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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 04 perc) 

 
DR. LORÁND FERENC, az OKNT elnöke, az ülés levezető elnöke, a továbbiakban 

ELNÖK: Jó napot kívánok! Szeretném jelezni, hogy megkezdjük az OKNT mai ülését. Többek 
kérésére egy napirendcserét javaslok, nehogy kifussunk az időből: Trencsényi László úrral 
előzetes megegyezve kérem, hogy a kerettantervi javaslatokat, amelyek jóváhagyásra vannak 
elénk terjesztve, és amelyeket a kerettantervi bizottság már megvitatott, szíveskedjék első 
napirendi pontként előterjeszteni. Van valakinek kifogása e napirendcsere ellen? (Nincs 
jelentkező.) Nincs, akkor Trencsényi úré a szó.  

 
DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Köszönöm szépen. Kedves Kollégák! A kerettantervi 

bizottság mind a két benyújtott kerettantervvel az eljárásrendnek megfelelően, szakszerűen járt 
el. A digitális középiskola ügyében a harmadik szakértő munkáját is igénybe vette: mert 
alternatív kerettanterv, az Alapítványi és Magániskolák Egyesülete delegált harmadik szakértőt. 
Mindhárom szakértő egybehangzóan hiánypótlónak és előremutatónak tartotta, hangsúlyozván a 
dolog társadalmi jelentőségeit is, miszerint olyan társadalmi csoportok továbbtanulását segítheti, 
amelyek korábban nehezebben jutottak iskolázáshoz. Mint az életen át tartó tanulást segítő, 
valójában ez egy felnőttoktatási kerettanterv.  

A természettudományos integrált kerettanterv benyújtója az Oktatási és Kulturális 
Minisztérium, a dolog funkciója a választékbővítés. A referens és a szakértők itt is az 
akkreditálást, illetve kihirdetést javasolták. Az előterjesztésben van egy fél mondat: javasoljuk az 
előterjesztőnek, hogy a 2. számú szakértő véleményét fontolja meg. Ez a legpuhább 
megfogalmazás a jóváhagyási eljárásban. Azért ilyen, mert a 2. számú kerettantervi szakértő 
kifogásai nem voltak érdemiek, olyanok, amelyeket az olvasószerkesztés át tud vezetni, illetve a 
2. számú kerettantervi szakértő olyan feladatokat is számon kért a kerettanterven, ami nem 
kerettantervi funkció: a programcsomaghoz rendelt dokumentumokat hiányolta, más 
vonatkozásban meg furcsa dolgokat állított. Ezzel tulajdonképpen komolytalanná tenne. Volt egy 
nagyon tanulságos mondata, miszerint ugyan már, a tantárgyi tanterveken miért kellene számon 
kérni a kiemelt fejlesztési feladatokat, holott ez a NAT lelke - sajnálom, hogy Vilmos nincs itt -, 
hogy a kerettantervi követelményeket valójában valamennyi tantervben, tantárgyban valami 
módon meg kell jeleníteni. E miatt, ebből a kettős okból döntött úgy a kerettantervi bizottság, 
hogy a bizonyos fenntartásokat megjelenítő 2. számú szakértő fenntartásait a szerzőkre bízzuk, 
hogy okulnak-e belőle vagy sem. Nem megállító, nem is fékező erejű.  

Így mindkét indítványt egyértelműen, egyhangú szavazással javasoltuk akkreditációra. Az 
előterjesztésből kiderül, hogy Kertész János kollégánk azért tartózkodott, mert összeférhetetlen, 
hiszen egyik szerzője ennek a kerettantervnek - fogunk találkozni a munkásságával. Itt most 
szerzőként szerepelt.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e kérdés Trencsényi Lászlóhoz?  
 
DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Mariannt ismerem, mert tanítványunk volt, és tanársegéd a 

földrajz tanszéken, földrajz-biológia szakon végzett a főiskolán, majd nyilván elvégezte az 
egyetemen a földrajz szakot, sikeres földrajztankönyv-szerző. Én értem, hogy ezt a teljesen 
integrált, sajátos tantervet elsősorban földrajz szakértőként nézte. A többi szakértő, akiket nem 
ismerek, milyen végzettségű?  
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DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: A kerettantervi rendelet két szakértő finanszírozását teszi 

lehetővé. Bevallom férfiasan, hogy nem néztem át a szakértő káderanyagát, de a szakértői listán 
természettudományos szakértőként jelent meg.  

 
DR. ZÁVODSZKY GÉZA: A kérdésben benne van a válasz, hogy milyen problémákat 

jelent az ezzel kapcsolatos szakértők felkutatása.  
 
DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Hogyha teljes tantervvel - mondjuk a katolikus 

kerettantervvel - fogunk találkozni, ott is két szakértő bírálhat csak, mert a kerettantervi rendelet 
nem ad lehetőséget többre. Nagyon nehéz kisakkozni azt a multikompetenciális szakértőt, illetve 
a feladatai olyanok, amelyek nem közvetlenül a tantárgyi diszciplinaritásban való elmélyültséget 
igénylik. Egyébként azt hiszem, fizikus a másik.  

 
HORN GYÖRGY: Már nem kérdésem lenne… 
 
ELNÖK: Lehet hozzászólás is.  
 
HORN GYÖRGY: Szeretném az OKNT-nek figyelmébe ajánlani a bizottsági elnök úrnak 

azt a mondatát, miszerint ez alternatívaként megjelenő természetismereti tanterv. Tekintettel arra, 
hogy az utóbbi hónapokban a szakmán belül is előkerült a kötelező természetismeret 
bevezetésének közpolitikai megjelenítése, hangsúlyozzuk, hogy az OKNT ezt a kerettantervet a 
kerettantervek sorában egynek tekinti, és nem támogatná. Ez tehát egy kerettanterv, egy az összes 
közül.  

 
DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Választékbővítés.  
 
ELNÖK: Brassói úr! 
 
BRASSÓI SÁNDOR: Csak megnyugtatásként mondanám, hogy szakmai bizottság 

felügyeli a választható tantervek elkészítését az OKM részéről, amelyben ez esetben is neves 
szakemberek voltak, mint Nahalka vagy Hadházy úr, vagy Magyar Tehetség Társaság elnöke, de 
bevontuk a természettudományos tanári szervezeteket is, Kertész Jánost pedig az Akadémia 
elnöke delegálta a bizottságba.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Más hozzászólás? Parancsolj! 
 
DR. SZABADOS LAJOS: Trencsényi kollégámtól kérdezni szeretnék. Elolvastam a 

referensi véleményt. A második bekezdés szerint a 2007-es Nemzeti alaptanterv alapelveivel, 
szellemiségével, kulcskompetenciáival, kiemelt fejlesztési feladataival összhangban van. Ezt 
értem. De a Nemzeti alaptanterv tartalmazza a műveltségi területeket. Akkor ez a kerettanterv 
nem egyezik a Nemzeti alaptanterv műveltségterületi felsorolásával. Ez nem akadály? Ez az 
egyik kérdésem. 

A másik, hogy rendkívül nagy terminológiai zűrzavart érzek mostanában az oktatásban. 
Hogy van ez? A Nemzeti alaptanterv műveltségi területekről beszél, itt meg egy tantárgyról 
beszélünk? Akkor ez azt jelenti, teljesen mindegy, hogy műveltségi terület vagy tantárgy?  
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DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Válaszom jogforrása a kerettantervi rendelet módosítása, 

amely tavaly április óta van hatályban. Arról szól, hogy kerettantervet az iskola nevelési-oktatási 
feladatainak bármely szegmensére lehet készíteni és akkreditációra benyújtani. A válasz tehát, 
hogy ha van olyan szerzői csoport, amely megtalálja a benyújtásra jogosult szervezetet, akár 
műveltségterületi, akár tantárgyi, akár teljes feladatrendszerre, akár az iskolai élet bármely más 
feladatára vonatkozó, amelynek a szabályozásában releváns, hogy rendelkezésre áll kerettanterv 
a helyi tantervhez. Aminek helyi tanterve van, ahhoz kerettantervet a miniszteri rendelet szerint 
szabad készíteni, és utána a helyi tantervi alkalmazó döntése, hogy a helyi tantervében ezt 
mennyiben veszi figyelembe.  

Ebben az esetben a NAT-nak való megfeleltetés arról szól, ellentétben Makádi Mariann - 
ha már ti kiadtátok a 2. számú szakértő nevét - véleményével, hogy a természettudományos 
benyújtott kerettanterv referál valamennyi kulcskompetenciára, és referál valamennyi kiemelt 
fejlesztési feladatra, illetve referál a Nemzeti alaptantervnek az Ember a természetben műveltségi 
területre megfogalmazott fejlesztési feladataira. Ha ezt a három tartalmat ki lehet mutatni ebben a 
kerettantervben, és formailag megfelel a kerettantervvel szemben támasztott normáknak - van 
óraszáma, van tananyag hozzárendelve, van követelményrendszer hozzárendelve, a továbblépés 
feltételei hozzá vannak rendelve -, akkor az jogi értelemben kerettanterv. Erre tehát ez a válasz, 
hogy fűzfánfütyülésről évi tizenegy órában is szabad benyújtani kerettantervet.  

 
DR. SZABADOS LAJOS: Nagyon jó a hasonlat, körülbelül itt tartunk. 
 
DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: De ezt támogattuk annak idején, sőt, mi fúrtuk meg azt a 

miniszteri rendeletet, mert bornírtnak találtuk, hogy kerettantervet csak teljes tantervre lehet 
benyújtani, mert lefékezte az innovációt. Az első hullámban a nagy csapatok megcsinálták a 
maguk komplex anyagait, és befagyott az innováció. Mi döntöttünk úgy, hogy az innovációt kis 
gerillacsapatok jobban meg tudják valósítani, mint egy páncélozott hadosztály. Ha nem értenénk 
vele egyet, akkor is ez a jogszabály - de én véletlenül egyetértek.  

 
ELNÖK: Van valami válaszod? 
 
DR. SZABADOS LAJOS: Nekem nincs válaszom. Bejelentem, hogy erre nem fogok 

szavazni, és a tiltakozásomat is bejelentem, hogy ilyen módon próbáljuk a régi struktúrát, 
szerkezetet felrúgni, úgy kezelve fogalmakat, hogy ha valamilyen érdeket jól kifejez, akkor azt el 
kell fogadni. Én ezt zűrzavarosnak tartom, ezért tiltakozom is ellene, hogy ez így, ilyen formában 
ide került. Többet nem tudok tenni.  

 
ELNÖK: Hallottuk, jegyzőkönyvben van. Závodszky úr kért szót.  
 
DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Nem értek hozzá - itt kezdődik. Zavarban vagyok, mert én 

nem vagyok ennek az egyébként kétségtelenül hatalmas szellemi erőfeszítéseket felmutató 
anyagnak a szakértője. De mégis foglalkoztat ez a kérdés, és ezért sokakkal konzultáltam: 
gyakorló fizika, kémia stb. szakos tanárokkal konzultáltam. A családban is vannak - most nem a 
feleségemre gondolok, hanem a második nemzedékre is, és azoknak a baráti körére is. Vannak 
bizonyos érdekes információim már ebből a körből.  
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Az egyik, amire szeretnék visszautalni, abban az emlékezetemre vagyok utalva. Nem 
szeretném mindig elmondani, hogy én nem vagyok tagja a miniszter úr által felkért különböző 
bizottságoknak, nincsenek bennfentes információim - többször ledorongolnak, hogy „Ezt te úgy 
se tudod” -, tehát én más pozícióból beszélek.  

Úgy emlékszem, hogy amikor ez a kérdés először ilyen jogszabályi érvénnyel elénk 
került, akkor a következő érvek hangzottak el az én akkori, bátortalan ellenérveimmel szemben. 
Természetesen ez csak az általános iskolában célszerű, és arról szó sincs, hogy a középiskolában 
is - ez így elhangzott az én emlékeim szerint. Természetesen ebben a pillanatban nem tudom 
dokumentálni ezt. A másik, ami hangsúlyos volt, hogy ez természetesen nem kötelező. Ezt biztos 
Horn György is megerősítette. Gyuri is elismerte, hogy az ellenzéki kommunikáció hangsúlyozza 
- ami nagyon helytelen természetesen, hogy a pártok -, hogy ez kötelező, és úgy tűnik a tanárok 
számára, hogy ez kötelező, és nem gondolják, hogy szabad választásuk van. De mintha máshol is 
lettek volna ilyen utalások… 

Mi a tényleges helyzet? A természettudományos közoktatás megújításáról szóló 
javaslatban olvasható, hogy elutasítunk minden olyan beállítást, amely szerint az összevont 
oktatás korszerűbb lenne a diszciplinárisnál - erre majd visszatérek -, és felhívja a figyelmet 
annak veszélyére, hogy ha anyagi ösztönzést az előbbihez kapcsolnak az utóbbival szemben, 
ahogy a közelmúltban előfordult. Jelen pillanatban futnak ezek a pályázatok - ez konkrét 
információ, meg fogom nevezni ezeket a fővárosi gimnáziumokat -, ahol az önkormányzat 
nyomása - teljesen mindegy természetesen, hogy milyen politikai színezetű, mert nem tudják, 
miről van szó -, hogy pályázni kell. Navigare necesse est - pályázni kell, pénzt szerezni kell, tehát 
az önkormányzat nyomást gyakorol a humán szakos igazgatóra, a humán szakos igazgató 
nyomást gyakorol a fizika, kémia, matematika stb. tanárokra, hogy pályázzanak, és már folyik is 
a pályázás. Nem kell tehát azt mondani, hogy kötelező, elég a forrásokat ehhez a területhez 
átcsoportosítani. Ez egyébként egy olyan csodafegyver, amellyel a különböző oktatási 
kormányzatok már elég régóta élnek. Nem tudom, hogy ez puha vagy kemény eszköz, de 
tökéletesen ki lehet kényszeríteni a közoktatás szerkezeti vagy tartalmi elemeinek olyan 
átrendezését, aminek nincs társadalmi támogatottsága, vagy kicsi van. Egy kisebbséggel szemben 
sem illik bizonyos egyértelmű dolgokat kikényszeríteni. Ez engem egy kicsit zavar, de ez a 
helyzet.  

Nem akarom méltatni azt a jelentést, ami egyébként elég terjedelmes, de nemcsak az 
összefoglalást olvastam el, hanem az egészet, két részletben, és magát a tantervet is végignéztem 
- nem értek hozzá -, ami több mint 400 oldal. Kértem, és azonnal meg is kaptam - amiért 
köszönetet mondok, mert nagyon korrekt dolog volt, hogy azonnal megkaptam.  

Hogyha ezt a tantervet végigolvassuk, abban azért jó néhány megjegyzés van, hogy a 
hagyományossal szemben a modern, a régivel szemben az új - mármint ez az integrált tantárgy. 
Quod erat demonstrandum, a könyvtárban még egy science-könyvet is találtam. (Felmutat egy 
vaskos kötetet.) Ránézésre kicsit borzasztó, de kétségtelen, hogy szét lehet bontani három kötetre. 
Ez egy ausztrál science, kézikönyv „for high schools”, tehát nem alapiskolai, hanem felső 
középiskolai tankönyv, és a szerkezete is más - de ezzel most nem untatnám a tisztelt társaságot -
, mint ennek a tantervnek, amely kifejezetten a projektmódszert erősíti, ami jó módszer, csak nem 
ilyen generális módon. Ez egy kicsit másként képzeli az integrációt: hogyha olyan fejezetről van 
szó, akkor biokémiailag, ha olyanról, akkor biofizikailag, tehát nem akarja a földrajzot, a kémiát, 
biológiát, fizikát, sőt még a történelmi ismereteket is egyetlen mozzanatba belepréselni, amire 
számos példa van ebben az előttünk lévő tantervben. Ez tehát nem új, és természetesen 
önmagában még csak módszert sem jelent, mert számos különböző módszerrel lehet megtenni, 
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hogy ezeket az ismereteket egy halmazban tanítjuk. Például ennek a science-nek a tantervi 
háttere más, mint ami előttünk van, de abból még ne mondjuk, hogy új, ami az angolszász 
országokban száz éves hagyományra megy vissza, és ott is eltérő funkciót tölt be.  

Megint zavarban vagyok. Nem is néztem most utána, de Nagy-Britanniában a kikötői 
iskolákban csinálták ezt, az egész napos iskolákban, ahol a bevándorlók, a kínaiak, a matrózok 
stb. éltek. Elhangzott, ennek lehet egy olyan funkciója, hogy a halmozottan hátrányos 
helyzetűeket, alacsonyabb szintről indulókat a könyv besegíti egy bizonyos szintre. Vagy egy 
másik, egy akadémikus szint, ami egész más jellegű, ami az alapiskolai ismereteket valóban 
integráltan megtetézi, de már inkább főiskolai szinten, ami kifejezetten a természettudományos 
kutatói pályára készít föl, de még az érettségi előtt. Ez két különböző funkció.  

Hogy visszatérjek erre a tantervre, hogy egyáltalán a tantervkészítők által fölöslegesen 
bevezetett kifejezéssel, az implementációval éljek, úgy tűnik, hogy ellentmondások vannak. Itt is 
megjelenik egyszer, hogy magasabb szint, hatékonyabb, jobb lesz, fölkészültebb lesz, jobban fog 
érteni mindent, a másik pedig az, hogy segíti a fölzárkózást. Trencsényi László inkább ezt 
hangsúlyozta a bevezetőjében. Ez nyilvánvalóan ellentmondás.  

 
DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Bocsáss meg, Géza, a másik az a digitális. Az 

felnőttképzés.  
 
DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Tehát nem erre vonatkozott. Akkor rád nem hivatkozom, de 

ez az ellentmondás mindenképp föllelhető, hiszen a természettudományos közoktatás 
megújításának javaslatában nagyon egyértelműen elmondják a szakértők - Csermely Péter és 
Kertész János voltak a társelnökök, és tényleg nagyon rokonszenves a névsor, és az OKNT több 
tagja is részt vett a munkában -, hogy általában nem támogatják ezt az összevont 
természettudomány tantárgyat. „Nyomatékosan hangsúlyozzuk, hogy a fentiekben a ’szemléletű’ 
kifejezés - tehát az, hogy integrált szemléletű - nem gondoljuk, hogy az integrált, összevont 
természettudomány tantárgy lenne az általános megoldás.” Erre mindjárt mondjátok, hogy 
természetesen ez csak egy lehetőség, egy a választhatók közül. Mondhatjátok, de ebből a 
szempontból én gyanúperrel élek. „Ugyanakkor elfogadhatónak tartjuk, hogy az általános 
iskolában - tehát itt is hangsúlyozzák, hogy az általános iskolában, de itt van egy középiskolai 
tanterv is - és a bizottság által javasolt humán tagozatban…”. Ezzel kapcsolatban bennem 
fölmerül, hogy a felsőoktatásra előkészítő órákon vagy tagozatokon is, ahol elválnak, akik 
természettudományos-műszaki pályára készülnek, illetve akik közgazdasági, jogi, humán 
szakokra készülnek, azoknak elég egy ilyen csökkentett műveltség? Elfogadható, hogy az 
értelmiségi… (Horn György: Nem csökkentett! - Dr. Mihály Ottó: Miért mondod, hogy 
csökkentett?) Nem én mondom, bocsánat! Én azt mondom, hogy az előttem lévő anyagokban ez 
az ellentmondás föllelhető, és a természettudományi bizottságra hivatkozom, amelyik azt 
mondja, hogy csak ilyen módon tartja elképzelhetőnek. Ezt a magam hiányos 
természettudományos műveltségével úgy értelmezem - mivel itt óraszámokról van szó -, hogy 
ebben a javaslatban, igen, megvan - és ezt most nem akarom vitatni, hogy mennyire jó - a humán 
és a reáltagozat közötti jelentős óraszámkülönbség, ahol azt mondja, hogy a 
természettudományos tárgyakat jelentősen megemelt, a humán tárgyakat pedig jelentősen 
csökkentett óraszámban - ez egy javaslat, ami nyilván vitakérdés -, és fordítva. Ahol a humán 
óraszám van erősen megemelve, ott erősen csökkentett óraszámban van a természettudomány, és 
ott tartja elfogadhatónak ezt az integrált természettudomány tárgyat. Én ezt mondom, és ez 
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számomra azt mondja - és tekintélytisztelettel meghajolok -, hogy a valóban akadémiai szintű 
szakemberek is fenntartásokkal élnek ezzel az integrált tantárggyal szemben.  

Vagy elfogadják a tisztelt kollégák, vagy nem, de a neveléstörténeti és ilyen-olyan 
irodalomban közhely volt - felül lehet írni ezeket, meg lehet velük vitatkozni -, hogy a 
kisgyermek holisztikusan látja a világot, tehát tíz, esetleg tizenkét éves korig természetesen 
kiváló a projektmódszer. Mindig is alkalmazták, engem is úgy vittek ki a tanító nénik, hogy nézd 
meg a vízcseppet, meg a levelet stb., és utána jön a világmagyarázat, aztán az általános iskola 
felső tagozatában diszciplinárisan. De ha ott mégis folytatjuk is - egy 18 éves korig tartó kötelező 
oktatásban talán még engem is rá lehet venni, hogy elfogadjuk -, a középiskolában egyáltalán 
nem. Én nem tudom eldönteni, de szerintem a bevezetőt és az előterjesztést írók sem döntötték el 
egyértelműen, hogy ez emelt szint - mármint a hatékonysága, a végső célkitűzés -, vagy redukált 
szint. Egyébként az óraszámok jelentősen csökkennek. Lehet, hogy ennek a magyarázata - amire 
egyébként a természettudományos bizottság is felhívja a figyelmet, de én azt már nem néztem 
meg - a 2000. évi tanterv óraszámcsökkentése. Jelezték Csermely Péterék, hogy azóta tovább 
csökkent a természettudományos tárgyak óraszáma, de a 2000. évi tantervben az óraszámok a 7. 
osztályban 185-ről 165-re, a 8. osztályban 196-ról 166-ra csökkentek. Mindenképpen drámaiak 
ezek az óraszámok, akárhogy nézzük.  

Az ismert körülmények között én egyszerűen értelmetlennek tartom, azzal együtt is, hogy 
a projektmódszer jó módszer. Mindenféle ilyen módszernek - és remélem, hogy ebben nem 
tévedek - az a buktatója, hogy magasabban képzett tanár kell, motiváltabb tanár kell, egyszerűen 
időben több ráfordítás, és a tanított gyermek és a tanárok arányának is kisebbnek kell lenni, mint 
ma. Amennyire én a neveléstörténetből ismerem - itt kiváló szakemberek ülnek, akik ezt jobban 
tudják, mint én - a különböző nagy iskolakísérletek sikere mindig azért volt, mert nagyon 
motivált tanárok csináltak, akik nem hat, hanem tizenhat órát töltöttek vele, és nem harmincöt 
gyerekkel foglalkoztak, hanem tizenöttel. Úgy csodát lehetett művelni. Amikor megpróbálták 
generalizálni, és ezek a feltételek nem voltak, akkor ezek sajnálatos módon megbuktak. Bizonyos 
elemei, persze, mindig átkerültek. 

Nem akarom felsorolni azokat a magától értetődő dolgokat, mint hogy ki fogja tanítani, 
milyen tankönyvek lesznek - nyilván nem ilyen lesz (Felemeli a már korábban bemutatott 
kötetet.), mert ez nyilván iskolaotthonos iskolába való, ahol bent maradhatnak a könyvek. 
Nyilván ezt szét lehet bontani három kötetre, de nem tudom, ki fogja a tankönyvet írni. Nekem az 
a félelmem, hogy ez a gyakorlat egyszerűen átitatja a közoktatást, nem a szakemberek 
tekintetében, hanem a politika rátelepszik mindenre, a mozgalmi jelleg, és a divat, a trend és a 
pénz, és csinálják. Persze, csináljuk, és a riportban megjelenik a biharugrai iskola, aki kitüntetést 
kapott, mert ő is csinálja… Nekem voltak a társadalomtudományban, humántudományban ilyen 
tapasztalataim.  

Bocsánat, nem leszek ennyire hosszú… 
 
ELNÖK: Ezt nagyon szerettem volna kérni. 
 
DR. ZÁVODSZKY GÉZA: De még valamit mondok: hogy milyen a tantervek minősége. 

Ez nagyon fontos. Nem tudom megítélni, de feltételezem, hogy nagyon komoly szellemi 
teljesítmény, ami a kémia, fizika stb. integrációját illeti. Ha azonban egy általánosan művelt 
ember elolvassa, van egy olyan benyomása, hogy „valamiről mindig eszembe jut valami…”. 
Történelmi ismereteket is integráltak. Ehhez értek. Olyan nevetséges, mulatságos hibák vannak 
benne! Nem nagyon tudom, hogy miért kell integrálni a történelmet, de ezen tudnám tetten érni - 



 11

Quod erat demonstrandum, de nem teszem, mert nem szeminárium, nem tudományos konferencia 
ez -, hogy mit jelent, amikor nem tudok tiszta fogalmakat kialakítani egy ilyen katyvazban. Tiszta 
fogalmakat csak világosan lehatárolt ismeretkörökben, diszciplínákban lehet kialakítani. 
Bedobok valamit a történelemből, és a gyereknek fogalma sincs, hogy az miért van ott, nem érti a 
fogalmat, nem ismeri a történetét - és sose fogja megtudni. 

Tartok tőle, hogy a tantervben nem, de a gyakorlatban a teljes ismerethalmazban 
megtörténik, és egy felszínes, általánosnak mondott műveltséghez vezet. A jelen pillanatban ezt 
semmi módon nem helyeslem ezeket a tanterveket.  

 
ELNÖK: Mielőtt továbbadnám a szót, nagyon kérnélek benneteket, ne kényszerítsetek 

arra, hogy meghatározott időtartamban korlátozzam a felszólalásokat. (Horn György: Nincs más 
választásunk!) A választásunk az, hogy megkérem a hozzászólókat, szíveskedjenek némi 
önkorlátozással élni, mert ez nem egy tudományos konferencia.  

