetjük, de esetleg megoldás lehet a kettős elnöklés.

Én is szeretnék részt venni ebben, ha lehetséges, sőt egy vállalást is tennék: az
adatgyűjtésre, elemzésre nagyon szívesen megcsinálom a PISA-felmérés adatainak
feldolgozását.

Most nem kívánok belemenni a leírtak vitatásába, egy-két ponton nekem is volt
észrevételem, de ezeket majd akkor vitatjuk, amikor dolgozunk rajta.

Végül még két érvet szeretnék mondani, amelyek aláhúzzák, hogy ez mennyire fontos
feladat. Az egyik az integráció bekerülése a gondolkodásba. Ezt nagyon sokan
problémamentesnek tartják, pedig nem az. Egyrészt Magyarországon nagyon éles
szembenállás van a természettudományok integrált oktatásával szemben a pedagógusok
körében, másrészt az, ami most integrálás ügyben terjedőben van, bizony veszélyes és
problematikus. S van egy harmadik szemléletmód is, ami nem ennyire doktriner, bár szereti
az integrációt, de nem mindenáron kívánja megvalósítani. Tehát egymástól lényegesen
különböző szemléletmódok léteznek. Ha mi e tekintetben tudunk valamit mondani, az sokat
segíthet az előrelépésben.

A másik: az, ami ma Magyarországon természettudományos nevelés címén zajlik, meg
az, ami a világ fejlett oktatási rendszerrel rendelkező országaiban a jobb programokat tekintve
van, óriási különbségeket mutat. Abban, hogy tulajdonképpen mit is kell csinálni, nagyon
különböző irányok és törekvések fogalmazódnak meg már ma is. Borzasztóan fontos lenne
ebben egy kicsit rendet tenni, legalább a viszonyokat tisztázni, pontosan kimondani, hogy
milyen szemléletmódok küzdenek egymással, és mi lehet ezek szerepe a magyar
természettudományos oktatás fejlesztésében. Köszönöm.

ELNÖK: Én is köszönöm. Szebedy Tas!

DR. SZEBEDY TAS: Szerintem is egy maximálisan aktuális kérdésről van szó, és az
OKNT ezzel való foglalkozását nélkülözhetetlennek tartom. Az előbb elhangzottak alapján
hangsúlyozom én is, hogy a huszonnegyedik óra után vagyunk ennek a kérdésnek a
kezelésében, az OKNT felelőssége ezért rendkívüli.

Nahalka István iménti felvetésére reagálva szeretném elmondani, hogy nem pusztán
szemléletbeli ütközések, illetve igen komoly véleménykülönbségek vannak a
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természettudományos oktatás területén, hanem óriási egzisztenciális vitahelyzet is, ami a
szakmát gyakorlók egy jelentős részében iszonyú ellenállást fejt ki és nehezíti az erről való
vitatkozást. Leegyszerűsítve a dolgot: ha nincs végiggondolva, hogy a természettudományos
oktatás milyen óramennyiségben és százalékos arányban – méghozzá a mostanihoz képest
nem csökkenő, hanem növekvő százalékos arányban – jelenjen meg, az a pedagóguspályán
lévő gyakorló szakemberek olyan mértékű ellenállását válthatja ki, ami hosszú ideig
visszavetheti a kérdés megoldását.

Önmagában a természettudományos oktatás és a nem természettudományos oktatás
egymással szembenálló érdekeiben is komoly gondot jelent az imént említett órafeszültség,
ami jelen pillanatban a közoktatás egészét érinti, nevezetesen az, hogy az a kötelező
óramennyiség, amiben a tantárgyi lehetőségeknek működniük kell, a NAT-ban
megfogalmazott kompetencia alapú képzésnek szűkebb keretet ad, mint ahogy azt a szakma
pozitívan elvárná. Megint parasztosan fogalmazva: ha szűkítjük a paradigmaváltás
időkereteit, az a megvalósulás egyik legnagyobb akadálya lesz. Ha csökkenteni lehet az
iskolai műveltséganyagban az ismeretmennyiséget, az időmennyiséget akkor is bővíteni kell
ahhoz, hogy áttörést lehessen elérni. A bizottságnak ezzel a kérdéssel szembe kell néznie,
mert ha csak elvi szinten történik a gondolkodás, akkor a szakmát nem tudja maga mellé
állítani. Köszönöm.

ELNÖK: Én is köszönöm. Trencsényi László!

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Az én gondolataim praktikusabbak. Javaslom, hogy az
OKNT foglalja határozatba, arra kérjük az oktatási kormányzatot, hogy az őszi tanácskozásig
ebben a kérdésben ne hozzon olyan döntéseket, amelyek okafogyottá teszik az őszi
tanácskozást. Tegnap megjelent a minisztérium honlapján, hogy nagy hévvel megkezdődtek a
tantárgyi átalakítások. Több helyen hallani, hogy hajrá, NAT-revízió. Ha ezek a változtatások
őszig lezajlanak, akkor megint lesz egy jó klubülésünk, ahol jól fogjuk érezni magunkat, mi
bölcsészek különösen. Nyomatékosan kérjük levélben a minisztertől, hogy addig ne
szülessenek olyan kormányzati döntések, amelyek azt a konferenciát okafogyottá tennék.
Persze vannak folyamatban lévő tanügy-igazgatási lépések – NAT-implementáció, érettségi-
előkészítés, tanév rendje –, amiket nem akarunk megállítani, de a cilinderből újabb dolgok ne
varázsolódjanak elő.

Segítendő, hogy Kertész Jánost ebben az ügyben legitimnek tekintsük, szeretném
elmondani, ő tagja az OKNT kerettantervi bizottságának, ilyen értelemben a mi kutyánk
kölyke. Én értem a fenntartásokat, csak jelezni kívánom, hogy ebből a szempontból
nyugodtak lehetünk.

A keretes részhez van egy terminológiai változtatási javaslatom: ne a
természettudományos tárgyak oktatásának áttekintéséről szóljon. Legjobb tudomásom szerint
a nemzeti alaptantervben van természettudományos kompetencia, ezért a vizsgálat a
természettudományos kompetenciák áttekintéséről szóljon. Nagyon örülnék, ha egy vizsgálat
kimutatná például azt, hogy a nyelvi nevelés hogyan tudja segíteni vagy akadályozni a
természettudományos nevelést. Tehát ne szűkítsük le a tárgyakra, mert akkor egy
óraszámháborúban fog elvérezni a téma.

A gyakorló pedagógusoknál pedig két gondolatjel közé írjuk be, hogy a közoktatás
különböző színtereit képviselő gyakorló pedagógusok. Fontosnak tartom, hogy itt legyen
tanító, általános iskolai tanár és középiskolai tanár, de még fontosabbnak tartom, hogy
szakiskolai tanár is legyen ebben a bizottságban, s most nem pont Hadnagy tanár úrra
gondolok. Köszönöm szépen.
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ELNÖK: Én is köszönöm. Szeretném tisztázni, hogy az OKNT csak olyan határozatot
hozhat, amelynek kérés a formája. (Dr. Trencsényi László: Persze!) Jó.

Görbe László!

GÖRBE LÁSZLÓ: A számháborúba egy picit még belemenve, Tas megjegyzésére,
bár már utána vagyunk: a hetvenes-nyolcvanas években 110-120 matematika-fizika szakos
tanárt képeztek az ELTE-n, most úgy tudom, hogy a másodéves BSc-n 30-nál kevesebb
matematikus maradt és 15-nél kevesebb fizikus maradt, aki abba az irányba szeretne menni,
másodév után valamelyest specializálódtak. Ilyen szempontból úgy gondolom, a képzés
reménytelenül kevés. Ha megnézzük, a természettudományban oktatókat érte a legnagyobb
vérveszteség, mert a pedagóguspályáról az informatika irányába a legtöbb értelmes tanárunk
– már bocsánat, hogy így mondom – pályát módosított és elment. Vagyis nemcsak a képzésről
kellene itt beszélni, hanem a pályán maradtak továbbképzéséről, hogy alkalmasak legyenek
egyáltalán az oktatásra.

A másik, amiről nagyon komolyan kellene beszélni, akármennyire nem tetszik: ehhez
eszközök is kellenek. Akár tantárgyakban gondolkodunk, akár összevont oktatásban, én azt
gondolom, ezek kísérleti tantárgyak vagy kísérleti tudomány. Ha ennek hiányoznak a kísérleti
eszközei egy olyan világban, amikor a gyerek nem jut már hozzá a kísérleti részhez,
egyáltalán be van zárva a négy fal közé, akkor valójában reménytelen az, hogy erről a világról
egyáltalán pozitív képe legyen, vagy egyáltalán képe legyen. Valami olyan üzenet jön át rajta,
bocsánat, éppen egy vidéki kisgyereket idézek, akinek mondta a pedagógus, hogy ne ugorj le,
mire azt mondta: majd a következő életem úgyis meglesz. Egy képzelt világnak és a való
világnak az ütközése. Nota bene, éppen a pedagógust kell utána börtönbe csuknunk.

Szóval én úgy gondolom, ha a természettudományos oktatást, természettudományos
kompetenciát, bárhogy nevezzük, nem szeretnék erre visszatérni, de ha nem fordítjuk le
tantárgyak irányába, akkor el fogunk veszni. Nekem továbbra is ez a véleményem,
bármennyire is nem tetszik; oktatás, tantárgykeret, integrált vagy összevont, vagy hogyan
legyen az átjárás, abban én is szívesen mint gyakorló középiskolai tanár részt veszek, de azt
gondolom, én nem szeretnék egy ilyen általános elfolyásba menni, hanem nagyon konkrét,
nagyon világos utat kellene kijelölni. És biztos, hogy ebbe nagyon komoly innovációt kell
beletennünk, hiszen az elmúlt tizenöt évben megszűntek például nagyobbrészt azok a
taneszközgyártók, akik itt vannak a piacon, ezeknek gyakorlatilag majdnem nulla a forgalma,
egymást buktatták meg.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Én is köszönöm. Szenes György következik.

DR. SZENES GYÖRGY: Tényleg nagyon röviden, a gyorsítás irányába szeretném
vinni most a megbeszélésünket, nehogy megtárgyaljuk már ezt a témát most rögtön, mert azt
gondolom, nem vagyunk erre kellően felkészülve.

A problémát mindenki érti. Én azt szeretném, ha egy olyan döntés születne, hogy
Csermely Péternek megadjuk ezt a felhatalmazást, és felkérjük, hogy esetleg egy rövid
vázlatot készítsen a következő vagy még a júniusi OKNT-ülésig, amit mi még ki tudunk
egészíteni. Ne most kezdjünk el ötleteket gyártani arról, hogy mi mindent kellene ebben
megbeszélni. Egy kiérlelt vázlattal érkezne Péter, ezt követően pedig az őszi ülésünkön
tartanánk egy hosszabb tanácskozást erről.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Mihály Ottó!



11

DR. MIHÁLY OTTÓ: Egyetértek azzal a javaslattal, amelyet, azt hiszem, Laci
fogalmazott meg, hogy egy ilyen kettős társelnökségi módon képzeljük el ezt a bizottságot. S
akkor én így módosítanám a javaslatomat.

ELNÖK: Jó. Mielőtt az egyes javaslatokat megszavaztatnám, s mielőtt még én
hozzászólnék, kérdezem, van-e hozzászólás még az eddigiekhez. (Nincs ilyen jelzés.) Akkor
én most még csak hozzászólok, és aztán teszem föl a javaslatokat szavazásra.

Nagyon fontosnak tartom azt, amit itt valaki mondott, hogy abban a bizottságban
tanárok legyenek, sőt tanítók és tanárok, tehát a gyalogos hadosztály minden részlegének
képviselője.

Fölvetem, vitassuk meg, nem kellene-e sürgősen akkreditálásra beterjeszteni egy olyan
továbbképzést, amely a komplex, egységes természetismeret tárgy vagy műveltségterület
tanítására készít fel. Ezt majd meg fogom szavaztatni, csak addig is tudjatok rajta
gondolkodni. (Dr. Nahalka István: De hozzá lehet még szólni?) Persze; most én hozzászólok,
aztán ti is hozzászóltok.

A következő dolog, ami fölmerült bennem, hogy miután óraszám-problematika
fölmerült, ezt én úgy fordítanám le a gyakorlat nyelvére, hogy nem szükséges-e akkor egy új
kerettantervi ajánlást összeállítanunk, mert hiszen itt átnyúlnak, részben kompetenciák
érintkeznek egymással, részben…

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Ne haragudj, elnök úr – most tartjuk az őszi vitát? Még
csak tavasz van! Most már azokat a határozati javaslatokat hozod, amit a vita után kellene
hoznunk, nem? Ne haragudj! Elkezdted a napirend tárgyalását.

ELNÖK: Én arról szeretnék véleményt mondani, hogy szerintem annak az
előterjesztésnek, amely ősszel elénk kerül, mire volna jó kitérni.

Nincs több hozzászólásom. Most jöttök ti. Nahalka István!

DR. NAHALKA ISTVÁN: Bocsánat, csak a továbbképzés ügyében. Az integrált vagy
komplex természettudományos nevelés kérdése, arra a pedagógusok felkészítése nem egy 30
órás továbbképzés kérdése. Az az egyetemi-főiskolai tanárképzés problémája, súlyos
problémája egyébként, mert rendezetlen ma is ez a kérdés. Tehát ilyen javaslatot én most ad
hoc módon egyáltalán nem támogatnék.

GÖRBE LÁSZLÓ: Én is csatlakoznék ehhez. Úgy gondolom, hogy ez a képzés, hogy
ezt így eladják, én azt mondom, hogy nem. Mert nem tudok annyit biológiából és nem tudok
annyit kémiából. Nyilván középiskolás ügyekben nem lehet eladni, valószínűleg sokat tudok,
de nem mernék kiállni a gyerekek elé. Én tehát azt gondolom, hogy ez szakmai kérdés,
diploma kérdése.

ELNÖK: Erre szeretnék azért reagálni. Tudjátok, hogy ha ez az álláspont, akkor ez
kitolja időben ennek az egységes vagy komplex vagy integrált természetismeretnek a
tanítását.

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: De még nem tudjuk, hogy akarjuk-e, Feri!
(Közbeszólás: Igen, várjunk ezzel!)

DR. SZENES GYÖRGY: Van-e már akkreditálva ilyen tanárszak? (Közbeszólások.)
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GÖRBE LÁSZLÓ: Visszatérve: úgy gondolom, később, jól oktatva többet ér, mint
egy ellenállással, rosszul oktatva, tehát ha egy évtized múlva kezdjük el csinálni rendesen.

ELNÖK: Mihály Ottó!

DR. MIHÁLY OTTÓ: Amit szeretnék elmondani, egy része ennek információ. Mi itt
gondolkodhatunk, hozhatunk határozatokat – ez az országban már folyik. Nem is egy helyen,
nem egy műhelyben; mindegy, hogy most komplexnek hívjuk-e… – illetve nem mindegy, de
ebből a szempontból igen – vagy integrált természetismeret, illetve természettudomány
tárgynak az előkészítése. Sőt van, ahol a kipróbálás szintjén, a beválás szintén folytatják ezt a
dolgot. Tehát ebben a dologban mi nem rendelkezünk azokkal az eszközökkel, hogy ezeket
megakadályozzuk, kontrolláljuk, és így tovább, és így tovább.

Ezzel együtt az innovációpiacon nem egyféle megoldás fog megjelenni erre a dologra,
hanem legalább kettő vagy három. Ezért a továbbképzést – mert abban biztos vagyok, hogy
kell továbbképzés, hiszen ez azokat is érintheti, akik bent vannak – ahhoz kell kapcsolni, amit
az adott tárgyban kifejlesztenek és nem általában. Tehát az adott tárgy kifejlesztőinek kell
akkreditációs kéréssel elindítani a továbbképzést a saját elképzelésüknek megfelelően.

Jelenleg abban a fázisban vagyunk, hogy a keretben szereplő dolgokat szépen sorban
meg kell tárgyalnunk. Most egyikre sem tennék javaslatot, csupán az a kérdés, egyetértünk-e
azzal, hogy egy ilyen bizottság létrejöjjön, ha igen, azt bízzuk meg, hogy az egész folyamatról
terjesszen ide egy elképzelést, például hogy kell-e konferenciát szervezni stb.

ELNÖK: Voltak olyan ajánlások – részben tőlem, részben másoktól –, amelyek
aktuálisak lehetnek. Például az, hogy abban a bizottságban mindenképpen legyenek gyakorló
pedagógusok. Arról is szavazni kell, hogy egyetértünk-e a kettős elnökséggel van sem.

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Szavazzunk arról is, hogy írjunk-e egy levelet a
miniszternek vagy ne.

ELNÖK: Ki ért egyet azzal, hogy egy ilyen levél elmenjen a miniszternek? (14) Ki
nem ért vele egyet? (1) Ki tartózkodott? (2) A tanács egyetért a levél elküldésével.

DR. MIHÁLY OTTÓ: Azért szavaztam nemmel, mert a miniszternek ugyanolyan joga
van ebben a dologban lépéseket tenni, mint a szakmának. (Dr. Trencsényi László: Ettől még
kérhetem!) Persze, kérheted, de ellentmond a jelenlegi jogrendnek, piaci elképzeléseknek és
egyebeknek.

ELNÖK: Azt fogadtuk el, hogy egy levelet írunk a miniszter úrnak, melynek tartalma
a következő. Az OKNT a természettudományos oktatás helyzetére vonatkozó kérdéskört egy
kora őszi időpontban kívánja megtárgyalni és ezzel kapcsolatban diagnózisokat, javaslatokat
megfogalmazni. Amíg az OKNT az ezzel kapcsolatos vizsgálatát le nem folytatja, illetve
bizonyos álláspontot ki nem alakít, a tárca ne hozzon olyan intézkedéseket, amelyek
megelőzhetik vagy okafogyottá tehetik egy ilyen beszélgetés, tanácskozás napirendre tűzését.
Ez világos? (Dr. Mihály Ottó: Persze, hogy világos.) Csak hogy tudd, mivel nem értesz egyet.
(Dr. Mihály Ottó: Eddig is pontosan tudtam.) Én viszont eddig nem tudtam pontosan, mi lesz
a levél tartalma, amelynek a megírását úgyis rám fogjátok lőcsölni. Laci, egyetértesz vele?
(Dr. Trencsényi László: Nekem ez tökéletes.)

A tanács 14 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett egyetértett azzal,
hogy ilyen tartalmú levél menjen el a miniszter úrnak.
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A következő javaslat, amelyről szavaznunk kell, úgy szól, hogy az előterjesztés ebben
a tárgyban egy erre a célra létrehozandó testület, bizottság, szakértői kör révén fog elkészülni,
melynek a vezetője a mi megbízásunk alapján Csermely Péter úr. Elhangzott az is, hogy bár
mi nem rendelkezünk Kertész János felett, de kérjük fel az OKNT nevében, hogy a bizottság
munkájában szíveskedjék részt venni, és Csermely Péterrel együtt annak társelnöke legyen.
Ki ért ezzel egyet? (Egyhangú egyetértés.) Megállapítom, hogy a tanács egyhangúlag egyetért
ezzel a javaslattal.

Határozatot ugyan nem kell hoznunk róla, de rögzítsük a jegyzőkönyvben, hogy a
bizottságban részt kíván venni Görbe László, Hadházy Tibor, Nahalka István és Iker János.
Az OKNT e jeles képviselői nagyon súlyos érvet jelentenek.

Van-e még olyan javaslat, amelyről szavazni kell? (Nincs.) Ha nincs, a napirendi pont
tárgyalását lezárom.

A következő napirendi pontunk a kerettantervek jóváhagyása. Trencsényi Lászlónak
adom meg a szót.

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: A kerettantervi bizottság ma reggel ülésezett, ez az oka
annak, hogy az anyagot pótlólag csatoltuk. A sulinovás programcsomagok utolsó falatain
dolgozik a kerettantervi bizottság. Csupán egy elmaradt munkát, az életvitel-kompetenciákat
nem tudtuk megtárgyalni, mert a napirend előkészítője nem lett kész vele. Két javaslat
szerepel, az egyik a pályakép-kompetencia, szövegértés, szövegalkotás, 3-4. osztály, a másik
a szociális életvitel és környezeti kompetencia alapú programcsomag, 4., 11. és 12. osztály. A
kerettantervi bizottsághoz ezek a munkák második olvasatban kerültek, először korrekcióra
kértük őket vissza, és másodszorra tudtuk megállapítani, hogy a Sulinova a korrekciót
elvégezte.

