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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 10 perc.)

DR. LORÁND FERENC – a továbbiakban ELNÖK: Jó napot kívánok! Meglehetősen
bizonytalan akcentussal megnyitom az OKNT mai ülését, ami látom, hogy Mihály Ottónak
mélységes csalódást okoz. (Dr. Mihály Ottó: Hát abban bíztam, hogy tényleg nem nyitod meg.
– Derültség.) De hát azért eléggé neccesen nyitottam meg, lévén, hogy Trencsényi László és
Závodszky Géza lemondó nyilatkozata a mai ülésről nincs birtokunkban, tehát várhatóan
megérkeznek, és akkor elegen leszünk; ezért gondoltam, hogy kezdjük el.

Egy dologról kellene napirend előtt beszámolnom: teljesítettem azt a feladatot,
amelyet az OKNT legutóbbi ülésén kaptam arra vonatkozóan, hogy a természetismeret
témakörben arra kértük a miniszter urat, hogy mindaddig, amíg az őszi konferencia, amit
terveztünk, nem ül össze, ne hozzon azzal ellentétes, azt fölöslegessé tevő intézkedést. Meg is
tetszettek kapni ezt a levelet.

Még adós vagyok azzal – mert közben egy hét szabadságon voltam, aztán meg vidéki
iskolákban –, hogy melletted, Péter, társelnökként személyesen felkérjem Kertész urat, de ez
pillanatokon belül meg fog történni.

Kérdezem, van-e a napirenden kívül vagy napirend előtt valamilyen kérdés vagy
felvetés.

DR. HUNYADY GYÖRGYNÉ: Meddig várunk?

DR. SZEBEDY TAS: Az előterjesztő Szüdi úr?

KOSINSZKY ZSUZSA: Szüdi úr, igen.

ELNÖK: Szüdi urat a miniszter úr kérette magához. Jó lenne tudni, hogy el tud-e
jönni, mert ha nincs itt, akkor nem tárgyaljuk.

KOSINSZKY ZSUZSA: István megkérdezi.

ELNÖK: Most elmegy és megkérdezi; akkor várjunk egy percet és eldől. (Kis szünet.)

DR. SZEBEDY TAS: Addig a napirend előtt egy tájékoztatás. A kisiskolák ügyében
van most egy elég nagy, országos kezdeményezés, most már Szili Katalin, az Országgyűlés
elnöke, illetve Arató Gergely államtitkár úr részbeni részvételével, illetve az arról szóló
gondolkodásban előrelépett. (Ambrus István: Jön egy percen belül Szüdi úr.) Tájékoztatom az
OKNT tagságát, mint a minisztérium egyik legrangosabb testületét, hogy a jövő héten, május
6-án az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeumban lesz egy nyilvános vita, amelyen
többek között államtitkár úr és reményeink szerint talán Szili Katalin is részt fog venni, és a
kisiskolákkal kapcsolatos eddigi tapasztalatokról, azok ellentmondásairól, illetve az esetleges
stratégiai váltásról fog ez a tanácskozás részben szólni. Egyelőre a minisztérium hozzáállása,
illetve államtitkár úr visszajelzése is nagyon-nagyon pozitív volt. Úgyhogy azt szerettem
volna csak, hogy tudja a tanács is.

ELNÖK: Küldtetek is meghívót.

DR. SZEBEDY TAS: Igen, küldtünk. Barlai Katival egy pályázatot is szerveztünk,
abban én mint szakmai szervezet vettem részt. A pályázatnak egyelőre úgy néz ki, hogy van
12 millió forint civil támogatása. Egy szerény kérést is megfogalmaztak a pályáztatók a
minisztérium felé: ha a civil társadalom fölmutatott 12 millió forintot, akkor igazán szeretettel
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várnák azt, hogy az Oktatási Minisztérium is valamilyen módon ehhez a pályázati körhöz
csatlakozzon. (Dr. Szüdi János megérkezik a terembe.)

A szükségességét vagy fontosságát ennek az elsősorban szakmai tevékenységet segítő
pályázatnak az adja, a létjogosultsága az, hogy az ilyen jellegű források nagyon leszűkültek,
és a kiírt 12 millió forintos nagyságrendre 270-él több pályázat érkezett be kisiskolákból. Ez
jelzi azt, hogy mennyire nincs pályázati lehetőség. Valóban óriási segítség lenne, ha akár a
minisztérium, akár a háttérszervezetei, amelyeknek van pénzügyi diszponálási lehetőségük,
ehhez a pályázathoz csatlakozni tudnának.

Köszönöm.

DR. KARLOVITZ JÁNOS: Csak annyit, hogy ennek a rendezvénynek a helyszíne a
Pedagógusok Házában, az OPK székházában lesz, a Könyves Kálmán körút 40-ben. Ez egy
olyan hely, ahova mi pedagógus szervezetek szívesen megyünk, összejövünk és találkozunk,
de az épület elég mostoha körülmények között van. Szüdi úr – aki most éppen bejött – fülének
sem árt, ha hallja, hogy az, hogy legyen a pedagógusoknak egy háza, ahol összejöhetnek,
satöbbi, egy kicsit többet érdemelne, akár központi támogatást is. Ez egy semleges hely. Szó
volt arról, hogy ez a rendezvény egy iskolában legyen, de végül is az Élőlánc ezt választotta,
mert ez az a terület, ahol a pedagógusok különféle rétegei jönnek össze tanácskozásokra.

GÖRBE LÁSZLÓ: Az érettségivel és a sztrájkkal kapcsolatban szeretném jelezni,
hogy az OKÉV részéről az hangzott el, hogy a gyerek felelős azért, hogy beérkezzen, jöjjön,
ahogy jöjjön. Én ezt azért egy kicsit meredeknek tartom, tehát ebben valami segítséget vagy
támogatást kellene adni az iskoláknak. Úgy látszik, hogy hál’ istennek a nagy érettségi
napokon nem lesz sztrájk Budapesten - ezt jónak tartjuk -, de hogy utána mi lesz, azt nem
tudják megmondani.

DR. SZEBEDY TAS: Ha ehhez szabad szintén napirend előtt hozzászólni, tény, hogy
az iskolák többsége, ahol megoldható a közlekedés alternatív kiváltása, maguktól is
intézkedik ebben az ügyben. De elképzelhető, hogy ha mondjuk a vasúti dolgozók és a BKV
egyszerre nyújtana be nagy létszámú érettségi tárgyak idejére valamiféle kezdeményezést,
akkor az a tény, hogy a közlekedés mindenkinek magánügye és nem számít elháríthatatlan
indoknak, énszerintem nem méltányos. Márpedig egy ilyen állásfoglalást kaptunk, hogy az
nem elháríthatatlan ok.

DR. SZÜDI JÁNOS: Kitől kaptatok ilyen állásfoglalást? Mert ilyen állásfoglalás
innen ki nem ment.

DR. SZEBEDY TAS: Hát szerintem az Oktatási Hivataltól kaphattuk.

DR. SZÜDI JÁNOS: Ez nem létezik, nem ezt kaptátok.

DR. SZEBEDY TAS: Akkor mit kaptunk?

DR. SZÜDI JÁNOS: Azt kértük az intézményvezetőktől, hogy próbálják
megszervezni… (Dr. Szebedy Tas: Erről beszélt Laci.) a gyerekek ott lakását, esetleg
családoknál való elhelyezését és a szülők bevonását az esetleges utaztatásba. Én ilyen
közleményt láttam és írtam alá.

GÖRBE LÁSZLÓ: Ezt kaptuk meg.
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DR. SZÜDI JÁNOS: Mert egyébként a kormányrendeletben pontosan az van benne,
hogy elháríthatatlan oknak kell tekinteni a közlekedést; ez van benne a vizsgaszabályzatban,
hogy amennyiben a gyerek nem tud beutazni, az természetszerűen nem róható fel neki. Ez
kormányrendeletben van benne.

DR. SZEBEDY TAS: Ezen nagy vita volt az iskolák körében. Nagyon köszönöm, és
ezt ha szabad hiteles forrásnak tekinteni, akkor…

DR. SZÜDI JÁNOS: A kormányrendeletet kell hiteles forrásnak tekinteni, nem
engem. Én csak idéztem az érettségi vizsgaszabályzatot.

DR. SZEBEDY TAS: Természetszerűleg magunktól így értelmeznénk.

GÖRBE LÁSZLÓ: Az OKÉV-ben ez hangzott el tájékoztatásként.

DR. SZÜDI JÁNOS: Meg fogjuk kérdezni, hát ilyen nincs. Ha nem megy a vonat,
akkor mi az elháríthatatlan ok? Hát ez az.

DR. SZEBEDY TAS: Ez az, hogy nem tud eljutni a helyszínre. Nagyon szépen
köszönöm, érdemes volt ezt fölhoznunk.

DR. SZÜDI JÁNOS: Megkérdezem Péteréktől, mert nem tudom, ki mond ilyen
csacskaságot. Az is elháríthatatlan ok, ha késik a vonat, és a gyerek visz egy igazolást, hogy
nem tudott odamenni, mert arról nem tehet a gyerek. Én is Ceglédről utazom 15 éve. Ha
feleúton megáll a vonat és közlik velünk, hogy majd öt óra múlva megy tovább, akkor erről ki
a fene tehet?

ELNÖK: Hát bejössz gyalog.

DR. SZÜDI JÁNOS: Igazad van. (Derültség.)

DR. SZEBEDY TAS: Ezzel együtt azt gondolom, hogy az intézmények döntő
többsége meg tudja oldani és nyilván a gyerekek érdekében megoldja a plusz szervezéseket,
és erről elég sok helyről tudunk. Remény van arra – ezt csak megnyugtatásképp mondom –,
hogy talán pont a legveszélyesebb, az első három érettségi nap úgy tűnik, hogy kiesik ebből;
az lett volna a legtragikusabb.

DR. SZÜDI JÁNOS: Mi is készültünk egyébként pótnapokkal, szombat-vasárnappal,
mert ilyenkor pótnapokat kell kiírni. Úgyhogy kopácsolok is és ti is ezt tegyétek, hogy ne
legyen semmi gond. Volt egy közlemény, amelyben a társadalmi szervezetek megkérték az
utaztatási vállalatokat, hogy ha nekik is van gyerekük, akkor hagyják leérettségizni.

Ebben bízunk, hogy csak van a MÁV-nál is egy érettségiző gyerek. (Dr. Hunyady
Györgyné: Nyilatkoztak a MÁV-nál, legalábbis a VDSZ, hogy nem fognak sztrájkolni.) Csak
azt nem tudják, hogy ez május, júniust jelent, ők azt hiszik, hogy… (Dr. Szebedy Tas: Igen,
hogy ez három vagy öt nap. Jó, de mondjuk az tény, hogy az első három nap lenne a
legnagyobb veszély, vagy inkább az első négy.)

DR. SZÜDI JÁNOS államtitkár: Amíg a nyelvvizsgák, a német, angol, a három
kötelező le nem megy, tehát eddig kell rágni a körmünket, bár utána se lenne jó. (Dr. Szebedy
Tas: Köszönjük szépen.)
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ELNÖK: Akkor most hogy állunk létszámban? (Dr. Szebedy Tamás: Tízen vagyunk.) 

KOSINSZKY ZSUZSA: Nem határozatképes a bizottság, de még elméletileg várható,
hogy megérkezik két tag.

ELNÖK: A kérdés itt a következő: ez az elénk terjesztett javaslat nem függ, ennek az
érvényessége nem függ az OKNT határozatától. Tehát ez nem a tartalmi szabályozás körébe
tartozik, amiben a törvény nekünk egyetértési vagy pesszimista akcentussal szólva, vétójogot
biztosít. Tehát tanácskozási joggal veszünk ebben részt. Az én személyes véleményem az,
hogy ha már ennyien itt vagyunk, azért, mert ez nem éri el a 12 főt, mondjuk el a
véleményünket. Ennek közleményben lehet hangot adni, nyilvánosságot adni, és itt nem
szükséges a 12 fő jelenléte.

Megkérdezem, hogy akik itt vannak, egyetértenek-e ezzel. (Szavazás.) Köszönöm
szépen.

Akkor tisztelettel kérem Szüdi urat, mint előterjesztőt, hogy ragadja magához a
kezdeményezést.

DR. SZÜDI JÁNOS államtitkár: Nem ragadok semmit, csak ha megkértek, akkor
néhány gondolatot mondok.

Tisztelt Tanács! Remélem, hogy azért felismerhető, hogy ez a törvény az „Új tudás, új
műveltség” programot próbálja kiszolgálni azokban a kérdésekben, amelyekben törvényt kell
alkotni, mert nyilván nem áll meg itt a szabályozás, és nem mindenhez kell szabályozás. Arra
törekszünk, hogy a lehető legkevesebb jogszabályt kelljen kiadni, és általában szakmai
programokkal, pályázati és támogatási úton érvényesüljenek a dolgok.

Például a tehetségről nem szól ez a törvény, de azért nem szól, mert erre országgyűlési
határozat és kormányhatározat készül, és pályázatok, tehát nem azért, mert bárki elfelejtette
volna ezt a nagyon fontos kérdést, hanem más technikával lesz megoldva. Nem szól azokról a
szakmai pályázatokról, amelyekről nem kell hogy szóljon, mert ezek kiírásra kerülnek az Új
Magyarország Nemzeti Fejlesztési Tervben. Nyilván nem szól a nemzeti alaptantervről,
amelynek a felülvizsgálata folyik, tehát a résztvevők ezt tudják, ismerik, nem kell hogy
megjelenjen a törvényben.

Miről szól mégis? Amit a kormányprogramban és az elmúlt időszakban meg lehetett
ismerni miniszter úr jelenlétében, tehát egyrészt megpróbáljuk erősíteni azt a vonulatot, hogy
minden gyerek hozzájuthasson ahhoz a szolgáltatáshoz, amelyhez joga van. Nagyon kivételes
esetekre szabályoz a törvény, de szükséges akkor, amikor a gyereknek nincs megoldva az
óvodai felvétele, az iskolai felvétele. Tehát ez a központi szabályozás, hogy ekkor az állam
lépjen.

Miután a negyedik tanácskozáson vagyok, el kell mondanom, hogy több helyen
felvetődött, hogy ez az intézményi autonómiát korlátozza. Igen, a gyerek érdekében
kivételesen, amikor nincs hová beíratni, nincs önkormányzati feladatellátás, akkor az állam
most belép, hogy a gyereknek legyen iskolája, óvodája, de ez egy nagyon kivételes, nagyon
ritka lehetőség.

