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Napirend: 

 
1./ Döntés a Kerettantervi Bizottság által előterjesztett kerettantervekről 

 

1.1./ Kerettanterv a középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók általános iskolái (1-8. 

évfolyam), készségfejlesztő speciális szakiskolái (9-12. évfolyam) számára  

1.2/ „Természettudományt mindenkinek!” Integrált szemléletű természettudományos 

kerettantervek 

 (általános iskola 7-8. évfolyam, középiskola 9-12. évfolyam) 

1.3/ Természettudományos kerettantervek a közoktatás 7-12. évfolyamára 

    előadó:  dr .Trencsényi László a KTB  elnöke 

 

2/ Tájékoztató az Európai Unió soros elnöki feladataiból származó, a közoktatás 

civil szereplőit is érintő szakmai feladatokról, programokról 

  előadó : Loboda Zoltán főosztályvezető 

 

3./  Egyebek 

 

 

 

 

Elnököl: dr. Loránd Ferenc 

 

 

 

 

 

 

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva és Molnár Emese (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 

Horn György 

Dr. Hunyady Györgyné 

Dr. Iker János 

Dr. Karlovitz János 

 Dr. Keszei Ernő 

 Dr. Mihály Ottó 

 Dr. Szabados Lajos 

 Szakács Mihályné dr. 

Dr. Szebedy Tas 

 Dr. Szenes György 

 Dr. Szilágyi János 

 Dr. Trencsényi László 

 Dr. Vass Vilmos 

Dr. Závodszky Géza 

  

 

Az Oktatási Minisztérium részéről: 

 

 Brassói Sándor főosztályvezető-helyettes 

 Demeter Dóra 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 08 perc) 

 

 

DR. LORÁND FERENC, a Tanács elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt 

kívánok! Tisztelettel köszöntöm az OKNT tagjait, az ülést megnyitom. Napirend előtt Szenes 

György kért szólási lehetőséget. 

 

DR. SZENES GYÖRGY: Köszönöm szépen. Tisztelt Tanács! Az én időm lejárt, és 

ezért azt gondoltam, hogy még napirend előtt szeretnék néhány búcsúmondatot mondani az 

Országos Köznevelési Tanács tagjainak. Hiszen az én mandátumom ebben a ciklusban a 

kormány, illetve a miniszter megbízásáig tart. A következő ülésen már új vezetője lesz a 

tárcának, és úgy gondoltam, hogy illő a tagoktól mindenképpen elbúcsúzni. Ha jól 

emlékszem, 17 éve vagyok tagja az Országos Köznevelési Tanácsnak, tehát a kezdetektől 

kezdődően, és ez számomra mindenképpen egy komoly munka volt, egy komoly tanulási 

folyamat volt. Ennek a Tanácsnak a különböző tisztségeit viseltem esetenként, és úgy érzem, 

hogy a közoktatás ügyét, ezen belül a szakképzés ügyét valamilyen szinten talán tudtam 

képviselni különböző funkcióimban. 

Nagyon köszönöm mindenkinek az együttműködést, elnök úrnak, alelnök úrnak, az 

Országos Köznevelési Tanács minden tagjának. Remélem, hogy nagyon nem bántottam meg 

senkit sem az esetenként indulatosabb hozzászólásaimmal, arra kérlek benneteket, hogy 

tartsatok meg jó emlékezetetekben, de természetesen a mai ülésen még részt veszek. 

Köszönöm szépen. 

 

ELNÖK: Mi is köszönjük ezt a kedves, kissé megható szöveget. Ez a „búcsút veszek”, 

ez nekem nagyon rosszul hangzik, de nem menekülsz. Jó volt veled együtt dolgozni, ez az 

igazság, akkor is, ha ez néha érdes felületeken találkozott, de ez sokkal jobb, mintha valaki 

nagyon simulékony. Okosan, jól képviselted a szakképzés ügyét, de ez nem mindig volt 

egyértelműen kurrens cikk a magyar közoktatásban, és emellett te akkor is kiálltál, híven 

elkötelezettségedhez. Úgyhogy szevasz, és szívesen látunk mindig. 

Karlovitz úr kért szót! 

 

DR. KARLOVITZ JÁNOS: Én azt a gondolatomat és kívánságomat fejezném ki, hogy 

Szenes György, aki tényleg egy jó kolléga, barát és szakember volt, legalább a szakképzési 

albizottságban végezze tovább a munkáját, hiszen oda az OKNT delegál ugyan, de mint a 

Szakképzési Társaság főtitkára, és a szakképzés szakembere, ott maradhat. Tényleg az ember 

maximálisan érezte azt, amit mondott, és szeretnénk – én legalábbis szeretnék – vele együtt 

dolgozni. 

Nekem van egy másik mondandóm, az, hogy az egész Tanács munkájával viszont 

nagyon nem vagyok megelégedve, magunkkal, beleértve magamat is. Nem nagyon álltunk a 

sarkunkra, nem foglaltunk állást, nem volt kezdeményező erőnk, és ezért én ezen úgy 

próbálok majd segíteni, javítani, hogy minden egyes alkalomra hozok egy javaslatot, vagy egy 

kidolgozott tervet vagy csak egy javaslatot. A mai javaslatomban megismétlem azt, amit már 

évek óta minden évben, csak nem talált meghallgatásra, hogy ne csak így formálisan üljünk, 

hanem néha-néha, mondjuk évente vagy félévente informálisan is beszélgetve a szakmai 

kérdésekről, jegyzőkönyv nélkül. Ugyanis nagyon sok pedagógiai kérdésben egyet tudunk 

érteni, attól függetlenül, hogy ki, milyen más oldalon áll, és jó lenne, ha a tavalyi év végét is 

lezárnánk, és egyáltalán elszámolnánk minden évben az OKNT munkájával, beleértve a 

hiányzásokat is, a kimutatást, hogy van, aki tényleg nem jár, csak fenntartja a helyet. 
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Tehát mindent egybevetve, az én javaslatom továbbra is az, hogy a tavalyi évet egyszer 

zárjuk le, számoljunk be magunknak, és aktívabban próbáljunk javaslatokat és önálló 

javaslatokat tenni. Én ezt vállalom a magam részéről, tehát ez önkritika is egyben, nem 

kritika, de mondjuk azért érdemes meggondolni. 

 

ELNÖK: Meghallgattuk. Most megkérdeztem, hogy az én memóriám rossz-e, mert én 

úgy emlékszem, hogy volt egy olyan OKNT-ülésünk, amikor minden bizottság beszámolt a 

munkájáról. Hivatalos napirenden, és ha jól tudom, éppen a te javaslatodra volt ilyen. 

Úgyhogy amennyiben te további összegzését akarod adni az OKNT üléseinek, akkor ezt 

nagyon meg fogjuk köszönni. Én, gondolom, e felett most nem kell vitát nyitni, de 

amennyiben akarjátok, akkor szóljatok ehhez hozzá! (Senki nem jelentkezik.) Hozzá akar 

valaki ehhez szólni? (Senki nem jelentkezik.) Nem. Köszönöm szépen.  

Akkor el kellene kezdenünk a napirend szerinti munkát.  

Trencsényi Lászlóé a szó, ő az előterjesztője a kerettantervi bizottság összegzésének és 

előterjesztésének. Parancsolj! 

 

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Én ahhoz kérem 

a hozzájárulásotokat, hogy a három előterjesztést együtt vezethessem fel; teszem ezt azért, 

mert hitem szerint ezek közül kettővel nincsen különös probléma, a harmadiknál viszont az 

OKNT kerül döntési helyzetbe véleményének kialakítása érdekében. És megint csak egy picit 

másképpen viselkedem, mint Gyuri, engem ebből a szempontból most nem tud izgatni a 

napokon belül kinevezésre kerülő kormány oktatáspolitikájának viszonya a kerettantervi 

rendelethez, a kerettantervi rendelet hatályban van, a kerettantervi bizottság egyetlen 

magatartást tudott tanúsítani: egy hatályos rendelet és egy érvényes oktatáspolitika 

platformjáról látta el felelősen a munkáját.  

Mind a három kerettanterv előterjesztője az Oktatási és Kulturális Minisztérium. Ezek 

közül a középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók szakiskolásaira vonatkozó kerettanterv - 

hogy úgy mondjam - vita nélkül, a kerettantervi bizottság első ülésén teljes támogatottságot 

nyert, és szeretném megjegyezni, hogy ez abszolút hiánypótló, hiszen a NAT-ban 2007 óta 

ilyen szempontból joghézag állt fenn, mert erre a célcsoportra nem volt kerettantervi kínálat, 

amelynek a meglétét garantálni pedig kötelessége a miniszternek. Úgyhogy itt a kerettantervi 

bizottságnak azon álláspontját tolmácsolom, hogy itt valóban gyakoroljuk azt a konvenciót, 

hogy az OKNT bizalmat szavaz a kerettantervi bizottság szakértők véleményére és a referensi 

véleményre alapozott előterjesztésének.  

A másik két kerettanterv klasszikusan választékbővítő kerettanterv, hiszen a 

kerettantervi piacon vannak természettudományos kerettantervek. Éppen az Országos 

Köznevelési Tanács vizsgálta jó néhány hónappal ezelőtt a természettudományos oktatás 

helyzetét, és gondolkodott azon, vagy javaslatokat tett arra, hogy a természettudományos 

oktatás nehéz, más megközelítésben kritikus helyzetéből való kilábalásban az egyik lehetséges 

eszköz a kerettantervi kínálat gazdagítása, mégpedig többféle úton minden lehetséges és a 

szakma által akceptált természettudományos nevelési stratégia, paradigma kapjon olyan 

kerettantervet, amelyben az ezt a kerettantervet választó, helyi tantervükbe beilleszteni kívánó 

iskolák otthon érzik magukat.  

Többfajta természettudományos kerettanterv született a nagy természettudományos 

napirendi pontunk után, integrált is. Itt most az volt a kerettantervi bizottságnak, hogy az a két 

kerettantervet értékelje, amelyet az OKNT kezdeményezésére született minisztériumi pályázat 

és az OKNT tagjaiból is álló bírálóbizottság elkészíteni javasolt. Volt egy előzetes szűrés, 

amelyben két pályázó maradt állva, nem vita nélkül, de ennek a kuratóriumnak a végső 

döntése nyomán a Nyugat-Magyarországi Egyetemé és az ELTÉ-é. Az Oktatási és Kulturális 
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Minisztérium megbízásából mind a két műhely elkészítette a kerettantervét, a kerettantervi 

bizottság szabályosan lefolytatta a bírálati eljárást.  

Első körben mindkét esetben olyan javaslatokat fogalmazott meg, amelyek a munka 

folytatására szólították fel az alkotókat. A Nyugat-magyarországi Egyetem esetében az volt az 

elsőkörös határozatunk, hogy a javítások elvégzésének az ellenőrzésére elegendő a referens, 

Kertész János professzor, aki az Akadémia delegáltja a kerettantervi bizottságban, úgyhogy 

amikor másodszor került a kerettantervi bizottság elé, akkor új szakértésre nem került sor, a 

referens, aki a természettudományos oktatás fontos személyisége, ellenőrizni tudta, hogy az 

első bizottsági határozatban foglalt javítások bekövetkeztek-e, megállapította a referens, és 

javasolta a bizottságnak, hogy miután a javítások elvégeztettek, ennek megfelelően a 

kerettantervi bizottság tiszta és jó lelkiismerettel ajánlja az OKNT-nek, hogy támogató 

véleménnyel küldje tovább a miniszternek.  

Tehát a Nyugat-Magyarországi Egyetem kerettantervével kapcsolatban a bizottság és a 

magam nevében ezt az előterjesztést szeretném hangsúlyozni. Egy kicsit hasonlítva az előző 

javaslatomhoz, úgy gondolom, hogy a bírálati folyamat szakszerűsége és jogszerűsége 

lehetővé teszi az OKNT-nek azt a magatartást, hogy a kerettantervi bizottság álláspontjával 

azonosuljon, amennyiben akarja, követi ezt a szokásjogot külön vita nélkül. 

A harmadik esetben viszont a kerettantervi bizottság kérése kifejezetten az volt, hogy 

az OKNT folytassa le a vitát, amit a kerettantervi bizottságban - ez a harmadik, az ELTE – 

nem tudtunk dűlőre juttatni a szavazások eredményeképpen. Erről egy icipicit többet 

beszélnék. A folyamat nagyon sokáig nagyon hasonlított a Nyugat-Magyarországi 

Egyetemére, a kerettanterv elkészült, a két szakértő a kerettantervet megkapta, szigorú 

kritikával illette, mely szigorú kritikát a referens, Kertész János átvett, és a kerettantervi 

bizottság elé azt a javaslatot terjesztette, hogy kerüljön átdolgozásra az ELTE kerettantervi 

javaslata, és a szakértők újra vizsgálják meg. Tehát nem vállalta azt, hogy referensi 

rátekintéssel megállapítja a javítanivalókat, mert úgy gondolta, hogy a javítanivalók ennél 

elvszerűbbek, súlyosabbak. 

Hogy melyek voltak ezek a bírálati elemek, azt a kiadott írásos dokumentum 

tartalmazza. 

Megjegyzem, hogy az első változat bírálatánál sem merült fel a nemzeti alaptantervnek 

való megfelelőség kérdése. A referens belül látta a nemzeti alaptanterven az első változatot is, 

a javítási javaslatok majdnem azt mondom, hogy inkább a pályázati kiírásnak való 

megfelelésre vonatkoztak, illetve az első referensi vélemény javításra felszólító elemeiben a 

kerettanterv tananyaggal való telítettsége nem vetődött fel. Szebedy Tasnak egyébként remek 

metaforája volt a második vitában, ezt hadd idézzem fel, ezt érdemes használni, hogy a 

kerettanterv egy főzőedény, amelyikben a folyadék a tartalom, és ebbe a folyadékba kerülnek 

azok a babszemek – bár Tas nem nevezte babnak -, amelyek főzés közben duzzadnak. A 

kompetenciafejlesztési feladatok fővő babként viselkednek ebben a fazékban, fejtette ki Tas, 

és egyszerűen szétfeszítik a fazék kereteit. Emiatt vetődik fel ez a tartalommal túltelített 

kerettanterv problémája, mint probléma, de a történetiséghez hozzátartozik, hogy az első vitán 

ez a probléma nem vetődött fel ilyen élesen. Azok a problémák, amelyeket a bizottság a 

szakértők és a referens javaslatai nyomán javasolt az ELTE-nek, más típusúak voltak. Ez 

szerintem nagyon fontos tényadat. 