Ennek megfelelően javasoljuk mindkét esetben a jóváhagyást. Arról tájékoztatom az
OKNT-t, hogy amikor az utolsó részcsomag elkészül, akkor elkezdődik az Educatio és az
Oktatási Hivatal közötti szerződésnek megfelelően a nyolc kompetenciára kidolgozott csomag
1-12. osztályig teljes bizonyos szempontú újraértékelése, úgyhogy még nyolc alkalommal
fogok én jelentkezni ilyen jóváhagyási javaslattal.

Erről kérek szavazást. Arról nem kérek szavazást, csak szeretném tájékoztatni az
OKNT-t, hogy levélben fordultam Csillag Márta főosztályvezetőhöz, választ még nem
kaptam rá, hogy milyen alapon került az összevont tanulócsoportok kerettanterve a
minisztérium honlapjára ajánlásként, anélkül, hogy a kerettantervi bizottság, illetve az OKNT
ezt tárgyalta volna. Még nem kaptam rá választ.

ELNÖK: A tájékoztatást köszönjük. Ami tehát megszavazandó, ha jól értem, az, hogy
amikor a részanyagok elkészülnek, akkor a teljes csomag – nyilván elsősorban a belső
koherencia vizsgálata szempontjából – újra idekerül, és erről a belső koherenciáról kapunk
egy eligazító írásbeli tájékoztatást az ülést megelőzően.

Köszönöm szépen, akkor ezt a napirendi pontot befejeztük.

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Bocsánat, ezt azért szavazzuk meg! Két
programcsomag utolsó része az, ami elkészült. Erről kérek szavazást.

ELNÖK: Rendben van. (Közbeszólások: Külön lehet szavazni?) Igen, akkor külön
szavazunk. Melyik az első, Laci?

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Szövegértés, szövegalkotás, 3-4. osztály, A, B, C.
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ELNÖK: Akkor tessék szavazni! Ki szavaz igennel? (16) Nemmel? (0) Tartózkodás?
(1) Akkor 16:1 arányban elfogadtuk.

A második, Laci?

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Referensi vélemény a szociális, életviteli és környezeti
kompetencia alapú programcsomag korrekciójáról, A, B, C, 4., 11. és 12. évfolyam; referens:
Vass Vilmos.

ELNÖK: Aki elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. (Egyhangú egyetértés.) Egyhangúlag
elfogadtuk. Köszönöm szépen.

Most következne a 4. napirendi pont vitája. Az a javaslatom, hogy most tartsunk egy
harmincperces ebédszünetet, ugyanis ezzel belemegyünk abba az időbe, amikor a miniszter úr
megérkezik hozzánk.

(Szünet: 12.06-tól 12.38-ig.)

ELNÖK: Tisztelt Tanács! A miniszter úr megérkezéséig rendelkezésünkre álló időt
racionálisan kellene felhasználnunk. Ezzel kapcsolatban nekem nincs határozott álláspontom,
inkább kérdéseim vannak. Úgy gondolom, mindenekelőtt azt kellene magunk között
eldönteni, hogy mikor volnánk elégedettek ennek a megbeszélésnek az outputjával. Mire
menjen ki? Megpróbáltam bizonyos súlypontok köré rendezni a mondanivalókat, ami azért
volt nagyon nehéz, mert egyes területek természetesen áthallanak a másik területekre, van,
ami általános megjegyzésnek minősíthető, van, ami csak az adott kompetenciaterületre
érvényes. Azt kellene eldöntenünk, hogy mikor volnánk elégedettek ezzel a beszélgetéssel.
Először is fontosnak tartanám, ha komolyan vennénk, hogy mi egy javaslathoz szólunk hozzá.
Trencsényi László elmondta, megjelent olyan kommüniké, hogy bizonyos elemei már
bevezetés alatt álló intézkedések, ezért indításként szeretném megkérdezni miniszter úrtól,
hogy miért vagyunk mi együtt, miért került ez ide.

Mert ha arról van szó, hogy eldöntött kérdésekről kell beszélgetni, akkor nagyon
kérdéses, hogy ennek van-e értelme. Ahhoz is hozzá lehet szólni, lehet kritikai álláspontot
elfoglalni, de az egy másik kategória; hogy utánalövünk vagy utána tapsolunk valaminek.
Tehát hol tartanak ezek az elképzelések? Nyilván ennek a válasznak a függvényében lehet
megformálni a mondanivalónkat.

A másik, amit önmagunk számára óhajként szeretnék megfogalmazni: próbáljunk meg
a tartalomra koncentrálni, amennyire elválasztható ez a formától. Mert nagyon szellemes,
éles, maró kritika érte többek részéről a megfogalmazások pontatlanságát, és nem tartanám
nagyon jó időkihasználásnak, ha ezekre menne el az időnk. Lehet sommásan azt a javaslatot
megfogalmaznunk, hogy sok mindennel egyetértünk, de jó volna érthetőbben,
egyértelműbben, tisztábban megfogalmazni, hogy miről van szó. Itt nagy fogalmi zavarok is
voltak, erre konkrét példák voltak, nemcsak Tas részéről, hanem Hunyady Zsuzsánál is. Tehát
magunktól kérdezem és magunknak javaslom, hogy próbáljunk azokra a tartalmi kérdésekre
koncentrálni, amelyeknek szívesebben láttuk volna egy kulturáltabb, precízebb nyelvi
megformálásban való elénk terjesztését. Ezzel le tudjuk szűkíteni a vitát, mert nem kezdünk el
azon vitatkozni, hogy most létezik-e kompetenciaalapú módszer vagy nem létezik. Ne
menjünk bele ebbe a végtelen vitába, mert ez elvisz bennünket.

Nekünk tehát ez a kérésem vagy kérdésem, hogy elfogadható-e az önkorlátozásnak
egy ilyenfajta javaslata. Ottó? Aztán majd Laci mondja, hogy nem…
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DR. MIHÁLY OTTÓ: Én még a legelső kérdésedre térnék vissza. Én azért
pontosítanám ezt a kérdést, mert az OKNT-nek, ha komolyan és szorosan veszem a
jogosítványait és felhatalmazását, ennek az anyagnak, azt hiszem, a 4. tartalmi fejlesztéshez
van ilyen jogosítványa, amelyben számon kérheti azt, hogy abban a stációban kapja az
anyagot, amikor még semmi nem történik. Mert erre szól a törvényi jogosítványa. A többi
kérdésben nincs jogosítványa az OKNT-nek! Ha tehát úgy tetszik, abban, hogy most a
kormányzat úgy dönt, hogy ad a kezdő pedagógusoknak – most mindegy, hogy nekem erről
mi a véleményem – 20 ezer forintot, ebben a dologban, nem mondom, az előkészítés
fázisában az OKNT-nek lehet véleménye, hogy ha akarja, igen, ha akarja, nem – nem tudom,
világos-e, amit mondok.

ELNÖK: Nekem teljesen.

DR. MIHÁLY OTTÓ: A 4. pontnál pedig azt látom, hogy ennek a 80, sőt 90 százaléka
tulajdonképpen a TÁMOP programnak a pontokba való leírása, tehát az Új Magyarország
fejlesztési tervnek az erre a területre vonatkozó programja ebben a dologban. Most csak
zárójelben mondom: bizonytalan a kérdés a forrásokat illetően is, mert ezek a források 90
százalékban, eleve az EU-s forrásokra van rátelepítve mindegyik ilyen program. Olvasható,
ha most megnézitek a mellékelt öt pillért, ami a most kapott anyagnak az elején ott van, akkor
ez világossá válik: ez az öt pillér a TÁMOP programból van.

Úgyhogy én e tekintetben továbbra is azt mondanám, hogy elsősorban a tartalmi
fejlesztés kérdéseivel foglalkozzon az OKNT, erre van fölkenve. Most nem azt mondom,
hogy ne foglalkozzon mással, de azt mondom, hogy erre koncentráljon, mert ha itt van
valami, akkor az érinti a mi jogosítványainkat a tekintetben, hogy tényleg így gondoljuk-e a
tartalmi fejlesztést például az elkövetkezendő időszakban ebben a dologban.

ELNÖK: Világos. Sőt én ezt tovább élezném: nekünk olyan jogosítványunk van,
pesszimista megfogalmazásban vétójogunk van tartalmi kérdésekben, optimista
megfogalmazásban egyetértési jogunk. De ez az egyetlen komoly jogosítvány, amely
tantervekre, kerettantervekre vonatkozott, amelyeket konkrétan a mi egyetértésünk nélkül
nem lehetett rendeletben kiadni. Úgyhogy ezzel a megszorítással, amit mondtál, azzal
egyetértek.

Szenes György!

DR. SZENES GYÖRGY: Tisztelt Tanács! Nagyon melegen támogatnám Ferinek azt a
felvetését, hogy miért is jöttünk össze, tehát mi a célja ennek, tényleg előtte vagy utána
vagyunk vagy hol vagyunk ebben a kérdésben.

A második mondandóm az, végigolvasva az anyagokat, mindannyiótoknak az írásos
hozzászólását és a most megkapott anyagot, nekem óriási hiányérzetem van; azt hiszem, nem
meglepő, amit mondok: szakképzésről, szakközépiskoláról, szakiskoláról egy szó, egy betű
nem esik ebben az anyagban. Gimnáziumról, minden másról, korai fejlesztésről, mindenről
szó van. De hogy a gyerekek 66 százaléka ilyen típusú iskolákba jár, és hogy milyen módon
kell velük foglalkozni, arról egy szó nem esik! Úgyhogy ez nekem egy óriási hiányérzetem.
Ha a közoktatás része a szakképzés, és állandóan erről beszélgetünk, hogy a szakiskola is egy
iskola, a szakközépiskola is iskola, a gyerekek 66 százaléka idejár, akkor hogyan lehet egy
programot megcsinálni, ahol egy betűt nem írnak erről?!

S végül a harmadik dolog, amit Ottó mondott a pillérekkel meg a tartalmi kérdésekkel
kapcsolatosan: ezzel én nem értek egyet. Tudniillik ha megnézzük a pilléreket, ezeknek a
döntő többsége mind tartalmi kérdés. A korai fejlesztés, azt gondolom, tartalmi kérdés; a
tehetséggondozás megint tartalmi kérdés; az esélyegyenlőség kérdése, annak a kezelése
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megint tartalmi kérdés. Én tehát nem gondolnám azt, hogy mi pénzről beszéljünk – nemcsak
pénzről szól ez a történet, bár természetesen arról is. Úgyhogy ez tényleg egy nagyon kényes
rész.

Én azt szeretném, ha miniszter úrral abban az irányban lehetne beszélni, hogy ezek a
javaslatok beépülhetnek még az anyagba és a fejlesztésbe, és ha a TÁMOP-ról beszélünk,
akkor ehhez forrásokat is tud rendelni a TÁMOP, mert különben nem nagyon van miről
beszélni az „Új tudás – műveltség mindenkinek” program keretében.

S még egyszer arra kérlek benneteket, hogy támogassátok valamilyen módon ezt a
szakképzési kérdéskört, mert ott óriási gondok és problémák vannak.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Závodszky Géza következik.

DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Nekem mindenekelőtt egy kérdésem van, és ettől sok
minden más is függ. Nem tudom, kell-e, akar-e, szándékozik-e a Köznevelési Tanács szavazni
erről az előterjesztésről. Mert szerintem nem lenne ildomos szavazni. Tanácskozik, konzultál,
tisztázó beszélgetést folytat, nagyon természetesen, ezt az írásban előterjesztett anyagok is
bizonyítják. Egészen más a színvonaluk, de nemcsak a színvonaluk más, az üzenetük is
egészen más. Megtartóztatom magam, és nem megyek részletekbe.

Ha erről nem szavazunk, hanem csak beszélgetünk, és az adott formai és időkeretek
között véleményt mondunk, akkor nyilván egészen másként szólal meg mindenki – én is –,
mint ellenkező esetben.

Ennek az anyagnak a színvonala és műfaja nem a szakmának szól, hanem egy nem
igazán bemért választói közegnek, de nem igazán jól, mert az üzenet nem igazán jó, s ebből
adódik az összes probléma. Nekünk nem az a célunk – mert soha nem politizáltunk –, hogy
valamifajta legitimációt adjunk egy kormányzati szándéknak, amely tovább fejlődhet, ha
felhatalmazást kap, ami ebben a pillanatban elég kérdéses.

ELNÖK: Nagyon fontosnak tartom, amit mondtál. Én már eredendően azt képzeltem,
hogy nem lesz határozat, mert nincs határozati javaslat. Ez egy társadalmi vitára felkínált
szöveg, amit lehet szeretni, nem szeretni, elutasítani vagy támogatni, ezért semmiképpen nem
gondoltam szavazásra. Nahalka István!

DR. NAHALKA ISTVÁN: Ahhoz szeretnék hozzászólni, amit Mihály Ottó mondott,
hogy tartalmi kérdésekben van-e bármiféle joga az OKNT-nek. Én a régi ciklusban még nem
voltam az OKNT tagja, ezért nem tudom pontosan, mit jelent az, hogy tartalmi kérdés. Ennek
nyilván van egy szűk értelmezése, amit Mihály Ottó képviselt és van egy tág értelmezése,
amit Szenes György képviselt az előbb. Egy kérdésem van ezek után. A szűk értelmezésbe az
értékelés nem fér bele? Tehát a 6. pont.

ELNÖK: Trencsényi László!

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Azt szeretném, ha elnök úr szerválna a beszélgetésen,
mert ő az ülés levezető elnöke. A kereteket velünk is és miniszter úrral is tisztázni kell, vagyis
hogy mi mire készülünk, és ő mire készül, hogy ne menet közben változzék a koncepció. Mert
nekem az a fő bajom, hogy a koncepció állandóan változik, mint az egyszeri viccben. Például
teljesen dezinformált vagyok a tekintetben, hogy az öt pillérről folyik-e a szó vagy a nyolc
vitaindító javaslatról, mert a kettő még ott sem konzisztens egymással, ahol pedig azonosak a
pontok. S ha majd az lesz a válasz, hogy bocs, de most nem erről beszélünk, hanem a
pillérről, akkor én hiába törtem magam a javaslatokkal. Még egy dologról szeretnék vallomást
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tenni – egy vallomásom ugyan már lebeg –: ha nem az öt játszik, hanem a nyolc és annak a 8.
pontjába az ÁMK expressis verbis nem kerül be, akkor én annak a konzekvenciáit levonom,
ahogy erről az OKNT-t tájékoztattam is.

Ezzel párhuzamosan zajlik egy másik munka, amelynek bizonyos szempontból
legalább ekkora hordereje van, és ha eljön az ideje, arról is nyilván referálunk, hiszen három
OKNT-tag tagja a „Biztonságos iskoláért” nevű ad hoc bizottságnak. Ott is kifejtettem, a
legnagyobb félelmem az, hogy a főbejáraton lesz egy fellobogózott „Új iskola, új műveltség”
program erőforrással meg minden egyébbel, a képzeletbeli cselédbejáraton pedig lesz egy
intézkedési rendszer a rossz pedagógus, a rossz gyerek és a rossz szülő megfegyelmezéséről.
Az jelenti majd a katasztrófát a magyar iskolarendszer számára, ha ez két elkülönülő program
lesz. Azt szeretném a felszólalásomban jelezni, hogy ez az egész program nem ér semmit, ha
nincsenek benne akár implicite, akár explicite válaszok arra a kihívásra, amit az iskola
világában a minden fél részéről felerősödő agresszió és demotiváltság jelent. Akkor lesz egy
harmadik program és az lesz a nyerő, mert arra vannak kényszerek.

Az OKM honlapján tegnap megjelent egy közlemény, mely szerint sok mindenki
tárgyalta az „Új tudás-műveltség mindenkinek” programot, amit az Országos Köznevelési
Tanács megtárgyalt és támogatott. Ezek után akár haza is mehetünk.

KOSINSZKY ZSUZSA: Ez biztos, hogy elírás, mert az ODJT tárgyalta meg és
támogatta. Ez valószínűleg a sajtósok tévedése.

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Akkor helyesbíteni kell.

ELNÖK: Szebedy Tas!

DR. SZEBEDY TAS: Ahhoz szólnék hozzá, amit Mihály Ottó is felvetett, hogy mi az
OKNT kompetenciája. Mivel ez a program érinti az Oktatási Minisztériumnak az oktatás
nagy kérdéseire adandó-adható nagy válaszkötegét, úgy gondolom, ez az OKNT
kompetenciakörébe vastagon beletartozik. Ha mi saját menet szerint mennénk és nem
törvénymódosításokat szavazgatnánk meg vagy vesszőhibákat javítgatnánk ülésről ülésre,
akkor pont ilyen kérdésekről kellene vitatkoznunk, amelyek jelentős része a tartalmi kérdések
körébe tartozik.

Egy nulladik helyzetbe lépnék vissza: ki a szerzője ennek a vitaanyagnak, és milyen
céllal kerül az OKNT elé? Ha azt fogadnám el, amit Mihály Ottó nagyon világosan
fogalmazott meg, hogy az OKNT saját hatáskörében csak a tartalmi kérdést véleményezze,
akkor miniszter úrnak azt kellett volna mondania, hogy ennek van egy szegmense, és kéri,
hogy az OKNT saját kompetenciájában arról adjon véleményt. De érzésem szerint nem ez
történik, hanem idead egy komplett programot. Azt kellene tisztáznunk az elején, hogy ő
minket potenciális választóknak vagy szimpatizánsoknak szeretne tekinteni egy ilyen
beszélgetésben, vagy pedig OKNT-nek tekint minket és konkrétan szeretné tudni, hogy az
OKNT e mellett a kormányzati stratégia mellett milyen hangsúlyokat tart fontosnak,
melyekkel ért egyet és melyekkel nem ért egyet. Azt a kérdést kellene feltenni miniszter
úrnak, hogy ő mit szándékozik megtudni ezzel az anyaggal kapcsolatban és mit vár, hogy az
OKNT tagsága ezzel kapcsolatban milyen formában adjon megerősítést. Azért lenne fontos
tudni, hogy ki a szerző, mert ha ez egy politikai dokumentum – a stílus alapján én erőteljesen
úgy érzékelem, hogy az; direkt nem próbálom definiálni, mert a tartalma alapján igen nehéz
lenne jó definíciót adni, ezt nem is vállalnám –, akkor mi most hátradőlhetünk mint
nézőközönség, és mondhatjuk azt, hogy mit akar a politika az oktatással, amelyben nekünk
bizonyos kompetenciáink vannak. Tehát ennek a kérdésnek a tisztázását én egy nulladik
ügynek tartom.
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Ezután következik az, hogy ugyanebben a témakörben az OKNT-nek nagyon komoly
kompetenciái kell legyenek. Az más kérdés, hogy mi azt mondjuk, van itt egy nagyarányú
európai uniós pénzösszeg, amelynek az elköltésére vannak politikai és stratégiai szándékok,
illetve hogy az OKNT tagsága a saját területén a jövő oktatási problémáival és kérdéseivel
kapcsolatban mit gondol helyesnek és jónak. De ezt a legelején kell tisztázni annak
érdekében, hogy a beszélgetésünk érthető legyen, és ne tévelyegjünk, ahogy Trencsényi Laci
mondta, meg ne azt a választ kapjuk, hogy nem erről meg nem arról van szó, és valóban ne
mindig másról beszéljünk, mint amiről éppen kell.

ELNÖK: Ottó? (Dr. Szüdi János megérkezik az ülésre.)

DR. MIHÁLY OTTÓ: Csak a pontosítás kedvéért annyit, hogy én nem azt mondtam,
hogy az OKNT ebben az esetben nem mondhat erről véleményt. Én csak azt mondom, hogy
ha egy ilyen anyag idekerül, akkor az alapfunkcióinak, a törvényben rögzített funkcióinak
akkor felel meg leginkább, ha azokra a kérdésekre koncentrál, amelyeket a törvény definiál
mint az OKNT feladatát. És ezt változatlanul javaslom és tartom, mert szerintem ezek a
leginkább szakmai kérdések a tartalomfejlesztéssel függenek össze.

ELNÖK: Vass Vilmos! (Kajtárné Botár Borbála megérkezik az ülésre.)

