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Napirend: 

 

1. Döntés a Kerettantervi Bizottság által előterjesztett kerettantervekről 

1.1./  Természettudományos kerettantervek a közoktatás 7-12. évfolyamára 

1.2./ Előrehozott szakiskolai szakképzés (9., 10., 11. évfolyamok) közismereti 

kerettanterve 

1.3./   Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt. kerettanterve, oktatási programja az 

alapfokú nevelés-oktatás 9-12. évfolyama számára 

1.4./   Playschool, angol nyelv az általános iskola 1-4. évfolyama számára 

1.5./   „Dobbantó kerettanterv” a magyar középfokú tanintézetekben, egyéni 

ütemterven alapuló, a szakképzést előkészítő évfolyamokon 

alkalmazható program számára 

Előadó: dr. Trencsényi László, a KTB elnöke 

 

2. Előterjesztés a 2010/2011. tanév rendjéről szóló …/2010. OKM-rendelet 

tervezetéről 

Előadó: Brassói Sándor főosztályvezető-helyettes 

 

3. Előterjesztés az oktatásügyi közvetítői szolgálatról szóló …/2010. (   ) OKM-

rendelet tervezetről 

Előadó: Dienes Renáta 

 

4. Egyebek 

  

 

 

 

Elnököl: dr. Loránd Ferenc 

 

 

 

 

 

 

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva (Magyar Gyorsírók és Gépírók Országos 

Szövetsége Beszédgyorsíró Szolgálata) 
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Az ülés résztvevői 

 

Az Országos Köznevelési Tanács részéről: 

 

 Dr. Loránd Ferenc, az OKNT elnöke  

 

Barlai Róbertné 

Dr. Cseh Sándor 

Görbe László 

Dr. Hadházy Tibor 

Dr. Iker János 

Dr. Karlovitz János 

 Dr. Keszei Ernő 

 Dr. Mihály Ottó 

 Dr. Nahalka István 

 Dr. Szabados Lajos 

 Szakács Mihályné dr. 

Dr. Szebedy Tas 

 Dr. Szenes György 

 Dr. Szilágyi János 

Bátyai László 

 Dr. Trencsényi László 

 Dr. Vass Vilmos 

Dr. Závodszky Géza 

  

 

Az Oktatási Minisztérium részéről: 

 

 Brassói Sándor főosztályvezető-helyettes 

 Dienes Renáta  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 06 perc) 

 

 

DR. SZEBEDY TAS, a Tanács alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Kedves Kollégák! 

Szeretettel köszöntjük az OKNT megjelent tagjait a zord időjárás ellenére. Korábban azt 

mondogattuk, hogy most essen a hó, ne márciusban, nem teljesen így történt, márciusban is 

esik. 

A kiküldött napirendi pontokhoz képest van egy elég sürgős felkérés a Nemzeti 

Fejlesztési Ügynökségtől. Elnök úr azt kérte, hogy ezt napirend előtt vessem fel, és kérjem a 

tisztelt tagság támogatását ennek a kérdésnek a napirend előtti intézésében. Azért javasolnánk 

napirend előtt, mert elég sokan jelezték, hogy délben, fél egy körül távoznak, tehát nem lenne 

a napirendek után erre már valószínűleg megfelelő lehetőségünk. 

A feladat az volna, olvasnám a levelet, és utána kérném a véleményeteket, hogy a 

TÁMOP és TIOP monitoring bizottságának írásos döntéshozatal keretében 2010. február 10-

én hozott döntésének megfelelően az irányító hatóság három munkacsoport felállítását 

kezdeményezi. A három munkacsoportot megnevezi, a témáit: partnerség, transznacionalitás 

és innováció az 1-es, a 2-es horizontális elvek érvényesítése, esélyegyenlőség, környezeti és 

társadalmi fenntarthatóság és területi szempontok, a 3-as munkacsoport: egyszerűsítés, „lung 

sum unit cost” és eljárásrendek.  

Ezt a „lung sum unit cost”-ot majd nyilván meg fogjuk fejteni, hogy mit jelent. A 

lényeg az, hogy három terület: partnerség, horizontális elvek érvényesítése és egyszerűsítés 

eljárásrendekről, a három bizottságba az OKNT-től kérik, hogy március 18-ai határidővel, ami 

elég hamar van, tehát feltehetőleg nem tudunk ebben az ügyben külön összejönni, egy-egy főt 

az OKNT delegáljon. 

Az első kérdésem természetesen az, hogy a megjelent tisztelt tagok hajlandók-e egy 

ilyen delegálási procedúrát most, a napirend előtt megcsinálni, egy kicsi időt igénybe venne, 

de talán megvalósítható. 

A második kérdés lesz az, hogy kik vállalnának ilyen munkacsoportban való 

részvételt, kik lennének delegálhatók, és őket, ha ez háromnál több, akkor szavazattal 

megerősítve tudná az OKNT delegálni.  

Az első kérdésem az, hogy lehetséges-e napirend előtt ezt a delegálást véghezvinni. Ha 

nem látok ellenkezést, akkor úgy mondhatom, hogy hallgatólagos beleegyezéssel… tessék! 

 

KESZEI ERNŐ: Nem ellenkezés, csak eg megjegyzésem van. Ezt azért fel kell venni a 

napirendünkre, csak első pontként. 

 

ELNÖK: Így szól akkor a javaslat, hogy napirend előtti pontként, első pontként 

hozzájárultok-e ennek a delegálásnak a lebonyolításához. Ha igen, akkor kérnék szépen egy 

ilyen látható szavazást. (Szavazás.) Köszönöm, egyhangú. 

Akkor a procedúra az lenne – ha ezt elfogadjuk -, hogy kézfelemeléssel, aki úgy 

gondolja, hogy vállalna ilyen munkacsoportban részvételt, ha jelezné és ha rákérdezünk, azt 

mondja, hogy vállalja, akkor azt a néhány nevet szavaznánk meg, ha négynél több nyilván, 

akkor van szükség jelentősebb szavazásra, hogy kiket delegáljunk. Tehát ki vállalna – még 

egyszer mondom – partnerség, transznacionalitás és innováció munkacsoportban, horizontális 

elvek érvényesítése, esélyegyenlőség, környezeti nevelés, társadalmi fenntarthatóság és 

területi szempontok, vagy pedig az eljárásrendekre vonatkozó egyszerűsítési eljárás 

munkacsoportba részvételt.  
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KESZEI ERNŐ: Ha szabadna, szót kérnék. Csak azt szeretném mondani, hogy itt most 

kevesen vagyunk, nem okvetlenül optimális merítési lehetőség, aki itt ül a Tanácsban. 

 

ELNÖK: Ezért bátorkodtunk ezt napirendre venni, mert elég hamar lesz az első ilyen 

alkalom, amikor dolgozni kellene, és március 18-áig nem fogunk tudni összejönni. 

 

KESZEI ERNŐ: Van egy alternatív javaslatom: ha ma kiküldi valaki kör e-mailben 

ezeket a javaslatokat, azzal, hogy legkésőbb kedd reggelre itt legyenek az ajánlkozások, 

kedden pedig Kosinszky asszony szétküldené szavazásra. A kedd még csak 16-a, és akkor az 

ott összejövő nevekre szavazhatnánk. Valószínűleg szélesebb körből lehetne meríteni, mintha 

csak a jelenlévőket vesszük figyelembe. 

 

ELNÖK: Ezt majd meg fogjuk szavaztatni. István is szót kért. 

 

DR. NAHALKA ISTVÁN: Az OKNT-nek van egy-egy képviselője a TÁMOP és a 

TIOP bizottságokban, én a TIOP-ban vagyok, Kati van a TÁMOP-ban. 

Az elég logikusnak tűnne, hogy valamelyik bizottságban vegyünk ott részt, nem azért, 

mert ácsingózom nagyon a bizottságok után, csak van valami ráció benne. 

 

ELNÖK: Ez azt jelenti, hogy két javaslat jelent meg. Akkor azt célszerű lenne 

megtudni, hogy kik vesznek részt bizottságban. Szerényen nekem is meg kell említenem, hogy 

én is részt veszek egy ilyen pilléres munkacsoportban. Pont azért nem akartam többek között 

jelentkezni, hiszen már felkérésre bevontak engem is egy ilyen munkába. 

Tehát az evidencia, István, ha jól értettem, azt jelent, hogy ha lenne három tag, aki már 

benne van, hogy ők mennének ugyanerre. Ezért kérdezem, hogy… 

 

DR. NAHALKA ISTVÁN: Csak két tagról van szó, a TIOP és a TÁMOP is szóba 

került. Két tagról van szó, a két monitoring bizottságban már van delegáltja az OKNT-nek, a 

TÁMOP-ban Kati, a TIOP-ban én. Nyilván mi részt vehetünk ezekben a monitoring bizottság 

által felállított alsóbb szintű bizottságokban, csak azt mondom, hogy van ennek racionalitása, 

hogy akkor egy-egy bizottságban a 3-3 közül egy-egyben mi legyünk. Nem kötelező 

természetesen. Én meg tudom tenni azt is, hogy a monitoring bizottságon belül jelentkezem 

valamelyikre, csak ha most nem lennénk bővében a jelentkezőknek, akkor ez egy segítség. 

 

ELNÖK: Én akkor a két javaslatot tenném fel… 

 

BARLAI RÓBERTNÉ: Én megmondom őszintén, nem szeretném vállalni. István 

vállalja, ha akarja. Én azért nem, mert nem tudom, hogy ez milyen munkát jelent, milyen 

elfoglaltságot. 

 

DR. MIHÁLY OTTÓ: A monitoring és ez összeférhetetlen. A monitoring ezt is fogja 

ellenőrizni. 

 

BARLAI RÓBERTNÉ: Hadd mondjam, hogy a monitoring bizottság nem ellenőriz 

semmit, csak a pályázatok értékelési szempontjaihoz szól hozzá. De ezt a múltkor leírtam. 

Tehát nekem olyan homályos, hogy ez miről fog szólni, hogy nem szeretnék ebben részt 

venni. Köszönöm szépen. 
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DR. KARLOVITZ JÁNOS: Nekem elvi kérdésem van. Jó, hogy delegálunk, 

megválasztunk embereket, de soha nem halljuk vissza, hogy mi történik, hová mentek, mit 

csináltak. Tehát aki most vállalja, az vállalja azt a kötelezettséget, hogy egy év múlva 

minimum számot ad arról, hogy mi történt. Azt se tudjuk, hogy hová küldjük tulajdonképpen, 

tájékozatlanok vagyunk. 

 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Én az elhangzott javaslatok alapján úgy látom, hogy azért 

nem egyértelmű vagy konszenzusos egyik sem. Az első javaslat, hogy levélben jelentkezzünk 

és 16-áig erősítsük meg a jelentkezők részvételét, nem zárja ki az István által felvetettet, ha ő 

például a TIOP-ban vállalná a részvételt. Itt csak lábjegyzetben hallottuk, hogy Ottó 

megjegyezte, hogy szerinte a monitoring ellenőrzési feladatot is ellát, tehát nem biztos, hogy a 

kettő között kisebb ellentmondás, tehát az ellenőrzés és a munkában való részvétel ne 

jelentene összeférhetetlenséget. Én őszintén megmondom, hogy nem látom át a két 

munkacsoport közötti feladatban a részleteket. 

Azt szeretném megszavaztatni – és ezzel zárnánk le -, hogy elfogadja-e a tagság a 

keddig e-mailben való vállalást, hogy ki vállal, a három munkacsoportban megjelölve, hogy 

esetleg melyikben delegált feladatot, és erre szintén elektronikusan az OKNT minden tagja 

szavazatával tudna reagálni, és most 18-áig elküldhető lenne a szavazatok összesítése alapján, 

hogy kiket. 

Erről kérném a véleményeteket, hogy kivitelezhető-e, támogatjátok-e. 

 

DR. LORÁND FERENC: Én még hozzá szerettem volna tenni, csak annyit, hogy az 

aggodalmamnak szeretnék hangot adni, hogy ebből lesz-e valami, mert kimegy, és mennyi jön 

ebből vissza? Nem volna jó, ha az OKNT a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnek erre a kérésére 

végül olyan választ kellene adjon, hogy nem tudott döntést hozni. Én félek ettől a 

levélszavazásos megoldástól. Ennyit szerettem volna mondani. 

 

ELNÖK: 12 szavazat kellene ahhoz, hogy bárkit delegálni lehessen, 50 százalék + 1-

gyel delegálható. Elnök úr aggodalmát el tudjuk-e azzal oszlatni, hogy 12-13-an jelezzük? Én 

például garantálom, hogy válaszolok, szavazok, amire szükség van. 

 

KESZEI ERNŐ: A kérdés az, hogy lesz-e elég jelölt. 

 

ELNÖK: Elnök úr aggodalma mellett azért két vagy három esetben emlékszem, hogy 

volt sikerünk ilyen e-mailes szavazásban, tehát tudtunk delegálni. Én azért kérdezem, hogy ha 

12-13-an vállalnánk, én feltételesen azt mondanám, hogy egy jelöltünk itt szóban már van, 

Nahalka István azt mondta, hogy ő vállalná. (Dr. Nahalka István: A másodikban.) A második 

bizottságban. Tehát egyet már akár itt meg is szavazhatunk, és akkor kettőnek a delegálása 

lenne kérdéses. Megmondom őszintén, én is ugyanígy hezitálok, mint Kati, bár én nem 

monitoringban vagyok, hanem más feladatban, hogy nem látom át, hogy ez milyen feladat. 

(Dr. Mihály Ottó: Ez téged ne zavarjon!) 

Ha nincs jelentkező, akkor én azt mondom, hogy én feltételesen vállalom. (Görbe 

László jelentkezik.) Te is hezitálsz? 

 

GÖRBE LÁSZLÓ: Én a harmadik bizottságba hezitálok, hogy mennyi munkát 

jelentene ez? 

 

ELNÖK: Nem tudjuk. Van három elvi jelölt, ugyan nem széles körből. Én azt 

mondom, hogy ha az OKNT támogatná a három jelöltet, most érvényesen tudnánk delegálni. 
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Kérdezem, hogy lehetséges-e. Tehát Nahalka Istvánt a 2-es bizottságba, ez a horizontális 

elvek érvényesítése, nekem a maradékelv alapján az 1-es jut, a partnerség, transznacionalitás, 

mert Laci pedig az egyszerűsítés, eljárás témakörben hezitálva, de jelentkezett. 

Egyenként tenném fel szavazásra. Elsőként Nahalka István jelentkezett. Kérném, hogy 

aki támogatná az ő munkacsoportban való részvételét, jelezze! (Szavazás.) 16 igen. Akkor 

megnyugtató többség. Gondolom, István tartózkodott. Tehát1 tartózkodással és 16 szavazattal 

az OKNT delegálta Nahalka Istvánt a 2-es bizottságba. 

Felteszem szavazásra Görbe Lászlónak a 3-as bizottságba, az egyszerűsítés, 

eljárásrendek bizottságba való delegálását. (Szavazás.) 17 igen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 1 

tartózkodás. 

Remegve teszem fel az első munkacsoportba a saját jelölésemet szavazásra. (Dr. 

Szenes György: Ha nincs jobb! – Derültség.) Szívesen visszalépek. (Szavazás.) 17 igen. Ki 

tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás. Köszönöm szépen a türelmet és a napirendi pont 

effektív kivitelezését, és átadom a szót elnök úrnak a további napirendi pontok levezetésére. 

 

DR. LORÁND FERENC, az OKNT elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Nagyon szépen 

köszönöm, hogy ezt a feladatot átvállaltad.  

 

DR. SZABADOS LAJOS: Én napirend előtt szeretnék szólni. 

 

ELNÖK: Szabados úr napirend előtt szót kér. Parancsolj! 

 

DR. SZABADOS LAJOS: Tisztelt tanács! Kedves Kollégáim! Úgy tudom, hogy az 

óvodai alapprogramban az Országos Köznevelési Tanácsnak egyetértési joga van. (Kosinszky 

Zsuzsa: Nincs.) Nincs? Már ebben sincs? (Kosinszky Zsuzsa: A közoktatási törvény 

módosítása után.) Akkor más megközelítésben mondanám. 

Amikor mi tárgyaltuk az óvodai alapprogramot, akkor nem azt tárgyaltuk, mint ami 

kihirdetésre került. Senki utána a változtatást vissza ide nem hozta, nem tájékoztatott 

bennünket. Szeretném, ha ezt napirendre tűznénk, hogy hogyan lehet az, hogy bennünket ilyen 

játszóháznak tekintenek. Köszönöm szépen. (Dr. Mihály Ottó: Megmondom én: azok 

vagyunk!) 

 

ELNÖK: A közoktatási törvény módosításával az OKNT-nek az egyetértési joga 

megszűnt, és vélemény-nyilvánítási joga van. A vélemény-nyilvánítással pedig két dolog 

történhet: vagy tudomásul veszik, akik kérték a véleményünket, vagy nem veszik tudomásul. 

Amit te felvetsz, az az OKNT egész státuszára vonatkozik, tehát milyen súlyú 

szervezet az OKNT akkor, ha az egyetértési jogától megfosztották. Márpedig ez történt. 

Akkor erről vitatkoztunk, berzenkedtünk, de nem tudtunk ellene fellépni. 

Úgyhogy én ezt egy olyan hozzászólásként tudom értékelni, amelyik integet egy kocsi 

után, ami már elment. Elmondhatjuk, hogy ismételten sajnálkozásunkat fejezzük ki, hogy 

megfosztottak az egyetértési jogtól. 

A másik kérdés, hogy… 

 

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Ha ezt a többes szám egyes személyt megszavazzuk, 

akkor vitatkozzunk rajta. Én például nem sajnálom. Én értem azt a törvényalkotói logikát, 

amelyik nem mentesíti a jogalkotót a döntés felelősségétől. Hiszen nem az OKNT fikázta a 

közoktatási törvényt, hanem a jogalkotás filozófiájában érvényesült – ha jól tudom az 

Alkotmánybíróság indítványára – az a dolog, hogy az muzsikáltat, aki fizet. És ehhez képest 
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az OKNT okosan és bölcsen megpróbálja befolyásolni a jogalkotót. Ez hol sikerül, hol nem, 

remélem, hogy ma lesz például olyan pont, ahol majd sikerül, de azt majd megpróbáljuk. 

 

ELNÖK: Akkor félreérthetően fogalmaztam: én nem ezt a szöveget akartam határozati 

javaslatként szavazásra feltenni. Akkor kérem a felszólalásomból a „sajnálkozással vettük 

tudomásul”-t egyes számban rögzíteni a memóriátokban, én sajnálom, hogy ez így történt, bár 

nem vagyok jogász.  

Amit Szabados úr felvetett, az egy másik kérdés. Az egy, azt mondhatnám, hogy 

eljárással kapcsolatos elegancia, etika vagy udvariasságra vonatkozó megjegyzés volt. (Dr. 

Mihály Ottó: Rögzítjük és tudomásul vesszük.) 

 

DR. SZENES GYÖRGY: Az előző ülésen már tárgyaltunk erről. 

 

DR. MIHÁLY OTTÓ: Rögzítjük ezt a véleményt és tudomásul vesszük, ezen kívül 

mit csináljunk? 

 

ELNÖK: Semmit.  

 

DR. SZABADOS LAJOS: Akkor csak igaz a sóhivatal! Köszönöm. 

 

SZAKÁCS MIHÁLYNÉ DR.: Igen, én ezt értem, csak az OKM honlapján nem 

egészen így jelent meg a tájékoztatás, hanem ott azt olvashatjuk, hogy az Országos 

Köznevelési Tanács egyhangúlag támogatta és jóváhagyta az óvodai nevelés alapprogramját. 

Csak nem írták oda, hogy melyik változatát. 

Tehát ez egy olyan hiba, amit én most nem akarok itt dramatizálni, hogy mit éltem 

meg az elmúlt hónapban, hány gyönyörű e-mailt és telefonhívást kaptam, tudniillik tudták a 

kollégák, illetve a szakma, hogy a mi bizottságunk készítette ezt az alapprogramot. Tehát azt 

gondolom, hogy a tisztesség érdekében legalább úgy kellett volna ezt megfogalmazni, hogy 

alapjaiban támogatta, és ezt az egy kitételt azért jelezni kellett volna, hogy ezzel az Országos 

Köznevelési Tanács nem foglalkozott. 

Tehát az óvodapedagógusok, az óvóképzésben és a szakmában érdekelt kollégák mind 

úgy tudják, hogy az Országos Köznevelési Tanács támogatásával készült ez az alapprogram, 

de nem ez a változata. Köszönöm szépen. 