Az ELTE nagyon érdekesen viselkedett - pontosabban az ELTE munkacsoportja, 

oktatócsoportja, a TTK elsősorban – a bírálatra. Küldött egy, az inszinuáció határait súroló 

sértett válaszlevelet, majd elvégezte a bírálatba foglalt javításokat. A válaszlevélnek az lett a 

hatása, hogy Kertész János professzor úr visszavonult a referensi megbízatásból, érzelmileg 

érthetően, nyilván azt is érzékelte, hogy itt paradigmák küzdelme is, ha nagyon akarom, akkor 

intézmények küzdelme is zajlik. Ezért ő a második bírálati folyamat levezénylését nem 
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vállalta, így én a kerettantervi bizottság elnökeként vállaltam a referensi munkát, és a két 

szakértő azonos volt azzal a két személlyel, aki az első változatot is bírálta, ezt a jogszabály 

egyedüli megoldásként kínálta fel. A bírálók egybehangzó véleménye alapján én a 

kerettantervi bizottságnak azt a javaslatot tettem, hogy állapítsuk meg, hogy a javítások 

elvégeztettek. Két olyan szövegszerű javítanivalót állapítottunk meg a szakértőkkel együtt a 

kerettantervben, aminek az ellenőrzésére akár én, mint bölcsész referens is elegendő lettem 

volna, de ez volt az 1. számú javaslat a vitában. 

Ez a javaslat nem kapta meg a kerettantervi bizottságban azt a határozott többséget, 

amitől ez határozattá és javaslatunkká emelkedhetett volna, 2 igen és 2 tartózkodás tette 

érvénytelenné ezt a javaslatot. Ebben a vitában viszont megerősödtek, felerősödtek azok a 

gondolatok, itt nyilván a véletlen úgy hozta, hogy az ezen álláspontok képviselői jelen vannak 

a teremben OKNT-tagi mivoltukban, minőségükben is, hogy ez a tananyag-telítettségi 

duzzadó bab effektus, illetve a kompetenciafejlesztés és ismerettartalom ellentmondása 

akkorára duzzasztja ezt a kerettantervet, hogy voltaképpen használhatatlanná válik a 

közoktatás számára. 

A vitában felvetődött az, hogy ennek a megállapítása nem a kerettantervi bizottság 

kompetenciája, hanem a fogyasztóké, hogy ezt a – maradjunk a metaforánál – bablevest 

akarják-e megenni, ha szét is törött a fazék a tűzön, vagy nem. Ennek ellenére ez a két kritikai 

elem, ami az első vitában – akkor vagyok korrekt, ha ezt elmondom – nem merült fel, a 

szakértői vélemények ezt a kérdést nem élezték ki ilyen erőteljesen, a második vitában ez a 

két kritikai pont úgy felerősödött, hogy a kerettantervi bizottság patthelyzetben nem tudott 

döntést hozni. 

A két tartózkodó kolléga álláspontja sem vonta kétségbe, hogy papírforma szerint a 

nemzeti alaptanterv fejlesztési feladatai teljesíthetők ezen kerettanterv által, de mondom: ez a 

két tulajdonképpen részben általános tantervelméleti probléma, részben pedig a középiskolai 

tananyaghoz való, többször a bizottság által is tárgyalt feszültség jelent meg. Amikor majd 

vitatjuk a javaslatot, én erre a két érvre alapozva, hogy tehát a vitapartnerek nem zárták ki, 

hogy ennek a kerettantervnek a segítségével a nemzeti alaptanterv teljesíthető, másfelől, hogy 

a szakértői vélemények, különösen a bírálatra felszólító szakértői vélemények erre 

vonatkozóan nem adtak instrukciót az átdolgozóknak, ez számomra inkább egy etikai 

probléma, mint szakmai, de ezzel én, amikor majd szavazunk, az eredeti 1. számú javaslatot 

szeretném megszavazni, hogy a kerettantervi bizottság – bármi lesz ennek a szövegnek a 

sorsa, teszem hozzá – úgy eressze el az ELTE kerettantervét, hogy azt javasolja a 

miniszternek kihirdetésre, kiadásra. Ez az én javaslatom. 

Azt az elvi problémát, ami nagyon fontos tartalmi szabályozási probléma, hogy az 

iskolázás időtartama elbírja-e ilyen tartalmak közvetítését, vagy pedig szétfeszíti a tanulásra 

fordított időkereteket, akár vannak időarányok a NAT-ban, akár nincsenek, vagy akár 

ajánlásértékűek, erről azért van vita, ami nem a kerettantervi bizottság kompetenciája, hogy az 

egyes műveltségi területekre ajánlott százalékok ezeket jogszabályként értelmezzük-e, tehát az 

időarányokon belüliség legitimitási kritérium vagy ajánlások, és akkor ám fogadjuk el 

mondjuk Arató Lászlónak azt a javaslatát, hogy ő képes arra, hogy évi három órában is 

megtanítsa a NAT-ban foglalt irodalomanyagot; ebből a szempontból ajánlásnak tekinti a 

NAT százalékos arányait. De, mondom, ez egy fontos vita.  

Van egy határozati javaslatunk, illetve határozatunk is, hogy ezt a vitát a tartalmi 

szabályozás és az iskolázás időkereteit, ezt az OKNT valamikor akár formálisan, akár 

informálisan folytassa le, és ez ügyben orientálja az oktatáspolitikát, illetve az oktatás 

felhasználóit, de ez megítélésem szerint független vitakérdés az ELTE kerettantervének a 

jóváhagyásától.  
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Ezek az érveim, amelyeket majd a szavazatommal szeretnék kifejezésre juttatni. 

Köszönöm szépen.  

 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szebedy Tas! 

 

DR. SZEBEDY TAS: Köszönöm szépen a szót. Én csak egy picit szeretném 

kiegészíteni Trencsényi Laci nagyon korrekt felvezetését a kerettantervi bizottság harmadik, 

tehát a természettudományos tantervére vonatkozó helyszíni vitával kapcsolatban.  

Az egyik mondat, amit én fontosnak tartok kiegészíteni, hogy lehetséges, hogy ilyen 

élesen nem vetődött fel a kérdés ugyanennek a tantervnek az első vitájában, de ceterum censeo 

módjára én ezt a problémát nem egy tantervnek, hanem már több tantervnek az ügyében 

mindig visszahoztam - emlékezetem szerint az érettségi vizsgabizottságban is volt erről szó -, 

nevezetesen tehát azt a problémát, hogy van egy NAT-ajánlás, egy olyan órakeret, amely 

órakeretnek a kialakításában, szerényen azt tudom mondani, soha szakmai többség nem állát 

ki ennek az óramennyiségnek a meghatározásában, ez egy gazdasági érdek alapján behatárolt 

óraszám volt, rendszeresen ellentétbe került a tantervi tartalom és a módszerek egymást 

feszítő kereteivel. Erre nagyon sokszor az a válasz hangzott el a minisztérium képviselői 

részéről, hogy az csak ajánlás, ami a NAT-ban van. Az ajánlásnak egy része nem ajánlás, hogy 

nem lehet az edényből kilépni, az nem egy ajánlás, márpedig ezek a tartalom kontra módszer 

lehetőségek, ha bármiféle szakmai vitát hallgatunk meg, tudjuk azt, hogy minél átfogóbb, 

minél inkább személyre szabott módszerekkel történik a kompetencia fejlesztése, annak annál 

nagyobb az időigénye. Következésképpen ha ebbe az irányba akarjuk a tanterveket vinni, 

márpedig a szerzők ebbe az irányba indították el a tantervi fejlesztést az új NAT 

szemléletében, akkor mindig beleütköznek az órakeret - mint a főzőedénypéldában - 

határaiba. És erre olyan válaszok születnek például az emelt szintű képzésnél és ennél az adott 

kerettantervnél is, hogy valamely más tantárgyak - amelyeknek ugyanúgy van tartalmi és 

módszertani ellentmondása - a csökkentése ad teret vagy lehetőséget egy természettudományi 

vagy egy bármilyen kiemelt tantárgynak a kezelésére. Ez már többször előkerült a 

kerettantervi bizottságban, ebben a tantervben is mint probléma ténylegesen élesebben a 

második alkalommal.  

Ami a vitát ennél egy kicsit kiélezettebbé tette, az az, hogy a tanterv elkészítésében egy 

olyan szakmai vita közepében érezte magát, méghozzá felhatalmazás nélkül, a kerettantervi 

bizottság, hogy kifejezetten nem természettudományos felkészültségű kerettantervi bizottsági 

tagok kellett hogy véleményt mondjanak, döntést hozzanak egy olyan tanterv vitájában, ahol a 

leginkább arra hivatott személy a szakmai érdekek vagy iskolák - vagy nem tudom, minek 

lehet ezt szépen nevezni -, intézmények közötti vitában gyönyörűen reprezentálta azt, hogy mi 

az egyik oka annak, hogy a természettudományos oktatás ma ilyen nehéz helyzetben van. 

Ugyanis ott ezek az ellentmondások, hogy tananyagmennyiség, ismeretcentrikusság vagy 

kompetencia vagy integrált szemlélet, tehát ezeknek a vitáknak a kereteiben nekem - ezt most 

személyesen mondom - úgy tűnt, hogy az számít, ki mondja, nem az, hogy mit mond. És egy 

tantervi vitában azt, hogy ki meg melyik iskola, én egy óriási problémának érzem. Ennek egy 

eklatáns példája az, hogy az, aki leginkább rálát a tantervekre, Kertész János bizottsági tag, 

nem vállalja a referensi továbbvitelét az ügynek, azért, mert úgy érzi, hogy őt elfogultsággal, 

valamilyen irányú elfogultsággal vádolják a tantervet beadók.  

Ez volt tehát az a küszöbérték, ami miatt a bizottság néhány tagja - én magamat ezek 

közé értem - nem érezte magát kompetensnek a vita ilyetén, tehát végleges eldöntésében, és 

egy szélesebb körben javasoltuk ezt megvitatni. Abban tökéletesen igaza van Trencsényi 

Lászlónak, hogy ez a módszertan kontra ismeret konfliktusmennyiség, amely az időkereteknél 

behatárolt, nem ennek és nem kizárólag ennek a tantervnek a problémája, hanem annak a 
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kérdése kell legyen - amit valószínűleg az OKNT-nek egy ténylegesen külön alkalommal kell 

megvitatnia -, hogy az az órakeret, amiben az iskolák mint lehetőség mozognak, az az 

órakeret a most létező és érvényes érettségi követelményrendszer, a ma érvényes NAT 

kompetenciafejlesztési rendszer számára megadja-e a megnyugtató kereteket, vagy 

gondolkodni kell azon, hogy melyik irányba mozdulhat. Én egyértelműen annak az oldalán 

állok, hogy fontos a képességfejlesztő, személyre szabott kompetencia alapú képzés, de ez 

nagyobb időkereteket igényel akkor, hogyha komolyan akarjuk venni például a 

természettudomány megszerettető oktatását és egy más alapokra helyezett oktatási típusát, 

ehhez pedig források és körülmények, tanulói körülmények és segítői rendszer kell, aminek 

nyilván gazdasági és egyéb összefüggései is lesznek.  

Ez az, ami tehát az ügy hátterében áll, kétféle probléma: az egyik konkrétan ennek a 

tantervnek, a másik már egy általános tantervelméleti vagy tanterv-kivitelezési kérdésnek a 

dolga.  

És, bocsánat, még egy mondat: hogy ami kérdést mi ott, a tantervről szóló vitában 

felvetettünk, az az, hogy a tantervek elméletileg - én is azt tudom mondani, megerősítve Lacit 

-, papírforma szerint nagyon sok tanterv átmehet, mert megfelel a törvényi előírásoknak, 

formailag. Amit véleményünk szerint ennek az egész nagy tantervi világnak fontos lenne 

vizsgálnia, az az, hogy ezek a tantervek hogyan és milyen körben használhatók. Tehát azt 

javasoljuk vagy javasolom én, hogy foglalkozzon vele az OKNT, foglalkozzon a 

kerettantervek köre azzal is, hogy milyen beválása, milyen használhatósága van a 

tanterveknek, mert a papír sokkal többet elbír, egy érettségi követelményszint is elbír még 

tízszer annyi követelményt is, mint amennyi ma van; a kérdés az, hogy ezt hány százalékban 

tudják az érettségizők a valóságban az adott óra- és vizsgakeretek között teljesíteni. Ez tehát a 

másik kérdés, vagyis a beválás, a használhatóság kérdését javasoljuk felvetni. Köszönöm 

szépen.  

 

ELNÖK: Én is köszönöm. Szeretném, ha majd még arra kitérnénk a vitában, ha nem is 

a te felszólalásodban, hogy egy ilyen beválásvizsgálat - amelyhez zsozsó kell, ha franciásan 

akarom magam kifejezni - egy kutatási feladat, és akkor lehet azzal zárni egy ilyen vitában, 

hogy valamelyik oktatási háttérintézmény a maga munkatervében és költségvetésének terhére 

folytasson le egy ilyen vizsgálatot. Ez nem a mostani vita tárgya, csak ez a javaslatod nyitva 

hagyott egy nagyon fontos kasznit (Dr. Szebedy Tas: Ez így van.), amit fel kell valamivel 

tölteni.  

Szenes György! 