 
DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Elnök úr, ne haragudj, ügyrendileg szólnék! Ma két, 

nevében hasonló napirendi pontunk van, amely két egészen különböző tárgyalásmódot igényel. 
Amit Géza elmondott a természettudományos napirendhez, annak nagyon sok elemével egyet is 
fogok érteni a hozzászólásomban, mert ott van módunk prioritásokról gondolkodni, és ott van 
módunk ajánlásokat fogalmazni ennek, annak, amannak - egészen a biharugrai iskoláig. De a 
kerettanterv esetében más a kompetenciánk: ott csak azt tudjuk tenni, hogy eldöntjük, elfogadjuk-
e a szakértők meg a referensek és a kerettantervi bizottság azon álláspontját, hogy a Nemzeti 
alaptantervnek, a kerettantervi rendeletnek és a tantervvel szemben támasztott formai 
elvárásoknak megfelel-e. Csak ebben a három esetben korlátozhatjuk ugyanis a minisztert abban, 
hogy a benyújtott kerettantervről pozitívan vagy negatívan nyilatkozzék. Az összes többinek 
ebben az esetben, a kerettanterv vonatkozásában nem címzettje a miniszter. Nem így címzettje. 

Én tehát arra kérlek, elnök úr, szorítkozzunk most arra, hogy ezt a kerettantervet a 
kerettantervi rendelet tükrében kiadhatónak tekintjük-e vagy nem, függetlenül attól, hogy az 
alkalmazásával egyetértünk-e - mert az egy másik kérdés. Az sem a mi kompetenciánk, hanem a 
biharugrai iskoláé egyébként, de a biharugrai iskolához fordulhat az OKNT, hogy „Biharugrai 
iskola, neked ajánljuk ezt a kerettantervet”, vagy neked nem ajánljuk. Itt, ebben a napirendben 
nem ez most a dolgunk.  

 
ELNÖK: Barlai Kati kért szót.  
 
BARLAI RÓBERTNÉ: Én nem tudtam áttanulmányozni. Valóban biztos, hogy egy 

hatalmas anyag, de emlékszem arra a vitára, ami eredetileg volt ezzel kapcsolatban. Megerősítem 
azt, hogy a tanárok körében valahogy elterjedt az, hogy ez valami félelmetes dolog, és ab ovo 
ellenvéleményeket fogalmaznak meg ezzel kapcsolatban. Nagyon kellene hangsúlyozni, hogy ez 
egy a sok kerettanterv közül, amit választani lehet.  

Ami fontos lenne, hogy valamiféle hatékonyságmérést kellene hozzáilleszteni - de lehet, 
hogy ez a következő napirend, amikor erre javaslatot fogalmazhatunk meg. Az a baj, hogy 
mindig kipróbálás nélkül kerülnek be új dolgok. Ez forradalmi változásnak tűnik a reáltárgyak 
oktatásában. 

Szabados tanár úr utalt rá, hogy nem fedi le teljesen a műveltségi területet. Melyik 
tantárgyat nem fedi le? Megmondom, miért kérdezem. Az oktatásirányításban nagyon sok 
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intézkedés van, volt - és gondolom, lesz is. Elindultak ezek az európai uniós pályázatok. Egy 
példát hadd mondjak erre! 

A 3.1.4, a kompetenciaalapú programok elterjesztése, ahol a belépő intézményeknek - és 
több tízmilliárd forint fog erre elmenni - kötelező egy évig és fenntartható folyamatként is egy 
teljes műveltségi területet lefedő programot indítani. A tantárgyakat nem lehet szétválasztani. Ez 
tehát kötelező lesz azoknak, akik bejutnak a pályázatba. Akkor ez a tanterv megfelel annak? Mert 
ha nem fedi le a műveltségi területet, akkor nem jó. Tehát az ember és természet műveltségi 
területre gondolok. Olyan jó lenne, hogyha koherensek lennének ezek a dolgok, mert tényleg 
több száz intézmény fog most ebbe belépni. Köszönöm szépen. 

 
DR. SZENES GYÖRGY: Tisztelt Tanács! Elnézést, én azt gondolom, hogy az itt 

jelenlévőktől minimálisan elvárható, hogy értelmezze, tudja, hogy mi a kerettanterv. A 
kerettanterv nem kötelező, annak alapján az iskola helyi tantervet készít, és az lesz kötelező 
érvényű majd, ha a fenntartója jóváhagyja. Én nem tudom igazából miről beszélünk. Nagy 
élvezettel hallgatom mindenkinek a szólóját, de semmi köze nincs a témához. Amikor majd a 
természettudományos oktatás megújításáról beszélgetünk, a változásról, a helyzetképről, a 
Csermely Péterék anyagáról, akkor majd erről beszélünk. Most a kerettantervről próbálunk 
dönteni. Mindenki elmondhatja a véleményét, hogy szereti vagy nem, és szavazzunk róla! 
Holnap reggelig erről a témáról fogunk beszélni, pedig én azt hittem, öt perc alatt végzünk vele. 
Nincs miről beszélni! 

 
HORN GYÖRGY: A Kati kérdésére lehet válaszolni. Olyan tantárgy is van, ami lefed 

műveltségi területet, tehát javaslom azoknak az iskoláknak, akik bekapcsolódnak, hogy ha nem 
akarnak semmit csinálni a 3.1.4-ben, akkor írják be a földrajzot vagy a magyar nyelv és 
irodalmat. Ez nem probléma.  

 
DR. SZABADOS LAJOS: Egy rövid kérdésem lenne és egy megjegyzésem.  
A referáló Vass Vilmos milyen szakos? Ez a kérdésem. (Horn György: Történelem 

szakos.) Köszönöm szépen. Csak érdekesség, mert Závodszky Géza kollégám hangsúlyozta, hogy 
nem ért ehhez a területhez, tehát máshonnan hozza a hasonlatokat. Most egy ehhez a területhez 
nem értő ember referálja ezt a területet… (Horn György: Tantervet.) Bocsánatot kérek, ez a kettő 
ugyanaz! Ha tisztességesen járnánk el, akkor először… Ne nézz így rám, mert érted te, amit 
mondani akarok, csak nem akarod érteni! Meg kellett volna várni ennek az előző, nagy 
napirendnek a megtárgyalását, és az után rátérni erre, nem fordítva!  

Amit megjegyzésként szeretnék mondani, hogy a tankönyvbizottságban úgy van: ha 
elbírálunk egy tankönyvet, akkor az, aki a kiadónál vagy a tankönyv témájánál érdekelt, az 
összeférhetetlen, nem szavazhat. A NAT 2007-es szavazásánál azt a hibát követtük el, hogy 
három érintett is szavazott, akik részt vettek a NAT szerkesztésében, és ezzel - csak ezzel - ment 
át a NAT. Most pedig erre a NAT-ra hivatkozunk. 

Trencsényi Lászlótól tudom, hogy vannak az OKNT tagjai között olyanok, akik részt 
vettek ennek a kerettantervnek az összeállításában. Szavazhatnak ők? Nem összeférhetetlenek?  

 
DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Itt van a szövegben, de szó szerint említettem, hogy 

Kertész János akadémikus, aki a kerettantervi bizottság tagja, az Akadémia delegálta, szerzőként, 
összeférhetetlenség miatt, tartózkodott a szavazástól. (Dr. Szabados Lajos: Az OKNT-ről 
beszélek.) A jelenlegi OKNT-tagok majd eldöntik lelkiismereti szavazással. Egyébként az ONT 
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delegálta a kerettantervi bizottságba Vass Vilmost. Akkor az OKNT nem gondolta, hogy a 
különböző diszciplinaritásokat mint szempontot figyelembe vegye. Nem gondolta, hogy ez egy 
fontos szempont. Ha úgy gondolja az OKNT, akkor vizsgálja át az OKNT-be delegált 
kerettantervi bizottsági tagok szakképzettségét. Nehéz a helyzet, mert egyedül az Akadémia 
delegált természettudóst, Kertész János viszont nem lehetett referens. Az összes többi tagja a 
kerettantervi bizottságnak - nem tudok mit tenni - humán szakos. Ettől még - még egyszer 
mondom - a kerettanterv értékelésére két, szakmában, a tudományágban járatos szakértő 
véleményének meghallgatása után a referensnek kompetensen kell tudnia mérlegelni és dönteni, 
különösen, mert azt mondta rólunk az OKNT, hogy értünk a tantervelemzéshez.  

 
ELNÖK: Nahalka István! 
 
DR. NAHALKA ISTVÁN: Engem érint az összeférhetetlenség kérdése, de teljesen új 

dolog számomra, igazából még nem tudom, hogyan fogok dönteni. A következőt vetném fel 
viszont. Összeférhetetlenség mindig akkor merül fel, hogyha az összeférhetetlenséggel vádolható 
valakinek előnye származik abból, hogy a döntésben részt vesz. Ha egyébként a véleményét 
fejezi ki ezzel kapcsolatosan, szakmai elkötelezettségét, amit képviselt egy korábbi munkában is, 
akkor szerintem - de nem vagyok ebben száz százalékig biztos - egy ilyen összeférhetetlenség 
nem merül fel. Márpedig nekem a világon semmiféle személyes előnyöm nem származik abból, 
hogyha az OKNT elfogadja ezt a tantervet.  

Zavarban vagyok, mert az egyik és a másik oldalon is vannak a fejemben érvek.  
 
ELNÖK: Mihály Ottó! Egyetlen mondat az utóbbihoz. Ez egy nehezen végiggodolható 

dolog. A következő napirendnél majd jönnek az előterjesztők, és mind, aki abban részt vett, akik 
az általunk elkészítendő javaslatokról természetesen akkor majd nem szavazhatnak… Ez 
képtelenség! Ha benyújtok bárhová egy előterjesztést, akkor, amikor arról szavazás van, én is 
kifejezhetem a viszonyomat ahhoz, ami annak alapján születik.  

A tankönyv esetében teljesen más a helyzet. A kiadók azért nem szavazhatnak, mert egy 
jóváhagyás a tankönyvkiadónak effektíve profitot jelent, és ez az, ami miatt itt van 
összeférhetetlenség. Ez ugyanolyan előterjesztés, mint a következő, és elég furcsa lenne, ha azt 
mondanánk, hogy akik annak az anyagnak az elkészítésében részt vettek, azok nem 
szavazhatnak, mert ők ehhez az anyaghoz természetesen elfogultan viszonyulnak. Annyiból 
elfogultan, hogy megcsinálták, kifejezték, amit gondolnak erről a dologról. Én már lassan nem 
értem… 

Tényleg én is azt kérem, hogy ragaszkodjunk a napirendhez.  
 
DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Csak egy mondat! Nem jó a Mihály Ottó analógiája, mert a 

Csermely–Kertész-bizottság az OKNT-bizottság nevet viseli, tehát valóban az OKNT 
előterjesztése. Nem beszélve arról, hogy ennek nincsenek közjogi vonatkozásai. A kerettanterv 
egy állami dokumentum, az OKM dokumentuma, amiért a miniszter a felelős, a törvényben 
rögzített jóváhagyási aktusról van szó. Nekem nincs kifogásom, az ellen sem szoktam kifogást 
tenni, hogy kit ki delegál, kik választottak. Én ezeket elfogadom, szívesen hallgatok mindenkit, 
de Szabados Lajos véleménye - nagyképűen szólva - alkotmányjogi szempontból teljesen 
nyilvánvalóan helytálló, a te analógiád meg ilyen szempontból nem korrekt.  
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ELNÖK: Szavazásra teszem fel a kérdést. Az ötödik napirendi pont, a 
kerettantervek jóváhagyása keretén belül két kerettanterv jóváhagyása áll előttünk. 

Az 5.1 alatti digitális középiskola címet viselő kerettantervvel kapcsolatban teszem 
fel a kérdést, hogy ennek a kerettantervnek a jóváhagyását - tekintetbe véve, hogy a 
kerettantervi bizottság jóváhagyásra terjesztette az OKNT elé - az OKNT elfogadja-e, ezzel 
kapcsolatban elfogadja-e a kerettantervi bizottság előterjesztését. Kérem, szavazzon most, 
aki igen! (15) Ellenszavazat? (1) Tartózkodás? (2) Köszönöm szépen. 

A második az 5.2 pont alatt a természettudomány tantárgy kerettanterve a 
közoktatás 5-8. és a középiskolák 9-12. évfolyama számára. A benyújtó az OKM, előadója 
Brassói Sándor volt, a javaslatot Trencsényi László ismertette, mint a kerettantervi 
bizottság jóváhagyásra beterjesztett javaslatát. Aki elfogadja, kérem, tegye fel a kezét! (13) 
Ki van ellen? (2) Ki tartózkodott? (2) Akkor ebben az arányban elfogadta az OKNT.  

Parancsolj! 
 
DR. SZEBEDY TAS: Egy egymondatos kiegészítést szeretnék tenni. Azért vártam, hogy 

a szavazás eredményét ne befolyásoljam. Géza felvetéseiben volt egy olyan mondat, ami a 
kerettantervi bizottságban is felmerült. Ez két különböző dolog. Van egy alternatív kerettantervi 
lehetőség, és e mögé kerül pénzügyi és bármilyen szervezeteknek vagy pályázati lehetőségeknek 
a javaslata, ami a gyakorlatban előfordul. Nem azt jelenti, hogy a kerettantervvel van a 
bizottságnak gondja - ott hasonlóan sok mindent megvitattunk, ami nem feltétlenül a tanterv 
jóváhagyására vonatkozott. Azt gondolom, ez egy leegyszerűsítő helyzet. A tantervi bizottság 
bizonyos megfeleléseket vizsgál, nem tudományelméleti kérdéseket vitat meg, amire feltehetőleg 
- ahogy Laci is említette - egy humán többségből álló tantervi bizottság nem is vállalkozhat. Csak 
találgathatunk, hogy valamelyikünk ízlésének megfelel vagy sem. A kompetenciánk abban a 
dologban nincs meg, a feladatunk viszont dönteni arról, hogy megfelel-e az adott 
jogszabályoknak a tanterv vagy nem. Ezt tudtuk adott esetben vizsgálni.  

A másik része, amit Géza fölvetett, az itt, a tantervi bizottságban is részletes vita kérdése 
volt: szerencsés-e, ha bármely alternatíva mellett - például egy ilyen újfajta természettudományos 
oktatás mellett - akár az állam, akár a pályázati pénzek felett rendelkező erők állást foglalnak, és 
ilyen értelemben befolyásolják.  

Ez két különböző dolog. Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Ehhez csak annyit, hogy ez viszont nem az OKNT kompetenciája. Ez egy 

teljesen más terület. János! 
 
DR. KARLOVITZ JÁNOS: Precedens értékű döntés, és mióta Gáspár László Az 

egységes világkép, komplex tananyag című könyvét megírta, azóta tudjuk, hogy az integrált 
tantárgy világtendencia. Én hozzáfűzöm, hogy biztatni fogom a további ilyen integrált vagy 
komplex tudományok vagy tankönyvek szerzőit - a „Kulcs a muzsikához”-ra is gondolok, mert 
egypár évvel ezelőtt azért nem kapott helyet, mert akkor még nem volt lehetséges, hogy egy 
területre lehessen külön vagy ilyen integráltan. Ha most ez elindul, akkor én ennek örülni tudok, 
és a tankönyvesek részéről további inspirációt kapunk.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ezt a napirendi pontot lezárjuk. Javaslom, hogy vegyük 

előre a 100-as rendeletet, nehogy kifussunk az időből. Ez a 2. napirendi pontunk, az érettségi 
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vizsgaszabályzat. Brassói Sándor az előterjesztő. Tiéd a szó, brassói úr. (Brassói Sándor Horn 
György felé mutat.)  

 
HORN GYÖRGY: Az érettségi bizottság az előterjesztést megvitatta. Lényegében a 

szakmai alapozó tárgyak érettségijének a korrekciójáról, módosításáról van szó, illetve néhány 
egyszerű, hétköznapi probléma megoldásáról, olyan esetek korrekciójáról, mint hogy ha például 
egy gyerek olyan tárgyból érettségizik, ami gyakorlati tárgy, gyakorlati vizsgát követel és 
írásbeli, és közben a gyakorlati vizsgával kapcsolatban valami baj lesz, például eltörik a lába. 
Kevés ilyen eset van, de fontos, hogy ezt kiválthassa egy másfajta tevékenységgel. Generális 
váltás ebben a szövegben nincs. Szakmai alapozó tárgyakról lévén szó, Szenes úr jelezte, hogy az 
ebben szereplő módosításokkal a szakmai szervezetek egyetértettek.  

Egy adminisztrációs csökkentés van még, hogy a középiskolai bizonyítványba nem kell 
beírni az érettségi bizonyítvány számát. Ilyen típusú módosítások vannak tehát, a szakmai része 
pedig az érintett szakmai szervezetek egyetértésével találkozik, így az érettségi bizottság 
egyhangúlag támogatta ezt módosítást. Egy kikötése van a bizottságnak: annak a ténynek a 
tudomásulvételével támogatta, hogy felmenő rendszerben működik, és 2012-től érvényes.  

 
ELNÖK: Akkor válik általánossá. A felmenő rendszer mikor kezdődik? (Többen: Most!)  
Kérdés van-e az előterjesztőhöz? (Nincs jelentkező.) Hozzászólás? Nahalka István! 
 
DR. NAHALKA ISTVÁN: Két alapvető kérdésben szeretnék hozzászólni. Az egyik nem 

igazán a jogszabállyal kapcsolatos, de nagyon alapvető a témával és az OKNT ehhez való 
viszonyával, a másik pedig kifejezetten a jogszabállyal függ össze.  

Az elsőről nagyon röviden, mert valóban nem egészen szól közvetlenül a napirendről. 
Elolvasva ezt az előterjesztést, azt a következtetést vontam le, hogy ebben a pillanatban 

Magyarországon a szakközépiskolákban szakmai alapozó oktatás címén - csak következtetek, 
hogy valószínűleg a szakiskolákban is hasonlóan - szakmai oktatás zajlik. Véleményem szerint, 
illetve azt hiszem, egyértelműen kijelenthető, ez ellentmond a törvénynek, továbbá ellentmond 
általam és még sok szakember által képviselt pedagógiai alapelveknek is. Amilyen tartalmak le 
vannak írva ebben az érettségi követelményrendszerben, az azt mutatja, hogy körülbelül a 
tananyag 99 százalékában szakmai ismeretanyagok átadása zajlik, vagyis szakoktatás, ami 
azonban elvileg nem lenne lehetséges. Ezt be is fejezem, de számunkra érdekes, bár nem érinti e 
jogszabály ügyét. Lehet, hogy érdemes lenne ezt a problémát napirendre tűzni. 

A második viszont a jogszabállyal kapcsolatos. Tisztességgel elolvastam ezeket az 
anyagokat, és úgy látom, hogy ezek egy nagyon fontos követelménynek nem felelnek meg: 
annak, hogy az érettséginek kompetenciaközpontúnak kellene lennie. Ezek az anyagok, ezek a 
követelményrendszerek tananyagokat tartalmaznak, méghozzá rettentő töményen - nem 
mindegyik, van néhány üdítő kivétel, amelybe valóban kompetenciákat szerkesztettek be a 
szerzők. Az anyagok többsége abszolút ismereteket sorol fel. Ez a fogalmazásokból is tisztán 
látszik: „ismerje”, „tudja felsorolni” - nem is sorolom tovább, teljesen egyértelműen ilyen 
megfogalmazások vannak. Mondom, van egy-két üdítő kivétel. 

Illetve üdítő kivétel lenne az oktatási alapismeretek című anyag, amely azonban a 
rövidsége és nem részletezettsége miatt szerintem szinte használhatatlan. 

Én azt mondom, hogy ugyan igaz, hogy ilyen követelményrendszerek mellett is lehet 
olyan érettségit csinálni, ami kompetenciaközpontú. Ez igaz. Feladatokat lehet úgy szerkeszteni, 
hogy még e mellett is maga az érettségi, a feladatsorok és maga a tényleges érettségi 
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kompetenciaközpontú legyen. De ez esetlegessé válik, ha a jogszabály nincs mögötte. A 
jogszabály ebben a pillanatban nem teszi szükségessé és nem teszi elkerülhetetlenné, hogy ezek 
az érettségik kompetenciaközpontúak legyenek. Ebből következően számomra ez az anyag 
elfogadhatatlan így.  

 
ELNÖK: Horn György! 
 
HORN GYÖRGY: Elnézést, egy általános probléma minden esetben az érettségi százas 

módosítása során. Itt vannak olyan elvi dilemmák - mindenki emlékszik -, amikben igen 
megosztott az OKNT és a szakma. De vannak - elnézést, hogy ilyeneket mondok, hogy címkézek 
- modernizátorok, például Nahalka Pista, vannak konzervatívok, mint például Szabados tanár úr, 
és minden esetben, amikor nem lényegi módosítások történnek a százason, ezek a konfliktusok az 
egészre rávetülnek. Szeretném világossá tenni, hogy itt nem a százas alapvető megváltoztatásáról 
van szó. Nem vitatnám egyébként Pista megállapításainak jó részét, de itt nem erről van szó. Ha a 
rendszer egészének működése szempontjából minden egyes apró korrekció esetén az egész 
legitimitásával foglalkozunk, akkor újra és újra le kell bonyolítanunk azt a több sokéves vitát, 
ami 1994-től 2003-ig tartott - 2005-ben vezetődött be, de 2003-ban eldőlt, hogy így lesz. Ezt sem 
a tanács, sem a bizottság nem vállalhatja. Még egyszer szeretném hangsúlyozni: abban igaza van 
Nahalka Istvánnak, hogy egyes tantárgyi követelmények esetében megjelennek az eredendő 
céltól valóban eltérő álláspontok - például vannak az OKNT-ben olyanok, akik ezzel értenének 
egyet. Nem szeretném, ha újra és újra lefolytatnánk ezeket a vitákat. 

Azért próbáltam kiemelni, hogy a korrekciók nem alapkérdésekben jelennek meg. Ezek a 
tárgyak jelenleg is vannak. Vannak benne korrigált elemek, de nem az egész változott. Én például 
egyetértek azzal a résszel, hogy a szakképzés egésze az érettségi rendszerében idegen test mint 
érettségi. Ezzel Szenes Gyuri nem ért egyet. Nem szeretném, ha ezt újra és újra lebonyolítanánk.  

Kérem a tanácsot, fogadja el az előterjesztést, tekintettel arra, hogy a módosítás az egész 
rendszert nem érinti. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Szenes György, utána Karlovitz János.  
 
DR. SZENES GYÖRGY: Köszönöm szépen. Tényleg nem szeretnék ebbe a vitába 

belemenni, mert abszolút nem értek egyet Nahalka Pista egyetlen mondatával sem. Ha lenne egy 
olyan napirendünk valamikor, amikor a szakképzés helyét vizsgálnánk a közoktatás 
rendszerében, akkor ebben a dologban korrekt vitát lehetne folytatni. Ez nem az a terület, amikor 
ezt le kellene folytatni.  

Itt annyi történt mindösszesen, hogy az új országos képzési jegyzék bevezetése előírta, 
hogy muszáj módosítani az eddig is meglévő szakmai alapozó érettségi tantárgyakat, mert új 
követelmények álltak elő az új országos képzési jegyzékben, új szakképesítések lesznek, más 
módon csoportosítottak a szakképesítések a huszonegy szakmacsoportban. Ez a változtatást tehát 
ez hozta magával. Kérem, hogy mélységében most ne menjünk bele, mert ez nem az a terület. 

Viszont azt javasolnám tényleg - erről Ferivel már beszéltünk is -, hogy egy ilyen fajta 
vitát valamikor folytassunk le. Benne lenne a tervezetünkben.  

 
ELNÖK: A tervezetben benne van, megállapodhatunk, hogy melyik ülésre tudjátok 

előterjeszteni, de pont arról van szó, hogy ezeket az alapkérdéseket akkor vitassuk meg, és ne 
ennek a napirendi pontnak a keretében.  
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DR. KARLOVITZ JÁNOS: Az utóbbit támogatnám. Beadtam írásban is egy olyan 

javaslatot, hogy év vége táján érdemes lenne egy ilyen kötetlen beszélgetést folytatni pedagógiai 
alapkérdésekről, és például a szakképzés helyéről, amikor nem a jegyzőkönyv számára, hanem a 
magunk számára vitáznánk - de valóban, ez most nem ide tartozik.  

Ami ide tartozik, az az, hogy az érettségi ilyen. Az érettségi még egy meglehetősen 
konzervatív műfaj, de jelenleg azt szolgálják ki ezek a dokumentumok. Ott nem lehet 
kompetenciagyakorlatokat bemutatni, alkalmazni, de valamelyest már be lehet vinni. Egyetértek 
azzal a statisztikai megközelítéssel, hogy túl sok az az „ismerje”, „tudja”, tehát a régi 
ismeretközpontú pedagógia következménye, és kevés az „alkalmazza” vagy „gondolja. Ami 
szakmailag megnyugtat, hogy ezekben a szakmai anyagokban ott volt a Magyar Szakképzési 
Társaság mint szakértő, tehát úgy érzem, hogy szakmailag jók az anyagok, csak a pedagógiai 
részét, a feldolgozás részét - az egész érettségivel együtt - érdemes lenne valóban egyszer 
napirendre tűzni, és korszerűsíteni.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Akkor most szavazásra tehetem föl a kérdést. Aki egyetért 2. pontban szereplő, 

az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló rendelet módosításáról szóló 
előterjesztéssel, tegye fel a kezét! (13) Aki ellene szavaz? (1) Aki tartózkodott? (2) Mehetünk 
tovább. 

Most következne az ÚMFT-vel kapcsolatos OKNT-javaslat elfogadása. Csermely Péter a 
beterjesztő, itt van az anyag. 

 
KOSINSZKY ZSUZSA: Már az októberi ülésre megkapta mindenki. Ha szükséges, itt 

van kinyomtatva nálam, tudok adni.  
 
DR. CSERMELY PÉTER: Tisztelt Országos Köznevelési Tanács! Emlékeztetném az 

Országos Köznevelési Tanácsot, hogy még a tavaszi félév végén, meghallgatván a minisztérium 
előadásában a tájékoztatást az Új Magyarország Fejlesztési Tervről, az ottani vita során merült 
fel az igény, hogy az Országos Köznevelési Tanács gondolja át azokat a kritikus pontokat, 
amelyeket a közoktatásban az Új Magyarország Fejlesztési Terv különböző programjainak 
kezdeti állapotában - az eddig kiírt pályázatok, a jelenleg kiírás alatt álló pályázatok és azon 
pályázatok kapcsán, amelyekre már lehetett jelentkezni - tapasztalt. Az Országos Köznevelési 
Tanács elnöke Horn Györggyel együtt engem kért fel, hogy a minisztérium szakreferensével, 
Váczi Zsuzsával gondoljuk át ezt a területet. Az én szervezésemben - de ahogy most Gyurival az 
ülés előtt beszéltem, az ő egyetértését is bírva, és Váczi Zsuzsával egyeztetve - ez az 
állásfoglalás-tervezet született. Nem szeretném most elmondani, hiszen nem nagyon tudok belőle 
olyan pontot kiemelni, amelyet fontosabbnak éreznék a többinél.  