 

ELNÖK: Karlovitz úr! 

 

DR. KARLOVITZ JÁNOS: Külső szakemberek is ugyanezt mondják, akiken átment, 

és úgy tűnik, hogy egyeztetés volt. Tehát ez egy cseles dolog, hogy egyeztetünk, utána pedig 

megváltoztatjuk. Ezt a múltkor én felvetettem itt Szüdi úrnak. Tehát valami tiltakozást erre 

adjunk, mert ha mindig ellekvárosodunk és hagyjuk, akkor úgy maradnak a folyamatok. 

Legalább legyen annyi, hogy ha odaírják, hogy egyetértés, akkor maradjon úgy, vagy pedig ha 

megváltoztatják közben, akkor hozzák át a megváltoztatott szöveget, hozzák ismét be. Tehát 

mondjuk azért mindent nem lehet hagyni, ha jogaink nincsenek is. 

Egyébként én azt javaslom, hogy az OKNT működését, jogait, jogosultságait 

tárgyaljuk meg, és adjuk be az első számú javaslatunkat, mert még nem adtunk be semmiféle 

olyat, ami az eredeti javaslatunk lenne. Tehát saját magunkkal kapcsolatban adjuk be a 

legelsőt arra, hogy mi hogyan képzeljük az OKNT működését, miben van egyetértési joga, 

milyen jogosultságai legyenek, és ezt tegyük fel, és utána több hasonló javaslatot tegyünk 

még. Köszönöm. 
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ELNÖK: Szenes György! 

 

DR. SZENES GYÖRGY: Köszönöm szépen. Ezt a témát több napirend esetében az 

elmúlt néhány hónapban többször is feszegettük. Utoljára természetesen az óvodai nevelés 

országos alapprogramja kapcsán, amikor egyértelművé vált, hogy a jogalkotás rendjében mi 

egy ponton lépünk, aztán utána, hogy mi történik ezzel a jogszabállyal, arra nekünk 

semmilyen ráhatásunk nincsen.  

Hogy emlegessük itt, beszéltünk itt az előbb arról, hogy a szakiskolai programmal 

kapcsolatosan is ugyanez a probléma, a törvénymódosítás, lépten-nyomon ebbe beleütközünk 

és azt hiszem, az elkövetkezendő években is bele fogunk ütközni. 

Nekem az a javaslatom, hogy általánosságban kérni kellene az Oktatási 

Minisztériumot, hogy ilyen kitételeket ne írjon fel a honlapjára, csak legfeljebb annyit, hogy 

mi megtárgyaltuk, de hogy ezzel egyhangúlag egyetértettünk, azt nem tudjuk követni, és 

valószínűleg ők sem tudják követni sohasem – és mi biztos, hogy nem tudjuk követni, hogy 

melyik változat volt az, amit mi tárgyaltunk, és én el tudom fogadni, hogy a jogalkotás 

folyamatában különböző kompromisszumokat kell még kötni. 

De az már nem az, amivel mi egyetértettünk. Nem tudom, hogy ez mennyire sarkalatos 

kérdés, amit Marica felvetett, tudom persze, hogy miről van szó, csak hogy ez mennyire 

probléma a szakmában, én ezt nem érzékelem, mert nem ebben a szakmarészben dolgozom 

(Szakács Mihályné dr.: Nagyon nagy.) De ha kis probléma, ha nagy probléma, azt gondolom, 

hogy ettől valamilyen szinten el kell határolódnunk. 

Tehát még egyszer: az OKM-et meg kellene kérni arra, hogy ne írjon fel olyat a 

honlapjára, amiben ő még változtatott, és én nem vonok felelősségre senkit sem, hogy neki 

kellett, joga volt, ő adja ki a jogszabályt, tehát nincs ezzel nekem alapvetően bajom, csak ne 

írjuk oda, hogy az OKNT ezzel egyhangúlag egyetértett. 

 

BRASSÓI SÁNDOR: Tisztelt Tanács! Csak egy ilyen apró kitételt azért hadd tegyek 

ehhez a témához, bár volt tervben, úgyhogy nem hoztam le ezeket az ENSZ és egyéb 

dokumentumokat, amelyek ezt a módosítást alátámasztják. 

Tehát abba, hogy most az OKNT-nek milyen joga van, nem mennék bele, az 

Alkotmánybíróság ezt eldöntötte. Ettől kezdve lehet fordulni az Alkotmánybírósághoz és lehet 

kérni azt, hogy az OKNT-nek legyen megint egyetértési joga. Nem hiszem, hogy ezt 

támogatni fogja. Jogalkotásról van szó, amit itt Trencsényi úr megfogalmazott, az igaz, 

teljesen szépen, nagyon jó példával, nagyon jól elmondta, hogy itt milyen lehetőségek vannak 

és milyenek nincsenek. 

Az, hogy egy dokumentum elkészül, és halad előre az egyeztetési folyamatban, azt 

pedig tudomásul kell venni, hogy az OKNT-n kívül van egy rakás más szervezet, ugyanilyen 

komoly testületek, amelyeknek különböző szintű véleményei vannak, amelyeknek a 

véleményei vagy illeszkednek az OKNT véleményéhez vagy nem illeszkednek. Itt 

kompromisszumot kell hozni, mint minden esetben. 

A kompromisszumot a kormányzatnak kell meghozni minden esetben, függetlenül 

attól, hogy milyen ciklusban vagyunk, mert ez egy kormányrendelet. Ha a kormány adja ki, 

akkor a kormányfő írja alá és nem az oktatási miniszter. Az óvodai nevelés alapprogramját 

kormányrendelettel adjuk ki, tehát az, hogy az oktatási miniszter mit szeretne ebben tenni, az 

egy dolog, neki egy előkészítési aktusa van, utána az érintett tárcák egésze, a kormány egésze 

hoz erről döntést, nem pedig a miniszter. 

Tehát ezt fontos jegyezni akkor is, hogy esetleg egy érettségi vizsgáról vagy egy más 

olyan szabályzatról van szó, a pedagógus-továbbképzésről, amit szintén kormányrendeletek 
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rendeznek. Tehát ez az ominózus dolog, ami itt előkerült, és nagyon sajnálom, hogy a múltkor 

nem tudtam itt lenni, amikor ez teljesen váratlanul előkerült. Itt az OKNT-vel ezt a dolgot 

több körben, nagyon széles körben egyeztettük, és én nagyon nyugodt vagyok a magam 

részéről, hogy az az előkészítő munka, ami az alapprogram kapcsán megtörtént, hogy az 

óvodavezetők széles körű kikérdezése és véleménygyűjtése után, és ahogy a szöveg 

megformálódott, az alapvetően egy hihetetlenül hosszú alapos egyeztetés eredménye lett. Az, 

hogy itt most egy mondatról, egy mondatrészről beszélünk, pontosabban négy szóról, ami 

belekerült ebbe a dologba, nem többről, mert ez egy mondatnak, az 1-es szakasznak egy szűk 

része, ezt – mint ahogy talán említettük is – a szociális tárca kérte, egyébként pedig teljes 

joggal. 

Miről van itt szó? Magyarország az 1970-es évek végén, talán ’78-ban írta alá azt az 

egyezményt, amely a nők és férfiak egyenjogúságáról szól. Ez az egyezmény Magyarországon 

jogszabállyal kihirdetésre került, azóta ezt senki nem kérdőjelezte meg, egyetlenegy 

kormányzat, egyetlenegy társadalmi szervezet sem. 

Itt a dolog arról szól, hogy Magyarországon a női és férfi egyenjogúsággal összefüggő 

kérdéseket az ENSZ, az Európai Parlament és az Európai Bizottság is folyamatosan 

monitorozza. Nálunk is, Angliában is, Dániában is, Bulgáriában is, azért, mert ezek alapjogok, 

ami arról szól, hogy a munkahelyeken, a munkavállalásnál, a bérezésnél folyamatosan a nők 

és a férfiak egyenjogúságáról van szó, nem pedig egymás alá- és fölérendeltségéről. 

Ehhez az ENSZ-egyezményhez kötődő hazai monitoring folyamat elég súlyos 

kritikákat küldött a magyar állam részére, nevezetesen azt, szívesen lehozom, ez egyébként 

fent van a szociális tárca honlapján, tételesen olvashatók ezek az ENSZ-dokumentumok, 

amelyek nem akármilyen dokumentumok, még egyszer mondom, az Egyesült Nemzetek 

szervezetének a dokumentumai, és az Európai Parlament dokumentumai, amelyek külön 

felhívják a tagállamok figyelmét, és ebben az esetben Magyarország figyelmét arra, hogy a 

korai gyermekkortól kezdve, az oktatási rendszer korai elemétől kezdve törekedni kell a nemi 

sztereotípiákkal kapcsolatos fogalmak ésszerű, logikus kezelésére és csökkentésére annak 

érdekében, hogy például a felsőoktatási tanulmányokba több nő kerüljön bele, a 

foglalkoztatásba több nő kerüljön bele, ezek nyomon követhetők ezekben az ENSZ és európai 

parlamenti dokumentumokban. 

Itt, amit a szociális tárca kért ezzel kapcsolatban, az ez az egy szakasz volt, ami mivel 

a kormány döntési jogköréhez tartozik ez, ezt nem kötelező visszamutatni. Azt gondolom, 

hogy attól az alapprogram egésze az a dokumentum, amelyet itt az OKNT elfogadott, ez az 

egy szakasz, amit nem. De akkor ebben lehet azt mondani, hogy az OKNT testületileg ettől 

elhatárolja magát, hogy ez az egy mondat jó vagy nem jó, én nem gondolom, hogy egyébként 

az OKNT ezt megtenné, meglepődnék, ha ez így történne, mert ez egy nagyon korszerű és egy 

olyan megközelítés volt, ami nem arról szól – még egyszer hangsúlyozom -, hogy a nemi 

szerepekben kell itt visszalépni. Szó nincs erről! Itt nem szabad összekeverni a nemi szerepet 

és a nemi sztereotípiát. Itt arról van szó, ahogy sokan megfogalmazták, hogy ha az óvónő az 

óvodában a gyerekekkel odaáll a kis játéktűzhely köré, akkor nem azt mondja a fiúknak, hogy 

ti menjetek ki, mászókázzatok, hanem gyertek ide ti is, közösen nézzük meg, hogy hogyan 

működik ez a családban. Hiszen a családok egy nagy részében, a családon belüli szerepekben 

a férfiak pontosan ugyanúgy kiveszik a részüket, ki is kell hogy vegyék a részüket, mint a nők. 

És nem arról szól ez az idézett, citált mondat, hogy akkor a nők nem építhetnek karriert, 

hanem csak a férfiak, vagy hogy a férfiak és a nők közötti nemi szerepek megszűnnek, erről 

szó nincsen. Ez kifejezetten a társadalmi nemi szerepekkel kapcsolatos, abban, hogy a 

munkahelyen, a társadalomban nincs alá- és fölérendeltség, arról szól, hogy a családon belül a 

feladatokat, a problémákat együtt kell megoldania a nőnek és a férfinak. Ettől persze 

nyilvánvalóan a nemi szerepekben – nagyon helyesen – el kell térni, de erről az alapprogram 
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többi szakasza világosan beszél akkor, amikor a gyerek egészséges személyiségfejlesztésében 

arra nagy hangsúlyt ad az új szöveg, kimondottan kitér arra, hogy magában az óvodában 

erőteljesen figyelni kell a családdal való kapcsolattartásra, a szülőkkel való kapcsolattartásra. 

Pont ez a szakasz, ami beépült az alapprogramba, a korábbiban ez nem volt benne ilyen 

hangsúlyosan. Ez a dolog erről szól. 

Egyénként én jelzem, hogy három országos konferenciából kettőn vettem részt, ahol 

több száz óvodavezető volt, ez a kérdés egyetlenegyszer fel nem merült, hozzánk óvodáktól 

nem is érkezett jelzés ezzel kapcsolatban. Egyébként úgy láttam, hogy ez a dolog az óvodák 

számára nem okoz problémát, ők ezt értelmezik, az, hogy ez hogyan kerül bele esetleg a 

média figyelmébe, most nem megyek ebbe bele, ez nem az én feladatom. 

Mindenesetre nem tartom szerencsésnek, hogy a dolog így alakult. Ennyi röviden. 

 

ELNÖK: Köszönöm. Marica! 

 

SZAKÁCS MIHÁLYNÉ DR.: Én is vettem részt országos konferencián, az igaz, hogy 

nem a minisztérium által szervezett konferenciákon kaptam szót, ott is 200 óvodapedagógus 

volt, és Vekerdy Tamással együtt egészen komolyan meg kellett magyaráznunk ezt az egy 

mondatot. 

Egyébként én ezt szeretném az óvodapedagógusok társadalma nevében is kikérni, hogy 

soha nem küldik el a fiúkat a lányos játéktól, a lányokat a fiús játéktól, ennyire kiéleződött a 

helyzet. Lehet, hogy ezt nem mondták el ott, azon a nem is igazán az alapprogramról szóló 

konferencián, de azért ott van a szakma köztudatában, és persze, a sajtó, a tévé, a rádió, tehát 

Ranschburg Jenőtől kezdve mindenki megszólalt ebben a témában. Szeretném itt bejelenteni, 

mert elhangzott egy kecskeméti konferencián, hogy Szarvasról érkezett ez az észrevétel. Nem 

Szarvasról érkezett. Én csak reagáltam azokra a felvetésekre, amelyek hozzám érkeztek. 

Úgyhogy ezt szeretném kikérni magamnak, mert soha nem szoktam a saját szakmám ellen, 

még mi az, hogy tenni, csak érte tettem még eddig. 

Tehát azt gondolom, hogy én megírtam az elnök úrnak is abban a levélben, hogy én 

személy szerint ettől elhatárolódom és ismerve az óvodai nevelőmunkát, hiszem, hogy 

egyetlenegy óvónő nincs ma Magyarországon, aki a vasaló kisfiúnak azt mondja, hogy ez nem 

fiújáték, mert ilyen magyarázatokat adtak az országos konferencián. Vagy a kislánynak azt 

mondják, hogy menj innen, mert ez fiús játék. Miért kellett ennyire kiélezni? Én már egészen 

odáig is eljutottam a gondolkodásomban, hogy a minisztérium legyen szíves akkor a 

családjogi törvényben vagy bárhol megfogalmazni, ne az óvodai alapprogramban, aminek én 

semmilyen jelentőségét nem látom. 

Pontosan ezért, amit Sándor elmondott, hogy minden fejezetében ott van a családdal 

való együttműködés, a mintakövetés, a gyermekek önként vállalt tevékenysége. Szóval nem 

tudom, hogy ezt most miért kellett, de nem Szarvasról indult, hanem egészen máshonnan. 

Köszönöm szépen. 

 

ELNÖK: Mihály Ottó! 

 

DR. MIHÁLY OTTÓ: Csak egyetlen mondatot. Tehát akkor arról van szó, hogy teljes 

az egyetértés azzal, ami benne van ebben a szövegben, mert azt ugye, nem kell komolyan 

venni, hogy az baj, hogy benne van a szövegben, mert természetes, hogy az óvodákban ezt 

csinálják, mert akkor az egész szöveg 80 százalékát ki lehet dobni azért, mert az óvodákban 

ezt csinálják, és ezzel egyetértenek. 

Ez azért van benne, mert ez egy követelmény, és akik ezt csinálják, átlagosan ezt a 

magyar óvodák csinálják, akkor az nagyon jó, örülünk neki ebben a dologban. 
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De ezen a követelményen szélsőséges, bizonyos ideológiákat követő csoporton és 

embereken kívül ebben az országban senki nem vitatkozik. Európában nem vitatkozik, kedves 

kollégák! 

Lehet erre azt mondani, hogy nem értek egyet vele, de ettől ezek egyelőre számunkra 

kötelező jellegű értékek és követendő feladatok ebben a dologban. Ha azok, akkor miért baj, 

hogy benne van az óvodai programban? Én csak ezt kérdezem. 

 

ELNÖK: Karlovitz úr, és aztán befejezzük ezt. 

 

DR. KARLOVITZ JÁNOS: Én azt hiszem, hogy nem ezzel van baj, hanem az 

egyeztetési mechanizmussal. Hogy ha egyeztetünk, akkor következetesen, visszatérően 

egyeztessünk, vagy sehogy, de az, hogy ráírjuk a pecsétet, hogy egyeztettünk, és ez mégsem 

történt meg, mi ezért szólunk. 

 

ELNÖK: Görbe úr! 

 

GÖRBE LÁSZLÓ: Csatlakoznék az igazgató úrhoz, és javasolnám azt, hogy azt a 

mondatot, hogy nem „egyetértünk”, hanem megtárgyaltuk és megtettük javaslatainkat, ezt 

szerepeltessük ezután, és akkor elkerüljük az egyetértés csapdáját. 

 

ELNÖK: Amiből mi következik? 

 

GÖRBE LÁSZLÓ: Az, hogy ne egyetértést írjunk a továbbiakban ide, hanem 

megtárgyaltuk és megtettük a javaslatainkat, és akkor világos, tehát nem kerülünk ilyen nehéz 

helyzetbe. 

 

ELNÖK: Ezzel kapcsolatosan javasoltátok, vagy elhangzott egy olyan javaslat, hogy 

ezt a most általad utoljára megfogalmazott pontos szöveget juttassuk el a minisztérium 

illetékeseihez. Trencsényi úr! 

 

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Egyetértek azzal, amit mondasz, csak azt szeretném a 

Tanács emlékezetébe idézni, hogy az ügyrendünkben szerepel egy olyasvalami, egy kicsit 

lazábban, mint ahogy én annak idején ezt javasoltam, hogy a napirendi pontjainknak vannak 

referensei, adott esetben például az óvodai nevelés alapprogramjának vitájában Marica volt az 

előterjesztő. Az ügyrend lehetővé tett egy olyan megoldást, hogy az ülésekről a kommünikét a 

referensek készítsék, és ha jól emlékszem, valahogy úgy van, hogy a következő ülésen ennek a 

kommünikének a szövegét fogadja el a Tanács. 

Én úgy érzem, hogy vannak restanciáink a kommünikéket illetően, biztos sok oka van, 

de ha visszatérnénk vagy elkezdenénk ezt, hogy a referens munkája azzal ér véget, hogy a 

kommüniké szövegét megszerkeszti és beterjeszti a következő ülésre, akkor már régen, 

decemberben tájékoztatva lenne a szakma és a közvélemény arról, hogy mit csináltunk. 

Ez maradt el, tudtommal még a Köznevelés nem hozta le ennek az ülésünknek a 

kommünikéjét, ezért van információzavar. 

 

KOSINSZKY ZSUZSA: Bocsánat, akkor ez a Köznevelés hibája, mert pontosan az 

óvodai neveléses már régen elment. 

 

ELNÖK: Az a kötelezettségem nekem, illetve az elnöknek, hogy a kommünikét 

megfogalmazzam. Ez az elnöknek a joga. Én ezt boldogan átadnám az előterjesztőnek, de az 
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előterjesztő szerepe a napirend előtti szerep. A napirend megtárgyalása után az OKNT-ülésről 

szóló kommünikét mindig nekem kell megfogalmazni. Itt volt egy technikai hiba, nem 

működött a minisztérium szervere, és torlódás volt. De most ezek szerint fenn van. Egyébként 

most is úgy, hogy az egyik kommünikének a második oldalától kezdve a szöveg nem jelent 

meg. Ez egy technikai hiba. Azt hiszem, ezzel ezt befejezhetjük. 

 

KESZEI ERNŐ: Nagyon röviden csak azt szeretném mondani, hogy egy eszközünk 

azért van: ebbe a kommünikébe bele lehet írni, hogy az ilyen és ilyen dátummal elénk 

terjesztett javaslattal egyhangúlag egyetértettünk, és akkor van egy kis lehetőségünk arra, hogy 

elmondjuk, hogy a jogalkotásban ez még változott azóta. Köszönöm szépen. 

 

ELNÖK: Jó. Lezárhatjuk ezt? Elhangzott egy ennél átfogóbb javaslat is az OKNT 

szerepére vonatkozóan. Egy ilyen javaslatot akkor lehet komolyan venni, ha valaki előterjeszt 

egy szöveget ezzel kapcsolatban. Tehát ezt csak akkor tudjuk megtárgyalni, ha ezt 

szükségesnek tartjuk. Itt törvények szabályozzák, az Alkotmánybíróság az OKNT 

jogosultságának a határait. Ezzel kapcsolatban mi írhatunk egy önéletrajzi fejezetet vagy 

kívánságlistát, de hogyan képzeli a javaslat felvetője ennek a további útját? 