Az önkormányzati szövetségekkel délelőtt beszéltük meg, egyetértettek vele, miután
finanszírozunk, ahová a gyerek megy, oda megy a pénz is, innentől kezdve az
önkormányzatok már kevésbé voltak aggályosak.

A középiskolai felvételi eljárásnál azt, amit a bizottság is a múltkoriban támogatott,
hogy ne legyen az iskolának szabad válogatási lehetősége, ez a rendelet egyébként már
elkészült, a középiskolai felvételi rendelet, anélkül, hogy egyébként pontos törvényi
felhatalmazása lenne, most tesszük ezt meg, tehát a középiskoláknak a jövőben a már
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korábban megismert szabályozás szerinti felvételi eljárást kell majd lefolytatniuk. Ez jelenik
meg most, eddig is benne volt a törvényben, de precizírozva.

Előjött az iskolai erőszak ügye. Erre is ad egy választ a törvény. Pedagógiai
eszközökkel kell a gyerek érdekében eljárni, ezért egy iskolapszichológusi hálózat fejlesztését
sikerült elérni, aminek az lenne a lényege, hogy ígéretet kapott arra a közoktatás, hogy
kistérségenként igaz, hogy több éven át, de legalább három iskolapszichológust fogunk kapni,
és majd lesz egy miniszteri rendelet, aminek az a lényege, hogy ne a gyerek menjen az
iskolába, hanem az iskolapszichológus és általában a nevelési tanácsadás jusson el az
intézményhez, mert ez is felvetődött, hogy most a gyerekek össze-vissza utazgatnak.

Ezért volt egy bizottság, amelyik végigbeszélte az iskolai erőszak ügyét, elnök úr is
benne volt ebben a bizottságban, egyértelmű állásfoglalás született, hogy a közoktatásnak
pedagógiai eszközökkel kell választ adni az iskolai erőszakra. Amellett, hogy leszögezte a
bizottság, hogy minden erőszakot elítél, mert nemcsak tanulói erőszak van, hanem vica versa
fordítva, még a pedagógusok között is, de ezzel nem foglalkoztunk. Tehát itt a gyerekről van
szó.

Nem szabad elfelejteni, hogy a közoktatás mellett van a gyerekvédelem és van a
büntetőjog, de ezzel nem foglalkozik a törvény, mert ez már egy más ágazat és más
feladatrendszer.

Megpróbáltuk életszerűbbé tenni az iskolai körzethatár kérdéseit, mert ez a második
súlyponti kérdés, ez a 66. §-a a törvénynek, itt a 8. §. A jelenlegi szabályozás arról szól, hogy
két egymás mellett lévő körzethatárban nem lehet 25 százaléknál nagyobb eltérés. Ez
életidegen, nem tartható meg, mert ezt a 25 százalékot nem is lehet kiszámolni. (Megérkezik
dr. Trencsényi László.)

Mit mond a javaslat? Három arány található meg, és nem véletlen, van egy települési
arány, ahol gyerekarányról beszélünk, és azt mondjuk, hogy nézzék meg, hogy a településen
belül hogyan aránylanak a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek a többi gyerekhez
képest. Ez lesz a települési arány. Ehhez kell kialakítani úgy az iskolai körzethatárokat, hogy
ezt legfeljebb 15 százalékkal át lehet lépni, tehát ha a települési összes gyerek aránya
mondjuk 20 százalék, akkor a körzetben tanulói arányról beszélünk, ami sokkal szűkebb
csoport és kedvezőbb az önkormányzatnak, ezt a 20 százalékot 15 százalékkal át lehet lépni,
ami 35 százalék, de nem gyerek, hanem tanulói arány. Ez azért jó, mert benne van az 1-6 éves
gyerek is.

Van a harmadik arány, ez már az iskolai arány, ami azért, mert a körzeti arány nem
azonos azzal, hogy hány gyereket vettek fel az iskolába, ez pedig úgy jön be, hogy
amennyiben a körzeti arány 50 százalékkal magasabb, mint a települési arány – ezt mindjárt
megpróbálom lerajzolni, bár nagyon gyengén rajzolok -, akkor az adott iskola nem jelölhető
ki körzeti feladatot ellátó iskolának. De csak akkor, ha az itt élő gyerekek elhelyezése
megoldható a településen.

Tehát ez úgy néz ki, hogy itt van a településen belül, nevezzük néven: a cigánytelep,
és itt van a cigánytelepen egy iskola. Ha van még egy iskola, akkor nyilván nem lehet azt
mondani, hogy minden gyerek járjon ide, mert nem férnek el. Ha itt van három iskola, azt
mondja a törvény, hogy ez az iskola nem jelölhető ki kötelező feladatot ellátó iskolának, és a
három iskola között szét kell osztani ezt a negyediket, és a szülő választ: ideviszi a gyerekét,
vagy itt hagyja. Ez azért nagyon fontos, mert ha ez kötelező feladatot lát el, akkor nem
tagadhatja meg a gyerek felvételét. Tehát a szülő eldönti, hogy itt hagyja a gyermekét, vagy
ideviszi, ideviszi vagy ideviszi, és azért más, mint a mostani, mert jelen pillanatban a szülő
választási jogával nem élhet, mert ez a kötelező felvételt ellátó iskola, ez pedig azt mondja,
hogy menj a csudába, nem veszlek fel, mert nem tartozol ide. 
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De az új szabályok szerint, ha a szülő nem ide akarja vinni a gyerekét, hanem ide, az
nem tagadhatja meg a felvételét. Tehát ez a körzeti határa, és amennyiben van elég iskola, és
itt az iskolai létszám eléri az 50 százalékot, akkor itt nem indítható új osztály.

Itt van az iskolai konkrét létszám – nem körzeti, hanem iskolai –, és erre mondja azt,
mert nem tudjuk, az élet sokszínű lehet, hogy a hivatal adhat felmentést ez alól a kemény
szabály alól, hogy nem indíthat osztályt. Hiszen ha az az iskola itt van, és nem várható el,
hogy ide bevigyék a gyerekeket, akkor nyilván ezt a szabályt nem lehet végrehajtani. Tehát ez
az, ami az új tudásból, ha emlékszünk rá, a szegregációs részben tárgyalt második vagy
harmadik pillérnek a törvényi végrehajtását jelenti. Lényegében ez a két motívum teszi ki a
szabályozás legfőbb lényegét, vagyis a hivatalnak az a hatásköre, hogy állami eszközökkel
találjon a gyereknek óvodát vagy iskolát, illetőleg, hogy a körzetesítést átírtuk, körülbelül
kiteszi a háromnegyed részét. 

A másik része az iskolai erőszak, amit megbeszéltünk, hogy vigyék el
iskolapszichológushoz. Ehhez kaptunk a költségvetésben megfelelő ígérvényt és pénzt, hogy
meg fogjuk kapni a három iskolapszichológust, és ahogy megállapodott a bizottság, nem
iskolában van, hanem kistérségben és utazhat, nem a gyerek, hanem az iskolapszichológus. 

Egy csomó felhatalmazást kértünk, mert a foglalkoztatás ügyeit nem kell törvényben
rendezni, erre kormányrendelet fog születni. Azért nem tudok mit mondani, mert itt még van
vita – pályakezdő pedagógus, ilyen pótlék, olyan pótlék –, tehát még nem tudom elmondani,
hogy hogy alakul, de a közeljövőben ide fog önök elé kerülni.

Köszönöm szépen. 

ELNÖK: Mi is köszönjük. Kérdés van-e az előterjesztőhöz? (Senki sem jelentkezik.)
Nincs. Akkor hozzászólásokat kérek az előttünk fekvő törvénytervezethez.

Parancsolj!

DR. SZEBEDY TAS: Köszönöm szépen. Pont erre az iskolapszichológusi hálózatra
szeretném olyan értelemben visszaterelni a szót, hogy eredetileg a törvénynek egy korábbi
állapotában lehetőségként merült fel az, hogy minden intézmény alkalmazhat
iskolapszichológust. Ennek a lehetőségnek a teljesítése hét-nyolc évre visszatekintve
gyakorlatilag ma már oda vezet, hogy az iskolák egy részében, ahol korábban volt
iskolapszichológus, ott is a leépítések kapcsán például ezt szüntették meg. Miniszter úr 470
milliárdos nagyságrendű támogatási lehetőségekről szólt az elmúlt alkalommal. Az
iskolapszichológusi hálózat tekintetében maximálisan egyetértve azzal, amit itt elmondtál,
János arról, hogy a pszichológusnak kell az iskolába menni, és nem a gyereknek utazni,
felhívom a figyelmet arra - és erről most már gondolom, a sajtó és a televízió is elég sokat
beszélt -, hogy a pszichológiai ellátás és a hátrányos helyzetű, problémás gyerekekkel való
foglalkozás országos feltételrendszere tragikusan szűkül; itt Budapesten három olyan
alapintézmény működése vált véglegesen befejezetté vagy lehetetlenné, amelyre az igény nem
csökkent, hanem folyamatosan nőtt. Én alternatívaként azt gondolom, hogy ha ezek a
központi intézmények valamiért az egészségügyben nem finanszírozhatók, akkor talán az
oktatás részéről, ha lehetne ehhez forrást találni, akkor az iskolához köthetően – ugyanis a
konkrét gyerekek vagy a konkrét problémák azért az iskolákban megjelennek – a
pszichológusi hálózatot intézményhez kötötten kellene erősíteni. Még egyszer mondom, a
törvényben mint lehetőség ez szerepel, de forrás nélkül igazából írott malaszt, mert az
önkormányzatok nyilván nem fognak erre forrást találni. Tehát nem volna-e lehetséges olyan
irányba a törvénymódosítást legalábbis előkészíteni, hogy egy későbbi fázisban ez
megvalósuljon? Ez az egyik.

A másik: én egy kicsit tartok a települési hátrányos helyzet elleni intézkedés
hatékonysági elemétől, mármint hogy ez mennyire lehet hatékony. Szerintem pusztán
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körzethatárok módosításával radikális változást nem könnyű elérni. Érvelésemben azt
szeretném csak előhozni, hogy a változáshoz a feltételek erőteljes változása szükséges ahhoz,
hogy a szülő számára a választás tényleges választás legyen, ne csak egy elvi választás. Ha
kap egy elvi választást, és vannak az általad is említett fizikai távolságok, nyilván ha a
gyereknek csak át kell sétálni egy iskolába, éppen az a környezet, amit mi védeni szeretnénk
ezzel a rendelkezéssel, feltehetőleg nem ők fogják a legnagyobb erőfeszítést tenni azért, hogy
jobb iskolát válasszanak. Azt gondolom, hogy akár az új tudás program keretében, akár egyéb
fejlesztési – nyilván EU-s – forrásokat bevonva ezeknek a településen levő „szegregált”
iskoláknak az erőteljesebb fejlesztése és az ottani pedagógiai értékeknek a sokkal nagyobb
arányú fejlesztése lenne az, ami feltehetőleg előnnyel járna. Nevezetesen ha ott olyan
infrastrukturális fejlesztések, pedagógiai módszertani fejlesztések akár alacsonyabb
tanulólétszámmal, nagyobb szakértelemmel való működés alakulna ki, szerintem az
komolyabb eredménnyel járna, mint egy elvi választási lehetőség növelése.

Egyelőre ennyit, köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Hunyady Zsuzsa!

DR. HUNYADY GYÖRGYNÉ: Olvastam az indoklást – valahogy nekem úgy volt
összetűzve, hogy a végén volt az indoklás. (Dr. Szüdi János: Ott van.) Jó, akkor a végén
olvastam az indoklást. Nagyon tanulságos volt számomra, hogy azt sugallja és ki is fejezi az
indoklás, hogy az önkormányzatok mozgásterét – azt hiszem, így fejezi ki – akarja
megnövelni. Én egészen őszintén szólva nem azt érzékeltem, hogy nagyon megnövelte volna
ezeknek az intézményeknek a mozgásterét, mert mindaz, amit itt most a bevezetőben
elmondott, akár a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekekkel kapcsolatban, akár a
körzethatárokkal kapcsolatban, akár az Oktatási Hivatal jogkörének elég jelentős
módosulásával kapcsolatban, szerintem korlátozza, ahogy ezt most ki is mondta. Ezt én
helyeslem, mert ezekben az ügyekben nem nagyon lesz előrelépés, mint ahogy erre sok példa
volt, ha egyebek mellett olyan fontos egyéb intézkedések mellett nincs bizonyos jogi
kötöttsége is az önkormányzatoknak vagy az iskolafenntartóknak. Tehát én egy-két ponton
éreztem túlzottnak, de nem lényegi pontokon. Szinte megoldhatatlannak tartom például azt,
hogy ha egy oktatási hivatali intézkedés egy gyereket konkrétan érint ma, akkor azt addig,
ameddig az iskolába jár, mondjuk nyolc évig folyamatosan a hivatal ellenőrzi személy szerint.
(Dr. Szüdi János: Évente egyszer.) Adja Isten – ez azt tételezi fel, hogy az ügyek száma
követhető mennyiségű lesz; ebben nem vagyok egészen biztos, de lehet. Ilyen pontokon
éreztem, hogy talán nemcsak az egyszeri intézkedés, hanem az intézménnyel kapcsolatos
bizalom visszaszerzése nagyon nehéz.

A másik általános megjegyzésem: egy kicsit lassan jöttem rá, de azért nem annyira
lassan, hogy ne tudtam volna fölfogni, hogy ez az új tudás program a törvényben benne van.
Akkor ezt én még nem hallottam, ezért kérdezem, hogy ez azt jelenti-e, hogy annak a vitája
érdemben lezárult, már csak a technikai részletek vannak hátra, merthogy a szükséges
törvényi módosításokat már hozza is a parlament.

Jó, rendben van, csak kérdezem, hogy hol lehet akkor arról hallani, olvasni, hogy
ennek a nagyon széles körűre tervezett, és elég széles körű vitának az eredményeként ez az Új
tudás program hogyan változott vagy nem változott, mely pontokon változott, mely pontokon
nem. Érdemi kérdésekben változott-e, kiegészült-e vagy sem. Mondhatja erre Szüdi úr, hogy
ez most nem ennek a kérdése, de ennek a kérdése, merthogy ez arra reakció.