 

DR. SZENES GYÖRGY: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Én elolvastam az 

anyagokat is, az első kettőhöz nincs mit mondani, mert az többé-kevésbé egy egyértelmű 

dolog. Itt az ELTE, ha jól értem, az egyetem adta be ezt a kerettantervi javaslatot a 

természettudományra. Én Tashoz kapcsolódnék, az utolsó gondolataihoz, hogy mi a lényeg 

ebben, hogy kinek készült ez a kerettanterv? Lehet, hogy ez a tudomány szempontjából ilyen 

sarkalatos vitákat involvál, különböző iskolák és tanszékek vesznek össze különböző 

értelmezéseken, de én azt gondolom, hogy ehhez a közoktatásnak semmi köze nincsen. Tehát 

ez a tanterv egy 6 osztályos gimnázium számára íródik, mert ha jól értelmezem, 7-12.-ig 

szóba sem jöhet más. Tehát amikor Trencsényi László írja a referensi jelentésében, hogy 

alkalmazható esetleg szakközépiskolákban is, nem alkalmazható, mert 6 osztályos 

szakközépiskola nem létezik. A törvény nem ad lehetőség a szakközépiskolák számára, hogy 

lefelé terjeszkedjenek magyarul. Tehát ez kimondottan a 6 osztályos gimnáziumok számára 

íródott tanterv, amelyben nekem az lenne a tiszteletteljes javaslatom, hogy a felhasználót 

kellene vagy referensként vagy pedig ismételten bírálóként felkérni. Mert ha igaz az, hogy ez 
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egy túlterjeszkedő tartalommal rendelkező kerettanterv, akkor kár ezzel foglalkozni, kár 

tovább nyomorítani a természettudományos oktatás helyzetét, mert ezzel nem megszerettetni 

tudja, hanem csak megutáltatni velük. 

Tehát ha erről szól ez a történet, amit itt hallok, hogy ez egy túlterjeszkedő tartalom, 

akkor ezt elsősorban azok tudnák megnézni, akik a 6 osztályos gimnáziumokban dolgoznak, 

hogy képesek-e, tudnak-e egy ilyenfajta kerettantervvel mit kezdeni, tudnak-e ebből helyi 

tantervet készíteni. 

Valószínűleg nem az elit 6 osztályos gimnáziumokat kellene csak és kizárólag 

megkérdezni, hanem vannak olyanok is, amelyek nem ebbe a kategóriába tartoznak. 

Tehát én nem javasolnám ennek a továbbengedését, mert ha mi most 

természettudományos kerettantervet akarunk végre csinálni, integrált természettudományt, 

annak olyan példaértékűnek kellene lenni, amelynek mentén el tudnak kapaszkodni azok az 

iskolák, amelyek ilyen irányba akarnak mozdulni. De az eddigi vélemények és a leírt anyag 

alapján úgy látom, hogy ez egy, a tudomány szempontjából nagyon jó, csak legfeljebb nem 

tanítható. Köszönöm szépen. 

 

DR. HADHÁZY TIBOR: Néhány mondatot hadd fűzzek hozzá az eddig 

elhangzottakhoz, illetve megpróbálom egy kicsit talán plasztikusabban megfogalmazni ezt a 

kérdést. Az ismeretem a kiküldött anyagokra vonatkoznak, illetve azon nyugszanak, hogy a 

kiírt pályázat, amely a kerettantervi koncepció benyújtására kiírt pályázat volt, az erre 

benyújtott anyagokat is, tehát magát a kerettantervet nem, de a kerettantervi pályázatra 

benyújtott koncepcionális anyagot igen.  

Ezzel indítva a gondolataimat, én a következőket ajánlom a most ezek szerint 

döntéshozó testület figyelmébe. Nem fogok csak a második anyagról szólni, de egy-két 

mondatot kénytelen vagyok a nyugat-magyarországi anyagáról is szólni, azért, hogy össze 

tudjam egy kicsit hasonlítani, hogy érzésem szerint mi a legmarkánsabb jellemzője ennek a 

két kerettantervi koncepciónak. 

A Nyugat-Magyarországi Egyetem által benyújtott anyag, különösen annak a humán és 

általános részre vonatkozó koncepció része egy természettudományos műveltséget alapozó 

metodikájában és részben tartalmában is a jelenlegi természettudományos oktatásban 

alkalmazottól eltérő koncepciót fogalmaz meg. Ez egy szemléletében újszerű, megoldásaiban 

is újszerű utakat kereső kerettantervi koncepció volt, ami akkor leírásra került. A mindennapi 

életben felhasználható, a természettudományos ismeretek, alapismereteken nyugvó ismeretek 

nyújtása volt a cél. Ezt elég jól ki lehetett olvasni ebből a koncepcióból. 

A másik, a mai tárgyalásunk alapját képező koncepció ilyen szempontokat figyelembe 

véve, amit az előbb említettem, egy konvencionálisabb. A mostani és megmondom őszintén, 

hogy én azért nem fogok használni most bizonyos sokat emlegetett kifejezéseket, mert úgy 

gondolom – ez el is hangzott itt több hozzászólásban -, hogy a tartalom és a módszer 

számomra elsődleges. Ebből majdnem minden folyik, és lehet keresni természetesen, és 

amennyiben itt ez megfelelően megalapozott, akkor meg is található, hogy ez hogyan és 

milyen módon épít kompetenciákat, stb. Tehát az irányadó számomra a tartalom és a módszer. 

Ebből a szempontból, mint ahogy a második körös bírálatból kiderül, a szakértői 

véleményekből is, és zárójelben, de hangsúlyosan itt jegyzem meg, hogy az anyagokból 

kiolvashatóan mind a szakértők, mind a referensek nagyon korrekt és nagyon alapos munkát 

végeztek, amiért csak köszönet jár, ez a bizottság ülésén el is hangzott. De úgy lehetne talán 

leginkább megfogalmazni, hogy ez a második, tehát az ELTE által vagy a módszertani 

munkacsoportja által benyújtott anyag erőteljesebben diszciplináris megalapozottságú. Ez 

kiolvasható volt a tantervi koncepcióból, és tartalmaz olyan elemeket, amelyek integráló 

tárgyként jelennek meg, és ezért jogos a szóhasználat, hogy az integrált szemlélet kialakítására 
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törekedtek, de azt a szintet, amely teljesen új alapokra vagy nagyrészt új alapokra tudná 

helyezni a természettudományos oktatás humán és általános – és most a reálról direkt nem 

tettem említést, mert a reálra, ha külön lehetne szavazni, azt mondom, hogy tökéletesen 

működik a rendszer. Egy nagyon vagy viszonylag szűk rétegre alapozottan, úgy gondolom, 

hogy működik, de nem tudott elszakadni attól a még egyszer mondom, tradicionális, 

konvencionális tárgyalásmódtól, részben feladatcentrikus, teljesen szakmailag korrekt és a 

lelkemet is gyönyörködtető tárgyalásmódtól, amely a korábbi Eötvös iskolához is csatlakozik, 

hiszen továbbfejlesztette, azt nem mondom, hogy nem változtatott, hanem továbbfejlesztette. 

Viszont ahogy említettem, a humán és az általános tantervekben a természettudományok iránti 

érdeklődés-felkeltés, spontán kíváncsiságkeltés stb. kevésbé jelent meg ebben az anyagban. 

Ugyanakkor egy hiányosságot markánsan meg kell jeleníteni, és ez szerepel a bírálatokban is, 

a sok javítás mellett, az óratervet én nem tudnám kihagyhatóvá tenni. Ezt mindenféleképpen 

meg kell tenni és pótolni, úgyhogy ennyiben szerettem volna egyelőre első közelítésben 

megvilágítani, hogy én hogyan éreztem anno a kettő közötti különbséget. Köszönöm. 

 

ELNÖK: Horn György úr! 

 

HORN GYÖRGY: Tisztelt Tanács! Az elvi kérdés… A pályázati kiírást és ezt az 

eredeti koncepciót… Tehát magát a részletes tantervet én nem olvastam el, viszont a pályázati 

kiírást igen, még akkor szándékunkban állt egyébként beszállni. És itt jegyezném meg, Gyuri, 

hogy félreérted: ez nem hatosztályos, ez 7., 8., 9., 12. volt a kiírásban, mi azért nem is 

indultunk, mert nekünk 7., 10., 11., 12. a program, amivel dolgozunk. Tehát ez nem a 

hatosztályosokra van, bár ebben a struktúrában lehet, egy hatosztályos is működhet, de ez 

elvben alkalmas arra, hogy a mostani tipikus iskolaszerkezetben is működjön. Tehát én is csak 

ezt a részét ismerem. 

Egy olyan elvi kérdés, amit a Tas már elkezdett feszegetni, már a NAT-ban is 

előkerült, hogy azok az ajánlott óraszámok, amelyek abban vannak, ugyanolyan formális 

alkupozíciók eredményei, mint mindegyik más. Tehát akár az iskolai kötelező maximális 

óraszámokat nézzük, akár az érettségi követelményeket nézzük, ezeket hol lobbiérdekek, hol 

aktuális érvrendszer alakítja valami módon. Ebből következően van egy ésszerű dilemma, az, 

hogy mi a jó: ha sokféle tanterv van, és ezek közül lehet alkalmazni valamelyiket, vagy ha van 

egy homogén rendszer, tanterv, amiről mondjuk látszik is, hogy nem lesz olyan, aki annak 

meg tud felelni. Tehát ha az a kérdés, hogy ezt a tantervet tudja-e minden iskola tanítani, arra 

az a válasz, hogy nem. Ha az a kérdés, hogy bizonyos iskolák tudják-e tanítani, akkor arra az a 

válasz, hogy igen. Na mármost éppen az a kérdés, hogy egy ilyen struktúrában, ami a jelenlegi 

szabályozásrendszerben van, lehet-e egy, a valóban - hogy úgy mondjam - alkalmazkodni 

igyekvő, mármint hogy a kompetencia-kihívásokhoz alkalmazkodni igyekvő, ámbátor 

szakmai megközelítésű tantervet betenni a rendszerbe. Én azt gondolom, a válasz az, hogy 

igen - miért is ne lehetne? Az egy kérdés, hogy át lehet-e állítani az egész rendszert egy ilyen 

típusú tantervi szabályozásra; én erre azt válaszolnám, hogy nem. De az, hogy itt és most van 

egy olyanfajta törekvés az egyébként a tantárgyakban érdekelt, szakmailag felkészült 

csoportok részéről, hogy alkalmazkodjanak az ilyen típusú kihívásokhoz, hogy azt mondják, 

hogy: kérem, a biológia, a fizika, a kémia szaktudományos követelményeit igyekszem úgy 

megcsinálni, hogy mégis alkalmazkodjon egy pedagógiai szempontú, alárendelődjön 

valamelyest, és az a válasz, hogy nem tudják igazán alárendelni - ez kiderül az eredeti 

koncepcióból is, hogy ez egy nagyon nehéz feladat, ezen szomorkodik és régóta nagyon sok 

érintett szakember. De itt van egyfajta ilyen törekvés, és én azt gondolom, hogy ezt támogatni 

lehet és kell is, merthogy ez egy lehetséges kompromisszumnak a jövőbeni megjelenítése. Ez 

egy modernizációs törekvés, egy olyanfajta törekvés, ahol azt a kérdést, hogy mire való az 
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iskola, hogy itt a szakmák, az egyes szakmák, az egyes szaktudományok - hogy úgy mondjam: 

- hogyan adják fel hadállásaikat a XXI. századi kihívásokra a XIX. századi 

szaktudományokból, és miképp, hogy hogyan változott meg az iskola, az mindenki számára 

egy gyötrő dilemma, és itt van erre egyfajta törekvés erre, egy eltérő.  

Itt jegyzem meg: a pályázatban - beszéltünk erről akkor - szomorúan konstatáltam, 

hogy az az egyik kitétel, hogy nem lehet a tantárgyat magát feladni, tehát meg kellett őrizni a 

biológiát, a fizikát, a kémiát. Tehát itt az integráció… Magában a pályázati kiírásban is az 

volt, hogy maradjon meg az egyes tárgyak autonómiája. Tehát - hogy mondjam? - a kiíró is 

azt akarta, hogy, kérem szépen, itt ne egy science-t tessék letenni az asztalra, hanem egy, a 

mai, kétségtelenül elsősorban gimnáziumi - és ebben azért jogos a kritika - jellegzetes 

formának megfelelő, tehát tantárgyi óraszámok vannak: 2, 3, 1, 2, és így tovább, ennek 

leginkább megfelelő, de mégis az új érettségihez, a NAT-hoz jobban igazodó tantervi 

struktúrát hozzanak létre. És ez a törekvés - még egyszer hangsúlyozom: én nem olvastam a 

részleteket, de ez a törekvés - átjött a koncepción is, és úgy látom, hogy a vita itt arról szól, 

ami már nem az érintetteknek, hogy úgy mondjam, a kompetenciája, nevezetesen hogy sem a 

törvényi órakeretek, sem a NAT-órakeretek nem ugyanennek a dilemmának a mentén 

alakultak, hanem egy másik, a Tas szerint… Az még egy optimista forgatókönyv, hogy 

gazdasági, de nem erről van szó, hanem aktuális lobbik, eseti dolgok, tehát, hogy: hoppá, az 

informatikának még kellene adni. Én ott ültem, tényleg így zajlott, azért is léptem ki az utolsó 

körben az utolsó NAT-szabályozásból.  

Én tehát azt gondolom, hogy ezt az OKNT-nek támogatnia kell, sőt örömmel kell 

támogatnia, annak ellenére, hogy mi speciel egyáltalán nem így tanítunk, tehát hogy teljesen 

más az elképzelésünk azokkal, akikkel együtt dolgozunk, hogy hogy kell természettudományt 

tanítani. De ez egy jó megközelítés, és optimista vagyok, hogy a tárgyalóképesség megnő egy 

ilyenfajta törekvéstől. Köszönöm szépen.  

 

ELNÖK: Mi is köszönjük. Vass Vili, utána Mihály Ottó, utána pedig Szabados Lajos 

következik. 

 

DR. VASS VILMOS: Elnök Úr! Tisztelt Tanács! A kiküldött dokumentumokból 

kiderül, hogy a kerettantervi bizottság ülésén én voltam az a másik tag, aki aggályát és 

aggodalmát fejezte ki az ominózus kerettantervvel kapcsolatban, amelyről beszélünk. Ezek az 

aggodalmak jórészt nem a jogi folyamattal kapcsolatosak. Szeretném hangsúlyozni azt, hogy 

jogi szempontból mind magát az eljárásrendet, mind az OKM kiírását tekintve - hallottuk itt, 

Horn György gondolatát folytatva -, a diszciplinaritást megőrző kerettanterv kiírását tekintve, 

mind a NAT-konformitást legitimációs szempontból tekintve, és mind a kerettantervi 

rendelethez való igazodást tekintve ez a tárgyalt kerettanterv, amelyről most beszélünk, ebből 

a szempontból megfelel.  