 

DR. MIHÁLY OTTÓ: Azt szeretném mondjuk felidézni a magunk számára, hogy igen 

rövid időn belül mindenképpen kormányváltás lesz ebben az országban. Úgy gondolom, az a 

tisztességes egy ilyen testület részéről, amely egy miniszternek a tanácsadó testülete, most már 

nem is rendelkezik olyan joggal, hogy ha ezt a feladatot, amiről mi itt beszélünk, arra az 

együttesre hagyja, amely az új kormányzat alatt átveszi ezt a funkciót. Egy kicsit – hogy úgy 

mondjam – illetlennek érezném azt a dolgot, hogy mi most megfogalmazzuk nekik, hogy 

hogyan kellene nekik ezt a dolgot gondolni. Se a tagoknak, se a kormányzatnak. Én úgy 

gondolom, hogy ez tipikusan egy olyan lépés, és amire nagyjából-egészében a politika 

majdnem minden területen moratóriumot mond. Tehát én például nem akarok részt venni egy 

ilyen folyamatban, melyben arról beszélgetnék, hogy mi legyen egy következő kormány alatt 

majd ennek a testületnek a feladata. 

Egyébként nem is látok semmiféle problémát ebben a feladatban, a működésben 

vannak bizonyos időnkénti zavarok, de pontosan rögzítve van, hogy milyen lehetősége és 

milyen feladata van ennek a testületnek. Köszönöm szépen. 

 

ELNÖK: Ezzel én mélyen egyetértek, és javaslom, hogy ezt ne tűzzük most ezek 

szerint napirendre, többek között az illendőség és az udvariasság okán, másrészt pedig a 

kompetencia okán, hiszen Isten se tudja, hogy milyen kompetenciák lesznek. Nem volna 

tisztességes, ha előírnánk, vagy arra kényszerítenénk az új kormányzatot, hogy akkor ezt 

helyezze hatályon kívül. 

Lezárom ezt a napirendet. 

Trencsényi Lászlóé a szó, hogy végre elkezdjük a mai napirendet. 

 

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Kedves Elnök 

Úr! A kiadott meghívóhoz képest egy változás van. A napirendben az 1.1. alatt feltételesen 

szerepelt természettudományos kerettanterveket ma nem terjeszti a kerettantervi bizottság az 

OKNT elé, azon oknál fogva, hogy a kerettantervi bizottság a legutóbbi ülésén javításra 

visszaadta a tantervkészítőknek ezt a munkát. Erre ők 25 napot kaptak. Van rá esély, hogy az 

áprilisi ülésen a két kerettanterv beterjesztésre kerülhet, ha nem, akkor, a májusi ülésre gurul 

tovább. 
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Így négy kerettanterv került a javaslatba. Ebből az egyik éppen az elmúlt ülésen volt 

olyan állapotban, hogy azért nem tárgyaltuk, mert javításra adtuk vissza, ez volt a Playschool 

kerettanterv, amelyiken a szerzők a javításokat elvégezték, és a kerettantervi bizottság ezután 

javasolja a jóváhagyást, a szavazati arányok látszanak. 

A Dobbantó kerettanterv: a kerettantervi bizottság két ülésen foglalkozott a kérdéssel, 

és a javítások elvégzését meg tudta állapítani. Így a Dobbantó kerettanterv is jóváhagyási 

javaslattal kerül az OKNT elé. A Nemzeti Tankönyvkiadó kerettanterve hasonlóképpen. 

Megjegyzem, itt volt a legélesebb a vita, ha úgy tetszik, a kerettantervi bizottságban. 

Mielőtt kérdeznétek, a kerettantervi bizottság az újdonságok és a tradicionális megoldások 

arányát kereste és vitatta. Ebben a vitában alakult ki ez a vélekedés, hogy a Nemzeti 

Tankönyvkiadó kerettanterve mindenképpen megfelel, és mindenképpen használható, jó 

kerettanterv, de azt a reformgondolatot, hogy a kerettantervek választéka ne csak egyszerűen 

mennyiségi növekedést jelentsen, hanem jelentsen egy, a megújítás, a NAT 2007 szellemében 

jelentkező megújítás irányába is lépéseket, ebben volt egy kicsit visszafogottabb a 

kerettantervi bizottság álláspontja. De ez a vita a támogatás felé hajló döntési javaslatot nem 

érintette, inkább csak árnyalta, de úgy gondoltam, hogy kötelességem erről szólni. 

Végül pedig az előrehozott szakiskolai szakképzés közismereti kerettantervét 

ugyanilyen helyzetben a két ülés közötti javítást kérő határozattal zárta le a kerettantervi 

bizottság. Megállapítottuk – ezt tükrözi az előterjesztés -, hogy a javításokat a beterjesztő 

korrekten elvégezte, tehát olyan kerettanterv született, amelyik nemcsak a nemzeti 

alaptantervnek, a kerettantervnek felel meg, hanem amit az imént feszegettem: voltaképpen a 

NAT 2007-be rejtett reformtörekvéseket – vagy nem is rejtett reformtörekvéseket – is 

optimálisan szolgálja, hiszen szakmailag egy mindenképpen figyelemre méltó kísérlet arra, 

hogy hogyan lehet tanterv műfajban kifejezni a kompetencia központúságát. 

Tehát itt éppen fordítva értékelte a KTB, hogy a tanterv jelentősége önmagán túlmutat, 

ajánlom majd az olvasók figyelmébe. 

Ezek szerint a természettudományos kerettantervekkel vagyunk még adósak a szerzők 

miatt, és úgy tűnik a mezőnyből, hogy talán két részleges kerettanterv benyújtása várható még, 

ha már itt tartunk, akkor a jelen kormányzati ciklus időszakában, jelentkezni fogunk vele. 

Nem tudjuk, hogy a következő kormányzat milyen mértékben lesz pluralizmusbarát és milyen 

mértékben nem, de ez egyelőre jóslás és nem a kerettantervi bizottság kompetenciája. 

Köszönöm szépen. 

Tehát a 4 napirendre került kerettanterv jóváhagyását, illetve kiadását a kerettantervi 

bizottság maximálisan támogatja. Kérjük, hogy gyakorolja az OKNT azt a szokásjogot, hogy 

tudomásul veszi a kerettantervi bizottság jelentését. 

 

ELNÖK: Köszönjük szépen. Parancsolj! 

 

DR. SZEBEDY TAS: Elnézést kérek, hogy érintett referensként én is egy nagyon 

rövid szót kérek, éppen arra vonatkozóan, amely a Nemzeti Tankönyvkiadó tantervére 

vonatkozó belső vita. Tehát ezt jelzi a KTB-nek a 3 igen, 2 tartózkodás aránnyal megjelölt 

támogató javaslata. Azt szeretném leszögezni, hogy én a tanterv kihirdetése, elfogadása 

mellett szavaztam, de amit felvetettem és szeretném azt a kérdést az OKNT keretében és egy 

későbbi általános vita lehetőségeként felvetni, az a tantervek megvalósíthatóságára vonatkozó 

észrevételem. Erről hosszasan beszélgettünk ott, a kerettantervi bizottsági ülésen. Amit 

olvastunk és láttunk tantervi szinten, egy valóban kiváló és gondosan elkészített elméleti 

munka. A beszélgetés a gyakorlati megvalósíthatóság, az óratervek és a külön oszlopban 

felsorolt, NAT által javasolt kompetenciaalapú csoportos eljárási, kísérletezési és egyéb 

megoldásokra vonatkozó problémát vetette fel. 
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Hogy világossá tegyem, hogy mi az, amit én az OKNT számára egy megfontolandó és 

fontos témakörnek javaslok, az az, hogy a tanterv elbír bármiféle javaslatot, amely egy szűk 

órakereten belül időigényes és összetett feladatokat leír. Ezeknek a megvalósítása azonban a 

megjelölt óratervekkel ritkán vagy kivételes esetben valósítható meg úgy, ahogy azt az írás 

megengedné. 

Akik a szakmában dolgoznak, különös tekintettel említeném itt a 

természettudományos tantárgyakat, kísérletezés, illetve gyakorlati tapasztalatok nélküli 

természettudomány nagy mennyiségű ismeretanyag átadására ad lehetőséget. A gyakorlatalapú 

kiscsoportos kísérletezésre lehetőséget nyújtó pedig nagyon magas óraigénnyel vagy 

időigénnyel szerepel. 

Ezzel az ellentmondással a tantervek soha nem foglalkoznak. A minisztérium 

kedvesen mindig hozzáteszi, hogy az ott ajánlott óratervek csak ajánlások, az iskola ezektől 

szabadon eltérhet, de a törvény által meghatározott maximális órakeretek kalodáján belül 

térhet el, amelyek természetes jelleggel, én, mint iskolában dolgozó tanár tudom mondani, 

hogy igencsak korlátozzák a NAT-ban javasolt kompetenciaalapú, kísérletező és kiscsoportos 

foglalkozások terjesztését. 

Egy ellentmondásra hívtam fel a figyelmet. Én úgy éreztem ott, a kerettantervi 

bizottságon, hogy aránylag az érintett szakemberek, akik ezen a területen tapasztalattal 

rendelkeznek, azért hasonlóan látják ezt az ellentmondást, mint ahogy én is. Van egy 

ellentmondás jelen pillanatban az erőteljesen és változatlanul tartalmi, lexikális 

meghatározottságú érettségi követelményszint teljesíthetősége, és a NAT-ban javasolt 

eljárásrendek időigénye között. Ezt a problémát a tantervek írásban oldják meg, az iskolában 

viszont tanítva kellene megoldani. A TÁMOP-pályázatok keretében azok az iskolák, amelyek 

a szolgáltatási kosárból kiválasztanak eljárásokat, iszonyú gonddal küszködnek, és félnek, 

hogy nem tudják a tantervi előírásokat teljesíteni akkor, ha végigcsinálják azokat az alternatív, 

témahét, projektmódszer, a tantárgybontás nélküli oktatás, stb. eljárásokat.  

Tehát szeretném ennek az elmélet és a gyakorlat közötti, tehát egy nagyon szép 

tantervi munka és annak a kivitelezhetősége közötti háttérproblémát egy OKNT-beszélgetés 

keretében felvetni. Ez egy létező gond. Azt gondolom, hogy ha úgy lépünk rajta túl – ezt 

vetettem fel a bizottságban is, és vetném fel majd alkalomadtán itt, az OKNT körében is -, 

hogy a kettő közötti megvalósíthatóságnak a gondjait igenis, végig kellene egyszer tárgyalni, 

és valamelyik irányba ezt a vitát eldönteni. Természetesen azt gondolom, hogy részben a 

lexikális tartalmak valamilyen szintű újragondolása, részben az időkereteknek a 

megvalósíthatóság szempontjából újragondolása lenne célszerű. 

Elnézést, és köszönöm szépen, hogy meghallgattak. 

 

ELNÖK: Én is köszönöm. Van-e hozzászólás ehhez? 

 

DR. SZILÁGYI JÁNOS: Nekem kérdésem lenne az előrehozottal kapcsolatban. Az 

első kérdés: áttanulmányoztuk a teljes anyagot és megkérdeztünk szakembereket, 

iskolaigazgatókat is, akik ezt majd fogják használni, és ez nem volt világos számunkra, hogy 

ebben az 1008 órában a testnevelés, osztályfőnöki benne van-e. Ez jelenleg 312 óra. Tehát ez 

az első kérdés. Az előrehozottnál, tehát a testnevelés, osztályfőnöki, ami a mostani 

rendszerben 312 óra, az benne van-e ebben az 1008 órában, mert ez nem volt egyértelmű. 

A második kérdés: az értékelés, osztályozás nincs benne, tehát ennek a problémának a 

tisztázása nem világos számunkra, hogy kell, nem kell, ha nem kell, akkor miért nem kell. 

Tehát ezzel kapcsolatban… (Dr. Mihály Ottó közbeszólására:) Akkor majd megválaszoljátok, 

lehet, hogy elkerülte a figyelmünket, vagy ha benne van, akkor milyen felfogásban van benne. 
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A harmadik pedig a tanulással kapcsolatban 90 óra szerepel itt az órakeret-tervben, és 

van egy olyan utalás, hogy moduláris óraszám. Ez azt jelenti, hogy a szabadság terhére vagy 

az 1008 óra terhére? Illetve a kezdeményezőkészség, vállalkozási készség pedig virtuálisan 60 

óra, és mit jelent az, hogy virtuálisan? Tehát ezek a kérdéseim. 

 

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Válaszoljak vagy gyűjtsük? 

 

ELNÖK: Gyűjtsük a kérdéseket. Van-e még kérdés? 

 

DR. SZABADOS LAJOS: Szebedy Tastól szeretném megkérdezni, hogy a 

kerettanterv neve, alatta benyújtó, mint fenntartó. Ez alatt azt értsem, hogy ez a Perfekt 

Akadémia Oktatási és Szolgáltató Nonprofit Kft. fenntartója a Nemzeti Tankönyvkiadónak?  

Vass Vilmoshoz két kérdésem van. Az egyik az, hogy melyik az igaz: az, amit 

megkaptunk ezen az összesítésen, vagy pedig az, ami ebben a referensi véleményben van? 

Merthogy az egyiken 1-4. osztály van, a másikon angol 1-4. osztály. Melyik az igaz? 

És még egy kérdésem van Vass Vilmoshoz: ha az az igaz, hogy angol 1-4. osztály, te, 

mint aki ismered a NAT-ot, a NAT-ban elsőtől biztosít lehetőséget idegennyelv-tanításra? 

Nemcsak 4. évfolyamtól? Köszönöm szépen. 

 

ELNÖK: További kérdés? Hadházy Tibor! 

 

DR. HADHÁZY TIBOR: A kérdés kérdéssel kezdődik, és úgy szól, hogy most akkor 

kérdéseket lehet mindegyikhez megfogalmazni, vagy hozzászólások is elhangozhatnak? 

 

ELNÖK: Javaslom, hogy maradjunk a kérdéseknél. 

 

DR. HADHÁZY TIBOR: Ha kérdés, akkor egyetlen kérdésem van az előterjesztett 

anyagokkal kapcsolatban, aztán lesznek észrevételeim is. Nevezetesen az általános iskola 1-4. 

évfolyama számára elkészült angol nyelvi kerettanterv referensi véleményezésében vagy 

előterjesztésében az szerepel, fel van sorolva szám szerint, hogy melyek azok a hiányosságok, 

amelyeket kijavítottak, és ez nagyon segítő és iránymutató is annak, aki ezt tanulmányozza, 

vagy nem voltam figyelmes, vagy nem derült ki belőle, hogy ez volt az összes, ami ilyen 

kötelezettségük volt? Vagy van, ami még elvárás volt, de nem teljesült? Ez a kérdés. 

 

ELNÖK: Én kérdezem: szerepel az összefoglaló referensi véleményben a Nemzeti 

Tankönyvkiadó kerettantervével kapcsolatban a 2. oldalon, hogy hiányként jelenik meg az 

informatikai szakmai teljessége. Nem értem, hogy ez mit jelent. Valójában némileg…, de ez 

már hozzászólás, úgyhogy ezt majd később mondom. 

A következő kérdés: ugyanebben a szövegben szerepel az – ez az oldal közepe táján 

van -, hogy a valós megítélés alapján azonban egyértelmű, hogy a tanterv… Mi az, hogy valós 

megítélés, és akkor annak mi az ellentéte vagy párhuzamos fogalma? Nincs több kérdésem. 

Van-e még kérdés? (Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor kérem a választ. 

 

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Arra kérem a kerettantervi bizottság jelen lévő és 

referensi munkát vállaló tagjait, hogy egészítsék majd ki a válaszomat. A Nemzeti 

Tankönyvkiadó és a Perfekt Akadémia között nem fenntartó és fenntartott viszony van, a 

fenntartó, a Perfekt Akadémia közoktatási intézményeket tart fenn, és a közoktatási törvény 

értelmében kerettantervet közoktatási intézmény fenntartója adhat be, ezért hangsúlyozta itt a 

benyújtó, hogy ebben a minőségében nyújtja be a tantervet. 
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Az előrehozott szakiskolai szakképzéssel kapcsolatban szeretném jelezni, hogy az 

értékeléssel összefüggésben a benyújtó pontos és világos instrukciókat, sőt értékelési 

kritériumokat is beleírt a kerettantervébe. Ez ügyben kértünk egy egységesítést, mert voltak 

tantárgyak, amelyek a minimum-optimum dimenzióban definiálták az értékelési 

kritériumokat, míg mások pedig a kiválóan megfelelt és megfeleltben. A javításban ezt az 

utóbbi megoldást hajtották végre következetesen. Ebben a kerettanterv szerzőinek világos 

álláspontja fejeződik ki a közoktatási törvénynek megfelelően, hogy a pedagógiailag 

hatékonyabbnak gondolt szöveges értékelés pártján állnak, szemben a kalkulusos értékeléssel, 

amelyiket bizonyos értelemben erre a célcsoportra kevésbé tartanak hatékonynak, mint a 

közoktatási versenyszférában. Másfelől pedig az a világos álláspontjuk, hogy ezek a 

kompetenciafejlesztő feladatok, amit a kerettanterv tartalmaz, olyanok, amelyeket ez a 

célcsoport a garantáltan megfeleléssel tud teljesíteni, és a meg nem feleltre szerepel a 

kerettantervben, hogy milyen adminisztratív okok szolgáltatnak okot, például nagymértékű 

hiányzás, amelyből kiderülhet, hogy ezek a kompetenciái a szakiskolásoknak nem fejlődtek. 

Tehát értékelés-ügyben teljesen rendjén valónak, sőt még egyszer mondom: a kerettantervi 

bizottság előremutatónak találta a kerettantervet. 

Az 1008 órában a testnevelés nincsen benne. Erről szintén a kerettanterv bizottság 

kérésére a benyújtott kerettanterv végleges változatában nyilatkozott a beterjesztő, hogy a 

testnevelésre biztosított óra bankkal az iskolák a helyi tanterveik szerint gazdálkodnak. 

Az osztályfőnöki óráról a nemzeti alaptanterv nem nyilatkozik, a kerettanterv szerzői 

úgy gondolják, hogy ezek a feladatok a kerettanterv szintjén osztályfőnöki óra nélkül is 

megoldhatók. Ha az iskola úgy dönt, hogy osztályfőnöki órát épít a helyi tantervébe, ugyan ezt 

egy furcsa dolog helyi tantervben elhelyezni, de ám legyen, akkor miért ne tegye, ideje van, 

teje van, tartson osztályfőnöki órát. 

Hogy mit jelent a virtuális óraszám? A virtuális óraszám a vállalkozói és gazdálkodói 

kompetenciánál azt jelenti, hogy miután tantárgyképző elem ebben a kerettantervben a 

kulcskompetenciák rendszere, ezek tantárgyként, tantárgynévként jelennek meg, ezt üdvözölte 

a kerettantervi bizottság, mint Kolumbusz tojása típusú megoldást a NAT-hoz igazodó 

kerettanterveknél, viszont a vállalkozói és gazdálkodói kompetenciáról vélekedett úgy, hogy 

ebben a struktúrában ez egy klasszikusan kerettantervi feladat, hiszen a szakiskolai 

tanulókban, ha lehet hierarchizálni a kompetenciákat, akkor a vállalkozói és a gazdálkodói 

kompetencia az, amelyik – hogy úgy mondjam – a célszerűség szempontjából kiemelkedik, és 

erre adták azt a választ, hogy nem önálló tantárgyat generáltak erre a kulcskompetenciára, 

hanem kerettantervként belediffundálták – hogy szépen fejezzem ki magamat – a többi 

tantárgyba. Ezért virtuális az órakeret, hiszen a többi tantárgy fejlesztési feladatai között 

jelenik meg. 

Tehát ezt jelenti a virtualitás, és ilyen módon találta úgy a kerettantervi bizottság, a 

szakértők is, hogy a kerettanterv készítői el tudnak számolni ennek a kulcskompetenciának a 

fejlesztési feladataival is. Én ezt tudom mondani. 

Playschool-ügyben Vilmos szól … (Dr. Szilágyi János: A tanulás óraszáma?)… a 

tanulás óraszáma: a tanulási kompetencia benne van, önálló tantárgy a kerettantervben. (Dr. 

Szilágyi János: Tehát az 1008-ban benne van?) Igen, az 1008-ban benne van, önálló tantárgy, 

az önálló tanulás kompetenciái, ez persze, megjelent. 