Ehhez egy almegjegyzés, egy tulajdonképpen jelentéktelen, de az én szempontomból
egyáltalán nem az, hogy ab ovo fenntartásaim voltak nekem is a kezdők fizetésének ilyen
formában történő megnövelésével, de innen is lehet nézni, onnan is lehet nézni, ha pénzt
kapnak, az csak jó, de miért kell a főiskolai végzettségű és az egyetemi végzettségű kezdők
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között különbséget tenni? Ez van az Új tudás programban. Ebben nincs, de ebben már az van,
hogy lesz a kezdőknek ilyen pótléka. Innentől kezdve nem tudom, hogy végül is úgy marad-e,
hogy a főiskolai és az egyetemi között különbség van. Ha egyszer a kezdő státusz miatt kapja
ezt, hogy vonzó legyen a pálya, stb., nem indokolt a különbség. Arról már nem is beszélek,
hogy a képzés miatt sem indokolt, és arról végleg nem beszélek, hogy a tanárképzésben nem
is lesz főiskolai végzettségű rövidesen.

Ez most egy abszolút részletkérdés, de meglesz rá a törvény, hogy innentől elkezdve
aztán a részletek milyenek lesznek… (Dr. Szüdi János: Majd ide fog jönni, itt csak egy
felhatalmazás van.) Jó, én csak indokolom azt, hogy miért kapcsolódik össze az Új tudás
program és ez számomra, nemcsak a nagy lényegi, hanem a részletkérdésekben is.

Egy már ezekhez képest talán konkrétabb és a törvényre vonatkozó, hogy akárhogyan
olvasom, szerintem nem teljesen egyértelmű - de lehet, hogy csak az én számomra – az
egységes óvodai és bölcsődei feladatokat ellátó intézmény kérdése. A 3. §-ban többcélú
intézményként jelenik meg. Akkor ez azt jelenti, hogy nemcsak az iskola tartozik oda, és
mondjuk a művelődési ház, vagy az se, tehát nemcsak az iskola, hanem az óvoda is tehát egy
igazgatás alá tartozik. Ez a többcélú? (Dr. Szüdi János: Majd elmondom.) Jó. De itt
mindenképpen arról van szó, hogy az óvodai és bölcsődei feladatokat ellátó intézmény, és a
következő (4) vagy (14) bekezdésben egy kicsit mintha másként értelmeznénk. (Dr. Szüdi
János: Kétfajta van, majd ezt is elmondom.) Jó, én is erre az eredményre jutottam, hogy
kétfajta van, higgye el, hogy nem eléggé világos a törvény szövegéből, legalábbis az ilyen
mezei olvasónak. Ez nem egészen világos. Nyilván arról van szó, hogy a meglévő
intézményeknek egy ilyen esetleges összevonása valami többcélú intézmény keretében, a
másik pedig a létesítés ott, ahol nincsen elég gyerek, nincsen ennyi vagy annyi. Ezt el tudtam
olvasni, szóval ezt értem.

Azt gondolom, hogy ezt érdemes lenne esetleg jobban, világosabban differenciálni.

DR. SZÜDI JÁNOS államtitkár: Van erre egy külön paragrafus, a 33. §. Ezt így
önmagában nehéz megérteni. Majd küldök önnek egy egységes szerkezetbe foglalt szöveget.

DR. HUNYADY GYÖRGYNÉ: Akkor majd összeolvasom, de egyébként tényleg
könnyebb lett volna egységes szerkezetben, ez kétségtelen. Jó, akkor azért én rendületlenül
folytatom, de már nem sokáig, felteszem, hogy nemcsak olvasási problémáim vannak.

Az nem egészen indokolt számomra, még akkor se, ha sok gyakorló szakembertől is
hallottam ezt a problémát, hogy az intézményrendszerekben, tehát mondjuk ott, ahol
kistérségi szerveződések jönnek létre, pláne, ha nem egy telephelyen van az iskola, ez a
főigazgatói és igazgatói struktúrának a kialakítása, ez szerintem egy szükségtelen hierarchia.
Arról már nem is beszélek, hogy pénz, mert biztosan mindenre azt lehet mondani, hogy ennél
sokkal több pénz stb. kifolyik, de indokolatlan vízfejű struktúrát hoz létre szerintem ezekben
az intézményekben. Azt érzem, hogy ahol máshol van az igazgatás, és az összevont, de
különböző településen működő iskolák gyakorlati vezetése nehéz vagy megoldatlan, de ezt
nem ebben a struktúrában kellene és lehetne megoldani, ennél egyszerűbben és szerényebben,
egy világosabb feladatkijelöléssel lehetne ezeknek az intézményeknek az élére egy vezetés. 

Azt nagyon helyeslem, ha jól olvastam, hogy az intézmény-megszüntetéseknek egy
ilyen meghatározott ideje van az éven belül, tehát nem tudom, hogy március… (Dr. Szüdi
János: Március 31.)… március 31-ig. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos lépés az
eddigiekhez képest, mert akkor nem történik az, ami sokszor történt, hogy nyáron az utolsó
pillanatban döntöttek, és maradtak ki esetleg az ellátásból vagy keletkeztek nehézségek az
ellátásokkal.

Végül kérdésként kellett volna feltennem, de csak most jutott az eszembe, hogy a
felvételi vizsgával kapcsolatban sok helyen megfogalmazódik az, hogy marad az a név, hogy
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speciális képességek, vagy az intézmény speciális szükségleteinek, céljainak megfelelően a
központi mellett még csinálhat-e valamit vagy nem? (Dr. Szüdi János: Szóbeliztethet.)

ELNÖK: Szakács Mihályné!

DR. SZAKÁCS MIHÁLYNÉ: Köszönöm szépen. A törvényjavaslatot vagy a
módosításra vonatkozó javaslatot áttanulmányozva, valóban az előző tanácskozásunkhoz
kapcsolódó intézkedések sorát olvashattuk. Konkrét kérdésem és javaslatom, vagy
véleményem is van néhány paragrafusról.

A Zsuzsa által is megfogalmazott egységes óvodai, bölcsődei neveléshez kapcsolódik
az első észrevételem. Államtitkár úr, azt szeretném megkérdezni, hogy az 1500 főt milyen
mutatók alapján, vagy egyáltalán milyen elemzések alapján állapították meg, hiszen tudjuk,
hogy ennél magasabb lakossági számot elért településen is gond a bölcsőde létesítése. Még
mindig gazdaságosabb akár egy 10 ezer lakosú településen is óvodát, bölcsődét működtetni,
mint egy bölcsődét létrehozni. Tehát látom ott a közvetlen környezetemben, Dél-Békés
megyében, hogy nagyon komoly gondok vannak a bölcsődei ellátással, és jelentősen
csökkentené ezt a gondot, ha magasabb lakossági számnál is lehetőség lenne az óvoda,
bölcsőde létrehozására. Annál is inkább, mert ez a kitétel, hogy második életévüket betöltő
gyerekek nevelése válik így lehetővé, ez bújtatva így is működött valahogy, még ha
normatívát nem kaptak, de az óvodába akkor is felvették a 2-2,5 éves gyerekeket olyan
helyen, ahol gond volt a bölcsődei ellátás.

Tehát ezt tisztelettel javaslom, hogy gondoljuk végig, hogy esetleg nem határozzuk
meg az 1500 lakosú településekre vonatkozóan ezt a paragrafust.

A következő kérdésem, nem is kérdésem, hanem észrevételem a körzethatárok
megállapításával kapcsolatos. Pontosan azért, mert a múlt alkalommal nagyon komolyan
tisztáztuk a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekekre vonatkozó
szándékainkat, hogy hogyan lehetne megoldani azt a rengeteg problémát, amit az ő
óvodáztatásuk, iskoláztatásuk pillanatnyilag jelent, most mégis szeretném egy konkrét
példával illusztrálni a beiskolázás, illetve a hátrányos helyzetű gyerekek iskolai, óvodai
ellátásával kapcsolatos gondokat és tapasztalatokat. Tehát nem ennyire egyszerű.

Most talán kevesen is vagyunk ahhoz, hogy egy nagyon kicsi időt igénybe vegyek
arra, hogy elmondjak egy konkrét példát. Szarvason a gyakorló intézményünk négy iskolai
osztállyal működik, most ez egy átmeneti állapot, és ebben az évben az első osztályt nem
tudjuk elindítani. Ennek egyszerűen az az oka, hogy felvettek, tehát beírtak 14-15 nem
halmozottan hátrányos helyzetű, vagyis nem roma gyereket, nem sajátos nevelési szükségletű
gyereket, és emellett négy roma és egy olyan roma kisgyerek is felvételt nyert, aki sajátos
nevelési szükségletű nagyon finoman fogalmazva, tehát komoly nevelési gondok voltak vele.
Elvittek az iskolából 12 gyereket az első osztályból, tehát lehetetlenné vált az első osztály
beindítása, pontosan azért, mert a nem halmozottan hátrányos helyzetű, most már magyarul
mondom, nem roma gyerekek szülei nem akarták együtt járatni ezzel a különleges nevelési
szükségletű roma kisgyerekkel a gyerekeiket. Semmit nem lehetett tenni, mert Szarvason van
egy önkormányzati fenntartású iskola, van egy szlovák iskola, ahová a roma gyereket nem is
viszik a kétnyelvűség meg egyéb dolgok miatt, van két egyházi iskola és a mi gyakorló
iskolánk.

Ezt azért mondom el, mert ez egy olyan helyzet, hogy iskolai osztályok szűnhetnek
meg emiatt. Most látom ezeket a százalékokat, hogy hogyan kell működtetni a feladatellátásra
kijelölt intézményt, de ez tényleg ellehetetlenít néhány intézményt. Ezt azért szeretném
elmondani (Dr. Szüdi János: Kitiltjuk az országból ezeket.), mert közben itt van a törvény
mellett a szülők szabad iskolaválasztási lehetősége, tehát nem tudom, hogy mit sértünk. Tanár
úrral az előbb néhány szót váltottunk, hogy egy demokratikusan működő országban vagy
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államban a szülőnek jogai vannak. Fogta, összecsomagolta az a 12 szülő a gyerekét és elvitte,
és egyszerűen nem lehet mit tenni annak érdekében, hogy ez az iskolai osztály
működőképessé váljon. A roma szülők ombudsmanos felirattal jönnek, hogy mennek az
ombudsmanhoz. Biztos, hogy meg kell őket hallgatni, törődni kell ezekkel a gyerekekkel a
jövőnk érdekében is, csakhogy ez egészen komoly gondot okoz. Ezt azért szerettem volna
elmondani, mert államtitkár úr is jelen van és látom, hogy hihetetlen komoly törekvések
vannak a törvényjavaslatban, amelyek a megoldások irányába mutatnak, de vannak ilyen
esetek és ezek gondot jelentenek.

Köszönöm szépen. 

ELNÖK: Nahalka István!

DR. NAHALKA ISTVÁN: Én a tervezetben szereplő törekvésekkel tartalmukban
teljes mértékben egyetértek. Van négy kisebb megjegyzésem, melyek között még az is lehet,
hogy fontos is van.

Az első az iskolapszichológus kérdésével kapcsolatos. Tas vetette föl ezt a problémát
és én is fontosnak tartom. Nem látom megoldásnak azt, hogy az Új Magyarország fejlesztési
tervben rendelkezésekre álló pénzekből ilyesmire költsünk, hiszen akkor nem lesz
fenntartható a szisztéma. Ha ennek a pénznek vége van, akkor miből fizetjük a
pszichológusokat? Éppen ezért én nem is azt tartom fő problémának ebben a kérdésben, hogy
egy törvényben vagy bármilyen más jogszabályban a pszichológusok alkalmazásának
kötelezettsége megfogalmazódik-e, hanem azt tartom fő kérdésnek, hogy a finanszírozása
ennek a dolognak meglesz-e. Nem kevésről van szó, mert ha mondjuk három iskolánként
akarunk egy pszichológust átlagosan, az, ha jól tudom, akkor 1500 körüli pszichológust
jelentene. (Dr. Szüdi János: Az egész országban nincs annyi.) Nincs, persze, 100 ha van
összesen, nagyon kevés van. (Dr. Hunyady Györgyné: Iskolánként vagy kistérségenként?)
Tehát iskolapszichológusból valamikor a jövőben a létszám úgy kellene, hogy legfeljebb
három iskolára jusson egy iskolapszichológus. Az iskola nagyságától is függ természetesen,
ezt csak úgy nagy átlagban mondtam. Tehát egyrészt ez egy óriási összeg, másrészt pedig
nincsenek pszichológusok, ki kell őket képezni, ami a pszichológusképzés elég jelentős
átalakítását is igényli, legalábbis egy időre, hogy ezt a feladatot el lehessen látni. De én ettől
függetlenül fontosnak tartom, hogy ezzel az üggyel külön foglalkozzunk.

A másik, amit mondani szeretnék, az anyag 4. oldalához kapcsolódik. Elnézést, hogy
ilyen pitiáner dologgal jövők elő, de mégis egy törvényszövegről van szó, és abban talán jó
lenne tisztán fogalmazni. Előkerült már, hogy nagyon fontos a 66. § átalakításában a
százalékok ügye. Úgy szerepel a szövegben, hogy két százalékos arány különbözhet
egymástól 15 százalékban. Vagy másképpen kell fogalmazni, vagy ezt a 15 százalékot
százalékpontnak kell írni, mert ebben a pillanatban nem úgy áll, ahogy államtitkár úr mondta
a példát. Tehát ha ezt a szöveget veszem figyelembe, akkor a 20 százalékos aránytól nem a
35-nél nagyobb, illetve az 5-nél kisebb arány térne el 15 százalékban, hanem a 23 meg a 17
százalék, mert az a 15 százalékkal nagyobb meg a 15 százalékkal kisebb szám, itt ugyanis
százalékpontokról van szó, és nem százalékról. Mondom, ez egy piti dolog, csak jó lenne
szerintem pontosan fogalmazni egy törvényben.

A 11. oldalon 15. §-ban, ezen belül a 20/C § módosításában a (2) bekezdésben
szerepel, hogy a pénzbeli támogatás további folyósításának feltétele, hogy a szülő
gondoskodjon gyermeke rendszeres óvodába járásáról. Nem tudom, mi az, hogy rendszeres
óvodába járás. (Dr. Szüdi János: Miniszteri rendeletben lesz.) Miniszteri rendeletben benne
lesz – nem kellene akkor beleírni, hogy akkor egy rendeletnek kell megjelenni? (Dr. Szüdi
János: Van. A százalékpontot meg majd elmeséled nekem, hogy hova tegyük be.) 
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Az utolsó megjegyzésem pedig az indoklással kapcsolatos. Annak a 16. oldalán a 4. §-
sal kapcsolatos rész végén az szerepel, hogy: ezzel a megoldással megszűnik az általános
iskolának az a kényszere, hogy felkészítsen a középiskolai felvételire, csökken a tanulói
terhelés, satöbbi. Én ezt illúziónak tartom; már ma is észlelik azt nagyon széles körben, hogy
ha megjelennek a kompetenciaközpontú vizsgák, felvételik, egyebek, akkor a pedagógusok
elkezdenek a kompetenciaközpontú vizsgákra felkészíteni, tesztre tanítanak, megszerzik a
megfelelő teszteket, ráadásul ezek ma már hozzá is férhetők, mindenféle feladatgyűjtemény
rendelkezésre áll rendelkezésre, és úgy megy a kondicionálás, mint a sicc. (Közbeszólás: Úgy
legyen!) De ha ez kondicionálás, akkor ne legyen úgy.