DR. VASS VILMOS: Tekintettel az időre, nagyon rövid leszek. A beérkezett
anyagban nagyjából három típusú dolog tapasztalható: az egyik a megjegyzések, a másik
kategória a vélemények, a harmadik pedig javaslatok. Számomra ez a harmadik a
legizgalmasabb, hogy azokkal a javaslatokkal mi lesz, amelyeket az OKNT, illetve a
referensek megfogalmaztak.

ELNÖK: Szeretnék visszautalni az alapkérdésre, amit te is föltettél, és mondom a
hozzászólásomat.

Nekem az a véleményem erről az együttlétről, hogy ez egy konzultáció, amelyben az
OKNT-tagok a maguk kompetenciájának, öntudatának, nézeteinek megfelelően elmondják a
véleményüket. Nem testületi határozat a vége, de ez a testület, amely részben minisztériumi
kiválasztással, részben társadalmi szervezetek delegálása révén állt össze, értékes
hozzászólásokat adhat ahhoz, hogy majd a viták eredményeként – azt tudjuk jól, hogy a
regionális viták sorozata zajlik – nyilvánvalóan letesz egy olyan javaslatot a minisztérium,
amely immáron nem vitaanyag, és nem „vitaindító javaslatok” címet viseli. Ha gondoljátok,
hogy ez világos legyen, én exponálom ezt a kérdést, és ha ezzel egyetértés van, akkor rögtön
szeretném azt közölni, hogy előzetesen mi beszélgettünk, és arra az álláspontra jutottunk,
hogy nem fogalmazunk meg testületi véleményt, nem szavaztatunk az egyes kérdésekben
többségi, kisebbségi vagy bármilyen más véleményről. Mindenki elmondja a véleményét, ezt
tisztelettel fölajánljuk a miniszter úrnak, tisztelettel meghallgatjuk a válaszát, és utána
megyünk tovább.

Ez elfogadható így, ha erről fog szólni ez az entrée? Laci?

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Amit te mondasz, Feri, az azt jelenti, a kommüniké
nyelvében gondolkodom, hogy az az első mondat, hogy az Országos Köznevelési Tanács jót
vitatkozott erről az irodalmi műről, és nem foglalt állást. Ez ezt jelenti!

ELNÖK: Ezt. Én ezt is mondtam.
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DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: És akkor azonnal levenni a honlapról, hogy
támogattuk! (Derültség.) Remélem, azóta már le is van véve.

ELNÖK: Jó, rendben van, én ezt támogatom. Nem tudom, rá kell kérdeznem, vannak
itt illetékesek, hogyan kerülhetett egy ilyen szöveg az éterbe.

Én nem javaslom, hogy ennek a tanácskozásnak a végén a támogattuk–nem
támogattuk kérdésben legyen állásfoglalás. Mert nem erről van szó.

Tessék parancsolni!

KAJTÁRNÉ BOTÁR BORBÁLA: Tisztelettel köszöntöm az Országos Köznevelési
Tanács minden, általam nagyon kedvelt tagját. Csak annyit szeretnék mondani, hogy
miniszter úr Schröder kancellár fogadásáról jön – remélem, már meg tudott szabadulni,
úgyhogy kis türelmet kérünk.

ELNÖK: Arról tudsz-e valamit – ha már itt vagytok a minisztérium részéről –, hogy az
a bizonyos közlemény…

KAJTÁRNÉ BOTÁR BORBÁLA: Én nem tudom, milyen közleményről beszéltek!

ELNÖK: Trencsényi tanár úr mindjárt interpretálja.

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Az OKM honlapján a közoktatás résznél tegnap a
legutolsó, legfölső hír volt, valami olyan címmel, hogy folyik a társadalmi vita, és abban egy
olyan mondat volt, hogy az OKNT megtárgyalta és támogatta.

KAJTÁRNÉ BOTÁR BORBÁLA: Ne haragudj, Laci, de ezt meg kell néznem.
Ugyanis ma miniszteri értekezleten is azt mondta el a miniszter – és azt gondolom, ebben
talán én vagyok a legautentikusabb –, de ugyanezt mondta el tegnap – tanúm rá Csillag Márta
– Székesfehérváron, hogy a regionális tájékoztatóknak a tegnapi nappal vége van, a mai
napon az Országos Köznevelési Tanács elé terjeszti ezt a véleményt, javaslatot; aminek
akarjátok, annak nevezitek. Ez nem egy kiérlelt valami. Ez egy olyan szakma műhelymunka,
de ezt majd nem én mondanám el, mert nem én vagyok a miniszter…

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Azt mondtam, amit olvastam.

KAJTÁRNÉ BOTÁR BORBÁLA: Nem tudom, kit kérjünk meg, hogy ugyan menjen
föl, talán a sajtóst – Bálint, kérlek szépen, hogy nyomtasd ki. Én ezt nem láttam, nagyon
nehezményezném, ha fönt lenne, és csodálnám is. Ugyanis olyat a sajtó nem tesz föl, amit
közoktatási és közművelődési ügyben én ne látnék. Ha ez történt, akkor az nyilvánvalóan
hiba.

ELNÖK: Ezt tisztázni fogjuk, és amennyiben ez a szöveg megjelent, akkor
nyilvánvaló, hogy korrekciónak is meg kell jelennie.

KAJTÁRNÉ BOTÁR BORBÁLA: Szerintem a Diákjogi Tanácsról lehetett szó, a
Közoktatás-politikai Tanácsról lehetett szó, sok minden másról, Óvónők Egyesületétől a
Magyar Védőnők Egyesületéig lehetett szó. Az Országos Köznevelési Tanácsról biztosan
nem, mert a miniszter rendszeresen mindenhol elmondja, hogy a mai napon fogja az Országos
Köznevelési Tanáccsal megosztani az elképzeléseit.
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DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Engem már ebben a teremben – ugyan nem te, Borika,
más – neveztek már hazug embernek…

KAJTÁRNÉ BOTÁR BORBÁLA: Én nem, Laci!

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Azért mondom, hogy nem te, félreértés ne essék, csak
volt már itt egy ilyen érzelmes afférom. Az inkriminált mondatot én tegnap Loránd Ferinek is
elküldtem, tehát az ő winchesterében is megtalálható.

KAJTÁRNÉ BOTÁR BORBÁLA: De mindjárt kinyomtatják és lehozzák!

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Csak azért mondom, láttunk már ilyet…

ELNÖK: Ezzel szerintem nincs értelme tovább foglalkozni; ha megjelent egy ilyen
mondat, akkor korrigálni kell, helyreigazítást kell kérni.

KAJTÁRNÉ BOTÁR BORBÁLA: Még egy mondatot ha megenged a Köznevelési
Tanács, a következő a helyzet. Természetesen ismerem azokat a véleményeket, amelyeket a
Köznevelési Tanács egyes tagjai ehhez a vitaanyaghoz hozzáfűztek. Őszintén csodálkoztam is
egy kicsit, mert hiszen én úgy tudom, hogy a miniszter még nem osztotta meg a Köznevelési
Tanáccsal az elképzeléseit. Úgy tudom, hogy Arató államtitkár úr beköszöntője megtörtént, és
egy rövid vázlatot, amely eszenciája ennek a vitaanyagnak, a rendelkezésetekre bocsátottak
ezt megelőzően is. Ez természetesen sem egészében, sem részleteiben nem tartalmaz és nem
tartalmazhat teljes anyagot, annál is inkább, mivel óvakodnánk mindaddig egy teljes anyagot
kiadni, amíg a végleges írásos elképzelések ki nem kristályosodnak. Az pedig az Országos
Köznevelési Tanácsnak is komoly feladata, hogy ebben segítsen.

DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Bocsánat, ez egy publikus anyag!

KAJTÁRNÉ BOTÁR BORBÁLA: Természetesen, hát hogyne!

DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Számos helyre elment, és azzal kaptuk meg az államtitkár
úrtól, hogy ezt véleményezzük. Úgyhogy az OKNT tagjainak hozzászólása fölkérésre történt.

ELNÖK: Így van. És az OKNT tagjai felelősöket jelöltek ki maguk közül, az akkor
még nyolcnak számlált téma területére, önkéntes vállalás alapján a nyolc pontnak volt
gazdája, ők saját belátásuk szerint különböző szakértőkkel, szakmai körben megbeszélték a
kérdést.

Majd az volt a döntés, hogy én kapjam meg a részvéleményeket, és azokból egy
beszélgetésre alkalmas anyagot fogalmazzak meg, mivel túl terjedelmes volna minden egyes
pontról beszélni, és az egyébként is legalább nyolc OKNT-ülést igényelne. Összeállítottam
egyfajta szemelvényt, ami az eddigi megszólalások során több kemény kritikát kapott,
amelyek kivétel nélkül mind jogosak, mert az eredetileg benyújtottakhoz képest ez csonkítás,
egy általam korrektnek képzelt preparátum, amely sérthet véleményeket, előfordulhat, hogy
valaki valamit fontosnak tartott, de az nincs benne vagy más felosztásban van benne. Most
egy konzultációra való felkészülés zajlik, és amikor beléptetek, azt javasoltam, hogy ne
szülessen testületi állásfoglalás, mert nem egy határozati javaslatot kaptunk, amely miniszteri
rendelkezést akar bevezetni. A címe szerint is vitaindító javaslatról van szó, és mi a vitában
részt vevő felek egyike vagyunk. Elmondjuk a véleményünket és úgy döntünk, hogy nem
születik testületi állásfoglalás erről az anyagról, bár erről még szavazni kell, nehogy formai
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hibát vétsek. Műfaját tekintve pedig konzultáció, amelyben mindenki a maga és a körei által
kiérlelt álláspontot tolmácsolja és esetleg ütközteti. Az anyagokban is vannak egymásnak
homlokegyenest ellentmondó álláspontok, s én csak arra törekedtem, hogy minden álláspont
egy rövid preparátumban megjelenjék.

Ki ért egyet azzal, hogy a beszélgetés műfaja konzultáció legyen és ne hozzunk
testületi határozatot? (Egyhangú egyetértés.) A tanács egyhangúlag egyetért a javaslattal.

KAJTÁRNÉ BOTÁR BORBÁLA: Szeretném bejelenteni, igaza van Trencsényi
Lászlónak, a felsoroltak között szerepel az Országos Köznevelési Tanács is. Őszintén
mondom, erről a bakiról egyikünk sem tehet, mert mindannyian Székesfehérváron voltunk.

ELNÖK: Korrekció várható?

KAJTÁRNÉ BOTÁR BORBÁLA: Természetesen.

ELNÖK: Szebedy Tas jelentkezett. Parancsolj!

DR. SZEBEDY TAS: Nagyon örülök annak, hogy még a beszélgetés előtt van mód
bizonyos kérdések felvetésére és tisztázására, én ugyanis abban a teljes félreértésben voltam,
hogy ez egy kész vitaanyag. Arató Gergely szavait teljes mértékig és visszakérdezve is így
értékeltük. Én mint szakmai szervezet – hiszen ez a vitaanyag széles társadalmi vitára,
szakmai szervezetekkel való megbeszélésre is ki van terjesztve lehetőségként – Arató
államtitkár úrral a múlt hét keddjén egy másfél órás beszélgetésen vettem részt, akkor sem
merült fel, hogy ez egy anyagnak csak a rövidített és messze nem kész változata lenne, ami
igazából akkor fog kiderülni, ha az OKNT egyszer majd meghallgatja miniszter úrtól a teljes
szöveget, és ahhoz képest fog kiegészítő véleményeket mondani és javaslatokat tenni. Mi úgy
készültünk a mai vitára, hogy egy anyagot véleményezünk, ahhoz szólhatunk hozzá. Ha ez
még csak tájékoztató vázlat – ugyanis ez a pilléres verzió filozófiájában új jelentőséget
tulajdonít az eredetileg nehezen érthető anyagnak –, akkor feltétlenül szeretném feltenni
miniszter úrnak azt a kérdést, hogy az OKNT-vel ténylegesen melyik anyagról szeretne
beszélgetni, és mit vár az OKNT-től ennek az anyagnak a megtárgyalása során. Attól tartok,
itt valamilyen félreértés van, mert én igyekeztem tisztességgel foglalkozni ezzel az anyaggal,
és a rendelkezésre álló információk alapján az az érzésem, hogy az OKNT-tagok közül ezt
többen is megtették.

KAJTÁRNÉ BOTÁR BORBÁLA: A tisztánlátás érdekében egy-két dolgot szeretnék
elmondani. Elég hosszú időn keresztül szakmai műhelymunka folyt bizonyos lehetőségekről,
amelyeknek a lehető legjobb kihasználására született egy olyan szakmai műhelyanyag, amely
a papírokban nyolc, de a miniszter úr majd el fogja mondani, hogy lényegében öt fontos
pillérre épül, és amely a magyar közoktatás jobbítását célozza. Vannak főbb fejezetei és főbb
szándékai ennek az anyagnak, amihez az anyagi lehetőségek egy része is hozzá van rendelve.
Az anyagon változtatni, jobbítani természetesen lehet. Ez tehát nem egy kész anyag, amit
szakmai műhelyek készítettek el. A lefolytatott vita – amit többek között a Gimnáziumok
Országos Szövetségével folytattunk –, valamint a honlap – amelyen bárki elmondhatja a
véleményét és megteheti a javaslatait – azt célozza, hogy ebből jó anyag legyen, és az
elkövetkező években a közoktatásba beforgatható összeg a lehető legjobb helyre kerüljön és a
legjobb célok mentén kerüljön felhasználásra. Nyilván miniszter úr is el fogja mondani, hogy
a következő tizenöt évben ennél az összegnél jóval kevesebb kerülhet még be a rendszerbe.
(Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter megérkezik az ülésre.)
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ELNÖK: Üdvözöljük miniszter urat. A pontosság a királyok erénye; látszik, hogy
köztársaságban élünk.

DR. HILLER ISTVÁN miniszter: Én polgárbarát vagyok, és tanáremberként pontosan
szoktam érkezni az órákra. Most azért késtem, mert Gerhard Schröderrel volt egy
megbeszélés, és azt kérte, hogy utána még hatszemközt beszélgessünk. Kérem a tisztelt
tanácsot, hogy ezt értse meg.

ELNÖK: Ott tartottunk, hogy lényegében azt tisztáztuk, mi legyen az az első kérdés,
amit neked az én tisztem lesz ezek szerint föltenni: mit vársz ettől a beszélgetéstől? Hogyan
illik ez a mai beszélgetés azoknak a konzultációknak a sorába, amelyeket lefolytattál?

Egy kérdésben született határozat, hogy erről a szövegről nem lesz testületi határozat.
Itt mindenki személyként mondja el a maga véleményét, hiszen az előzetesen írásban
beérkezett hozzászólások között is számos egymásnak ellentmondó vélemény volt, és nem is
törekedtünk itt arra, hogy akár szótöbbséggel valamilyen testületi álláspontot elfoglaljunk.
Tehát szó szerint vettük, hogy ez egy vitairat, és mi vitapartnerek vagyunk, nem mint testület,
hanem mint ennek a testületnek jeles vagy kevésbé jeles tagjai.

DR. HILLER ISTVÁN miniszter: Ez számomra nagyon érthető. Mindabban, amit
mondani fogok, ahhoz, hogy ebből egy ilyenfajta vitairatról való gondolkodás és vélemények
szülessenek, kell mondanom néhány olyan mondatot, ami ebben a vitairatban a nem
közoktatási, ami egyébként meg lehetővé teszi, hogy itt érdemben erről beszéljünk. Nem
gondolom, hogy kötelező lenne, de mivel az OKNT tagjait külön-külön is meg a testületet
egyben is olyannak gondolom és tartom, mint akik és amely lásson bele a legmélyébe, mert
úgy érdemes vitatkozni, engedjék meg ezt a néhány mondatot.

Ezt az egész programot egy elég jelentős szakértői-politikai vita előzte meg. A
politikai vita értelemszerűen nem a közoktatási fejezetekről, pillérekről szólt, hanem arról a
kérdésről, hogy minden bizonnyal 2009-től nyílik egy költségvetési mozgástér. Ez a
költségvetési mozgástér nem óriási, és kétféle megoldás létezik, hogy ilyenkor mit érdemes
tenni a létrejövő mozgástérrel. Az egyik, hogy minden szakterület, amelyek úgy nagyjából
kormányszinten képviselve vannak, ilyen vagy olyan arányban – ezt nem lehet előre
megjósolni, a mindenkori érdekérvényesítő erőtől függően – ebből az egészből kimarnak egy
bizonyos részt. Ez az egyik megoldás; az elmúlt húsz évben nagyon sok ilyen történt, aminek
az az eredménye, hogy mindenki kapott egy kicsit, és egyébként ebből semmi kimutatható
nem jön ki.

Van egy másik megoldás: ez a sokkal rizikósabb, mert belülről feszültséget hoz,
kívülről pedig azt a veszélyt, amiről én az OKNT-vel szeretnék érdemi vitát folytatni. Hogy a
slusszpoént lelőjem, végül is ebben a többfordulós szakmai-politikai vitában az a döntés
született, hogy ne aprózzuk el a pénzünket, és a rendelkezésre álló összeget döntő
többségében egy területre – ez a magyar oktatásügy, ezen belül a közoktatás, illetve a
közkultúra – tegyük.

Nagyon, ahogy mondani kell, jó hangulatú, irtó éles beszélgetések ezek. Hiszen
minden valószínűség szerint a mi területünk, a közoktatás nem olyan eredményeket hoz, nem
olyan gyors eredményeket hoz, hogy ha a legjobban használjuk is fel a rendelkezésünkre álló
pénzt, energiát, hogy ez egy hagyományos értelemben vett, ciklusokban gondolkodó politika
számára direkt kimutatható és megszámlálható eredményeket jelentsen. Ezt előre ott én
elmondtam; megjegyzem, nem egy olyan nagy és új felfedezés. Feltételezve a 2010-es
választások időpontját, ha ez a program jól megy, 2008 közepén megtárgyalva, 2009-ben
érdemi részében elindítva, ez 2010-re nem tud olyan eredményeket hozni, mint amikor egy
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tőzsdei befektetést csinálunk – 10 órakor betesszük a pénzünket, fél 11-kor meg látjuk, hogy
nyertünk vagy buktunk.

A történetnek ez az egyik része, és kérem, értse meg azt a tanács, hogy én azon az
egyeztetéssorozaton, amelyen majdnem túl vagyunk – erről is szeretnék néhány mondatot
mondani –, erről ilyen részletességben nem beszéltem, és ha szabad kérnem a tanácsot, én ezt
nem kifelé szánom. Nem azért, mert nem tartom vállalhatónak, minden további nélkül, hanem
nagyon szeretnék kifelé a szakmai részekről beszélni, és nem ennek a tartalmáról.

A másik annak a föltételezése, hogy képesek vagyunk az összességében 130-140
milliárd forintot évente – ez az itt megtervezett három évre 450 milliárd forint – úgy
elhelyezni, hogy egyébként úgy gondoljuk, hogy ennek a pénznek így és itt van a legjobb
helye. Az egész egyeztetés többek között ebből állt, és ezt kérem – akarok tehát konkrétan
válaszolni a kérdésetekre, hogy mit várok: ezt. Hogy tudniillik különböző területek
szakértőitől, értőitől, mint akik az oktatásüggyel foglalkoznak, akár az egyes pillérekről, akár
az egészről halljak véleményt. Három szinten lehet egy program mögé támogatást szerezni, és
semmilyen taktika nincs abban: én ennek a programnak a lehető legnagyobb támogatást
szeretném. Nyilván ez a szakmai szint az első, van egy civil szervezeti szint, és van egy
politikai szint.

Az egyeztetések másfél hónapja folynak. A szakmai szervezetek, a védőnők
szervezeteitől kezdődően, egészen a pedagógusok szakszervezeteiig nagyon sokakkal, a
kollégiumi szövetségtől kezdődően a tehetséggondozókig, azt gondolom, amit ma a magyar
szakma nyújt, minden érdemi véleményformálóval leültem, leültünk, ismerem a
véleményüket.