Az aggodalom ennél egy jóval szélesebb körű aggály volt, jelesül több kerettanterv 

esetében - ahogy ezt Szebedy Tas és Trencsényi László is elmondta - nagyon fontosnak tartjuk 

azt, hogy legyen egy beválásvizsgálata a választható kerettanterveknek. Az, hogy ez most az 

erről a kerettantervről szóló vitában csúcsosodott ki, korántsem véletlen, hiszen több 

jegyzőkönyve tanúskodik erről a kerettantervi bizottságnak, ahol minden egyes kerettanterv 

esetében többen megfogalmaztuk a bizottsági ülésen kisebb-nagyobb mértékben ezeket az 

aggályokat és aggodalmakat.  

Én tehát azt javaslom, hogy bontsuk ketté ezt a problémakört, jelesül az ominózus 

kerettanterv, az ELTE természettudományos kerettanterve esetében hajlok arra, hogy azt 

támogassam, az megfelel a jogi procedúrának, ugyanakkor viszont maximálisan tudom 
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támogatni azt a KTB-javaslatot, amely egy szélesebb körű, a kerettantervek egészét érintő 

beválásvizsgálatra vonatkozik. Köszönöm szépen a figyelmet.  

 

ELNÖK: Mihály Ottó, utána Szabados Lajos! 

 

DR. MIHÁLY OTTÓ: Köszönöm szépen. Igyekszem nagyon röviden megfogalmazni 

a dolgot. Elhangzott, most tulajdonképpen Vass Vili részéről tulajdonképpen deklaratíve is, de 

a többiek részéről is, hogy a dolog maga megfelel mindazoknak a feltételeknek, amely 

feltételek jelenleg úgy szerepelnek, mint a kerettantervek jóváhagyásának a feltételei. És ezek 

nem csak jogi feltételek, ezek jelenleg érvényes szakmai feltételek. Akkor nem értem a 

problémát. Mert akkor miért ennél - már a múltkor, egy másik kerettantervnél is meg akartam 

ezt kérdezni - a kerettantervnél tesszük fel ezeket az általános kérdéseket, de oly módon, hogy 

a kerettanterv elfogadásával kapcsolatban valamilyen szerepet játszva? Mert tegyük fel ezeket 

az általános kérdéseket, csak ne keverjük össze a kettőt! 

Ez a kerettanterv szakmailag - hogy mondjam? - nem az én szájam íze szerint való, 

nem azt gondolom, hogy ebbe az irányba kell mennie a dolognak. De én azt gondolom, hogy a 

kerettanterv-rendszer arról szól - ez a pluralizmus esetében sokszor nehéz ügy -, hogy az is 

férjen bele, ami ellen én egyébként, ha módom van rá, szakmailag harcolok, vagy amit az 

általunk csinált iskolába nem engednék be.  

De ez egy teljesen más kérdés. Tehát úgy gondolom, hogy ezt el kell választanunk 

ebben az esetben, tehát azt támogatom, hogy igenis, ha megfelel ezen feltételeknek, akkor 

egyszer csak itt ne akarjunk most különleges feltételrendszereket megteremteni ebben az 

esetben. 

A másik kérdéssel kapcsolatban felmerül az, hogy ehhez azt kell értelmezni, hogy a 

kerettanterv nem mondja meg, ne haragudjatok, jelzi esetleg, hogy mennyi bab legyen benne, 

már elnézést, hogy használom ezt a szót. Ha soknak találják, majd kiszedik belőle, amikor 

csinálják a helyi tantervet. A kerettanterv a maga nemében egy konstrukciós ajánlás, hogy így 

állítsuk össze tulajdonképpen a tananyagot. Mondok egy csúnya példát. Körülbelül 8 éven 

keresztül működtettünk, működtettem egy olyan középiskolát Budapesten, amely három év 

alatt adott érettségit. Csak azért mondom most már ilyen halkan, mert ez nem egészen volt – 

hogy úgy mondjam – a jogszabályoknak megfelelő, de ettől függetlenül erre mindenki képes 

volt, három év alatt leérettségizni. Igaz, hogy hozzátettünk, úgy, ahogy a Waldorf azt mondja, 

hogy a végén egy év alatt leérettségiztet, hozzátettünk még egy évet, hogy formálisan 

megfeleljen annak, amit a törvény előír. 

Egészen más a felfogása arról, hogy tulajdonképpen mi az, amit tudni, nem kell, mert 

ilyen nincs, hanem érdemes. Ebben az esetben itt egy olyan elképzelés van a tudásról, az egyik 

területen, amelyet én nem osztok, de jogosnak ismerem el, ha onnan számolják ezeket. De 

nagyon fontos, ami elhangzott, hogy ugyanakkor van egy borzasztó fontos, előremutató eleme 

ennek a konstrukciónak, lehetővé tette, lehetővé teszi azt a vitát, hogy a legkeményebb 

szakmai berkekben megjelenjen a kérdés, hogy nem mindenkinek ugyanaz. Azaz lehetővé 

teszi azt, hogy továbblépjünk, és azt mondjuk, hogy rendben van, van egy ilyen típusú 

kerettanterv azoknak, akik ebbe a dologba tényleg bele akarnak feccölni, lehetőleg mindent, 

beleértve a tanárt, a szülőt, a gyereket, és van egy másik, akik ilyen humán, eltolt emberek, 

akiknek nem egészen ez a dolguk. Ebből kiindulva máris egy nagy lépés történik 

tulajdonképpen, annak ellenére nem gondolom, hogy mondjuk ez az alapcélja ennek a 

konstrukciónak, de mégis ez hozza létre ezt a helyzetet. 

Tehát ezt a vitát fontosnak érzem, de úgy gondolom, hogy válasszuk le az előzőről, és 

még egyetlenegy mondatot: nagyon szépen elhangzó és nagyon könnyen igenelhető dolog ez a 

beválásvizsgálat. Kedves kollégák, egy ilyen kerettanterv beválásvizsgálata legalább kétszer 
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annyi időt vesz igénybe, mint amennyit a kerettanterv átfog. Tehát ha 6 év, akkor az 

minimálisan 12 évet jelent, mert egy év lefutása még nem beválásvizsgálat, ténylegesen több 

iskola kell. 

De a kerettantervi rendszer azt is lehetővé teszi, hogy egyetlen szerencsétlen magyar 

iskola csinálja azt a kerettantervet alapkoncepciójában. Tehát azt gondolom, hogy a 

kerettanterv beválásvizsgálat, ez szépen hangzik, a beválásvizsgálat az, hogy a gyerekek 

elvégzik az iskolát. Ez a jelenlegi beválásvizsgálat. 

Tessék megnézni, hogy az egyetlen központi tanterv alapján végigmenő 

iskolarendszerben hol van tantervi beválásvizsgálat. A 20 százalék nem tanul meg rendesen 

írni-olvasni, volt itt beválásvizsgálat, és hisszük, hogy ez a tantervnek a következménye 

önmagában? Biztos, hogy nem. És mégis mennek egymás után a tanévek és jönnek ki az 

iskolákból a gyerekek. 

Tehát ebben a dologban úgy gondolom, azt kell látni, hogy ez arra való, hogy valakik, 

egy adott iskola, valahol azt mondják, hogy mi ezt megpróbáljuk megcsinálni, snitt, és ők 

felelősek azért, hogy ebben a dologban lehetséges legyen. Én értem, a kilencedik Árpád-házi 

királyt és értem Weiner Leót is, hogy e nélkül valaki úgy gondolja, hogy nem szabad magyar 

gyereknek felnőnie. De a magyar gyerekek 99 százaléka mégis e nélkül fog felnőni. Hiába lesz 

benne a tantervben, mindenben, mert nem jut el szerencsére mindenkihez minden, ami egy 

adott kerettantervben van. 

Tehát összefoglalva: azt mondom, hogy igen, foglalkozzunk az alapkérdéssel, a 

vitadologgal, mert ez egy tantervelméleti és tantervkészítési igen fontos kérdés. Egy kicsit 

óvatosabb lennék a beválásvizsgálattal, mert ezt nem lehet kiadni, ez hihetetlenül sok időt, 

energiát, munkát, pénzt, stb. igényel, és ettől függetlenül javaslom, hogy erre a kerettantervre 

én szakmailag azt mondom, hogy nem, de mint ennek az egész rendszernek a képviselője azt 

mondom, hogy tessék, engedjük tovább, és mondjuk azt, hogy igen, fel kell tenni és el kell 

fogadni. 

 

ELNÖK: Szabados úr! 

 

DR. SZABADOS LAJOS: Tisztelt Tanács! Én nem akarok személyeskedni, de muszáj 

észrevételeznem, hogy én a Szent István Egyetem alkalmazásában vagyok. Ez nem dicsekvés 

és nem panasz. Szeretném megkérdezni Trencsényi kollégámat, barátomat, hogy te kinek az 

alkalmazásában vagy? 

 

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság 

álláspontja szerint az összeférhetetlenség a karok tekintetében áll fenn, tehát ilyen módon az 

Eötvös Loránd Tudományegyetem természettudományi kara által készült, a pontosság 

kedvéért megjegyzem, hogy az oktatási és kulturális miniszter által benyújtott kerettanterv 

ügyében nem tekintem magam összeférhetetlennek, a kérdés nyilván erre vonatkozott. 

 

DR. SZABADOS LAJOS: Már a következő kérdésemre kaptam meg a választ. Én 

nem így látom. Csak azért, hogy ez tiszta legyen. Az az érzésem, hogy továbbra is erősödik 

bennem az a tudat, hogy terminológiai zűrzavarban élünk. Szerintem az, amit itt 

integrációként hangoztatunk, én koncentrációnak tudom. Azért tudom koncentrációnak, 

merthogy van ennek két nagyon fontos fajtája, az egyik a tantervi, a másik a tantárgyi. És 

olyan tanterv nincs, amiben ez a koncentráció nincs benne. Az nem tanterv, ahol futnak így 

egymástól függetlenül a tantárgyak, ilyen nincs a világon se. Most ebből az következik, hogy 

akkor a következő lépésünk az lesz, hogy tantervszerű tanterv? Nem tudom, hogy értik-e a 

jelenlévők a logikámat, hogy ha itt integrált szemléletű, akkor tantervszemléletű tanterv is lesz 
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majd legközelebb? Én olyan mondvacsinált dolognak érzékelem. Én nem engedném át az 

ELTE kerettantervét. Köszönöm szépen. 

 

ELNÖK: Brassói úr! 

 

BRASSÓI SÁNDOR: Tisztelt Tanács! Köszönöm szépen a lehetőséget, és igazából 

csak azért szeretnék most hozzászólni a tárca részéről, mert egy kicsit szeretnék 

kronológiailag emlékeztetni a múlt és jelen eseményeire ezen kerettanterv vagy ezen 

kerettantervek kapcsán.  

Gondolom, ez a többség számára teljesen jól rendben van, és mindenki emlékszik 

ezekre, de azért úgy gondolom, talán fontos feleleveníteni néhány motívumot, hogy hogyan 

jutott oda az OKNT, hogy most döntenie kell egy kerettantervről, amely papírforma szerint az 

OKM által benyújtott kerettanterv, valójában ez az OKNT kerettanterve, a saját kerettanterve, 

ezt hozzá kell hogy tegyem. Ugyanis az OKNT létrehozott egy természettudományos 

közoktatási problémakört vizsgáló bizottságot 2006-2007 magasságában. 

Ennek kapcsán több vitának részesei voltunk, és végül is 2008-ban született egy 

ajánlás, egy javaslat a természettudományos közoktatás megújítása érdekében az OKNT 

részéről, amit természetesen közzétettünk a honlapon. Erre mi a tárca részéről, azt gondolom, 

elég lendületesen próbáltunk reagálni, és ennek az eredményeit mindenki olvashatja a 

honlapon, tehát számos dolog történt.  

Ez a dolog, ez a programjavaslat egy szálon kapcsolódik a jelen történethez - több más 

szál van ebben, mindenki pontosan emlékszik erre -: hogy az OKNT akkor azt javasolta az 

oktatási miniszternek, hogy készíttessen választható kerettanterveket. A minisztérium részéről 

akkor egy kicsit meglepődtünk ezen, mondván hogy enélkül is működnek kerettantervek, de 

természetesen úgy gondoltuk, hogy ha ez egy javaslat, akkor ennek eleget fogunk tenni. 

Mindazonáltal a minisztérium is készíttetett - ettől függetlenül - kerettantervet, ezzel a 

megszületett javaslatcsomaggal szinte együtt: ez volt a tárca - úgymond - integrált 

kerettanterve, ami teljesen megfelel annak, amit Szabados úr mond, tehát megpróbálta a 

tantárgyi, a diszciplínákba szétválogatott természettudományos tartalmakat tényleg egy 

komplex science típusú kerettantervbe összehozni, és azt nem akartuk saját magunk, ebbe 

bevontuk az Akadémiát, az OKNT tagjait, és így tovább. Ezt az OKNT akkor elfogadta - azt 

nem mondom, hogy egyhangúlag, de nagyon magas támogatottsággal -, ez volt egy integrált 

kerettanterv. De mivel volt ez a javaslat, amit az OKNT tett meg, és abban az szerepelt - és itt 

emlékeztetek annak az ülésnek akár a jegyzőkönyvére is -, abban kimondottan azt kérte az 

Országos Köznevelési Tanács, hogy ne úgynevezett science típusú kerettantervet készíttessen 

a minisztérium, hanem úgynevezett tantárgyi típusú kerettantervekbe beleépülő, koncentráló, 

az integratív megközelítést erősítő kerettanterveket, amelyekben a tantárgyak közti falak nem 

oldódnak fel, a hagyományos tantárgyi rendszerbe épít bele korszerű tartalmakat és 

feladatokat. Ez egy nehéz kihívás, ezt mi nem vitattuk, de örömmel tettünk eleget az OKNT 

kérésének, olyannyira, hogy 2009. április 23-án meg is jelent az OKM honlapján ez a 

kerettantervi pályázat, úgy, hogy ezt az OKNT közreműködésével tettük közzé, hiszen ennek 

a pályázatnak a szövegét egyeztettük az OKNT-vel, szó szerint, az OKNT pedig ezzel 

egyetértett. Ez így volt, ez pontosan így volt.  