ELNÖK: Csermely Péter!

DR. CSERMELY PÉTER: Nekem csak egy nagyon rövid hozzászólásom lenne, mert
államtitkár úr elmondta, hogy a tehetséggondozás egy további blokkban lesz. Egyetlenegy
résszel kapcsolatban van egy szöveges javaslatom. Az általános indoklás kiemeli, hogy:
fontos célkitűzése ennek a javaslatnak, hogy pedagógus felelőssége, hogy az átlagon felüli
teljesítmények elismeréséhez szükséges törvényi kereteket biztosítsa. Sok része foglalkozik
elszórtan ennek az egész szövegszerű javaslatnak nyilván ezzel. 

Ezek közül az egyik az a pont, ami új a korábbi törvényhez képest, hogy: a kormány a
közoktatás-kutatás minőségének emelése és elismerése céljából a pedagógusok támogatására
ösztöndíjat alapíthat. Én azt vetném fel, hogy nem lenne-e célszerűbb ezt a megfogalmazást
bővebben értelmezni, tehát például egy olyan jellegű szöveggel, hogy: a kormány a
kiemelkedő munkát végző pedagógusok támogatására ösztöndíjat alapíthat. Ugyanis így a
mindenkori kormány kezét eléggé megköti ez a törvényszöveg, hogy csak és kizárólag arra a
nagyon konkrét, egyébként nagyon jó és nagyon támogatandó célra alapítanak ösztöndíjat,
ami a mostani törvényjavaslat szövegében szerepel. Márpedig az új tudás programban nagyon
sok olyan egyéb felvetés is volt, amit persze sokféle módon lehet megoldani, de miért ne adja
meg a törvényjavaslat a kormánynak azt a lehetőséget, hogy adott esetben ösztöndíjjal is
megoldhassa, ha éppen pénze van rá, ha éppen úgy gondolja, ha éppen más megoldás nem
célravezető, vagy valami olyan egyéb szempont jön be a kiemelkedő munka értékelésére, amit
ma még nem úgy vagy nem olyan mértékben lehet látni. 

Tehát ezért jobbnak tartanám a sokszínűséget, tehát a kiemelkedő munka
sokszínűségét, egy tágabb jogi kerettel megoldva.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Karlovitz János!

DR. KARLOVITZ JÁNOS: Én azzal kezdeném, hogy globálisan átnézve az anyagot,
tele van jó szándékkal, és ez nem vitatható. (Dr. Szüdi János: És menjünk a pokolba vele? –
Derültség.) Én sajnos, nem tudtam technikailag részt venni eddig ezeknek az anyagoknak a
megtárgyalásában, a múltkor hiányoztam haláleset miatt, és nem érzem ildomosnak, hogy
most belekapaszkodjak a dologba, de mégis négy megjegyzésem volna. Az egyik egy elvi.

Azzal kezdeném, hogy nekem olyan szüleim voltak, hogy nálunk nem lehetett
mondani otthon, hogy néger. Azt mondták, hogy az sérti a néger gyerekeket, és mi úgy
mondtuk, hogy szerecsen. Ha ők látnák ezt a tervezetet, és egyáltalán amiről most szó van,
folyton-folyvást beszélünk arról, hogy hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, roma
gyerekek, ilyen gyerekek, olyan gyerekek, egy kicsit azért ezt egy megbélyegzésnek érzem,
hogy folyton bizonyítani kell, hogy ez ilyen, ez olyan, tényleg halmozottan hátrányos, és
tekintve, hogy az iskolák ebben vannak érdekelve anyagilag, még bizonygatják is, szegény
gyerek feje fölött.
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Én most nem tudok erre megoldást, vagyis nem azt mondom, hogy ezt most vegyük
ki, mert nyilván így lehet elszámolni és így lehet támogatni őket, és a támogatás nagyon jól
jön, de azért valahogy úgy belsőleg berzenkedem emiatt. 

Például ez hol érhető tetten? Itt van a 14. § (14) bekezdésének a végén, vagy a 20. §
(2) bekezdésében találkoztam ilyesmivel, ahol ez egy kicsit durván jön elő. Mondjuk abban is
fordítva gondolkodom egy kicsit, hogy ha van egyszer egy jó szolgáltatás, egy óvoda vagy
egy bölcsőde mondjuk, ahol az ember szolgáltatást kap, és oda érdemes bemenni, akkor ezt
furcsának tartom, és logikailag fordítottnak is, hogy akkor fizetünk azért, hogy oda
bemenjünk, mert ha ott tényleg kap olyan szolgáltatást, enni, inni, mindent, amiért ő bemegy,
akkor örülhet. Megint személyesen azt mondhatom, hogy az én gyerekeimet nem vették fel
annak idején óvodába, hiába talpaltunk érte, hogy vegyék fel, pedig kevesebb szolgáltatással
is megelégedtünk volna, most nyilván több szolgáltatás van.

Tehát ha tényleg igazán jól működnek az intézmények, akkor ez még nem igényel
külön díjat vagy jutalmat. Nem tudjuk, hogy mire költi, ha megkapja a szülő emiatt a pénzt,
hogy beíratta, járatja, de valahogy én ezt egy kicsit logikailag furcsának érzem. Tehát nyilván
a jó szándék itt is érezhető. Tehát tele van itt minden jó szándékkal, csak kérdés, hogy majd
aztán hogyan fog ez előjönni.

Vagy ilyen például a pszichológusok alkalmazása, amit helyeslünk természetesen,
csak valószínűleg nincs annyi pszichológus, és valószínűleg nincs annyi hely, ahol ők
megtelepedhetnének. Éppen ezért javaslom itt konkrétan is, hogy vannak
pszichopedagógusok, a Gyógypedagógiai Főiskolán kiképzett emberek. Most újabban
képzünk szociálpedagógusokat elég nagy tömegben, és gond az, hogy hol helyezkedjenek el.
Tehát akár ideiglenesen, akár ahogy a pszichológusok mellett, mert mi az, hogy
iskolapszichológus, ugye? Tehát nem tudom ennek a definícióját, de ezekre a megoldásokra is
gondolni javaslok, és ebből már több kiképzett ember van, tehát összejön így talán a kereslet
és a kínálat.

Végül: nem láttam itt, azt hiszem, a másik anyagban volt, ez a kezdő pedagógusok
dolga, illetve szó volt róla, hogy ez egy vitatott dolog. Abban a világban, amikor az általunk
képzett pedagógusok, évtizedek óta ezt csinálom, látom, hogy most egyre kevésbé kapnak
munkát. Tehát örülnek, ha munkát kapnak, és akkor így az, hogy ők kiemelt fizetést kapnak,
vagy egy rétegük kiemelt fizetést kap, akkor ez rontja az esélyeiket az elhelyezkedésnél, tehát
egymás esélyeit rontják. Az, aki bejut vagy kijut, vagy megkapja ezt az emelt dolgot, az
esetleg személyesen jól jár, individuálisan, de kollektíven a réteg, aki kikerül, az viszont
rosszul jár. Tehát ezt azért érdemes megfontolni.

Nem mennék vissza arra a rossz megoldásra, ami a múlt rendszerben volt, hogy
gyakornok, fizetés nélküli gyakornok, hogy kezdő korukban hány évet küzdöttek az emberek
ahhoz, hogy kapjanak egy rendes állást. Kapjanak rendes állást, de én ezt szükségtelennek
tartom, hogy itt kezdő tanárokat kiemeljünk, akiknek még tulajdonképpen nem volt alkalmuk
bizonyítani sem.

Tehát több ilyen apró megjegyzés van a 14. §-ban, és a 20. § (2) bekezdésének a
végén. Lehet, hogy mindnyájunk szövegértésével van baj, de hogy nyilatkozatot tesz arról a
szülő, hogy gyermekének hároméves koráig legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán
folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen, ő vagy a gyerek, ő és a szülő? Úgy is lehetne
fogalmazni, hogy nem végzett többet, talán ezt fejezi ki a dolog, de ez a fogalmazás mást
mond nekem, szóval ezt a mondatot mondjuk a törvényben meggondolnám. De ezek tényleg
apróságok, amellett, hogy én az elmondottak alapján, ha így állást kell foglalni, akkor már
csak azért is, mert nem tudtam eleget foglalkozni a dologgal, tartózkodni fogok. Köszönöm.

ELNÖK: További hozzászólás? Görbe úr!
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GÖRBE LÁSZLÓ: Szeretném az előfordult iskolapszichológus hálózattal
kapcsolatban jelezni, hogy lassan olyan mértékben sérültek a családok, és annyi a gyerekét
egyedül nevelő szülő van, és annyira sokáig dolgoznak időnként a szülők, hogy bizony, sajnos
azt látjuk, hogy időnként 12-14 órát is dolgozik egy szülő, ha meg akarja tartani a
munkahelyét, tehát visszatértünk a 8 órás munkaidőtől ide, hogy azt gondolom, hogy az
iskolapszichológus-támogatás sokkal fontosabb lenne, mert legalább valami kis esélye lenne a
gyereknek, hogy ne kerüljön a sérült gyerekek világába. Igazából nagyon sok gyerek van a
15-16 éves kora táján, hogy ha nem kap ilyen támogatást, akkor belekerül a sérült gyerekek
világába. Nagyon sokszor a családban élők is, tehát ha a szülő nem tudja megfinanszírozni ezt
a szolgáltatást, akkor idekerül. Tehát úgy gondolom, nem is iskolapszichológusról, hanem
iskolában dolgozó pszichológusról beszélnék inkább.

A másik, amin talán el kellene gondolkodni, ez újra és újra felvetődő kérdés, ebben
nem vagyok szakember, hogy a szakmunkásokat, tehát ezeket a nehezen tanuló gyerekeket
nem kellene-e valami más úton is vezetni. Körülbelül a 4. §-ban az van, hogy arrafelé kell
tolni, hogy minden gyereknek esélye legyen a középiskolai oktatásra, ami biztos, hogy
nagyon jó és semmi gondom vele, én is maximálisan támogatom, de ne csak a jelenlegi
középiskolai út legyen, ami számára biztos, hogy kudarcot jelent, hanem valahol a gyakorlati
oktatás felé új módokat kellene kidolgozni. Ebben több lehetőséget kellene talán keresni, azt
gondolom, hogy ebben nincs elég ötlet benne.

DR. SZÜDI JÁNOS: Ez nem is törvénybe való, de majd elmesélem. A szakiskolával
van gond.

GÖRBE LÁSZLÓ: Nem feltétlenül csak a szakiskolával, hanem új formációkat
kellene ebbe tenni.

DR. SZÜDI JÁNOS: Márta segíteni fog a szakmai kérdésekben.

ELNÖK: Trencsényi László!

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Én azok közé tartozom, akik általában szóvá szokták
tenni, hogy a minisztérium az Országos Köznevelési Tanácsot önképző körnek és boldog,
okos emberek gyülekezetének tekinti, és ritkán hallgat a Köznevelési Tanács szavára. Ezt
szoktam írásban is kifejezésre juttatni. Most van egy ellenpélda – úgy korrekt, ha ezt is szóvá
teszem – a záró rendelkezések között. Ugyan nem mi gyakoroltunk nyomást tudomásom
szerint a minisztériumra, de azért felerősítettük azt a hangot, hogy egy nyelvi botlása a
törvény korábbi szövegének az alapfokú művészeti oktatásban tanító kollegák közül
korlátozta a szakirányú továbbképzéssel rendelkező, nem tanári végzettségűeket. Itt most a
17. § korrekciójával eleget tett a törvényalkotó ennek a társadalmi követelésnek, és ezt
szeretném elismeréssel nyugtázni. (Dr. Szüdi János: Nagyon nyugtalanít, hogy elismerésedet
fejezted ki. – Közbeszólás: Mi jön ezután? – Derültség.) Nem, nem, kész, a saját ügyeimmel
nem kívánom többet az OKNT-t terhelni.

Az ÁMK… (Dr. Szüdi János: Az ÁMK rendben van.) Nincs rendben. Arató Gergelytől
olyan levelet kaptam, hogy csúnyát kellett visszaírnom. (Dr. Szüdi János: Hát ez a te dolgod.)
Jó, azért mondom, hogy ezzel most ne terheljük az OKNT-t.

ELNÖK: Én is azt javaslom, hogy az államtitkár úr és az OKNT-tagok közötti
levelezést egyelőre vegyük ki a napirendből. Lehet, hogy ez is majd napirendre kerül, ha a
dolog olyan súlyos.

Mihály Ottó!
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DR. MIHÁLY OTTÓ: Köszönöm. Talán nem szükséges, mégis szeretném nagyon
röviden leszögezni, hogy azokkal a törekvésekkel, azoknak az irányával, sőt az alkalmazott
eszközrendszerekkel is a magam részéről teljesen egyetértek, amelyek a törvénymódosításban
megjelennek. Ez független attól, hogy én is nehezen tudom értelmezni ezt a folyamatot, bár a
folyamatnak minden történését ismerem, ami a kerekasztal és a kormányzati program, illetve
az ezzel összefüggő, hogy úgy mondjam, szabályozási kötelezettségek között áll fenn. De ezt
csak szögletes zárójelben teszem meg, mert tulajdonképpen mégis értem a dolgot, hiszen a
kerekasztalt a miniszterelnök úr hozta létre, mint az ő számára működő tanácsadó testületet,
ennek következtében a dolog lényege mégis csak az, hogy neki mondtak valamit, és ő azt
mondta, hogy ez a dolog rendben van, így csináljuk, és az államapparátus e szerint kezdett el
működni végig, minden tekintetben. Tehát a dolog rövidre zárásának az eredményeit látjuk itt,
ebben az esetben is, miközben elvileg ez egy nagy társadalmi vita, satöbbi ebben a dologban.