Összefoglalva talán annyit tudnék mondani, hogy igyekeztünk azokat az okokat 
megfogalmazni, amik miatt az OKNT akkori ülésén is felmerült, illetve szélesen elterjed 
véleményként jelentkezett, hogy a pedagógustársadalom nagy részében az Új Magyarország 
Fejlesztési Tervvel kapcsolatban a nagyon indokolt eufória, a kivételes lehetőség feletti 
ténylegesen elvárható öröm helyett furcsa mód vagy nagyon rossz jelenségként egyfajta erős 
kritikai hangvétel, rettegés, reformfrász, nagyon változatos módon megnevezhető negatív 
hangulat uralkodik. Ebben a javaslatban megpróbáltuk megfogalmazni ennek az okait. Úgy 
érzem, elég nyomós okokat sikerült feltárni, amelyek indokolják ezt a fajta hangulatot, egyben 
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talán figyelmeztetik a kormányzat egyéb intézményeit - leginkább a Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökséget és a gazdaminisztériumot, hogy ezekkel a kiírásokkal próbáljunk egy kicsit 
másként gondolkodni, és egy picit próbálják meg - ez is egy nagyon fontos általános elv, és ezzel 
be is fejezem - azokat a sajátos helyzeteket figyelembe venni, amelyekben más az oktatás, mint 
egy vállalkozás, mint egy autópálya-építés vagy egy fürdőépítés, vagy egyéb olyan dolog, ami 
nagyon sok esetben felmerült az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretén belül. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Horn Györgyé a szó.  
 
HORN GYÖRGY: Először is szeretném megköszönni Csermely Péternek, mert én egyéb 

elfoglaltságaim miatt ebből az egyébként vállalt feladatból - fogalmazzunk egész egyszerűen 
úgy - disznó módon kimaradtam, ugyanakkor közben Pétertől minden anyagot megkaptam, és 
maradéktalanul egyetértek az ebben foglaltakkal. Az sem lett volna helyes, ha az én aláírásom 
szerepel rajta, hiszen nem vettem részt, de szeretném hangsúlyozni, hogy ha részt vettem volna, 
akkor is, remélem, ez születik, és akkor ott lenne. Még egyszer köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Hozzászólás az anyaghoz? Závodszky Géza! 
 
DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Én szívesen értek egyet, ezért mondanék egy mondatot. 

Örömmel olvastam. Hiányzik belőle a lojalitás általi leblokkoltság - gyakran előfordul, hogy 
rosszul értelmezett lojalitás miatt nem mondja el valaki a kritikát. Első olvasásra - most 
harmadszor olvasom - egyetértek. Ez egy rokonszenves előterjesztés. 

 
ELNÖK: Más hozzászólás van-e? Szabados Lajos! 
 
DR. SZABADOS LAJOS: Amikor az Új Magyarország Fejlesztési Terv elkészült, még 

nem tudtunk a világbanki csődről. Most már tudunk. Lesz ennek valami kihatása? 
(Közbeszólások: Miről nem tudtunk? - Dr. Závodszky Géza: A világválságról.) A lényeget értitek. 
Vajon nem kell-e majd újraszabni?  

Egyébként meg fogom szavazni, mert ez nem egy hurrá szemlélet. Az az érzésem, hogy 
az egyébként az oktatásból kivont pénzeket is csurgatják ide vissza.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Barlai Kati! 
 
BARLAI RÓBERTNÉ: Ez az állásfoglalás kinek szól? Kinek fogjuk ezt elküldeni? A 

TÁMOP Monitoring Bizottságba delegált engem az OKNT, mondván, hogy a nők száma ott 
kevés. Így kerültem oda, de ott csak az értékelési szempontokhoz szólhatnak hozzá a bizottság 
tagjai, miközben rengeteg anyagot kapunk. Azt tudtam követni, hogy Halasi István az, aki 
képviseli a minisztériumot a monitoring bizottságban, és neki többször is van ellenvéleménye, és 
javasol dolgokat, de valahogy mintha azt nem vennék figyelembe. Nyilván az NFÜ-nek kell 
szólnia az anyagnak, és szerintem nagyon hangsúlyosnak kell lennie, mert úgy néz ki, hogy a 
minisztérium sokszor nem tudja érvényesíteni a szempontjait.  

 
HORN GYÖRGY: Egyetértek, jelöljünk meg címzettet. 
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ELNÖK: Trencsényi László! 
 
DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Túl azon, hogy támogatom - mint már a múlt havi ülésen, 

amikor itt maradtunk, erős érzelmi indulattal fejeztük ki azonosulásunkat az anyaggal, akik itt 
voltunk -, szeretném jelezni, hogy ez az állásfoglalás az OKNT válasza arra a problémára is, amit 
Géza az előző napirendnél feszegetett. Állásfoglalás arra az állásfoglalásunkra, amit az elmúlt 
ülésen a Dorottya utcai puccsal kapcsolatban emlegettünk. Elég okom van arra, hogy én is 
mellette szavazzak. 

 
ELNÖK: A szótáramban most nem tudom azonosítani a Dorottya utcai puccs tartalmát… 
 
DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Féltettük az úgynevezett országos szakértői nómenklatúrát 

attól, hogy itt rejtve a Dorottya utca, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet túlhatalma alapozódik 
meg, éppen azért, mert az ÚMFT feladatainak pénzeszsákja a Dorottya utcába cipelődik. Ettől 
nagyon féltünk.  

 
ELNÖK: Beazonosítottam. Karlovitz János! 
 
DR. KARLOVITZ JÁNOS: Én is egyetértek a hozzászólással, és örömömet fejezem ki, 

hogy az OKNT-nek olykor van önálló véleménye, előterjesztése… (Derültség. - Horn György: 
Ez jó: olykor!) Hozzátenném, hogy ÚMFT, ilyen nem létezik. (Többen: De!) Na de ilyen 
rövidítéssel? Hát ne csináljuk már! Most már az MR, az M2, mindenféle rövidítve van, de az nem 
lehet egy rövidített szó, ami a köztudatban nem úgy él. Nem lehet kitalálni ilyen betűszavakat. Ez 
így butaság. Inkább adjanak neki valami nevet. 

A harmadik, amit mondanék, hogy nagyon keveset tudunk erről a tervről, többet 
szeretnénk megtudni, konkrétumokat, főleg azt, hogy milyen eredmények születtek már. Tervek 
vannak, de olvasunk harminc, negyven évvel ezelőtti tervekről is, amik soha nem valósultak meg. 
Reméljük, hogy itt a megvalósítás útján is van már valami belőle.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: További hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Én szeretnék ráerősíteni arra a 

gondolatra - és utána szavazásra tenném fel a kérdést -, ami ebben az anyagban már az első 
olvasatban a múltkor olyan nagyon rokonszenves volt: hogy az alternativitás lehetőségét 
biztosítani kellene, hogy a fejlesztési források elosztásánál a helyi kezdeményezések, a helyi 
innovációk szerepe nehogy háttérbe szoruljon. 

Egyébként egyetértésemet fejezem ki az anyaggal. Ez a hozzászólásom volt, nem az 
elnöki zárszó. 

Föltehetem szavazásra a kérdést? Akkor fölteszem. Aki elfogadja ezt a javaslatot, tegye 
föl a kezét! (Szavazás.) Ez egyhangú. 

Hadd tegyem még hozzá, hogy a címzettre vonatkozóan is elhangzott egy javaslat. Péter, 
hová címezzük?  

 
DR. CSERMELY PÉTER: Ez egy nyilvános állásfoglalás, mint minden állásfoglalása az 

OKNT-nek. Két címzettet kellene külön megjelölni: nyilvánvalóan a gazdaminisztériumot, illetve 
miniszter urat, illetve a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnökét.  
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HORN GYÖRGY: Bajnai urat. Az ő hatásköre.  
 
ELNÖK: El fogjuk oda juttatni - azon túl, hogy nyilvánosan megjelenik. Ezzel ezt a 

napirendi pontot is lezárjuk. 
Következik a harmadik napirendi pontként feltüntetett tájékoztató a Magyar Köztársaság 

2009. évi költségvetéséről szóló törvény közoktatást érintő fejezeteiről.. Üdvözlöm Závecz 
Ferenc szakállamtitkár urat és Móré Tamás főosztályvezető urat. Ki óhajtja előterjeszteni? 
Államtitkár úr? (Závecz Ferenc: Jobb, ha profik beszélnek erről.) Akkor, Márta, ön mint profi… 

 
BENCZE PÉTERNÉ (PM): Nagy tisztelettel üdvözlök mindenkit. Nem a szokásos 

menetrendben folyik a jövő évi költségvetési törvényjavaslat előkészítése és tárgyalása. 
Mindenki előtt ismert, hogy a költségvetési törvényjavaslat második változatát tárgyalja az 
Országgyűlés, de ehhez képest is a pénzügyi és gazdaságba átszűrődő válság kezelése érdekében 
hozott kormánydöntések alapján további korrekcióra kell hogy sor kerüljön a költségvetési 
törvényjavaslatban. Ezt viszont nem új kötettel oldotta meg a kormány, hanem módosító 
indítvány keretében javasolja bevinni a költségvetési törvényjavaslatba.  

A változásokat szeretném először is megvilágítani. 
Szűkíteném a kört: önkormányzati közoktatásról van szó, abból vezetjük le más 

humánszolgáltató társadalmi szervezetek közoktatási támogatásait is. Az önkormányzati 
közoktatásban azzal számol a benyújtott törvényjavaslat, hogy beépítésre kerülnek a 2008. évi 
bérpolitikai intézkedésből a béremelés összegei az ágazatokban. Mint ismert, a 2008. évi 
béremelés forrása céltartalékként tervezett az idei költségvetésben, és az önkormányzatok 
számára onnan került elosztásra. Jövőre ez az összeg beépítésre kerül az úgynevezett bérhordozó 
normatívákba. Ez összességében az egész önkormányzati területet érintően volt 38,2 milliárd 
forint, és a közoktatás mint bérigényes ágazat ebből közel 22 milliárd forinttal részesedett. Ez 
tehát egy növelő tényező az idei országgyűlési előirányzathoz képest.  

Az első javaslat még azzal számolt, hogy jövő áprilistól csökkennének a járulékterhek, és 
ettől ez egy kivonást, egy negatív összeget jelentett a közoktatás számára is, ugyanolyan 
arányban, mint ahogy a bérarányban az emelés forrása beépült szintén a bérhordozó 
normatívákba.  

A következő: az áfatörvénynek az idei, májusi korrekcióval együttes módosítása, 
miszerint az áfát meg kell fizetni abban az esetben is, ha egy gyerek ingyenes vagy 
kedvezményes étkeztetést kap. Tehát kvázi egy olyan összeg után kell adózni, mint a 
nyersanyagköltség, amit meg kellett volna fizetnie a kedvezményezett gyereknek. Erre az 
önkormányzati normatívákban természetesen az étkezési normatívába beépült 4 milliárd forint, 
így az 55 ezer helyett 65 ezer forint lesz a fajlagos hozzájárulás. 

További, esélyegyenlőséget javító intézkedést érvényesített a törvényjavaslat azzal, hogy 
továbbmegy az ingyenes étkeztetés felmenő rendszerben: a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő hatodik évfolyamosok is ingyenesen étkezhetnek az intézményekben. 
Ez is plusz összeg. A 4 milliárd forintot mondtam az áfához, 200 millió forint pedig az ingyenes 
étkeztetés kiterjesztéséhez kapcsolódik.  

Ezek voltak a plusz összegek. 
Egy új nagy szakmai csomag került a javaslatba: az Új tudás, műveltség csomagja. Ebből 

az önkormányzatokat érintő rész egy 18 milliárdos keret volt. Egy korhatár nélküli programról 
van szó: a védőnői szolgálattól kezdve a közművelődés-művészetig egy kortalan, de fókuszban 
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nyilván az esélyegyenlőség javítása, illetve a nagyobb pedagógusteljesítmények jobb elismerése 
állt.  

Ezek az összegek voltak nagyjából, amelyek az első törvényjavaslatot alakították.  
A második, októberre elkészített zöld kötet csupán két dologban változott. Az egyik, hogy 

elmarad a járulékcsökkenés, tehát amit az eredeti javaslatban kivett a kormány, visszatette, 
ugyanoda, ahonnan kivette. Tulajdonképpen ez nem okozott különösebb gondot. 

A következő az Új tudás program szűkítése, egyes feladatok elhagyása vagy más módon 
történő beépítése a költségvetési törvényjavaslatba. Itt szeretném elmondani, hogy az Új tudás 
programot, most már azt a részt, ami a benyújtott második változatú törvényjavaslatban van, a 
módosító indítványok nem érintik, tehát ugyanúgy áll a törvényjavaslatban, ahogy az októberi 
benyújtásnál szerepelt. 

Az Új tudás programnak ez a szűkített változata egy 11,8 milliárd forintot tartalmaz. A 
11,8 milliárd forintból három, inkább négy olyan területet érint a program, ami 
pedagógusjuttatásokkal van összefüggésben. Ebből három kifejezetten új, a negyedik pedig egy 
juttatásnövekedési lehetőséget jelent. 

Új juttatások: a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókkal foglalkozó pedagógusok 
kiegészítő illetménye - így hívjuk -, az osztályfőnöki pótlék és a sajátos nevelési igényű 
gyerekekkel, tanulókkal foglalkozó gyógypedagógusok pótléka - itt is pótlékról van szó, nem 
kiegészítő illetményről. Mindhárom intézkedés már január 1-jétől lépne hatályba, azaz az 
illetmény, illetve a magasabb osztályfőnöki pótlék és a halmozottan hátrányos helyzetű 
tanulókkal foglalkozók magasabb pótléka már január 1-jétől érvényesülne.  

A negyedik, ami szintén pedagógusjuttatást érint, de eddig is benne volt a rendszerben, az 
úgynevezett teljesítménymotivációs alap, ami jelenleg 1,1 milliárd forint. Ezt emeli meg az Új 
tudás program 1,8 milliárd forinttal, tehát közel 3 milliárd forint áll rendelkezésre a jobb 
teljesítmények díjazására.  

A béreken túl az esélyegyenlőség támogatása van továbbra is fókuszban. A legnagyobb 
előirányzatot ezen a címen az integrációs programok indítására fordítandó új támogatás jelenti, 
ami plusz 1,6 milliárd forint. 

Továbbfejlesztésre ad lehetőséget új iskolapszichológusok beállítása: kistérségenként az 
első évben, 2009 szeptemberétől egy-egy fővel. Ez felmenő rendszer. Azért mondom, hogy első 
évben egy fő, szeptembertől, mert ez hároméves program, tehát minden évben egy-egy fővel még 
növekedhet kistérségi szinten az iskolapszichológusok száma.  

A következő ilyen, szintén esélyegyenlőségi feladat vagy támogatási pénz az úgynevezett 
óvodáztatási támogatás. Ez tulajdonképpen a szülőknek egy olyan ösztönző segély, hogy vigyék 
a gyereküket az óvodába, már ötéves korukat megelőzően. Ennek a törvényi alapját nem a 
közoktatási törvény, hanem a gyermekvédelmi törvény alapozza meg, e törvény végrehajtási 
rendelete szabályozza alapvetően, de az oktatási tárca a 11/1994-es miniszteri rendeletében 
szintén feltételeket határoz meg, hogy valóban érdemi legyen ennek a támogatásnak a hatása.  

Ami még szakmai: 
A komprehenzív iskolák támogatása. Az az igazság, hogy ez egy egyszeri támogatás az 

Új tudás programban, ami azt segítené elő, hogy az iskolákban kialakítsák az úgynevezett 
komprehenzív tanítási programokat - ez az egységes iskolafejlesztési program, ennek az 
előkészítéséhez ad lehetőséget. Mint mondtam, ez nem tartós, hanem egyszeri támogatási 
lehetőség. 

Még egy nagyon kívánt új előirányzat került a központosított támogatások közé, 
mégpedig a szakközépiskolák 11-12. évfolyamain a gyakorlati oktatás támogatása. A szakma 
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hiányolta, hogy a szakiskolák, szakközépiskolák 9-10. évfolyamán ennek az oktatásnak a 
támogatása a normatív hozzájárulások között már működik három éve, de miért nem viszi tovább 
a rendszer ezt a támogatást a 11-12. évfolyamokra. Hát most nem automatikusan és nem 
normatív hozzájárulásként jelenik meg egy ilyen támogatási lehetőség, hanem azon fenntartók 
számára - a benyújtott törvényjavaslat szerint mondom az összeget, hiszen ez változhat - nyílik 
igénylési lehetőség, akiknek az iskoláiban felkészítik érettségire a szakmai tárgyból a tanulót, 
illetve ennek révén egy nagyobb szakmai előképzés alapján egy évvel lerövidíthető a szakképzési 
évfolyamok száma. Ezek azok az új előirányzatok, amelyeket az Új tudás program biztosít.  

Ami még szót érdemel: 
Először az Új tudás programban szerepelt egy 1 milliárd forintos előirányzat az 

önkormányzati büdzsében az érettségiztetésre. Ez a program szűkítésével kikerült belőle, de 
belső átcsoportosításból továbbra is megmarad az az 1 milliárd forint az önkormányzati 
rendszerben, kifejezetten a középszintű érettségiztetés támogatására. E mellett természetesen a 
tárcánál is rendelkezésre áll az eddigi szinten 1,1 milliárd forintos előirányzat az emelt szintű 
érettségiztetés, illetve a további érettségiztetéssel összefüggő központi feladatok végrehajtására.  

A teljesítménymutató alakulása. Most jutottunk el a harmadik változathoz azzal a 
bizonyos módosító indítvánnyal, amit a kormány benyújtott a második változathoz, és ezt a 
módosító indítványt tegnap-tegnapelőtt az Országgyűlés bizottságai is megtárgyalták. A 
harmadik változat annyiban érinti a közoktatást is, hogy itt is szükséges volt a tizenharmadik havi 
juttatás miatti elmaradás átvezetése. Közvetlenül a közoktatást nem érinti, de az önkormányzati 
költségvetési főösszeget igen, hogy a jövő évi béremelés elmaradása is egy központosított 
előirányzat volt az önkormányzati költségvetésben. Ezen a két ágon, hogy a jövő évi béremelés 
elmaradása, illetve a tizenharmadik havi juttatás elmaradása, kellett végigvezetni a módosító 
indítvánnyal a támogatásváltozásokat.  

A tizenharmadik havi juttatás elmaradása 72 milliárdot jelentett az önkormányzati 
rendszer egészében, és 41 milliárdot a közoktatás rendszerében. Ez a mínusz 41 milliárd az, amit 
a módosító indítványokkal el kellett rendezni a közoktatási hozzájárulások rendszerében. Hol? A 
bérhordozó normatívákon. A bérhordozó normatíva természetesen elsődlegesen a 
teljesítménymutató. A teljesítménymutató alatt van tulajdonképpen - most már a felmenő 
rendszer harmadik évében leszünk 2009-től - az összes normatív támogatás, hozzájárulás 75 
százaléka. Ez a legnagyobb bérhordozó. Nagy bérhordozó normatívának tekintettük a kollégium 
lakhatási, szállást nyújtó ágát, a pedagógiai szakszolgálatok támogatását, ezen kívül a sajátos 
nevelési igényű tanulókkal való foglalkozást támogató hozzájárulást is. Ezek voltak tehát a nagy 
bérhordozó normatívák.  

Ezekre is kerültek rá tulajdonképpen alapvetően a béremelés forrásai, ezekből lehetett 
visszavonulni is. Ugyanakkor ez a 41 milliárd forint kétszerese a 2008. évi béremelés beépített 
hatásának. Az a legkisebb vérveszteséggel járó megoldás született, hogy a bérhordozó 
normatívákat egyforma arányban csökkentsük. Ez számszerűsítve, illetve százalékban azt jelenti, 
hogy az összes normatíva, a nem bérhordozó normatívákon kívül 4-5 százalékkal csökken. A 
fajlagos összegre gondolok. A teljesítménymutató tekintetében ez egy 100 ezer forintos 
csökkenést jelent, az egyéb források tekintetében a fajlagos összeghez viszonyított százalékban 
lehet gondolkodni - de nem egész évre! Miután tanévi finanszírozás van a költségvetésben, ettől 
kezdve a jogalkotás csak az utolsó négy hónaphoz, az induló tanévhez tud hozzányúlni a 
költségvetésben, hiszen az előző tanévi finanszírozásról már az előző évi költségvetésben 
döntöttek, tehát 2009. augusztus 31-éig már a 2008. évi költségvetés eldöntötte a paramétereket. 
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Tehát négy hónapra 4-5 százalékos fajlagos csökkenés jelenik meg ebben a módosító 
indítványban a 2008. évi parlamenti előirányzatokhoz képest. 

Melyek a nem bérhordozó normatívák? Természetesen nem hordoz bért a 
tankönyvtámogatás, a bejáró normatíva és az étkeztetési normatívák. Ezek maradtak ugyanazon a 
szinten - az étkeztetés esetében természetesen emelt szinten, amit az áfatörvény változása 
kapcsán elmondtam.  

Azt még meg kell jegyeznem, hogy ehhez a csökkenéshez, a 4-5 százalékos fajlagos 
csökkenéshez hozzá kell gondolni azt is, hogy a tizenharmadik havi juttatás elmaradása miatti 
támogatáscsökkenés kiadáscsökkenést is jelent. Ami elmarad, azt kifizetni sem kell. Ilyen 
szempontból két lábon áll ez a kivonás, ilyenformán mondhatnánk, hogy egyensúlyban van a 
kiadással az a támogatás, ami elmarad.  

Azt hiszem, ennyit gondoltam bevezetőnek. Biztosan lesznek kérdések.  
 
GÖRBE LÁSZLÓ: Az egyházi normatíva? 
 
BENCZE PÉTERNÉ (PM): Bocsánat, igen! Az egyházi normatíva. A 30. §-ban, ahol a 

társadalmi szervezetek, humánszolgáltatók normatívái, illetve kiegészítő normatívája szerepel, 
egyelőre csak annyiban csökken a módosító indítvánnyal, hogy a humánszolgáltatások 
előirányzata csökken a tizenharmadik havira jutó támogatáscsökkenést figyelembe véve - 
ugyanolyan arányban, ahogy a tizenharmadik havi -, de változatlan egyelőre a kiegészítő 
támogatás összege a költségvetési törvényjavaslatban. Ez változhat még, hiszen a 
költségvetésnek nincs vége, az majd úgy karácsony táján lesz. Minden évben az önkormányzati 
mutatószám-felmérés után lehet csak véglegezni a kiegészítő támogatás összegét, hiszen a 
vetítési alap a tényleges önkormányzati gyereklétszámra épül.  

Még egy szabály került be a 30. §-ba, ami eddig nem volt benne, mégpedig az, hogy az 
oktatási miniszter hatáskörét korlátozza annyiban, hogy közoktatási megállapodásokat úgy 
köthet, hogy a vállalt támogatási kötelezettség nem haladhatja meg a 2008. évi szintet, illetve 
maximum öt évre vállalhat ilyen kötelezettséget. 

Más változás nincs. Ugyanúgy, ugyanolyan jogcímeken jogosultak az egyházak, 
humánszolgáltatók a normatívák igénylésére, mint eddig.  

A felsőoktatási intézmények gyakorlóiskoláinál ugyanez a helyzet. 
Márta súgott még nekem, hogy Új tudás. Önök is kaptak ilyen táblát. Ebben lehet látni, 

hogy az OKM hogy részesedik az előirányzatokból, illetve az önkormányzatok hogyan 
részesednek ezekből az előirányzatokból. Látszik, hogy a különbség az olyan központi 
programokban van, amikben a pedagógusok számára ösztöndíjakat létesítettek. A 
humánszolgáltatóknál is a normatívákat, támogatásokat igazítani kell az Új tudás program új 
feladataiból biztosított támogatásokhoz. Itt is meg kell tehát jelennie - itt erről van szó. 

Hiányzik ebből a táblából két tétel, amiről én beszéltem. Az egyik a 11-12. évfolyam 50 
milliós tétele, és a 203 milliós tétel, ami szeptembertől a pszichológuslétszámot jelenti. Ez ebben 
nem szerepel, de lesz ilyen. 

Még egy dolog, szintén a kiosztott papírral kapcsolatban. Van ennek egy negyedik 
bekezdése, ami úgy kezdődik, hogy „További”. Nem szeretném, ha olyan félreértés maradna, 
hogy a 13,2 milliárd forint valami új támogatás lenne. Ez nem új támogatás, hanem egyszerűen a 
létszámcsökkenés, ami folyamatos a közoktatásban. Felmenő rendszerben, ahogy a 
teljesítménymutató szigorodik, a mutatók csökkennek, de ebből a megtakarítást nem vette ki a 
szabályozás, hanem bent hagyta a rendszerben. Ez nem pluszpénz tehát, csak lehetőséget 
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teremthetett volna, ha nem marad el a tizenharmadik havi juttatás elmaradása, magasabb 
fajlagosok megállapítására. Itt tehát nem plusztámogatásról van szó. Ezt szerettem volna 
pontosítani még. 

 
ELNÖK: Horn György! 
 
HORN GYÖRGY: Tudom, hogy a jelenlévők nagy része egyrészt nem közgazdász, 

másrészt nincs is igazán benne az ilyen költségvetési ügyekben. Olyasmiket is fogok mondani, 
amiket Márta nyilván tud, csak hogy világos legyen, ami itt elhangzik.  