Feri kérdéseire: nem találtam a szövegelemeket… (Dr. Szebedy Tas: Én megtaláltam.) 

Ha te megtaláltad, akkor arra tudsz most válaszolni.  

Playschool. Tehát itt az volt a kérdés, hogy mi a kerettanterv pontos neve, és hogy 

valóban csak ezek a hiányosságok voltak-e vagy mások is. 
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DR. VASS VILMOS: A kérdésekre válaszolva, akkor Szabados Lajos kérdéseire: ez 

angol 1-4. osztályos kerettanterv. A nemzeti alaptanterv százalékos arányai szerint nem 

célzottan az angolra, úgy, mint élő idegen nyelv, ez azért más is lehet. Az 1-4. évfolyamon 

határoz a nemzeti alaptanterv ajánlott százalékos arányokról, ez 2-6 százalékos arány, tehát 

van a nemzeti alaptantervben, lehetővé teszi azt, hogy egy ilyen kerettanterv készüljön.  

Hadházy Tibor kérdésére válaszolva: ez az összes olyan jellegű referensi észrevételre 

adott hibajegyzék vagy válasz, amelyiket a kerettanterv készítői aprólékosan elkészítettek. 

Tehát ez a teljes forma. Köszönöm szépen. 

 

DR. SZEBEDY TAS: Elnök úr kérdésére: akkor az én pontatlan fogalmazásomra kell 

magyarázatot adni. A probléma abból fakad, hogy az egész tanterv kétféle óratervvel ad 

ajánlást az iskolák számára megvalósításra. Ennek én, ha jól értettem, a magyarázata az, hogy 

szakközépiskolában és gimnáziumban is megvalósíthatónak tartja. A nagyobb léptékkel 

működő maximális óraszámot használó óraterve a tehetséggondozó és egyéb elemeknek a 

megvalósítására is ad javaslatot. 

Ez a bizonyos valós megítélés az én téves szóhasználatom. Ez arra vonatkozik, hogy a 

használhatóság tekintetében, tehát a tanterv megvalósíthatósága tekintetében mind a szakértői 

véleményben, mind a referensi véleményben meg kellett azt jegyezni, hogy informatikából 

gyakorlatilag ideális feltételek között valósulna meg az a tantervi anyag, amiről szó van az 

anyag mennyisége miatt. Tehát olyan környezetben, ahol a gyerekeknek nincs otthon is 

számítógépük, nincs gyakorlási lehetőségük, és mindent a tanórán kellene elsajátítani a 

gyakorlatban, ott eléggé ideális az az óraszám-javaslat, amely a szűkebb vagy a tágabb 

órakeretben még tehetséggondozó és egyéb feladatokra is lehetőséget biztosít. 

Részben ez, de a természettudományhoz kapcsolódóan szintén rosszul fogalmazott 

valós megállapítás arról szólt, hogy a megvalósíthatóság és az órakeretek a javaslatokhoz 

képest szűkösek, tehát az nem számon kérhető véleményem szerint a tantervben, de szűkebb 

órakeretben, amit ő javasol, abban ugyanaz a tantervi tananyag, ismeret, 

kompetenciafejlesztés-mélység megvalósítható lenne, mint amit a nagyobb órakeretre javasol. 

Tehát a megfogalmazás volt téves, a „valós” szó. 

 

ELNÖK: Köszönöm. 

 

BARLAI RÓBERTNÉ: Csak egy megjegyzést hadd tegyek az elmúlt 1-2 órával 

kapcsolatban. Úgy néz ki, hogy kerülni kellene az idegen szavakat, amelyek többértelműségre 

adnak lehetőséget. Ilyen volt a sztereotípia, mert ha az nem szerepet jelent, Brassói Sándor 

kifejtette, hogy itt nem a nemi szerepről van szó, akkor nem tudom, hogy mit jelent. Ez az 

egyik. 

A „virtuális”-nál én arra gondoltam, hogy akkor távoktatásos formában lehet, hogy 

valamit ki lehet küzdeni, tehát én is magamban leképeztem a 60 órát, amikor Szilágyi János 

megkérdezte. Tehát ez a keresztkompetencia, ez a kereszt szó már bevonult, tehát erről van 

szó, nehogy félreértse valaki, hogy itt miről van szó. Köszönöm szépen. 

 

ELNÖK: A kérdések befejeződtek. A hozzászólások következnek. 

 

DR. SZABADOS LAJOS: Nem kell válaszolni, csak elmondom, hogy azt írtátok, 

hogy a gépelési és stilisztikai hibákat javították, alatta egy sorral: korrigálták a hibákat. De 

nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy abban az esetben, amit felolvastál, hogy 2-6 

százalék, azt jelenti, hogy az eddig 4. osztályban tanított idegen nyelv elvett bizonyos órákat a 

többi tantárgytól, a 2-6 százalék. Most harmadikban, másodikban, elsőben is elmegy, tehát 
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azokra a tantárgyakra, amelyek én így mondom, az alapkészség szempontjából rendkívül 

fontosak, kevesebb óra marad. Tehát én nem értek ezzel egyet és ellene fogok szavazni. 

Amit Tastól kérdeztem volna és megkaptam rá a választ, itt az a problémám, hogy a 

Nemzeti Tankönyvkiadónak van egy kerettanterve tudomásom szerint. Akkor miért kell azt a 

Perfektnek még benyújtania? A kerettanterv kerettantervét fogja megcsinálni? Én ennek is 

ellene fogok szavazni, mert ez egy teljesen fölösleges dolog. Köszönöm, csak ennyi. 

 

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Egy felvilágosítást hadd adjak. A közoktatási törvény 

kerettantervi rendelet nem teszi lehetővé, hogy gazdálkodó szervezet kerettantervet nyújtson 

be, hogy megint csak azt mondom, hogy jó-e, hogy így van a kerettantervi rendeletben vagy 

nem jó, ez egy más kérdés, de éppen talán a felhasználóbarát kerettanterv készítésének 

szándéka munkálhatott a jogalkotóban, hogy csak iskolafenntartó nyújthat be kerettantervet, 

tehát a Nemzeti Tankönyvkiadónak kellett keresnie – emlékeztek, a programcsomagokban a 

Rákóczi Ferenc Gimnázium nyújtotta be az óvodás programcsomagot is, mert csak nevelési, 

oktatási intézmény nyújthat be kerettantervet. Akkor ezt Horn Gyuri furcsállotta, de ez a 

jogkövető magatartás, csak azt tudom mondani. 

 

ELNÖK: Szilágyi úr! 

 

DR. SZILÁGYI JÁNOS: Nagyon sok jó irány és elem van ebben az anyagban, 

azonban szerintem még lehetne rajta javítani, és ezekre szeretnék koncentrálni, hogy melyek 

azok a területek, amelyeket érdemes lenne mindenképpen átgondolni. 

Annál is inkább, mert ezzel az előrehozott szakképzéssel a képzési idő egyharmadra 

fog csökkenni. Ez azt jelenti például, hogy ha a gyakorlati képzés nyelvére lefordítom: eddig a 

tanulók 3 éves szakképzésben a vállalatnál eltöltöttek körülbelül 1800 órát, most el fognak 

tölteni körülbelül 1100-1200 órát. Ez egy más kérdés, hogy nyilván ez majd a pedagógus-

foglalkoztatottságra is ki fog majd hatni. 

Tehát ezért én nagyon fontosnak tartom, hogy amit ezzel kapcsolatban meghatároztak, 

hogy egyrészt ez a kerettanterv az általános műveltséget megalapozó pedagógiai szakasz 

követelményeit is szolgálja, a másik elem pedig a szakképzés gyakorlásához szükséges 

elméleti és gyakorlati tudáselemeket is erősítse, és a másodikkal kapcsolatban úgy gondolom, 

hogy még lehetne csiszolni, lehetne javítani. 

Mire gondolok? Egyrészről az egyenszilárdságán lehetne az anyagnak javítani. Az 

egyenszilárdság például azt jelenti, hogy vannak olyan egységek, például az esztétika-

művészet, amelynek az óraszáma 126 óra, és vannak olyan egységek, amelyeknek az 

óraszáma alacsony, például a digitális 108 óra vagy egy nyelvtanulással kapcsolatos rész 108 

óra. Mi soknak tartjuk ezt – persze relatív -, de egy kicsit luxusnak tartjuk, hogy ilyen magas 

óraszámban esztétika-művészetre 126 óra legyen. Vannak ebben olyanok, hogy 

szalvétahajtogatás, agyagozás, rongyszőnyegkészítés, amit lehetne talán sokkal jobban a 

szakmához kapcsolódóan tanítani. 

Mire gondolok? Arra gondolok például, hogy ha kőműveseket tanítunk, akkor a 

kőműveseknél ebben a művészettörténetben azokat az építészeti remekeket lehetne tanítani a 

fiataloknak, hogy ha asztalos, akkor olyan műremekeket kell bemutatni, ami a történelem 

során megjelenik. Persze, gondolom, hogy a kerettanterv erre lehetőséget biztosít. 

Vagy arra gondolok például, hogy a gépészet területén szintén nem biztos, hogy 

kellene ez a magas 126 óraszám, ott például a matematikai ismereteket lehetne nagyobb 

óraszámban. Tehát ezt szerintem át kellene gondolni, itt az arányokkal kapcsolatban nekem 

ilyen problémáim vannak. 
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A másik például az informatika. Nagyon jó, hogy digitális kérdésekkel foglalkozik 108 

órában. De például prezentációkészítés, táblázatkezelés vagy például az asztalosoknál láttam, 

hogy ők már számítógépen tudnak tervezni, tehát olyan ismereteket, amelyek a szakma 

gyakorlásához talán jobban köthetők, jobban kapcsolódnak, ezeket érdemes lenne 

végiggondolni és ezekben talán jobban meg lehetne jeleníteni. 

A nyelvtanulással kapcsolatban említettem, hogy 108 óra. Én például szívesebben 

látnám, hogy a nyelvtanulásra 126 óra, az esztétikai, művészeti nevelésre 108 óra. Nem értem 

azt, hogy miért csak angol nyelv, hiszen nálunk a német nyelv is nagyon fontos, tehát ezt is 

csak felvetem, hogy esetleg lehetne, és a szaknyelveket is lehetne talán jobban, ami a 

szakmához kapcsolódik, hiszen közismert, hogy ezeket a fiatalokat sokkal jobban lehet 

motiválni, ha ezeket az ismereteket, ezeket a tanegységeket a szakma gyakorlásához kötve 

próbálják elsajátítani. 

Az utolsó észrevétel az értékeléssel és az osztályozással kapcsolatos. Nekem azt 

jelezték vissza az iskolák, és ezen szintén érdemes elgondolkodni, hogy attól félnek, hogy ha 

ez nem osztályozás, hanem értékelés, akkor nem lesz tétje a diákok körében, és akkor ennek 

egy kicsit ilyen melegedő jellege lesz, hiszen a szaktárgyaknál nagyon komoly követelmények 

vannak, osztályozás van, és az a visszajelzés az iskolákból, hogy ez talán egyfajta 

teljesítménynélküliség irányába fog vinni bennünket, hogy ha egy ilyenfajta szöveges 

értékelés fog majd megjelenni, és nehezen tudják majd kezelni ezt a fajta problémát. 

Az utolsó pedig itt a matematikával kapcsolatos dolog, hogy itt is érdemes lenne olyan 

készségeket, képességeket fejleszteni, amelyek a szakma gyakorlásához jobban kapcsolódnak. 

Összegezve: tehát azokat az írás, olvasás, számolás alapkészségeket kellene, 

amelyekben nagyon komoly problémák vannak, és erre kellene talán rásegíteni, és ezáltal a 

szakma gyakorlását.  

Tehát én ezeket javaslom megfontolni. Ennél lehetne jobbat is csinálni és 

megérdemelné a szakiskola, hogy egy kicsit talán fényezzünk, csiszoljunk ezen a tervezeten, 

ezen a javaslaton. 

 

ELNÖK: Hadházy úré a szó! 

 

DR. HADHÁZY TIBOR: Két kerettantervhez szeretnék röviden hozzászólni. 

Elöljáróban a Nemzeti Tankönyvkiadó kerettantervével kapcsolatban fogalmaznék meg 

néhány gondolatot. 

Egy nagyon részletes, jó áttekintést nyújtó, számomra informatív referensi jelentés 

alapján tájékozódtam elsősorban. Ebben a referensi jelentésben is megjelent az, amit a 

referens szóban is kiegészített, nevezetesen, hogy ez a kerettanterv alapvetően 

ismeretcentrikus. Szerény a természettudományos kísérleti, tapasztalati alapú megközelítése, 

itt ez részletesebben is ki volt fejtve. 

Ehhez hozzájárult Trencsényi László előterjesztői mondatsora, amely nem pontosan 

idézve, arról szólt, hogy abbéli reményét fogalmazta meg, hogy nemcsak a számát fogja 

növelni ez a tanterv a már meglévő, piacon lévő és meglehetősen nagy számú kerettantervnek, 

hanem minőségi előrelépést is, tehát nóvumokat is tartalmaz. 

Némi aggályomat ezekkel a dolgokkal kapcsolatban fejtem ki, nevezetesen akkor, ha 

úgy gondolom, hogy akkor, amikor az OKNT által felkért bizottság az elmúlt évben, ha jól 

emlékszem, december táján zárult le, azt megelőzően hónapokon keresztül részletesen 

foglalkozott – és az OKNT is különben – a természettudományos közoktatás kérdéskörével, 

javaslatok fogalmazódtak meg, amelyek nagy örömünkre a megvalósulás útjára is léptek. 

Tudom, hogy lehet ma már választani és az órakeretek között mozogni is, de nem érzem olyan 

erősnek ezt a kerettantervet, a kerettanterv természettudományi szegmensét, amely 
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összhangban lenne azokkal a törekvésekkel, amelyek ezen közoktatási terület problémáira 

nyomatékosan felhívták a figyelmet, és kiutat keresve javaslatokat tettek. Ez az első 

megjegyzésem. 

A másik megjegyzés sokkal rövidebb, és a Dobbantó kerettantervhez kapcsolódik. A 

referenciajelentés szintén nagyon korrekten, a kvalitásait megismerteti és kihangsúlyozza 

ennek a kerettantervnek, így többek között leírásra kerül az, pozitívumként megjelölve, hogy 

programcsomag készült hozzá, más tankönyvet nem igényel. Ezt én is pozitívumként fogom 

fel és értékelem, de azért egy icipici hiányérzet azért keletkezik benne azt illetően – vagy 

gyanú, inkább így mondanám -, hogy talán csak nem meglévő tankönyvekhez készül 

kerettanterv, merthogy a tankönyvek benyújtásánál kerettantervi kapcsolódásokat meg kell 

jelölni. De mondom: ez már csak egy apró kérdés is lehetett volna, és ezért fogalmaztam 

nagyon finoman. Köszönöm szépen. 

 

ELNÖK: Karlovitz úré a szó! 

 

DR. KARLOVITZ JÁNOS: Én úgy érzem, hogy a kerettantervek gyarapodása, 

egyáltalán a tervek gyarapodása, az innováció a pedagógia életerejét jelenti. Volt olyan 

időszak, amikor apadt ez, és azt hittük, hogy már leapad, most megint előtört és születnek 

szép számmal kerettantervek. Én ennek örülni tudok, mert a pluralizmus híve vagyok, és 

bízhatunk abban, hogy a kerettantervekből ez tovább áramlik a tantervek, taneszközök felé, 

tehát születnek új, jobb taneszközök, és én nem bánom azt, nem tartom hibának, hogy ha 

visszafelé áramlás is van, mondjuk hogy a már meglévő zseniális tankönyvek vagy 

taneszközök visszahatnak a kerettantervre, ez sem baj, vagyis én nem tartom bajnak. 

Nagyon jónak tartom a TTB türelmét és bábáskodó mivoltát, hogy nem dobja el a 

kerettanterveket, ha hibák vannak benne, tehát úgy nyújtják be. Semmi sem lehet rögtön 

tökéletes, vagy hagyja kifutni, javításra alkalmat ad, nagyon okos javaslatokat tesz, tehát a 

TTB irigylésre méltóan jól működik és köszönet, hogy ennyire jól felkarolja a 

kerettanterveket. 

Egy gondolat és kérdés merült fel itt még bennem, illetve ha a kerettantervek 

sokasodnak, ez igazolja azt, hogy a tankönyv világában is lehet választék és pluralizmus, mert 

én vitatkozom olyan oktatáspolitikusokkal, akik még mindig vissza-vissza akarnak térni az 

egykönyves világra, és úgy tűnik nekik, hogy az lett volna mégis, vagy az lenne a jobb. Tehát 

erről még nagy viták várhatók majd egy fél év múlva. Ha ezek a kerettantervek segítik a 

taneszközök fejlődését, akkor ez annak javára dől el, hogy ez a pluralista, sokszínű világ 

maradjon fenn. 

Az egyetlen kérdésem, hogy vajon, van-e visszaáramlás a kerettantervek felől magára a 

NAT-ra? Tehát van-e olyan észrevétel, ami most kiderült, hogy a NAT-ban esetleg még ez, 

még az, mert jön lassan most már a NAT-felülvizsgálat 2012-ben, ha jól tudom, és akkor ott 

már lehet készülni, hogy lehet, hogy tanulságok születnek a kerettantervekből, okos dolgok, 

amelyeket vissza lehet esetleg forgatni még tovább. Köszönöm szépen. 

 

ELNÖK: Szenes úré a szó! 

 

DR. SZENES GYÖRGY: Lehet, hogy nem meglepetés, hogy én a szakiskolai 

kerettantervekről szeretnék néhány szót szólni, méghozzá meglehetősen elismerő módon, mert 

végre ez egy olyan kerettanterv, amelyik a NAT szellemét is tükrözi, kompetenciaalapú, de 

biztos, hogy nem tudja kielégíteni a 86 – mert jelen pillanatban ennyi szakképesítés hozható 

előrehozott szakképzésben -, minden szakmai igényét. De akkor ezt nem kerettantervnek 

neveznék, hanem helyi tantervnek. Tehát az iskola ebből fogja majd elkészíteni azt a tantervet, 
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ami majd jó lesz a kőművesnek, és abban majd olyan matematikai eszköztudást fog 

alkalmazni, tanítani, ami oda jó, valószínűleg a szövegértésben is olyan típusú feladatokat 

fognak majd csinálni, amelyik annak a szakmának az igényeit elégíti ki.  

Tehát a kerettantervtől nem elvárható az, hogy minden szakképesítésnek az igényeit 

kielégítse. Ezért ilyen elvárásokkal ne is lépjünk fel. 

Az óraszámok tekintetében, amelyek megint csak nem kötelezőek, az egész 

kerettantervről jó lenne azért, ha az iskolák tudnák, hogy ez nem kötelező, hanem ezek 

ajánlott óraszámok, az arányokat lehet benne változtatni, sőt meg merem kockáztatni, hogy az 

értékelés módszerét is meg lehet változtatni. Nincs az sehol sem előírva, hogy ezt a kiválóan 

megfelelt és megfelelt minősítést kell alkalmazni, hanem aki majd akarja, az átfordítja a helyi 

értékelési rendszerében, a helyi tantervében. 

Ebből világosan látszik, hogy ha Jánosék felmérték vagy fordultak iskolákhoz, hogy itt 

iszonyatos zavar van a fejekben, még a kerettanterv tekintetében is, hát még ezzel a 

kerettantervvel kapcsolatosan. Ezért nagyon fontosnak tartanám, és nagyon kevés az idő, hogy 

minél hamarabb kiadásra kerüljön ez a kerettanterv, másrészt pedig azt, hogy ebben – most 

nem tudom, minek kellene nevezni – egy ilyen országjárásra vagy felvilágosító túrára vagy 

pedig egy olyasmifajta szakmai beszélgetésre hívni azokat az iskolákat, amelyek ezt vállalják, 

hogy előrehozott szakképzést csinálnak, mert ez sem kötelező különben, előrehozott 

szakképzést sem kötelező csinálni, tehát akik ezt vállalják és csinálni akarják, még ebben a 

tanévben egy nagyon komoly, egy picikét a szemléletüket formáló szakmai megbeszélést 

kellene szervezni, hogy csak azt várják el tőle, a segítséget, amit a kerettanterv tud adni, de azt 

a munkát nem lehet megspórolni, amit az iskolák a helyitanterv-készítés kapcsán saját maguk 

fognak csinálni. Köszönöm szépen.j 

 

ELNÖK: Brassói úr kíván erre reagálni. 