A politikai szinten az aktuálpolitika legföljebb igazol, de különösképpen nem zavar be
a programba. Hiszen én akkor kezdeményeztem az összes parlamenti párttal a
véleménycserét, amikor még a jelenlegi aktuálpolitikai helyzetet ennyire kristálytisztán nem
lehetett látni; a koalíciós dolgokra gondolok. A két koalíciós párt eredendően részt vett ennek
a kidolgozásában és a javaslatban; a Magyar Demokrata Fórum delegációja itt volt; a Fidesz
hétfőn jön, a KDNP kedden. Így kedden még a parlamentben lesz erről egy parlamenti
ülésnap, utána a hét végén én ennek a konzultációs részét lezárom; akkor szükség van
szerintem két-három hétre, hogy lássuk mindazokat a javaslatokat, amelyek érkeztek,
érdemesnek tartjuk, fontos, jobb, mint a miénk – ez azért egy elég komoly munka. Onnantól
kezdődően pedig, durván tehát május első harmadánál vagyunk, mert egy bizonyos ponton le
kell zárni minden vitát, hogy megvalósításra kerüljön a program, kezdünk hozzá.

A második rész a financialitás, mert az egyeztetések utolsó fázisában a PM
gyakorlatilag ezzel a kérdéskörrel foglalkozó teljes szakértői kara ott volt, a végén a
pénzügyminiszterrel történt egy egyeztetés miniszterelnök úr jelenlétében, illetve nem
egyszer, hanem két alkalommal. Így ez 2009-re 137 milliárd 345 millió forintot jelent. Ebből
96 milliárd 690 millió forint európai uniós forrás, 40 milliárd 655 millió forint pedig a
Magyar Köztársaság költségvetéséből származik. A 130-140 milliárd forintból a kötőjel 10
milliárdja azt jelenti, hogy vannak olyan kiadási tételek, amelyek évről évre egymásra
rakódnak; értelemszerűen a második évben több, mint az elsőben, a harmadikban meg több,
mint a másodikban, és amikor teljes rendszerként fut, akkor éri el a maximumát.

Amikor a program a legtöbb kiadást jelenti, akkor 144 milliárd 399 millió forintot
teszünk ezekbe a területekbe. Ennek megoszlása: 95 milliárd 377 millió forint európai uniós
forrásból és 49 milliárd 22 millió forint a köztársaság költségvetéséből. Amikor már
kibontakozik és működik az Új tudás program teljes rendszere, akkor ez nekünk 478 milliárd
101 millió forintunkba kerül; európai uniós forrásból 332 milliárd 381 millió forintot, a
magyar költségvetésből pedig 145 milliárd 720 millió forintot fordítunk erre a célra. Az
elkövetkező években még egyszer ennyi pénz a magyar oktatásügyben nem lesz, és az, hogy
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ezt mely területekbe és milyen sikeresen tudjuk betenni ezekben a hetekben, hónapokban,
perdöntő lesz.

Azt várom a Köznevelési Tanácstól, hogy akár a program egészéről, akár az egyes
területekről szakmai alapon mondjon véleményt. Arról a részről, amelyről először beszéltem,
nem kell, hogy az Országos Köznevelési Tanácsnak véleménye legyen, mert ez nem az ő
kompetenciája. A szakmai véleményüket viszont akár most, akár a későbbiekben írásban
szívesen várom és használom. A jövő csütörtökig van erre mód. Ez az első kérdésre a válasz.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Amikor megkaptuk a nyolc fejezetből álló előterjesztést,
az OKNT egy-egy tagja elvállalta, hogy gondozza az egyes témákat. Ezekről folytak
kiscsoportos szakértői megbeszélések, amelyek rezüméje írásban rendelkezésre áll. Ezekből
én készítettem egy rövidített összefoglalást, amit a saját jóindulatomon kívül semmi nem
legitimál, ez viszont borzasztó kevés és több kifogás is érte ezt a kivonatot. A lényeg az, hogy
már ma át tudunk adni egy olyan szöveggyűjteményt, amely az egyes csoportok felelős
szakmai vezetőinek az összefoglalóját tartalmazza, és rendelkezésre tudjuk bocsátani
mindazokat a beérkezett szakmai véleményeket, amelyek között lehet ellentmondásokat
találni, de izgalmas gondolkodásra mindenképpen módot adnak.

DR. HILLER ISTVÁN miniszter: Ennél többre én nem is gondoltam, a munkához ez
nagyon megfelelő. Persze még nem ismerem a véleményeket, de ez a metódus nagyon sokat
segíthet.

ELNÖK: Többünknek az volt az indító kérdése, hogy egy utólagos legitimációs
eljárásnak vagyunk a részei vagy sem. Szavaidból úgy értem, hogy nem, és mi a döntési
folyamat utolsó harmadában még érdemi változásokat indukáló megjegyzéseket tehetünk.

DR. HILLER ISTVÁN miniszter: A kormány úgy döntött, az Új tudás programot a
szakma elé tárja javaslatként és az egyeztetési folyamat végén nézzük meg, hogy ki mit mond.
Jelenleg itt tartunk.

ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele miniszter úr expozéjához? Szebedy Tas!

DR. SZEBEDY TAS: Köszönjük szépen a lehetőséget. Nagyon fontos volt annak
tisztázása, hogy mi a célja ennek a beszélgetésnek. Én azért egy dolgot változatlanul
fontosnak tartanék. Az előkészületek során elhangzott olyan vélemény, hogy az általunk látott
anyag valaminek az előzetes vagy rövidített vázlata, mások viszont ezt egy vitaanyagnak
tekintik. A pillérekkel való kiegészítés milyen módon strukturálja át ezt a dolgot? Nekem
személy szerint már ebben a félórában világossá vált, hogy ez a nagyarányú európai uniós
támogatási keretek felhasználásának az anyaga. Az első változatban nem volt ilyen
nyilvánvaló, hogy ez erről szól.

Mivel az elhangzott számok nekem, mint magyar koldusnak befogadhatatlan
méretűek, azt gondolom, hogy ez a forrás a rendszer egészének a változtatását, befolyásolását
érinti. Ezzel csak arra szeretnék utalni, hogy ilyenformán a mi egyenkénti vagy közösségi
felelősségünk is egészen más, mintha csak elvi dolgokról beszélgetnénk. Lehet-e tudni, hogy
ez az anyag kiktől, mely szakmai műhelyektől származik, ennek ismeretében ugyanis a
szövegek megértése vagy a háttér-információk kutatása mindannyiunk számára egyszerűbbé
válik, és tudjuk, hogy milyen körrel beszélgetünk és folytatunk vitát. Nekem ez egyelőre nem
teljesen világos. Csupán egy érzés volt az, hogy ennek az anyagnak egy része a kerekasztal
bizonyos témaköreit érinti, azzal találkozik és hasonlít rá. Ha jól értettem miniszter úr szavait,
akkor itt egy óriási finanszírozási lehetőségnek a lehető legjobb és legfelelősebb előkészítése
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zajlik májusig, és ennek a vonatkozásában szólhatunk hozzá úgy, hogy a véleményünk esetleg
még befolyásolhatja a döntést, a források elköltését. Köszönöm.

ELNÖK: Mihály Ottó!

DR. MIHÁLY OTTÓ: A legutóbbi tájékoztatáson Arató Gergely államtitkár úr
elmondta, hogy ebből az anyagból hiányzik két olyan nagy terület, amelyek nélkül sok
minden nehezen érthető, az egyik a szakképzés, a másik pedig a pedagógusképzés. Ennek az
az oka, hogy ezen a két területen a programkészítés még nem jutott el arra a szintre, hogy
ezeket is be lehessen vinni a további vitafolyamatba. Várható, hogy május közepéig ezek is
belépnek ebbe a folyamatba, vagy a levegőben maradnak ezek a dolgok?

ELNÖK: Köszönöm. Számadó Endréné!

SZÁMADÓ ENDRÉNÉ: Elnézést kérek, rövidesen el kell mennem, ugyanis a város
másik végében lesz egy olyan bizottsági ülés, amelynek én vagyok az elnöke.

Az anyag témáit rendkívül időszerűnek tartom, amelyek napirendre tűzése sürgető
szükségszerűség. Valamennyi téma, mind a nyolc pont hosszú távon teljesíthető feladatokat
fogalmaz meg. Az előbbi gondolatból következően az eredményesség feltétele az, hogy a
legszélesebb körű politikai és társadalmi konszenzus jöjjön létre, és ez a beszélgetés most
ennek a része.

Egy dolgot nagyon sérelmesnek tartok, és leírtam a véleményem több pontra
vonatkozóan, de szeretném felhívni a figyelmét miniszter úrnak a pályakezdő pedagógusokra
vonatkozóan erre a bizonyos 5. pillérre.

Azt gondolom, nagyon időszerű már ez, de a pedagóguspályát kellene megbecsülni,
nem a kezdőket. Ebben az 5. pillérben arról van szó, hogy a kezdőket hogyan kell majd
támogatni. Ha a pedagóguspályát megbecsüljük, akkor majd a kezdő is oda fog majd
orientálódni, és nem az lesz, hogy eltávolodnak a pedagóguspályától a fiatalok. Ez óriási
bérfeszültséget fog okozni azoknál a több éve, évtizedek óta jól és színvonalasan teljesítő
kollégáknál, akik 18-21 éve a pályán vannak. Ezt csak egy példával alátámasztanám: a
főiskolai végzettségű pedagógusnál az 1-es fizetési fokozat jelenleg 122 ezer forint. 25 ezer
forinttal megnövelve ez a 7-es fizetési fokozatot jelenti; egy fizetési fokozat három év. El kell
ezen gondolkozni, mit fog ez jelenteni azoknak, akik húsz éve is jól teljesítenek a
pedagóguspályán. Attól félek, nem fognak a szakma megbecsült tagjai közé tartozni az
idősebb kollégák, úgy fogják érezni, hogy – és szerintem méltán fogják érezni – nem fognak
semmilyen többletfeladatot vállalni, mert azt fogják mondani, hogy végezze el az, akit
megfizetnek érte.

Szerintem az erkölcsi megbecsülése hiányzik a pedagógusoknak, és még egyszer
hangsúlyozom, hogy komoly bérfeszültségeket válthat ki. Úgyhogy ezt a témakört kicsit még
át kellene gondolni, és finomítani kellene ezen a rendszeren, mert azt gondolom, ez egy égető
kérdése ennek az 5. pillérnek az egész témakörhöz tartozóan.

ELNÖK: Tas?

DR. SZEBEDY TAS: Bocsánat, ügyrendi javaslatom lenne, és elnézést is kérek, mert
a szívemből szólt a kolléganő, és ez az én összeszedett területem is volt, tehát nem a
tartalmával kapcsolatos a megszólalásom. Én azt javasolnám, hogy először olyan kérdéseket
próbáljunk meg föltenni, ami miniszter úr esetleges kifejtését készíthetné elő, és utána
mennénk bele a részletekbe, mert szerintem kezelhetetlenné fog válni a beszélgetés, ha az
egyik kérdés az egészre, a másik kérdés pedig egy alpontjára vagy részletére vonatkozik.
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Köszönöm.

SZÁMADÓ ENDRÉNÉ: Én azért is kértem elnézést, hogy én ezt szerettem volna
elmondani, mert most el kell mennem, és ezt fontosnak tartottam. Remélem, a kollégák
ugyanúgy fogják a többi ponthoz összefogóan elmondani az észrevételeiket.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Csermely Péter!

DR. CSERMELY PÉTER: Egyetlen ügyrendi kérdésem vagy javaslatom lenne.
Látom, van itt egy prezentáció. Gondolom, ezt miniszter úr esetleg szeretné elmondani
nekünk. Amennyiben a prezentáció megegyezik azokkal az írásos anyagokkal, amelyeket
megkaptunk, akkor erre adott esetben nyilván nincs szükség, de amennyiben nem egyezik
meg, illetve gazdagítja azt, akkor ez természetesen nagyon fontos lenne, és akkor talán
kérném, hogy ejtsük meg.

ELNÖK: Tessék parancsolni!

SZÁMADÓ ENDRÉNÉ: Megkaphatom a választ a kérdésemre vonatkozóan, mielőtt
elmennék?

ELNÖK: Nem, bocsásson meg, de nem kaphatja meg, mert nem tudjuk az ön
elfoglaltságához igazítani az OKNT napirendi pontjainak időbeosztását.

SZÁMADÓ ENDRÉNÉ: Nem, jó. A viszontlátásra! (Távozik az ülésről.)

DR. HILLER ISTVÁN miniszter: A prezentáció arra alkalmas, hogy az egyes
pilléreket részletesebben kifejtsük, az összegszerűséget és a pillérek közötti kohéziót jobban
bemutassam. Én nem tehetek ügyrendi javaslatot, azt viszont igen, hogy úgy látom a
kérdésekből, hogy önök a szakértelmükkel és áttanulmányozva ezt az anyagot olyan
kérdéseket tesznek föl, amelyekre a prezentációval meg anélkül is úgy tudok válaszolni, hogy
remélem, érdemi válasznak ítélik. Ezért ne válasszuk ketté, mert nem akarok csak én beszélni,
a prezentációt talán meg közösen nem tudjuk bemutatni. Ha úgy érzem, akkor kérem szépen,
adják meg nekem a jogot, hogy egy-egy elemét fölvillantsam. Úgy látom a kérdésekből,
előbbre vagyunk, ha a kérdésekre fogok tudni válaszolni, mint ha ezt a bemutatót tartom meg.

ELNÖK: Akkor az én kérésem az, hogy az anyag egészéhez vagy akár a
kompetenciátokhoz legközelebb álló részéhez kapcsolódó kérdéseket most tegyük föl. Ezzel
egyet lehet érteni?

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Nekem még vannak általános kérdéseim, ha úgy
tetszik, ügyrendiek.

Kicsit a matematikára lennék kíváncsi: most a nyolcról fog szólni a miniszter úr
vitaindítója vagy az ötről? Ugyanis inkonzisztens tartalmilag is meg szerkezetében is a kettő –
aszerint készülünk mi is a kérdéseinkkel.

DR. HILLER ISTVÁN miniszter: Ötről.

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Ötről. Tehát a 6., 7., 8. az stornó.
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DR. HILLER ISTVÁN miniszter: Nem, hanem a 6., 7., 8. beépült az ötbe.

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Nem. Akkor hozzászólok: nem. István, én ma addig
haza nem megyek, amíg az ÁMK-ról nem mondasz valamit! (Derültség.)

DR. HILLER ISTVÁN miniszter: Rendben van.

ELNÖK: Parancsolj!

DR. IKER JÁNOS: Megkaptuk a pedagógus-továbbképzés nulladik koncepcióját. A
kérdésem az, hogy ez a két anyag egybeér-e majd, tehát a pedagógus-továbbképzés része lesz-
e majd ennek a programnak, amikor részletesen kidolgozódik. Ezt azért tartom fontosnak,
mert a tartalmi kérdések megoldásáról benne lévő TÁMOP-célzások nagyon szorosan
összefüggenek a pedagógus-továbbképzéssel.

Köszönöm.

ELNÖK: További átfogó kérdések? Laci!

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Tudomásul vettem, hogy öt pillér. Tudjuk egy másik
bizottságból, hogy néhány pillér alatt időzített bomba ketyeg: az iskolai agresszió. Ki fog
térni erre a problémára az „új tudás – műveltség”, vagy az ettől logikailag, logisztikailag,
finanszírozásilag, tartalmilag, szervezetileg elkülönült, diszkrét probléma?

ELNÖK: Akkor a miniszter úré a szó; talán ez utóbbihoz Szüdi úr is akar majd valamit
mondani.

DR. SZÜDI JÁNOS szakállamtitkár: Miniszter úr azt nálam jobban tudja. (Derültség.)

DR. HILLER ISTVÁN miniszter: Tapasztalt minisztériumi vezető Szüdi János –
világos. (Derültség.)

Először a felvetések: hogyan áll össze az anyag? Történetiségében is igaz a válasz
meg a problémafölvetésében is. Az oktatási és gyermekesély kerekasztal megalakulásától
kezdődően folyik az a munka, amelynek végeredményét vagy eredményét most az „Új tudás”
programban lehet összegezni. Ami nem azt jelenti, hogy ők kizárólag erről beszéltek. Voltak
olyan fölvetések, amelyek nem kerültek be, mások pedig, amelyeket, ha szabad így mondani,
megrendeltünk, mert úgy gondoltuk, hogy ezek meg nincsenek benne, és szükséges, hogy
legyen egy ilyen.

A kerekasztal személyi összetételéről ott van a honlapon a feljegyzés, nézzétek meg.
Következésképpen ez egy nyilvánosság előtti összetétel. A munka, ez a durván kilenc-tíz
hónapos munka viszont nem a nyilvánosság előtt folyt. Én ennek híve voltam, mert
műhelymunkát úgy lehet végezni, azt gondolom, hogy az eredmény egyfajta javaslatként
legyen nyilvános, és nem a különböző fázisok. Miután ők elkészítettek egy javaslatot,
szeptember vége óta sok fordulóban általunk fölkért szakértőkkel és a két koalíciós párt
oktatási munkacsoportjával, képviselőkkel folyt a munka.

Ez nagyjából karácsonyig tartott, az azt követő két hónapban pedig mi fésültük össze
egy olyan javaslattá, amelyet március első napjaiban kezdtünk el bemutatni, első alkalommal
a köztársasági elnök úr és a miniszter elnök úr részvételével a tehetséggondozást, majd a
program egészét az ELTE aulájában Lágymányoson. A kerekasztal tagjainak részvételével
készült és a munkaerőpiaccal, a neveléssel, a magyar közoktatás elmúlt negyed évszázadával,
a reformok sikerével és sikertelenségével foglalkozó háttértanulmányok döntő többsége
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nyilvános, más részük pedig kimondottan az Új tudás program számára készült belső anyag.
Az egyeztetés második fázisa a nyilvános bemutatástól kezdődően – amiről már beszéltünk –
most folyik.

A szakképzés és a pedagógusképzés dolga fáziskésésben van a közoktatáshoz, ezen
belül az Új tudás programhoz képest, illetve ezt más financiális alapból lehet megvalósítani.
A pedagógusképzés a felsőoktatás költségvetéséből finanszírozódik. Úgy gondoltuk, meg kell
várni a bolognai rendszer első évfolyamát ahhoz, hogy erről tapasztalataink legyenek. Itt van
egy döntési kötelezettség. Én csak akkor rángatom a rendszert, ha nagyon muszáj, egyébként
nem vagyok ennek híve. Úgy nem lehet változtatást végrehajtani, hogy még egyetlen
hónapnyi tapasztalatunk sincs, hiszen a mesterképzések szeptemberben indulnak el. Ilyenkor
csak azt tudom mondani, hogy nekem is van véleményem, neked is meg neki is, de azt nem
tudjuk, hogy az experimentum micsoda. A bolognai folyamat más országokban lévő
variánsait nézve vannak feltételezéseink, de a Bologna ügyében mi nagyon előre vagyunk.
Tehát még azt se mondhatom, hogy nincs más dolgunk, mint megnézni, hogy gondolkodnak
erről a hollandok vagy az olaszok, és aztán azt a magyar viszonyokra valamilyen módon
átültetjük. Ennek egyébként sem lennék híve.

Látom a félelmeket, az aggodalmakat. 2008 szeptemberétől mintegy kétszáz
mesterképzés indul el, 2009 szeptemberétől pedig ezek száma meg fogja haladni a hatszázat.

PUKÁNSZKY BÉLA: Ne haragudj, miniszter úr, nem szeretnék tiszteletlen lenni, de
azt mondtad, hogy hatszáz szakindítási kérelem át fog vergődni a MAB köztudomásúlag
alapos szűrőjén 2009 őszén. Véleményem szerint ez nonszensz.

DR. HILLER ISTVÁN miniszter: Engem nem a számok érdekelnek és csak
egyetlenegy dolgot kértem az akkreditációs bizottságtól, azt, hogy a színvonal kérdésében
erősítsék meg magukat. A 2008. szeptemberi kétszáz elindulás már teljes egészében el van
bírálva, különben nem lehetne ezeket elindítani. Információim az akkreditációs bizottság
elnökétől származnak. Engem az most jobban érdekel, hogy mi lesz 2008 szeptemberétől,
mint az, hogy mi lesz 2009 szeptemberétől. Két héttel ezelőtt beszéltem Bazsa professzor
úrral, és ő akkor 186-ot mondott.

PUKÁNSZKY BÉLA: Ha a tanári szakképesítéseket is beleszámolod, akkor rendben
van.

DR. HILLER ISTVÁN miniszter: Ezek szerint értjük egymást. A lényeg az, hogy
tapasztalatot kell szerezni.