Amivel különösen szeretném kifejezni egyetértésemet, az egyik ez az egységes
bölcsőde és óvoda. Nem kell nagyon indokolni, már lassan visszaszámolni sem tudok, de 30
éve megcsináltuk Pécsett az általános művelődési központban az összevont bölcsődét és
óvodát, pont ebből kiindulva. Ez egyfelől tényleges helyprobléma, tehát kapacitásfelhasználás
kérdése, másfelől abszolútnak mutatkozott az a dolog, hogy míg a bölcsődét egyszerűen csak
gondozási feladatként értelmezték, nem jelentek meg – holott pontosan tudtuk, hogy
megjelenhetnek – nevelési feladatok is ebben a folyamatban. Meg lehetett teremteni az
együttműködést annak ellenére, hogy akkor nem volt lehetőségünk arra, hogy a munka, az
alkalmazási feltételek között lévő, sok esetben áthidalhatatlannak tűnő problémákra általános
szabályozási választ keressünk. Tehát ezt nagyon fontosnak érzem. Én a magam részéről
azzal, hogy hol, milyen terepen érdemes ezt csinálni, egyetértek, mert ehhez az 1500-hoz
hozzá van téve még egy másik feltétel is: amennyiben ez nincs meg az adott területen, akkor
külön bölcsődei és a külön óvodai csoport indítása. Ez önmagában ebben a pillanatban
elégséges.

A másik az iskolapszichológus kérdése. Ha visszaemlékszem, van már szintén 35 éve,
amikor még a Szabolcs vezette OPI-val kerültünk kapcsolatba, hogy az ELTE-n indult egy
nagyon erőteljes dolog, aztán ennek egy része továbbment, egy része befulladt, nem kapott
támogatást. Ez egy nagyon fontos lépés. Tudom, hogy egy nagyon lassú folyamat, amit itt
rögzít, de ez, ellentétben a sok esetben elhangzó vállalásokkal, nem kötődik az Új
Magyarország fejlesztési tervben lévő pénzhez, hanem a kormány vállalása. Hogy abból mit
meg hogyan lehet még esetleg csinálni, az egy másik kérdés, annak a fenntarthatósága tényleg
bizonytalan. Ezért ez, bár nagyon-nagyon lassú folyamatnak látszik, de egy olyan dolog,
aminek megvan a feltételrendszere.

Ennél az összevont intézményi dolognál arról a problémáról van szó, hogy ez
magában egy összevont intézmény, de egy komplexebb összevont intézménynek is része, és
abban a pillanatban másképp alakul az összes irányítási és egyéb probléma. Ez azért fontos,
mert lesz, ahol csak ezt lehet megcsinálni mint összevont intézményt, de sok esetben ez egy
meglévő összevont intézmény része, például az ÁMK-k részeként sokkal egyszerűbben és
gyorsabban megcsinálható. Tehát összevont intézmény egy másik összevont intézmény része
is lehet.

Amire reagálni szerettem volna, az az a probléma, ami itt fölvetődött – azt hiszem,
János vetette fel; ha nem, akkor elnézést kérek –, hogy az egy nehezen értelmezhető dolog, ha
valaki pénzt kap azért, hogy használ egy szolgáltatást. Erről van szó ebben az esetben.
Szerintem itt egy alapvető szemléleti probléma van; a gyerekről szól ez a dolog, és nem a
szülőről. A gyerekről szól, és azt akarja elérni, hogy még az a szülő is, aki egyébként nem
tartja fontosnak, hogy a szolgáltatásban a gyereke részt vegyen, kapjon olyan motivációt, ami
miatt a gyerekét elviszi a szolgáltatásba. Egy példa jutott eszembe. Dániában igen sokat
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dolgoztam, és több alkalommal részt vettem az ottani tanács ülésén. Egyszer ott napirendre
került az, fölvetette két úriember, beterjesztették, hogy – már elnézést a fogalomhasználatért,
ezt a fogalmat használták – van a városban három kurva, ezeknek miért van a város által
finanszírozott lakásuk. A rosszmájúak szerint egy-két feleség uszította ezeket az urakat arra,
hogy szóljanak már, hogy hogy van ez a dolog. Egy pillanatig elgondolkozott a tanács, aztán a
polgármester tett fel egy kérdést, hogy: miről van szó? Mert a város alkotmánya szerint
minden gyereknek lakáshoz van joga, és nem a szülők kapták a lakást, függetlenül a
tevékenységüktől, hanem a gyerekek. Abban a pillanatban le is vették napirendről a
problémát, mert nem volt min vitatkozni.

Itt is azt gondolom, hogy el kellene oda jutni ebben a dologban, hogy nem a szülőkkel
hozzuk kapcsolatba ezeket az intézkedéseket, hanem magával a gyerekkel hozzuk kapcsolatba
az intézkedést, és abban a pillanatban világossá válik ennek egyfelől a szükségessége,
másfelől – ha úgy tetszik – a jogosultsága ezekben a dolgokban.

Még egyetlenegy dolgot: én a magam részéről azt támogatom, ami azért elhangzott
már, hogy segíteni kell intézkedésekkel, szabályok módosításával, a törvényen, a
kormányrendeleteken, miniszteri rendeleteken keresztül is azt, hogy egy minimum
kötelezettségi rendszer megjelenjen a magyar iskolákban. Egy olyan rendszer, amely nem az
intézményes vagy a fenntartói szabadság része. Ha ezt nem tudjuk elérni, akkor nem vagyunk
demokratikus állam, szeretném hozzátenni, mert nemcsak arról szól a demokrácia, hogy ha én
nem akarom, akkor nem csinálom, hanem arról szól a demokrácia, hogy ha a köznek vannak
ilyen minimum követelmény- és feltételrendszerei, ezt akkor is csinálom a köz érdekében, ha
éppenséggel nekem ez még személy szerint nem is tetszik, vagy éppenséggel személy szerint
bizonyos hátrányokat is okoz.

Tehát úgy gondolom, hogy ezt meg kell teremteni, ha úgy tetszik, ez a
minőségbiztosításnak az egyik állami szinten kötelezően megvalósítható eleme. Köszönöm
szépen.

ELNÖK: Parancsolj!

SZILÁGYI JÁNOS: Nagyon jó iránynak tartom azt, hogy az oktatásban egy
alapkérdés a jó pedagógus kérdése, hogy ebbe az irányba mennek ezek a változások, mert
Magyarországon is kulcskérdés, hogy azok a pedagógusok, akik az iskolákban tanítanak, azok
jól felkészültek legyenek, szeressék a szakmájukat. Finnországban a szakképzésben 10-15
évvel ezelőtt olyan változásokat hoztak, amelyek a világ élvonalába röpítették Finnországot.
Ott ugyanis azt csinálták, hogy olyan anyagokat készítettek, amelyek gyakorlatorientáltak
voltak, és a gyakorlati használhatóság szempontjából tanították a szakképzésben az elméleti
ismereteket. Megcsinálták azt például, hogy ahol sok hátrányos helyzetű, halmozottan
hátrányos helyzetű gyermek volt, ott a csoportlétszámot akár meg is felezték. Tehát biztos,
hogy azon is érdemes gondolkodni, hogy vannak olyan intézménytípusok, amelyek sokkal
hátrányosabb helyzetben vannak, hiszen a legjobb pedagógusok azok, akik az
elitgimnáziumokba mennek, a jó pedagógusok gimnáziumokba, szakközépiskolákba, és
gyakorlatilag van egy olyan érzésem, egy olyan tapasztalatom, hogy ott, ahol legjobban
kellenének a legkiválóbban felkészült pedagógusok, ott nem igazán vannak jelen.

Tehát szerintem ezen is érdemes lenne gondolkodni. A finnek most már a Worldskill
versenyeken a fél világot tönkreverik egyébként. Amikor 15 évvel ezelőtt kimentek Angliába,
akkor nagyon rosszul szerepeltek, majd hozzáláttak, és gyakorlatilag ezekkel a változásokkal
nagyon nagy eredményeket tudtak elérni. Szerintem ezt Magyarországon is meg lehetne
csinálni, hiszen most például ezen a Szakma Sztár Fesztiválon lehetett látni, hogy tényleg a
finnek azt mondták, hogy ezek a gyerekek egy jó középmezőnyben is megállnák a helyüket
ezeken a versenyeken.
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A másik a pszichológusok kérdése. Hollandiában tapasztaltam azt, hogy ott például
nem is az osztályfőnökök látják el ezt a munkát, hanem vannak úgynevezett olyan
szakemberek, akik a pedagógiához, a pszichológiához és a szociológiához is értenek, és egy
ilyen integrált tudással, felkészültséggel sokkal hatékonyabban tudják ellátni a feladatukat. Ha
mi az egyetemen végzett, általános pszichológusokat állítanánk be ide, akkor azt gondolom,
hogy ez a forrás nem tud olyan jól hasznosulni, mintha kimondottan erre a területre, ilyen
integrált tudással rendelkező szakembereket állítanánk be. Tehát ezt érdemes végiggondolni,
hogy ha megjelenik ez a forrás, akkor az lenne a célszerű, hogy ez hatékony legyen, hogy
ilyen típusú, ilyen felkészültségű szakemberek kellenek. Nyilván egy-két nap alatt nem lehet
megcsinálni, de valamilyen módon szerintem ezt célszerű lenne elkezdeni, mert önmagában
egy általános pszichológus nem biztos, hogy olyan jól meg tudja oldani. Ehhez egy speciális
tudás kell. Például Hollandiában azt tapasztaltam, hogy egészen lemennek a tanulóig. Ez azt
jelenti, hogy minden egyes tanulóval, mint egyénnel foglalkoznak. Nagyon érdekes volt az,
hogy reggel 8 órakor kezdődik a tanítás, és 8 óra 10-kor már tudták, hogy négy gyerek nem
érkezett be, és 8 óra 15-kor minden szülő kapott egy sms-t, hogy mi van a gyerekkel. Tehát
ennyire a szívükön viselik.

Tehát ez is egy másfajta mentalitást, egy másfajta kultúrát igényel, mert érzékelem,
hogy van ilyen osztályfőnök, van amolyan osztályfőnök. A feleségem egy szakiskolában tanít,
este 9-kor, fél 10-kor is cseng a telefon, viszont vannak olyan osztályfőnökök, akik
egyszerűen nem foglalkoznak azzal, hogy mi van a szülővel. Tehát ez is egy nagyon fontos
kérdés, hogy az osztályfőnök mennyire foglalkozik ezekkel a gyerekekkel.

A következő ilyen probléma itt a szakiskolai tanulóknál: Németországban, Berlinben
most hoztak egy olyan szakképzésitörvény-módosítást, amelynek alapján a gyenge tanulási
képességű gyerekekkel speciálisan foglalkoznak. Tehát ezek olyan 9-10.-esek, akik
matematikából, irodalomból, nyelvből elég gyengén teljesítenek, és létrehoztak úgynevezett
gyakorlati képzési osztályokat, és ezekben az osztályokban a gyakorlati képzési idő aránya
50-60 százalék. Tehát ezek nem cégeknél vannak, hanem ilyen műhelyekben, iskolai
tanműhelyekben vannak, és a mérési eredmények azt mutatták, hogy ezeknek a gyerekeknek
sokkal nagyobb a sikerélménye, a gyakorlaton keresztül olyan intellektuális képességeket
sajátítanak el, amelynek révén ezeket a nevelési problémákat sokkal hatékonyabban tudják
kezelni.

Azt gondolom, hogy Magyarországon is érdemes lenne ezen gondolkodni, itt az
általad elmondottak alapján, hogy ez egy megkerülhetetlen dolog. Érzékelem azt, hogy egyre
több az olyan gyerek, aki nehezen tud például egy gazdálkodó szervezetnél gyakorlati
képzésen elhelyezkedni. Tehát valószínű, hogy ezen is érdemes lenne gondolkodni, hogy
ilyen vagy ehhez hasonló gyakorlati képzési osztályok legyenek, mert ezeknek a gyerekeknek
a száma növekszik, évente 15 ezren vannak olyanok ma Magyarországon, akik a nyolcadik
osztály után semmilyen képzésbe nem kapcsolódnak be, és igazából már nincs tartalék, hogy
honnan lehetne egy szakiskolai tanulót termelni. Ma Magyarországon a korosztálynak 20
százaléka az, akik szakiskolába járnak, az OECD-átlag olyan 40-50 százalék. Igazából a mi
fiataljaink gimnáziumba, szakközépiskolába mennek. Tehát valószínű, hogy ezeket a
rétegeket sokkal hatékonyabban be lehetne emelni a szakképzésbe, ez az egyedüli lehetőség,
hogy valami szakmát, használható tudást szerezzenek.

ELNÖK: Hadd kérdezzem meg, hogy világosan tudjam értelmezni, ezt a
gyakorlatiképzés-centrikus osztályt te a nyolcadik évfolyam után képzeled? (Szilágyi János:
Igen.) Karlovitz János!

DR. KARLOVITZ JÁNOS: Egy mondatot hadd mondjam az ÁMK-kal kapcsolatban,
mert ott mindig egy kicsit sistereg a levegő. Én olyannak tartom az ÁMK-kat, amelyeket ha
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nem lennének, fel kellene találni, hiszen minden tekintetben, tartalmilag, gazdaságilag,
szervezetileg, stb., amikor ezelőtt 25-35 évvel ezelőtt megálmodta Kézdy János abban a
könyvében, amit volt szerencsém szerkeszteni, már akkor érződött, pedig akkor más feltételek
mellett voltunk, de a jelenlegi feltételek között pedig fokozottan. Tehát mielőtt mondjuk erről
állásfoglalás lenne, még mindig támogatnám Trencsényi László ezen törekvéseit, és itt a
tervezetben is pozitívan értékelhetjük, hogy ez benne van. Köszönöm.

DR. NAHALKA ISTVÁN: Elnézést kérek, hogy másodszor is megszólalok, csak
muszáj, mert három olyan témát vetettél fel, amihez lenne megjegyzésem, és azt hiszem,
fontosak is.

Az egyik az iskolapszichológusok kérdése. Ma már Magyarországon nem képeznek
abban az értelemben általános pszichológust, hogy csak ilyen végzettséggel kerülne ki valaki,
valamilyen szakirányú képzésben részt vesznek. Sajnos most nem emlékszem egészen 100
százalékig pontosan, hogy mi a neve az ELTE-n a vonatkozó szakiránynak, talán pedagógiai
pszichológus. (Dr. Hunyady Györgyné felé fordulva:) Nem tetszik tudni véletlenül, hogy mi
ez? (Dr. Hunyady Györgyné: Szerintem iskolapszichológus.) Olyan szakirány létezik, hogy
iskolapszichológus, tehát ez van, amit mondasz.