A bérhordozó normatíva, ami itt elhangzik, azt jelenti, hogy a teljesítménymutatós 
rendszerben eddig 2 millió 550 ezer forint volt az egy tanulócsoportra jutó alap, ami millió 
dologgal változik. Ez most, a harmadik módosításban 2 millió 380 ezer forint. (Bencze Márta: 2 
millió 450!) Azért vagyok bajban, mert van egy szeptemberi, egy október 18-ai és az általam 
ismert november 2-ai PM-előterjesztés. Lehet, hogy van november 12-ei is. A lényeg, hogy itt 
egy abszolút csökkenés van egy olyan rendszerben, amelyben a tényleges kiadásokat - ez az 
úgynevezett bérhordozó, amiről beszélünk - valójában 30-60 százalékban fedezi az állami 
normatíva - iskolatípustól, költségtől, programtól függően -, és ez a csökkenés valójában nem egy 
kiadáscsökkenés, nevezetesen nem a tizenharmadik havinak az elvonása, hanem egy általános 
költséghiány. Mondanék egy egyszerű példát. Az önkormányzati hálózat kiegészítésképp a 
tavalyi 5-6 százalékos bérfejlesztést megkapta - ezt most elvonjuk azzal, hogy ide beépül a 
rendszerbe, kevesebb pénzzel, de például az egyházi vagy az alapítványi iskolák nem kapták 
meg, és onnan is elvonják azt, amit nem kapott meg. Nem tudom, világos-e. 

Arról van szó, hogy itt egy általános restrikciós rendszer van - most a kormányról 
beszélek. Zárójel, hogy értse mindenki: a kormánynak igazán nincs sok mondanivalónk, mert a 
labda a parlament asztalán van. Az OKNT tehát bármit mond a költségvetésről, ha van egyáltalán 
mondanivalónk, az csak a parlamentnek szól, mert a kormány már átadta oda a labdát.  

Az a lényeg, hogy a válság címszó alá véve van egy olyan általános restrikció, ami 
politikailag érthető, ámbár az én véleményem szerint súlyosan hibás, nevezetesen, hogy nem 
prioritások és vesztesek vannak a rendszerben, hanem csak vesztesek vannak, kisebb mértékben, 
mint ha prioritások lennének és vesztesek. Ez érthető abban az értelemben, hogy kisebb harcot 
kell vívni mindenkivel, mint valakikkel. Ez egy érthető dolog. Ez az oktatási területen is így van. 
Nem arról van szó, hogy bizonyos dolgokat a továbbiakban nem finanszíroz az állam, mert nincs 
pénze, hanem mindent nem finanszíroz, merthogy kevesebb pénze van. Nem tudom, elég 
egyszerűen fogalmazok-e. Ez pedig azzal jár, hogy mindenki elégedetlenné válik, és mindenki 
rosszabb körülmények közé kerül. Mivel pedig eddig sem fedezte - bizonyos iskolatípusok 
esetében, mondom, a felét sem - az alapnorma, ebből következően ez egy olyan szituációt teremt, 
hogy a pedagógiai programokban vállalt rendszerben - leszerződött pedagógusokról és létező 
gyerekekről beszélünk - a hiány nem azt jelenti, mint a cégeknél, hogy visszaépítünk, hanem 
igazi fizetésképtelenséget. Hogy világos legyek: ha egyszer egy iskola leszerződött bérre, 
teremre, elektromos áramra - most tekintsük el az inflációtól, holott ez a 2 millió 550 ezer 
harmadik éves állapot, ehhez képest csökken -, azt mindenképpen ki kell fizetnie. A gyerek 
mindenképpen ott van. Nem arról van szó, hogy csökkentem a pékségben a kibocsátott kiflik 
számát, merthogy a terem ott van, abban a teremben, a tanárt sem lehet elbocsátani, mert az órát 
meg kell tartani akkor is, ha tizenhárom, akkor is, ha huszonegy gyerek van. Ez azt jelenti, hogy 
érdemben válik fizetésképtelenné az iskola, tehát valódi bukást jelent, nem pedig összehúzódást. 
Nem tudom, elég érthető vagyok-e. 
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Egy zárójeles megjegyzés: az egész európai uniós fejlesztési projektnek az a lényege, 
hogy itt bármilyen fejlesztéshez való hozzáférésnek az alapfeladat hibátlan ellátása a feltétele. 
Ilyen apróság van az adminisztrációban, hogy ha egy napig APEH-hátraléka van valakinek, az 
kizárja a pályázathoz való hozzáférést. Ez komoly, érdemi konfliktus, mint érdekképviselő 
számtalan esetben találkozunk ilyen helyzettel. 

Itt arról van szó, hogy az Oktatási és Kulturális Minisztérium nem tudta érvényesíteni azt 
az egyébként kormányzati szinten kijelentett nyilatkozatot, hogy az oktatásnak kiemelt 
preferenciája van. Ugyanúgy a vesztesek közé kerül, mint a rendszer egésze. Még egyszer 
mondom: ezt magánemberként akár meg is érthetem, csakhogy itt a rendszer logikájából 
következően nem elhalasztható műtétekről van szó. A gyerek, a tanár ott van, nem lehet belőle 
kivenni valahányat. Ezért az iskolák, intézmények, fenntartók - legyen az egyház, alapítvány 
vagy önkormányzat - egyetlen csatornán takarékoskodhatnak: ez pedig a társadalombiztosítás és 
az APEH befizetései, akár rövid időre is. A hónap tizedikén érkezik a pénz, akkor ezzel 
„eljátszik”, de ebből az következik, hogy tömegesen, egyre nagyobb számban, tömegesen 
kizárják, hogy éppen a rászoruló, kicsi, hátrányos helyzetű intézmények pályázhassanak. Ennek 
van még egy ilyen veszteséglehetősége is. 

Azt gondolom, a dolog logikájából következően többről van szó, mint minden szakmának 
az egyébként nagyon helyénvaló tiltakozásáról. Itt van egy fűnyíró rendszer, amely fűnyíró 
rendszer ebben a pillanatban már nem a füvet nyírja, hanem a magot. Azt hiszem, ez pedig az 
indokoltnál súlyosabb probléma, különös tekintettel arra, hogy van alternatívája - még egyszer 
mondom, hogy ez nem a kormány felé szól ma már -, ez az alternatíva pedig az, hogy meg kell 
nevezni - én nem hiszem, hogy az OKNT dolga lenne, és a jelenlévők, azt hiszem, nem is 
vállalnák, hogy a közoktatás vagy a felsőoktatás bármely csoportjával szembemennének -, hogy 
ez pedig nem kap semmit, vagyis csukjon be, mert ez, meg ez, meg ez nem mehet tönkre. Ez az 
egyetlen érdemi alternatívája annak, hogyha ezt végig akarjuk csinálni. Határozottan állítom, 
hogy az a fajta csökkenés nem a tizenharmadik havi fizetés kiadási oldalát jelenti. Merthogy, 
mondom, ezidáig sem érte el az alapnorma ellátása. Az önkormányzati fenntartóknál, a nagyobb 
hálózatoknál lehet, hogy ez érdemi megtakarítás, de a kis intézményeknél, ennek nincsen 
releváns tartalma. Viszont a kiadási oldalon igen.  

Még egy fontos dolog. Én ezt már sok helyen elmondtam, de a jegyzőkönyvnek meg a 
jelen lévő kormányzati képviselőknek is mondanám, hogy történt egy nagyon súlyos baki a 
módosításban, a november 2-ai változatban. Az történt ugyanis, hogy úgy módosítja a kormány 
az előző rendeletét, hogy vastag betűvel szedi, mi az, amit kivesz belőle vagy mit változtat meg. 
Ez azt jelenti, hogy a 30-as rendeletben, amiben a nem állami, nem önkormányzati, tehát az 
egyházi, alapítványi intézmények vannak, úgy módosított, hogy a 3. számú mellékletnek erre a 
13. havi bérre vonatkozó kiegészítése, és az lett volna, hogy ezt elveszi. A szöveg úgy nézett ki 
eredetileg a 30-asban, hogy minden, ami az önkormányzatra igaz 15-18., ezekre is. Ezek után 
megmaradt a (15), a szöveg zárójelbe tette a -18-at, áthúzta, és ezzel automatikusan kilökte az 
egyházi, alapítványi iskolákat minden olyan normatívából, ami nem alapnormatíva, beleértve a 
szakképzést, a teljes művészeti képzést, az Arany János programot, szóval mindent, aminek 
normája van. Ugyan elhangzik, hogy csak a 18-asra vonatkozik, de a szöveg maga úgy néz ki, 
hogy az alapítványi, nem állami, nem önkormányzati iskolákra a 3. számú melléklet 15. pontja 
vonatkozik, tehát a 16-17. nem. Abban van - még egyszer mondom - az összes normatíva. 
Ismerek olyan iskolát, ahol ez 238 millió forint effektív veszteséget jelent, merthogy minden 
programja Arany János program, szakiskola, szakképzés stb. És azt mondják, hogy ez egy 
bürokratikus véletlen, de még mindig nem változott meg.  
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Csak zárójelben jegyzem meg: egyszer már jöttem így ide, így maradtak ki egyszer a 
diáksportkörök az egyházi, alapítványi iskoláknál. Akkor azt mondták, hogy ez tévedés, majd a 
következő év júniusában még mindig nem kapták meg ezt a pénzt sem az egyházi, sem az 
alapítványi iskolák. Itt pedig nagyságrendről van szó.  

Én tehát azt kérem az OKNT-től, hogy amennyiben ezzel kíván foglalkozni - bár 
szerintem meghaladja a kompetenciáinkat -, akkor túl az egyedi tételeken, ami ellen tiltakozni 
kell, amerre egyáltalán el lehet indulni, az az, hogy egy általános pénzügyi restrikció közepette, 
túl a siránkozáson, azt kell megjelölnie, hogy mi az, amit nem enged, ha nem is meri vállalni, 
hogy helyette mit. De vajon ki fogja kimondani, hogy mostantól nem fizetjük az elektronikai 
szakközép szakképzését… (Közbeszólások, derültség.)  

 
ELNÖK: Szebedy Tas! 
 
DR. SZEBEDY TAS: Én azért örülök, hogy Gyuri - akinek van közgazdasági 

tájékozottsága vagy végzettsége - szakszerűen is elmondta a laikus érzetemmel egybevágó 
kérdést. Alig egy fél évvel ezelőtt, az Új tudás program kapcsán, amikor már a pénzügyi 
világválság előkészítés alatt állt… (Derültség, közbeszólások: De még nem tárgyalta az OKNT…) 
Még nem tárgyalta az OKNT. Mi akkor még azokról az illúziókról beszélgettünk, hogy a 
pedagógus szakma, illetve a közoktatás egészében milyen fontos fejlesztésekről és az erőforrások 
újragondolásáról van szó. Miniszter úr 146 milliárdos, soha nem látott víziót rajzolt fel elénk, és 
különböző dolgokért különböző mértékben próbáltunk lelkesedni. Azt gondolom, ehhez képest 
az a váltás, ami most már világos a világválság következtében, az egészet úgy, ahogy van, 
gyakorlatilag a lehetetlenség pályájára tolja. A kettő közötti felelősség részben arra indít, 
legalábbis engem, hogy a Gyuri mondandójához csatlakozva azt mondjam, vagy a kormánynak, 
vagy a minisztériumnak, vagy a parlamentnek, de legalábbis az OKNT-nek mint szakmai 
testületnek egységesen kellene valamiféle felkiáltójelet és tiltakozó mondatot megfogalmaznia. 
Ez már az én véleményem szerint a politikai érzületeken messze túlmutató veszély. Nem arról 
van szó, hogy mi örülünk vagy nem örülünk a válságnak, illetve örülünk-e annak, hogy ez a 
kormány vagy egy más kormány kell hogy ezt a válságot igazgassa. Jelen pillanatban például 
nem tudom, milyen hatással lehetnek a szakma egészére az Új tudás programból a legszebb 
megállapítások a pedagóguspálya vonzerejével kapcsolatban, amikor a pedagógusok az 
intézményekben úgy néznek a vezetőre, hogy „Ugye, te meg fogod akadályozni, hogy ebben az 
iskolában ilyen legyen, mint amiről a televízióban beszélgetnek?”. A pánik még nem érte el az 
iskolákat. Ők ugyanúgy beszélgetnek, mint ahogy mi beszéltünk az Új tudás programjáról - a 
világválság hátterével. Az iskola még úgy gondolkodik a saját jövőjéről és a fejlesztéseiről, 
aminek a realitása a mostani költségvetési beszélgetés alapján gyakorlatilag a zéróval kezd 
egyenlő lenni.  

Nekem nem a mag-hasonlat jutott eszembe, hanem az, amikor a fa ápolásánál, 
metszésénél a gyökérnél vágják el a fát. A fakivágás példát az oktatásban sokszor használják, 
mert a kivágás nagyon gyors és hatékony eljárás, egy fának a felnevelése viszont évtizedekig 
tartó folyamat. Azt gondolom, ezt a hasonlatot kell használnunk, mert jelen pillanatban az 
oktatási lehetőség jövőjét kockáztatjuk azzal, ha ugyanolyan eljárás alá engedjük, és ez ellen nem 
tiltakozunk, mint esetleg más területeket. Ha egy léghajó valami módon süllyedni kezd, és el kell 
valahová jutnia, elkezdenek kidobálni belőle súlyos tárgyakat. Elég veszélyes lenne, ha a 
gyerekeket és az anyákat dobnánk ki először a léghajóból, hogy a néhány idős ember eljusson a 
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végcélig. Én egy kicsit ilyen jellegű felkiáltással szólok, hogy én próbálnám az oktatást - mint a 
gyerekeket - menteni abból a léghajóból, ahonnan valamilyen áldozatot dobnunk kell.  

Köszönöm.  
 
ELNÖK: Iker János! 
 
DR. IKER JÁNOS: Tisztelt Tanács! Azt gondolom, hogy az a logika, amit hallottunk, 

elfogadhatatlan. A bérhordozó normatíva nem létezik. A bérhordozó normatíva nem létezik. 
Akkor lenne bérhordozó normatíva, ha azokból a normatívákból összeállna a bér. De nem áll 
össze! Ilyen egyszerű a dolog! 

Egy példát hadd mondjak! Tetszett mondani, hogy a szakszolgálatoknak is a normatívát. 
A szakszolgálatban dolgozó gyógypedagógus, pszichológus stb. 1 020 000 forintot kap egy évre. 
A bére a járulékkal együtt általában három-három és fél millió forint között van. Akkor mi köze 
ennek a normatívának a bérhordozáshoz? Semmi. Azt kell mondani, hogy elvonunk az iskolától.  

 
Ez hamis logika, ezt semmiképpen nem lehetne kommunikálni, és ezt én 

elfogadhatatlannak tartom. Mondják azt, hogy elvonunk az iskolától, vállalja fel ezt a parlament, 
a kormány, de az nem igaz, hogy olyat vonunk el, ami mintha meglett volna. Nincs meg. 

Én azt gondolom, ennek az elvonásnak rendkívül rossz üzenete van, PR szempontjából is, 
és ezt így kommunikálni, én botrányosnak tartom. Én ritkán mondok ilyet, de most így 
gondolom. Az OKNT vagy ne tárgyalja, vagy mondja azt, hogy ez elfogadhatatlan. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Trencsényi László! 
 
DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Egy kérdés, nagyon röviden a pedagógusok 

ösztönzéséhez, az 5. sorhoz. Többször kifejtettem: elhibázottnak tartom, hogy ez 
automatizmussal kijáró pótlékolás, teljesítménykövetelmény nélkül. Akit az isten 
osztályfőnöknek adott, az megkapja a pótlékot, akár vacakul csinálja, akár jól. Megkapja az SNI-t 
nevelő pedagógus pótlékot, akár ridegen inkludál, akár szakszerűen inkludál. Ez nagyon 
veszélyes, és ebben a helyzetben pazarló is. Ez egy elvi álláspont, de úgy látszik, ezen már túl 
vagyunk, és nem sikerült meggyőzően érvelni mellette. De van egy dolog az osztályfőnökök 
kiegészítő illetményével: kérem szépen, ennek nincs jogforrása. Nincs olyan jogforrás, ami 
előírja, hogy a Magyar Köztársaságban osztályfőnöknek kell lenni. Ez egy konvenció, a 
dualizmus korában kialakult iskolastruktúrából. Ennek megfelelően vannak progresszív iskolák, 
ahol nincs osztályfőnök. A funkció, amit hagyományosan az osztályfőnöktől várunk el, létezik, 
például az AKG-ban, ugye, Gyuri?  

Az az én kérdésem, hogy a munkaköri leírás alapján kapja az illető ezt a pótlékot - és 
akkor megindul majd a munkaköri leírások átírása, hogy akkor téged gyorsan kinevezünk 
osztályfőnöknek -, vagy pedig a funkcióra jár ez a pótlék. Az a funkció, amelyet a dualizmus 
korában osztályfőnöknek neveztek - Karinthy cikizte is eleget -, sajnos, rajtunk ragadt. 
Egyébként nem biztos, hogy én így nevezném, a konnotációja se jó. De, még egyszer mondom: 
jogforrása nincs az osztályfőnöki munkának. A közoktatási törvényben, az iskolák működéséről 
szóló rendeletben ilyen megbízatás nem létezik. Az Alkotmánybíróság abban a pillanatban ezt a 
pénzt magához vonhatja, ha eszébe jut valakinek, ha az Alkotmánybíróságban van 
pedagógusfeleség (Zaj, közbeszólások.)  

 



 28

HORN GYÖRGY: Szerintem van. Az iskolák működéséről szóló rendeletben van. A 
törvényben nincs. 

 
DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Akkor is jogtalan! 
 
GÖRBE LÁSZLÓ: A 11-es rendeletben benne van.  
Horn Györgyhöz kapcsolódva én egy más oldalról szeretném megvilágítani. Egy 

nagymértékű energiaár-emeléssel kell szembenézni - villanyszámlát ötven százalékkal emelték az 
idei évben -, vagyis ez azt jelenti, úgy vonunk ki valamit, hogy nem kompenzálunk.  

Másrészt szeretnék Tashoz csatlakozni: lassan elindul a pedagógusokban az a kérdés, 
hogy vajon a szerződésesek megmaradnak-e. Ez jelzi most már az első pánikot, hogy nekik lesz-e 
helyük jövőre, mert nyilván tőlük tudunk legelőször megszabadulni. Én azt gondolom, hogy a 
minőségi oktatás utolsó írmagját is kiirtjuk: a szakköröket, azokat a pluszokat, amiket a leadott 
órán túl adunk. Valami ilyesmit is fogalmazzunk már meg a képviselők felé, hogy valahol a 
minőségi oktatás lehetőségét hagyjuk már meg az iskolában. Hogyha nem hagyjuk meg, akkor 
azokat a gyerekeket tesszük lehetetlenné, akik majd a jövőben jönnek. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Karlovitz János! 
 
DR. KARLOVITZ JÁNOS: Fölmerül a kérdés, hogy mi itt most mit tehetünk. Szerintem 

két dologról van szó. Vannak jelenségek, tények, törvények, amik most már meglehetősen 
elfutottak mellettünk. Ezekre véleményem szerint nem is kérdeznek, és nem is tudunk válaszolni. 
Van azonban a jelenségeknek egy kommunikációja. Van egy meghirdetett Új tudás program - 
minden jó, minden szép -, és amit itt hallottunk, az eléggé rózsaszínre volt festve. Talán azt 
tudjuk tenni, hogy ezt a kommunikációt visszafogjuk, illetve figyelmeztetünk arra, hogy ez 
hamis, itt a tények mást mutatnak: bajok vannak, elvonások vannak, és akkor kommunikáljunk 
tényleg úgy, hogy igazmondóan. Ezt elvárhatjuk a feljebb lévőktől is. Erre tudunk talán mi 
figyelmeztetni, hogy ne hamisítsuk meg a dolgokat ennek a kommunikációjában.  

 
HORN GYÖRGY: Teljesen tisztességesen, őszintén - csak hibásan. Szó sincs 

hazugságról. A fejlesztés maga van. Ez egy program. A baj ennek a napi működési 
mechanizmusa. Ma szokás azt mondani, hogy hiteltelen kormányfő, meg mellé ezt a „hazugság” 
szót - ez most nem áll. 

 
ELNÖK: Barlai Kati, aztán Szenes György. 
 
BARLAI RÓBERTNÉ: Az a gondolatom merült fel Horn Gyurival kapcsolatban, hogy az 

esélyegyenlőség oldaláról tekintve itt most már az iskolák esélyegyenlőségét kellene vizsgálni. 
Én azt látom, hogy pályázatok útján lehet majd ezekhez a pénzekhez hozzájutni, de azok tudnak 
pályázni, akik már eddig is pályáztak - ezt látom a gyakorlatban -, tehát nőni fog az iskolák 
közötti színvonalkülönbség. Hiába próbálunk olyan intézkedéseket, hogy a gyerekeket a 
kisiskolából költözzenek a városba, de a városi iskolák között is most már óriási különbségek 
vannak, és én attól tartok, ilyen finanszírozás mellett ezek a különbségek tovább fognak nőni.  

A másik kérdés: vajon az Új tudás program teljes összegének hány százaléka az, ami a 
minisztérium háttérintézményeinek a működését fogja szolgálni, illetve szakmai szolgáltatókhoz 
fog kerülni, vagyis nem konkrétan az intézményekhez és a pedagógusokhoz. Az intézmények 
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ebből vajon hány százalékban részesülhetnek? Megint azt látom a pályázatok szintjén, hogy igen 
kevés jut el az intézményekhez, vagyis még ez az összeg sem fogja javítani a működési 
színvonalukat ilyen mértékben, mint amit az összeg mutat. 

 
DR. SZENES GYÖRGY: Horn Gyurival egyetértek: nem lehet hallgatni ebben az 

ügyben. Szkeptikus vagyok, hogy milyen eredményt tudunk elérni, mindenesetre azt kellene 
ebben a levélben - ha valakinek írunk egyáltalán - hangsúlyozni, hogy beszélünk itt normatív 
finanszírozásról, de itt a fenntartók problematikáját kellene elsősorban megzenésítenünk, hiszen 
ezek a pénzek nem az iskolához kerülnek, hanem a fenntartóhoz. A fenntartók ellehetetlenülése 
látszik ebben a dologban, és mindegy, hogy önkormányzati, alapítványi vagy egyházi iskolákról 
van szó. Olyan mértékű többlettámogatást kellene saját forrásból adni a fenntartónak, hogy 
egyáltalán a működőképesség fennmaradhasson. Azt gondolom, hogy itt a fenntartók jajkiáltására 
is feltétlenül szükség lenne. 

Én is csak azt a megoldást látom, amit Gyuri javasolt. A fűnyíró elv nem működik. Kati is 
valamilyen módon utalt erre, hogy bizonyára fel kell vagy fel kellene vállalni azt a meglehetősen 
népszerűtlen dolgot, hogy megmondani, mit nem finanszírozunk. Attól a pillanattól kezdve a 
szorítás szabadulhatna egy kicsikét abban az irányban, amelyik finanszírozott, ha nem is jó 
színvonalon, mert legalább működésképes. 

A másik, amiről szeretnék szólni - és amivel egyáltalán nem tudok egyetérteni -, az 
Trencsényi Lacinak az osztályfőnökséggel kapcsolatos felvetése. Mindegy, hogyan nevezem azt 
a pedagógiai vezetőt, aki egy csoport élén áll, egy iskolai hierarchiában nagyságrendekkel 
nagyobb munkát végez, mint aki ilyen feladatot nem lát el. Az iskola vezetőjének feladata, hogy 
olyan embereket bízzon meg ezzel a tevékenységgel - Laci most épp nincs itt -, akik igazából 
minőségi munkát végeznek. Ez az iskola belső működéséből adódik, és az esetek döntő 
többségében teljesen természetes az, hogy az osztályfőnök egy olyan minőségi munkát végez, 
amiért megérdemli azt a többletjuttatást.  

Végül egyetlen pozitívumot is hadd mondjak: nagy örömömre szolgál, hogy végre a 
szakképzés 11-12. évfolyamának többletét sikerült beépíteni a költségvetésbe. E nélkül 
lehetetlen. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Tessék! 
 
ZÁVECZ FERENC szakállamtitkár: Závecz Ferenc vagyok, a tárca pénzügyi és 

fejlesztési szakállamtitkára. Néhány szót engedjenek meg, mielőtt átengedem kollégáimnak a 
szót, mert tény, hogy olyan részletkérdésekből áll össze a finanszírozás, ahol minden kis 
történésnek is jelentősége van, és nem minden elemét tudom fejből mondani. Muszáj azonban 
egy-két mondatot mondanom.  

Határozottan azt kell mondanom, ez a fórum is tanúbizonyság arra, és sok más is, a 
jelenlévők is meg tudják erősíteni, hogy a részletekbe menően is korrekt tájékoztatást próbálunk 
nyújtani a felszámolásra is, a leszámolásra is. Éppen ezért rendkívül veszélyesnek tartom, hogyha 
összekeverjük akár a költségvetési, pénzügyi terminus technicusok használatát indoklási vagy 
bármilyen meggyőzési szándékkal. Ezt azért mondom most Márta helyett, mert hogy egy 
normatívát bérhordozónak minősítünk vagy sem, arról van mit beszélni alkalmasint a 
költségvetési tervezésben is, de biztosan nem azzal az igénnyel hangzott el sem a mai 
beszélgetésben, sem máskor, hogy ezzel valamiféle ideológiai vagy szakmapolitikai 
megalapozást tegyünk a dolog mögé.  
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Az az oda-vissza kalkuláció, amit a kollégákkal most már ötödik alkalommal végzünk el - 
a PM-ben dolgozó kollégák például igen jelentős munkateljesítményt kényszerültek maguk is 
beletenni -, egy követő és feladat-végrehajtó tevékenység, ami senkiről a felelősséget nem veszi 
le, stratégiai döntéseket nem pótolhat. Hasonló fórumokon több éven keresztül az aktuális 
minisztériumi vezetés szemére vetették sokan, hogy az apparátus rángatja a stratégákat, a 
szakmapolitikai döntéshozókat azzal, hogy olyan alternatívákat tesz le, amely alternatívák utána 
már nem módosíthatók, éppen a bonyolultságuk, a szuperponáló tényezők miatt. Ez most nem áll 
fenn. Ez nagyon komoly törekvés lett két és fél éve, mióta ez a minisztérium Hiller István 
vezetésével működik. Nagyon komoly törekvés, hogy átlátható legyen. Ez nem jelenti azt, hogy 
nincsenek hibák - én most a szándékról beszélek, és kérek mindenkit, hogy szakmai véleményt 
tegyen, a tanács pedig foglaljon állást, de az egyes tételeket ilyen értelemben ne minősítsék. 