A képzés dolgában a Kereskedelmi és Iparkamarával való közös programot jónak
látom. Itt másfajta viták folynak. Zárójelben jegyzem meg, hogy a szakképzés
megvalósulásával és a Szakképzési Alap sorsával kapcsolatban koncepcionális ellentétek
vannak. Én a Szakképzési Alap eltörlését vagy beolvasztását bűnnek tartom. Magyarul az
várható tőlem, hogy a kormányon belül emellett igen erőteljesen ki fogok állni, és nem
engedem annak a szűkítését sem, hogy a Szakképzési Alap jelenlegi felhasználási spektruma
kisebb legyen. Itt igen jelentős és döntő többségében jól felhasznált összegekről van szó.

A nyolcpilléres változatból semmi olyan nem maradt ki, amit én a program részének
tekintek. Az egész programot tekintve a két nagy egység a közoktatás és a közkultúra, s ennek
van egy belső aránya. Mintegy 7 milliárd forint van a közkultúrára, a többi pedig a
közoktatásra. A közkultúra rész nagyon erősen kapcsolódik az oktatáshoz – kérdés esetén
ennek minden részletét szívesen ismertetem –, de egyébként integráns rész.
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Azt javaslom, hogy menjünk bele a részletekbe pillérenként, csoportonként. Nagyon
szeretném, ha csak akkor lépnénk át az egyik pillérről a másikra, ha arra vonatkozóan már
nincs több kérdés, mert nagyon nehéz lenne visszaugrani például a negyedikről az elsőre.

ELNÖK: Szebedy Tas!

DR. SZEBEDY TAS: Maximálisan egyetértek azzal, hogy pillérenként tárgyaljuk
végig az anyagot. Ha lesz rá mód, akkor a már felvetett pedagógus-megbecsüléssel
kapcsolatban egyéb hozzáfűzések mellett én is ugyanazt fogom képviselni, de előbb a
szakképzésre vonatkozó kérdést egy picit leegyszerűsítve szeretném megismételni, mert
valószínűleg nem jól értettem a választ. Miniszter úr azt mondta, hogy a szakképzési
támogatással kapcsolatban van egy személyes álláspontja, amit én messzemenőkig tisztelek,
de azt gondolom, hogy a 470 milliárd forint nagyságrendű, a közoktatás egészét több éven
keresztül érintő anyagban a szakképzés olyan mértékben maradt ki a problémáival, ami
mellett nem lehet szó nélkül elmenni. Én ezt annál súlyosabb kérdésnek tartom, mint csak
annak a lobbiügynek, hogy a szakképzési támogatást politikai vagy szakmai körök-erők
milyen módon teszik.

Bocsánatot kérek tehát az értetlenségemért, hogy újra fölteszem a kérdést: akkor
májusig kimarad az az ország gimnáziumi vagy középiskolai tanulóinak többségét érintő
problematika, amely ma sok sebből vérzik? Azt hiszem, ez mindannyiunk számára, az ország
egésze számára gond. Vagy pedig erre van megoldás, csak itt mi ebben az anyagban még nem
értettük?

DR. HILLER ISTVÁN miniszter: Az oktatási élet szereplőin kívül erre az anyagra,
ráadásul a szakképzésre is igen nagy figyelem irányul, érthetően, a gazdasági élet szereplői
részéről. Az oktatási kerekasztal mellett két másik kerekasztal is létrejött, többek között a
versenyképességi kerekasztal. A magyar gazdasági élet legkülönbözőbb testületekbe tömörült
szervezetei 2006-tól azzal léptek fel, hogy a szakképzés és a munka világa közötti kapcsolatot
a majdani kormányzat sokkal szorosabbra zárja. Nem kevéssé többek között ezért van, hogy a
szakképzéssel kapcsolatos kérdések jelentős része a Szociális és Munkaügyi Minisztérium
kompetenciájában van.

Az a hármas program, amelyről beszélünk, amelyről önök mint „Munka – tudás –
tulajdon” program hallhatnak, ezen beosztáson belül a szakképzési kérdések, így az „Út a
munkához” címet viselő program a részét fogja képezni, ami nem azt jelenti, hogy
beleszólásunk nincs, de nem az „Új tudás” programba kerül, hanem ezen korábbi, még a
jelenlegi programok megszületése előtti követelés teljesítése révén szereplünk. Tehát a
tárgyalása meglesz, csak nem az „Új tudás” programon belül.

ELNÖK: Parancsolj!

SZILÁGYI JÁNOS: A szakképzési alappal kapcsolatban szeretném pontosítani, hogy
a Kereskedelmi és Iparkamara vagy a Kézműves Kamara nagyon sokat lobbizott annak
érdekében, hogy ez a szakképzési alap megmaradjon, nem támogattuk azt, hogy beolvasztásra
kerüljön, és ebben egy véleményen voltunk az Oktatási Minisztériummal. Csak hogy
egyértelmű legyen.

DR. HILLER ISTVÁN miniszter: Köszönöm, korrekt, ez így igaz.

ELNÖK: Trencsényi László!
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DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Az én javaslatom csak ügyrendi és magunknak szól,
hogy ha elkezdjük tematikusan tárgyalni a dolgot, akkor azt javaslom, tegyük meg azt a
gesztust, hogy mindig a mi, úgymond, témavezetőnké legyen az első szó, és őt egészítsük ki.
Ha tehát most az 1. pillér jön, akkor Marica kezdje, és ha ehhez van eltérő álláspont, azt
közöljük. Ez időben is hatékonyabb; azt az önkorlátozást is jelenti, hogy miután a 8. pont
lekerült a napirendről, nekem itt ágyazhattok, mert akkor az ÁMK-ról ma nem lesz szó.
(Derültség.)

ELNÖK: Ehhez annyit szeretnék hozzátenni, hogy van egy levelem a miniszter úr
asztalán, erre kaptam már választ, hogy időpontot fog velem egyeztetni, amely többek közt
vagy elsősorban az általad exponált ÁMK-kérdést tartalmazza. Ennek a levélnek a másolata
nyilván nálad van. Nem fogjuk hagyni, hogy te idebent aludjál – ki tudja, hogy hol lesz
ágyad.

Az ügyrendi javaslattal teljesen egyetértek, és Maricának megadom a szót.

SZAKÁCS MIHÁLYNÉ DR.: Köszönöm szépen. A korai fejlesztéshez, tehát az első
témához szeretnék hozzászólni. Leírtam erről a véleményem.

Talán háttértanulmányként felidézhetem azokat a tárgyalásokat, amelyeket a két
minisztérium kezdeményezésére az egésznapos neveléssel, tehát a napközbeni neveléssel
kapcsolatban szakmai fórumokon folytattunk. Három olyan témát szeretnék miniszter úrnak
megemlíteni, amelyet, úgy gondolom, nagyon fontos szem előtt tartani.

Az egyik téma, amelyről ott, azokon a kerekasztal-megbeszéléseken is sokszor szó
esett, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű gyermek jellemzői nagyon szűkre szabottan
körvonalazzák azokat a lehetőségeket, amelyeket pontosan ezekkel a támogatásokkal tudnánk
biztosítani a napközbeni ellátásra. A hátrányos helyzetek vagy a családok megváltozott
helyzetéből adódó hátrányok legalább olyan fontos szempontok lennének, és én azt is
ideértem, szinte felkiáltójellel, hogy minden gyermek járjon óvodába.

A másik témám, amelyet szeretnék szóba hozni, az, hogy biztosan jó szakemberek
készítették elő ezt az anyagot, de ne a foglalkozásokon vegyenek részt a halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekek, hanem az óvodai nevelésben. Ez olyan, mintha tanórára
rendelnénk be a gyerekeket, és tudjuk itt mindannyian, hogy fejlesztő szakemberek köre
foglalkozik a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekekkel, és azt nem lehet egy
foglalkozáson megoldani.

A következő téma a bölcsőde és az óvoda. A bölcsőde-óvoda mint integrált intézmény
egy megvalósítható lehetőség, és nagyon jól szolgálná, különösen kistelepüléseken a
napközbeni ellátást. Viszont a két minisztérium között nagyon komoly egyeztetésre van
szükség, mi ezt többször felvetettük, leírtuk. Azt gondolom, mindazokat a jogharmonizációt
segítő intézkedéseket meg kell tenni, amelyek itt még szükségesek.

S akkor ez most négy lesz, de szeretnék a szakemberek képzéséhez is hozzászólni.
Valószínűleg a mi minisztériumunk is foglalkozott és foglalkozik a bölcsődei gondozók BA
szintű képzésével. Ez előrehaladott állapotban van, úgy tudom, az egri főiskola
kezdeményezésére, és más intézményekkel együtt dolgozták ki ennek a programját. Ez
végtelenül fontos, mert az integrált óvoda-bölcsőde program különben nem valósítható meg.

Az utolsó ehhez kapcsolódó gondolat, hogy a családi napköziben feladatokat ellátó
vagy családi napközit működtető szakemberek képzése számomra nagyon kétséges. Akik
ismerik ezt a helyzetet, tudják, hogy mindenki botcsinálta neveléshez érteni tudó
szakemberként működteti ezeket az intézményeket. Én azt javasoltam, hogy legalább FSZ-
képzésben történjen ezeknek a szakembereknek a felkészítése.

A többi javaslatomat leírtam. Köszönöm szépen.
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ELNÖK: Köszönöm. Van-e ehhez hozzászólás? Mert akkor most kérjük a reakciókat,
és azt követően megyünk a második kérdéscsoportra. Trencsényi László!

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Nagyon rövid kiegészítésem van. Az elmúlt évtizedek
nagyon fontos innovációja volt ezeknek a céloknak az érdekében az úgynevezett óvoda-
iskola. Ha tehát bölcsőde-óvodáról beszélünk, akkor az óvoda-iskola program is – nem is
különösen költséges – megérdemelné azt a politikai támogatást, mint a bölcsőde-óvoda.

ELNÖK: Köszönöm. Mihály Ottó!

DR. MIHÁLY OTTÓ: Egy mondat ehhez. Ezt a kettőt, a bölcsőde-óvoda és az óvoda-
iskola programot annak idején az ÁMK-ban – a Pécsi Általános Művelődési Központban –
mintegy nyolc éven keresztül csináltuk, amikor ez még szentségtörés volt, hogy bölcsődéhez
pedagógus közelítsen, ugye, mert az definitíve csak a gondozás terepe lehetett. És csak
megerősítem, amit Laci mond, hogy a kettő azért kapcsolódik szorosan, mert a kompetenciák,
tehát a pedagóguskompetenciák – mondjam a bölcsődék gondozóit is pedagógusnak – akkor
mozgathatók, ha alulról is mozog fölfelé, és fölülről is mozog lefelé ez a kompetencia. Tehát
az óvónő tanul bölcsődei gondozónak lenni ebben a dologban, és fordítva is.

Ennyi csak, hogy tényleg érdemes fordítani rá egy mondatot, illetve a programban erre
odafigyelni. A TÁMOP-ban egyébként szerepel az óvoda-iskola program.

ELNÖK: Miniszter úr, tied a szó.

DR. HILLER ISTVÁN miniszter: Ennél a pontnál, úgy látom, nagy vitánk nem lesz.
Először is az, hogy a bölcsődétől kezdődően az iskoláig terjedő, kvázi 0-6 éves időszak egy
oktatási program szerves és integráns része, azt gondolom, ez lényeges eredmény. Itt sokan
ülnek, akiknek szakmai törekvése volt, de olyan program, amely ezt így egy erős pillérként a
közoktatás fontos részének is tekinti, nem volt. A visszajelzések a szakmai szervezetektől a
korábbiakban is az volt, hogy pártfogolják, hogy ez a rész idekerüljön.

A „minden gyermek óvodába” felvetés, és ne csak a halmozottan hátrányos
helyzetűekről legyen szó, ebben hosszú távon nincs vita közöttünk. Úgy látom, most ebben az
időszakban arra mindenképpen hangsúlyt és kiemelt hangsúlyt kell fektetni, hogy behozzuk
őket a rendszerbe.

Ugyanis minden felmérésünk azt mutatja, hogy a majdani szociális ellátásban – és
kizárólag a szociális ellátásban – a munkanélküli- és egyéb segélyekben részesülők döntő
többsége közülük kerül ki. Akit nem tudunk behozni a rendszerbe, az szinte biztos, hogy
állástalan és szakma nélküli állampolgár lesz. Vannak olyan számításaink is, hogy elég
tetemes összeg az, amiről most beszélünk. A bölcsődei és óvodai hálózatfejlesztés 2009-ben 5
milliárd, a fenntartás pedig 1 milliárd 368 millió forintba kerül. Ez lényegesen kevesebb, mint
amit később – ha ez nem történik meg – szociális segélyként ki kellene fizetni. Bár a
befektetés ideje és összege jelentős, de mindenképpen szükséges.

Teljes az egyetértés abban, hogy a minisztériumok között jogi alapon szükség van a
bölcsődei és óvodai integrációról való egyeztetésre. Ezt egyébként már megkezdtük, csak
folytatni kell. Az elmúlt évtizedek nagy vívmánya az, hogy Magyarországon az óvópedagógia
felsőfokú végzettséghez kötött szakma. Az Európai Unióban egyáltalán nem általános az,
hogy az óvópedagógus felsőfokú végzettséghez kötött. Némely országokban ezt sokkal
később vezették be, máshol meg még ma sincs bevezetve. Az a színvonal, ami itt van, nem a
rendszer átalakítását, hanem a megerősítését teszi szükségessé. Ebben úgy az óvoda-iskola,
mint a teljes bölcsőde-óvoda-iskola gondolatkör ennek a pillérnek a leglényege.
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A családi napköziben dolgozók képzésére, az FSZ-képzésre nem gondoltam.
Köszönöm, hogy ezt elmondta, mert olyannak látom, ami szükséges és kivitelezhető, de
megmondom őszintén, hogy ez nekünk nem jutott eszünkbe. (Szakács Mihályné dr.:
Harmincórás tanfolyam van erre.) Ettől még nem gondoltam rá, erről nem tudtam, az, hogy
elmondta, nekem segít, mert mindenféle tárgyaláson előhozhatom. Köszönöm és egyetértek
vele.

ELNÖK: Második pillér!

DR. MIHÁLY OTTÓ: Elvileg ez az egyik legérzékenyebb dolog ebben a programban.

ELNÖK: Meg az egész országban.

DR. MIHÁLY OTTÓ: De most csak a programról beszélek. Én az „Egyetlen
gyermeket sem hagyhatunk elveszni” címet ab ovo elutasítom. Ez teljes egészében az
amerikai programból átvett elnevezés. Ha három-négy-öt év múlva úgy fogunk állni, mint
ahogy az amerikaiak állnak ezzel a programmal, akkor nagy bajban leszünk.

DR. HILLER ISTVÁN miniszter: Viszont a Pink nevű énekesnő remek dalt csinált
belőle!

DR. MIHÁLY OTTÓ: Annak az éneklésével meg lehet próbálkozni, de ennek a
programnak van egy alapvető baja, mégpedig az, hogy nem igazán ad segítséget ahhoz,
amihez készült. Se az egyes államok, se az egyes etnikumok közötti különbségek
csökkentésében nem mutatkozik eredmény. Egyedül a chicanóknál van, de a szociológusok
tudják, ez azzal függ össze, hogy ők hihetetlen mértékben akarnak amerikaiakká válni, ezért
embertelenül nagy az integrációs motivációjuk. De a feketék és a fehérek között nem
csökkennek a különbségek. Ez a program arra épül, hogy minden nap kétszer mérjük a
gyereket, egyszer büntessük, kétszer pedig jutalmazzuk. Ennyit az elnevezésről. Nem a
programról szóltam, csak arról, hogy borzasztó elhibázottnak tartom az elnevezését.

Egyetértek a beérkezett véleményekkel a tekintetben, hogy ez a program elég erőtlen.
Annak ellenére erőtlennek tűnik, hogy valamennyi felsorolt teendő fontos és olyan, amelyben
érdemes lépni, amelyekbe érdemes belefektetni anyagi és szellemi erőforrásokat. A program
azért erőtlen, mert nem nyúl ahhoz az alapvető problémához, hogy Magyarországon nem egy
iskolarendszer létezik, hanem minimum kettő, de egyre inkább három. Mivel ehhez nem nyúl,
ezért a besegítő eszközök a rendszerhibákat nem korrigálják. Enyhíthetik a rendszerhibákból
fakadó következményeket, de magát a rendszerhibát nem módosítják. Ez nemcsak azt jelenti,
hogy területileg, a települések viszonyában szociálisan szegregáló a rendszer, hanem azt is,
hogy szerkezetileg szegregáló. Abban tudunk lépéseket tenni, hogy a települések viszonyában
ne legyen ennyire szegregáló, s ha a magyar elittel nem számolok, hanem zárójelbe teszem,
akkor a tekintetben is, hogy szociálisan ne legyen annyira szegregáló, de magához a
rendszerhez nem nyúl a program, nem jelenik meg benne az iskolarendszer átalakításának az
igénye.

Miért érzem ezt problémának? Azért, mert mélyen egyetértek azzal, hogy a magyar
iskolarendszerbe belátható időn belül ilyen források nem fognak ennyi idő alatt áramlani,
ugyanis a politikai konstelláció szinte reménytelenné teszi, hogy egy még keményebb
átcsoportosítással ez megtörténjék. Tehát nem szünteti meg a két iskolarendszert, amit a
szöveg tartalmaz. Egyébként a programot a legjobb esetben is csak esélykülönbségeket
csökkentő tervnek gondolom és nem esélyegyenlőségi tervnek. Ez utóbbi valami egészen
mást jelentene számomra.
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A legnagyobb hiánya talán az, hogy nincs benne az egyik legfontosabb eszköz, a
komprehenzív iskola. Ha nem tudunk a szerkezethez alapkonstrukcióban hozzányúlni, akkor
az egyetlen lehetőség, hogy nagy ráfordításokkal megteremtjük azt az iskolatípust, amely
felvállalhatja ezt, s akkor ezzel az iskolatípussal megpróbálhatjuk a többit ha nem is
kiszorítani, de legalább azzá tenni, ami szerepe, funkciója lehet még a rendszerben. Legyenek
magániskolák is, de ne azokra menjen el az adófizetők pénze. Ez nagyon hiányzik a
programból. Be kell integrálni, hogy ez ebben a részben jelenjen meg, mert ettől jelentős. Ez
nem attól jelentős, mert új iskolatípus, hanem attól, hogy intézmények szerepelnek a
dologban. Összekötném ezt az előzővel. Az elhangzott érvek azért nagyon fontosak a kezdő
szakaszban, mert hozzájárulnak ahhoz, hogy ne pörögjön föl erőteljesen az
esélyegyenlőtlenség.

Hozzátenném, hogy részletkérdésekben is volt vélemény. Úgy gondolom, ha azt
akarjuk, hogy a pedagógusok részt vegyenek ebben a programban, akkor nemcsak arra kell
ügyelnünk, hogy kapjanak pluszpénzt azok, akik ilyen területen dolgoznak. Ezzel
kapcsolatban nekem nincs olyan nagy kérdőjelem, mint a másik pluszpénzzel kapcsolatban;
ez egy igazolható definíciója a pluszpénznek. Hanem hogy a tanárképzésben, különösen majd
a féléves gyakorlat területén ha nem tudjuk azt elérni, hogy a terepmunkának megfelelő
finanszírozás itt biztosítva legyen, akkor ez óhaj, ami itt szerepel, és ebből semmi nem lesz az
égadta világon! Nagy, ötven-hetven-száztíz főnek tartott előadásokkal ezt nem lehet csinálni!
Ha az ember a lelkét kifordítja, és a katarzis szétrobbantja a termet, akkor sem történik meg
az, hogy elkezdjen érteni hozzá, hogy tulajdonképpen mit csináljon.

Fölmerült ezzel kapcsolatban egy kérdés, amivel én csak jelezni kívánom a teljes nem
egyetértésemet, tehát javaslatként. (Dr. Hiller István: A javaslattal nem értesz egyet vagy…?)
A javaslattal, a hozzám is elérkezett javaslattal, amely az egyik kollégánktól származik. Ez
lényegében azt a megjelent felfogást fogalmazza meg egyértelműen, hogy intézményi szinten
is érvényesüljön, hogy ha a gyermeknek érdeke, akkor támogattassék a szegregáció. Nos, én
nem tudom, hogy ebben a dologban miket érthetünk szegregáción, de a szegregáció definitíve
– szeretném jelezni – egy olyan jellegű folyamat, amelynek eredményeként bizonyos
csoportokban hátrányos helyzetben részesítünk. Ez nem azonos a differenciálás fogalmával,
szeretném hangsúlyozni, hanem azt jelenti, hogy intézményes különnevelés mellett törünk
lándzsát.