A másik, amit mondani szeretnék, a gyakorlati képzéssel kapcsolatos. Én azt az elmúlt
10-15 év oktatáspolitikája egyik fegyvertényének tartom, hogy kijjebb sikerült szorítani a
szakképzést az általános képzésből. Ez világtendencia. Ne haragudj, nem tudom, honnan
veszed ezt az 50 százalékos arányt, ez biztos, hogy rossz. Fel tudom sorolni az OECD azon
legnagyobb lakossággal rendelkező országait, amelyekben 18 éves korig nincs semmiféle
szakképzés, az Egyesült Államoktól kezdve Japánig szinte az összes országot fel lehet sorolni.
Valami probléma lehet ezzel a számmal, tehát hogy már a 9. évfolyamon valamilyen szakmát
tanuljanak a gyerekek, szerintem ez így semmiképpen nem igaz. Én pontosan az ellenkezőjét
tartom vívmánynak és rossznak tartanám, ha visszatérnénk egy olyan gyakorlathoz, ami a 9-
10. évfolyamon már szakképzést próbálna meg csinálni ezeknek a gyerekeknek; ez a
szelekció melegágya és a legbiztosabb eszköze. Van egy óriási vita a két fél között, mert
vannak, akik azt mondják, amit te, és vannak, akik azt mondják, amit most én mondok. Ez
abban az értelemben eldöntetlen, hogy még mindig létezik ez a vita, miközben a jogszabályok
persze amellett döntöttek, hogy minél jobban ki kell tolni ezt a szakképzést. Az, hogy ma a
gyerekek nem jól érzik magukat a szakiskolákban a 9-10. évfolyamon, nem annak a
problémája, még nem tanulnak szakmát, hanem annak a problémája, hogy nem foglalkozunk
velük, tehát annak a pedagógiának a problémája, amelyik nem tudta egyrészt az előző nyolc
évben, másrészt ebben a két évben sem tudja velük megszerettetni a tanulást. Szóval ezek
sokkal komplexebb problémák, és én nem értenék egyet azzal, hogy ha visszalépnénk és a
szakképzést visszahoznánk a 9-10. évfolyamra.

Végül a jó tanár, nem jó tanár kérdésről. Tudom, hogy ismétlem magam, de úgy
látszik, ismételnem kell magam. Amit mondasz, arról nincsen információm igazából, hogy
tudniillik a középfokú képzésben mi a helyzet, tehát vajon a gyenge tanulmányi eredménnyel
rendelkező gyerekeket tanító pedagógusok a jobbak, vagy a jobb tanulmányi eredménnyel
rendelkező gyerekeket tanító pedagógusok a jobbak. Van viszont információnk az általános
iskolákról, ez pedig a PISA-vizsgálat. Bocsánat, tényleg ismétlem magam, hiszen elmondtam
már ezeket az eredményeket, de úgy látszik, muszáj még egyszer. Tehát ebből az derült ki,
hogy a jobb tanulmányi eredménnyel, a jobb iskolai teljesítménnyel rendelkező gyerekeket
tanító pedagógusok a gyengébbek, vagy legalábbis inkább azt mondanám, hogy nemzetközi
összehasonlításban ezek azok a gyerekek, akik relatíve gyengébb eredményeket érnek el, mint
a gyenge tanulmányi eredménnyel rendelkező gyerekeket tanítók. Az adatokat is elmondtam a
múltkor, meg le is írtam abban az anyagban, amit az új tudás programhoz készítettem.
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Úgyhogy óvatosabban kellene ezekkel a kijelentésekkel bánni, mert ezekből messzemenő
következtetéseket lehet levonni, és egy kicsit a tényeket nem árt figyelembe venni.

ELNÖK: Trencsényi László!

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Ehhez a kérdéshez szeretnék én is hozzászólni. Magam
is úgy gondolom, hogy ez klasszikusan tantervezési, illetve metodikai probléma. Én úgy
gondolom, a Nemzeti alaptanterv fejlesztési feladatai alapján lehet olyan kilenc-tizedikes
tantervet készíteni, ami az elméleti gondolkodásban előrehaladó ifjúságot fejleszti erősebben,
és ugyanezekre a fejlesztési feladatokra mint alapdallamra szerintem lehet. Pista, te hoztad be
a „szakképzés” szót, és János is meg Laci is a gyakorlati képzést emlegette, ami nem ugyanaz.
De meg kellene próbálni, szerintem lehet olyan gyakorlatias kerettantervek és helyi tantervek
előállítását sürgetni, amelyekkel be lehet bizonyítani, hogy ezekkel a gyerekekkel – az
alapvető bajom az, hogy inadaptívak a szakiskolákban alkalmazott kilenc-tizedikes tantervek,
nem alkalmazkodnak ahhoz a helyzethez, hogy milyen előzetes tudattal lépte át a gyerek a
nyolcadik osztályt, és akkor jaj, panaszkodás van és sirámok, és nem alkalmazkodik valóban
az ő életperspektívájukhoz, az ő viszonyukhoz a gyakorlathoz és a világ filozófiai
tükörképéhez. Tehát meg kellene próbálni ilyen kerettantervekkel megostromolni a
szakiskolákat.

Megjegyzem, csak emlékeztetnék rá, hogy nekünk kellett megvédeni, az OKNT-nek a
drámapedagógiát a szakiskolai programcsomagból, mert a szakiskolai programcsomag szerzői
azt írták, hogy – szó szerint idézem, mert megtanultam, én meg tudtam tanulni két diplomával
–: a dráma tanítására azért van szükség a szakiskolában 9. osztályban, hogy a gyerekek meg
tudják különböztetni a vígjátékot, a tragédiát és a társadalmi drámát. Akkor én azt mondtam –
a szívemből beszéltem akkor is –, hogy a francnak kell megkülönböztetni. Ez volt az indoka a
programalkotóknak, hogy a drámapedagógiát kiszórták a szakiskolai kerettantervből, ahol
szintén drámáról van szó, csak egy egészen más drámáról: gyakorlati drámáról.

ELNÖK: A gyerekek drámájáról.

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Jó, jó, csak azt mondom, hogy ez szerintem
kerettantervi eszközökkel és azok jó promóciójával tényleg lehetne kezelni. Vannak jó
gyakorlatok, azért be kell vallani. Én tegnap Kunszentmiklóson jártam egy alapítványi
szakiskolában, ahol tudomásul vették, hogy ezekből a gyerekekből dolgozunk, és megoldották
a problémát. Egy „tanulás tanítása” órát láttam – élvezettel csinálták a gyerekek. A
Burattinóban két év után megszólalt a süketnéma gyerek. Ilyet utoljára az Újszövetségben
olvastunk, de a Burattinóban két év szeretetteljes gondoskodás után… (Dr. Mihály Ottó:
Bárczi Gusztáv mondott ilyen példákat. – Dr. Szüdi János: Boldoggá avatás. – Derültség.)

DR. SZILÁGYI JÁNOS: Mivel meg lettem szólítva, az a korrekt, ha reagálok. Én a
gyakorlati képzés jelentőségéről beszéltem. A 9-10. osztálynak kellene olyan tananyagot
kidolgozni, ami az elméleti ismereteket a gyakorlati használhatóság szempontjából tanítja
meg ezeknek a gyerekeknek, mert ők manuálisan tehetségesek és ezen keresztül lehet igazán
hatékonyan – ezt a mérések is bizonyítják – az intellektuális képességeiket fejleszteni. 

DR. SZÜDI JÁNOS: Nem gyakorlati képzés van, hanem gyakorlati oktatás. A
törvényben sikerült elérni, hogy a 9-10. évfolyamon nem képzés van, hanem oktatás, mert így
teszünk különbséget a másik ház törekvéseivel, hogy itt oktatás van, és nem gyakorlati
képzés.
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DR. SZILÁGYI JÁNOS: Ami a szakképzés megkezdését illeti, nagyon sok országban
már a 10. évfolyamon elkezdik a szakképzést, a gyakorlati képzést. Tehát ez a másik dolog.
Meg lehet nézni, Németországban, Ausztriában, Svájcban gyakorlatilag a 15. évtől elkezdik,
tehát ez egy kicsit illeszkedik ehhez a trendhez.

Ami pedig az OECD-adatokat illeti - el fogom neked küldeni ezeket a statisztikákat -,
a duális képzésben Ausztriában, Németországban, Svájcban 40-50 százalék vagy akár 50
százalék fölött is van azoknak a gyerekeknek az aránya, akik ilyen típusú felsőfokú és
középfokú szakképzésben vesznek részt. Ez nálunk Magyarországon 20-22 százalék között
mozog, tehát ebben a tekintetben ezek az összehasonlítások megvannak. De el fogom küldeni,
és meg tudod majd nézni. 

Csak ennyit szerettem volna hozzátenni, köszönöm szépen.

ELNÖK: Parancsolj, Tas!

DR. SZEBEDY TAS: Köszönöm szépen a szót. Csak egyetlenegy mondattal szeretnék
csatlakozni ehhez az egész gyakorlati oktatás kérdéshez, részben és szerintem még nem
eléggé foglalkozik a törvénymódosítás azzal a problémával, hogy a 18 évre kiterjesztett
kötelező oktatás egy dolgot igyekezett megoldani: a munkanélküliséggel kapcsolatos
problémákat. De a 18 éves korig tartó oktatás magában az oktatási rendszerben lévő
motivációs nehézségekkel küzdő, vagy ezeknek a részben hátrányos helyzetű gyerekeknek a
tényleges kezelését elég jelentős részben nem kezeli, és pont a szakiskolai oktatás és részben a
szakképzési oktatásnak az áldozatai között vannak azok a kallódó gyerekek, akik a
rendszerből regisztráltan vagy nem regisztráltan, de elég jelentős számban kimaradnak. (Dr.
Szüdi János: Most nincs 18 éves korig, most majd nem marad ki hál ’istennek.) Így van. Csak
azért mondom, hogy ha nincs, amit István és Trencsényi Laci említett, ha erre valamilyen
módon előre nem készül fel az egész rendszer, hogy beszorul az 1-18 éves korig lévő
szakaszba minden magyar gyerek, és nincs kezelése a 7-8. osztály után annak a problémának,
hogy a gyerekek egy jelentős része – és sajnos, szerintem növekvő része – motiválatlanul
kallódik a rendszerben, mert nincs igazi kihívás számára elméleti vagy pusztán szellemi
tevékenységre. Nem mozdul el az egész rendszer a többféle képesség párhuzamos
működtetésére az oktatásban, ami számukra motiválást ad, akkor itt egy több ezer fős, nagyon
komoly kezeletlen gyerektömeg alakulhat ki, amelyik az erőszaktól kezdve mindenféle bajjal
járhat, és ott se pszichológus, semmi nem fog valószínűleg ezen segíteni.

A pszichológus a másik kérdés, amire csak egy mondatot szerettem volna mondani,
hogy valószínűnek tartom azt, hogy ha ilyen nagy számú iskolapszichológusi képzésre
rászánná magát az ország, és erre lehetőség is nyílna, akkor párhuzamosan nagyon célszerű
volna a tanár-továbbképzési vagy –átképzési rendszert ebbe az irányba jelentősen megnyitni.
El tudom képzelni azt, hogy a pedagóguspályán lévő számos olyan tanár, aki esetleg
pályaelhagyásra kényszerülne vagy állástalanná válna, közülük egy kör átképezhető volna
egyébként ilyen jellegű feladatokra, ha ennek lenne mondjuk egyetemet végzett tanároknak
adható két-három év alatt elvégezhető továbbképzési rendszere, és biztos, hogy lenne rá
érdeklődés. Tehát a mai gyakorlatban is egyre nagyobb számú pedagógus van, aki megkísérli,
csak iszonyú nehéz ma az iskolapszichológusi felvételin bejutni. Tehát lehet, hogy ezzel
kapcsolatban érdemes lenne magának a felnőttképzésnek egy új keretet vagy utat nyitni.
Köszönöm szépen.

SZILÁGYI JÁNOS: Csak egy mondat, nem nagyon szoktam szerepelni, és akkor most
egy kicsit kihasználom.

ELNÖK: Hozd be a lemaradást!
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SZILÁGYI JÁNOS: Behozom a lemaradást. Finnország nagyon jó a PISA-
felmérésben. Ha Magyarországon megnézzük, hogy iskolatípusonként hogyan áll a dolog,
annyira egyértelmű és világos egyébként, hogy nálunk a szakiskolákban lévők hozták a
legrosszabb eredményeket, és Finnországban nincsen igazából különbség a szakiskola,
szakközépiskola és a gimnázium PISA-teljesítménye között. (Dr. Szüdi János: Lesz majd erre
válasz. Ez így igaz!)

GÖRBE LÁSZLÓ: Visszatérve az iskolapszichológusra, még ezzel kapcsolatban el
szeretném mondani, hogy valószínűleg Tas gondolatához társulnék, azért meg kell majd
oldani az iskolapszichológus és az osztályfőnök kapcsolatát, és erre továbbképzést kell
csinálni, hogy ne riválist tekintsen a pszichológusban, aki elveszi a gyereket, hanem segítőt
tekintsen. Ez nem mindig megy így. Tehát amikor először találkozik ezzel, nekem volt
szerencsém Finnországban kint lenni, iskolában is voltam hál’ istennek, egy alkalommal,
azért sok manuális feladat van a finn iskolában, egyébként az elméleti képző finn iskolában
pedig sokkal kisebb csoportokban dolgoznak, mint mi. Tehát nem gondolom, hogy az
összehasonlítás mindig olyan értelemben reális, hogy más peremfeltételek között, nyilván
ettől függetlenül az összehasonlítással szembe kell néznünk, de nem azért, hogy magunkat
elítéljük, hanem hogy keressük azt a megoldást és szeretnék elhatárolódni itt a szakképzéstől,
nem akartam erről beszélni. Én azon emberek közé tartozom, aki 5+1-ben végeztem,
konzervipari segédmunkás vagyok, le is vizsgáztam belőle. Papírom is van róla.
(Közbeszólás: Betanított munkás, nem?) Segédmunkás. Szakmai minősítő vizsgát tettem
konzerviparból. Azért nem volt rossz az, hogy egy nap kimentünk dolgozni. Egy csomó olyan
manuális dolgot tanultunk meg, ami bizonyos mértékig segített bennünket. Nem akarom most
visszaállítani, szeretném elmondani, de azt, hogy ha a gyerek akár fizikából, akár biológiából
kísérletet csinálna, vagy mérne, akár kémiából mérne, jobb lenne, ez az elméleti özön, amit a
nyakába zúdítunk napi 6-7-8 órában időnként – legkevesebb 6 órában -, az nem teszi
képzettebbé a gyereket. Tehát ha ebből a 6 órából legalább 3-ból mérne, biztos, hogy drágább
lenne, ez biztos.