A második hozzátennivalóm nagyon fontos dolog. Ahhoz is nagyon komoly szakmai 
támogatás lenne szükséges, hogyha olyan többletek lehettek volna, amikről másfél hónappal 
ezelőtt még szívünk minden melegével azt gondoltuk, hogy végre lehet lépni a minőségi 
fejlesztés, a stratégiai súlypontképzés és más tényezők irányába - most nem ez a feladat sajnos, 
ezért valóban az egyik legnagyobb dilemma, hogy általános szűkítés vagy szelektálás. Az a 
közfeladat-regiszter, közfeladat-felülvizsgálat, amely eléggé alapos és hosszan tartó munka révén 
kialakult a közpénzből ellátott közfeladatok piramisára vonatkozóan, még prioritási sorba 
rendezésre vár. A jelenlegi költségvetési javaslat egyébként a módosítottal együtt is, meg tudom 
erősíteni, valóban az általános szűkítés elvén működik. Van ennek egyébként egy olyan oka - és 
itt azért a minisztériumi vezetés véleményét hadd mondjam -, hogy néhány éjszaka alatt dönteni 
arról, hogy mondjuk nincs szükség alapfokú művészetoktatásra, most nem fontos annyira, mint 
más feladat, ezért azt nem finanszírozzuk - avagy mást, tessék a példát elfelejteni, mert nem 
merült föl komolyan ilyen téren, csak példálózó jelleggel mondtam -, ettől óvakodtunk. Az volt a 
javaslatunk, hogy a költségvetési javaslatot vissza kellene vonni, újat kellene csinálni, de ezt a 
jelenlegi parlamenti erőviszonyok nem tették lehetővé. Egyébként ezzel a módosítási technikával 
igazán sebészi módosítást nem lehet végrehajtani. 

A harmadik, amit mondani szeretnék, hogy - sajnos vagy szerencsére - a nagy 
költségvetési testek, így például az OKM költségvetése - de miután nemcsak az OKM 
költségvetésében van, a közoktatási költségvetés egésze - áll a forrásmegtakarítók 
célkeresztjében néhány ilyen nagy költségvetési testtel együtt, ez az, amihez mindenki szeretne 
hozzányúlni. Higgyék el, hogy nem visszautasítva, elfogadva, és nemcsak a magam nevében, 
hanem a minisztériumi vezetés nevében elfogadva a kritikát, illetve azt, hogy mit nem, arra 
valamit mondanunk kell. Technikailag is mondanunk kell, tehát nemcsak a politikai deklaráció 
szintjén, mondanunk kell valamit arra, hogy mit igen, mit fosztunk meg a forrásfinanszírozástól. 
Én tudom, hogy ez gyilkos kérdés. De ha a szakmai grémiumok - így a mai is, mint az egyik 
legfontosabb a közoktatási kérdések tekintetében -, erre nem adnak iránymutatást, akkor a 
minisztériumi apparátus még alternatívák, verziók kialakításával sem tudhat továbblépni. Mert 
hiszen honnan venné bárki a bátorságot ebben az apparátusban, mondjuk az enyémek közül, akik 
a költségvetési, a fejlesztési főosztályon dolgoznak, netán a beruházással vagy akár a 
közoktatással foglalkozó főosztályok dolgozói közül, hogy olyan javaslatokat tegyen, amik a 
mostani hektikus parlamenti törvénykezési folyamatban akár egy perc alatt képesek úgy 
átcsusszanni a szavazási szűrőn - ami néha fojtószelepként működik, néha pedig kontroll nélkül 
átenged kezdeményezéseket -, ami utána homállyá válik, és úgy jön vissza, hogy nem gondoltuk 
végig!  
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Nagy tisztelettel kérek tehát mindenkit, tudván, hogy ez a kérés nehéz helyzetbe hoz 
mindenkit, aki itt ül, hogy ha a közfeladat-szelekcióra vonatkozóan van legalább közel épeszű 
közelítési logikája, ebben segítsen a minisztériumi apparátusnak, hogy utána apparátusi 
háttérmunkával az erre vonatkozó technikák is előállíthatók legyenek.  

Elhangzott egy felvetés - talán nem a mai helyzet a legalkalmasabb a megvitatására - az 
uniós forrásokhoz való hozzájutás feltételrendszerével kapcsolatban. Nem fog senkit 
megnyugtatni. Számos alkalommal szóvá tettük és szóvá tesszük. Mint akinek részben a 
felügyeleti területéhez tartozik ez a dolog, mondhatom, hogy sok ilyen példát tudnánk mondani - 
nyilván más is, aki itt van. Folyton mondjuk. Azon túl, hogy elmondom a jelenlévőknek, és 
regisztráljuk, hogy vettem az adást, sőt, továbbítjuk, illetve ennek megfelelően próbálunk 
működni, hadd mondjam - bár fél mondatban talán elhangzott -, hogy azért nem ez a legnagyobb 
problémája ennek a történetnek. Ezek jellemzően egyszeri pénzek, még akkor is, hogyha egy 
időszakban akár bőséges vagy kielégítő finanszírozást biztosíthatnának vagy biztosítanak, pláne, 
hogyha beruházási pénzek, hiszen azok kapacitásokat hoznak létre, amelyek működtetése, 
fenntartása kritikus, mert nyilvánvaló, hogy közpénzből finanszírozható forrásokból teremthető 
meg ez a forrás. Minden partnerünket, minden kollégánkat folyamatosan óvjuk attól, hogy valami 
csodavárásként élje meg. Ez egy fontos eszköz, de működőképessé kell tenni. Ez pénzt is jelent, 
de semmiképpen nem old meg például strukturális problémákat, inkább terelésre alkalmas, 
katalizálásra alkalmas eszközrendszer, magunk is tudjuk. 

Végül egyetlen rövid észrevétel azzal kapcsolatban, hogy megpróbáljuk-e benn tartani a 
pénzeket a minisztérium háttérapparátusában. Kategorikusan mondhatom, hogy nem, és azt is 
egyébként, hogy a diszpécser szerepről nem kíván lemondani sem a minisztérium, sem az ilyen 
értelemben végrehajtó szerepben lévő, számában most már rendkívül megfogyatkozott 
háttérszervezet-kör. Ez a feladatuk, hogy diszpécsereljék ezeket a pénzeket. Ez azért egy 
figyelmeztető faktor, hogy képtelenek vagyunk lezárni a HEFOP-programokat. A 
kedvezményezettek képtelenek elszámolni az egyébként volumenükben jelentősen csekélyebb 
HEFOP-projektfolyamban kézhez kapott pénzekkel. Én még emlékszem rá, hogy milyen 
emocionális felfokozottság jelent meg annak a tekintetében, aki ezeket kiadta, mert ezt helyben, 
ott tudják igazán, hogy hogy kell, ne aggódjon senki. Perceken belül zárul a HEFOP, a végső 
határidőnél tartunk: 13 és 24 százalékos teljesítések vannak. Néhány helyen van már 95 százalék 
fölött, de november 13-a van, és alig egy-kettőt tudunk mondani, ami lezárt. Ez nem 
szemrehányás akar lenni, szó nincs róla, csak a projektrendtartások ezen negatív tapasztalatok 
miatt is egyre inkább szigorodtak, nem abba az irányba mentek, amelyek tolerálják például a 
feltételeknek való időleges vagy részbeni meg nem felelést. Mindenesetre ezen dolgozunk. A 
konkrét felvetést is köszönöm a járulékkal való tartozással kapcsolatban. Mindenféle mást is 
megvizsgálunk, és megpróbáljuk továbbvinni.  

Ezt tudom ígérni a jelenlévőknek.  
 
ELNÖK: Kérdezem az OKNT tagjait, jól értelmezem-e azt, hogy bizonyos értelemben az 

ön hozzászólását és más hozzászólásokat is felfoghatunk úgy, hogy a labda most a mi térfelünkön 
látszik pattogni, mármint a tekintetben, hogy az OKNT irányába megfogalmazódott egy olyan 
kérés, olyan javaslat, hogy nevezze meg a fűnyíróelvvel szemben azokat a területeket, amelyeket 
a közoktatás területén abból a szempontból prioritásnak tart, hogy honnan lehetne pénzeket az 
egész szervezet halálos sebezése nélkül elvonni. Mintha ilyen természetű látens kérés 
fogalmazódott volna meg. Erre valamilyen választ kell adnunk: vagy azt, hogy ezt vállaljuk, vagy 
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azt, hogy nem vállaljuk. Ha vállaljuk, akkor a következő kérdés, hogy hogyan lehet egy ilyen 
feladatot operacionalizálni. Látok kezeket: Csermely, Horn és Szebedy. Péter, tiéd a szó.  

 
DR. CSERMELY PÉTER: Tisztelt Tanács! Závecz államtitkár úrnak a hozzászólására 

reflektálva, én nagyon bölcsnek tartom azt a hozzáállást, hogy a minisztérium, illetve vezetői 
nem kívántak egy éjszaka alatt olyan jellegű döntéseket meghozni, amelyeknek komoly szakmai 
vitája és egy bizonyos konszenzus elérése nélkül nagyon veszélyes lenne meghozni. Ugyanakkor, 
ahogy elnök úr is mondta, ezek elől a döntések elől nem térhetünk ki - és itt most többes számban 
beszélek: senki se térhet ki, aki ebben a szakmában dolgozik. Én igenis látok az OKNT-nek 
ebben feladatot. Nem a mai nap, természetesen, hiszen ugyanúgy felelőtlenség lenne ötletelni a 
mai ülésen ezzel kapcsolatban, mint ahogy felelőtlenség lett volna adott esetben vezetői szinten. 
Az azonban nagyon fontos lenne, hogy már ezeknek a szükségszerű lépéseknek a 
kommunikációjában egy olyan terv fogalmazódjék meg, hogy induljon el egy széles körű 
szakmai vita ezeknek a prioritásoknak a sorba rendezéséről, ez ne legyen senkinek a szűk 
belügye. Ebben a szakma - beleértve a pedagógusokat, az intézményeket is - vegyen részt, 
gondolkodjon rajta, és ez a bizonyos sorrendbe állítás, amiről államtitkár úr beszélt, egy hosszabb 
folyamat, egy szakmai vitával is alátámasztott hosszabb folyamat eredményeként álljon össze a 
következő költségvetésre. Véleményünk szerint sokkal előbb nincs is értelme ilyen szempontból, 
meg nem is nagyon lehet.  

Én úgy érzem, ebben a vitasorozatban, ebben az átdolgozásban az OKNT-nek van 
feladata.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Horn Györgyé a szó.  
 
HORN GYÖRGY: Folytatnám, amit Csermely Péter mondott: én is tisztelettel köszönöm 

államtitkár úrnak azt a mondatát, ami arra vonatkozott, isten óvjon attól, hogy az apparátus két 
nap alatt eldöntse, mi fontos és mi nem. Én is úgy gondolom, hogy ez nagyon helyénvaló 
megállapítás.  

Minden mondatával egyetértek - kivéve az utolsónak a végét, hogy mondjuk meg mi. 
Arról van szó, hogy ha én részt szeretnék venni annak eldöntésében, hogy a költségvetésben 
minek vannak prioritásai, akkor politikusnak megyek, és a választásokon indulok. Hiszen a 
felelősség itt kormányzati felelősség, a kormányfelelősséget pedig egy testületnek átvállalni nem 
lehet.  

Ugyanakkor egyetértek Csermely Péterrel abban, hogy az OKNT-nek dolga van azzal, 
hogy a közoktatás egész fejlesztési prioritásaiba szakmai álláspontokat alakítson ki, és ezt 
címkék nélkül közölje az aktuális kormányzattal, parlamenttel, törvényhozással, 
jogalkalmazókkal, és aztán ragaszkodjon is hozzá, hogy bizonyos prioritásoktól nem hajlandó 
eltekinteni. Ez akkor már pénz, mert ha azt mondjuk ki, hogy a gyerekek nem halhatnak éhen - 
fogalmazok egy ilyen egyszerű állítást -, az azt jelenti, hogy például az államnak dolga az, hogy 
akkor legalább az óvodában és az iskolában az étkezési támogatást szükség esetén ötszörösére 
növelje, hogyha… Nem tudom, világosan fogalmaztam-e. Ez tényleg dolgunk. Nem az 
éhenhalással foglalkozunk, nyilván, csak legyenek prioritások. Az a baj, az a tapasztalatom, hogy 
az OKNT stratégiai ügyekben teoretikusan olyan célokat fogalmaz meg, amik a modernizáció 
irányába mutattak - megfogalmazott már ilyeneket -, amikor viszont lefordítjuk konkrétumokra, 
akkor abban már nem vagyunk képesek következetesen érvényesíteni a közösen megállapított, 
sokszor nagy többséggel elfogadott stratégiai alternatívákat sem. Ennek tehát van egy dilemmája. 
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Ma már itt volt szó az integrált természetismeret vitája. Azt hiszem, egy nagy többséggel 
elfogadott történésről van szó - 18:2 vagy 16:2 arányú döntés született -, és közben megvitattunk 
olyasmit, amit ezer éve elfogadtunk. a kerettanterv, a NAT-szabályozást. Újra és újra, akár az 
érettségi kapcsán, előkerülnek olyan dolgok, amiket régesrégen eldöntöttünk. Azt gondolom, ez 
nem olyan egyszerű, ámbár legyen így. Én nagyon egyetértek azzal, amit Péter mond, hogy ez 
viszont dolgunk. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Szebedy Tas! 
 
DR. SZEBEDY TAS: Annyiban szeretném kiegészíteni, egyetértve Gyuri 

hozzászólásával, hogy két kérdés van. Az egyik az, hogy a szakmai szervezetek véleménye, 
prioritásadási joga, lehetősége a politika számára segítség. Segítséget mindig is ad és mindig is 
kérhet, de a gyakorlatban nem mindig veszi jól igénybe a nyújtott segítséget a politika - 
legalábbis egyoldalú ilyen tapasztalat van. A felelősség és a döntés mindenképpen a politikáé. 
Érdekes dolog, hogy ha baj van, akkor a szakma vegye át a felelősséget, amikor jó a helyzet, 
akkor a politika hozza meg a döntést. 

Én megfordítanám a dolgot: ha baj van, akkor van a politikának iszonyatosan nagy 
felelőssége, hogy tudja-e vállalni a helyzet megmentéséért a szükséges döntéseket: mi az, amit 
igen, mi az, amit nem, és dönt annak a prioritásnak az igénybevételével vagy használatával, amit 
a szakma, adott esetben az OKNT nem egy ülésen és nem egy éjszaka, hanem az általa delegált 
szervezeteknek, illetve a szakmai köröknek a segítségével tett.  

A másik: én visszautalnék - és itt érzem magam, illetve nemcsak magamat, hanem az 
egész testületet légüres térben -, hogy engem az OKNT delegált egy olyan konferenciára, ahol a 
pedagógus szakma jövőjéről és kihívásairól, feladatairól volt szó. Négy napon keresztül 
hallgattam, hogy milyen iszonyú elvárások fogalmazódnak meg nyugat-európai, a miénknél 
kedvezőbb gazdasági helyzetben, a válságot kevésbé átélő országokban. Arról volt szó, milyen 
nehéz a pedagógus előtt álló társadalmi elvárásoknak való megfelelés, és azt a bizonyos híres 
Mackenzie-tanulmány szerint az oktatási rendszerben benne lévő pedagógusok állapota. Ha 
valamivel egy fejlesztés kapcsán - most úgy tűnik, hogy a fejlesztés feltételeinek 
megtorpanásával - kell hogy szembesüljünk, azért egy dolog szerintem nem torpanhat meg: hogy 
a rendszer olyan, mint a benne lévő pedagógusok. Az eddigi fejlesztéseket, továbbképzéseket 
megpróbálom magamban egy kicsit felidézni, végigpörgetni a szemem előtt, azokat az 
elvárásokat, ilyen fajta szembesüléseket, amit elvárunk a pedagógustól, hogy mi mindent 
csináljon meg egy kicsit több órában, egy kicsit kevesebb felkészüléssel - bár az elvárás az, hogy 
még több felkészüléssel, még differenciáltabban és még inkább egyénre szabottan, mindenképpen 
a kompetenciákat fejlesztve - tegye meg. Ez egy olyan szembesülés, ami most a prioritásban a 
pedagógust és az ő helyzetét ugyanaz alá a fűnyíró alá teszi, mint az összes többi, akár 
infrastrukturális fejlesztéseket - amelyek azért virágoznak még a legsanyarúbb időszakokban és 
állapotokban is. Én azt gondolom, most az ember az, a pedagógus jövője, ami egy olyan prioritás, 
amihez én szeretném az OKNT támogatását megszerezni. Ez az, amiről nem lehet lemondani, 
még akkor sem, hogyha a válság hihetetlenül fojtogató. Annyira nem lehet lemondani, hogy a 
helyzet rosszabb ne legyen. Bocsánatot kérek: egy olyan állapotban, amikor heteket, hónapokat, 
éveket vitázunk azon, hogy mi mindennek kell megváltozni és jobbnak lenni ahhoz, hogy a 
pedagógus teljesíthesse az egész Európai Unióban megfogalmazott elvárásokat, és ahhoz föl 
tudjon zárkózni, miről fogunk mi vitatkozni ma - ha még fogunk vitatkozni - a 
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természettudományos oktatásban, hogy mennyi mindennek kellene megváltozni, hogy kellene a 
tanároknak másképp tanítani, hogy kell más módszertannal hozzáállni, hogy kell egészen új 
természettudományi felfogást megjeleníteni, miközben azt mondjuk, jelen pillanatban éppen 
olyan helyzet van, hogy visszafelé megyünk a tanárok egzisztenciális és élethelyzetének 
megerősítésében.  

Én ezt a prioritást, annak ellenére, hogy nem gondoltam végig, nem tudtam, hogy ma 
ilyen felelősségű javaslatot kell mondani, szeretném hangsúlyozni. E mellett jó volna, ha az 
OKNT ki tudna állni. 

Egy másik érvrendszert tudok nagyon-nagyon nehezen elfogadni, és kénytelen vagyok 
erre reagálni: amikor rendszeresen azt hallom az oktatás ügyével kapcsolatban, az oktatás 
területén komoly eredményeket vagy fejlődést átélő országokban mindenütt az az egyik alapelv, 
hogy szakmai alapkérdésekben konszenzussal lehet hosszú távú eredményt elérni. Amikor a finn 
meg a koreai példát emlegetik, ez az egyik alapdolog, amit mindig megerősítenek. 
Magyarországon én a legkülönbözőbb fórumokon hallom, hogy mivel ezt nem lehet megtenni, 
mivel nem lehetséges, hogy konszenzus legyen, ezért erről a dologról nem történik megállapodás. 
Mivel a parlament nem tudja elfogadni, hogy a jelenlegi erőviszonyokban az ország 
költségvetése így vagy úgy változzék, ezért elindulhat egy olyan fűnyíró elv, amivel nem akarnak 
a politikusok nyilatkozni, hogy melyiket tekintik prioritásnak, melyiket nem. Én azt gondolom, 
ha a politikának van felelőssége, akkor az a felelőssége, hogy egy ország közoktatásáért miféle, 
tartós és hosszú távú lépéseket tud tenni. Az egyik ilyen lépés az, hogy ha mindenféle pártpolitika 
egyetért abban, hogy a pedagógus helyzete jelen pillanatban előrevitelre szorul, nem 
visszafogásra, akkor nem engedi meg, hogy a válsághelyzetben ez ugyanolyan módon áldozatává 
essen a döntésének, mint ahogy a többi. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Kérem, hogy nagyon röviden szóljatok hozzá, aztán megpróbálok összefoglalni 

egy olyan határozati javaslatot, ami már operacionalizálni akarja a tennivalót.  
 
DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Egyetértek, leginkább Szebedy Tasnak a legutóbb elhangzott 

mondandójával, hogy a különböző szakmai csoportoknak igenis meg kell fogalmazni a 
prioritásokat, és ez nem könnyű. Az ezekben a vitákban résztvevőknek a társadalomképe, a 
hagyományokhoz való viszonya és a jövőképe eltérő, ezért nehéz, de meg kell csinálni, és el kell 
jutni egy közös nevezőre. Ez nyilvánvaló. Én egy mondatot akartam mondani. Szerintem a 
prioritásokat nem azért kell megfogalmazni, hogy akkor a másik részről elvegyünk egy olyan 
nagy rendszerben, amely - azt hiszem, egyetértés van ebben - forráshiányos, bármilyen oldalról 
közelítjük. A prioritásokat abból a célból kell vagy érdemes megfogalmazni - és nem egy rapid 
intézkedés kapcsán, és nem az elvonás és a restrikció pillanatában -, hogy amikor ez a helyzet 
megváltozik, és elérkezünk a fejlesztéshez, amikor megjelennek a források, hová kell többletet 
helyezni. Nagyon veszélyesnek tartom, hogy azért jelöljük meg a prioritást, hogy akkor vesszen 
ez, éljen a másik. Nem igazán hiszem, hogy ebben a nagy rendszerben lennének a léghajóból 
kidobni való dolgok.  

 
GÖRBE LÁSZLÓ: Szebedy Tashoz kapcsolódva én konkrétan szeretnék most 

fogalmazni. A pedagógusok bére egytizenketteddel csökken. Nem arról van szó, hogy a 
pedagógusok bére nem növekszik, hanem arról van szó, hogy a pedagógusok bére 
egytizenketteddel csökken. Szeretném, ha az OKNT állást foglalna abban, hogy ezt nem tartjuk 
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jónak. Azért egytizenketteddel, mert ha a tizenharmadik havit szétosztjuk tizenkét részre, akkor 
minden hónapban egytizenketteddel kevesebb bért fog kapni. Azt mondták, a vállalkozásokban 
nem emelkedik a bér. Jól tudjuk, hogy amelyik szakemberre szükség van, annyi bért fognak neki 
fizetni, amennyi szükséges. Mi ezt nem tudjuk megtenni, mert valóban nagyon be vagyunk 
korlátozva pénzügyileg, akár önkormányzati, akár egyházi iskola. Valahol jó lenne, hogy az 
összessel egyetértve, ezt fogalmazzuk meg nagyon élesen, hogy ezt nem tudjuk támogatni.  

 
ELNÖK: Karlovitz úr utána én… 
 
DR. KARLOVITZ JÁNOS: Ha még van lehetőség arra, hogy beleszólhassunk, akár ebbe 

a büdzsébe, az nagyon jó lenne, de akkor nekünk komolyabban kellene venni, és összejönni akár 
egy rendkívüli ülésre.  

Elismerve, hogy a pedagógus meg a körülötte lévő dolgok - bérhordozók - a legfontosabb 
dolgok, én csak egy nem bérhordozó tényezőről szeretnék, csak úgy mintaként, példaként szólni, 
hogy hogy rúg az állam vagy a központi irányítás öngólokat, és hogy lehet azokat kivédeni.  

A tankönyvügyben Magyarországon a legdrágább, legbutább, leglassúbb, 
legbürokratikusabb a tankönyv-jóváhagyás. Olyan terheket ró a tankönyvre, amiket az állam fizet 
meg, amikor visszavásárolja a könyveket, illetve a szülő, amikor megveszi. Ezt egyből lehetne 
csökkenteni, minimalizálni, tehát a megtakarításokat is lehetne javasolni - de én most nem 
kezdek el itt javaslatokat tenni, csak példaként mondom.  

 
ELNÖK: Az OKNT nem háríthatja el azt a feladatot, hogy az oktatás fejlesztésével 

kapcsolatos prioritásokat megfogalmazza. Ennek kétféle olvasata is lehet. Az egyik olvasata az, 
mi az, ahol nem járulna hozzá vagy nem tanácsolna elvonásokat, a másik arra az esetre szól, amit 
Závodszky úr optimista verziója felvázolt: hogy ha többletforrás jut, akkor azt hová kell fordítani. 
A dolognak ez a színe és fonáka. Azt javaslom, hogy az OKNT kérjen föl önkéntes jelentkezés 
alapján saját tagjai sorából néhány kollégát, akik ezeknek a prioritásoknak a megvitatásában és 
egy javaslat előkészítésében szerepet vállalnak. Ez nyilván nem lehet egy plenáris ülés. Szükség 
van egy olyan konkrét javaslatra, amely számol azzal, hogy konzekvenciájában, ha bessz van, 
akkor az elvonáshoz nyújt támpontokat, hogyha hossz van, akkor a pluszráfordításokhoz.  

A kérdés tehát: elfogadható-e az, hogy abban ma döntsünk, hogy egy ilyen bizottságot, 
munkacsoportot, munkabizottságot vagy ad hoc bizottságot létrehozunk, és amennyiben pozitív 
erre vonatkozóan a testületi álláspont, akkor ennek a tagjait részben önkéntes jelentkezéssel, 
amennyiben ez nem elégít ki bennünket, címzett felkérések alapján állítsuk össze. Ezzel ma 
lehetne végezni, és ez a csoport aztán elkezdhetné a konkrét tevékenységet. 

Elfogadható ez? Mihály Ottó? 
 
DR. MIHÁLY OTTÓ: Hadd mondjak valamit! Most úgy csinálunk, mint ha nem lenne 

ilyen! Kedves kollégák! Létezik egy, a miniszterelnök által létrehozott kerekasztal ezen a 
területen is, amely letette javaslatait. Ez hagyján, mert az ember azt mondhatná, hogy könyv, 
könyvecske… De ezeknek a javaslatoknak a következményei, forrásigényei beépültek a 
következő évi költségvetésbe is, de a politikusagyakba is, egészen odáig, hogy ezek létrehoznak 
például új elemeket, struktúrákat. Ott van benne például a kezdő pedagógusok ügye, aminek 
hosszú távú következményei vannak, vagy ott van az egész értékelési rendszernek, a minősítési 
rendszernek az átalakítása, amelyre ugyan a fejlesztéseket, a forrásokat biztosítja az EU, de a 
következő időszakra ezek forrástöbbletet fognak igényelni, hogy működtetni lehessen őket. Ez 
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azt jelenti, hogy ezek a prioritások alapvetően ki vannak jelölve. A magam részéről belátható 
időn belül most nagyon optimistán gondolkodva se látok olyan pluszforrásokat, amelyek miatt 
jelen prioritások mellett érdemes vagy egyáltalán lehetséges lenne további ilyen prioritásokat 
megfogalmazni. Ez a dolog egyik része. 