Én tehát azt szeretném hangsúlyozni, hogy bár az OKNT tagjaitól származik ez a
vélemény – bocsánat, egy tagjától –, én ezt a véleményt a magam részéről egyszerűen, azt is
írtam fel először, hogy értelmezni nem tudom. Mert nincs semmilyen – előítéletes
gondolkodáson kívüli – gondolkodási rendszerben elhelyezkedő szakmai érv a világon, amely
ezt alátámasztaná. Én ilyenről még nem hallottam. Hallottam annak idején, hogy Délen azt
mondták, hogy szegregáltan kell nevelni a feketéket meg a fehéreket, de azóta igazán potens
érvelést ebben a dologban nem nagyon hallottam. Csak ezért említem meg, hogy ez az
összefoglalóval megbízott személy részéről teljes egészében elfogadhatatlan.

Köszönöm.

ELNÖK: Az összefoglaló nem a véleményemet tükrözte, hanem a korrektség okán
benne volt.

DR. MIHÁLY OTTÓ: Jó, én azt mondom, hogy ezt a véleményt le kellett írnod
neked, ezért benne van.

ELNÖK: Parancsolj!
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DR. IKER JÁNOS: Azért érdekes ez a 2. pillér, mert itt szerepel egyedül a
pedagógusjelöltek felkészítésével kapcsolatos programpont, máshol nem. Meggyőződésem,
hogy mindenhol kellene szerepelnie. Nyilván van ennek nagyon sokfajta összefüggése, a
kérdés az, hogy ha az egészet egyben akarjuk kezelni, akkor az nyilvánvalóan
elválaszthatatlan a 4. pillértől, a tartalmi megújulástól, és hogy a végrehajtás garanciái mik
lehetnek, azon lehetne gondolkodni.

Miután én egy ilyenben dolgozom, tudom, hogy a regionális pedagógiai szolgáltatók
kulcskérdések lesznek ebben a kérdésben. De nemcsak abban az egy programpontban, amely
most már hamarosan kiíródik a 3.2.2. TÁMOP program keretében, hanem valószínűleg
egyesíteni kellene a magunk gondolatkörében, amit Ottó is mondott, hogy a közoktatás
mentorálása, segítése és a pedagógusképzés féléves gyakorlatának szakmai irányítása és
összekapcsolása a pedagógusképző intézményekkel ezeknek a regionális szolgáltatóknak a
feladatkörébe kellene hogy kerüljön. Lát-e erre a miniszter úr esélyt? Ez a kérdésem, és
tulajdonképpen a továbbképzéssel kapcsolatos kérdésem is ebbe kanalizálódna.

Köszönöm.

ELNÖK: Nahalka István!

DR. NAHALKA ISTVÁN: A komprehenzív iskola hiányát én is megfogalmaztam
volna. Kicsit másképpen is fogalmaznék; ugyanazt jelenti tulajdonképpen, de talán még
erősebb hangsúlyt ad a kérdésnek. Még az oktatási kerekasztalon is, igaz, ennek az anyagnak
az elkészülte után, de megfogalmazódott, hogy a 12 évfolyamos egységes iskolai képzés
kialakítása alapvető feladat lenne. Hozzátéve, hogy komprehenzív alapokon természetesen,
hozzátéve, amiben már biztosan lenne sok vita, hogy a szakképzésnek 18 éves kor utánra való
tételével, és még az érettségi megújításával, s a többi, egy csomó minden hozzátevődik, de
mindenesetre az oktatási kerekasztalon is ez megfogalmazódott.

A másik, amit szeretnék mondani, hogy nagyon sokszor azonosítódik az
esélyegyenlőtlenségekkel való foglalkozás a szelekció és a szegregáció leküzdésével. Ezt én
nem tartom teljesen jó megközelítésnek. Természetesen a szelekció és a szegregáció központi
probléma, és valóban le kell küzdeni, de úgy látom, hogy ebben a kivonatban az
esélyegyenlőtlenségek problémája tekintetében a szelekció és a szegregáció eszköz szerepet
tölt be. Tehát az az a szervezeti keret, az az a folyamat, amelyben tulajdonképpen megtörténik
a társadalmi háttérnek megfelelő különbségtétel az oktatáson belül. Valójában azonban a
dolognak mélyebb gyökerei vannak. Magában a pedagógiai gyakorlatban, amikor bemegyünk
az osztályterembe, és amik ott történnek, azok teremtik meg a családi háttér szerinti
különbségeket. Az, hogy ez aztán kifejeződik-e szegregációban, kifejeződik-e szelekcióban,
tehát intézményes keretei születnek meg, az már tényleg egy kifejeződés, a megjelenési
formája ennek az egésznek. De ha igazán harcolni akarunk az esélyegyenlőtlenségek
csökkentéséért, akkor ez a pedagógiai kultúra alapvető átalakítását is igényli. Tehát ebből a
pontból szerintem nagyon hiányzik a pedagógiai kultúra átalakítása. (Dr. Vass Vilmos: Ebből
is.) Ebből is.

ELNÖK: Trencsényi László!

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Nekem szövegszerű javaslatom lenne, csak egy
kiegészítő pont, amelyik utal a hétfőn és pénteken ülésező társasági élet együttes élményeire.
Ez úgy hangoznék, lassan mondom: az új társadalmi és korcsoportoknak a tömegoktatás
felsőbb grádicsain való megjelenésével összefüggő konfliktusok kezelésére az emberi
méltóságot és a gyermekjogokat tiszteletben tartó megoldásoknak adott feltétlen prioritás.
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Úgy gondolom, ennyi bele kell hogy tartozzék az új tudás, új műveltség programba is,
és rímel a kettő.

ELNÖK: Köszönöm. Závodszky Géza következik.

DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Honnan is kezdjem? Kénytelen vagyok szólni Mihály
Ottó előadása után; nem először és nem utoljára vitatkozunk. Nyilván a társadalomképünk is
különbözik. De egy dologban biztos, hogy egyek vagyunk, és ez régi tapasztalat, hogy
nyilvánvalóan mindannyian – nagyképűen hangzik, legalábbis ha első személyben mondom,
bár többes szám első személyben – humanisták vagyunk, és abban is biztos vagyok, hogy a
magunk módján mindnyájan – nem félek az ilyen kifejezésektől – honfiak vagy hazafiak is
vagyunk, hiszen ennek az egynyelvű, közös kulturális s a többi közösségnek is képviseljük az
érdekeit, amelynek tagjai vagyunk. Tehát mint humanisták és mint honfiak nyilván egyek
vagyunk.

A célunk is nyilván azonos. A legteljesebb mértékben egyetértek, sőt hangsúlyozottan
értek egyet azzal, hogy az organikus társadalomfejlődésből eleve kimaradt a deprivált,
leszakadó csoportok közösségi erőforrásokból történő felzárkóztatása, és ez az örökség a mai
napig tart. Akik sok adót fizetnek, nyilván nem szorulnak rá erre a támogatásra, és magától
értetődő a társadalmi szolidaritásnak az egyéni szándékon és egyetértésen alapuló
hozzájárulása is.

Nem szeretnék most mélyen belemenni, de nagyon nem értek egyet azzal, hogy
egységes, államosított, sőt a szabadság kényszerítésével létrehozott iskolarendszerre van
szükség. Azzal értek egyet – de most nem tudom kifejteni –, hogy a demokratikus
iskolarendszer egyszersmind követelő iskolarendszer is. Tehát ott kell lenni a követelő
iskoláknak is, mert a halmozottan hátrányos helyzetből jövőknek – s nemcsak egyedi esetek
vannak és nemcsak egy, hanem több generációról van szó – bizony tagolt iskolarendszer kell.
És egyetértek a komprehenzív iskola igényével, mint a tagolt iskolarendszernek a jelen
helyzetben egy nagyon fontos, meghatározó elemével.

Tulajdonképpen egyetlen mondatot mondtam volna szívem szerint – nagyképűen
hangzik, de elmondom –, amikor ezekért a célokért küzdünk, bizonyos dolgoktól, utópiáktól
meg kéne szabadulnunk. Ilyen utópia például a többé-kevésbé valamennyiünk gondolkodását
kísértő aufklerizmus, s ami még veszélyesebb, a plebejus egyenlősítő törekvések. Ezt most
nem fogom kifejteni, de az első anyag szövegét elemezve könnyen ki tudnám mutatni. A
második, a kiegészítés sokkal szakszerűbb, annak a szóhasználatából ezeket a kísértéseket
már kevésbé tudnám kielemezni. Azt hinni, hogy ez a rendszer – tökéletes rendszerek persze
nincsenek, akárhogyan is tervezik azokat – megoldaná azt az irtózatos problémahalmazt,
amivel szembenézünk, nyilvánvalóan utópia, és pusztán a sok képzésben hinni aufklérista
illúzió. Mindenesetre az útra rá kell lépni.

Ceterum censeo, amiért egyáltalán szóltam: én azokkal értek egyet, akik a
legdemokratikusabb szabályozókkal kívánják a problémát megoldani, és egy komprehenzív
iskolának nagy teret adó, tagolt iskolarendszernek feltétlenül híve vagyok.

ELNÖK: Én nem látok olyan veszélyt, hogy a tagolt iskolarendszert bárki is egyetlen
iskolává kívánná államosítani. Rendkívül fontosnak tartom, hogy a tagolt iskolarendszeren
belül szellemi, eszmei, morális és anyagi prioritást kapjon az egységes tizenkét évfolyamos
iskola, ahol az első osztályba belépő gyerek számára minden lehetőség megadódik, hogy a
saját adottságait arra a szintre emelhesse, amire tudja, amire segítik, és hogy ki is léphessen
ebből a rendszerből, ha történetesen előbb akar vagy előbb kénytelen munkába állni. Én ezt a
vagy-vagy szembeállítást nem tartom reálisnak, utópiának is rossz volna, mert egyszerűen
nem lehetne megcsinálni egy ilyen tagolt társadalomban, ilyen tagolt iskolarendszerben, de



36

semmilyen diktatúrában az egységesítő iskolát. Ez a veszély nem fenyeget. Az a fajta tagolt
iskolarendszer nemcsak azoknak árt, akik az alsó régiókba tagolódnak be, de azok
személyiségét is nagymértékben torzítja, kultúráját egyoldalúvá teszi, akik családi
helyzetüknél fogva történetesen a felső régiókba vannak szegregálva.

Görbe László!

GÖRBE LÁSZLÓ: Az esélyegyenlőtlenség kapcsán arról beszéltünk, hogy van egy
csomó sérült és nehezen nevelhető gyerek. Szeretném felhívni a kormányzat figyelmét arra,
hogy ezek száma emelkedik, hiszen vidéken a szülők nagyobb része este 8-9 óra körül ér
haza, az iskola pedig 5 órakor bezár. A gyerek így két-három órán át teljesen ellátatlan. Az
önkormányzat e tekintetben nem tudja megfinanszírozni az iskolát, így újratermelődik ez a
réteg. Ha odafigyelnénk ezeknek a gyerekeknek a foglalkoztatására, akkor megspórolhatnánk,
hogy később más szempontból kelljen velük foglalkozni.

ELNÖK: Mihály Ottó!

DR. MIHÁLY OTTÓ: Teljesen egyetértek azzal, amit mondtál és nagy örömömre
szolgált, hogy közben nem rólam beszéltél. Szeretném világossá tenni, hogy aki összemossa a
szegregációt és a differenciálást, a tagolt és a szegregáló iskolarendszert, az ezt vagy
tévedésből teszi, vagy azért, mert szándékosan el akarja fedni ennek a dolognak a lényegét.
Aki pedig elfogadja a szegregáló iskolarendszert, az nem demokrata. Vannak olyan országok,
ahol nyugodtan le lehet telepedni, az iskolarendszer nem szegregáló és abszolút
demokratikusan működik. Ez tehát ugyanannak a rendszernek kétféle ellentétes felfogása.
Ebben a dologban Loránd Ferivel értek egyet. Tehát azzal, hogy abban az értelemben nem
lehet egységes rendszert csinálni, ahogy azt a tizenkilencedik századi Amerika elképzelte,
meg ahogy a huszadik századi szocialista elképzelések is leírták, nevezetesen egységes
tananyaggal, egy úton, egy módszerrel, az „aki nem lép egyszerre, nem kap rétest estére”
típusú iskolával. Nem erről van szó! Esélyt kell adni, hogy az az iskola is irtózatosan erős
támogatásban részesüljön, amelyik képes ezekre a dolgokra bizonyos válaszokat adni.

Én a történeti és eredetiségproblémát hihetetlenül akceptálom, de ha még ötven év
múlva is erre fogunk hivatkozni, akkor nem fognak megkérdezni bennünket arról, hogy
akarunk-e integrálni. Szeretném kitágítani azt, amit mondtál, nevezetesen hogy sérül a
társadalomnak az a része is, amelyik a jó szegregációban vesz részt. Egyre inkább sérül az
egész társadalom a tekintetben, hogy itt van egy hatalmas megoldatlan probléma, amivel újra
meg újra szembesülünk. Ezt nagyon fontosnak érzem. Hangsúlyozom még egyszer, nem a
differenciálással, hanem a szegregálással kapcsolatban mondom a véleményemet.

ELNÖK: Cseh Sándor!

DR. CSEH SÁNDOR: Elhangzott, hogy a kulcskérdés a pedagógusjelöltek szakmai
gyakorlata. Ezt azonban ne úgy oldjuk meg, hogy a tanárképzésnek van egy féléves szakmai
gyakorlata. Legalább ilyen fontos az óvodapedagógus- és a tanítóképzésben a szakmai
gyakorlaton való részvétel. Mivel csak rövidebb idejű szakmai gyakorlatok vannak, a
hátrányos helyzetű gyermekek meglátása, illetve megtapasztalása külső helyszíneken kell
hogy megtörténjen. Erre áldozni kell. A gyakorlóiskolák meg a gyakorlóóvodák ezt a kérdést
nem fogják megoldani, vélhetően, a környezetük miatt. Ez az egyik.

A másik: az egész anyag általában, bár keveset, a pedagógusjelöltekről vagy a
pályakezdőkről szól. E kérdéskörben is tegyünk be egy pontot, hogy a pedagógus-
továbbképzés ezen a területen nagyon intenzíven történjen meg. S ha lehet, ezeket a
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pedagógus-továbbképzéseket kapcsoljuk a pedagógusképző intézményekhez; azt gondolom,
akkor lehetne nagyon intenzív és hatásos eredményeket ezen a területen elérni.

S még egy dolgot engedjenek meg: itt egy program megvalósításáról van szó, nagyon
sok jó programponttal. De már a vitáinkban is megjelennek úgynevezett reformelemek. És
úgy érezzük – ezt mondhatom többes számban –, hogy 1993 óta egyfajta reformspirálban
vagyunk. Valamilyen módon arra kellene törekednünk, hogy se a közoktatást, se a
felsőoktatást ezek a gyakori reformok ne szaggassák tovább. Ha lehetne egy ilyen mondatot
tenni – voltak ilyen felkiáltójeles mondatok a tanulmányban, illetve előterjesztésben –, akkor
„nyugalmat a közoktatásnak!” és „nyugalmat a felsőoktatásnak!”. Adjunk már egypár évet!
Akkor talán a szakmaiság mindazokban, amiket itt elmondtunk, sokkal jobban megvalósul.

Köszönöm.

ELNÖK: Trencsényi László kap még szót, aztán lezárom ezt a kört.

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: A pilléres szövegváltozatban az Oktatási Hivatal
hatósági feladatainak növelése szerepel. Ám növekedjen a hatóság hatásköre ebben a
kérdésben; zöld papír, piros papír, közlekedési rendőr kimegy a putriba, és behozza a
gyereket az iskolába – ez a hatósági megoldás. De úgy gondolom, megérdemelne itt egy
mondatot az, hogy ez az egész probléma hálózattal oldható meg – most még nem az ÁMK-
król beszélek –, a gyermekvédelmi ellátórendszerrel való kapcsolat szorosabbá és
intézményessé tételével, és akkor már, egye fene, beszéljek az ÁMK-ról: a közművelődési
intézményrendszerrel és a felnőttoktatási intézményrendszerrel való hálószervezés: ez együtt
tudja biztosítani, hogy a gyerek ne potyogjon ki. Akár délután se, ahogyan Görbe Laci
mondta.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Miniszter úr!

DR. HILLER ISTVÁN miniszter: Köszönöm a vitát, az érdekes beszélgetést. A
témakör nyilván önmagában megér beszélgetéseket. Vannak a dolognak olyan részei, amikor
egyetértek, és vannak olyan pontok, ahol nézetekkel értek egyet. Remélem, hogy megszokták,
hogy én nem egyszerűen – lehet látni – csak vezetek egy intézményt, hanem nekem erről
véleményem van, én ennek a minisztériumnak a vezetője vagyok, és amíg én vagyok a
vezetője, addig az várható tőlem, amit egyébként elmondok. Tehát szeretem, ha kiterített
kártyákkal játszunk; én kiterítem. Lehet tudni rólam, hogy mit vállalok, mit vallok, amivel
lehet egyetérteni meg nem egyetérteni, de legalább nem titok. Szerintem ez elég.

Akkor egyezzünk meg, hogy az a megközelítés, hogy ami benne van, a pillérért felelős
vezető azt mondja, hogy abban különösebben nem vitatkozik, inkább az erőtlenség, meg ami
kimaradt, aztán még hangsúlyosabban a vita második része, amit én is szeretnék kezelni.

Számomra az okozza a kérdést, és ez dilemma, hogy egyébként valóban itt most van
jelentős elhatározás és financiális erő egy problémához, de hogy itt egyébként valóban –
helyesen mondjátok – az esélykülönbségek mérséklésének a megragadása és elérése vagy az
esélyegyenlőség mint kategória elérése-e a cél. Én úgy érzem, és ha ebben módosítani kell, én
amellett vagyok, hogy reálisan, már csak időtávban is, az esélykülönbségek mérséklésére
tudunk olyan vállalást tenni, amely vállalást egyébként felelősen eredmény is követhet.

Amiben könnyen egyet tudunk érteni, a regionális pedagógiai szolgáltatások
szükségessége és az ebben való továbblépés. Csak az időtakarékosság kedvéért mondom,
hogy egyetértés van közöttünk.

Azt majd Mártáéktól szeretném kérdezni, hiszen a komprehenzivitás és a
komprehenzív iskola mellett én is, mi is letettük a voksunkat – ha nincs benne, az hiba,
merthogy az a döntés, hogy legyen benne. (Csillag Márta: Benne van.) Jó, akkor ezt tekintsük
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ne tartalmi vitának – a komprehenzív iskoláról beszélek (Dr. Szüdi János: A tizenkettesben
benne van.) –, hanem egy szerkesztési olyan problémának, amit egyszerűbb megoldani, mint
a vitát.

Na, most akkor én is hadd szálljak be, és ha szabad, mert a dolog izgat, nem
miniszterként csak, nem fogom én ezt különválasztani, hanem gondolkodó értelmiségiként és
annak véleményeként. Én azt látom, országunkban egyre inkább nem az a jellemző, hogy a
szegregációról még nem tudók, vagy akik azt sem tudják, hogy mit tesznek, és egyébként
csak olyan eltévelyedett megtévelyedettek, tévednek erre az útra, aztán majd, ha jól
megmondjuk nekik, akkor rájönnek, és aztán kijavítják ezt a kis hibát. Én azt látom, hogy
ennél sokkal határozottabban elválik egymástól két gyakorlat, szemlélet – egyébként
szerintem ez világlátás is –, amely egyik tudniillik azt mondja, hogy a szegregáció a gyermek
számára, az iskolai közösség számára és egyébként a teljes társadalom számára
beláthatatlanul óriási kárt okoz, és akkor kell még föllépni ellene, amikor még esély van,
merthogy idő előrehaladtával nem biztos, hogy aztán ez majd visszafogható. És van egy
másik, és ez szerintem egyre tudatosabb, nem véletlen, nem megtévelyedettek, hanem
vállalva és ezt vallva mondják, hogy tévedés ez a felfogás, merthogy egyébként szegregálni
annyit jelent, mint mindenki számára a legmegfelelőbbet nyújtani, amiben mondjátok, hogy
hohó, mert szegregáció és differenciálás között óriási különbség van. Csak azt szeretném
mondani, hogy az én tapasztalataim szerint nem arról van szó, hogy összekeverik! Nem arról
van szó, hogy egyszerűen nem ismerik két fogalom tartalmi különbségét, hanem azt mondják,
hogy egyébként ez így helyes. Ez immáron gondolkodás, mentalitás, felfogás közötti egyre
élesebb különbség.