DR. HUNYADY GYÖRGYNÉ: Egy dolgot szeretnék még említeni, ha már ilyen
kellemes beszélgetéssé is fajulunk, a képzések ügyét. Itt nemcsak az iskolapszichológusról
van szó, és az is egy problematikus dolog, mert úgy van, ahogy Pista mondta, és többen itt
bólogattunk, hogy folyik iskolapszichológus-képzés, és az országban most tudtommal 6
helyen van pszichológusképzés vagy lehetőség a pszichológusképzésre. Tehát egy nagy
volumenben is meg lehetne oldani.

Ám az iskolapszichológusok egyrészt nem tudnak elhelyezkedni, másrészt nem vonzó
a pálya. Hogy most melyik a tyúk és melyik a tojás, ezt nem tudom egészen pontosan, vagy
vannak erről ismereteim, de ez most nem tartozik ide, csak annyi, hogy nemcsak a képzés
volumenét és ennek anyagi feltételeit kell végiggondolni, hanem ugyanaz a probléma
jelentkezik, mint a pedagóguspályán volt, hogy ezeken a területeken, el kell menni oda a
kistérségekbe, nem Budapesten, Szegeden és Pécsett kell elhelyezkedni a pszichológusoknak.
Tehát hogy hogyan lesz vonzó az a fajta pálya, az egy másik kérdés, de egyidejűleg kellene
erre is gondolni. Egyébként lassan már nem lehet iskolapszichológusról beszélni, olyan
értelemben, hogy már az is differenciálódik. A klasszikus iskolapszichológus a világban és
nálunk is az iskolával foglalkozik, az egészséges gyerekekkel foglalkozik, és az iskolai
problémák megoldásában segíti a pedagógusokat. Itt a beszélgetésünkben is felmerült már és
a terepen is mindig az merül fel, hogy közvetlen terápiát folytasson a gyerekekkel. Bizonyos
értelemben ez elől nem is lehet kitérni, egyébként ez a rendelet is ezt a közvetlen és
személyesebb, inkább a nevelési tanácsadóban dolgozó, inkább klinikus irányultságú
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pszichológiai munkát várja el. Tehát itt különböző igények jelennek meg, és azt gondolom,
hogy tényleg nagy és hosszú távú, átgondolt fejlesztést igényel a képzés területén is.

De ugyanez a helyzet a bölcsődével, óvodával kapcsolatban, az összevont
intézményekben a képzéssel. Itt már vannak kezdeményezések, mert részben van ez a
felsőfokú kisgyermeknevelő, aminek jó programja van, kisebb sikere van, van beadott BA-
program, ami most már egy ilyen pedagógus szak lenne, nincs még elfogadva, és vannak
tervek arra nézve is, hogy hogyan lehet kompetenciát bővíteni mondjuk az óvodapedagógia
terén, hogy egy ilyen összevont intézményben, a bölcsődében is tudjanak dolgozni.

Erre már vannak terveink, ezeket szeretnénk megvalósítani – ehhez is pénz kellene
persze.

A harmadik ilyen képzési probléma – nem emlékszem, hogy beszéltünk volna róla – a
védőnők kérdése. Az rendben van, hogy az új tudás programban 300 védőnő szerepel - én
legalább a dupláját szeretném -, nagyon fontosnak tartom és tudom, hogy mit tudnak tenni a
védőnők, de másféle kompetencia is kell, mint amire őket most képezik. A korai fejlesztés
kérdése csak részben van benne a mai védőnői tudásban. Ez azt jelenti, hogy ott is képzésben
mozdulni kellene, tartalmilag és talán volumenét tekintve is, bár azt nem tudom pontosan,
hogy mennyit képeznek most. Úgyhogy mindennek képzési kompetenciája is van, ez hol
megjelenik, hol nem, érdemes ezt is átgondolni.

Azt nem tudom, hogy továbbképzésben kellene-e pszichológusi diplomát adni. (Dr.
Szüdi János: Másoddiplomát, így értettem. Tehát van egy pedagógus és van arra egy
másoddiploma. – dr. Mihály Ottó: A pszichológusok nagyon fognak ez ellen tiltakozni.) Ki
kell dolgozni. (Dr. Nahalka István: Nem szeretik.) Nem szeretik – majd megszeretik, ha
értelme lesz.

DR. MIHÁLY OTTÓ: Ez nem nálunk jelentkezik elsősorban, indulástól kezdve öt-hat
éves programként és ennek következtében állásonként, satöbbi. Ez egy kívül lévő, kevesebb
biztonságot nyújtó az intézmény léte szempontjából.

ELNÖK: Szeretnék hozzászólni két dologhoz. Az egyik: azt tapasztaljuk, hogy amikor
pénzügyi nehézségek támadnak és létszámleépítések történnek, akkor elsősorban a nem
tanórával lefedett tevékenységek művelőit küldik el az iskolából, akár iskolapszichológusnak
nevezik, akár valamilyen nevelési tanácsadással foglalkozó segéderőnek – ez most nem
minőségi jelző akar lenni. Inkább kérdésem, de ebbe burkolt javaslatom is, hogy nem lehetne-
e abba az irányba erősíteni a törvénykezést – ha nem most, akkor később –, hogy bizonyos
arányok, mondjuk térségen belüli vagy kistérségen belüli arányok betartása, a pszichológusok,
nevelési tanácsadással foglalkozó pedagógusok alkalmazásának kötelezően betartandó, hogy
megakadályozzuk ezt a könnyebb ellenállás irányába való mozgást.

A másik: szeretnék arra emlékeztetni – ez a gyakorlat jellegének vagy a manualitásban
megnyilvánuló kultúra elismerésének tárgyköréhez tartozik –, hogy volt annak idején a
magyar neveléstörténetnek egy avantgárd törekvése, amit munkaiskolának hívtunk és Gáspár
László neve fémjelezte, Szentlőrincen volt az egyik bölcsője, de több helyütt is volt ilyen,
ahol a közismereti rendszerben szerepelt a termelőmunka, termelés-gazdálkodás volt a
pontosabb címe ennek a tantárgynak vagy ismeretkörnek. Elismerést nyert abban a tantervi
koncepcióban, hogy az általános műveltségnek integráns része az a fajta tudásérzékenység,
képesség, ami a manuális tevékenységben megnyilvánuló intelligenciának nyit teret és
honorálja az ebben való teljesítményeket. Tehát ez megint nem egy holnapi kérdés, de a
tantervi koncepció újbóli átgondolásánál vagy reformjánál ne feledkezzünk meg erről a
tradícióról; vannak egzakt mérésekkel is igazolt dokumentumai, hogy ez hogyan hatott ki
olyan társadalmi rétegek gyerekeinek iskolai motiváltságára, akik egyébként döntően a
kognitív szféra más forrásaival nem voltak mozgósíthatók. 
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(Dr. Szüdi János felé fordulva:) Most nagymértékben kívánjuk, hogy szóljál valamit.

DR. SZÜDI JÁNOS: Nehéz a helyzet, mert tulajdonképpen a jelenlévők egymásnak
válaszoltak. A tankötelezettséggel és szakképzéssel kapcsolatban teljesen egyetértek azzal a
felfogással, hogy a gyerekek minél később kezdjék el a szakképzést, hiszen ebben állapodtunk
meg, és ebben konszenzus volt annak idején. A’93-as törvény úgy szólt, hogy szét kell
választani az általános műveltséget megalapozó képzést a szakképzéstől, ezt el is rendelte a
törvény, és akkor mindenféle dolgot visszacsempészgettek: szakmai alapozást, szakmai
egyebeket. Ez nem jelenti azt, ami itt elhangzott, hogy ez a másfajta oktatás ne lenne jogos.
Majd Márta elmondja, meg Ottó is tudja, hogy ilyen kerettantervekben meg
programcsomagokban gondolkodunk. Hiszen az teljesen nyilvánvaló, hogy a 9-10.
évfolyamon egy újabb kompetenciafejlesztésre lenne szükség, hogy egyáltalán megértsék, mi
az, hogy szakképzés. Aki nem érti a szöveget, annak hiába adom oda a szakképzés bonyolult
tankönyvét, hogy olvassa el, tehát itt más jellegű képzésre van szükség. Ezért tiltakoztam én a
kerekasztalon az ellen, hogy szétválasszák az iskolát kétfelé, a szakképzést vigyék el valahova
máshova és a gyereket ki lehessen utálni a közoktatásból valami eddig nem ismert szakképző
iskolába – ez lett volna a legkönnyebb egyébként a közoktatásnak.

A 18 éves korig tartó tankötelezettségnél egyébként benne van ma is a törvényben,
hogy aki már megszerzett egy szakképesítést, az kérelmére – tehát nem az iskola döntésére –,
fölmenthető a tankötelezettség további teljesítése alól, és abban az esetben is, hogy ha a
gyerek megházasodik, nyilván kérheti, de mindig a tanuló kezében van a kérés lehetősége, és
nem az iskola mondja azt, hogy te már nem vagy tanköteles. Sajnos az bekerült a törvénybe,
tehát benne van, amit kérsz, hogy 15 éves korban a szülő kérheti, hogy a gyereke ne az
általános 9. évfolyamra járjon, hanem a szakképzési évfolyamra. Itt azért sikerült beletenni azt
– és ebben vastagon benne volt a kezünk, Ottóé is, az enyém is, aki ebben tudott tenni –, hogy
ehhez viszont a családvédelmi szervezet egyetértése kell, hogy ne utálják így ki a gyerekeket,
de a törvényi lehetőség megvan, hogy aki már nagyon lemaradt, az 5. vagy 6. évfolyamot nem
tudta elvégezni, az mehessen egy előkészítő év után a szakképzésre. Egyébként teljesen
egyetértek azzal, ami itt elhangzott, hogy más oktatás, más szisztéma, ami benne van a
fejlesztési programunkban.

Az iskolapszichológust fontosnak tartjuk. Én arra most nem látok reményt, hogy
kötelező létszám legyen. Annak is nagyon örülök, hogy ezt a három iskolapszichológusi
álláshelyet kistérségenként sikerül megszerezni és ehhez a pénzügyi feltételeket, és mindent el
fogunk követni, ami módunkban áll azért, hogy a szakszolgálatokhoz szükséges fedezetet
bővíteni tudjuk. Idén is megpróbáltunk mindent, mert itt van a logopédiai szolgáltatótól
kezdve a pályaválasztási tanácsadásig sok olyan, ami teljesen alulfinanszírozott, tehát mindent
elkövetünk azért, hogy ezek a szolgáltatások megkapják a saját elismert pénzüket.

Ösztöndíj, oktatáskutatás: van ez a kutatási ösztöndíj, ami benne van a programban, de
emellett van az átlagon felüli munkateljesítményt elismerő illetménykiegészítés, tehát ez is
benne van a törvényben, amihez most pénzt szeretnénk szerezni. Tehát azt az ígéretet kaptuk,
hogy lesz ez, majd kapja, aki kapja – most erre nem tudok mit mondani, mert itt is teljes
bizonytalanság van, hogy 25 fő, 50 fő, nem tudom. De most hagyjuk ezt az ösztöndíjat, mert
azért is kényes, mivel adómentes – ezen el lehet vitatkozni, de most azt is hagyjuk, hogy miért
adómentes. 

Viszont emellett nagyon-nagyon szeretnénk az átlagon felüli teljesítményt elismerni és
ehhez a pénzügyi kereteket megteremteni. Ez azt jelentené, hogy nem minden pedagógus,
hanem a ténylegesen átlagon felüli teljesítményt nyújtók esetében. Erre eddig 3 milliárdról
volt szó, ezt szeretnénk feltornázni; nem akarok összeget mondani, nehogy utána valaki azt
mondja, hogy nem tartottuk meg a szavunkat, de nagyon-nagyon szeretnénk ezt megduplázni.
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Az óvoda, bölcsőde, ezt Ottó nagyon jól megválaszolva. Van egy csomó többcélú
intézmény. Most az a vita tárgya, hogy hol legyen, hogy kell-e korlátozni vagy nem kell, kell-
e létszám vagy nem kell. Tehát nem ragaszkodunk hozzá, hogy ez 1500 fő alatt legyen. Azt
azért nagyon szeretnénk, hogy ne tegye tönkre az óvodát, mert az óvodát nagyon szeretnénk
védeni.

Az is teljesen igaz, hogy nem tudjuk még, hogy mi lesz ez az intézmény, ezt be merem
vallani. Tehát ez jövőre indítható, mert most folyik a szakmai munka. Ki kell találni a közös
programot, hogy ki dolgozhat itt, milyen feltételekkel, milyen nevelési program lesz, erre van
egy bizottság, amelyik a másik minisztériumban dolgozik, aztán majd beszállunk mi is, és
ezért lehet majd a jövőben indítható intézmény, amelynek két formája lehet: önálló
intézményként és többcélú intézményként, intézményegységenként.

Azért ilyen bonyolult és nehéz, mert tényleg ez a 33. § egyre bővülő köréhez tartozik,
és próbálunk lehetőséget teremteni ahhoz, hogy az önkormányzatok minél jobban és
könnyebben alapíthassanak többcélú intézményeket.

Volt szó a HHH-s pedagógusokról, tehát külön elismerésünk lesz azért, hogy ezekkel a
gyerekekkel foglalkozzanak, tehát ez is benne volt a múltkori programban, hogy ők külön
díjazást fognak kapni, és ami nagyon fontos, Márta fog beszélni azokról a pedagógiai,
koncepcionális dolgokról. Tökéletesen igaz, ami itt elhangzott, és ezért mondtam, hogy nincs
minden a törvényben, mert az intézményeket fel kell készíteni arra, hogy fogadják a
halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeket, tanulókat; nemcsak a pedagógusokat, hanem a
gyerekeket is. Tehát ahhoz, hogy a gyerekek össze tudjanak érni, és hogy őszinte legyek,
beszéltünk az önkormányzatokkal ma délelőtt, és azt mondtuk, hogy ezt települési szinten kell
elkezdeni, tehát ha a gyerekek az óvodában, iskolában találkoznak először, az már kudarc.
Ezért nem megy úgy, ha települési szinten nincsenek találkozási pontok, nincsenek
játszóházak, nincsenek ünnepségek, utcabálok, közös sörözés – ez is belefér a közművelődési
térbe -, együtt esznek, megismerik egymás étkezési szokásait, együtt hímeznek, hámoznak,
tehát a közoktatás ehhez kevés. Tehát én ezzel tökéletesen egyetértek, ezért szeretnénk ezt
települési szintre nyomni, az erőszak elleni bizottság – hogy rövid legyek – ezt direkt
megfogalmazta, hogy nyitott iskola, partnerkapcsolat, erről majd beszél Márta, hogy ezt
hogyan próbáljuk pénzzel támogatni. Közoktatás, közművelődés, sport, mert ha az iskolában
van 20 bokszkesztyű, akkor az már egy ökölvívó csapat és nem erőszak. Tehát a mindennapos
testedzés keretében az egymáshoz illő párok küzdenek meg egymással a pedagógus mellett, és
akkor az már nem sportszerűtlen, hogy ott egymást püfölik. 