A másik része, hogy azt gondolom, tudjátok, sok dologban egészen más a véleményem, 
mint az ebben megfogalmazott, de ettől függetlenül ez egy hosszú, hosszú, sok embert 
foglalkoztató, viszonylag jó forrásokkal elvégzett munka. Erre azt mondani, hogy hárman-négyen 
összeülünk, és leteszünk ilyen prioritásokat, ezek csak ilyenek lehetnek, amikkel én mélyen 
egyetértek, hogy ne csökkentsék a pedagógusok fizetését, mert már képtelenség. Én egyetértek, 
de azért ez nem prioritás, ne haragudjatok: ez alapvetően egy szakszervezet kétségbe esett 
kiáltása, amihez a szakmának is köze van ebben az esetben, ha már a szakmai teljesítmények 
rovására megy.  

Azt szeretném, hogy ne keverjük össze a lehetőségeinket azzal, amikor erre ténylegesen 
vannak források, amiket erre ténylegesen használhatnak. Nekünk nincsenek forrásaink. Hogy 
leülünk és kiagyalunk öt-hatféle ilyen prioritást, ennek körülbelül annyi lehet az értelme. Azt 
gondolom, nem ez a feladatunk. Ha van, akkor elsősorban vagy kizárólagosan a tartalmi 
fejlesztésre vonatkozó. Ez van benne, ha úgy tetszik, az OKNT tanácsadói szerepében is. Erre 
vonatkozóan el tudom képzelni, de hogy az egész magyar oktatás ügyére vonatkozóan ilyenre 
vállalkozzunk, én úgy gondolom, eleve kudarcra ítélt vállalkozás - mármint a színvonalát 
tekintve. 

 
ELNÖK: Nahalka István! 
 
DR. NAHALKA ISTVÁN: Egyetértve, szeretném ezt az érvelést megtoldani valamivel. 

Ahhoz, hogy felelősen ki lehessen jelölni bizonyos prioritásokat vagy… - hogy hívják a másik 
oldalt? -, ahhoz igazából koncepcióval kell rendelkezni. Nem tudom másképp elképzelni. Mi 
alapján jelölünk ki bármiféle prioritásokat? Nem lehetetlen természetesen, hogy az OKNT fel tud 
nőni odáig, hogy a magyar közoktatás számára hosszú távú koncepcionális valamit tud letenni az 
asztalra, de őszintén szólva én ezt ebben a pillanatban kétlem. Jó példa a gyermekesély-
kerekasztal: ott ugyan nem volt ilyen koncepció létrehozása előtte, mégis le tudott tenni ilyen 
prioritásokat. Miért? Mert látens módon létezett egy ilyen koncepció, és ez meg is nyilvánult a 
gyermekesély-kerekasztal ülésein, méghozzá borzasztó erősen és szavazásokkal megerősített 
módon. Ezt az OKNT szerintem nem tudja, de hozzáteszem a magánvéleményemet, hogy nem is 
kellene talán megismételni. 

 
DR. SZEBEDY TAS: Egyetlenegy mondat még! Számos dologgal egyetértek, amit Ottó 

mondott - valóban tartós és nagy feladat az ilyen jellegű kutatásnak a vállalása, és tudom, hogy 
nincs hozzá pozíció, talán idő sem. Egyre azért elhívnám a figyelmet. Ez a fejlesztési koncepció 
azért arra nem dolgozott ki stratégiát, hogy csökkenni fognak a pedagógusbérek. Én olvastam a 
Zöld Könyvet meg a kiegészítő anyagokat, de ilyennel nem találkoztam, hogy ha visszafelé megy 
a rendszer, azt milyen módon fogja fejleszteni.  

Alapvetően ott látok egy nagyon gondot, hogy fejlesztés általános forráskivonás és 
csökkentés mellett, ezért ez egy delikát helyzet. A fejlesztés alapvetően arra épül, hogy 
valamiféle forrás alapján, egy irányt megszabva, a jelenlegi struktúrából valami jobbat szeretnék 
tenni. Egy házépítési hasonlattal: hogyha az alapok sincsenek meg egy ház építéséhez, csak egy 
omladozó épület, és abból kiveszem a meglévő, működtetéshez szükséges energiákat - a fűtést és 
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egyéb dolgokat -, nem biztos, hogy az új ház építésében előbbre tudok lépni. Ha tartalmaz 
forrásokat, a pedagógusokra vonatkozó költségvetési előrelépést, akkor nekünk abba az irányba 
kell legalább erősítenünk, hogy ezeket a forrásokat semmiképpen ne veszítse el. 

Én sem arra gondoltam, hogy mi üljünk le, és mondjuk azt, hogy nem a kerekasztal, 
hanem az OKNT által elővezetett négy vagy öt prioritás alapján kellene. Azért az, ami ebben a 
Zöld könyvben is elég sok helyen visszaköszön, hogy a pedagógus létállapot, a szakma jelen 
helyzete mindenképpen változásért kiált, és hogyha ez csökkenéssel, forráskivonással van 
párosítva, abból fejlesztés elég nehezen képzelhető el, az világos. Erre próbáltam a figyelmet 
felhívni.  

 
DR. MIHÁLY OTTÓ: Egy kiegészítést hadd tegyek még! Az én problémám nem ez. Ez 

evidencia. Olyan fejlesztési programot, olyan politikát te még nem láttál, amelyik azt hirdeti meg, 
hogy kivonok pénzt a pedagógusbérekből meg mindenből. Ezeket szakértők néha elmondják, és 
akkor a politika azonnal bezárkózik, hogy ezt nem vállalja. A probléma az, hogy azt kell letenni e 
tekintetben, hogy ha van is pénz - én most csúnyát mondok -, bizonyos értelemben talán még 
esély van arra, hogy mivel most nem tudjuk finanszírozni ezt a lépést, végiggondolják, vajon 
tényleg arra kell tennünk, hogy a kezdő pedagógus bérét kell a beláthatatlansággal együttesen 
megfinanszírozni. Nem ott van a probléma, hogy ezek az evidenciák vannak. Az a probléma, 
hogy ott az elképzelt dolgok működnek.  

 
ELNÖK: Görbe László! 
 
GÖRBE LÁSZLÓ: Szeretnék egy dologra reagálni. Én vetettem fel, hogy 

egytizenketteddel csökken a pedagógus bére. Lehet ez szakszervezeti jajkiáltás, de 
munkáltatóként is látja az ember, hogy ugyanazért a munkáért kevesebb pénzt fizet. Ezt én 
valahol tisztességtelennek tartom.  

 
ELNÖK: Trencsényi László! 
 
DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Nem tudom, milyen választ tudunk adni államtitkár úrnak, 

de hogy nem tudunk választ adni, az egy tisztességesebb megoldás. Tas tartott egy nagy 
szónoklatot a pedagógus állapotának megőrzése érdekében. Jó, Görbe Laci, maradjon a 
pedagógusok bére, de akkor a mellé azt tudjuk odatenni, hogy - bár fázzon. Vagy maradjon a 
pedagógusok bére - bár legyen sötétebb a tantermekben, mert majd esztékára megkapják a 
szemüveget. A dolog így függ össze, vagy hogy nem kap krétát meg nem kap fénymásoló papírt, 
bár megőrizte a bérét. Ez sem kimondható prioritás, mert hogyha választanom kell, hogy 
ingujjban járhatok-e a tanteremben, akkor nem kell új öltönyt vennem, és akkor megúsztam a 
béremet.  

De hogy mondjuk ki, a fagottoktatás maradjon, de a tolóharsonát szüntessük be - ezt még 
a zenészek se tudják -, azért, mert ma a MÁV-szimfonikusoknál éppen tolóharsonásból nincsen 
munkaerőhiány. 

 
ELNÖK: Horn Gyuri, nagyon röviden! 
 
HORN GYÖRGY: Itt nem erről van szó. Teljese jogos, amit Ottó mond, hogy szűkítsük 

le a kompetenciákat, úgyis csak erre van felhatalmazás, akkor meg mit ugrálunk itt. De amit most 
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mondtál, Laci, bocsánat, de ez egy baromság. Arról van szó, hogy mi olyan fejlesztési 
projektprogramokat támogatunk, amik egyszerűen tudjuk, hogy drágábbak, és tudjuk, hogy nincs 
rá pénz. A projekttanítás drágább, mint a kémiaóra negyvenöt perc alatt - pont. Az átképzett tanár 
drágább, mint az átképzetlen - és még sorolhatnám. A bachelorig tartó általános magyarországi 
képzés huszonegy éves korig drágább, mint a tizenhat éves korig tartó általános 
iskolakötelezettség. Ezt mindannyian tudjuk. Mindenki, amikor valamit mond, kihallatszik 
belőle. Amikor Kati azt kérdezi az államtitkár úrtól, hogy ”és mennyi pénz megy oda a 
pedagógushoz?”, akkor ott van egy prioritás, nevezetesen azt feltételezi, hogy az apparátusra 
kevesebbet kellene költeni. Egy ellenszavazata volt ennek a gyermekesély-kerekasztalnak, 
Nahalka Pista tartózkodott. Az OKNT részéről ott ülő két ember például nem támogatta lelkesen 
az egyébként végülis kormányzati szintre sem emelkedett, noha valóban létező oktatási stratégiát. 
Én azt gondolom, igaza van Csermely Péternek abban, hogy az itt ülő huszonhárom ember 
vállalhat egy olyanfajta konfliktusos feladatsort, amelyik azt mondja, hogy bizonyos dolgokban 
ilyen és ilyen szakmai prioritások mentén követeli az aktuális kormánytól, mondja azt, hogy nem. 
Hogy ezt és ezt és ezt ne tegye. Mindegyiknek van érdemi konzekvenciája, amiről beszélünk itt. 
Miközben restrikció van, kapnak még egy pszichológust az iskolák, hogy még egy ember legyen, 
aki majd az iskola által okozott ártalmakat kezeli. Számtalan ilyen dolog van. Ezekre igenis 
vannak épeszű válaszok.  

Azt elfogadom, amit mondasz, hogy ne öljük meg egymást, legyen nyugi, öljék meg 
egymást ők, ők vállalták, ők kapják a fizetést. Ezeket mind értem, csak azt ne mondd, hogy ezt 
nem lehetne megcsinálni, hogy eljussunk egy ilyen állapotig, amikor kiderül, hogy e mögött 
súlyos és mély oktatáspolitikai, pedagógiai, szakmai konfliktusok, ellentétek állnak, és ezek 
között vannak közös pontok. Van olyan, amikor én a Gézával egyetértek. Ritkán, de van. 
Szerintem erről lehet beszélni.  

 
ELNÖK: Egy pillanat! Én azért úgy fogtam föl eddig a mai tanácskozást, hogy volt egy 

mindannyiunk által üdvözölt álláspontja az igazgatásnak, miszerint nem óhajtott olyan 
kérdésekben állást foglalni, amelyek mögött szakmai konzekvenciáknak kell lenni. Ezt mind 
lelkesen üdvözöltük, hogy milyen nagyszerű.  

A második felvonás arról szólt, hogy ha nem nyilatkoznak azok, akik a pénztárcán rajta 
tartják a kezüket, akkor íme itt van egy jeles, pedagógiához állítólag értő testület, hát mondjon 
már valamit! Egyfelől örülni, hogy ők nem mondanak semmit, másfelől közölni, hogy mi viszont 
azért nem mondunk semmit, mert ez nem ránk tartozik, én ezt nem tudom megszavazni. Akkor ki 
mondja meg? Akkor maradna - ha hinnék benne - valami földöntúli hatalom, vagy indiai jóshoz 
fordulunk…  

 
DR. MIHÁLY OTTÓ: Ott van a költségvetésben, hogy mit mondtak. Le van írva. Nekem 

nem az az alternatíva, hogy én most mondjam meg, e helyett szüntessék meg a tervezett 
pszichológust! Az az alternatíva, hogy nem gondolom - tényleg nem gondolom, még 
problémafelvetés szintjén sem -, hogy ebben a dologban ennek a kormányzatnak tényleg ez lehet 
az utolsó szava. Most igen. Most, novemberben, ennél a költségvetésnél igen. De nem lehet az az 
utolsó szava, hogy azt gondolja, ez megoldás. És nem gondolom, hogy ennek ösztönzésére el 
kellene vennünk - teljesen mindegy, mit mondok - a pszichológusokkal kapcsolatos fejlesztési 
elképzelésekből. Nem kell elvenni. Azt kell tudomásul venni, hogy ez elfogadhatatlan. Nekem 
más az alternatívám, és én tudom, hogy megtörtént. Engem nem lehet azzal hitegetni, hogy 
előterjesztem, mi lesz. Ugyan már! 
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ELNÖK: Visszaadom államtitkár úrnak a szót, és akkor egy dologban majd szavazásra 

teszem föl a kérdést. 
 
ZÁVECZ FERENC szakállamtitkár: Magam és munkatársaim végrehajtók vagyunk. 

Semmiféle politikai diskurzust nem tudunk, nem akarunk, nincs szándékunk folytatni. A 
muníciót ahhoz kérjük, hogy alternatívákat lehessen kialakítani a szakma szintjén. Sajnos, 
nekünk az életünkről van válaszunk, hogy ilyenkor mi történik: ilyenkor olyan logikák kezdenek 
el hatni, amelyek a szakmától idegenek. Remélem, nem gondolja senki minősítő tényezőnek, 
hogy nagy költségvetés, tehát vegyük el a tizenharmadik havit. Ez nem szakmai logika. Ez 
költségvetési típusú logika. Nem is politikai, hanem költségvetési. A kollégáinkkal, akikkel - ha 
tetszik, ha nem - végre kell hajtanunk olyan fajta számolást, amire semmiféle stratégia nincs, 
mert forrásszűkítő gondolkodásmódja egyik kormánynak se volt, a rendszerváltásig 
visszamenőleg. Nem kényszerültek ebbe a helyzetbe, vagy ha kényszerültek volna, nem vállalták 
föl. Ezért tehát a többletek elosztásának a deriválásának logikája érvényesül, ami egészen 
katasztrofális. 

Amit én elmondtam, semmiképpen sem a felelősség áthárításának a szándékával tettem. 
Nem mosakodni szeretnék, hanem megpróbálni olyan közös platformot kialakítani, amelyek 
mentén épeszű döntési alternatíva vihető a parlament elé. Nagyon kicsi az esélye annak, hogy a 
jelen költségvetés elfogadásának menetrendjében bármi ilyet meg lehessen tenni átgondoltan. Én 
akkor sem tartom fölöslegesnek az ezen való gondolkodást, éppen ahogy Péter mondta, hogy a 
jövő évi költségvetést érheti el. Akkor is volna értelme. 

 
ELNÖK: A kérdés, amit szavazásra szeretnék föltenni, hogy ezzel az egész 

problematikával foglalkozzék-e az OKNT vagy hárítsuk. Ez a kérdés. Hogy hogy foglalkozzék, 
az majd az igen szavazatok többsége esetén válik aktuálissá. Ha ezt elutasítja, akkor ezen 
fölösleges gondolkodni. A kérdést tehát úgy teszem föl, tegye föl a kezét, aki úgy gondolja, hogy 
az OKNT kompetenciájánál fogva vállalja, hogy foglalkozik azzal a helyzettel, hogy amennyiben 
restrikcióra szükség van, eléri… 

 
HORN GYÖRGY: Nem! Foglalkozzék-e oktatási prioritásokkal, alapkérdésekkel? 
 
ELNÖK: Már aminek pénzügyi… Ez a kérdés. Aki azt mondja, hogy igen, tegye föl a 

kezét! (14) Ellene? (1) Tartózkodott? (1)  
DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Én megindokolom. Szerettem volna tisztázni, hogy 

restrikciós viszonyok között, vagy általában… (Zaj, közbeszólások.)  
 
DR. MIHÁLY OTTÓ: Nem, ezt lelőttük.  
 
DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Én értem, hogy általában… 
 
ELNÖK: Ez attól függ.  
 
DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Meg szerettem volna magyarázni, hogy a restrikciós 

viszonyok között semmiképpen, de ez nem volt világos.  
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ELNÖK: Ez egy sajátos logika, de ezt most nem akarom minősíteni, hogy mikor szeretem 
a szerelmet és mikor nem…  

Akkor ezt a felelősséget elvben az OKNT nem hárította el magától. Úgy döntöttetek most 
ezzel a szavazati aránnyal, hogy ezt az egész problematikát nem utasítja el magától az OKNT, 
hanem hajlandó prioritásokat megfogalmazni. 

A második kérdésem akkor úgy szól: akkor is, hogyha ennek a prioritásnak a felvázolása 
adott helyzetben, adott hatóságoknál megszorítások útjelzőjéül szolgálhat?  

 
HORN GYÖRGY: Nem releváns, amit mondasz. A szöveg szempontjából lényegtelen.  
 
DR. IKER JÁNOS: Inkább arról döntsünk, segítsünk abban, hogy a visszavonásnak 

legyen valamilyen logikai alapja.  
 
DR. CSERMELY PÉTER: A korábbi megfogalmazásod nekem nagyon tetszett: hogyha 

hossz van, akkor arra, ha bessz, arra. A prioritás ettől független, általános irányjelző.  
 
HORN GYÖRGY: Hogyha az alapfokú művészetoktatás nem kerül a prioritások közé, és 

a kormány úgy dönt, azt viszi a parlament elé, hogy ne legyen az alapfokú művészeti oktatásnak 
normatívája, akkor én aláírásokat fogok gyűjteni mint érdekképviselő, hogy ne így legyen. De 
attól még az a dilemma, hogy a testület prioritást csinál, legitimálja a kormányt adott döntését, 
így vagy úgy.  

 
ELNÖK: Abban egyértelmű volt az OKNT döntése, hogy fogalmazzon meg az OKNT 

oktatásügyi prioritásokat, aminek a helyiértékével most nem foglalkozik. 
A kérdés második része következik tehát: kellene önként jelentkezőket felkérnünk vagy 

megbíznunk azzal, hogy e prioritások megfogalmazásával, akár a következő ülésünkre, akár 
későbbre, egy vitatható anyagot, egy programot letegyen. Ottó szerint ez fölösleges, mert volt az 
oktatási kerekasztal, amely megfogalmazott prioritásokat. Szerintem nem fölösleges, mert úgy 
döntöttünk, hogy fogalmazzunk meg prioritásokat. Kérdezem tehát, ki vállalkozik arra, hogy egy 
ilyen munkacsoportban részt vegyen. (Nincs jelentkező.) Senki? 

 
DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Én szívesen mondanék bizonyos dolgokat, de a jelenleg 

létező struktúrákat olyan mélyen érinti, hogy utópisztikusnak hatnának. Az elhangzott példák, 
hogy az alapfokú művészeti oktatás legyen vagy ne legyen, ezek nem igazán lényegiek. Én 
elmozdulnék olyan irányba, hogy iskolaotthonos legyen, például egész napos iskola. Ez például 
egy nagyon fontos prioritás lenne. 

 
ELNÖK: Akkor te ezt a prioritás fogod képviselni.  
 
DR. ZÁVODSZKY GÉZA: A jelenlegi struktúrát nagyon mélyen érintenék, és nagyon 

komoly forrásigénnyel. Az egész rendszert ilyen irányba szeretném én elmozdítani - és még 
tudnék továbbiakat mondani, de nem akarom húzni az időt. Ha a legkisebb realitása is van, hogy 
ilyenekkel foglalkozzunk, nagyon szívesen. Beszélhetnék a tanítóképzés reformjáról, ami a 
skandináv országokban létezik, hogy a tankötelezettség határáig osztálytanító rendszerben viszik 
el a gyerekeket. Nálunk erről még szó sem lehet.  
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ELNÖK: Arra vonatkozóan van döntés, hogy ilyen prioritásokat megfogalmazzunk.  
 
DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Akkor szívesen. 
 
ELNÖK: Iktassuk be a munkatervünkbe azt az ülést, amelyen ezeket a prioritásokat meg 

fogjuk vitatni. Én azt javasolnám, hogy a decemberi ülésünkre fogalmazzunk meg ilyen 
prioritásokat. Ezeknek a volumene, dimenziója, távlatai - és majd ott eldőlnek, amikor letesszük 
az asztalra. 

Akkor kérdezem, ki hajlandó részt venni ilyen prioritások megfogalmazásában. 
Závodszky Gézát már hallottuk, hogy igen, hogyha abban a dimenzióban is megfogalmazhatja, 
amit elmondott.  

 
DR. SZEBEDY TAS: Szélesebb körben kellene. 
 
ELNÖK: a vitáját szélesebb körben csináljuk meg. Az OKNT részéről tehát Szebedy Tas 

még… (Közbeszólás.) Akkor azt a forgatókönyvet kellene idehozni,  hogy hogyan készüljenek el 
azok a prioritások, amelyeket az OKNT nevében a fejlesztésre leteszünk.  

Görbe úr is részt vesz. Ez már három.  
Kérhető tőletek, hogy az OKNT következő ülésére ennek az algoritmusát vagy 

forgatókönyvét letegyétek az asztalra? (Dr. Szebedy Tas: Gondolkodunk rajta.)  
Akkor hadd kérjelek úgy is, mint az OKNT alelnökét, hogy ezt fogd össze. Akkor erre 

kapunk valami előterjesztést, még időben.  
Akkor ezt a napirendi pontot is lezártuk. (Közbeszólások: Márta!)  
Igen, Márta, öné a szó.  
 
BENCZE PÉTERNÉ (PM): Három dologra szeretnék reagálni. Horn igazgató úr mindjárt 

a legelején, ha még emlékszik rá valaki, jelezte, hogy a módosító indítvány el lett rontva. Még 
időben ki lett javítva, úgyhogy az Országgyűlés bizottságai olyan kormány módosító indítványt 
tárgyaltak, ami arról szólt, hogy a 30. §-ban 15-17. pontok szerint… (Horn György: Köszönöm, 
boldog vagyok.) Ez akkor az első. 

A második a bérhordozó normatíva. Elnézést kérek, de az én fogalomtáramban a fogalom 
mögött más tartalom van. Hogyha azt mondom, hogy bérnormatíva, akkor megjelenik, hogy bér 
egyenlő normatíva, de hogyha az t mondom, bérhordozó normatíva, akkor én arra gondolok - 
mint ahogy kifejtettem, hogy mi a nem bérhordozó: a tanulói tankönyvtámogatás vagy az 
étkeztetési támogatás, ami a nyersanyagköltséget hordozza, és legfeljebb a szülő fizetésének lehet 
hozzá köze. Én tehát ilyen értelemben használtam ezt a fogalmat, és ilyen szempontból ezek 
szerint nemcsak én. Máshol ezt még nem tették szóvá, az oktatási bizottságban is igencsak 
megértették, nem volt vita.  

A harmadik. Az az igazság, hogy engem végképp nem arra képeztek ki, hogy ami kék, azt 
zöldre vagy rózsaszínre festve próbáljam elmondani. Sőt, nincs is érdekem abban, hogy 
valaminek más színe legyen. Azt viszont öregségemre megtanultam, hogy akkor járok a 
legjobban, ha mindent igyekszem úgy elmondani, hogy meg is értsék. Én tehát úgy jöttem ide, 
hogy istenem, mindent úgy el tudjak mondani, hogy érthető legyen, elégséges ahhoz, hogy 
megértsék a költségvetés alakulásának folyamatait, meg a gondolkodást, amiből ez a javaslat 
összeállt.  

Ennyit szerettem volna mondani.  
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ELNÖK: Köszönjük a válaszát. Mielőtt lezárom ezt a napirendet, szeretném bevallani 

önnek azt az első pillanatban beálló tudatzavaromat, hogy fogalmam sincs, mi az, hogy 
bérhordozó normatíva. Egy olyan kódrendszerben létezik ez, amely hiányzott az én egyetemi és 
kandidátusi képzésemből - amiért persze nem én, hanem a képzés tartalmi struktúrája a felelős. 

A második, most már kevésbé tréfás véleményem az, ezt a problémát lezártuk, és kérjük 
meg az előterjesztőket, legyenek elnézőek velünk szemben, és halasszuk el a 
természettudományos oktatásra vonatkozó, beláthatatlan ideig tartó… (Többen: Nem!) Akkor 
viszont felvállaltuk, hogy addig maradunk, ameddig be tudjuk fejezni.  

 
HORN GYÖRGY: Mondjunk egy időt! Szánjunk rá egy órát! 
 
DR. SZEBEDY TAS: Legalább az előterjesztést és a reagálásokat! 
 
ELNÖK: Akkor kérek tíz perc szünetet, utána folytatjuk.  
 

(Szünet 13.12 - 13.26) 
 
ELNÖK: Döntsük el, mit tegyünk! 
 
HORN GYÖRGY: Erről határozni kell, az biztos. Ráadásul a tömegkommunikációban 

úgy jelent meg az egész előterjesztés, nemcsak a szakmán belül, hanem mindenhol, mint az 
OKNT bizottságának jelentése. Az OKNT-nek az ügyben valamit mindenképpen mondania kell. 

 
DR. KERTÉSZ JÁNOS: Szeretnénk, hogy az OKNT döntsön.  
 
ELNÖK: Alternatív javaslatként az is megfogalmazódott, hogy csináljunk egy rendkívüli 

OKNT-ülést. ez mindig nagy harccal szokott járni, de meg lehet kísérelni.  
 
DR. KERTÉSZ JÁNOS: Úgy érzem, hogy ez méltó lenne.  
 
ELNÖK: Akkor ez egyrészt már gesztus értékűen is megbecsüli a döntést, tehát nem 

azonos azzal, hogy elhalasztjuk… 
 
DR. HADHÁZY TIBOR: Ezt az elnöki fölvetést támogatom, én magam is azért 

jelentkeztem, mert úgy gondolom, a kérdéskör maga, plusz az a testületi munka, annak a 
színvonala és az érdeklődés, ami ezt az egész kérdést övezi, mind azt indokolja, hogy méltó 
módon foglalkozzon vele az OKNT.  

Az előzőekben is sokat beszélgettünk bizonyos prioritásokról - én akkor tudatosan nem 
szólaltam meg. Úgy gondolom, ez például, a háromfős grémium figyelmébe ajánlandó prioritás: a 
természettudományos közoktatás. Köszönöm szépen.  