 

BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető-helyettes: Én csak egy köszönettel tartozom, 

hogy nagyon egyetértek ezzel, amit mondtál, és mivel említetted, hogy milyen fontos lenne 

ennek a tantervnek a megismertetése vagy a végleges tantervnek az érintett körre, ezért 

szeretném bejelenteni az OKNT-nek, egyúttal az ezzel kapcsolatos további kérdések elejét 

venni, egyik oldalról, hogy ennek az elsődleges tervezete december óta fent van a honlapon, 

tehát az érintett iskolák bőven láthatják és kértünk is kommenteket, javaslatokat. Jött is 

egyébként több, amit bedolgoztunk már ebbe a tervezetbe, eleve folyamatosan a 

tantervkészítőkkel. A másik pedig, hogy a Munkaerő-piaci Alap forrásai az oktatási 

miniszterhez tartozó források terhére egy olyan regionális képzésinap-sorozatot tervezünk – 

vagyis nem tervezünk, mert megvalósulás alatt van -, ami pont azon intézményeknek lesz a 

támogatása, amelyek ezt a nem kötelező, de saját szándékuk, fenntartói szándék alapján 

előrehozott szakképzést meg kívánják szervezni. Tehát ez ügyben az év hátralévő részében, 

tehát szeptemberig tartva minden régióban lesz egy ilyen szakmai nap, ahol a tantervkészítők 

és az érintett iskolák együtt elmagyarázzák egymásnak, és a készítők az iskoláknak, hogy 

hogyan érdemes ezt adaptálni, figyelemmel a 86 szakképesítésnek a specifikumára. 

Bocsánat, ez csak egy kiegészítés volt, hogy a Tanács tudjon erről. 

 

ELNÖK: Ilyen gyors megnyugtatást régen kapott Szenes úr. A következő hozzászóló 

Mihály Ottó! 

 

DR. MIHÁLY OTTÓ: Teljesen véletlen természetesen, hogy én itt ülök, mert nem az 

előrehozott szakképzési kerettanterv szakmai vezetője vagyok, de egy-két dologra szeretnék 

reagálni. 
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Az egyik dolog, hogy a különböző ötletekkel, amelyek elhangzottak, én ha akarok, 

egyetértek, ha nem, nem, 40 ezer ötlet volt ez alatt a pár hónap alatt, amit eközben észre 

kellett venni. Én ezt ezek közé sorolom.  

Egy általános megjegyzésre viszont reagálni kell, amely szerint ezek jobbat 

érdemelnének. Az én problémám, hogy ezek a gyerekek tényleg jobbat érdemelnének attól a 

szakképzéstől, mint amit kitaláltatok nekik. Attól biztos, hogy jobbat érdemelnének. Ez, ami 

itt megtehető volt, ez egy értékmentés ebben a dologban. (Dr. Szilágyi János: Kire gondolsz, 

hogy kitaláltatok? Énrám?) Ti találtátok ki, ezt a szakképzést ti találtátok ki, bizonyítható. 

(Dr. Szilágyi János: Ezt a parlamenti pártok konszenzussal hozták létre!) Odáig el kellett jutni 

ennek a dolognak, úgyhogy egymást ne próbáljuk félrevezetni, elő tudom venni, az utat be 

tudom mutatni, bizonyítani tudom ezt a dolgot.  

Csak az általános megjegyzéseket, ha úgy mondhatom, akkor utálom ebben az 

értelemben, és hasonlóakat én is tudok, de rengeteget pillanatok alatt mondani. 

A másik ebben a dologban, hogy az a része, amit mondtál, hogy ez egy szokásos 

dolog, én most nem akarom felidézni azokat az előképzeteket, amelyek azt gondolták, hogy az 

egész kompetenciafejlesztést magából a szakképző tárgyakból lehet megoldani, és nem akarok 

azokból idézeteket hozni, mert elszégyellem magam, ha elolvasom. 

Ami az egyes tárgyakat illeti, tessék tudomásul venni, hogy ez kerettanterv, nem tudok 

mást mondani. Ha még mindig nem világos, hogy a kerettanterv egy ajánlás, amely ajánlás 

arra való, hogy segítsen megcsinálni az iskolának a saját tantervét. Nem kötelező előírás. 

Ezért az a dolog, amit felvetsz, és a konkrét iskola szempontjából teljesen jogos és logikus, 

tehát tévedés ne legyen, hogy a konkrét szakmához igazítsa a dolgot, ez az adott szinten jogos, 

megfontolandó, végiggondolandó a konkrét iskola és a kerettanterv viszonyában, hogy mire 

használják, például a művészetet. Arra használja, amit mondtál például a kőművesek 

esetében. Nyilvánvaló, szerintem bármilyen projektet csinál, három hét alatt 4-5 olyan 

projektet tudok szakemberekkel csináltatni, ami azt fogja mondani ezekre a gyerekekre, hogy 

mással se foglalkozzanak, csak hogy az épületeknek tulajdonképpen akár a statikától kezdve, 

végig, hogyan, miket talál a művészettörténetben például. Ez idáig rendben van. De ez egy 

képtelenség, ennyi szakmát illetően. Ezt lejátszottuk. Ezt a ti szakembereitek, nem akarok 

neveket mondani, mert lehet, hogy nem szeretnék, ha hivatkoznék rájuk, ők maguk mondták, 

hogy ezt nem várhatják el, ezt nem lehet megcsinálni, ez nem kerettanterv. Tehát a szakképzés 

tótumfaktumaira is lejátszottuk ezt a dolgot. 

Tehát ezekben a dolgokban azért végig kell gondolni, hogy tulajdonképpen amire 

vonatkozik az ítélet, az mi. Csak ennyit kérek. Nem kell ezzel egyáltalán egyetérteni, de azt 

azért joggal kérhetem, hogy arról szóljon a dolog, amiről szó van ebben az esetben. Ez a 

szakmai korrektséghez hozzátartozik. Köszönöm szépen. 

 

DR. NAHALKA ISTVÁN: Hasonló helyzetben vagyok, mint Mihály Ottó, mert én 

pedig a Dobbantó kerettanterv egyik szerzője, készítője voltam, és felmerült egy kérdés, amire 

szeretnék kitérni ezzel kapcsolatban. 

Joggal merül fel az a kérdés, hogy vajon, itt nem arról van-e szó, hogy egy kerettanterv 

születik egy létező taneszköznek a kiszolgálására. A helyzet valóságosan pont a fordítottja 

ennek. Ez egy, a fogyatékos személyek esélyegyenlőségéért Közalapítvány által megszervezett 

program, nagyon gondosan van előkészítve, jelenleg futó kísérletről van szó tulajdonképpen, 

amelyben először valóban a keretek jöttek létre. Tehát az a tanterv, ami most itt szerepelt a 

KTB előtt, az azokat a kiindulópontokat tartalmazza, amelyek alapján aztán az oktatási 

programcsomag kifejlesztése elkezdődött. 

Ebben a tekintetben tehát szerintem egy normális folyamat megy itt végbe, egyébként 

pedig az az előnye is megvan ennek, hogy itt valóban egy kísérleti kipróbálás támasztja alá a 
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kerettantervet is, és később majd az oktatási programcsomagot is. A kerettanterv benyújtását 

előbb meg kellett tennünk, mondván, hogy 15 iskola már tanítja, és eddig sem egészen világos 

jogi feltételek között tehette ezt, hogy ezt világos jogi feltételek között tehessék, ezért jó lenne 

egy elfogadott kerettanterv ehhez. Jó lett volna itt is, ha egy kicsit még várhattunk volna vele, 

és az egyéves tanítási folyamat végén és annak tapasztalataival is megtámasztottuk volna az 

előterjesztést, de az oktatási programcsomaggal már ez fog történni. Tehát a teljes tanítási 

folyamat tapasztalatai mögötte lesznek az előterjesztésnek, azt is szeretnénk majd 

akkreditáltatni. Köszönöm. 

Bocsánat, még valami, hogy mivel én érintett vagyok ebben a kérdésben, az adott 

ponton én nem fogok szavazni. Nem tartózkodni fogok, hanem nem fogok szavazni. 

 

ELNÖK: Brassói úr! 

 

BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető-helyettes: Megint csak egy kiegészítést tennék, 

ha nem haragszik a Tanács. A tárca részéről 2007-ben döntöttünk arról, hogy a Munkaerő-

piaci Alap forrásai terhére a tárca egy olyan előterjesztést fog bevinni a Munkaerő-piaci 

Alapot felügyelő Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács elé, egyeztetve ezt a témát, 

nyilván az akkori SZMM vezetésével, amely kimondottan a fogyatékkal élő és a szakképzésbe 

kerülő, sok szempontból hátrányos helyzetű gyerekeknek a beiskolázását, iskolához segítését 

és egyfajta pedagógiai támogató környezettel való támogatását fogja megvalósítani az alap 

forrásai terhére. Ezt az NSZFT egyhangúlag támogatta még 2007-ben, és ezt a programot 

valóban a fogyatékos személyek esélyegyenlőségéért közalapítvány koordinálja.  

Ennek a programnak a révén létrejöttek megyénként olyan intézmények, már meglévő 

szakiskolákon belül persze, amelyek felvállalták ennek a programnak a helyi, megyei, 

országos szerepét, és ebben a programban az ott élő pedagógusok egész szemléletformálása, 

támogatása, módszertani felkészítése történik meg, és ez a program szerencsére egy csomó 

gyereknek biztonságos szakmához jutást is jelent, ami korábban nem volt ilyen biztosított, és 

ennek a programnak az eleme tulajdonképpen ez a kerettanterv is, és az ahhoz kapcsolódó 

programcsomag. Tehát ez nem önmagában lebeg valahol, hanem egy nagyon jól futó, nagyon 

sok iskolára kiterjedő program keretét adja meg. Egyébként csak annyit jeleznék, hogy nem 

jogszabályi vákuum volt itt, hiszen ezt nem lenne kötelező csinálni, ez csak egy további 

segítség az iskoláknak, hogy tudják azt, hogy ténylegesen ez már egy jogszabály által kiadott 

kerettantervvé válik, ha nyilván a testületek is jóváhagyják. Ez csak egy kiegészítés volt. 

 

BARLAI RÓBERTNÉ: Csak csatlakozni szeretnék Nahalka Istvánhoz, hogy én is 

érintett vagyok, tehát én sem fogok szavazni a Dobbantó programmal kapcsolatban. Annyit én 

is hadd tegyek hozzá, Tibor kérdésére válaszolva, hogy nincsen tankönyv, kidolgozott 

modulok vannak, amiben tanulói munkalapok vannak elhelyezve annyi példányban, ahány 

tanuló van az osztályban. Ez megerősített, tegnap jártam Ózdon egy szakiskolában, ahol 

körülbelül 60 százalék roma tanuló vett részt, csak fiúk egy angolórán, és a tanulók körülbelül 

felének nem volt se tankönyve, se füzete, és mesélték a tanárok, hogy ilyen kis táskákkal 

jönnek iskolába.  

Tehát mi pont ebből indultunk ki, és akkor ezek szerint helyesen, hogy valószínűleg a 

szakképzésbe belépésre való motivációban valahol el kell kezdeni, hogy most munkalapokat 

kapnak, és valószínű, hogy el tudjuk érni azt, hogy kilencedikbe belépve már tankönyveket is 

visznek magukkal. Köszönöm szépen. 

 

ELNÖK: Trencsényi László! 
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DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Két és fél nagyon rövid megjegyzésem lenne, részben 

válasz Karlovitz Jánosnak is. A kerettantervi bizottságnak az a feladata, hogy azt vizsgálja és 

elemezze, hogy a benyújtott kerettantervek tartalmukat illetően a nemzeti alaptanterv 

szellemiségét és tartalmi elgondolásait teljesíthetik-e, másfelől pedig formailag a kerettantervi 

rendelet előírásainak megfelelnek-e, tartalmazzák-e azokat a formai elemeket, amitől 

kerettanterv lesz egy kerettanterv. 

Ebből a szempontból a jó vagy nem jó kérdésfeltevés irreleváns a kerettantervi 

bizottság számára. Nem feladatunk. Ezt eldöntik majd a kerettantervet alkalmazó 

intézmények, hogy helyi tantervet formálnak-e, ezt a kínálatot jól fogadják-e vagy rosszul 

fogadják. Tehát ebből a szempontból János felvetését, hogy lehetne jobb kerettantervet 

készíteni, biztosan lehet, mindegyikből lehet, ám csinálj, akár azokkal a víziókkal, amelyek 

egyébként alternatívái, tehát nem javításai a benyújtott kerettantervnek, hanem ez egy 

alternatív kerettanterv. Egyébként ha megcsinálod, én itt kisdobos becsületszavamra fogadom, 

hogy Vekerdyvel összeszövetkezem, és egy olyan előrehozott szakiskolai kerettantervet 

nyújtok be, egy héttel azután, hogy te benyújtod a tiédet, amelyik 500 óra művészetet fog 

produkálni, és igazolni fogom tudni, hogy nemzeti alaptanterv konform. Igazolni tudom, hogy 

ezeknek a gyerekeknek az érzelmi intelligencia fejlesztésére az egyetlen lehetőség az iskola, 

hogy a NAT egyenrangú kulcskompetenciái egyikével, az esztétikummal találkozzanak, de 

mondom: ezt csak akkor fogom megcsinálni, ha te a te alternatívádat megcsinálod, és majd 

kiderül, hogy ez is a NAT-nak megfelelő, és az is a NAT-nak megfelelő. Itt jön Karlovitz 

Jánosnak a válaszom – eddig Szilágyinak válaszoltam -, hogy az egész mostani vita arról 

szólt, hogy jó a NAT, mert arról szól a NAT, hogy azok a tantervi elképzelések, azok az 

iskolaképek, ha úgy tetszik, amelyek a nagy magyar közoktatásban jelen vannak, és nem 

alkotmányellenes értékeket és célokat akarnak közvetíteni, azok bele tudnak terpeszkedni 

ebbe a nemzeti alaptantervbe, bele tud terpeszkedni – minden berzenkedésünk ellenére – a 

Nemzeti Tankönyvkiadó jól felszerelt, jó középosztályú gyerekeket vizionáló iskolaképe is a 

nemzeti alaptantervbe, és bele tud helyezkedni az ózdi füzet nélkül járó szakiskolások 

számára készült kerettanterv is a nemzeti alaptantervbe. 

Ha ezt a küldetést itt a NAT be tudja teljesíteni, tehát ebben nemzeti, hogy integrálja 

azokat a tantervelméleti és pedagógiai elképzeléseket, amelyek a mai Magyarországon – még 

egyszer mondom: az alkotmányos és törvényes rend keretei között – működnek, akkor a NAT 

betölti hivatását. Azt hiszem, ebben Karlovitz Jánossal egyet is értettünk, ő is így gondolta a 

dolgot. 

Még egyszer mondom: a kerettantervi bizottság a szakértők munkájára támaszkodva, a 

referensek munkájára támaszkodva a ma tárgyalt mind a négy kerettantervre nem azt mondta, 

hogy jó vagy nem jó – ha úgy tetszik, szorgalmi feladat volt, hogy itt morfondíroztunk 

bizonyos dolgokon -, hanem azt mondta, hogy a kerettantervi rendeletnek megfelelően 

elkészült kerettanterv műfajú dokumentum, tartalmában pedig olyan, hogy a nemzeti 

alaptanterv 2007-ben foglalt fejlesztési feladatok teljesíthetők általa.  

Ezért az utolsó szó jogán kérem, hogy az OKNT a kerettantervi bizottság javaslatait 

támogassa. Egyébként nekem is van összeférhetetlenségi megnyilvánulásom, hogy a Nemzeti 

Tankönyvkiadó kerettantervében lektorként működtem közre, tehát ott nem fogok szavazni. 

Vilmosnak is van egy ilyen bejelentése. De ez majd tükröződik a szavazáson. 

 

ELNÖK: Kérdésként teszem fel, hogy együtt szavazzunk-e. (Dr. Mihály Ottó: Külön-

külön.) 

 

DR. SZILÁGYI JÁNOS: Egyetlenegy mondatot szólnék. Azt szeretném mondani, 

hogy én legalábbis magammal kapcsolatban jó szándékkal és korrekt szakmai álláspontot 
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kívántam képviselni, és ezt feltételezem minden vitapartnerről, amiben nem értünk egyet, és 

azt gondolom, hogy ez a demokratikusvitának egy alapeleme.  

Ha ez egy NAT-kerettanterv egyébként, akkor ne fogjuk fel úgy, hogy ez kőbe van 

vésve, és ezen nem lehet egy icipicit változtatni. Én azért fogalmaztam meg ezeket a 

javaslatokat, hogy vannak apró dolgok, amelyeken lehetne korrigálni. 

Ha változtatás nélkül kerül jóváhagyásra, akkor én nem tudok igennel szavazni. Tehát 

ebben az esetben azt szeretném kérni, hogy akkor külön szavazzunk, mert akkor én nemmel 

fogok szavazni, ha ez változtatás nélkül, semmiféle finomabb, apróbb korrekciókat nem kíván 

esetleg megszívlelni és figyelembe venni. Ez lenne a kérésem. 

 

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Szeretném nyomatékosítani, hogy a kerettantervi 

bizottságnak az a javaslata, hogy ez a kerettantervi bizottság által véleményezett, javítani kért 

szöveg az OKNT-ben úgy kerüljön szavazásra, hogy kihirdetésre. Ez azt jelenti, hogy Szilágyi 

igazgató úr nyilván bejelentette, hogy ellene fog szavazni, ez teljesen rendben van, csak nem 

gondolom, hogy az OKNT azt a javaslatot tegye, hogy adjuk vissza javításra. Úgy tudom, ez 

egyébként nem kompetenciája az OKNT-nek, ez a kerettantervi bizottság kompetenciája volt, 

és ezzel éltünk. 

 

ELNÖK: Vass Vilmos, majd Brassói Sándor! 

 

DR. VASS VILMOS: Nekem szintén van egy bejelentenivalóm. Az előrehozott 

szakiskolai szakképzés közismereti kerettantervénél nem fogok szavazni, mert az egyik 

lektora voltam. Köszönöm. 

 

ELNÖK: Lassan alig maradunk, akik szavazunk. (Dr. Vass Vilmos: Egyenként 

szavazunk?) Persze. 

 

BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető-helyettes: Trencsényi úr szerintem kiadást akart 

mondani, nem kihirdetést. (Dr. Trencsényi László: Igen, köszönöm szépen.) 

A másik, amit Szilágyi úr mondott, tehát megint az a dilemma, ami előkerült a mai nap 

folyamán már egyszer, csak jelzem, hogy a tárca éppen a mai napon küldi ki államigazgatási 

egyeztetésre ezt az anyagot, ami itt volt. Ami ide tartozó, a szakiskolai kerettantervről 

beszélek. Ezt nyilván meg fogja kapni egy csomó szervezet, a kamarák, és így tovább. Tehát 

itt most nyugodtan szavazhat az OKNT, hogy csak ezt támogatja, a szakképzéstől kezdve 

mindenhonnan fognak jönni észrevételek rá. Akkor mit tehetünk egy ilyen esetben? Hozzuk 

újra vissza, miután bizonyos ugyanilyen jogosítvánnyal rendelkező szervezetek kértek 

valamit? 

Nyilván ez egy miniszteri rendelet, ezt majd a miniszter fogja mérlegelni, hogy ezek 

közül mit vesz be, és mit nem vesz be. Úgyhogy az OKNT ilyen értelemben nyilván javaslatot 

tehet arra, hogy csak ezen a módon ért vele egyet, ez minket nem zavar, de ez nem is köti a 

minisztériumot, legalábbis arra, hogy ne változtasson rajta esetleg, ha úgy látja indokát. 

 

ELNÖK: Tehát egyenként fogunk szavazni. Majdnem sztereotípiaként tér vissza 

minden kerettantervnél, hogy akkor javasolja a referens, ha az észrevételek korrigáltattak. 

Nyilván a kerettantervi bizottság több helyen szó szerint le is írja, hogy ezek megtörténtek. Az 

a határozati javaslat hangzott el, hogy egyenként foglaljon állást az Országos Köznevelési 

Tanács, hogy a kerettantervi bizottság előterjesztését támogatja vagy nem. 
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DR. SZILÁGYI JÁNOS: Nekem csak az előrehozottal kapcsolatban van, ezért külön 

kérem. 

 

DR. SZEBEDY TAS: Mindegyikről egyenként szavazunk. 