Úgy gondolom, van, aki a szegregáló iskolában látja a helyes megoldást. S most, hogy
ismét bejártam az országot – most éppen e program kapcsán –, millió véleményt hallva, egye
markánsabban érzem annak megnyilvánulását, hogy jó, amit mond, szeretjük, miért nem
beszél a többségi gyermekek tudáshoz való jogáról – így. Tehát amikor mi arról beszélünk,
hogy hogyan lehet például halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket felzárkóztatni, hogy
ebben az integrációnak milyen szerepe van és lehet, akkor világosan, nem félreérthetően és
tudatosan látom, hogy hol kérdésként, hol véleményként, még csak nem is bántásként, hanem
meggyőződésként az jön elő, hogy márpedig egy oktatáspolitikának kötelessége a többségi
gyermek tudáshoz való hozzáférési jogát biztosítani, és ha azt csorbítja valami, akkor ez
egyébként, megfordítva a fogalmat, éppúgy szegregál. Úgy látom, ez egyre világosabban
kibontakozó, én többnek nevezném, mint vitának; ebben én világosan szeretném letenni a
garast, nyilván most egy szakmai társaság előtt, de ez a társadalom nyilvánossága elé való
vita. Ezt nem lehet úgy, úgymond, eldönteni, hogy mi, egy törvényben nevesített testület majd
becsukjuk az ajtót, aztán 11:9 arányban valamit megszavazunk.

Ez a magyar társadalomra tartozó és a jövőt leginkább befolyásoló egyik kérdés. Én
egyértelműen és világosan a deszegregáció következetes végigvitelének vagyok a híve, ez
várható tőlem. Az várható, hogy keresem ehhez a pedagógiai szakmai eszközöket. Szívesen
vállalom a vitát azokkal, akik az előbb elmondott álláspontra helyezve gondolják a magyar
oktatás- és közoktatásügy, a gyermek jövőjét biztosítani. Szembe fogok menni velük. Van, aki
azt gondolja, hogy ez önmagában csak – az általam olyan fura csengésűnek tekintett
kifejezéssel – a többségi társadalom védelméért való fellépés. Ez annyiban feltétlenül
figyelemreméltó, hogy én jártam olyan városokban, falvakban, ahol ezen fogalom szerint a
kisebbségi társadalomhoz tartozók – mondjuk ki világosan, a cigány emberek közössége, akik
egyébként egy városrészben laknak, hadd ne mondjam, gettóban – ott tartanak, hogy nem
akarják a gyermeküket abba az iskolába járatni, ahol az előbb említett fogalomrendszer
szerinti többségi társadalomhoz tartozókkal együtt járnának a gyermekeik. Nagyon fura volt
bemenni öltönyben, nyakkendőben Tiszafüred két cigánytelepének egyikébe. Ott töltöttem
egy délutánt, voltam a házakban, beszéltem édesanyákkal és férfiemberekkel. Az élményeim
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tehát nem tanulmányokból vagy elméleti jegyzetekből valók. Fennhangon folyt a beszélgetés
– ami nem azt jelenti, hogy ordibáltak velem –, és azt mondták, hogy márpedig nem, és mi
majd a szomszéd gyerekével fogunk egy iskolát alkotni.

Mindezt csak azért mondom, hogy a tisztelt tanács világosan lássa az álláspontom.
Történészként és miniszterként egyaránt úgy gondolom, hogy ez Magyarországot negyed
évszázadon belül nem zsákutcába, hanem tragédiába viszi. A feketeiskola és a fehériskola
előbb-utóbb feketepadot meg fehérpadot hoz, a feketepad meg a fehérpad pedig előbb-utóbb
fekete- meg fehér-villamosszerelvényt hoz. Ha ezt hagyjuk, a kisebb közösségek egy idő után
megszokják, mások pedig proponálják. Én ezt nem akarom és élesen szembemegyek vele. Az
oktatásügy e tekintetben teljes megoldást nyújtani nem képes, oktatásügy nélkül pedig
semmilyen megoldás nincs. Aki a romatársadalom problémáinak megoldását kizárólag az
oktatásügyben gondolja megtalálni, az téved, aki a romatársadalom problémáit az oktatásügy
nélkül akár szociális, akár más alapon kívánja megoldani, történelmi hibát vét. Ezért az
oktatásügybe ilyen értelemben beruházni nélkülözhetetlen, mindig ágálni fogok mellette. Ezt
a vitát pedig úgy kell lefolytatni, hogy mindenki tudhassa, mit mond az oktatási tárca
vezetője, miközben látom a nem megtévelyedett, hanem a nagyon világosan egy nézőpontot
képviselők álláspontját. Erről érdemes és fontos vitatkozni.

Végezetül a tizenkét évfolyamos egységes iskola kérdéséről szólnék. Köszönöm
Nahalka István szavait, mert az oktatási kerekasztalnak a viták sodrában ha egy kicsit
megkésetten is, de ez lett az álláspontja. De itt van egy másik kérdés is, hogy az összes létező,
jelenleg is meglévő iskolaszisztémák közül a tizenkét évfolyamos a legdrágább. Szakmai
értelemben álljunk ki mellette – én így teszek –, de tudni kell, hogy ez a minőségibb és
drágább megoldás. A feladványnak olyan megoldása nincs, hogy válasszuk a jobbat, de
ússzuk meg olcsóbban. A Pénzügyminisztérium emberei abba nem fognak beleszólni, hogy a
rendelkezésre álló összeget milyen módon és hogyan csoportosítjuk. Ők úgy gondolkodnak,
hogy nekik kell teljesíteni egy bizonyos, egyre inkább csökkenő hiányszintet, ez ezekben az
években 3 százalék körül lesz, de hogy a mi költségvetésünk hogy áll össze, az őket
egyáltalán nem érdekli. Ez viszont a másik oldalról egy lehetőség a számunkra, mert ha én azt
mondom, hogy a 2.4. mínusz ennyi és ez hozzájön az 5.3-hoz, erre ők azt mondják, hogy
drága barátom, ez a ti szakmai dolgotok, mi ebbe nem fogunk beleszólni. Ám abban a
pillanatban, ha elveszek kettőt és hozzáadok hármat, ordítani fognak és le fogják húzni. Tehát
ennél tovább terjeszkedni nincs módunk. De ha olyan szakmai álláspont alakul ki, hogy
bizonyos célokra érdemes átcsoportosítani, mert másokat talán meg lehet valósítani annak a
nyolctizedéért is, akkor ez a pálya rendelkezésünkre áll. Ebben én is szívesen mutatok
nyitottságot, de, mondom, van egy bizonyos keret, amin túl nem mehetünk.

Azt kérem, hogy magunk között folytassunk egy olyan megbeszélést, ami a dolgokat
fogalmi szinten és tartalmi szinten úgy vezeti át, amiből ki fog sülni egy vélemény, egy
állásfoglalás. Tőlem csigához hasonló magatartást – amelyről nem lehet megállapítani, hogy
milyen nemű – ne várjanak. De az esélykülönbségek mérséklése kontra esélyegyenlőség és a
komprehenzív, illetve tizenkét évfolyamos iskola témakörében össze kell ülni a mi
pénzügyeseinkkel és ki kell számolni, hogy a tizenkét évfolyamos iskola prioritása mennyivel
kerül többe, és akkor majd rámutatunk egy bizonyos pontra, mert szerintem is ez az, amit itt
elővezetni érdemes. Ez egyébként egy nagyon izgalmas, ám egy programmal nem eldönthető
kérdés, de egy irányba el kell indulni.

Most mondom el, hogy a pénzügyminiszter úrral fél 4-kor van találkozóm, ezért 15
óra 25-kor fel kell állnom. A tisztelt tanács döntésére bízom, hogy az utána lévő időt hogy
osztja be. Államtitkár úr, főosztályvezető asszony és tanácsadó asszony természetesen itt
marad, velük tudják folytatni a beszélgetést, de ha úgy döntenek, hogy egy másik időpontban
találkozzunk, akkor ugyanilyen részletességgel a többi pontot is megvitathatjuk. Én a
döntésüket nem akarom befolyásolni, csak jelzem, hogy 15 óra 25 perckor el kell mennem.
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ELNÖK: A harmadik pillér következik. Csermely Péter úré a szó.

DR. CSERMELY PÉTER: Azt a megbízatást kaptam, hogy a 3. pontot foglaljam
össze, mivel a tehetséggondozás is ide tartozik. Bevezetőként szeretném megköszönni
azoknak az OKNT-tagoknak a véleményét, akik eljuttatták hozzám, valamint a Nemzeti
Tehetségsegítő Tanács tagszervezeteinek, különösképpen a Kutató Tanárok Országos
Szövetségének a véleményét.

Egy-két percig visszamennék az időben, mert két-három általános gondolatot nagyon
röviden szeretnék megfogalmazni. Ebben az országban mostanában nem szoktunk örülni
dolgoknak. Én azonban hadd örüljek annak, hogy ez a javaslat előttünk van, hadd örüljek
annak a kormányzati állásfoglalásnak, hogy ilyen nagyságrendű összeget kívánnak az
oktatásra fordítani. Ez ma még nem hangzott el, de fontosnak tartom, hogy legalább egyszer
elhangozzék.

Már hozzászólásban is és miniszter úr reagálásában is elhangzott az, hogy a
változások végrehajtása során milyen magatartást kell tanúsítani. Nagyon örültem annak,
hogy miniszter úr azt mondta, csak akkor rángatja a rendszert, ha nagyon muszáj. Én azt
hiszem, ez nagyon fontos lenne ebből a szempontból. Az oktatási rendszer jelenleg
változástúlterhelt állapotban van, és amikor olyan kifejezéseket hallok felelős vezetők
szájából is, hogy ez majd végig fog gyűrűzni, meg át fog vezetődni ide meg oda meg amoda,
akkor kicsit, hogy mondjam, ideges leszek.

Azt szeretném kérni, összefoglalva, hogy a lehetséges jogszabályi változtatások
minimumát próbáljuk meg belőni, és a lehetséges jogszabályi változtatások minimumát úgy
próbáljuk meg belőni, hogy na, akkor hogyan lesz ebből változás. Hát úgy lesz változás, hogy
győzzük meg az embereket vitában. Bízzunk a tanárokban, hogy ők meggyőzhetők, és
pontosan ez a vitafolyamat, amely jelenleg zajlik, aminek egyik állomásánál most vagyunk,
számomra jó garancia vagy jó indítás arra, hogy ez a továbbiakban is így folytatható lesz, és
ilyen módon tudjuk ezt a kérdést kezelni.

Az utolsó általános megjegyzésem. Nagyon fontos lenne, hogy hatáselemzésekből és
koherenciaelemzésekből minél több legyen. Egy ilyen nagyon bonyolult rendszer, mint az
oktatási rendszer különböző elemeit megtámadni, megváltoztatni nem lehet úgy, hogy
rengeteg más elem ne dőljön össze, ne változzon. Tehát ebből soha nem lehet elég.

Rátérve a konkrét témára. A hozzászólók mindannyian nagyon fontosnak ítélték azt,
hogy a tehetséggondozás ilyen hangsúllyal, történelmileg is először bekerült egy
kormányszintű előterjesztésbe. Ez nagyon fontos. Nagyon fontos az, hogy ennek olyan jellegű
hosszú távú alapja, anyagi alapja is megteremtődni látszik, mint például a Nemzeti Tehetség
Alap megteremtésének a gondolata. Fontos lenne, hogy ez az alap nyitott legyen, tehát nem
csak állami forrásokat tartalmazna, hanem csatlakozni is lehetne hozzá – vannak csatlakozók
már most is vagy lennének –, és nagyon jó lenne, ha a részletek kidolgozásában is ugyanilyen
társadalmi párbeszéd folyna, mint amilyen itt folyik.

Ha már a pénzügyeknél tartunk általában, érdemes azt megjegyezni, hogy az a
tehetséggondozási stratégia, amelyik a források döntő többségét a felsőoktatásba ruházza be,
nem biztos, hogy szerencsés. Ezzel adott esetben nyilván nem sok mindent lehet tenni, de
ezen nagyon súlyosan el kell gondolkodni, mert lehet, hogy a felsőoktatásban hamarabb
jönnek az eredmények ebből, de hogy hosszabb távon hatékonyságot vesztünk egy ilyen
stratégiával, az biztos.

A második pont, amely előkerült, az átfedés lesz a tanári megbecsüléssel, de a
tehetséggondozásban is a tanár a legfontosabb. A tanár példája, a tanár egyéni törődése az,
amitől a tehetségek, amitől a kiváló képességek kibontakozást nyerhetnek. Ebből a
szempontból is nagyon üdvözölhető a minőségi bérpótlék emelése, és remélhető, hogy ebből a
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tehetséggondozó tanárok is részesedni fognak. Nagyon üdvözlendő a kutatótanár-ösztöndíj.
És amennyiben a tanári hivatás megújítására szolgáló ösztöndíj még benne van a programban
– ez néha benne van fogalmazás szintjén, néha nincs benne, úgyhogy ez nem egyértelműen
világos előttem, hogy hogyan van –, jó lenne, ha a tehetséggondozó tanárok is
bekerülhetnének ebbe a kategóriába.

Fontosnak tartottak a hozzászólók azt, hogy ne csak anyagilag, hanem idő
szempontjából is becsüljük meg a tanárokat, tehát a kiemelkedő teljesítményt nyújtó
tanároknak többletidőt adjunk. Hogyan lehet ezt megtenni? Erre konkrét javaslatok születtek.
Pályázatos módon, nem sok ember számára, 50-100 ember számára próbáljunk meg egy
alkotóévet biztosítani, egy sabbatical yeart, egy alkotóévet a közoktatásban. Tehát azok a
tanáregyéniségek, akik kiemelkedőt alkottak, lehetőséget kapjanak arra, hogy többévente –
ötévente volt a javaslat, de lehet erről vitát nyitni – legyen egy alkotóéve.

Vezessük be a pedagógiai asszisztensek intézményét ilyen módon is. Tehát megint
csak kevés számú emberrel, kipróbálásképpen, 50-100 emberrel pályázatos módon, adjuk
meg a lehetőséget a számukra arra, hogy egy pedagógiai asszisztenst rendelhessünk melléjük
adminisztratív feladatok ellátására, kísérletek előkészítésére, sok minden olyanra, ami egy
ilyen tehetséges tanáregyéniségnek a munkájában szerepet játszik.

Végzetül az intézményvezetők megbecsülése is egy külön pont, tehát hogy mennyire
tolerálják, mennyire segítik elő a tehetséggondozást az intézményükben. Érdemes lenne erre
egy díjat alapítani, ez volt a javaslat. (Dr. Hiller István egyetértően bólogat.)

A pedagógusképzés kérdései nagyon vaskosan fölmerülnek. Nyilván most általában,
mint ahogy megbeszéltük, nincs ez benne az anyagban mint csomag, de a
tehetséggondozásban nem szabad erről elfeledkezni, mint ahogy vannak is erre jelenleg
programok; ezt kell kibővíteni.

Két, illetve három dologgal kapcsolatban vitás, illetve ellentmondásos vélemények
fogalmazódtak meg. Ebből az egyik a tehetséggondozó intézményhálózat bevezetése, illetve
annak gondolata volt. Én itt hadd húzzam alá azt, hogy ebből a szempontból a hálózat nagyon
fontos. Nemcsak azért, mert én hálózatkutató vagyok, és ez a vesszőparipám, hanem azért,
mert ezek a tehetséggondozó intézmények nemcsak úgy képzelendők el, hogy ők begyűjtik a
tehetségeket, adott esetben hátrányos helyzetű tehetségeket is, és ott gondozzák őket, hanem
úgy képzelendők el, hogy ezt a tudást átadják egy hálózatban más iskolák számára is. Én így
érzem ezt a rendszert integrálva az egész rendszerbe, és nem szegregálva, nemcsak diákok,
hanem intézmények szintjén sem. Ez fontos. Ily módon valósulhat meg egy érzékőrzés mellett
az érték átadása is a többi iskola számára.

Nagyon fontos, hogy beleértsük ebbe az egész rendszerbe – mint ahogy beleértjük,
csak nincs benne a megfogalmazásban – a gazdagító programokat, civil szervezetekkel
együtt, a kistelepülések tehetségkeresését ott, azon a helyen, és beemelésüket ezekbe a
programokba. Ez nem fogalmazódott meg ebben a nagyon tömör programban, de fontos, hogy
beleértsük.

A második pont, ahol kérdések fogalmazódtak meg, vagy inkább talán egy javaslat,
hogy az Arany János tehetséggondozó program hosszú időre tekint most már vissza.
Elérkeztünk oda, hogy egy hatáselemzést átfogó módon megejtsünk, életpálya-elemzés
szintjén: tehát mi lett azokkal a gyerekekkel, akik ott voltak? S visszatekintésként mit
érdemes javítani, változtatni a programon annak érdekében, hogy ezek a tanulságok vagy
ezek a kimenetek még fontosabbak, még jobbak legyenek?

Utolsó előtti megjegyzés. Az anyag logikájából következően a kollégium és a
tehetséggondozás egybekerült. Van közös metszet, nagyon fontos ez a közös metszet, de
nyilván nem szabad azt gondolni, hogy a kollégiumi program tehetséggondozási program.
Senki nem gondolja ezt, csak szerettem volna megemlíteni, mivel vélemények voltak ebben a
témában.
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S végezetül: mint ahogy mindenhol, itt is nagyon fontos a média. Vagyis hogy a
tehetségeket, a tehetségeket gondozókat, a kiváló példákat mutassuk be. Be fogjuk mutatni,
csak ezt is el kellett mondjam, mert a vélemény megjelent.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? Nahalka István!

DR. NAHALKA ISTVÁN: Ahogy már írásban is megtettem, én szeretnék sokkal
keményebben fogalmazni ezzel a bázisintézmény-hálózattal kapcsolatban. Feltettem
magamnak a kérdést – és ebben a pillérben is szerepel –, hogy vajon ez a leírás kiket-miket
takar. És nem tudok más választ adni rá, csak azt, hogy a jelenlegi elitiskolákat. Ez nem
pedagógiai szakkifejezés, csak mindannyian tudjuk, hogy mit értünk alatta. A részleteket is
leírtam, ez elolvasható.

Ma Magyarországon az elitiskolák nem a tehetség nevelésének helyei – jó, ha ezt
tudjuk, ezt adatok bizonyítják egészen pontosan. Tehát teljesen indokolatlan ezeknek az
iskoláknak bármiféle külön támogatása, arról már nem is beszélve, hogy ez teljesen
ellentmond az előbb tárgyalt pillérünknek, tehát a szelekció, esélyegyenlőtlenség kérdése
kezelésének, mert éppen azokat az iskolákat fogjuk támogatni, amelyek élen jártak abban,
hogy az esélyegyenlőtlenség problémáit nehezebben lehessen megoldani Magyarországon. Én
tehát nagyon határozottan nagyon rossz pontnak tartom ennek a bázisintézmény-rendszernek
a létrehozását.

Picit az Arany János programban is tamáskodnék. Az ezzel kapcsolatos kutatások
során ugyanis, amelyek ezzel kapcsolatosan folytak, felmerült néhány probléma ezzel
kapcsolatban. Egyrészt a vidéki gyerekeknek hátrányos helyzetűként való kezelése nem
indokolt a rendelkezésre álló kutatások alapján; másról van szó akkor, amikor a vidéki
gyerekek rosszabb eredményeket érnek el a legkülönbözőbb mérésekben. Másrészt az, hogy
kik kerülnek be ebbe a programba, a kutatások alapján szintén egy problematikus része a
dolognak. Azonkívül az is problematikus része, hogy éppen azon, úgynevezett elitiskolák
kapták meg ezeket a feladatokat, amelyek az előbb mondottak alapján nem a tehetségek
nevelői. És még az is probléma ebben az egészben, hogy tulajdonképpen nem tudjuk, hogy
ezek a gyerekek egyébként nem jutottak volna-e el amúgy teljesen normálisan, ilyen
intézményhálózat nélkül is a megfelelő helyekre, ahol ki lehet bontakoztatni a tehetségüket.