 
DR. SZEBEDY TAS: Az lenne az ügyrendi javaslatom, hogy ha a vitát és az álláspont 

kialakítását elhalasztjuk is magát az előterjesztést akár háromszor is szívesen végighallgatnám, 
mert e mögött egy elég jelentős szakmai munka áll, és nem is biztos, hogy az én szerény 
képességeim lehetővé teszik, hogy elsőre - többször olvastam el ugyanis az anyagot is, amit 
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írtatok, és nyilván azzal kapcsolatban is vannak kérdéseim. Lehet, hogy nem bántaná a testület itt 
maradt részét, akik azért rászántuk volna az időt, hogy ezt meghallgassuk. Legalább 
szembesülnénk a fő kérdésekkel - a külön üléssel maximálisan egyetértve. Ha nagy létszámban 
vagyunk, akkor egy időigényes vitát indít el. 

 
ELNÖK: Magyarán az a javaslatod, hogy hallgassuk meg az előterjesztést? 
 
DR. SZEBEDY TAS: Így van, legalább mondják el az előterjesztést. 
 
ELNÖK: Én örömmel hallgatom. 
 
DR. KERTÉSZ JÁNOS: Akkor talán először ezt a rendkívüli ülést, hogyha föltennéd… 
 
ELNÖK: Már elővetem a határidő-naplómat, hogy operacionalizáljuk. Akkor tehát 

elfogadjátok, hogy egy rendkívüli ülést szenteljünk ennek a témának? Aki igen, tegye föl a kezét! 
(Szavazás.) 

 
HORN GYÖRGY: Miután tizenegyen vagyunk, hogyha úgy döntünk, van.  
 
ELNÖK: Akkor ez úgy fog megjelenni a publikum előtt, hogy tizenegy fő részvételével 

szavazott így az OKNT.  
 
HORN GYÖRGY: Rosszul értettél. Tizenegyen jogszerűen dönthetünk úgy, hogy legyen 

rendkívüli ülés. 
 
DR. SZEBEDY TAS: A tizenegy elég hozzá.  
 
HORN GYÖRGY: Sőt, az elnök egymagában is dönthet úgy. 
 
ELNÖK: Sőt, ha azt mondom, hogy az elnök szavazata kettőt ér, már ketten vagyunk.  
Jó. Időpont? Én azt gondolom, hogy miután általában a csütörtökre vagyunk edzve, ezt is 

egy csütörtökre kellene tenni. (Közbeszólások: November 27-e?) Akkor majd nélkülem zajlik, 
mert Lillafüreden van egy tanácskozás, ahol jelen kell lennem.  

 
DR. MIHÁLY OTTÓ: Ki érintett még Lillafüreden.  
 
DR. NAHALKA ISTVÁN: Én inkább ide fogok jönni.  
 
ELNÖK: Én nem tehetem meg, mert elvállaltam, hogy én tartom ott a zárszót, erre 

fölkértek, e miatt végig kell ott ülnöm a három napot. De én itt abszolút nélkülözhető vagyok. 
Tehát akkor 27-én legyen a rendkívüli ülés. Kérjük szépen, hogy erre vonatkozóan az 

értesítéseket mindenkinek szíveskedjék megküldeni.  
 
KOSINSZKY ZSUZSA: Alternatív dátum?  
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ELNÖK: Nincs alternatív dátum. Elég, ha a program alternatív. Mert ha a dátum is 
alternatív, meg a program is… 

 
HORN GYÖRGY: Esetleg a jelenlévőknek a december 4-e milyen? Nekem mind a kettő 

jó. Csak mert bután néz ki, ha pont az elnök úr nem lesz itt.  
 
DR. NAHALKA ISTVÁN: Legyen a 4-e is, és kérdezzük meg.  
 
ELNÖK: Egy olyan levél menjen ki, hogy két javaslat merült föl, ezek közül melyik… 
 
KOSINSZKY ZSUZSA: A 27-ét javasoljuk.  
 
ELNÖK: Alternatív lehetőség.  
 
GÖRBE LÁSZLÓ: Én azt gondolom, két ülés két egymást követő héten biztos, hogy 

rosszabb. És 11-én újra van OKNT. 
 
KOSINSZKY ZSUZSA: Akkor maradjon a 27-e, és ne legyen alternatív javaslat, illetve a 

11-ei OKNT-ülés lesz a másik alternatíva. Akkor fölteszem ezt a kérdést e-mailben.  
 
ELNÖK: Mi van még? (Nincs jelentkező.) Uraim! 
 
DR. KERTÉSZ JÁNOS (Elindítva a prezentációt is): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Tanács! 

Köszönjük a lehetőséget. Önök jól tudják, hogy az OKNT idén tavasszal létrehozott egy ad hoc 
bizottságot a természettudományos közoktatás helyzetének vizsgálatára. Ez a bizottság május 30-
án alakult, különböző szakemberekből, és itt látható a bizottságban részt vevők listája. Csermely 
Péter és én vezettük ezt a bizottságot, és jelen van még a bizottságból Ádám Péter, aki a fizika 
munkacsoport vezetője - és természetesen az OKNT-ből részt vevő tagok.  

Az volt a premisszánk, hogy baj van a természettudományos közoktatással. Erre számos 
jel utal, amelyeken nem szeretnék részletesen végigmenni. A szakmai szervezetek, a Magyar 
Tudományos Akadémia, a felsőoktatás képviselői, az iparvállalatok évek óta jeleznek, hogy 
súlyos problémák vannak a természettudományos képzéssel általában, és konkrétan a 
természettudományos közoktatással kapcsolatban. Mára ez a kérdés elérte a közvéleményt is: a 
PISA-felmérések óta állandóan napirenden van, és idén a katasztrofális felvételi kapcsán a napi 
sajtóban is megjelent.  

A munkánkat két részre osztottuk, ahogy ezt önök is látják a kiosztott anyagban. Először 
egy helyzetelemzést készítettünk, és ennek alapján dolgoztuk ki javaslatainkat. A helyzetelemzés 
alapját egy általunk készített internetes kérdőív képezte, amit a kollégák dolgoztak fel, hazai és 
külföldi tanulmányokra támaszkodtunk, statisztikákat vettünk figyelembe. 

Tíz pontban foglaltuk össze a helyzetelemzésünket. Természetesen nincs idő ezeken most 
részletesen végigmenni, csak a lényeget szeretném kiragadni.  

Ahogy már nyilván tudják, a közoktatási problémákat, így a természettudományos 
közoktatás problémáit is nagymértékben a drámai társadalmi változásokra lehet visszavezetni, 
amelyeknek néhány vonását itt feltüntettem. Ezek: a tömegképzés megjelenése a középfokú 
képzésben, az információözön, az a tény, hogy a tanulók ma már az információk jelentős részét 
nem a szülői házban vagy az iskolában szerzik, és egy jól érzékelhető eltolódás is érzékelhető.  
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Ezek a drámai társadalmi változások természetesen világszerte lezajlottak, és ennek 
megfelelően a gondok nemzetköziek. Ilyen gondok többek között, hogy népszerűtlenek az 
úgynevezett fizikai tudományok, kevés a műszaki-természettudományos pályára jelentkező. 
Ezeket a gondokat felismerték a gazdaságilag vezető országok, az Európai Közösség a Lisszabon 
programmal próbált válaszolni ezekre a kihívásokra, próbált prioritásokat megjelölni. Az 
Egyesült Államokban elnöki intézkedéseket hoztak a fizika és a fizikához kapcsolódó 
tudományok oktatásának javítása céljából.  

Nálunk ezek a gondok fokozottan jelentkeznek, részben azért, mert a fejlődés gyorsított 
és rendkívül egyenetlen volt - ezek az adatok jól ismertek: tíz év alatt megháromszorozódott az 
érettségizők száma -, és mindez a gyors, inhomogén fejlődés sokkal rosszabb anyagi-
infrastrukturális körülmények között zajlott le.  

Szeretném ezeknek a problémáknak néhány elemét bemutatni. Számos tanulmány 
kimutatta, hogy a fizika és kémia tárgyak a népszerűségi listákon mindig hátul kullognak, 
kedveltségük ráadásul - és ez a biológiára is igaz - az oktatás során tovább romlik.  

A PISA-felmérések szerint a magyar diákok teljesítménye természettudományos 
problémák megoldásánál közepesnek mondható, de gyakorlati jellegű alkalmazásoknál gyengébb 
az átlagnál. Nem írtam fel külön, de még az is igaz, hogy a felső kategóriának a teljesítménye a 
neki megfelelő nemzetközi átlagos teljesítménynél gyengébb.  

A felsőoktatási intézményekben végrehajtott, az ELTE-n elkezdett, de ma már széles 
körben alkalmazott felmérések azt mutatják, hogy a műszaki-természettudományos 
felsőoktatásba került diákok jelentős részének - és ez a rész egyre növekszik - az alapismeretei 
rendkívül hiányosak.  

Az OECD oktatási körképének 2007-es adatai szerint a tagországok között a felsőfokú 
oktatásban Magyarországon a legalacsonyabb a természettudományos diplomák aránya, és a 
mérnöki diplomák tekintetében is a sereghajtók közé tartozunk.  

Végül, de nem utolsósorban, a természettudományos tanárképzés, különösen a fizika és a 
kémia terén válságba került. Erről szeretnék egy korfát bemutatni. A háttérben mindig a teljes 
magyar népesség korfája látszik, és halványan látszik a fizika-, kémia- és biológiatanárok korfája. 
Ez pedig a válságot mutatja: elfogynak a fizika- és kémiatanárok.  

Ezek mind tünetjelenségek voltak, amelyek egy súlyos helyzetre mutatnak rá. Egy picit 
mélyebbre kell ásni, hogy mi lehet az oka ezeknek a jelenségeknek. 

Az első helyen azt említjük, hogy csökkenő óraszámokkal a tananyagot csökkentették, de 
a tananyagcsökkentés nem járt megújulással, hanem egyszerűen valahogy arányosan próbáltak 
huzigálni a tananyagokból. Hiányzik a modern, gyakorlati szemléletű, a hétköznapi élethez, 
tapasztalatokra épülő, integrált szemléletű ismeretanyag, a természettudományos műveltség 
közvetítése. Szakemberek előtt ezeket a kifejezéseket nem kell külön értelmeznem.  

A korszerű pedagógiai eszközök, módszerek nagyon lassan terjednek, nagyon korlátozott 
az elterjedtségük, differenciálásra alig van mód. 

Az intézményes tehetséggondozás nagyrészt néhány iskolára korlátozódik. 
A tanárok túlterheltek, az óraterhelés nem veszi figyelembe a kísérleti oktatással járó 

többletmunkát, asszisztens elvétve akad. Az óracsökkenés következtében előfordul, hogy heti két 
óránál kevesebb kontaktóra van, ilyenkor érdemi nevelőmunkát nem lehet folytatni.  

A tanártovábbképzés többnyire formális, nem szakmai alapú. Lehet, hogy nem jó a 
kifejezés, azt értjük alatta, hogy nem természettudományos alapú. 

A finanszírozás esetleges.  
Ez a körkép, úgy gondolom, a tisztelt tanács amúgy is nyomott hangulatát nem javította. 
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Elhangzott az előző vitában egy kulcsszó: meg kell találni a prioritásokat. Azt gondoljuk, 
egy kis adalékot tudunk ehhez szolgáltatni, és ezt javaslatainkkal tesszük. Tudjuk, hogy a 
közoktatás egy rendkívül bonyolult rendszer, ennek része a természettudományos közoktatás. 
Ellentmondó követelményeknek kell eleget tenni, ugyanakkor azt is látjuk, hogy a problémák, 
amiket felvázoltunk, rendkívül súlyosak, és a helyzet sürgető. Azt gondoljuk, hogy megfontolt, 
de határozott cselekvésre van szükség.  

Ilyenkor, amikor egy rendkívül összetett problémarendszerrel állunk szemben, ahol a 
komplexitás miatt előfordulhat, hogy valahol az ember megmozgat valamit, és máshol vannak 
hatások, amire nem számít, prioritásokat kell megállapítani. Mi három problémát emeltünk ki, 
amiről úgy gondoljuk, hogy alapvető. Ez a három probléma: 

A természettudományos közoktatás a tanulók széles rétegei számára számos okra 
visszavezethetően nem hatékony. Hangsúlyozzuk a számos okot, mert ez nem a tanárok ellen 
irányul. A széles rétegek számára lényegében az zajlik, hogy utálják ezeket a tárgyakat, borzasztó 
nyűgnek érzik, és boldogok, amikor elfelejthetik, hogy egyáltalán volt ilyen. 

A második, hogy a természettudományos tanári pályák vonzereje csekély, a fizika és a 
kémia területén válságos helyzet alakult ki. Ez is egy nagyon kiemelt probléma. 

A harmadik pedig, hogy a műszaki-természettudományos pályákra jelentkező hallgatók 
száma és általános felkészültsége nem kielégítő. 

Mi úgy gondoljuk, hogy ezek szakmai problémák, és a megközelítés nem az, hogy 
dramatizálni kell a helyzetet, és kiáltványokat kell fogalmazni. Amennyire lehet, az érvényes 
törvényi szabályozásból kell kiindulni, és valamilyen megvalósítható javaslatrendszert kell 
kidolgozni. A magyarországi oktatási rendszerben léteznek központi jellegű elemek. Ilyen az 
úgynevezett központi - ez a szóhasználat elterjedt -, a minisztériumi kerettanterv, ilyen az 
érettségi, ilyennek kellene lenni a minőségbiztosításnak, kompetenciaméréseknek. Ezekre 
építünk.  

És akkor konkrétan: 
Legyenek összehangolt tantárgyi koncentrációk, integrált szemléletű, modernizációt 

tükröző általános iskolai, valamint ilyen szemléletű általános reál-humán középiskolai 
minisztériumi kerettantervek, megfelelő, korszerű módszertani szemléletet tükröző tankönyvek, 
oktatási segédanyagok. Itt máris jelzem, hogy valószínűleg hibát követtünk el, amikor 
visszanyúltunk a magyar hagyományokban ismert humán-reál kifejezésekhez, ezért majd 
támadnak bennünket, de szeretném nyomatékosan hangsúlyozni, hogy ez szóhasználat, nem a 
régi iskolaformákat próbálja feleleveníteni.  

A természettudományos tantárgyakból - biológia, fizika, kémia vagy természettudomány - 
legyen minden középiskolás számára kötelező az érettségi vizsga. Ez a pont nem önálló, mi 
ebben a pontban csatlakoztunk egy már megfogalmazott, úgymond szőnyegen lévő javaslathoz, 
amit a Magyar Tudományos Akadémia jelenlegi elnöke, korábban parlamenti képviselő tett, és 
amit nemrég az Országgyűlés oktatási és kutatási bizottsága egyhangúlag támogatott. Az az 
információnk, hogy a minisztériumban, a miniszter környezetében - maga a miniszter is - 
támogatólag nyilatkoztak erről.  

Amit viszont szervesen kapcsolódónak érzünk, hogy a középszintű érettségi legyen 
elsősorban a természettudományos műveltség ellenőrzése, és az emelt szint térjen ki alapvető 
tényszerű ismeretek ellenőrzésére, de ez egészüljön ki korszerű alkalmazásokkal, közel álló 
tartalmakkal.  

Legyen Magyarországon a természettudományos tantárgyakból rendszeres és általános 
kompetenciamérés.  
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Hozzon létre a minisztérium egy szakemberekből álló grémiumot, vonja be a 
munkaerőpiac képviselőit is, és ez a szervezet vagy grémium - konkrét alakjáról nem 
nyilatkoztunk - a megújulási folyamatot koordinálja. 

Javasoljuk a szaktanácsadói rendszer megújítását és működési feltételeinek 
megteremtését, beillesztését a közoktatás minőségbiztosítási rendszerébe, valamint elektronikus 
szaktanácsadói rendszer létrehozását és finanszírozását.  

A minőségbiztosítás része legyen az, hogy hétévenkénti minősítés, vegye figyelembe az 
oktatók eredményességét, a szaktanácsadók véleményét, a továbbképzési teljesítményt.  

Ehhez kapcsolódik, hogy javasoljuk a természettudományos tanártovábbképzés 
akkreditációs rendszerének szakmai alapon történő megújítását, a felsőoktatás bevonásával.  

Az óraterhelésnél vegyék figyelembe a kísérleti munkával járó sajátosságokat. Támogatni 
kell az asszisztensek alkalmazását, és az órarendet a minimális kontakt heti két óra 
figyelembevételével kell összeállítani. 

Végül, de nem utolsósorban - persze ez nagyon rosszul hangzik az előző vita után, de 
hangsúlyozni szeretnénk, hogy ezek hosszú távú dolgok, és bízunk abban, hogy ez a válságos 
helyzet nem tart örökké - a kormányzat a természettudományos közoktatás fejlesztésére rövid és 
középtávon különítsen el támogatási összeget, ennek pályázati eszközökkel történő irányított 
eljuttatása az iskolákhoz és tanárokhoz széles körű szakmai ellenőrzéssel történjék. A 
természettudományos tanári pályára készülő jó képességű egyetemi hallgatókat kollégiumi 
kedvezményekkel és speciális ösztöndíjjal támogassák.  

Ezek képezik a javaslatrendszerünket. Kiemelnék még egy megjegyzést, ami benne van 
az anyagban, de nem képezi a javaslatrendszer szerves részét, már csak azért sem, mert a 
Köznevelési Tanácsnak tesszük, és ez túlmutat ezen. Az az általános vélemény fogalmazódott 
meg a nyilvános fórumon, ahol megvitattuk ezeket az anyagokat, és a bizottságban is elhangzott 
ez a vélemény, hogy a tanárképzés jóllehet már a bolognai rendszer bevezetése előtt is nagyon 
súlyos gondokkal küzdött, de a bolognai rendszer, a kétszintű tanárképzés súlyosbította a 
helyzetet, és megfontolandónak tartjuk, hogy a kétszintű tanárképzést felülvizsgálják.  

Az utolsó bekezdést szeretném felolvasni.  
„A bemutatott problémák súlyossága határozott cselekvést igényel. Abban bízunk, hogy 

az oktatási kormányzat ezt felismeri, felelős döntést hoz a javaslatok megvalósításáról, és ennek 
megfelelő programot hirdet. Erre szükség van, ha azt akarjuk, hogy a felnövekvő nemzedék 
természettudományos műveltsége és ezáltal állampolgári kompetenciája európai színvonalú 
legyen, ha azt akarjuk, hogy mérnökeink, tudományos kutatóink segítségével növekedjék a 
versenyképességünk, és ha azt akarjuk, hogy legyenek lelkes, korszerű módszerekkel érdekes 
természettudományt tanító tanáraink. Meggyőződésünk, hogy az itt bemutatott javaslatok ezeket 
a célokat szolgálják.” 

Végül szeretném megmutatni azok névsorát, akik részt vettek közvetlenül ebben a 
munkában. A bizottság tagjait már bemutattam, itt az egyes munkacsoportokban dolgozók neve 
van felsorolva. Ezen kívül természetesen még nagyon sok kollégával konzultáltunk, és a 
kérdőívet 1033 tanár töltötte ki. Rendkívül sokan hozzászóltak, és nagy érdeklődés volt - hozzá 
kell tennem, a fórumon, ahol megjelent a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, az Innovációs 
Szövetség elnöke, még a MOL képviselője is ott volt, alapvetően támogatólag viszonyultak 
ehhez a dolgozathoz. Úgy érezzük, hogy nagyon sokan gondolják, hogy elérkezett a pillanat, 
hogy valamit tenni kell. 

Szeretném egy személyes megjegyzéssel befejezni. Számomra ez egy nagyon tanulságos 
periódus volt, sokat tanultam, nagyon érdekes munka volt, és lenyűgözött az a lelkesedés, amivel 
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a kollégák minden ellenszolgáltatás nélkül - a vidéki kollégáknak nem tudtuk kifizetni az 
útiköltséget, tehát semmiféle anyagi keret nem állt rendelkezésünkre -, teljes önzetlenül, 
önfeláldozóan vettek részt ebben a munkában. Nagyon sokan úgy érezzük, hogy ez égető, és 
valamit tenni kell.  

Azt kérjük az Országos Köznevelési Tanácstól, hogy egyrészt a helyzetelemzésünket 
fogadja el, mint a természettudományos közoktatás reális bemutatását, másrészt pedig álljon a 
javaslataink mellé, és javasolja a miniszternek, hogy ezeknek a javaslatoknak az alapján, 
megfontoltan, de határozottan induljon el a természettudományos közoktatás megreformálásának 
irányába.  

Köszönöm a figyelmet.  
 
ELNÖK: Hon György! 
 
HORN GYÖRGY: Én kétszer szeretnék hozzászólni. Az Országos Érettségi Bizottság 

megvitatta ezt az anyagot, és mint bizottsági elnök szólnék, tehát nem a saját véleményemet 
mondom. 

 
DR. IKER JÁNOS: Egy perc alatt elmondanám! 
 
ELNÖK: Parancsolj! 
 
DR. IKER JÁNOS: Elnézést, de öt órakor szombathelyen kezdődik egy program, 

amelyen jelen kell lennem.  
Elnök Úr! Igen tisztelt Bizottság! Azt gondolom, hogy egy nagyon kiérlelt jelentés 

fekszik az Országos Köznevelési Tanács előtt. Úgy fogalmaztam az elnök uraknak, hogy az 
anyag 70-80 százalékában teljes a konszenzus a természettudományos tanárok között, de attól 
tartok, a közoktatás egészében is. A többiben is nagyon jók a közelítések, és azt gondolom, hogy 
90-95 százalékban elfogadja mindenki - azt hiszem, az 1033 tanárt is bele lehet venni.  

Én most már meg is szavazom, hogy elfogadom a jelentést, a javaslatokat is. Arra kellene 
felhasználni a Köznevelési Tanács súlyát, hogy kérje a minisztert, a parlamentet, a kormányt, 
hogy ezt a programot támogassák. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Horn György! 
 
HORN GYÖRGY: Tekintettel arra, hogy én szeretném a saját véleményemet is 

elmondani, kétszer kérnék szót, mert először a bizottság álláspontját kell ismertetnem. Ebben 
lényegében egyhangú döntések születtek az Országos Érettségi Vizsgabizottságban, amelynek - 
tájékoztatásként mondom - az OKNT négy tagján kívül ketten - a Felsőoktatási Tudományos 
Tanács főtitkára és főtitkárhelyettese - a felsőoktatást képviselik, ahogy szokták mondani ez 
emeletközi bizottság. A felsőoktatást és a közoktatást egyaránt képviselő személyek vesznek 
ebben részt.  

Nagy tisztelettel én is azt gondolom, az a kiinduló helyzet, hogy itt egy nagyméretű, 
valóban jelentős vállalkozásnak vagyunk szemtanúi, és az itt felsorolt dilemmáknak, a 
természettudományos oktatásnak a középpontba helyezése a közoktatás szempontjából nagyon 
fontos és nagyon komoly cselekedet volt.  
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A kiindulópontok mint problémák elfogadhatók, ugyanakkor a helyzetértékelést - 
különösen a második részét, ami „Okok” néven szerepel - inkább a közoktatás egészére 
vonatkozó problémalistának neveznénk, aminek az a lényege, hogy ez egy olyan általános 
helyzetleírás, amiben behelyettesíthető a természettudományos elnevezés a művészetoktatással 
vagy a testneveléssel és további rubrikákkal. Igazán a helyzetértékelés első része az, ami a 
természettudományos képzésre vonatkozik, a második fele órákra, nehézségekre, kisegítő 
alkalmazottak hiányára - és sorolhatnám - vonatkozik. Úgy ítéljük meg, hogy ez nem 
természettudomány-specifikus, és mint ilyen, azt gondoljuk, magában a feladatsorban nem 
releváns.  

A javaslatokról azt gondolom, az az álláspontunk - és még mindig a közöst mondom -, 
hogy ezek átgondolt, racionális, visszafogott javaslatok, összességében azonban az érettségi 
bizottság nem támogatja őket. Most azokra térek ki, amelyek az érettségit magát érintik. A többi 
részére az érettségi bizottság itt ülő tagjai is külön kifejtik majd a véleményüket.  

Az első és talán legfontosabb, hogy egy természettudományos tárgyból - biológia, fizika, 
kémia - legyen minden középiskolás számára kötelező érettségi. Ezt határozottan és 
egyértelműen elutasította az érettségi bizottság. Az az álláspontunk, az az alternatíva, hogy a 
jelenlegi szabályozás keretei között az egy szabadon választott érettségi helyére egy kötött öt 
tárgyas érettségi rendszer kerüljön, ellentmond mind az érettségi filozófiájának, mind pedig az 
oktatás egész rendszerében elfoglalt helyének. Mérlegelés tárgya lehet természetesen az az 
alternatíva, hogy valamelyik másik tárgy helyére kerüljön be, ez azonban ugyanazt a dilemmát 
veti föl, ami miatt ez háttérbe került. Ezért úgy gondoljuk, hogy a szabadon választhatóság felé 
kell elmozdulni, vagyis egyáltalán az érettségi tárgyak kötelező jellegét megszüntetni. Nem 
mennék ebbe bele, mi korábban hoztunk erről nyilatkozatot távlatilag, hogy az érettségi tantárgy 
és az iskolai tantárgy elnevezés önmagában is két különböző dolog, másról szól. Úgy gondoljuk, 
ez egyáltalán nem támogatható. 

Itt jegyzem meg, hogy a választható és a kötelező tantárgy követelményeivel kapcsolatos 
kérdéskör komoly dilemmát vet föl. Ebben a pillanatban a választható tantárgyak követelményei 
mind közép-, mind emelt szinten más követelményként jelennek meg, mint a kötelező tantárgyak 
követelményei. Egyébként szerintem a javaslattevő szándéka ellenére, amennyiben ezt kötelező 
tárgyként jelenne meg, az kiterjesztené az érintett populáció egészére, ami egyértelműen a 
követelmények csökkentésével járna. Még egyszer hangsúlyozom, hogy ezt mérlegelnie kell. A 
mi elutasításunk nem ezen az alapon történik, hanem azon, hogy az érettségi rendszer 
filozófiájának mond ellent, ami a szabad választhatóságot, a szabad pályaorientációt illeti, és 
egyáltalán, a tárgyak kötelezőségével általában nem ért egyet a bizottság. Úgy ítéljük meg, hogy 
ezzel nem támogatnánk.  