Tehát ilyen irányba szeretnénk elnyomni, és egyértelmű volt a bizottság állásfoglalása,
hogy pedagógiai eszközök, nem rendészeti eszközök, nem büntetőjogi eszközök, és alapjában
véve ez nem lehet rendőri ügy. Tehát ilyen értelmű állásfoglalást tett le a bizottság a miniszter
úr asztalára, nem jelzett még vissza, de reméljük, hogy el tudja fogadni.

A főigazgatókkal kapcsolatban az a szervezési gond alakult ki, hogy összevonnak
nyolc intézményt teljesen egyenrangú vezetőkkel, ez egy lehetőség, rangkórság vagy nem
rangkórság, több pénzbe nem kerül, mert szegény ugyanannyit kap, mintha igazgató lenne,
csak az a sérelem, tüske kihúzható, hogy valaki elvesztette az igazgatói rangját, mert ha van
egy főigazgató, akkor az alatta lévő főigazgató-helyettes megtarthatja az igazgatói címét,
mindezt nem éreztem olyan veszélyes dolognak. A százalékpontban pedig kérek egy kis
segítséget, hogy hová írjuk be, hogy jó legyen, mert bevallom, hogy jogászként ezt nem
érzékeltem olyan szinten, hogy ez egyértelmű. (Dr. Nahalka István: 15 százalékpont, így kell
írni.) Köszönöm szépen.

ELNÖK: Trencsényi László!
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DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Csak azért, hogy Jánosra reagáljak, hogy szívemből
szólt, és nemcsak szívemből, hanem az Országos Köznevelési Tanács 2004-es és 2006-os két
állásfoglalásának megfelelően, amikor arról van szó, hogy ha egy organikus vagy organikussá
kezdeni váló vagy újra ilyenné váló helyi társadalom intézményei között megvalósul ez a
szinergia, akkor az nagyobb esély arra, hogy ne hulljon ki a gyerek. Azért vagyok ez ügyben
annyira impulzív az utóbbi időben, mert a reális szervezet-átalakítási mozgások ezzel
ellentétesek. A kistérségi társulásokba a polgármesterek fájó szívvel vagy örömmel beadják a
közoktatást, és mohón megtartják maguknak a közművelődésre a 2 ezer forint/főt, amiből a
falunapon meg lehet főzni a bográcsgulyást.

Tehát a kistérségi társulások létrehozásának statisztikailag kimutathatóan
szignifikánsan estek áldozatul ÁMK-k azért, mert nem éreznek rá politikai akaratot, hogy ez
persze a törvényben benne van, ezt írta nekem a fiatalember, aki szokott velem levelezni –
Arató Gergelyre gondolok (Derültség.) -, tehát benne van a törvényben, hogy ilyet lehet
csinálni, mit ugrálok. De azért ugrálok, mert a polgármesterek érzik a törvények szagát is,
tehát ha erre nincsen politikai akarat, nem jellegzetes ebben az ügyben, akkor ezt a szagot
nem veszik a polgármesterek és önfeledten zúzzák össze az ÁMK-jukat ott is, ahol egyébként
jó volt.

DR. SZÜDI JÁNOS: Mi amerre megyünk, ezt mindenütt elmondjuk, nem politizálva.
Amit tudunk tenni őszintén szólva, megtesszük, ennél többet nem.

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Neked most köszöntem a szavaidat, megvallom, a
gyűjteményemben egy ember van még, aki ilyen elkötelezetten beszélt, nem a bennfentesek
körében, az a szerencsétlen pécsi polgármester, aki ugyanebből a dologból értette meg a
dolgot, csak másnap elütötte az autó.

ELNÖK: Akkor vigyázz! Lehet, hogy nincs ok-okozati összefüggés közötte, de
aggódunk! (Derültség, zaj. – Mihály Ottó: Kell neked beszélgetni!)

CSILLAG MÁRTA: Főnöki parancsra megszólalnék, ha megengedik. (Dr. Szüdi
János: Csak kérés volt!) Természetesen örömmel is, mert egyrészt felismertem itt annak a
szükségességét, hogy elnök úrral egyeztetve, az OKNT-nek valamikor kérjük a türelmét egy
fél órára, hogy bemutathassuk a közoktatás által tervezett ÚMFT-programokat. (Dr.
Trencsényi László: Fél óra?) Hosszabban is tudjuk, de ez az önök türelmén múlik, rajtunk
nem, merthogy tényleg úgy gondolom, hogy egy csomó kérdés talán el sem hangzik, ha ezt
megelőztük volna és idejövünk egy kicsit előbb. Úgyhogy én ezt szeretném felajánlani a
kollégáim nevében is, hogy a legközelebbi ülésen ezt vegyük a napirendre. Akkor tényleg
rendszerszerűen át tudnánk tekinteni, hogy mi mindenre lenne itt az elkövetkezendő időben
mód. 

Most csak három dolgot szeretnék kiemelni. Egyrészt a legutolsót: Trencsényi urat
szeretném megnyugtatni a tekintetben, hogy a polgármesterek a pénz szagát is jól szokták, a
fejlesztési források szagát is nagyon jól szokták érzékelni, és van nekünk egy programunk,
aminek az a neve, hogy területi együttműködések. Többcélú intézmények tartalmi
fejlesztéséről szól. Ez a munka, ami a koncepcionálását jelenti ennek a programnak, ez rövid
időn belül, mondhatnám a jövő héten meg fog indulni, el fog kezdődni, mi már a
munkatársaimmal előkészítettünk egy munkabizottságot.

A másik ilyen nagyon fontos program - ez egy közös programunk a hátrányos helyzetű
igazgatósággal -, a képzésbe ágyazott foglalkoztatás, amely egy olyan, nem kevés forrást
biztosító program, amely a közoktatási intézménybe olyan segítő felnőtteket hozna be,
akiknek ráadásul közben gondoskodnánk a szakképzéséről is. Ez azt jelenti, hogy elsősorban
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azokon a településeken és azokban az intézményekben, ahol sok a halmozottan hátrányos,
illetve a hátrányos helyzetű gyermek, ugyanezen körből szakképzettséggel nem rendelkező
segítők kiképzését és az intézményben való mind ez idő alatt történő foglalkoztatását célozná
meg a program.

Ami azt jelenti, hogy a tanulását is támogatjuk, meg a foglalkoztatását és az
intézményen belüli mentorálását a pedagógusok által. Itt többfajta szakképesítés
megszerzésére lenne lehetőség egészen a gyermekfelügyelőtől az egyszerűbb
szakképesítésekig. Erre felhívnám a figyelmüket.

Ugyanakkor van egy programunk ugyanezen ÚMFT-programon belül, amelynek az a
címe, hogy: Nem formális tanulás. Éppen a napokban terveztük át ezt a programot, pontosan
azért, mert nagyobb hangsúlyt szeretnénk adni az erőszak elleni jó iskolai gyakorlatoknak.
Van egy pályázati eleme – úgy tűnik most már, hogy megcsináltuk – ennek a programnak,
amely behívja, eddig is behívta volna egyébként azokat a nem formális tanulási formákat,
amiket ismerünk meg vannak egyáltalán a közoktatásban. Ezt támogatta volna eddig is jó
gyakorlatként összeszedve, aztán publikálva. Most ide betettünk egy jelentősebb forrást és
lehetőséget arra, hogy az erőszakra adott iskolai válaszokat segítsük, merthogy vannak.
Ugyanis abban az időszakban, amit átéltünk az elmúlt hetekben, az Oktatási Minisztérium is
megtapasztalta, hogy 80 egyedi iskolai programot küldtek el nekünk maguk az intézmények, a
nevelési tanácsadók, a települések, amiben rengeteg jó dolgot látunk – a kollegáim nem is
tudták még mindet feldolgozni –, amiket maguk kikínlódtak a területen pedagógusok,
szakszolgálati szakemberek és főleg az ő együttműködésük egy csomó esetben, amiről úgy
gondoljuk, hogy össze kell szednünk, adnunk kell mellé egy szakmai támogatást és minél
előbb segíteni. Ezért ezt egy pályázati elemként erőteljesebben meg fogjuk jeleníteni ebben a
programban. 

Sorolhatnám még a többit, nem beszéltem még például arról az egyébként az egész
közoktatást átható hálózati tanulásfejlesztés-módszertani képzésekről, amit támogatunk. Fő
programunk a 3.1.1-es, ami a követő iskolai pályázatra építve vonja be a közoktatási
intézményeinket; egy úgynevezett szolgáltatói kosarat kapnának az intézmények, amelyben
rengeteg fajta olyan szolgáltatást gyűjtöttünk össze, amit az ÚMFT-pénzekből az
elkövetkezendő időkben igénybe vehetnek. Ilyen az integrációs programokra való fölkészítés,
ilyen egy csomó szakmai módszertani képzés és ilyen a szakszolgálati szakmai
feladatrendszer. Azért kezdtem ezzel a mondatomat, hogy eljövünk ide és magát a rendszert is
elmondjuk, merthogy azt gondoljuk, hogy sikerült végiggondolnunk és megterveznünk is. Én
vagyok a felelőse meg érzem is a felelősének magamat, meg az államtitkár úr, hogy a
szabályozás és a fejlesztés fej fej mellett haladjanak ebben a kérdésben, ezért nehéz csupán
szabályozásról beszélni vagy csupán fejlesztésről, mert mindegyik lábát igyekszünk ezeknek a
fejlesztési programoknak egy időpontban megjeleníteni, tanulva a nehézségeinkből.

DR. SZÜDI JÁNOS: Olyan továbbképzéseket szeretnénk, amiben a szülők is részt
vesznek. Ilyen az alternatív vitarendezés, amiről szó volt, tehát a nevelőtestület legyen ott, a
szülő, akit érdekel, a diákönkormányzat, hogy tanulják meg. Tanulják meg, hogy ne csak
bokszkesztyű legyen az iskolában, hanem üljenek le és próbálják ezt megtanulni. Most indul,
a szakképző intézményekben tudjuk elkezdeni, mert a Szakképzési Alapból tudtunk erre pénzt
keríteni, és mennek szervezni sok szereplő bevonásával. Ez része lesz egy nagy programnak,
hogy mindenhova eljusson, csak most elkezdjük ennek a szervezését. Ez is a bizottsági munka
egyik tanulsága volt, megerősítette, és el szeretnénk ezt juttatni minden intézménybe.

CSILLAG MÁRTA: Borzasztóan fontosnak tartjuk az egymástól tanulás képességét,
amit a magyar közoktatás még kevéssé ismer.
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DR. SZÜDI JÁNOS: Nagyon szeretnénk, ha a felsőoktatás is beszállna az egész
továbbképzési rendszerbe, mert mindig azt kapjuk, hogy a felsőoktatás kimaradt. Nem tudom,
miért marad ki, mert a lehetősége meglenne. De most kifejezetten megcélozta ez a program –
amiről majd lesz szó –, hogy legyenek partnerek, legyenek ott, legyenek ott a közművelődési
intézmények, a sportintézmények, a kulturális intézmények, az oktatás, a felsőoktatás együtt
próbálják megtalálni a legjobb megoldást egy adott régióban.

CSILLAG MÁRTA: Ha megengednek még egy kiegészítést, a múlt szombatomat
sikerült eltöltenem Egerben, a Rektori Konferencia Pedagógusképzési Bizottságának ülésén.
Éppen ezen az ülésen tárgyalták és támogatták a bölcsődei gondozónők felsőfokú képzését. A
bölcsőde-óvoda probléma egyik alapvetése, mindannyian tudjuk, beszéljünk őszintén, a
foglalkoztatási szabályok nagyon különböző volta. Tehát a bölcsődei szakma attól fél, hogy
az óvónő előnyben részesül ebben az intézménytípusban, az óvónő attól fél, hogy nincsen
szükség csak gondozónőre. Az egyik, amit mindenképpen meg kell tennünk, az, hogy ezeket a
képzettségi szinteket valamilyen módon illesszük egymás mellé, mert ebben az esetben
fognak tudni ezek a félelmek eltűnni.

DR. SZÜDI JÁNOS: Oldódni.

DR. MIHÁLY OTTÓ: Ugyanez a dolog még mindig, jelenleg is működik az óvoda-
iskola esetében.

CSILLAG MÁRTA: Igen, ott is megvan.

DR. MIHÁLY OTTÓ: Nem ennyire új, de ott is végig kellene játszani ezt a dolgot.

CSILLAG MÁRTA: Ha végigjárják a maguk útját, előbb-utóbb eljutnak a
megoldáshoz.

ELNÖK: Szeretném megkérdezni, hogy ezt mikorra várhatjuk.

CSILLAG MÁRTA: Amikor önök hívnak bennünket, mi jövünk.

ELNÖK: A következő ülésünk május 15.

CSILLAG MÁRTA: Akkor mi Zsuzsával egyeztetünk.

ELNÖK: Rendben van. Ehhez tudunk-e valamilyen írásos anyagot is kapni?

CSILLAG MÁRTA: Egy prezentációt szeretnénk bemutatni. Az írásos anyag nagyon
vaskos, több száz oldalt mégsem küldenénk ki.

DR. SZÜDI JÁNOS: A program lényegét két-három oldalban összefoglaljuk.

ELNÖK: Hogy a vitára fel tudjunk készülni és kérdéseket tudjunk megfogalmazni.
Nagy örömmel mondom, hogy ennek az ülésnek nagy érdeklődéssel nézünk elébe. 

Azt hiszem, itt nem volt határozathozatali kötelezettségünk. Köszönöm mindenkinek
az aktív részvételt, ez egy jó ülés volt.

(Az ülés végének időpontja: 13 óra 18 perc.)
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Dr. Loránd Ferenc
elnök
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Igazolás

Igazolom, hogy az Országos Köznevelési Tanács 2008. április 30-án megtartott üléséről

készített szó szerinti jegyzőkönyvet a mai napon a megbeszélt határidővel elektronikus posta

útján átvettem.

Budapest, 2008. május 5.
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