Ebben az is szerepelt, az OKNT azt is kérte, hogy a kerettanterv-készítők számára az 

egy komoly, megterhelő munka, tehát ezt ne várjuk el csak úgy grátisz ezektől a kerettanterv-

készítőktől; ehhez adjunk anyagi juttatást, a tantervekhez - ez így is szerepelt, hogy a nyertes 

pályázatok 5 millió forint támogatást kapnak arra, hogy a kerettantervet elkészítsék, és 

jóváhagyásra benyújtsák. Ez ettől kezdve egy további probléma, problémakör, ami azt jelenti, 

hogy egy tavalyi támogatással el kell számolni, meg oda kell adni valakinek, vagy nem kell 
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odaadni, tehát ez egy más dimenzió; nem tantervi ügy, de attól még ezzel is számolni kell, a 

végén ez ügyben még futok egy kört.  

Három pályázat érkezett be erre a pályázati felhívásra - erről akkor be is számoltunk az 

OKNT-nek -: a Nyugat-magyarországi Egyetem, az ELTE és a Nemzeti Tankönyvkiadó 

pályázata. Nem éreztük azt, hogy mi mint tárca ebben a kérdésben dönteni tudnánk, tehát a 

döntéshez, a bírálóbizottságba kértünk delegáltakat az OKNT-től, kértünk delegáltat a Magyar 

Tudományos Akadémiától, és a tárca részéről is volt egy delegáltunk. A javaslat, a koncepció, 

amely beérkezett, alapján a bizottság úgy döntött, hogy kettőt támogat, ez az a két 

kerettanterv, amely itt van, és - hogy mondjam? - abban az anyagban, amely a bírálóbizottság 

által készült, azért az szerepelt, és tulajdonképpen ez még ösztönző is lehetett adott esetben a 

pályázatkészítő ELTE részére, hogy, idézem: „A humán tantervek nem lebutított szaktárgyak, 

hanem praktikus ismeretek mellett megtartják a mélyebb megértés lehetőségét is.”. Ez nekem 

azt jelenti, hogy hajrá, előre, gyerekek, tehát ha nyertek, akkor ezt meg kell csinálni, egy jó 

kerettantervet kell készíteni, ebben a humán részben is kellő mennyiségű tartalom és 

fejlesztési feladat jelenik meg. Az óraszámok meg az egyik oldalon adottak, a másik oldalon 

meg nyilván változtathatóak a fogyasztó, a kerettanterv-fogyasztó igénye alapján.  

A történet odavezetett, hogy ezek a kerettantervek több körben mentek keresztül 

szakértői vizsgálaton a kerettantervi bizottságban, az egyik esetben jobban áll a folyamat, a 

másik esetben, hogy látom, alakul egy vita. Azt kell mondjam, hogy a minisztérium 

számára… És ez nem a minisztérium kerettanterve; jogilag az, mi nyújtottuk be, mert a 

kerettantervi rendelet alapján mi nyújthatunk be kerettantervet, de ezt az OKNT rendelte meg, 

szó szerint, tehát visszakapott két kerettantervet a javaslatai alapján, és nagyon jó, hogy 

született két ilyen koncepció. Hogy mi lesz velük, erre nehéz válaszolni ebben az esetben. Egy 

biztos: a mi életünket egy kicsit megnehezíti majd egy olyan döntés, amely esetlegesen 

nemleges döntés az ELTE felé, merthogy nekünk mindegyik támogatóval szerződést kellett 

kötnünk, ez egy vállalkozási szerződés, mind a Nyugat-magyarországi Egyetemmel, mind az 

ELTÉ-vel, azok alapján, hogy az OKNT minket felhatalmazott szerződés megkötésére, hogy a 

koncepciókat jónak tartja ezen két esetben. Ezen szerződéseket le kell zárni május végén, és 

mindegyik szerződésben az szerepel, hogy az OKNT egyetértését követően tudjuk elfogadni 

ezeket a teljesítéseket. Úgyhogy én csak azért mondom ezt, hogy nincs lehetőség arra, hogy a 

kerettantervet újra visszaadogassuk, hogy javítgassanak benne a készítők, merthogy kifutott az 

idő ebből a dologból. Itt vagy elfogadunk valamit most már, május 13-án, nagyrészt, vagy azt 

mondjuk, hogy bizonyos korrekciókat végezzen el a készítő, és akkor a referens vagy bárki 

más megnézi és korrektúrázza azt.  

A tárca részéről nekünk nyilván az a célunk, hogy használható, nagyon jó, praktikus és 

magas színvonalú kerettantervek legyenek, úgy, ahogy az itt elhangzott. Én csak azért 

mondtam ezt adalékként, hogy ez egy dilemma, amelyben döntést kell hozni, egy jó döntést 

kell hozni, mert… Én nyilván egyik egyetemmel sem állok jogviszonyban, én mint 

köztisztviselő csak azt látom, hogy mi az ügyet nem tudjuk tovább húzni. Van egy feladat, 

valakik valamit elvégeztek, van egy szerződés. Nekünk a helyzet nagyon egyszerű, mert 

amennyiben az OKNT nem fogadja el, semmi gond nincs, az ELTE nem kap semmit 

konkrétan ezért a feladatért, merthogy nagyjából ez következik ebből. Ez pénzügy-

technikailag ennyit fog jelenteni. Ugyanakkor a cél nyilván az, hogy ha a kerettanterv 

egyébként megfelel bizonyos jogi feltételeknek, kereteknek, amelyek adottak minden 

kerettanterv számára, és egyébként az OKNT el tudja fogadni a jelen szabályozási 

struktúrában ezt, akkor tegye meg, mert azt mondom, hogy a legjobb döntést ebben az esetben 

szerintem talán így tudná meghozni, hisz a saját maga által felvázolt feladatrendszer, 

célrendszer, amit 2008-ban elindított, így tud a legjobban illeszkedni. Köszönöm.  
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ELNÖK: Keszei úr, aztán Iker János, majd Karlovitz úr.  

 

DR. KESZEI ERNŐ: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Tanács! 

Előrebocsátom, hogy kimerítem az elfogultság minden pontját, mert én egyenesen arról a 

karról jövök (Derültség.), ugyan nem ők delegáltak, hanem az Akadémia elnöke, de 

természetesen ott vagyok főállásban, annyira, hogy a kollégákat, akik ezt a tantervet 

kidolgozták, személyesen is ismerem. Én megnéztem a tantervet, nem az új verzióját, a 

javítottat, hanem még az eredeti verzióját - most mindenfélék összejöttek, ELTE-születésnap 

és akadémiai közgyűlés, úgyhogy ezt nem tudtam átnézni. Az első tanterv megnézésekor, 

tehát az első verzió megnézésekor nekem is körülbelül az volt a véleményem, hogy ez egy 

picit húzós tanterv, de én úgy gondolom - egyetértve Mihály Ottóval -, hogy nem muszáj 

abból mindent tanítani, egy kerettanterv kerettanterv, a helyi tanterv meg helyi tanterv lehet. 

Arra a célra, én úgy gondolom, egy igényes munka, hogy ebből valaki egy helyi tantervet 

csináljon. Egyetértek mindenkivel, aki azt mondta, hogy nem minden iskolatípusban tanítható, 

elsősorban gimnáziumoknak lett kidolgozva.  

És most akkor a hátrányomat, az elfogultságomat előnyként mondva: őszintén szólva 

azért is kértem szót, mert az derült ki számomra, hogy kevésbé természettudományos 

képzettségűek és foglalkoztatottságúak a jelenlévők, és ezt az előnyt kihasználva 

elmondanám, hogy a készítők itt egy kihívásra válaszoltak; nemcsak a kiírásra, a pályázati 

kiírásra, hanem az általuk tapasztalt kihívásra is. Most az a cél, hogy az adott korosztálynak a 

fele kerüljön be felsőoktatási intézménybe. Ezekből jelentős számban természettudományos, 

műszaki pályára kerülnek emberek. Saját bőrükön tapasztalták, elsősorban a tanár szakos 

oktatásban érintettek, de ott különösen, hogy a közoktatásban nem teljesen felel meg a 

természettudományos oktatás ezeknek a feltételeknek.  

Erre próbáltak ők egy változatot kidolgozni. Ebben természetszerűleg benne van az az 

iskola, amire Mihály Ottó utalt, amelyik egyrészt diszciplináris alapú, de ez a kiírással is 

egybecsengett, másrészt pedig hangsúlyozni kívánja a diszciplináris felépítését és a 

kompetenciáknak is a diszciplináris környezetben történő megfogalmazását. 

Azt gondolom, hogy ez érthető az ő részükről, mert valóban arra gondoltak, hogy a 

tanárképzésben, illetve a társadalomban nagy igény mutatkozik nemcsak tanárok, hanem 

környezettudósok, kémikusok, fizikusok, biológusok stb. iránt. Ezeknek a képzésére 

koncentráltak elsősorban. 

Azt gondolom, hogy ennek az elképzelésnek, ennek a koncepciónak egészen jól eleget 

tettek, a kesztyűt felvették, dolgoztak, úgyhogy én még csak azt se mondom, hogy javaslom az 

elfogadását, és természetesen tartózkodni fogok, azon is gondolkodtam, hogy részt sem 

veszek az ülésen, de utólag azért örülök, hogy ezt a véleményemet elmondhattam. 

Azt gondolom, hogy ami a testületi véleményemet illeti, én csatlakoznék Vass 

Vilmoshoz, Mihály Ottóhoz és Horn Györgyhöz is. A lényeg az, hogy érdemes 

különválasztani a két problémát: egyrészt dönteni most erről a konkrét, az OKNT által 

megrendelt kerettantervről, és nagyon támogatom, hogy a másik kérdésről is döntsön az 

OKNT, és próbáljon meg valami követést. 

Még egy mondatot szeretnék mondani. Mihály Ottóval explicite többször kifejeztem 

az egyetértésemet, egy dologban nem értek vele egyet. Nem kétszer 6 év kell a kiértékeléshez, 

csak 6+1 minimálisan, hiszen akkor két garnitúra hallgató vagy diák végigszenvedte már ezt a 

tantervet. Tehát minimálisan 7 év kell hozzá. Vállalni kellene ezt a 7 évet, és az OKNT-nek 

támogatni kellene, nagy hiány van ilyen felmérésekben. Idézek egy műegyetemi kollégámat, 

hogy érdekes, hogy a hidakat, a felüljárókat, az utakat és az épületeket nem úgy tervezik, hogy 

lobbiérdekek nyomán valakinek van egy ötlete, aztán megépíti, hanem gondos méréssel, 

gondos, utólagos ellenőrzések, visszacsatolások… (Zaj, közbeszólások: Ebbe ne menjünk 
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bele! – Horn György: Arról lehet tudni, hogy mire jó, az iskoláról pedig nem tudjuk, hogy 

mire jó.) Ezzel mind egyetértek. De azért felmérésekre szükség lenne, mert többet tudnánk. 

Köszönöm szépen a figyelmet. 

 

DR. MIHÁLY OTTÓ: Csak egy mondatot ehhez. Akkor már kétszer végigmegy, 

igazad van, csak a beválásvizsgálat feltételezi az elsődleges korrekciós folyamat utáni 

újravizsgálatát. Tehát hiába van az, hogy a beválásvizsgálat előírásában benne van az, hogy 

korrekciókat hajtok végre az elsőn, és utána megnézem, hogy ezután hogyan működik, és 

akkor dönthetek róla. Nem tudom, miről döntünk, egyébként soha nem derül ki, hogy miről 

döntenek, ezt komolyan mondom, 70 ezer beválásvizsgálat után sem, nem tudnak miről 

dönteni, mert addigra eldől, hogy csinálja az iskola, ott marad-e vagy nem. 

 

ELNÖK: Iker János! 

 

DR. IKER JÁNOS: Elnök Úr! Tisztelt Kollégák! Azt hiszem, nekem szólni se 

szabadna, mert én abszolút összeférhetetlen vagyok, ugyanis azt a Nyugat-Magyarországi 

Egyetem szolgáltató és kutatóközpontját vezetem, amelyik ezt az anyagot csinálta. Hál’ 

istennek arról kevesebb szó esett, így aztán megúszom, hogy arra kelljen válaszolni. Inkább a 

tapasztalatairól hadd mondjak néhány mondatot, mert talán ez tanulság. 

Az első mondatom az lenne, hogy pillanatnyilag idáig lehet eljutni. Odáig, ameddig 

eljutott az ELTE, egy vonalon, odáig, ameddig eljutottunk mi. Mi abban a szerencsés vagy 

szerencsétlen helyzetben voltunk, hogy végül is 26 kollégával dolgoztam együtt, a nyugat-

magyarországi egyetemről hárman dolgoztunk és Pestről, Szegedről, Pécsről, Debrecenből a 

többiek, és zömmel vezető középiskolai tanárok, olyanok, akik ilyen módszerekben részt 

vettek. Így is óriási vitáink voltak, és mondjuk körülbelül egy hónappal a végleges beadás 

előtt azt mondtam, hogy most kell feladni, mert itt a legjobb erők is összevesznek. 

Tehát azt gondolom, hogy idáig lehet most pillanatnyilag eljutni. Ez egy nagyon fontos 

tanulság, amikor a science-ről beszélünk, akkor gondoljuk meg, hogy ez az integrált szemlélet 

a „legjobb erőktől”, idézőjelben mondom, mert még nagyon sok jó erő van a magyar 

közoktatásban, de aki ezt vállalta, ilyen erőfeszítést kért és ilyen kompromisszumokat. De én 

is ahhoz csatlakozom, hogy az ELTE egy nagyon fontos anyagot tett le, ami egyébként más 

alapú egy picit, mint a miénk, de nemcsak a kollegalitás okán, hanem a munka okán is én az 

elfogadását javaslom. 

A miénkben nem szavazok, az ELTE-ét megszavazom. Nyilvánvaló, hogy ennek a 

tanulságait majd még le lehet vonni a későbbiekben, pillanatnyilag ez a helyzet, amit itt 

láthatunk. Köszönöm szépen. 

 

ELNÖK: Karlovitz János! 