 

ELNÖK: Jó. Tehát az első kerettanterv a Playschool kerettanterv, azzal a 

megszövegezéssel, amit az előbb mondtam, aki elfogadja a kerettantervi bizottság javítások 

elfogadására és jóváhagyásra vonatkozó javaslatát, az szavazzon! (Szavazás.) 15 igen. Volt-e 

ellenszavazat? (Szavazás.) 1 ellene. Volt-e tartózkodás? (Szavazás.) 1 tartózkodás. 

Most nem tudom, hogyan kell kezelnem azt a stiláris differenciát, hogy nem 

tartózkodott, de nem szavazott. (Dr. Szebedy Tas: Olyan, mintha nem lenne itt.) 

A következő a Dobbantó kerettanterv. Ugyanaz a kérdés, aki a beterjesztett javaslatot, 

a kerettantervi bizottságét elfogadja, az emelje fel a kezét! (Szavazás.) 14 igen. Aki nem 

fogadta el? (Nincs jelzés.) Aki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás. Az érintettek pedig 

nem szavaztak. 

A Nemzeti Tankönyvkiadó kerettanterve. Aki igen, kérem, emelje fel a kezét! 

(Szavazás.) 14 igen. Aki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás. 

Az utolsó forduló az előrehozott szakiskolai szakképzés kerettanterve. Aki igennel 

szavaz, kérem, jelezze! (Szavazás.) 12 igen. Ki nem ért egyet? (Szavazás.) 1 nem. Ki 

tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás. Ketten pedig nem szavaztak. 

Lezárhatom ezt a napirendet? (Többen: Igen.) Akkor 5 perc szünetet rendelek el. 

 

(Szünet: 12.10 órától 12.15 óráig) 

 

DR. SZEBEDY TAS: Kedves Kollégák! Megfogyva bár, de törve nem, folytatnánk a 

témakört, és egy bizottság egy rövid, közbevetett ülésről egy picit késve vissza fog térni, tehát 

még néggyel többen leszünk az esetleges döntéshez. Kérjük, hogy akkor kezdhessük meg a 

tanév rendjéről szóló rendelettel kapcsolatos vitát. 

 

ELNÖK: Kérdések vannak-e a tanév rendjéről szóló rendelethez? 

 

DR. NAHALKA ISTVÁN: Két kérdésem lenne. Nagyon konkrétan, és elnézést, ha 

csak a saját tudatlanságom van benne. Az országos méréssel és értékeléssel kapcsolatban 

szeretném megkérdezni, hogy a képességszint határait mi határozza meg? Hogyan működik ez 

a dolog? Nem feltétlenül abszolút részletes választ kérek, csak hogy körülbelül mi az alapja 

ennek?  

A másik az, hogy a közoktatási törvény 99. §-ának a (7) bekezdését megnéztem, és ott 

az szerepel, hogy ha egy iskola az országos mérés-értékelés eredményei szerint nem éri el a 

jogszabályban meghatározott minimumot, akkor történnek azok a dolgok, amelyek le vannak 

írva ebben a bekezdésben. Melyik jogszabály határozza ezt meg, mert ha ez, akkor nem értem 

a kapcsolatot. 

 

ELNÖK: További kérdés? 

 

GÖRBE LÁSZLÓ: A szünetek kapcsán van elég nehéz helyzet, mert Húsvét egészen 

kitolódik, április 24-én van Húsvét, és utána 3 nap van csak a jelenlegi szabály szerint a 

ballagás előtt a tizenkettedikeseknél. Nem lehetne-e előbbre tolni, hogy kedden már 

tanítsunk? Tehát hogy 20-25-ig legyen a tavaszi szünet. 
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ELNÖK: További kérdés? Szenes György! 

 

DR. SZENES GYÖRGY: Brassói Sanyi már tudja, hogy meg fogom kérdezni, mert 

tavaly is, tavalyelőtt is, minden évben megkérdezem, hogy mikor fogunk elérni ahhoz a 

szerintem áldott állapothoz, amikor a szakmai tanulmányi versenyeket is akkor hirdetik meg, 

amikor meg kell hirdetni, és nem október 29-én jelenik meg a szakmai tanulmányi verseny. 

Tudom, hogy nem ti vagytok sárosak ebben, csak mint a minisztérium képviselőihez szólok, 

mert azt írja a 7. § a tanulmányi versenyek tekintetében, hogy az iskola munkatervében 

határozza meg azokat a tanulmányi versenyeket, amelyekre felkészíti a tanulókat. Ez van a 2. 

pontjában, és a 4. pontban pedig azt írja, hogy 2010. október 29-éig hirdetik meg, a 

munkatervet az iskolák pedig elfogadják augusztus 31-én vagy szeptember 1-jén, vagy 

szeptember 15-én, mindegy, hogy mikor. Tehát a jogszabály két pontja homlokegyenest 

ellentétes egymással, és nem látom ma sem semmilyen indokát, hogy a szakminisztériumok 

miért nem képesek ezt pontosan ugyanúgy meghirdetni, mint minden más többi versenyt. 

Mint amit az OKM meghirdet természetesen. Ez egy dicséret volt. 

Csak azt szeretném, hogy próbáljátok képviselni ezt a dolgot, mert teljesen abnormális. 

Köszönöm szépen. 

 

GÖRBE LÁSZLÓ: A 8. oldalon a 3. pontban szeretném megkérdezni, hogy jól értem-

e, hogy ott arról van szó, hogy ha valami miatt nem tudjuk megtartani a 182 órát – most annyi 

lesz a tanév – (Dr. Szenes György: 181. – Brassói Sándor: Attól függ, hogy hol. – Dr. Szenes 

György: A középiskolában 181.) -, akkor le lehet zárni a tanévet, és a következő tanévben kell 

a kieső napokat megtartani, mintha az lenne benne. (Brassói Sándor: Most az 1. §-ról 

beszélünk?) A 8. oldalon az 1. § 3. pont.  

 

ELNÖK: Ugyanez vonatkozik a 4. oldalon az 5. pontra, ahol szintén az van, hogy ha 

az egyik évben nem teljesítik, akkor az elmaradt tanítási napok pótlásáról a következő évben 

kell gondoskodni. Ezt hogy értitek? 

Még egy kérdés, ha már magamhoz ragadtam a szót. A 4. oldalon a 9. pont azt 

javasolja vagy írja elő, hogy az első, második félév lezárását követően 13 munkanapon belül a 

nevelőtestületi értekezleten el kell végezni a munka ellenőrzését, értékelését, hatékonyságának 

vizsgálatát. Van-e erre vonatkozóan valamilyen kritérium, ajánlás vagy rendszer? Mit jelent 

ez, mihez képest hatékony egy iskola? 

 

DR. SZEBEDY TAS: Nekem a 4. oldal 8. §-ánál lenne kérdésem, hogy miért kell 

ennyire előrehozni az első félév zárását, január 14-re. Az adminisztráció és a felvételiknek az 

időszaka ekkor kezdődik meg. Tehát korábban ilyen 20-28-a között volt az első félév vége, 

nem lehetséges-e esetleg visszahozni ezt a korábbi rendszert? Tehát mi az oka, miért kellett 

ezt így előrevenni? Majd lesz javaslat is. 

 

ELNÖK: További kérdés? (Nincs jelzés.) Akkor tisztelettel kérjük a válaszokat. 

 

BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető-helyettes: Tisztelt Tanács! A rendelettervezet 

egy technikai rendelet, tehát nem hoz be új elemeket a korábbi évek gyakorlatához képest 

zömében, de van benne két dolog, amit elmondottam, hogy újítás, és a korábbi évekhez képest 

új elem. 

Az egyik az, hogy nem tartalmaz a tanév rendjéről szóló rendelet most már ettől a 

tervezettől kezdve a körzetközponti jegyzők feladatellátásával kapcsolatos részletszabályokat. 

Erre talán emlékeznek, azért nem, mert a 100/1997-es érettségi szabályzatba tettük át még 
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főszabályként a tavalyi év végén. Ezzel a Tanács is egyetértett. Tehát ettől kezdve ez a 

melléklet nincs benne. Ezt csak mondom. 

A másik, ami egy új elem, és ezt többen is kiemelték, a 2. §-nak ez a bizonyos 5. 

pontja, ami egy új szabályozási elem. Ez arról szól, hogy az iskola számára egyrészt 

megengedi azt a megoldást a javaslat, hogy akkor, ha valami külső oknál fogva, vis maior 

okok, például árvíz, özönvíz, sajnálatos tűzeset, vagy nem készül el az iskola felújítása esetleg 

egy nyári szünet végén, és emiatt csúszik a beruházó, az önkormányzat vagy az építtető, vagy 

országos járvány és egyéb okok miatt az iskola nem tudja a tanévet a meghatározott napokkal 

megszervezni, akkor bizonyos napok hiányoznak. Ami eddig olyan különösebben gondot nem 

okozott, merthogy ezt a tananyagot ilyenkor az iskolák át szokták finoman tolni más napokra, 

és beledolgozták a napi gyakorlatukba, viszont azért voltak jegyzők, akik megkérdezték a 

tárcától azt, hogy ha nem jön ki a 182 nap vagy 181 nap, ami a rendeletben szerepel, akkor 

most kiadható-e a bizonyítvány a gyerekeknek, hiszen ők elvileg nem teljesítették a 

rendeletben előírt feltételeket. Ez például egy sztrájk esetén, amikor adott esetben nem tudnak 

a gyerekek közlekedni vagy egy járványnál, amikor a tisztiorvos elrendeli egy adott körzetben 

ezeknek a közösségi helyeknek a bezárását, akkor ezek reális problémákat jelenthetnek. 

Ezekről a problémákról egyébként a közoktatási törvény ad rendelkezést, hiszen itt be 

is hivatkozzuk, hogy az 52. §, aminek alapján az intézmény fenntartója, illetve a jegyző vagy a 

főjegyző a tanév rendjében a munkaszüneti napokra, szombatokra figyelemmel meg kell 

szervezni az oktatásban az elmaradt napok pótlását. Ez általában nem okoz gondot, de ha 

mégis valahol egy ilyen vis maior eset lép fel, megpróbáltunk egy ilyen szabályt betenni, ami 

az iskola számára egy olyan lehetőség, aminek alapján az elmaradt tananyagot kvázi 

lehetősége van áttenni a következő tanévre. 

Most itt mi a szövegen, ami itt önök előtt van, már tervezünk változtatni, pont kedden 

a Közoktatás-politikai Tanácsnak voltak ezzel kapcsolatban javaslatai, ők a tanítási napok 

pótlását fájlalták, hogy az átmenjen a következő évre, ezért javaslatuk szerint az lesz, hogy az 

iskola indokolt esetben gondoskodik az elmaradt tananyag 2011-2012-es tanévben történő 

átadásáról. Tehát ez az iskola számára egy további lehetőség, hogy pedagógiai eszközökkel 

ezt az elmaradt tananyagot pótolja, amennyiben szükséges. Mondom még egyszer: ez nem 

szokott gondot okozni az intézményeknek eddig sem, merthogy ezt megoldották, tehát 

ledokumentálták, nyilván meg is szervezték ezeket az órákat, meg is tanították a tananyagot 

alaposan, többletidőben. De ez a jogszabály erről szól, tehát csak hogy értelmezzem. Ez az 

egyik. 

A másik, ami itt felmerült Nahalka István által a méréssel kapcsolatban. Itt 

emlékeztetek arra, hogy a 3/2009-es OM-rendelet az, ami a közoktatás minőségbiztosításáról 

szól, és ebbe a rendeletbe építettük bele még 2006-ban, még akkor a Közoktatási Értékelési 

Tanács elődje, a Nemzeti Közoktatási Értékelési Tanácsnak a munkájának a következtében 

létrehozott tartalmi kereteket. Tehát ez a rendelet tartalmaz egy mellékletet, elég 

terjedelmesen leírja azt, hogy a szövegértés és a matematika vonatkozásában milyen 

képességszintek vannak, milyen kompetenciaterületek, hogyan kell elkészíteni magát a 

mérőeszközt, úgyhogy ez a fajta képességszint ezzel a tartalmi kerettel szorosan összefügg. 

Ezeket annak idején meg is tárgyalta ez a Tanács, és el is fogadta, úgyhogy a tanév rendjébe 

ezek 2007 óta kerülnek bele mellékletként, és ezzel a melléklettel, ami itt is megtalálható 

hátul, bemutatjuk azt, hogy az egyes évfolyamokon matematikából, szövegértésből az 500-as 

skálán számított képességpontok vonatkozásában az 1-es szint, 2-es szint, 3-as szint, 4-es 

szint, 5-ös szint hány pontra áll be. Ez az, amit az országos mérés alapján az Oktatási Hivatal 

számít, és a mindenki számára hozzáférhető országos jelentések fenn vannak a Hivatal 

honlapján és mindenki meg tudja tekinteni a sajátját, most már az egyes tanuló is a saját 

eredményeit. Ezek ebbe a beskálázási rendszerbe illeszkednek. 
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Ami itt még látszik, és ezt Nahalka István jól látta, hogy van a törvényben, a 99. §-ban 

ez a bizonyos rendelkezés, hogy amennyiben az iskola nem éri el a jogszabályban 

meghatározott képességszintet, itt rendelkezik is a jogszabály erről, hiszen ennek a 

rendelettervezetnek a 9. §-a ki is mondja azt, hogy a közoktatási törvény 99. § (7) bekezdése 

szerint meghatározott minimumot, képességszintet a 4. számú melléklet tartalmazza. Nyilván 

itt az 1-es szint és az 1-es szint alatti az, ami a törvényi összhanggal megteremtődik, és azok 

az iskolák, amelyek nem érik el az 1-es szintet vagy az alatt teljesítenek, ezek esetében van ez 

a bizonyos felhívási kötelezettség. Ez most gyakorlatilag 2-3 éve így működik. (Dr. Nahalka 

István: Ez a szövegből nem derül ki.) De ha a 2/2002-essel összenézem, akkor igen. Ott az 

rendelkezik a képességszintekről, tehát így együtt kell nézni a három jogszabályt. Ugyanis 

nem tudjuk idézni a törvényi rendelkezést direktben a rendeletben, ez jogalkotási elv, emiatt 

sajnos, bekövetkezik az a helyzet, hogy az embernek egymás mellé kell tenni a magasabb 

rendű és az alacsonyabb rendű jogszabályt, hogy esetleg egy részében az azonosságot 

feltételezze. Ha mi be akarjuk idézni mindig a magasabb szintűt, akkor az IRM-nek szokásos 

gyakorlata, rögtön a jogalkotásról szóló rendeletére hivatkozik, hogy ez rögtön vétóz. 

Szenes úr felvetésére: természetesen ezzel messzemenően egyetértek. Ezt mindig, az 

előző években is a szociális tárca szokta jelezni, hogy az érintett minisztériumok, tehát nem az 

OKM, hanem a többi szakképesítésért felelős tárca ezt nem tudja még ekkor biztosan, nem 

tudja közzétenni, és emiatt ez a rendelkezés születik meg, ami egyfajta csúszást jelent. Ez nem 

szerencsés. Jelezzük megint feléjük, tehát megpróbáljuk azért ezt a dolgot kezelni. 

Ettől függetlenül azért az iskolák kezelik, mert felveszik a kapcsolatot kínnal-

keservvel az érintett szaktárcával, és követik az adott versenyszervezést, hogy valóban az a 

szakmai verseny meg lesz-e szervezve, igen, körülbelül mikor, és akkor beírják az ütemtervbe. 

Egyébként megjegyzem, hogy be lehet írni, hiszen attól ő még puha szabályokat bele tud tenni 

az éves működésébe, hogy a versenytoborzás, az első forduló, és beír egy tág intervallumot. 

Tehát ez kezelhető. Azzal egyetértek, hogy jobb lenne, ha már pontosan ez a közzététel 

esetleg augusztus végén megtörténne és akkor nem okozna gondot, de ez nem az OKM 

kompetenciája. 

A tanév rendjében lévő határnapokkal kapcsolatban is több javaslat érkezett a 

szakszervezettől, az önkormányzati oldaltól és a szülői oldaltól. Nagyon jó ez mindig, mert 

ezek nem mindig egyeznek egymással, tehát a tárca részére egy bizonyos szabadságfokot 

engednek ezután, hogy akkor eldöntse, hogy hogyan oldja meg ezt a kompromisszumot. Úgy 

voltunk ezzel a tervezetben, hogy a tavaszi szünetre nagyjából láthatóan kevesebb nap jutott, a 

téli szünet viszonylag testesebb, tehát hosszabb, és az őszi is viszonylag, szerintem a 

gyakorlathoz illeszkedően majdnem kiad egy hetet. Itt több olyan javaslat született, amiben 

úgy döntöttünk, hogy a meglévő anyagban, ami benne van, itt változtatnánk rajta, a téli 

szünetet inkább december 22 és január 2 közé tennénk, tehát előrébb hoznánk. Itt az volt a KT 

javaslata, hogy ne legyen tört hét, tehát ne legyen olyan, hogy hétfőn még a gyerekek nem 

jönnek, és kedden kezdik az iskolát, ezért inkább jöjjenek hétfőn. Ebben nagyjából egységes 

vélemény alakult ki. Ez részünkre nem okoz problémát, pedagógiailag helyesebb és jobb, 

hogy hétfőn kezdenek a gyerekek, és akkor így nem december 23-ától lenne a szünet, hanem 

22-étől, és január 2-áig tartana. Tehát csak jelzem, hogy ezt mi valószínűleg örömmel 

befogadjuk. 

Felmerült az, hogy az őszi szünetből is egy napot vegyünk el és tegyük át a tavaszi 

szünethez, tehát ott a napokban megpróbálunk kompromisszumra jutni, amit Görbe úr 

mondott, az szerintem ezzel befogadható, tehát nem okoz problémát. Tudva azt persze, hogy 

alapszabályként az működik, hogy az iskolavezetőnek természetesen lehetősége van a 

határnapokon túl is a szünet napjait megváltoztatni, megnyújtani a szünetet, sőt egyéb 
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napokban is kiadni, tehát ez egyébként helyi szinten nem szokott problémát okozni, mert az 

iskolavezetők ezt azért saját hatáskörben rugalmasan tudják értelmezni. 

Ami még itt felmerülő kérdés: a Szebedy Tas által felvetett kérdés, hogy az 1. § (8) 

mentén, hogy meddig tartanak a félévek. Igen, ez egy jogos felvetés, hogy előrébb jön ezzel az 

első félév zárása, de ennek oka van. Idén is így van egyébként, de ennek az oka nagyjából 

annak köszönhető, hogy ha megnézzük az érettségi időszakot, az érettségi időszak kvázi 

mintegy meghatároz azért egy olyan határnapot, amelyiken túl már nem tudunk a középfokú 

felvételi eljárással tervezni. A középiskolák számára az, hogy az érettségi mikor kezdődik, 

előtte le kell zárni, be kell iskolázni, a középfokú felvételi eljárás szabályai pedig viszonylag 

részletesen le vannak írva a 11/1994-esben, és ebből az látszik, hogy nagyon sok olyan szülői 

és gyerekérdek épül be a rendeletbe, hogy megteremti azt a lehetőséget, hogy a sorrendet lehet 

módosítani, ezen lehet változtatni, az iskola a központi rendszerrel kommunikál, plusz a 6- és 

8-évfolyamosoknak még be kell tenni elé az írásbelijét. Itt van a probléma, hogy az nem lenne 

elegáns, hogy a gyerekek úgy írják meg a 6- és 8-évfolyamosokba jelentkező gyerekek a 

központi írásbelit, hogy még nincs nekik a félév lezárva. Tehát emiatt még az érettségi elé is 

be kell tenni a középfokú egész eljárásrendjét, abban benne kell hagyni ezeket az egyeztetési 

időpontokat, plusz még elé be kell tenni a 6- és 8-évfolyamosok központi írásbelijét, hogy 

utána tudjanak jelentkezni a normál eljárásban a gyerekek. Ez sajnos, azt jelenti, hogy lejön 

előre, egészen január 16-ig, mert ha megnézed, akkor gyakorlatilag rögtön utána kezdődik a 

hétvégén már a középfokú eljárás a 6- és 8-évfolyamosban. Tehát itt vagy azt tesszük, hogy 

kiveszünk szülői és tanulói jogokat, hogy nem engedjük meg, hogy változtasson a sorrenden, 

kevesebb napot adunk az iskoláknak, hogy javítsanak, és akkor besűrűsítjük a középfokú 

eljárást, az nem lenne jó, mert az egy további, elég megterhelő lenne mindenki számára. 