Én tehát inkább tamáskodnék ebben az ügyben. Magam nem tudok teljesen
egyértelmű képet kialakítani erről. Azzal egyetértek egyébként, hogy valóban jó lenne sokkal
tisztább képet kialakítani róla, tehát kutatni kellene ezt. S ha már ezt a mondatot kimondtam,
akkor hadd tegyem hozzá azt az általános véleményemet, hogy számomra rendkívül riasztó,
hogy ebből az egész programból, úgy, ahogy van, az oktatáskutatás kimaradt. Ez a szó, hogy
„kutatás”, azt hiszem – bár nem vagyok benne száz százalékig biztos –, nem szerepel benne;
érdemi módon biztosan nem szerepel benne.

ELNÖK: Hadházy Tibor!

DR. HADHÁZY TIBOR: Elnézést kérek, ha ismétlés is elhangzik, esetleg elhangzott
már az, amit nagyon röviden mondok, amíg rövid időre kiszaladtam a parkolási helyzetemet
rendezni.

Én is szeretnék megfogalmazni egy értékítéletet az előterjesztéssel és a vitaanyaggal
kapcsolatban. Az öt pillér kiemelése és az ezen belül megfogalmazott súlypontok jelentős
mértékben javították az anyag színvonalát, minőségét, és zömmel kigyomlálásra kerültek
belőle azok a fogalmazásbeli, terminológiai problémák, amiket nyilván többen is szóvá tettek.
Ez jelentős előrelépés.
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A harmadik pillérnél értem ugyan a tehetséggondozás és a kollégiumok
infrastrukturális fejlesztésének összekapcsolását, de egy picit erőltetettnek érzem, mert a
tehetséggondozás nagyon hosszú folyamat, amelynek az oktatás-nevelés minden fázisának
részét kell képeznie. Így tehát ennek a pillérnek a súlypontjaiban is, amely elsősorban látens
módon a közoktatás felsőoktatási vagy második szakaszára, illetve a felsőoktatásra és az
azután következő időszakra kínál lehetőségeket, amelyekkel egyetértek és amiket
támogatandónak érzek. Szeretném megjegyezni, hogy a tehetséggondozás gyakorlatilag az
óvodában kezdődik, pontosabban ott is szükség van tehetséggondozásra. Az iskolai oktatás
során szükség van a szakkörök, az órán kívüli tevékenységek rendszerének megjelenítésére,
valamint annak végiggondolására, hogy a tanárképzés Bologna-struktúrájának végigvitele
utáni tapasztalatok hogy fognak hatni erre az elképzelésre. A tanárképzés Bologna-
struktúrájában második tanárszakként megjelenik a tehetséggondozó tanár mint képzettség –
persze tudjuk, hogy minden tanárnak egyben a tehetséggondozás is feladata – s itt talán
lehetne utalni arra, hogy amikor kikerülnek, akkor őket a közoktatási törvény és más
rendelkezések korrekcióját képező eredményként státuszok várják az iskolákban.

ELNÖK: Trencsényi László!

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Hipokrízis lenne a harmadik pillérben nem szólni az
alapfokú művészetoktatás tündökléséről és bukásáról. Nem lehet eltitkolni, hogy itt volt egy
fellendülés, most pedig a kormányzat finanszírozási okok miatt gyömöszöli vissza a kályhába
azt a lángot, ami a művészetoktatással fellobbant. Lehet, hogy helyesen teszi, de
hipokrízisnek érzem, hogy erről itt nem esik szó. Mellesleg az, hogy az egységes iskola nevét
elorozva közismereti iskola és művészeti iskola típusú egységek jöttek létre, megtestesítette a
szegregációt. Délelőtt még ott van a csóró az iskolában, délután viszont már napközibe se
juthat be, mert a művészetoktatási intézmény használja ugyanazt az infrastruktúrát. A
művészetoktatással kapcsolatos intézményfejlesztés – s ezt én mondom, Bruckner Szigfrid,
akinek a művészetoktatás mellett kellene állást foglalni – tehát segítette a szegregációt. Ha ez
a fajta művészi tehetségfejlesztés a puha közművelődési tartományban és nem a kemény
iskolarendszerű technológiában valósult volna meg – lábjegyzet: általános művelődési
központban –, az nem okozta volna ezt a társadalmi feszültséget, s bizonyos értelemben még
olcsóbb is lett volna, hiszen a közművelődési normatíva köztudottan olcsóbb és nem kelt hiú
reményeket, mint keltett az a néhány boldog év, amikor a művészetoktatás fellendült.

A tanulmányi versenyek tartalmi fejlesztése című mondatba minden belefér. Az is,
hogy tökéletesebbek legyenek a tesztek, és valamilyen új típusú konstrukció megalkotása is.
Vass Vilmos nyilván el fogja mondani a negyedik pillérnél, hogy ha van nyolc
kulcskompetencia, akkor a kompetenciák integrált egységek. S akkor még ráérünk az integrált
természettudományos oktatásról gondolkodni, de a versenyrendszerben érdemes lenne ezeket
a kulcskompetenciákat megjeleníteni. Ebben az esetben elhiszem, hogy tartalmi fejlesztés
van. Megint csak azt mondom, hogy ne legyünk hipokriták. Az OKNT kemény orrba verést
kapott akkor, amikor a dráma OKTV-ért szót emelt, és a tanév rendjében változatlanul nincs
dráma OKTV, mert ez azért nem olyan igazi tanulmány.

ELNÖK: Köszönöm. Szebedy Tas!

DR. SZEBEDY TAS: Köszönöm Trencsényi Lászlónak a művészetoktatással
kapcsolatos megjegyzését, mert ezzel megkönnyítette a hozzászólásom. A „minden gyerek
tehetséges” mondat, amivel a harmadik pillér kezdődik, igen sánta lenne akkor, ha a
művészetoktatás kimaradna a tehetségfejlesztésből.
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Én is számítottam némi vitára az elitiskolának csúfolt bázisintézmény-hálózattal és a
tudatos vagy nem tudatos szegregáló intézményhálózattal kapcsolatban. Igenis van egy
nagyfokú társadalmi igény olyan intézménytípusokra, amelyek a tanulási képességgel már a
korábbi életkorban rendelkező gyerekek számára lehetőségeket biztosítanak. Hogy ezt ingyen
kell csinálni vagy pénzért, az persze komoly vita tárgyát képezheti, de azt, hogy ne létezzen
olyan intézménytípus, amelynek feladata a tehetséggondozás, én még a kutatások
eredményeivel szemben is vitatom és azt gondolom, hogy a gyerekkel együtt a víznek a
kiöntése az, ha letagadjuk, hogy ilyenfajta próbálkozás van. Inkább annak a megvizsgálásával
értenék egyet, hogy a teljes intézményhálózaton belül melyek azok, amelyekben a
tehetséggondozás nyomai fellelhetők. Ez viszont kutatás nélkül nem megy – ebben teljesen
egyetértek Nahalka Istvánnal –, és a kutatásnak arra kell irányulnia, hogy mik a
tehetséggondozás nélkülözhetetlen feltételei, mi az eszköztára. Feltételezem, hogy az
elitiskolának csúfolt iskolakötegben több olyan pedagógus is található, aki ezen a területen
jobban képezhető vagy hamarabb jut el a tehetséggondozás kitűzött 160 ezres céljáig. Én ezt
gyönyörű célkitűzésnek tartom, de ez 470 millió forintból valószínűleg az én nyugdíjas
koromig nem lesz megvalósítható.

Az egész programmal kapcsolatban szeretném erősíteni azt, amit a témagazdánk
említett, mert óriási lépésnek tartom. A szakmán belül a felsőoktatásban és a középoktatásban
nyilván van egy ellenérdekeltség és a társadalmi vélemények ütközhetnek, de óriási dolognak
tartom, ha az öt pillér között a tehetséggondozás a korábbi időszakokkal szemben meg tud
jelenni, és a kutatások meg fogják erősíteni, hogy ilyen van, létezik és vannak olyan
intézmények, amelyekben elindítható ezek működtetése. Köszönöm.

ELNÖK: Javaslom, adjuk meg miniszter úrnak a lehetőséget, hogy reagáljon az
elhangzottakra. (Dr. Vass Vilmos: Előbb hadd mondjak a tehetséggondozáshoz néhány szót!)
Parancsolj!

DR. VASS VILMOS: Csak azt szeretném elmondani ehhez a témához, kapcsolódva
mint referense a tartalmi fejlesztésnek, hogy nem tudok elképzelni olyan iskolát, amelyben ne
folyna tehetséggondozás. Tudniillik minden gyermek valamely területen, valamilyen
kompetenciaterületen, valamiben tehetséges. Az viszont nagyon kardinális kérdés, hogy a
pedagógiai kultúra, a pedagógiai módszertan alkalmas-e arra, hogy ezt a fajta differenciált
tehetséggondozást és tehetségfejlesztést segítse. És innentől kezdve életveszélyesnek tartom
azt, hogy megkapja egy iskola azt a címkét, hogy ő tehetséggondozó, amikor ez a lehető
legtöbb helyen, az összes iskolában működik. Ezek az adatok viszont, amelyeket mondtam,
ezek az érvek kutatásokkal alátámasztott dolgok.

Köszönöm.

ELNÖK: Miniszter úr, kérhetjük?

DR. HILLER ISTVÁN miniszter: Hogyne! Miközben egy pontban láthatóan
koncepcionális ellentét, az egész ügyben viszont, ha jól érzékelem, teljes egység van. Teljes
az egység abban, hogy az OKNT megszólalt tagjai helyeslik, hogy ebben a pontban a
tehetséggondozás nagy témaköre kiemelten szerepel, hogy ez egy önálló pillér, és hogy annak
lebontása itt jelentős összegekkel megtörténik.

Minthogy egy partneri viszonyhoz minimum két fél kell, tisztességes az én részemről
is, ha, ahogy ezt Csermely professzor elmondta, mi is megköszönjük azt az együttműködést,
amelyet nyújtottatok. Szerintem ez egy jó beszélgetés, hosszú és sikeres együttműködés
kezdete. Én abban vagyok érdekelt, és azt mondhatom, az egész társaságom, hogy ez
folytatódjék, és próbáljuk a legjobbat kihozni ilyen értelemben közös tehetséggondozásban.
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Annak nincs vagy csak nagyon erőltetetten lenne csak koncepcionális vonása, hogy a
kollégiumok és a tehetséggondozás egy pillért alkot. Javaslom, hogy ezt inkább szerkesztési
kérdésnek tekintsük, mint tartalminak; erre különösebb időt ne vesztegessünk.

Arra persze igen, hogy miközben a felsőoktatási kollégiumokról nagyon sok szó volt,
és nagyon sok minden történt – itt azért ezrével adtuk át az utóbbi két évben a felújított és új
felsőoktatási kollégiumi férőhelyeket, és még az elkövetkező másfél évben 8 ezer fog
elkészülni –, addig a középiskolai kollégiumokról szinte egyáltalán nem esett szó. Ez adódik
abból, hogy a felsőoktatási intézmények autonóm intézmények, míg a közoktatási
intézmények fenntartókhoz kapcsolódnak. Egy fenntartónak – döntő többségében most
önkormányzatról beszélünk – a gondolkodását kell tudni érteni: nem érdekelt abban, hogy egy
olyan épület karbantartása, korszerűsítése történjen meg kevéske pénzéből, amely épületbe,
biztos, hogy nem az ő településén lakók laknak, hiszen attól kollégista valaki, hogy egy másik
településen lakik. Így aztán ezt más alapokra kell tudni helyezni. Ha akár normatívan, akár
bármilyen, a fenntartóhoz juttatott pénzzel próbálnánk ezt a dolgot megoldani, 9:1-hez
mondom, hogy nem lenne belőle semmi. Mert nem kerülne oda arra a célra, amire egyébként
szánnánk, ezért van itt egy másfajta megoldás.

(Dr. Szüdi Jánoshoz:) János, arra kérlek, hogy a fölmerült problémát – elitiskola és
tehetséggondozás, hogy egyáltalán nem feltétlenül tehetséggondozó az elitiskola – ezt ti
járjátok körbe, és mondjál nekem erről valamit. Értem persze, amit mondtok: attól, hogy
valaki elitiskolának tartja, nevezi magát, vagy éppen a környezete tartja annak, az messze
nem biztos, hogy a tehetségeket nevelő, ilyen értelemben Eötvös-kollégiumi felfogású
intézmény, hanem elitnek nevezhető az is, hogy kimondottan a legjobb módú családok
gyermekei által részben fenntartott… (Közbeszólások.) – értem, értem, értem. Én a
tehetséggondozás mellett vagyok, ezt próbáljuk beépíteni.

Abban is egyetértek, hogy persze hogy nincs olyan iskola, sőt, ha a tanár jó, akkor
nincs olyan pedagógus, aki tehetséggondozással ne foglalkozna. Ezért ne különböztessünk
meg tehetséggondozó meg nem tehetséggondozó iskolát, csak jót meg rosszat. És ha jó, akkor
ez a funkció ebben benne van.

Az alapfokú művészeti oktatásról szeretném, ha egyszer egy külön napirendi pontban
beszélne az OKNT. Mert itt a történetben, miközben érzem a kritika jogosságát – egyébként a
tartalma is megvan –, van egy olyan rész, amiről nem szokás beszélni, és nem tudom
megállapítani, hogy hány százaléka, de ha erről beszélünk, akkor ne hagyjuk ki. Itt éppen
azon megnyílt állami forrásokból, amelyek eredendően az alapfokú művészeti oktatás célját
szolgálták volna, nem kevés leleménnyel, ha nem is az egész rendszer, de a rendszernek egy
részében jelen levők egyáltalán nem művészeti tevékenységre rátelepedtek, leszívták ezt a
pénzt, miközben a célt semmilyen módon nem szolgálták. Hogy mondjak valamit: mondjuk, a
zenei oktatásnál nyilvánvalóan nincs kétségem efelől; de amikor valaki a tánciskoláját
művészeti oktatásnak föltüntetve, állami normatívát kíván ennek megvalósításához, akkor
álljon meg a menet! Tehát egy monitoring, ennek az ellenőrzése feltétlenül szükséges, hogy
arra a célra valósul-e meg, amire.

Szeretném, János, ha behoznátok a legfrissebb számokat, merthogy tudniillik arról van
szó, hogy durván 860 intézményből emlékeim szerint 680-egynéhány az, amelyik jelenleg is
immáron elnyerte, megkapta az alapfokú művészeti oktatáshoz járó normatívát, ez pedig több
mint 90 százaléka azon intézményeknek, amelyek kérték az akkreditációt. A nagyobb rész a
680 és a 860 között olyan, aki nem vállalta, hogy őt áttekintsék. (Dr. Trencsényi László:
Ebben teljes az egyetértés, nem erről beszéltem.) Világos. Tehát ott nem arról van szó ám,
hogy akkor itt valamilyen módon, így-úgy technikával az alapfokú művészeti oktatás
megrágása folyik, hanem egy olyan rendszer kerül kialakításra, elismerve egyébként létező és
működő hibáit, amely döntő többségében színvallásra kényszerítette az intézményeket, és a
korábban számszerűsített alapfokú művészeti oktatási intézmények ennyi százaléka nem
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vállalta, hogy megméresse magát. Nem vállalta, hogy ezt a tesztet magára vegye, mert akkor
kiderül az, ami esetleg kiderül – mert mást nem tudok föltételezni, hogy miért nem vállalta.
Akik viszont vállalták, több mint 90 százalékos arányban elnyerték az alapfokú művészeti
oktatásra járó normatívát. Szerintem ez fontos.

Na, most itt állunk a Rubiconnál. Én készséggel hajlandó vagyok minden megoldásra
az elkövetkező két pillér kapcsán. Szerintem teljesen mély és jó – nekem legalábbis –, őszinte
beszélgetésnek vagyok a része. A financiális vonzatú dolgokban, az 5. pillér kapcsán azt
gondolom, hogy az én szavam nélkül nem nagyon fog menni a dolog, ahhoz én kellek.
Minden szeretetem, barátságom Jánosé, de itt olyan pénzekről kell dönteni, ami egy
miniszternek a kompetenciája. A kompetenciáról jut eszembe a 4. pillér. Azt szerintem, bár
szívesen itt lennék, de nélkülem is meg lehet beszélni. Ez tehát az egyik.

Vagy úgy dönt az OKNT, hogy akkor most itt, kétharmadnál a mai beszélgetést
fölfüggesztjük, találunk a nagyon közeli jövőben egy időpontot, és folytatjuk; vagy úgy, hogy
nekem éppen egyébként financiális ügyekben – nyilván, ha a pénzügyminiszterrel tárgyalok –
ott kell lennem. Ha úgy dönt az OKNT, hogy folytatjátok és befejezitek, akkor János, Márta,
Bori itt maradnak. De ezt én nem akarom sem rátok erőltetni, sem megkerülni a dolgot. Ez a
helyzet.

ELNÖK: Akkor cseréljük meg a napirendi pontokat, ameddig még itt tudsz maradni?

DR. HILLER ISTVÁN miniszter: Már nem tudok maradni, fél 4 elmúlt, néhány perc
múlva a Pénzügyminisztériumban kellene lennem.

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Minden perc késés mínusz egymilliárd forint az OM-
nek! (Derültség.)

DR. HILLER ISTVÁN miniszter: Tudom, hogy a dolog vicces, csak hót komoly.
Mondjátok meg, hogy mit döntöttetek. Én programot is hajlandó vagyok kisöpörni a
naptáramból – persze parlamentet nem –, hogy folytassuk. De ha úgy gondoljátok, államtitkár
úrral folytassátok a beszélgetést. Én mindent el tudok fogadni és őszintén mondom, nagyon
szívesen jövök, de most nem tudok tovább maradni. (Dr. Hiller István távozik az ülésről.)

ELNÖK: Praktikus tapasztalataim alapján mondom, hogy ne halasszuk máskorra, mert
nem fogunk közös időpontot találni, de kötelességem megkérdezni a ti véleményeteket is. Ha
mégis úgy döntünk, hogy most befejezzük, akkor rögtön kell találnunk egy új időpontot.

DR. CSERMELY PÉTER: Úgy látom, többen távozni készülnek. Nagyon fontosnak
tartanám, hogy ezt ilyen körben folytassuk, ezért azt javaslom, hogy találjunk egy új
időpontot.

DR. SZÜDI JÁNOS szakállamtitkár: A másik bizottságban – amelyről Trencsényi
Laci is beszélt – az látszik kikristályosodni, hogy alapvetően pedagógiai technikákat kell
találni a problémák megoldására. Mint jogász próbálok mindenkit lebeszélni arról, hogy a
törvényben benne lévő szövegekhez hozzátegyük: „ezt meg kell tartani”. Persze egy-két
dolgon, például a szegregációs szabályokon vagy a körzethatárokon kell változtatni, hogy
érthetőbb legyen, de higgyétek el, ez nem rajtam múlik. Megpróbálunk mindent megtenni a
törvénykezés elkerüléséért, mert az megint csak a felszín lenne. Itt alapvetően pedagógiai
megoldásokra van szükség. Ti is el tudjátok mondani, hogy mindig a továbbképzés, a
pedagógusképzés, a programok, a művészet, a sport és hasonló dolgok kerülnek előtérbe.
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Abban gondolkozunk, hogy legyen egy tehetséggondozó kerettanterv – ilyen készül is
–, mert most vannak önmagukat tehetséggondozónak kikiáltó iskolák, amelyeknél viszont
nincs ténylegesen mérhető szakmai tartalom. Azt szeretnénk elérni, hogy azokban az
iskolákban, amelyek ilyen kerettanterven dolgoznak, például a halmozottan hátrányos
helyzetű gyerekek bejutásához legyen egy külön iskolai program, amely támogatja azt, hogy
ezek a gyerekek ide bejuthassanak.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Mivel általában csütörtök a felszentelt napunk,
javasolom, hogy jövő csütörtökön, április 17-én találkozzunk legközelebb. 11 óra mindenki
számára megfelel? (Igen.) Akkor április 17-én 11 órakor találkozunk. Természetesen
bármilyen változásról időben értesíteni fogunk mindenkit.

Köszönöm szépen a megjelenést, az ülést bezárom.

(Az ülés végének időpontja: 15 óra 46 perc)

Dr. Loránd Ferenc
az OKNT elnöke
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