 

DR. KARLOVITZ JÁNOS: Én a kerettantervek ügyét egy ilyen sikertörténetnek 

tartom, születnek a kerettantervek szépen, ez olyan nekem, mint amikor egy gyerek születik, 

újabb és újabb kerettantervek. A kerettantervi bizottság nagyon alaposan megrágja, nagyon 

lelkiismeretesen, tehát én követni tudom és egyetérteni az ő véleményükkel. 

Egyetlen témához szólnék, a beválásvizsgálathoz. Ezt valóban lehetne úgy csinálni, 

hogy nagy pénzzel, nagy tudománnyal, nagyon körülményesen, hat év múlva kezdeni, és lehet 

– mint mindent – nagyon egyszerűen, azonnal követni, és ez a jobb, mert kis hazánkban 

általában úgy van, hogy egyoldalú kommunikáció folyik. Kiadunk valamit, kiadnak valamit a 

felsőbb hatóságok, és utána nem követik, hogy mi lesz vele, hogyan fogadják. Pedig rögtön 

fogadják az emberek, egy kerettantervből rögtön lesznek helyi tantervek vagy nem lesznek. 
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Tehát a követés itt kezdődik, hogy mennyi beválik helyi tantervvé, utána mennyi tankönyv jön 

ki belőlük, mennyi segédanyag. Tehát igenis, ennek van hatása, és főleg az, hogy a 

pedagógusok tudják-e használni, veszik vagy nem veszik. 

Tehát ezt abban a pillanatban lehet követni, és mint a tankönyvkövetést is, tehát ez egy 

egyszerűbb metódus. Tulajdonképpen ez az egyetlen javaslatom, hogy valahogy akár a 

kerettantervi szabályzatba és a tankönyvszabályzatba, és minden kibocsátónak ezt mint egyes 

országokban, nyugaton ez már működik, hogy abban a pillanatban, ahogy kibocsátja, 

visszajelzéseket kér és követi a sorsát a kibocsátott dolognak. 

Én csak egy példát mondok, illetve ismervén a tankönyvkibocsátókat, az a kiadó járt 

jól, aki így csinált, hogy követte a tankönyveit, sőt arra vetemedett, hogy fizetett azért, ha 

hibát találtak, és akkor minden hibát javítani is tudott, abban a pillanatban, rögtön. Tehát ez a 

legjobb. Én ezt javaslom, majd eljön annak is talán az ideje, hogy pénz lesz rá és bonyolult 

beválásvizsgálatokat is végezzünk, de addig is ezt a követést ajánlom, ami abban a pillanatban 

megtörténhet a kiadó részéről, ahogy kibocsátja. Köszönöm szépen. 

 

ELNÖK: Görbe László! 

 

GÖRBE LÁSZLÓ: Be kell vallanom, hogy én az elejétől kezdve benne vagyok ebben, 

mind a bizottságban, mind a kuratóriumban is benne voltam, úgyhogy ennek következtében a 

felelősséget vállalni kell. 

Én azt szeretném mondani, hogy úgy látom, bár a dokumentumok alapján nem tudtam 

átnézni a kerettanterveket, de mind a kettő megtette azt a lépést, amit ígért. Nem többet, de azt 

a lépést megtette, és azt gondolom, hogy a nyugat-magyarországi egyetem nagyobb lépést tett, 

és nem biztos, hogy a tanári felkészültség ma arra Magyarországon képes, hogy ezt teljesen 

követni tudja. Természetesen mind a kettőnek megvannak az előnyei és a hátrányai. Nagyon 

rossznak tartanám, ha bármelyiket kizárnánk, mert egyszerűen a természettudományos 

oktatásból egy fontos kérdést kihagynánk a fejlődésben. Köszönöm szépen. 

 

ELNÖK: Cseh Sándor! 

 

CSEH SÁNDOR: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Vélhetően nem véletlen, hogy 

a természettudományos kerettanterv kerül ilyen vita középpontjába, hiszen ez feszíti most is a 

közoktatást. Láthatjuk, hogy különböző iskolák összemérésére kerül sor e körben is. 

Láthatjuk, hogy a pályázati bírálók két forduló között nem tudják a problémakört kellően 

koncentrálni, hiszen más-mást jelöltek az elsőben és mást a második esetben. 

Mégis azt gondolom, hogy kompenzációs törekvésről van szó, ez egy olyan tanterv, 

ami alkalmazkodni akar, tehát ebből a szempontból ténylegesen eleget tett, és vélhetően zöld 

utat kellene neki adni. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy a mi módszerünkben lehet, hogy 

van egy kis hiányosság, talán ilyen esetekben a felhasználói oldalt meg kellett volna kérdezni. 

Tehát amikor például a bizottság nem tudja eldönteni ennek a sorsát - itt is kellően nem 

szakemberek mondanak véleményt -, akkor ebben az esetben talán a felhasználókat kellene 

megkérdezni. Ha lenne most idő - ahogy nincs -, akkor most messzemenőkig azt támogatnám, 

hogy kérdezzük már meg ezt a dolgot! Lehet, hogy tanulság a bizottságnak ez a vita, illetve ez 

a folyamat, amely most történik. Köszönöm szépen.  

 

ELNÖK: Trencsényi László következik, aztán ezzel lezárjuk ezt a témát. 

 

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Ami a felhasználói oldalt, Sándor javaslatát illeti, én 

úgy gondolom, hogy a szakértők kiválasztásában rejlik ennek a záloga. A felkért szakértők 
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egyike ugyan jelenleg a Katolikus Pedagógiai Szolgáltató Intézetben dolgozik, de gyakorló 

természettudományos tanár, a másikuk, Bartal tanárnő pedig egyenesen az iskolából jött el, 

két óra között, a kerettantervi bizottság ülésére, tehát ők reprezentálják, ha úgy tetszik, a 

felhasználókat. Ez persze nem menti azt a felelősségünket, amit Tas javaslata nyomán a 

kerettantervi bizottság a magáévá tett. Valóban lehet, hogy a beválásvizsgálathoz kapcsolódó 

tudományos konnotációk mást jelentenek, a kerettantervek felhasználhatóságát, 

elfogadottságát viszont érdemes viszont valamilyen módon követni - ez nyilván mást jelent, 

majdnem azt, amit Karlovitz úr is megfogalmazgatott itt. Én nem tudom - ehhez nem értek -, 

hogy például az éves közoktatási statisztikába belefér-e egy olyan kérdés, hogy az iskola helyi 

tanterve milyen alapokra épül, de ez sem egyszerű, mert hiszen kiszámították, hogy egy 

nyolcosztályos általános iskolában legalább öt-hat tantervi generáció létezik, tán még a ’78-as 

is megvan valahol. Tehát nem könnyű feladat egy igazgatónak ezt megtudni (Közbeszólások.) 

- nem, papírforma szerint -, de azért igazgató, hogy ezt megtudja. 

Kettő: vallomást szeretnék tenni. Abban a bizonyos paksi csőszkunyhóban, amely a 

magyar történelemből ismeretes, engem felkeresett a természettudományi kar dékánja, és 

felajánlotta a vállalkozói díj felét. (Derültség.) Úgyhogy én érdekelt vagyok abban, hogy erről 

is szavazzunk. (Derültség.) Annyit tudok tenni ezek után - mert megszólíttattam morálisan -, 

hogy ha megkapom a vállalkozói díj felét, nyilván adózom utána, és a maradékot a 

beválásvizsgálat javára fogom felajánlani. (Derültség.) Komolyra fordítva a szót… Ha Balsai 

István olvassa majd ezt a jegyzőkönyvet, nyilván számon fog kérni.  

A harmadik dolog pedig az, hogy ugyan a vitából úgy érzékelem, hogy a támogatók 

száma - én szavazni fogok, akkor kapom meg a pénzt (Derültség.) -, a támogatók aránya 

látszik talán halvány többségnek; ha netán mégsem, akkor az az ügyrendi javaslatom, hogy a 

Hadházy Tibor hozzászólásában rejtett javaslatot, amely vitán felül állónak tartotta a 

reáltagozatos iskolák számára a tanterv használhatóságát, akkor, kérlek, elnök úr, azt a 

javaslatot tedd fel, hogy egy részleges elfogadást az OKNT támogatna-e, ha netán az egész 

támogatottságát nem tudjuk megszerezni. (Közbeszólások: Azt hagyjuk utoljára!)  

Bocsánat, még valami! El kell mondani, hogy nemcsak időzavar miatt van az, hogy 

további korrekcióra vagy további szakértelemre nincsen szükség, hanem a jogszabályok sem 

engedik, hiszen a kerettanterv engedélyezésre nyújtatott be, és egy kemény eljárásrend 

szabályozza, hogy ezt hogyan lehet…, és itt tényleg nincsen tovább játék, nincsenek 

tizenegyes rúgások, a 90. percben a bíró majd lefújja a mérkőzést. (Közbeszólások: 

Szavazzunk!) 

 

ELNÖK: Mihály úr kíván még szólni. Csak szeretném, ha előtte valaki válaszolna 

nekem arra, hogy ha egy kerettanterv, amely műfaját tekintve - ha emlékezetem nem csal - egy 

ajánlás, amellyel kapcsolatban egy iskola dönti el, hogy mennyire építi be a maga helyi 

tantervébe. Ebből a szempontból én azt hiszem, hogy ha nem kifejezetten tömeggyilkosságra 

szólít fel egy kerettanterv, akkor nincsen semmi akadálya, hogy megjelenjen, és majd 

elutasítsa, akinek nem tetszik. (Közbeszólások: Szavaznunk kellene!) 

 

DR. MIHÁLY OTTÓ: Egyetlenegy mondat… 

 

ELNÖK: Még Mihály Ottó. 

 

DR. MIHÁLY OTTÓ: …Laci javaslatához. Én nagyon szépen kérem, hogy ne is 

halljuk meg ezt a javaslatot. (Közbeszólás: Már melyiket?) Azt, hogy válasszuk külön azt, 

hogy elfogadjuk a… Ezt ne is halljuk meg, Laci, mert ez ellentétes azzal, amit csináltatok és 

csináltok, ami elő van írva. Kettő: ellentétes a szerzői jog egész problematikájával. Három: 
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számomra szakmailag nagyon fontos üzenete van például ennek a kerettantervnek, az egyik 

üzenete az, hogy kétféle természettudományos képzést is elképzelhetőnek tartok ebben az 

iskolarendszerben. Én tehát ezt nagyon ellenezném, és még tudok mondani hat szempontot. 

Tudom, hogy ez egy kétségbeesett javaslat volt, hogy megkapd a pénzt (Derültség.), de ezt 

most nem… (Derültség. - Közbeszólások: Csak vicc volt!)  

 

ELNÖK: Lezárhatjuk? (Közbeszólások: Igen.) Jó, akkor szavazásra teszem fel a 

kérdést. Ugye kihirdetés volt a…? (Közbeszólások: Igen.) Kihirdetés, igen.  

 

DR. IKER JÁNOS: A három kerettantervről külön-külön kell szavaznunk, gondolom 

én.  

 

ELNÖK: Jó, de most erről a természettudományos… (Közbeszólás: Az ELTE 

természettudományos…), az ELTE természettudományos kerettantervéről szavazunk. Aki 

egyetért azzal, hogy kihirdethető legyen… (Közbeszólások: Kiadható!) …, bocsánat, kiadható 

legyen, az tegye fel a kezét! (Szavazás. – Dr. Hadházy Tibor: Óraterv nem kérhető be 

különben? – Dr. Trencsényi László: Gondolom, hogy a referensi  jelentésben szerepelt korrekt 

órajavaslatok benne maradnak, azt nem vitattuk.) Tizenhat igen. Ellenszavazat? (Szavazás.) 

Tartózkodás? (Szavazás.) Három. Ez világos határozat, köszönjük szépen. (Közbeszólások: A 

másik kettőről is szavazni kell!) 

Most Trencsényi Laci… (Közbeszólások: A másik kettőről is kell!) Igen, igen. 

(Közbeszólások. – Dr. Mihály Ottó: Szavazzunk, menjünk tovább, szavazzunk!) 

A Nyugat-magyarországi Egyetem van előttem. Ugyanez a kérdés. Ki támogatja? 

(Szavazás.) Tizenhét igen. Ellene? (Szavazás.) Tartózkodás? (Szavazás.) Egy. (Iker János nem 

vesz részt a szavazásban. – Dr. Iker János: Elmondtam, hogy miért nem szavaztam.)  

A harmadik a középsúlyos fogyatékosok… Aki igen? (Szavazás.) Ez egyhangúnak 

látszik. Van-e ellenszavazat? (Szavazás.) Ellene nincs senki. Van-e, aki tartózkodik? 

(Szavazás.) Egy tartózkodás.  

Akkor megvan, köszönjük szépen, ezt a napirendi pontot lezártuk.  

És most öt perc szünetet tartunk. (Rövid szünet.) 

 

ELNÖK: Folytatjuk az ülést. Szeretettel köszöntöm a körünkben Demeter Dórát, és 

először arra szeretném kérni, hogy mondjon egy pár szót magáról, és utána terjessze elő a 

napirendet. 

 

DEMETER DÓRA: Köszönöm szépen. Jó napot kívánok! Először bemutatkoznék: 

Demeter Dóra vagyok, az európai uniós kapcsolatok főosztályán EU-koordinációs 

referensként dolgozom és a magyar soros elnökségben a nemzeti delegált szerepét fogom 

eljátszani, az oktatási bizottságban az országtábla mögött Magyarország képviseletét én 

fogom ellátni. 

Arra kértek fel minket a napirendi pont szerint, hogy a magyar EU soros elnökség 

prioritásait mutassuk be, koncentrálva a közoktatási témákra. 