Tehát ez most azzal jár, hogy a két félév nagyjából azonos hosszúvá kezd alakulni, ami 

nem azt jelenti, mint korábban, hogy egy hosszú első félév és egy rövidebb második, hanem 

nagyjából próbáltuk egyenletesen kihozni. Ez a jövő évben változhat egyébként, hiszen attól 

függ, hogy az érettségi és a szünetek hogyan illeszkednek, ez talán megoldható. Most erre 

nem látunk reális lehetőséget, bár értem a problémát és elfogadom. 

Volt még Loránd tanár úr felvetése az 1. § (9)-eshez, ez a hatékonyságvizsgálat. ez egy 

teljesen jó kérdés, hiszen ha megnézzük, hogy a közoktatás hatékonysága mit jelent, akkor 

erről tényleg iszonyatos mennyiségű könyvtárakat lehet megtölteni, és ha megnézzük az 

OECD 2005-ös elemzését, amiről Lannert Juditék csináltak még az OKI-ban egy ilyen nagy 

összefoglaló kötetet, hogy a közoktatás értékelése, a közoktatás hatékonysága, abból kiderül, 

hogy a közoktatás hatékonyságára nincsenek ilyen egyértelmű definíciók és letisztázott 

fogalmak. Ez egy nagyon bonyolult kérdés, sokoldalúan lehet megközelíteni. Itt az iskolára 

bízza a jogalkotó. Tehát azt mondjuk, hogy próbálja meg az iskola – nyilván a fenntartóval 

együtt – az összes tényezőre figyelemmel ezt értelmezni. Ehhez azért kapnak az iskolák 

támpontot, hiszen ha megnézzük azt, hogy a kompetenciamérésekhez kapcsolódóan 

gyakorlatilag 2,5 milliárd forintot kaptak az iskolák fenntartói az elmúlt három évben, hogy 

ilyen hatékonysági elemzéseket csináljanak, és megtanulják azt, hogy hogyan lehet a 

hozzáadott értékre, a családokból hozott értékre számolni hatékonysági elveket, akkor ez azért 

most már nem egy olyan távoli feladat számukra, azt gondolom. Nyilván sokféleképpen 

fogják értelmezni. 

Tehát világos választ nem tudok erre adni, nincs rá egyértelmű definíció, hogy 

hatékony az, ami, ezt majd értékelik. Nyilván másként fogja értékelni egy olyan iskola, ahol 

nagyon szerény önkormányzati feltételek között, nagyon komoly hátrányos helyzetű 

gyerektömeggel, gyengén felkészült pedagógusokkal kell az eredményeket értelmezni, mint 

egy másik iskola, ahol tényleg az erőforrások bőséggel rendelkezésre állnak, és megvan a 
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szaktudás is. Tehát erre az a válaszom, hogy ezt a definíciót, hogy mi az, hogy hatékonyság, 

ezt itt rábízzuk az intézményre.  

Azt hiszem, válaszoltam minden kérdésre. 

 

BARLAI RÓBERTNÉ: Bocsánat, én azt szeretném kérdezni, hogy Jánostól hallottam, 

és csak megerősíteném, hogy nagyon késő az országos kompetenciamérésre ez a május 25-e. 

Tehát ezt folyamatosan jelzik a pedagógusok, hogy már nagyon fáradtak a gyerekek, nagyon 

kifelé mennek, pláne a nyolcadikosok. Ezt nem lehetne egy kicsit előrébb hozni? És 

hasonlóan a mérésről való visszacsatolást is, mert ez is most érkezett meg. Lehet, hogy most 

már nem lehet, de a jövőben gondolkodjunk azon, hogy hogyan lehet ezt egy aktívabb 

időszakra hozni, egyrészt magát a mérést is, és a visszacsatolást is. 

 

BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető-helyettes: Ez azért kettős dolog, mert a mérés 

nem véletlenül van ott. Ugyanis mér egy kétéves szakaszt. Tehát minél korábbra hozom, annál 

inkább kiesnek bizonyos tanítandó anyagok és olyan készségek, amelyeket az iskola 

egyébként akkor fog megtanítani, hiszen azért a májusi időszakban az iskoláknak tanítani kell, 

mert június 14-éig tart a tanév. Persze nyár lehet, és meleg lehet, és közeledünk az év végéhez, 

ez jogos egyik oldalon, de ez majdnem egy hónappal és egy héttel van előtte. Akkor pedig 

előrecsúszunk, tehát belefutunk az érettségibe. 

Tehát itt kettős szorítás van. Ha előrébb hozom, akkor mögötte van egy olyan időszak, 

amit már nem tudunk vizsgálni, tehát nem a tananyagot vagy a kompetenciákat mérem, 

másrészt beleviszem az érettségibe. Ez a középiskoláknál már nem lesz egy kedves dolog, 

egyébként szerintem ez zavarja őket ilyen szinten, ez mindig egy dilemma. 

A másik, amit Kati mondott, hogy előbb kijavítani. Ez azt jelenti, hogy itt van durván 

300 ezer gyerek dolgozata. Tehát ehhez komoly erőforrás és idő kell. Így éppen hogy végez 

vele a hivatal, úgy, hogy rengeteg kódolót kér fel. Egyébként megoldható nagyon egyszerűen, 

ha az iskolák kijavítják maguk és gyakorlatilag egy héten belül megoldható. (Barlai Róbertné: 

Van, amelyik meg is csinálja!) Tudom, hogy van, aki megcsinálja, de akkor az a kérdés, hogy 

ez mennyire szakszerű, és tényleg úgy van-e. Megtehetik, ez egy dilemma, ehhez sokkal több 

erőforrás kell, és nem tudom, megéri-e. 

 

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Már hozzászólni is szabad? 

 

ELNÖK: Igen. 

 

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Feri, a te kérdésedre én Sándort megtámogatnám, 

szerintem ez a 9. pontot vígan magyarázza az intézményi minőségirányítási program, amelyik 

elfogadott dokumentuma az intézménynek, a fenntartóval egyeztetett. Ha ők ott nem szóltak, 

hogy mit tekintenek hatékonysági kritériumnak, akkor nézzék meg magukat. Tehát itt a 

dolognak van ilyen szempontból szakszerű legitimitása. 

A másik, Sándor mondta, én örülök a KT rugalmasságának, hogy nem a napot kell 

pótolni, hanem a tananyagot. Isten óvja a tanügyigazgatást, hogy a tananyag átadása kifejezést 

használja, ezt a kifejezést egyszer már megfúrtuk, mert akkor a dolog megoldható, átadom a 

tananyagot kulacsban a gyereknek, és akkor a dolog el van intézve. Tehát a tananyag 

feldolgozása minimum, az elsajátíttatás nagyon csúnya kifejezés, de talán a „feldolgozás” 

kifejezi azt a dolgot, amiről szó van. 

Részletkérdés, de mondanám, ugyanitt a 4. oldalon, a kiskorú tanuló esetén a 

jogszabály most csak a szülő értesítését írja elő kötelezőként. Azért egy „is”-t beletennék, 

mert azért a tanulókat se árt, ha értesítjük, miért apukától tudja meg a gyerek, a pofonok 
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mértékéből, hogy hányast kapott? Tehát értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket 

is az első félévben elért tanulmányi eredményekről, azt hiszem, hogy ez így korrekt egy 

gyerekközpontú iskolában. 

És itt már Görbe László feszegette ezt az iskolaszéket a 9. pontban, hogy kinek kell 

küldeni, mert iskolaszék most vagy van, vagy nincs, több van, mint Laci gondolná, de akkor 

az iskolaszékeknek, vagy ennek hiányában – valahogy így van ez a törvényben is – az illetékes 

szülői szervezetnek, hiszen sok funkciót átvállalhat a szülői szervezet is. És ez a pótlás 

időben, itt kezdődött a beszélgetésünk, hogy Laci jelezte úgyszintén a 8. oldalon, ott szerintem 

el van írva az évszám, ez a 8. oldal 3-as, hogy az iskola az elmaradt tanítási napok pótlásáról a 

2010/11-es tanítási évben köteles gondoskodni, hiszen a dolognak az a szelleme, hogy a 

következő tanévben gondoskodjon. (Brassói Sándor: Nincs elírva, el fogom mondani.) Nincs 

elírva? Jó. 

De amiért szót kérek, és amiért írtam már egyszer az OKNT-nek egy bánatos 

körlevelet is, ez az OKTV. Úgy gondolom, hogy mind a dráma OKTV ügyeinek képviselői, 

mind az OKNT ebben az ügyben korrekten jártak el, és olyan időpontban foglaltunk állást, és 

a dráma iránt elkötelezett szakemberek pedig végrehajtották a minisztérium kérését, hogy két 

évig próbafutamokat végezzenek az OKTV-vel, úgyhogy én abszolút inkorrekt dolognak 

tartom - nem tudom szebben mondani -, ha a dráma a 2010-es tanévben kimaradna az OKTV-

ből. Tudom, hogy Szüdi államtitkár úr a drámapedagógusoknak azt a levelet írta, hogy de 

hiszen költségvetési moratóriumot foglalt el a kormány, tehát új feladatot nem lehet már 

finanszírozni. Én ezt úgy gondolom áthidalhatónak, hogy az itt felsorolt listáról most az 

egyszer bármelyik más OKTV-t – bocsánat, matematikából három van, bocsássanak meg a 

jelen lévő matematikusok, nem görbül meg a világ gyémánttengelye, ha egyszer a matematika 

III. kategória egy tanévben kimarad, vagy egye fene, a biológia II. kategória, mert miért pont a 

dráma marad ki? Ha a nemzeti alaptantervben foglalt műveltségi… (Dr. Mihály Ottó: 

Megszerzett jogok azok!) De azt gondolom, hogy ha a zsűri két pogácsával kevesebbet kap 

ennyi OKTV-n, akkor a dráma OKTV költségei is előteremthetők, nem olyan nagy költség az, 

a számítások szerint 500 ezer forint és 1 millió forint közé esik a dráma OKTV lebonyolítási 

költsége. 

Tehát kérem az OKNT-t, hogy a múltkori szomorú levelemet karolja fel, és kérem a 

minisztériumot, hogy a társadalmi béke kedvéért a dráma OKTV-t tegye be a meghirdetett 

versenyelemek közé, miközben a bűnmegelőzési, az iskola biztonságáért bizottság állandóan 

arról zeng, hogy a dráma kezelni tudja ezeket a problémákat, netán jobban, mint a francia 

nyelv II. kategória. Köszönöm szépen. 

 

ELNÖK: Bocsánat, nekem még egy pótlólagos kérdésem van Brassói Sándorhoz. A 3. 

§ az 5. oldalon azt mondja, hogy egy tanítás nélküli munkanap programjáról a nevelőtestület 

véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni. Nem világos 

számomra ez a vélemény kikérésével kapcsolatos ügy. Tehát azt jelenti-e, hogy vétójoga van a 

nevelőtestületnek, ha olyan programot terjesztenek… (Dr. Mihály Ottó: Véleményezési!)… 

tehát a nevelőtestület véleményével ellentétesen is be lehet terjeszteni a 

diákönkormányzatnak… (Dr. Trencsényi László: Próbálják meg!) Ha van hozzá merszük! 

(Derültség.) 

 

DR. MIHÁLY OTTÓ: De jogilag ez azt jelenti, hogy ők döntenek. 

 

DR. SZEBEDY TAS: Bocsánat, Laci javaslatát én is erősíteni szeretném, hasonló 

indokokkal, de nekem egy malíciózus megjegyzésem lenne, hogy a szlovák nyelvi versenyben 

minden évben mindig a szlovák gimnázium tanulói nyerik meg az összes szlovák versenyt az 
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összes kategóriában. Ha ebből valamelyik kategória nem lenne, de helyette lenne dráma, ami 

az egész országot érintő jelentkezéseket működtetne, egy évben talán ez is kivitelezhető. (Dr. 

Iker János: A matek három kategóriának igen komoly oka van!) 

 

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: A szlováknak is igen komoly oka van. (Dr. Mihály 

Ottó: Most a románokat javasolnám! Ebben az évben a románokat javasolnám! – Derültség.) 

 

DR. SZEBEDY TAS: A szlovák verseny egy gimnáziumnak minden évben több 

kategóriájú versenye, ahol mindig ugyanazok a tanárok és mindig ugyanazok a gyerekek 

nyernek. Talán egyszer meg lehetne kísérelni, hogy egy országos drámaverseny kap helyette 

támogatást. 

 

ELNÖK: Brassói urat kérem, hogy reagáljon! 

 

BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető-helyettes: Ehhez a dátumhoz, amit említettél, ha 

elolvasod a jogszabályt, azért kiderül, hogy itt ez a jövő tanév rendje a mi reményeink szerint 

kihirdetésre kerül májusig, és emiatt ez a 11. §-ban lévő szakasz nem a jövő tanévre 

vonatkozik, hanem ez a rendelet, amikor kihirdetésre kerül, gyakorlatilag tartalmaz egy olyan 

szakaszt, amelyik a jelenleg hatályos 2009/10-es tanév rendjét módosítja egy szakaszon, 

nevezetesen kiegészíti azzal a rendelkezéssel, amiről most beszéltünk, hogy a jövő tanévre 

bekerülne. Nevezetesen, hogy ezt a megengedő passzust, tekintettel arra, hogy itt ebben a 

H1N1, bár most Falus Ferencet hallgatva, talán nem lesz járvány, de ha mégis lesz valahol, 

akkor gondot okozhat, már az idei tanév rendje is ezzel kiegészülne. Tehát ezért a dátumok 

így vannak benne. Ez volt a pontosítás, tehát nincs itt benne zavar. Ez volt még a rendelethez. 

Más nem volt? 

 

DR. SZEBEDY TAS: A dráma. 

 

BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető-helyettes: A drámával kapcsolatban az dráma. 

(Derültség.) Valóban, itt van egyfajta költségvetési döntési moratórium, és a tárca forrásai … 

ezek azért nem egy-két pogácsáról szólnak, hiszen itt egy többlet-kötelezettségvállalásról van 

szó, és a tárcának az volt az álláspontja, hogy nem lép most már ebben a tanévben, nem építi 

be. Most ezt a véleményt tudom tolmácsolni Trencsényi úrnak erre. (Dr. Trencsényi László: 

De tolmácsold!) Én tolmácsolom a feleknek. 

Amire azért még felhívom itt a figyelmet, ami szerintem tudott és látható, de magában 

az érettségi vizsgatárgyak számában azért majd érvényesülni fog jövőre a szűkítés. Tehát itt jó 

néhány vizsgatárgy kiesik a jövő tanévben, érettségi vizsgatárgy. Tehát ez azért fontos, mert a 

2011. évi rendszerekben már nem található benne egy rakás vizsgatárgy, például a 

mozgóképkultúra, dráma és így tovább, merthogy ezeket a felsőoktatási felvételi 

kormányrendelet alapján, ami 2009. április huszonvalahányadikán lépett hatályba, ezek 

alapján már ebből a felsőoktatás nem igényel felvételi, érettségi vizsgát, ezért nem is kerülnek 

a hivatal által megszervezésre. Tehát 25 tárgyra szűkült le ez a kör. (Dr. Iker János: Elég!) 

Igen, sok is.  

 

DR. MIHÁLY OTTÓ: Hadd kérdezzek valamit. Ezt megértettem, csak azt nem értem, 

hogy ez a jövő tanévre is szólni fog. (Brassói Sándor: Ez csak arra szól!) Akkor pedig ott 

hogyan fogják értelmezni ezt a 2010-11-et? Mindig itt ragadtam le. A magyarázatot értem, 

hogy ez azt jelenti, hogy már ebben a tanévben is érvénybe lép.  
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BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető-helyettes: De ott van fölötte a 

zárórendelkezésben, ha elolvasod, benne van, hogy ez a szakasz hatályát veszti gyakorlatilag, 

és emiatt már nem kell értelmezni. Ez a dolog beépül, de amikor a tanév rendje hatályát 

veszti, az ez évi tanév rendje, akkor ez a beépült szakasz is hatályát fogja veszíteni. De utána 

belép a helyére ez a rendelet, szeptembertől már a tanév végigmegy, és ez át tudja szabályozni 

a következő tanévet. Sajnos, ez így van. 

 

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Én kérem az OKNT-t, hogy a dráma OKTV ügyében 

egy szavazással vagy egy határozattal erősítse meg az igényünket, hogy a februári 

álláspontunkat változatlanul fenntartjuk. 

 

DR. MIHÁLY OTTÓ: Tegyük ezt meg szerintem is. 

 

DR. SZENES GYÖRGY: Tehát hogy támogatja az OKNT. 

 

ELNÖK: Tehát ez a szöveg, hogy az OKNT támogatja azt a kérést, hogy a 

drámapedagógia az OKTV listájára felkerüljön. Arra nem tudunk javaslatot tenni, hogy minek 

a helyére. 

 

DR. MIHÁLY OTTÓ: Áttekintik a nemzetközi helyzetet és döntenek. (Derültség.) 

 

ELNÖK: Akkor megszavazzuk? (Szavazás.) Egyhangú. És ezzel együtt a rendeletet is 

elfogadtuk. 

Most következik Renáta, üdvözöljük. Megadom a szót! 

 

DIENES RENÁTA: Köszönöm szépen elnök úrnak. Egy pár szóban összefoglalnám a 

rendeletünk lényegét, mivel ez egy teljesen új rendelet. A közoktatási törvényben két 

felhatalmazás is van az oktatásügyi közvetítői szolgálatra vonatkozó rendeletalkotási 

kötelezettséggel kapcsolatban. Az egyik maga a közvetítői szolgálat tevékenységének az 

eljárásrendje, tehát a közvetítői tevékenység eljárásrendjét szabályozza. Erről szól a 

felhatalmazás. A másik felhatalmazás pedig egy névjegyzék létesítéséről szól, amit az 

oktatásügyi közvetítői szolgálat vezetett volna, és a névjegyzékre olyan közvetítők 

jelentkezhettek volna, akik megfeleltek annak a feltételnek, amit a rendelet meghatároz. 

Sajnálatos módon ezek a felhatalmazó rendelkezések korábban kerültek a közoktatási 

törvénybe, mint ahogy megjelent az a szolgáltatói irányelvnek a törvényi szinten történő 

szabályozása, ami rögzítette, hogy milyen tevékenységeket kell engedélyhez, bejelentéshez, 

illetve egyéb pályázathoz kötni, és a bejelentési formát választotta a tárca a névjegyzékre 

kerülés feltételeként. De az igazságügyi tárca úgy ítélte meg, hogy ebben az esetben ez nem 

lehetséges, hiszen ahhoz, hogy egy ilyen névjegyzéket lehessen vezetni a közvetítők 

tekintetében, több törvényi felhatalmazás kell. Ezt is elkészítette a tárca, de sajnálatos módon 

nem sikerült egy korábbi, a polgári törvénykönyv hatályba léptető törvényében ezt véghez 

vinnünk. Ezért az a szakasz, ami a közoktatási szakértőknél szabályozza, hogy ki lehet 

közoktatási szakértő, az oktatásügyi közvetítőkre vonatkozóan nem kerülhetett be a törvénybe. 

Így a rendelet maga jelen állapotában csak az eljárásrendet szabályozza. 

Szerepel a vezetői összefoglalóban, hogy ennek megfelelően a törvényből 

későbbiekbe, mivel a két törvény egymástól eltérő időpontban került hatályba léptetésre, 

törölni kell a névjegyzékre vonatkozó részeket, felhatalmazásokat. 

Fontos az is, hogy pontosan a névjegyzékkel kapcsolatos változások miatt, ami a 

közoktatási egyeztetésre küldést megelőzően került ki a rendeletből, két-három helyen benne 
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maradt olyan mondat, ami még a névjegyzékre utal, ez a mi hibánk. De természetesen ezt a 

közigazgatási egyeztetést követően korrigálni fogja a tárca. 

Röviden ennyit szerettem volna elmondani, és természetesen a kérdésekre válaszolok. 

 

ELNÖK: Köszönjük. Kérdések? Trencsényi László! 

 

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: A kérdésem az, hogy miért, milyen indokkal bírálta a 

Közoktatás-politikai Tanács keddi ülésén ezt az előterjesztést? Ez némiképpen az 

álláspontomat befolyásolná. Köszönöm szépen. 