A természettudományos tárgyak érettségi vizsgakövetelményének módosítására 
vonatkozó alapállítás úgy szól, hogy Javasoljuk továbbá a természettudományos tárgyak érettségi 
vizsgakövetelményének módosítását. A középszintű érettségi összpontosítson elsősorban a 
természettudományos műveltség ellenőrzésére - ebben egyetértünk -, míg az emelt szintű 
érettségi térjen ki az alapvető tényszerű ismeretek ellenőrzésére, és egészüljön ki korszerű, 
alkalmazásokhoz közel álló tartalmakkal. Ez implicite azt hordozza, mintha a tényszerű 
ismeretek ellenőrzése lenne az emelt szint, és a szintézis, az átgondolás lenne a középszint - noha 
az érettségi bizottság megítélése szerint ez éppen fordítva van. Vagyis azt gondoljuk, hogy a 
középszintű érettségi elsősorban a természettudományos műveltség ellenőrzésére koncentráljon - 
ezt támogatjuk -, az erre ráépülő emelt szintű érettségi pedig ennek az alkalmazására, szintézisére 
kell hogy épüljön, és valóban egészüljön ki.  
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A következő úgy szól, hogy a reáltárgyak esetében a középszintű érettségi vizsga anyagát 
javasoljuk összehangolni a humán kerettantervnek megfelelő feladatok koncentráltabb 
tananyagával. Használjuk egyszerűen tárgyalási alapnak a humánt meg a reált, így lehet kezelni, 
bár jelzi a dolog pongyolaságát is. Abból indul ki, hogy az óraszámban mért oktatási 
szisztémában az érettségi anyaga benne van, miközben a követelmények éppen a szemléletbeni 
változásra koncentrálnának, vagyis ellentmond annak a célnak, annak a szándéknak. 
Továbbmegyek: az érettségi bizottságnak az is álláspontja volt, hogy semmiképpen nem 
támogatja, hogy ez a humán és reál kerettanterv alakuljon ki - de ez zárójel, mert a mi 
kompetenciánkat meghaladja, mi csak az érettségiről beszéltünk -, mert ellentmond a szabályozás 
filozófiájának. Az, hogy legyen olyan kerettanterv, belügy.  

A következő nagyon fontos elem, hogy szükséges a felsőoktatási intézmények részvétele 
a követelmények kialakításában és az emelt szintű érettségi feladatainak összeállításában. Az 
érettségi bizottság álláspontja szerint a felsőoktatási intézmények ne vegyenek részt a 
követelmények kialakításában. Az érettségi kimenet, nem bemenet. A közoktatás lezárása. Ha az 
a kérdés, hogy részt vegyenek olyan szakemberek, akik a felsőoktatásban dolgoznak, különböző 
szaktudományok képviselői, azzal feltétlenül egyetértünk, szükségesnek tartjuk, de az OKM, 
illetve az Oktatási Hivatal képviselői szerint ez ma is így van.  

Fontosnak tartják az emelt szintű követelményt, az emelt szintű érettségi vizsgát - ezekkel 
mi egyetértünk. Ez az egyetemek autonóm döntése. Én is azt gondolom, hogy ez helyénvaló, de 
nem szabályozási dilemma, hanem egyetemi autonómia ügye.  

Az érettségi bizottság a kompetenciaméréssel kapcsolatban egyetért azzal, és tudomásom 
szerint ez el is kezdődött, hogy a természettudományos kompetenciák felé legyen egy harmadik 
fajta kompetenciamérés. Csak azt szeretném megjegyezni, hogy ez nem a természettudományos 
tárgyakra irányuló, hanem a természettudományos kompetenciákra irányuló mérés. A szakmán 
belül ez egy érdemi vita. Arról van szó, hogy a kémia, a fizika, a biológia, a földrajz, vagy itt van 
egy természettudományos érintettség. Sokan tudják, hogy az iskolában, ahol én dolgozom, már 
húsz éve természetismeret oktatása folyik. Ez egy rendszervita, nemcsak pongyolaság. 

Ugyanakkor nem támogatjuk ennek a javasolt intézménynek a létrehozását, mert úgy 
ítéljük meg, hogy kormányzati felelősség az ezzel kapcsolatos feladatok ellátása. Van egy 
értékelési vizsgaközpont, társadalmi és civil szervezetek, munkaerő-piaci, egyetemi és más 
szervezetek bevonása a szakemberek szintjén, érdekegyeztetés szintjén történjék. A felelősséget, 
hogy mi kerüljön egy ilyen kompetenciamérésbe, nem bizottságoknak kell eldönteni, hanem az 
állam intézményrendszerét kell ilyen módon alakítani.  

Sok javaslat hangzott el, de én nem mennék bele másba, csak érettségi ügyekbe, már a 
bizottság nevében. De elhangzott még egy javaslat, amiben kisebbségi vélemény született. A 
többiben egyhangúan döntöttünk, tehát ott határozott és egyértelmű a bizottság álláspontja. 
Amennyiben rövidtávon mégis fel akarná értékelni a kormányzat az itteni kezdeményezés 
nyomán a természettudományos tárgyakat, akkor nem örömmel, de elfogadná az érettségi 
bizottság kisebbsége, hogy ötödik tárgyként a hozott pontszámok között elő lehet írni egy 
természettudományos tárgyat. Ez azt eredményezné, hogy minden tanulónak tanulnia kellene egy 
ilyen tárgyat - hangsúlyozom, nem az érettségiben, hanem a 100 pontos hozott rendszerben 
jelenne meg. Ez kétségtelenül rövidtávon megvalósítható módosítás - hangsúlyozom, hogy a 
bizottság leszavazta ezt a javaslatot, de kisebbségi véleményként ismertetném, mert erről volt 
érdemi vita. 

Köszönöm szépen, és még egyszer majd valamikor, ha lesz rá idő, még szót kérek.  
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ELNÖK: Köszönjük, Gyuri. Csermely Péter! 
 
DR. CSERMELY PÉTER: Semmiképpen nem reflektálnék, csak egy kiegészítő 

hozzászólást szeretnék tenni.  
Elsőként gratulálni szeretnék a munkabizottságnak, Kertész Jánosnak a munkához. Egy 

kicsit hülyén néz ki, mivel én vagyok a társelnök, de ez azért indokolt, mert a munkában nem 
annyira vettem részt - ezt férfiasan be kell vallanom. Ugyanakkor ez semmiképpen nem valami 
óvatos elhatárolódás kíván lenni a bizottság bármiféle eredményétől. Valami olyan 
munkamegosztást tessék elképzelni, hogy ha dicsérni tetszenek az anyagot, akkor Jánost tessék 
dicsérni, ha szidni, akkor engem.  

Részt vettem az Európai Unióban ennek a bizonyos Rocard-jelentésnek az 
összeállításában, és arra szeretném felhívni az Országos Köznevelési Tanács figyelmét, hogy a 
két megállapítássorozat - tehát a bizottságnak, illetve az európai uniós bizottságnak a 
megállapítássorozata - nagymértékben egybecseng. A Rocard-jelentésnek két nagyon fontos, 
talán legfontosabb momentuma van - a pedagógiai megújulás a természettudományi tárgyak 
oktatása terén, illetve a tanárok egyfajta hálózatának, kapcsolatrendszerének a nagymértékű 
kiépítése -, ami ebben a jelentésben is előkerült. Az egyik a pedagógiai megújulás, amiről 
részletesen volt szó. A másik pedig, felhívnám a figyelmet, a szaktanácsadói rendszernél kerül 
elő oly módon, hogy nem úgy képzeli el az előterjesztés, mint egy szakfelügyeleti rendszert, 
egyértelműen úgy, mint egy horizontális hálózatot, a tanárok közötti kapcsolatokat is kiépítő 
rendszert, tehát ilyen módon a két javaslatcsomag között nagymértékű összhangot látok.  

Két dolgot szeretnék még kiemelni abból, amit Kertész János barátom már elmondott. Az 
első: nagyon fontosnak tartom azt a megállapítást, ami a tanárokkal foglalkozik. Valóban kritikus 
helyzet állt elő: az ember fél kezén meg tudja számolni azokat a diákokat, akik jövőre elkezdik az 
MsC szakokat, ha az egész országban nézzük, akkor már talán a másik kezet is figyelembe lehet 
venni… Valahol itt tartunk, és ez tragikus. Ez sürgős és nagyon határozott lépéseket igényel. Ez 
nemcsak ösztöndíj kérdése. Föl szeretném hívni a figyelmet: a javaslat nagyon sok eleme ide 
tartozik. A „több időt a tanárnak” része is a javaslatnak, az asszisztensek alkalmazása, és az a 
fajta továbbképzés-könnyítési csomag, amit a javaslat különböző elemeiben fellelnek, a tanárok 
pályán maradását tudja segíteni, munkájuk feltételeinek megteremtésével. 

Én is aláhúznám azt, hogy nemcsak ezen a fórumon, amit mi tartottunk, hanem nyilván a 
kollégák is hallják-látják, nagyon sok más fórumon nagyon egyértelműen és nagyon 
hangsúlyosan megfogalmazódik a kétlépcsős tanárképzés kritikája, és a korábbi kétszakos 
tanárképzés dicsérete, annak az igénye, hogy ezt a fajta bolognai átalakulást a tanárképzés 
vonatkozásában nagyon alaposan át kell gondolni, és minimum átmeneti megoldásként 
valamiféle átmeneti könnyítéseket, pályamódosítási lehetőségeket, egyebeket kell biztosítani, 
hogy a tanárok megfelelően tudjanak jelentkezni. De adott esetben az egészet át kell gondolni, és 
át kell alakítani. 

Még egy utolsó megjegyzés: ebben a válságos helyzeten is nagyon indokoltnak tartom 
annak fenntartását, hogy az anyagi támogatás - méghozzá jelentős anyagi támogatás - szükséges 
erre a területre, azért, mert hogyha el akarjuk kerülni a következő válságot, azon már ma kell 
gondolkodni. Márpedig következő válság lesz. Csak az a kérdés, hogy egy év múlva lesz egy 
másfajta strukturális gazdasági válság, két év múlva vagy három év múlva. Valamikor lesz. Ezek 
a folyamatok nem egyszerűek jelenleg a Földön, és erre föl kell készülnünk. Véleményem szerint 
pedig így lehet fölkészülni. A pénzügyi eszközöket azonban minden esetben párhuzamosan kell 
követnie, illetve együtt kell járnia egyfajta segítő mechanizmusok beléptetésével. Nem elég 
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például kísérletes eszközöket telepíteni különböző iskolákba, és erre pénzt adni, hanem egy 
csomó helyen az is kell, hogy megtanítsa az ember az ottani pedagógust, hogy kell ezeket 
használni. Ez legalább annyira fontos, erre legalább annyi pénz kell, legalább annyira kell 
gondolni rá, mint magára azokra a pályázati vagy ösztöndíj-lehetőségekre, amelyek elsősorban 
eszébe szoktak jutni a döntéshozóknak. 

Köszönöm szépen, ezzel csak néhány, egyébként benne lévő elemre szerettem volna 
hangsúlyosan felhívni a figyelmet.  

 
ELNÖK: Köszönjük a kiegészítést. Hozzászólásokat kérek, illetve kérdéseket az 

előterjesztőkhöz. Mihály Ottó! 
 
DR. MIHÁLY OTTÓ: Először lenne egy kérdésem, hogy véletlen vagy van valami 

értelmezhető oka, hogy a prezentációból kimaradt az egyik legfontosabb üzenete magának az 
anyagnak, tudniillik az, hogy - némileg leegyszerűsítve - csak a diszciplináris oktatás a 
megfelelő. Azért mondom így, mert tulajdonképpen szerepel ez a mondat a javaslatok között, 
hogy ez egy alternatíva, de utána az anyag azt mondja el, hogy miért nem alternatíva, vagyis azt 
mondja, hogy nem jó még a humánon se, nem jó az általánosban, de végképp nem jó a reálnak ez 
a dolog. Ebből arra következtetek, hogy - hogy is mondjam? - alternatíva, csak az isten mentsen 
meg tőle bennünket, mármint az anyag logikája szerint. Ezért fontos számomra ez a kérdés: az, 
hogy a prezentációban nem jelent meg, valami megfontolás, vagy csak véletlen. Engedjétek meg, 
hogy kapjak rá egy választ, és utána folytatnám, ha lehet. (Dr. Kertész János: Válaszoljak most?)  

 
ELNÖK: Igen, kérlek! 
 
DR. KERTÉSZ JÁNOS: A prezentációból azért maradt ki, mert nem gondolom, hogy ez 

központi kérdése ennek az egész problémakörnek. Ellentétben a közhangulattal, én nem 
gondolom. Ebben a kérdésben petíciók vannak, tüntetések vannak. Én azt hiszem, egy lényeges 
eleme a tanári ellenállásnak és mozgalmaknak egy egzisztenciális féltés - amit mélyen megértek 
egyébként -, de nem tartom szakmai kérdésnek. A prezentációból ezért maradt ki.  

Ami az anyagban benne van, azt vállalom - és ez nem ellentmondó, itt valami félreértés 
van. Már csak azért is vállalom, mert - talán nem tudja mindenki, de lehet, hogy a reggeli vitában 
elhangzott - magam is tagja voltam annak a kerettanterv-előkészítő bizottságnak, amelyik a 
természettudomány tárgy kerettantervével foglalkozott. Ott is azt az álláspontot képviseltem, és 
ezt az álláspontot tükrözi a javaslat is, teljes egyetértésben egyébként a bizottsági tagokkal, hogy 
az összevont természettudomány tárgy, valóban egy alternatív lehetőség akkor, hogyha a tanuló 
nem akar műszaki-természettudományos irányban továbbtanulni, vagyis a humán területen. Sehol 
nem szerepel, hogy ott nem lenne alkalmas. Az szerepel, hogy ott is alkalmas a diszciplináris. Ez 
igaz is.  

 
DR. MIHÁLY OTTÓ: Alkalmasabb.  
 
DR. KERTÉSZ JÁNOS: Nem. Az félreértés. Ott is alkalmas. Ott egy valódi 

alternatívának gondoljuk, azzal a megszorítással - ami egyébként magában a kerettantervben is le 
van írva -, hogy a feltételeket meg kell hozzá teremteni: a személyi és tárgyi feltételeket. Ez az 
álláspontunk. Ez egyébként magának a kerettantervnek az álláspontja is. Ott is ez teljesen explicit 
módon kijön. Én itt inkább összhangot érzek, mint ellentmondást.  
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DR. MIHÁLY OTTÓ: Én köszönöm szépen. Azonnal azt szeretném mondani, hogy 

alapvetően megnyugtat, amit mondtál. Abban az értelemben nyugtat meg, hogy ha erre 
hegyeződne ki ez a lépéssor, és amit a természettudományos oktatás érdekében tennünk kell, 
akkor ez egy nagyon rossz szituációt teremtene. Számomra tehát ez nagyon megnyugtató.  

Számomra ugyanakkor a helyzetelemzés, a helyzetleírás bizonyos értelemben megmarad 
a jelenség szintjén. A jelenség szintjén ezeket jól rendszerezi, és lényegében utána a 
következtetések, a tennivalók is a jelenségszintből fakadóan fogalmazódnak meg. Mondom, mit 
értek én ezen. Azt, hogy amikor elhangzik, hogy az a három alapvető ok, akkor az én számomra 
ezek nem okok: ezek jelenségek. Ebben az esetben azt mondanám, hogy a problémák okait 
kellene intenzívebben elemezni. Ezek természetesen nem a kérdőívből fakadnak, hanem például 
a bevezetőben - tényleg csak példaként mondom, nem akarom elvenni az időt - elhangzanak a 
társadalomban lejátszódó jelenségek, de az alapvető ok, ami a mögött van, hogy nem érdekli 
őket, nem jelentkeznek, csökken a presztízs stb., nem vezethető vissza arra, hogy rosszul tanítják. 
De ezen túl nincs mélyebb elemzés ebben az esetben. Én például azt gondolom, hogy az egyik 
tényező ebben a dologban, hogy hihetetlen mértékben megváltozott a társadalmi újratermelésben 
egyáltalán a műszaki jellegű tevékenységek jelentősége és szerepe. Újra meg újra elmondják ezt, 
hiszen az egész társadalmi újratermelésben ma nem tölti be azt a szerepet, mint amit a klasszikus 
ipari forradalom vagy a klasszikus tudományos-technikai forradalom első időszakában betöltött. 
Ez azért fontos, gondolom én, hogy az okokban mélyebbre menjünk, mert kell keresnünk olyan 
eszközöket is, amelyek túlmutatnak az oktatás területén, tehát túlmutatnak azon, ami közvetlenül 
megítélhető számunkra, különösen akkor, ha mi akarunk ebben társadalmi mozgósítást is.  

Nagyon örülök, amikor a multik meg ez a terület itt megjelenik a maga igényeivel, de 
nekünk közölni kellene azokat az igényeket is, amelyekkel mi lépünk föl, amivel nekik is 
számolni kell, ha azt akarják, hogy ezt a dolgot meg tudja oldani a közoktatás vagy a 
felsőoktatás. A felsőoktatásban hihetetlenül hamar tudnak kapcsolni, mert elkezdik, hogy hogy 
tudnak olyan ösztöndíjrendszert, olyan sajátos, általuk támogatott szakokat stb. indítani, vagy 
vannak cégek, amelyek - mondjuk a Bosch Miskolcon -, megpróbálnak tényleges lépéseket tenni 
ebben az ügyben.  

Csak ezért mondtam ezt a példát, hogy bizonyos esetekben túl kellene lépni. 
A másik probléma a helyzetelemzéssel kapcsolatos. Azt nem tudom, hogy az 1033 tanár 

közül hány volt, aki szakközépiskolában dolgozik. (Horn György: Ezt el is felejtettem mondani!) 
Ez nem a saját kútfejem, hanem a délelőtti megbeszélésen hangzott el, hogy ami ide le van írva, 
az mind a gimnáziumról szól, kedves kollégák. Minden mondata. Egyszerűen nem releváns a 
szakközépiskola esetében. Márpedig ott van durván kétharmad, itt meg egyharmad. A 
természettudományos oktatás helyzetéről úgy tárgyalni, mintha ez a gimnázium problémája 
lenne, ez egyszerűen nem működőképes ebben az esetben. Ugyanez a helyzet az érettségi 
kérdésében, hogy akkor hogyan, kiknek, miért, milyen módon?  

Ezeket ismét végig kellene nézni, hogy tényleg jelent-e ez egy egészen más szempontot - 
szerintem igen -, például a közoktatás részéről, vagy jelent egy igen jelentős szempontot a 
tanárképzés oldaláról is.  

A további javaslatokat illetően szeretném hangsúlyozni, ugyanaz a véleményem, mint az 
előző napirendnél világossá vált: persze, hogy én mélyen egyetértek azzal, hogy adjunk több 
pénzt a dolgokra, ha oktatásról van szó. De - és elnézést kérek a leegyszerűsítésért - nekem ez a 
jelentés a következőt mondja: baj van, mert nem jól tanítanak a tanárok, baj van, mert nincs elég 
tanár, és ráadásul ezek kihalnak, baj van, mert a gyerekek nem szeretik ezt az egészet, baj van, 
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mert ennek következtében nem mennek a felsőoktatásba. Mit ajánlunk ennek megoldására? Azt, 
hogy kötelező legyen az érettségi, mert akkor mindenki tanulni fog. Ez alapvetően elhibázott, de 
most nem akarom elemezni. A másik: ugyanebbe a dologba fektessünk több pénzt. Szerintem ez 
egy rossz stratégia. Nem fognak jobban tanulni - és ennek megvannak az okai. A kötelező 
érettségi, ahogy elhangzott, a követelmény csökkenésével kell hogy járjon. Mert a jelenlegi, 
választható érettségi nem a kerettantervhez van szabva, hanem azt feltételezi, hogy aki választja 
ezt az érettségit, azon túlmenően be kell hogy fektessen, sőt, az iskola, amely vállalja, hogy 
felkészít, nagyobb óraszámot stb. kell nyújtania. A jelenlegi helyzetben ez egy keményebb 
munka, mint ha ezt kötelezővé tesszük.  

A másik: persze, én is bízom benne, hogy ha beleteszünk pénzt, akkor a dolog jobban 
működik. De pontosan azért nem hiszek benne, amit szögletes zárójelben megjegyeztél, hogy a 
jelenlegi struktúrában működő szakmai érdekek a befektetést nem abba az irányba viszik, amerre 
kell - és nem rosszindulatból. 

Még egy mondat ezzel kapcsolatban. Fölvetődött a továbbképzés kérdése. Jelenleg 
természetesen nincs ilyen típusú továbbképzés, illetve ha van, az ugyanúgy meghirdetésre kerül 
esetleg egy egyetem vagy bármely más vállalkozó részéről, hogy ő egy ilyen dolgot akkreditált. 
De abban a praktikus értelemben, hogy ilyen és ilyen tanártovábbképzés létezne, ez a 
rendszerben jelenleg nincs benne. Ha benne van, én személyesen tudnék elemzéseket készíteni 
arról, hogy amikor az egyetem beszáll a továbbképzésbe, az azt jelenti, hogy itt majd az egyes 
tantárgyak szerinti továbbképzés fog zajlani - szándékosan nem a természettudomány területét 
mondom, hanem például az irodalom területét -, ahol a továbbképzés keretében az egyetem újra 
eladja azt, amit eladott a nappali tagozaton, csak egy kicsit kiegészítve azzal, hogy Szabó 
Lőrincnek nemcsak a gyermekkori, hanem az intrauterin életben kialakult problémáiról is szólni 
fog ebben a dologban. Mit fogok én ezért kapni! (Derültség.) De elviselem. 

Csak a dolog logikáját szeretném jelezni, hogy ez önmagában megint nem fog abba az 
irányba menni. 

Ott folytatnám, hogy fel van sorolva nálatok három tényező. Azt mondjátok, hogy 
konzervatív a hozzáállás a természettudomány oktatásához, és három ilyen elem van még. Az 
egyik, hogy nem felkészültek a tanárok, a másik, hogy meg kellene lenni annak, amiből szintézist 
csinálunk, a harmadik pedig az, hogy úgy ítélik meg, hogy azok számára, akik ilyen irányba 
mennek, a diszciplináris oktatás sokkal jobb. Elfogadom. Nem az a problémám, hogy ez nincs. 
Az a kérdésem, nem kellene-e a stratégiát, a jövőre vonatkozó lépéseket - beleértve az első 
lépéseket, amelyek nagyrészt ugyanolyan feltételteremtők, mint amik itt vannak - arra szánni, 
hogy kilépjünk ebből a helyzetből. Lehet, hogy nincs igazam, csak én azt látom, hogy ezzel nem 
lépünk ki ebből a helyzetből. Segítünk a fájdalmon, ezt elismerem, csak a kín ugyanonnan fog 
jönni.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Tibor? 
 
DR. HADHÁZY TIBOR: Elnézést kérek, azt szeretném megkérdezni, elnök úr, hogy 

miután kijelöltünk egy lehetőséget arra, hogy rendkívüli ülésen foglalkozzunk ezzel a soron 
kívüli, nekünk fontos problémával, paralel folytatjuk ezt le a mai alkalommal és majdan a 
rendkívüli ülésen, vagy a mainak csak az volt a célja, hogy meghallgassuk a bizottság jelentését. 

 
DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Nagyon markáns megállapítások hangzottak el.  
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DR. NAHALKA ISTVÁN: Én is ezt látom problémának. Az a javaslatom, hogy itt most 

fejezzük be, viszont azt is javaslom, hogy a nem a bizottság részéről, hanem az OKNT tagjai 
részéről elhangzott két, alapvetően fontos és sok tartalmi kérdést felvető hozzászólást a 
hozzászólók - ha megkérhetjük erre - írják le, és ez jusson el hozzánk. Ez nagyon jó lenne, mivel 
nincs is itt mindenki.  

 
HORN GYÖRGY: A sajátomat el tudom küldeni, amit elmondtam.  
 
KOSINSZKY ZSUZSA: Hétfő-keddre már készen lesz a jegyzőkönyv, és akkor azt 

mindenkinek el tudom küldeni, és módjuk lesz tájékozódni.  
 
ELNÖK: Én is ezt szerettem volna javasolni. Fél háromkor belekezdeni egy olyan vitába, 

ami minimum este fél hétig tart - és mindezt éhgyomorra…! 
 
HORN GYÖRGY: És sokkal több mindenben értünk egyet, mint ahogy a javaslatokból 

kiderül.  
 
ELNÖK: Ez egy kedvező fordulata lesz a vitának.  
 
HORN GYÖRGY: Akkor viszont már nem fogunk egyetérteni.  
 
ELNÖK: Akkor abban maradunk, hogy ezt a vitát folytatjuk november 27-én. (Horn 

György: Vagy december 4-én.) Az időponttal kapcsolatban kimegy egy levél. 
Hadházy úr még szeretne valamit, mielőtt eltávozunk?  
 
DR. HADHÁZY TIBOR: Elnök úr, tisztelettel szeretnék még egy mondatra lehetőséget 

kérni. Az előző ülésen bizottsági elnökként beterjesztettem a Digitális Tananyag Minősítő 
Bizottság értékelő rendszerét, amelyet lényegében két kérdés fölvetésével és annak az opciónak a 
meghagyásával, hogy ezt a bizottság kiegészíti, korrigálja, a testület elfogadta. Tisztelettel 
jelentem - a mellékelt anyagokban nyomon követhető -, hogy a Digitális Tananyag Minősítő 
Bizottság legutóbbi ülésén e kérdéskörrel foglalkozott, kiegészítette a két észrevétel alapján az 
értékelő rendszer: tehát az adatlapot a kulcskompetenciákra való rákérdezéssel, illetve a 
műveltségi területekkel, amely nem a klasszikus tudományosztályozáshoz való kötődés 
értékelését is lehetővé teszi. Ezt szerettem volna bejelenteni, hogy e feladatunkat, amit a 
bizottságtól kaptunk, elvégeztük. 

Köszönöm szépen. 
 
DR. MIHÁLY OTTÓ: És úgy, ahogy megállapodtunk. Köszönjük.  
 
ELNÖK: Köszönjük, dicséret érte. Ezzel az ülést befejeztük.  
 

(Az ülés végének időpontja: 14 óra 33 perc) 
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