Azzal kezdeném, hogy mit is jelent a soros elnökség ellátása. Ez az Európai Unió 

Tanácsának elnöklését jelenti, és az előkészítő fórumok, ez az oktatás terén az oktatási 

bizottságban való részvételt jelenti. A soros elnökség határozza meg a Tanács politikai 

napirendjét, a napirendre kerülő ügyek tárgyalásának menedzselését. Itt dokumentumokról van 

szó, amelyeket több oktatási bizottságon keresztül készítünk elő, majd a döntés elérését, 

amely a Miniszterek Tanácsán kerül elfogadásra. 
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A tagállamok és a Tanács képviseletét az Unió intézményeivel szintén a soros 

elnökség látja el, és ő tartja a kapcsolatot ezekkel az intézményekkel. A szakpolitikai célokat 

ezen időben a magyar elnökség fogja tematizálni és fókuszálni, illetve a gördülő ciklusos 

együttműködés továbbvitele, az új hangsúlyok kijelölése is a soros elnökség feladata. Ez azt 

jelenti, hogy most már trió rendszerben dolgoznak az elnökségek, vagyis három egymást 

követő elnökség közösen határozza meg az Európai Unió prioritásait. Ez jelen esetben a most 

soros elnökséget ellátó spanyol elnökség, a következő 2010 második félévében az elnökséget 

ellátó belga elnökség, illetve a 2011 első félévében következő magyar elnökség közös 

együttműködése. Kidolgoztunk egy trió programot, egy operatív programot, illetve ennek 

megfelelően minden elnökség a saját operatív programját is kidolgozza, amelyet az adott 

elnökségi féléve alatt szeretne elérni és megvalósítani. 

Ezek természetesen, ez a három elnökségi félévben lévő program szorosan összefügg, 

és egymást követően a gördülő ciklus szempontjából azt is jelenti, hogy amit esetleg a spanyol 

vagy a belga elnökség elkezdett, miután mi a harmadikok vagyunk a sorban, így a magyar 

elnökségnek a feladata lesz befejezni. 

Az elnökséghez kapcsolódóan szakmai rendezvények megszervezésére is sor fog 

kerülni. Vannak a rendszeres ülések, amelyek általában Brüsszelben kerülnek megrendezésre, 

illetve Magyarországon is lesznek rendszeres ülések, valamint szakmai konferenciák, amelyek 

előkészítése már folyamatban van.  

Az elnökségi programot mi határozza meg? Vannak átfogó szektorális európai 

folyamatok, amelyeknek a keretei közé illeszkednie kell a magyar elnökségi programnak. 

Ilyen a 2009-ben elfogadott stratégiai keret az oktatás és képzés területén zajló 

együttműködésről - ennek a rövid neve: Oktatás és képzés 2020 -, amely konkrétan négy 

stratégiai célkitűzést fogalmazott meg: az egyik az egész életen át tartó tanulás és a mobilitás 

elősegítése; a második a minőség és eredményesség javítása; a harmadik a méltányosság, a 

társadalmi kohézió és az aktív állampolgárság elősegítése; a negyedik cél pedig az innováció 

és a kreativitás, vállalkozói készség növelése volt.  

A másik ilyen átfogó szektorális európai folyamat az Európai Uniónak, az Európai 

Bizottságnak az Európa 2020 stratégiája, amely 2010 márciusában jelent meg. Ebben vannak 

zászlóshajó-kezdeményezések. Ezek közül amely az oktatást és képzést érintik: a „Mozgásban 

az ifjúság” zászlóshajó-kezdeményezés - a Youth on the Move angolul -, és ennek a főbb 

célkitűzései: a minőség és méltányosság az európai felsőoktatás nemzetközi vonzerejének és 

teljesítményének növelése; az oktatási rendszerek modernizációja; az oktatás eredményeinek 

növelése, mindez a lemorzsolódás mértékének csökkentésével és az integrált megközelítések 

révén; illetve az oktatási rendszerek nyitottságának és relevanciájának növelése.  

Amihez még az oktatás és képzés szorosan kapcsolódik, amit mint zászlóshajó-

kezdeményezés megfogalmazott, az „Innováció, az innovatív Unió”, amelyben az európai 

kutatási térség és az európai felsőoktatási térség közelítését tűzték ki célul; a 

tudáspartnerségek ösztönzését; az oktatás, a vállalkozások, a kutatás és az innováció 

összekapcsolódásának erősítését; az egyetemek, a kutatók és a vállalkozások közötti 

együttműködéseket. 

A harmadik ilyen zászlóshajó-kezdeményezés, amelyhez az oktatás és képzés szorosan 

kapcsolódik, pedig a „Foglalkoztatás és készségek”. Ez az új készségek és munkahelyek 

menetrendje szerint az oktatás és képzés együttműködését szolgáló stratégiai keretben 

foglaltak megvalósításának jelentős ösztönzését jelenti az egész életen át tartó tanulás 

elveinek alkalmazásával, a szakképzés, az általános és a felsőoktatási, felnőttoktatási 

képzéshez, továbbtanuláshoz, a munkaerő-piaci részvételhez szükséges dolgok elsajátításával. 

Ehhez szorosan kapcsolódik természetesen a nemzeti képesítési keretrendszerek létrehozása 
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révén az európai képesítési rendszer alkalmazásának előmozdítása is, amely jelentős 

célkitűzése ennek az Európa 2020 stratégiának. 

Az oktatás és képzés terén két kiemelt számszerűsített célkitűzést azért megemlítenék. 

Az egyik a korai iskolaelhagyók arányának és lemorzsolódásának a jelenlegi 15 százalékról 10 

százalékra csökkentése, a másik pedig a felsőoktatást érinti. A felsőoktatási vagy azzal 

egyenértékű végzettséggel rendelkezők arányának 31 százalékról legalább 40 százalékra 

növelése, 2020-ig a 30-34 éves korosztály körében. 

Mi határozza meg még továbbá a magyar elnökségi programot? Például a tematikus 

európai évek, 2010-ben a szegénység és társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai éve 

van, 2011 pedig a 2009 őszén az Európai Parlament és Tanács közös határozatában 

elfogadták, hogy 2011 az aktív polgárságot támogató önkéntes tevékenységek európai éve 

lesz. Továbbá a Tanács napirendjét erősen befolyásolja az Európai Bizottság munkaterve, és 

így ezáltal az Európai Bizottság javaslatai, vagyis meghatározó, hogy min dolgozik adott 

esetben az Európai Bizottság. Ők tehetnek javaslatokat európai uniós szintű jogszabályok 

megalkotására, az elnökségi programban pedig velük szorosan együtt kell működnünk. 

Milyen bizottsági közlemények várhatók 2010 végére, így a 2011-es magyar elnökségi 

programban, amelyet nekünk képviselni kell? Ilyen a kisgyermekkori nevelés minősége, 

illetve az indikátorrendszer felülvizsgálata. Bizottsági értékelésekre számíthatunk, ilyen az 

európai képesítési keretrendszer előrehaladásának a megvizsgálása és a life long learning 

program, ez az egész életen át tartó tanulás program félidejű értékelése.  

Az Európa 2020 stratégia kapcsán említettem, hogy kiemelt számszerűsített célkitűzés 

a korai iskolaelhagyók és lemorzsolódók 15 százalékról 10 százalékra csökkentése, ezért 

várható egy jogszabályi javaslat az Európai Bizottság részéről, amellyel nekünk 2011-ben 

foglalkoznunk szükséges. 

Az elnökségi prioritási területek a magyar elnökség idején: az oktatás és képzés 2020 

stratégia végrehajtása kapcsán tervezünk tanácsi következtetések elfogadását, az indikátorok 

és benchmarkok időszaki felülvizsgálata kapcsán. Ez a foglalkoztathatóság és a mobilitás 

kapcsán az Európai Unió Bizottsága által kidolgozandó indikátoroknak a szerepét jelenti, 

illetve az elnökség és a Bizottság közösen szervez egy szakmai konferenciát, amely 

Magyarországon fog megvalósulni. Az európai képesítési keretrendszerről szóló ajánlások 

végrehajtásának a felülvizsgálata, illetve a további lépések meghatározása. 

Az oktatás és képzés szociális dimenziója a trió programnak egy nagyon meghatározó 

eleme. A spanyol elnökségnek jelenleg ez a fő prioritása. Ennek továbbvitelét tervezi a 

magyar elnökség a kora gyermekkori, kisgyermekkori nevelés és gondozásnak a témájával 

való foglalkozás kapcsán. Ezzel kapcsolatban mi tervezünk egy szakmai konferenciát 

megszervezni itt, Budapesten, amely egyeztetés van jelenleg az Európai Bizottsággal, és 

ugyanebben a témában szeretnénk tanácsi következtetéseket elfogadni a 2011 májusi 

tanácsülésen. Ez a kisgyermekkori nevelés minőségének, integrációjának, a partnerségek 

megtalálásának, a szülők bevonásának a témáit mind szeretnénk, hogy felölelje, illetve a 

tanárképzés, nevelőképzés szempontjait is érintse. 

Ugyanígy elnökségi prioritás: az Európai Bizottságnak, mint említettem, közleménye 

jelenik meg 2010 végén, erre építve fogjuk a kisgyermekkori nevelés témáját tárgyalni. Az 

aktív állampolgárság pedig a 2011-es európai évhez kapcsolódóan a magyar elnökség 

prioritása lenne. Ebben a témában szeretnénk, ha összejönne – ez még mind tárgyalás alatt van 

az Európai Unió Bizottságával, úgyhogy ezek még tervek, szeretnénk, ha egy miniszteri szintű 

találkozó valósulna meg Budapesten, amely az aktív állampolgárság témájával foglalkozna. 

Úgy gondoljuk, hogy az aktív állampolgárság témája 2000-2004 óta rendkívül kibővült. 

Nemcsak a törvényeket, jogszabályokat ismerő aktív állampolgárra gondolunk most már, 

hanem a tudatos, ökotudatos, fogyasztásában tudatos, környezettudatos aktív állampolgárra, 
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aki innovatív, kreatív és vállalkozói készségekkel is rendelkezik. Ennek a témáját szeretnénk 

egy kicsit felölelni, és miniszteri szinten megtárgyalni. Ha erre lehetőség van, az Európai 

Bizottsággal tárgyalunk erről, akkor esetleg egy tanácsi dokumentumot is szeretnénk ezzel 

kapcsolatban elfogadni. 

A XXI. századi iskolákról a francia elnökség alatt tanácsi dokumentumot fogadtak el, 

és ebben meghatározták az iskolavezetés szerepét, amely a tanulási környezet kialakítása, a 

tanulás minőségére való hatását és ennek szerepét szeretnénk vizsgálni. Ezt mi alapvetően egy 

szakmai konferencia keretében képzeljük el. Jelenleg keressük a forrásokat, amiből mi ezt a 

szakmai konferenciát meg tudnánk szervezni. Ebben az Európai Unió Bizottságával történt 

eddigi tárgyalások alapján úgy érezzük, hogy partnerekre találtunk a Bizottságnál, mert 

nagyon támogatják ezt a témát, és szeretnénk, ha ezt meg tudnánk szervezni. 

Ha ez az elnökségnek saját pénzből kapacitások híján esetleg nem sikerül, akkor 

Brüsszel jelezte, hogy mindenképpen az elnökségnek a közreműködésével Brüsszelben 

szeretnének egy ilyen témájú konferenciát szervezni. 

A tehetséggondozást, amely szintén a XXI. századi iskolák koncepciójában megjelenő 

téma, szintén egy nemzetközi szakmai konferencia keretében szeretnénk tárgyalni. Ennek a 

megvalósulása már biztosított és az előkészületek elindultak ebben a témában. Az Európa 

2020 stratégia végrehajtása mentén a zászlóshajó kezdeményezések kibontásáról lehet szó. 

Ebben nem tudunk még konkrétum mentén nyilatkozni, mert az Európai Unió Bizottsága 

júniusra tervezi egy közlemény megjelentetését, amiben a „Youth on the Move” a mozgásban 

az ifjúság, illetve az Innovatív Unió és a foglalkoztatás és készségek zászlóshajó 

kezdeményezések mentén szeretnénk a pontos tartalmat majd jobban meghatározni. A 

felsőoktatás terén is tervezünk, van egy állandó ülés, amit mindenképpen meg kell 

szerveznünk, ez a felsőoktatási szakállamtitkárok rendszeres találkozója. Ennek témájaként a 

felsőoktatás diverzifikációját, a felsőoktatás és a kutatás fejlesztés és innováció kapcsolatát 

tervezzük, illetve a Bologna Follow ülés is egy olyan rendezvény, amit minden félévben a 

soros elnökség szervez meg, amely a gördülő napirendet követve, várhatóan a szociális 

dimenzió témájában lesz megszervezve. 

Igazából azt gondolom, hogy nagyon sok mindent elmondtam már az előző diánál 

ezekhez a dolgokhoz, ami itt most megjelenik. Amit még kiegészítésként mondanék el az 

egész életen át tartó tanulás koncepciója mentén, az pedig egy olyan tanácsi dokumentum, 

amit az elnökség saját prioritásaként tervez megvalósítani, és jelenleg tárgyalásban van az 

Európai Bizottsággal ezzel kapcsolatban. 

Ez az egész életen át tartó tanulás gyakorlatban való megvalósítását szolgáló eszközök 

hatékony alkalmazásának az elősegítése, amelyben tanácsi dokumentum elfogadását 

tervezzük. Úgy gondoljuk, hogy az egész életen át tartó stratégiák mindenhol megjelentek, 

elkészültek, de ezeknek az implementálásához a megfelelő eszközök kidolgozása, 

megvalósítása a tagállamokban sok helyen gondot okoz, és ennek az elősegítésére tervezzük 

egy tanácsi dokumentum kialakítását és tárgyalását.  

Az indikátorrendszert említettem.  

Amit alul látunk még, az az „Egész életen át tartón tanulás” program. Minden félév 

idején van egy ülése és egy ehhez kapcsolódó konferenciája. Ez 2011 májusában itt 

Magyarországon is meg fog valósulni. Ezen konferencia fő tematikus vonalának mi az 

iskolavezetés szerepét szánjuk.  

Az aktív állampolgárságról szóltam. 

A miniszteri találkozót említettem. Ezek lennének az alpontjai, hogy milyen témákkal 

szeretnénk foglalkozni: iskolai környezet, tanárok szerepe, az aktív állampolgárság, az 

önkéntesség tudatosítása és az oktatáspolitika lehetőségei és felelőssége az aktív 

állampolgárságra nevelés kapcsán.  
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A kisgyermekkori nevelést szintén említettem. 

A XXI. századi iskolákat szintén említettem. 

Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Ha kérdés van, arra szívesen megpróbálok 

válaszolni.  

 

ELNÖK: Köszönjük szépen. (Dr. Szebedy Tasnak:) Parancsolj! 