 

DR. SZENES GYÖRGY: Nekem egy nagyon egyszerű kérdésem van. Azt értettem, 

hogy itt eléggé konfúz helyzet van a jogszabályok életbe léptetésével, annyit szeretnék még 

hozzátenni, hogy ezeket az iskoláknak már szabályozniuk kellett, mert a törvény ezt már 

előírta számukra, hogy a mediátori tevékenységet valamilyen módon a saját működési 

rendjükben szabályozni kell. 

A kérdés az, hogy az eljárás költsége mennyi? Itt, ha jól emlékszem, a 7. § 7. 

pontjában az eljárás valamilyen költséges eljárás. Én nem olvastam itt, hogy ez valahol benne 

lenne, mindenképpen szabályozni kellene. Lehet, hogy a minimálbérhez kellene kötni, de 

valamihez kötni kellene, hogy ez rendben legyen. 

 

DR. NAHALKA ISTVÁN: Elnézést kérek, mert nem a jogszabály vagy a javaslat 

szövegével kapcsolatban szeretnék kérdést feltenni, hanem ezúttal a vezetői összefoglalóban 

szereplő egy kitétellel. Mi bizonyítja, hogy nőtt a konfliktusok gyakorisága a magyar 

iskolarendszerben? Egy nagyon kényes kérdésről van szó, és jó lenne, ha egy ilyen súlyos 

kijelentés mögött állna valamilyen bizonyíték. 

 

DR. MIHÁLY OTTÓ: Az egyik kérdésemet elvitted, úgyhogy ugyanezt akartam 

kérdezni, mert nekem ez is azon kijelentések, egyre növekvő számú kijelentések közé tartozik, 

amelyek az iskolarendszerrel kapcsolatban olyanokat mondanak, amelyeket ha Józsi bácsi így 

gondolja, akkor rendben van. Én pedig nem így gondolom, rendben van, de körülbelül ennyit 

tudunk ebben az ügyben, mert hacsak nem a médiára gondolnak, amelyben egyre több 

konfliktus jelenik meg, remélem nem, mert akkor az egy embertelenül fél tájékoztató valami. 

Ez lett volna az egyik kérdésem. 

A másik kérdésem, hogy ha nincs ilyen közvetítői lista ebben a dologban, akkor 

praktikusan hogyan tud működni egy ilyen rendszer? Én megértettem ennek a problémáját, itt 

belépett egy olyan dolog, hogy ezt egyszerűbbnek gondolta a minisztérium, hogy ki a 

közvetítő és hogyan lehet listát csinálni, de ma már ezek nem ilyen egyszerűek, minden ilyen 

listához embertelen mennyiségű dolog tartozik. De akkor hogyan fog működni ez a rendszer? 

Még itt Pesten valahogy és nagyobb helyeken el tudom képzelni, hogy valaki ismer valakit, 

aki ilyen közvetítő és beszél vele, hogy gyere már, mert kellene egy közvetítő, de azért az 

ország összes kisiskolájában honnan fognak erről egyáltalán tudni? Ha nem tudható 

hivatalosan, hogy tulajdonképpen hirdetni fogják magukat? 

 

BARLAI RÓBERTNÉ: Azt szeretném kérdezni, hogy kapcsolódik-e ez a szolgálat az 

oktatási jogok biztosának hivatalához, merthogy ő egy csomó olyan konfliktussal foglalkozott, 

foglalkozik. 

 

DR. KARLOVITZ JÁNOS: Az egyetlen kérdésem, hogy van-e adat azért arra, hogy 

körülbelül mennyien vannak - nyilván valamilyen nyilvántartás azért van – ezek a bizonyos 
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közvetítők? Ez egy érdekes dolog. És van-e adat arra, hogy körülbelül ez mibe kerül, az ő 

munkájuk úgy országosan, egy évben? 

 

DR. HADHÁZY TIBOR: Egy nagyon rövid kérdés. Az előző kérdésekből, 

hozzászólásokból is kiderült, illetve az előterjesztésből is érzékelhető volt, hogy egy 

neuralgikus pont a közvetítői lista kérdése, amely pillanatnyilag nem is élő része, ha jól 

értettem ennek, és ha jól olvastam a rendeletnek. Ugyanakkor viszont a rendeletben most is 

szerepel, hogy közvetítő az lehet, akinek felsőfokú végzettsége, illetve mediátor végzettsége 

van. Ezt én készséggel elfogadom, de úgy gondolom, hogy itt olyan közvetítői 

tevékenységeket kell elvégezni, először is nagyon sokféle területen jelenik majd meg a 

közvetítés igénye esetleg, másrészt pedig a közvetítés maga – a mediátori képzettségen túl – 

speciális szakismereteket feltételez véleményem szerint, az adott problémához adekvát módon 

illeszkedő szakismereteket. Tehát nemcsak arról van szó, hogy leül beszélgetni az illetőkkel, 

hanem itt érvek, jogszabályismeret kell, tehát speciális ismeretek kellenek. Úgy gondolom én, 

és ez a rendeletben nem jelent meg még érintőlegesen sem. 

 

ELNÖK: Ha nincs több kérdés, akkor a válaszokat kérjük. 

 

DIENES RENÁTA: Elnézésüket kérem, a bevezetőmből azt a nagyon fontos részt 

kifelejtettem, hogy a változás következtében ez úgy módosult, hogy 2004 óta működik az 

oktatásügyi közvetítő szolgálat, jelenleg is végzi ezt a tevékenységet, többek között ezt a 

tevékenységet is, és ott közvetítői munkát van, aki végez. Tehát azzal, hogy a névjegyzék 

lehetősége kiesik a jogszabály-alkotási nehézségek miatt, így a közvetítő szolgálat közvetlenül 

végezné ezt a tevékenységet. Így megválaszolom azt a kérdést is, hogy ezzel maga az eljárás 

díjtalan lenne. Tehát ez az egyik olyan pont, amit említettem, hogy egy pár mondatrészben a 

névjegyzékes formára utalás benne maradt, mert amikor még a névjegyzékes forma változata 

volt a rendeletnek, akkor a közvetítő egy külső személy lett volna, akit a felek közvetlenül 

megkérnek, felkérnek erre a feladatra, és közvetlenül díjaztak volna, mint ami egyébként az 

összes közvetítői tevékenységnél, akár az igazságügy, akár a büntetőügy területén működik. 

Tehát ez az új koncepció, hogy a szolgálat közvetlenül végzi ezt a tevékenységet. Ami 

tisztázatlan a rendeletben jelenleg – és ez a Közoktatás-politikai Tanács ülésén is felmerült -, 

hogy a szakértő, illetve tolmács esetén ki fizeti, ezt még szükséges pontosítani. 

Az iskolák szabályozásával kapcsolatban, amit Szenes úr említett, itt azért fontos 

felhívni az iskoláknak a fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárásra kellett szabályozást 

rendezniük, de egyébként a közvetítői tevékenységet bármilyen vitás ügyben nem kifejezetten 

csak erre az egy területre kellett. 

Hogy a Közoktatás-politikai Tanács miket kifogásolt, amit Trencsényi úr kérdezett, 

főleg ilyen határidőkre vonatkozott, hogy hosszadalmas az eljárás. Mi úgy tapasztaltuk a többi 

közvetítői tevékenységet tanulmányozva, hogy egy háromhetes időintervallum az optimális 

egy közvetítői tevékenységnél. Például a munkaügyi közvetítésnél ez úgy működik, hogy ha 

három hét alatt le tudja zárni a munkaügyi közvetítő a munkáját, az adott ügyet, 

megállapodást tud a felektől kisajtolni, akkor egy sokkal jobb díjazást kap a közvetítő, míg ha 

több időt vesz igénybe maga a tevékenység, akkor ennek megfelelően csökkentik a díjazását. 

Tehát ezt a háromhetes időintervallumot próbáltuk mi is optimálisnak tekinteni. 

Természetesen ez az ügyektől függően eltérő lehet, tehát mindig az adott ügy határozza meg, 

hogy milyen hosszúságú lehet. 

A másik ilyen neuralgikus pont a KT ülésén a végzettség kérdése volt. Mediátori 

képzést most tudomásunk szerint két egyetem folytat, egy-két éves képzés keretében lehet 

ilyen képzettséget szerezni. Itt elméletileg olyan ismereteket szereznek a mediátorok, ami az 
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IRM által szervezett tanfolyamok, illetve az IRM különböző háttérintézménye által szervezett 

mediációs tanfolyamokon is, pszichológiai és egyéb területekre is kiterjednek ezek. 

Ugyanakkor a Közoktatás-politikai Tanács ülésén is felmerült, hogy a közoktatási ismeretek is 

talán szükségesek ezen a téren. Tehát ezt megkaptuk korábban véleményként. 

Azt gondolom, Mihály úrnak megválaszoltam a második kérdését, ami a szolgálatra 

vonatkozik, hogy ha nincs lista, akkor ki végzi ezt a tevékenységet. 

Az oktatási jogok biztosához nem tartozhat, hiszen ő egy külön rész a minisztériumon 

belül, egy külön intézmény. Tehát az oktatásügyi közvetítő szolgálat jelenleg az Oktatáskutató 

és Fejlesztő Intézeten belül működik, tehát teljesen más keretek között végzi a tevékenységét.  

Azt, hogy mennyien vannak a közvetítők, az igazságügyi közvetítőknek a büntetőügy 

területen van, valamint a munkaügy területén vannak listák, de ott azért másabb és 

szerencsésebb a helyzet, mert az ottani közvetítői tevékenységet törvényi szinten 

szabályozzák. Tehát ez egy rendelet, nincsenek olyan lehetőségeink, mint egy törvényi 

szabályozásnál. Ez valamilyen szinten a lehetőségeinket korlátozza. 

Ezért is adódott az anomália a törvényi felhatalmazás hiányában. 

Hogy mennyibe kerül egy évben, ezt nem tudom megválaszolni, mert a jelenlegi 

feltételek között az OFI költségvetésében áll a forrás rendelkezésre ahhoz, hogy ilyen 

tevékenységet ellásson a szolgálat. Elméletileg a korábbi verzió marad, amikor még 

névjegyzékes formában a felek megbízhattak volna egy közvetítőt, akkor a díjazásban is ők 

állapodhattak volna meg. Tehát a rendelet ezt nem határozta volna meg, hogy milyen 

díjazással illetik. 

A munkaügyi közvetítőknél van egyedül iránymutatás, hogy mekkora összeggel 

számolhatnak, de ott is központilag kerülnek finanszírozásra a közvetítők, és ott az ügy 

hosszától teszik függővé. Azt gondolom, hogy minden kérdésre válaszoltam. 

 

BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető-helyettes: Még Mihály Ottónak a felvetésére, 

illetve az egész témához kapcsolódóan: úgy néz ki, egyszerűen fogalmazva, hogy ha van 

közvetítő szolgálat, mert a jogszabály előírja, akkor lehet rá erőforrásokat toborozni, és ha 

vannak erőforrások, akkor erősödik a közvetítői szolgáltatás. Ha nincs jogszabályi kerete, 

akkor nincs hozzá forrás és nem fog erősödni a jogszabályi kerete, tehát el kell indulni 

valahogy a dologgal, akkor is, ha ehhez nincs olyan sok erőforrásunk. Tehát a célunk az volt 

ezzel a dologgal, hogy induljunk el, legyen egy kerete, ha már törvény nem lehet erre, legyen 

rá egy rendelet, egy rendelkezés, és alakul a rendszer úgyis. Ennek a hagyományai 

Magyarországon látjuk, hogy elég szerények, szemben több más külföldi országgal.  

Úgyhogy erre a logikára próbálkozunk azzal, hogy ezt a szabályozást elindítsuk, és ez 

meg is teremtheti azt a jogszabályi keretet, amelyhez utána forrásokat lehet majd akkumulálni, 

ráépíteni, és akkor lehet szépen finomítani. Évekbe telik egy ilyen rendszernek a kialakítása.  

Ottó mondta, hogy az erőszak az iskolában nő.  

 

DR. MIHÁLY OTTÓ: A direkt marketing törvényét értem, hogy azt kell mondani, 

hogy borzasztó és jövünk mi. 

 

BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető-helyettes: A következő a helyzet ezzel 

kapcsolatban. Van itt egy történelmi folyamata már ennek a dolognak, most ebbe nem megyek 

hosszan bele, de azért van itt egy „Iskola biztonságáért” bizottság, amit a miniszter akkor 

hozott létre, amikor az az ominózus RTL-snitt bejátszódott a tévében, és azóta hetente szinte 

találkozunk vele, ugyanazzal az egy jelenettel, tehát hogy milyen erős az erőszak.  

Azóta ez a bizottság felállt, itt az OKNT részéről ketten is tagok a bizottságban. (Dr. 

Trencsényi László: Hárman!) Igen, bocsánat. Itt az ajánlás megszületett és nyilvánosságra 
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került. Ez azért alapvetően kimondta azt nagyon szépen megfogalmazva, hogy itt a médiának 

felhívja a bizottság a figyelmét, hogy nem szabad túlerőltetni ezt a dolgot, mert meggyőződése 

a bizottságnak, és cáfoljatok meg, ha nem így van az anyagban, lehet, hogy nem szó szerint 

pontosan idézem, hogy azért pedagógiai eszközökkel ennek a problémakörnek a gyökerét 

nagyon jól lehetne kezelni, anélkül, hogy mindenféle ilyen külső erőszakkezelő szerveket és 

biztonsági őröket tolnánk be az iskolákba. 

A bizottság azt is érte, hogy legyenek erről elemzések, erről az iskola és erőszak 

kérdéskörről. Mi ennek eleget tettünk, úgyhogy azóta készült három-négy. Ebből a négyből 

hármat gyakorlatilag mi készítettünk el, és ezek ott vannak a bizottság honlapján. Egy másik 

elemzést pedig Aáry-Tamás Lajos, az oktatási jogok biztosa készíttetett, ami már tágabb 

kontextusba helyezte, az iskola és a társadalom viszonya, társadalmi problémák az iskola 

körül, elemezte ezt a kontextust. Ebből azért az látszik, hogy valóban nem annyira egyértelmű 

a kép. Egyik oldalon valóban, és Sáska Gézák Aáryval dolgoztak, szépen kijön a kutatásból, 

ha megnézik a napilapokban az egyes híradások gyakoriságát az iskolai erőszakról, az így 

megy fölfelé. Szóval egyszerűen megdöbbentő, miközben ezt nem követik a tények. Tehát itt 

van egy erős média… (Dr. Mihály Ottó: Követni kellene a tényeknek az újságokat! – 

Derültség.) Mindegy, valóban generálják a dolgot. 

Érdekes, hogy a dolgok erősen szubjektív tényezőkre épülnek, hiszen ebben a 

percepció, amit valaki gondol az erőszakról, az borzasztóan szubjektív és meghatározó. Ez 

kijön a TALIS-ból, a pedagógus OECD-kutatásból, ahol Magyarország is részt vett, ahol az 

látszik nagyon szépen hogy a magyarországi pedagógusok erősen artikulálták, hogy náluk ez a 

dolog problémákat okoz, miközben a tanulói oldalról ez nem jelenik meg például. Ha az 

ember tükrözteti egymással az igazgatók véleményét, amit megcsináltattunk a TÁRKI-val, 

megkérdeztettük a pedagógusokat, megkérdeztük a gyerekeket, ezeknek a metszéspontjai 

nagyon érdekes képet adnak. És óvni kell attól, hogy ezek ilyen egyértelmű kijelentések 

legyenek, mert ez azért nem mondható ki ilyen világosan, hiszen a HBSC, ami egy ENSZ-

vizsgálat, az iskoláskorú fiataloknak az iskolai egészségvizsgálata, de külön kitérnek a 

verekedésre és a buliingra, ami tulajdonképpen ez a csipkelődés, csicskáztatás dolog. Ebben 

az úgymond csicskáztatásos buliing kérdésben nemhogy nőtt, nálunk visszalépett, a magyar 

tanulók mondják ezt, a saját maguk percepcióját. 

Tehát itt inkább arról van szó, hogy ennek van egy érdekes mintázata, bizonyos 

helyeken bizony, valóban növekedett, ez egyértelműen növekedett, például a szakiskolákban, 

a szakképző iskolákban, a nagy, összevont szakképző iskolai mosdókban egyértelműen 

növekedett, és nagyon szépen kijön mindegyik kutatásból, és bizonyos vidéki, kis elzárt 

közösségekben is megerősödhet, de most nem megyek ebbe hosszan bele, máshol például, a 

gimnáziumokban például a lehető legkisebb. Tehát gyakorlatilag nagyon alacsony a foka. 

Tehát ennek egy érdekes összetettsége van. 

Összességében azért érződik egy növekvő tendencia, de hogy ebből most mennyi a 

perceptív érték és mennyi a realitás, ez az, amit még tovább kell bontogatni. Nyilván az 

esetek, amelyeket bejelentenek, azok azért mutatnak egy növekvő tendenciát, de korábban, 

mint mondtuk, nem vették fel videokamerával, és nem adták le a médiában, régen elintéztek 

bizonyos dolgokat a fiúk egymás között, és ennek nem voltak olyan következményei, ma 

pedig rögtön megjelenik és napilapok címoldalára kerül. 

Tehát meg kell élni ezt a dolgot, ez nem olyan egyértelmű. 

 

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Én akkor a hozzászólások között szeretném elmondani, 

hogy erről már egyszer tárgyalt az OKNT, hogy vannak aggodalmaim az ügyben, hogy a 

szakmailag és társadalmilag igen lazán ellenőrzött Oktatáskutató és Fejlesztési Intézet 

monopolhelyzete erősödik e rendelet nyomán, és ez ügyben nekem vannak aggodalmaim.  
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Ez ügyben nem kérek szavazást, ez írói munkásságom része. 

 

DR. NAHALKA ISTVÁN: Én ennél egy sokkal kisebb kérdést fogok felvetni. Az 

szerepel a tervezetben, hogy fel vannak sorolva az összeférhetetlenség esetei, és az egyik, az 

utolsó az, hogy az is összeférhetetlen, akitől az ügy elfogulatlan megítélése egyéb okból nem 

várható. Most ebbe akármi belefér. Lehet, hogy ez valami jogtechnikai megoldás, hogy 

muszáj valamiért hozzátenni, de ez egy abszolút gumiszabály, ezzel semmit nem lehet 

kezdeni. 

 

DIENES RENÁTA: Sajnos, igen, de ez sajátos módon az eljárási törvényeinkben egy 

fordulat, tehát egy olyan fordulat, amit összeférhetetlenségi szabályoknál alkalmaznak, ezért 

került a rendeletbe is. 

 

ELNÖK: Akkor ezt a napirendi pontot lezárhatjuk azzal, hogy hozzászóltunk, a 

véleményeket meghallgattuk. 

 

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Elnök úr, ha felhatalmazol, bár te is megtehetnéd, hogy 

adjunk akkor egymondatos tájékoztatást arról, hogy az Iskola biztonságáért bizottság a 

legutóbbi ülésén egy nagy kompromisszumra törő szándékkal egy olyan állásfoglalást azért 

elfoglalt, hogy azok a legutóbbi oktatáspolitikai kinyilatkozások, amelyek a tanköteles 

gyerekeknek az iskolából való kipenderítésével kívánják az iskolai erőszak kérdéseit kezelni, 

a bizottság állást foglalt, hogy ez pont az ellenkezőjét fogja elérni, és a társadalmi békét sérti. 

A történethez hozzátartozik, hogy a radikális javaslattevők a buktatással összefüggő 

oktatáspolitikai megnyilatkozásokat is agressziónövelő tényezőnek vizionálták, de 

kisebbségben maradtunk, és a kompromisszum kedvéért visszavonultunk. Tehát az 

állásfoglalás a Derce-típusú eljárásokat tartja veszélyesnek az iskola biztonságára, amit most 

vannak politikai erők, amelyek általánosítva szeretnének megoldani.  

 

ELNÖK: Majd azt fogom javasolni, hogy elküldjük, amikor ez a határozat írásban 

rögzítődik, az OKNT… (Dr. Trencsényi László: Rögzítődve van, fenn van a honlapon.) Akkor 

nem kell külön kiküldeni, akkor csak felhívjuk a figyelmet arra, hogy ezt szíveskedjenek az 

OKNT tagjai elolvasni. 

Más? (Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor köszönöm, az ülést bezárom, a részvételt 

köszönöm. A következő alkalom mához egy hónapra. 

 

(Az ülés végének időpontja: 13 óra 17 perc) 

 

 

 

 

Dr. Loránd Ferenc 

a bizottság elnöke 
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Igazolás 

 

Igazolom, hogy az Országos Köznevelési Tanács 2010. március 11-én megtartott üléséről 

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

útján átvettem. 
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