 

DR. SZEBEDY TAS: Köszönjük szépen a tájékoztatást. Én abban a helyzetben 

vagyok, hogy egy részét már ismerhettem ennek a koncepciónak, mert az iskolavezetés 

témában van egy testület, amelyben részt vehetek.  

A kérdésem az, hogy az uniós elnökség témái közül az itt felvetett, illetve az eddig 

megismert témák zöme olyan, amelyek már a lisszaboni és egyéb döntések óta állandóan 

napirenden lévő dolgok. Magyarország egy saját vagy közép-kelet-európai problémát nem hoz 

be ebbe a kérdéskörbe? Vagy csak azokat fogja napirenden tartani, amelyek már amúgy is 

zömében valamilyen szintű témakörök. Én például a tanári élethelyzetet mint kelet-európai 

problémát egy nagyon fontos dolognak tartanám. Nagyon fontos az iskolavezetők szerepe, de 

elválaszthatatlan a közép-kelet-európai tanárság kérdésétől, tehát ez a kettő eléggé erőteljesen 

összefügg egymással. És ez biztos, hogy egy ilyen nagyon élő oktatáspolitikai kérdés nemcsak 

Magyarországon, hanem a térség összes országában. Amikor az Unióba becsatlakoztak a 

kelet-európai országok, akkor minden országban felvetődött az a kérdés az oktatáspolitikusok 

számára, hogy: no és a tanári élethelyzet hogyan fog közeledni az uniós átlagélethez, és akkor 

azt mondták, hogy amikor az majd olyan szintre lesüllyed, mint a kelet-európai, akkor fogjuk 

elérni. Én azt gondolom, hogy ez egy elég súlyos és fontos probléma a térségben.  

Ahogy végignéztem - meg már többször hallottam ezeket a témaköröket -, én úgy 

érzem, hogy ez, tehát a saját elnökségben való részvétel nem koncentrál arra a problémára, 

ami minket a legjobban éget. Ezt ki dönti el, ki teszi be ezeket a kérdéseket? Mert ez olyan, 

mint hogy amikor a szorgalmas tanuló végighallgatja a tanító bácsi összes leckéjét, és amikor 

ő lesz a hetes, akkor visszamondja a feladatokat. Nem látom azt, hogy Magyarország ennek a 

térségnek a problémáját elnökségi szinten hogy tudja artikulálni. Ki dönt erről? 

 

DEMETER DÓRA: Megpróbálok válaszolni a kérdésre. Igazából ahogy én az elmúlt 

elnökségek tapasztalatát látom - így tudok válaszolni -, az elnökségnek alapvetően feladata az 

összes tagállam érdekét és az európai uniós trendeket követve kialakítani a saját elnökségi 

programját. Hogyan tudjuk mégis megjeleníteni esetleg a térség vagy Magyarország 

prioritásait? A konkrét kérdésre válaszolva: az iskolavezetés kapcsán a magyar tanárság 

helyzete megjelenhet olyan szinten, hogy megvan egy szakmai konferencia terve, amelyet 

éppen tárgyalunk a bizottsággal. Ilyen esetben akár egy plenáris, akár egy szakmai vagy egy 

workshop jellegű dologban természetesen behozhatjuk ezt a témát.  

Ki dönt erről? Úgy éreztük, hogy az Európai Unió soros elnöksége nem egyedül az 

Oktatási és Kulturális Minisztérium európai uniós kapcsolatok főosztályának a saját ügye, 

ezért létrehoztuk ezeket a szakmai előkészítő munkacsoportokat, amelyekben ön is tag, és azt 

szeretnénk, hogyha ezek a szakmai előkészítő munkacsoportok segítenének nekünk pontosan 

az ilyen típusú témákat és problematikákat behozni, hogy ezek tárgyalására lehetőség adódjon. 

Tehát nyilvánvaló, hogyha ide eljönnek az európai uniós tagországok szakmai szakértői, 

szakmai emberei, oktatáspolitikusai, akkor az ő érdeklődési körük alapján választanak 

workshopot, szakmai munkacsoportot, amelyben részt szeretnének venni, és amit meg 

szeretnének tárgyalni. Úgyhogy ilyen szempontból van lehetőség a magyar problematikák 

megtárgyalására, és azokon esetleg ajánlások megfogalmazására vagy valamilyen eredmények 

elérésére. Én így látom a lehetőségét.  
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Nyilván itt nem tervezünk európai uniós szintű dokumentumot elfogadni tanácsi 

szinten, így abban most nem tudom, hogy… Ilyen szinten én nem látom a lehetőségét ennek.  

 

DR. SZEBEDY TAS: Bocsánat, hogy én még rágom ezt a csontot. Én az 

alapproblémát abban látom, hogy maga a tanári élethelyzet egy változó tudásfelfogás 

keretében az egész Európai Unióban változik. Nemzetközi viszonylatban nagyon sok helyen 

gondot jelent az, hogy egészen más elvárások jelennek meg a tanári szereppel kapcsolatban, 

sokkal komplexebb, sokkal bonyolultabb elvárások, mint amilyenek egy évtizeddel korábban 

vagy a lisszaboni egyezmény előtt artikulálva voltak, és ebben a közép-kelet-európai régió 

szerintem halmozottan hátrányos helyzetben van; a halmozottan hátrányos helyzetet én úgy 

értem, hogy GDP-arányos felhasználással, bérezéssel és egyéb összefüggésekkel operál a 

nemzetközi összehasonlítás, csak éppen mi GDP-ben időnként most már kezdünk majd 

negatív növekedéssel dolgozni, és még ott is fennáll a régió problémája… (Közbeszólásra:)  

Azért mondom.  

 

HORN GYÖRGY: Most jött az első statisztika, hogy nem negatív. 

 

DR. SZEBEDY TAS: Jó, akkor mindent visszavontam, optimizmus! (Közbeszólás: 

0,1 százalék emelkedés van! - Közbeszólás: Attól függ, mihez képest! - Cseh Sándor: Az utolsó 

negyedévhez képest! - Közbeszólások.) Én tehát azt gondolom, hogy… (Közbeszólások.) Amit 

én látok, konkrétan Románia, Ukrajna, Magyarország, Szlovákia, részben Csehország és 

Lengyelország a közvetlen környezetében lévő ilyen szakmai összejöveteleken gyakorlatilag 

az, amit mi megélünk az ólomcsizmában járó pedagógiával, az ebben a térségben egy 

alapállapot, tehát mi tudjuk, hogy miről beszélünk. Ha uniós helyzetbe kerülünk, nagyon 

klassz, hogy a többi országban mi van, de a többi országban nincsen benne ez a nyolc közép-

kelet-európai ország?  

Én tehát azt gondolom, hogy ez egy olyan tematika, hogy nem elég, hogyha csinálunk 

egy szép konferenciát, ami belekerül 30 millió forintba, és ott lesz két bizottság, amely arról 

beszélget, hogy tényleg nagyon rossz a helyzet - ez az, ameddig az én tapasztalatom szerint el 

szokott jutni az ilyen konferenciázás, több nemzetközi konferencián vettem részt. És ott 

mindenki csóválja a fejét, és azt mondja: ez tényleg ennyire rossz? Nagyon rossz.  

Én azt gondolom, hogy egy uniós elnökséget legalább én mint úttörő megpróbálnék 

valahogy arra kihasználni, hogy kiáltsunk már fel, ha az oktatás területén meg lehet szólalni, 

hogy itt marha nagy bajok vannak. Csak ezt…  

 

DR. SZABADOS LAJOS: Vagy mindenhol verjék a tanárokat. 

 

DR. SZEBEDY TAS: Vagy verjék mindenütt a tanárokat. 

 

ELNÖK: Nálunk általában verik. 

 

DR. SZEBEDY TAS: Ön lesz a képviselője ennek a kérdésnek, és arra voltam 

kíváncsi, hogy egyrészt ki mondja meg azt, hogy mik ezek a témák, amelyeket képviselünk, és 

ha valakik megmondhatják, akkor ebben önnek, mint képviselőnek milyen szerepe vagy 

lehetősége lesz. 

 

DEMETER DÓRA: A szakmai konferenciának a végeztével is lehetősége van egy 

elnökségnek következtetéseket és ajánlásokat megfogalmazni. Úgyhogy erre lehetőség lesz, ha 

úgy tervezzük a szakmai konferenciát, hogy következtetéseket megfogalmazzunk és ezt az 
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Európai Unió tagországai elé terjesztjük. Annak ellenére, hogy esetlegesen olyan tagországok 

vesznek részt egy workshopon, akiket érint a téma és érdekel, és akár egy regionális workshop 

jön ilyen szempontból létre, de lehetőség van arra, hogy a következtetéseit, ajánlásait 

megfogalmazza, a problémafelvetéseit megfogalmazza és ezt az Európai Unió elé terjessze. 

Ezeken a szakmai konferenciákon az Európai Unió Bizottsága részt vesz, ott van, odafigyel, 

hallgat, és a saját munkatervét ezek alapján is szokta alakítani. 

 

DR. SZEBEDY TAS: Még egy problémát hadd vessek fel, mivel én abban 

reménykedem, hogy ön ezt képviselőként legalábbis mérlegelni tudja, hogy hogyan kerülhet 

elő, az uniós források felhasználásában gyakorlatilag Unió-szerte egyfajta ilyen kiegyenlítő 

rendszer indult el, amely 90 százalékban vagy 80 százalékban legalábbis a kelet-európai 

tapasztalatok szerint infrastrukturális fejlesztéseket jelent. A középkelet-európai régióban 

nagy probléma az infrastruktúra, de ennél sokkal nagyobb probléma a fenntarthatóság, a 

működtetés és arra pedig nem használhatók az uniós források. Ha én bekerülnék egy uniós 

elnökségbe képviselőként, akkor erről üvöltenék minden nap az uniós körben, hogy 

gyakorlatilag a vasat hordják be, ami a Nyugat-Európában megtermelt árucikkeknek a Kelet-

Európában való értékesítését teszi lehetővé, és az emberi erőforrásnak a működését, 

működtetését ez a rendszer gyakorlatilag egyáltalán nem segíti. Tehát egy lerongyolódott, 

kontraszelektált, egyre elkeseredettebb társadalmi réteg gondozza a humán erőforrás és a 

tudásalapú társadalomnak az utánpótlását a régióban úgy, hogy oda informatikai, illetve 

épületfejlesztésekre kap hatalmas összegeket, és ez nem akarom mondani, hogy a korrupcióra 

milyen kiváló lehetőségeket ad. Ezt csak zárójelben mondtam. 

Amit az emberekre költünk és a működésre, azt sokkal nehezebb más csatornákra 

terelni, mert az elfogyna. Amit pedig az infrastruktúrára teszünk, annak többféle elfolyási 

lehetősége van. 

 

DEMETER DÓRA: Szabad-e tisztáznom egy-két gondolatot, amit itt felvetett? Az 

egyik az lenne, hogy az uniós soros elnökségben a képviselet ellátása, illetve mit mondhat 

valaki egy ilyen helyen, annak a tisztázása. Igazából a soros elnökség ellátása a Tanács 

elnöklését jelenti, a tanácsi formációkban az elnöklést jelenti. 

Az oktatási és kulturális ügyek bizottságában 3-3 ember fog részt venni, látja el a 

képviseletet, az elnök, az elnökhelyettes, illetve a nemzeti delegált. Itt, ebben a bizottságban 

igazából a tanácsi dokumentumok kialakítása és a tanácsi dokumentumok megtárgyalása, 

majd a miniszteri szintig való eljuttatása folyik. Ezeknek egy meghatározott, kötött formai 

rendje van, hogy hogyan alakulnak ki a mandátumok és mik mondhatók. Amiről szerintem ön 

beszél, hogy hogyan lehet az Unióban a magyar érdekeket képviselni, én sokkal inkább látom 

ennek a lehetőségét nyitott koordinációs módszerben. Az Európai Unió Bizottsága 

munkacsoportokat működtet, amelybe a tagállamokba meghívja és itt több embert is látok, aki 

részt is vett ilyen munkacsoportokban, ahol van lehetőség az Európai Unió Bizottsága 

munkatervének alakításában, a tagállami vélemények képviseletében. (Dr. Vass Vilmosnak:) 

Ha jól mondom, akkor te is ilyen képviseletet látsz el közoktatási témájú bizottsági 

munkacsoportban. 

 

DR. SZEBEDY TAS: Akkor lehet, hogy nem jól értettem, amit mondott, ezért 

kérdezek vissza: ez az uniós tagság azt jelenti, hogy kapunk egy megbízatást, amire 

megkapjuk az összes kondíciót és feltételt, és gyakorlatilag gondolom, teljesen mindegy, hogy 

magyar, spanyol, lengyel vagy francia elnökségről van szó, hiszen megvannak a 

forgatókönyvek, megvannak a szerepek, megvan, hogy ki, mint mondhat. 
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DEMETER DÓRA: Nem teljesen mindegy, ez így nem igaz, nem teljesen mindegy, de 

azt, hogy mit szeretnénk, azt minden elnökségnek a trióval egyeztetve, a Tanács titkárságával 

egyeztetve, az Európai Unió Bizottságának munkatervével egyeztetve, illetve a tagállamok 

képviseletét ellátva, illetve a magyar érdekeket képviselve, de nyilvánvalóan nemcsak a 

magyar érdekek képviseletét ellátva. De azért mondom, hogy lehetőség van arra, hogy 

bevigyünk magyar problematikákat, ebben tapasztalatcsere, jó gyakorlatok cseréje történjen, 

esetleg „follow up”-ként megvalósuljon egy kompendium, ajánlások megfogalmazása, 

következtetések megfogalmazása. Előfordulhat, hogy ösztönözzük a Bizottságot arra, hogy 

bizonyos témákban, problematikákban munkacsoportot állítson fel, indítson el, és akkor abba 

tagállamokat hívjon meg részvételre, és ezeknek a témái, problematikái kitárgyalásra 

kerüljenek uniós szinten. Én itt látom a lehetőséget arra, hogy befolyásoljuk az Európai Unió 

működését, illetve hogy a magyar problematikák tárgyalása bekerüljön. 

 

DR. SZEBEDY TAS: Én hangsúlyosan nem magyar problematikát mondtam, hanem 

kelet-európai, és újonnan csatlakozott államoknak a problematikáját… 

 

DEMETER DÓRA: Amit mind fontosnak tartunk, hogy elkezdje tárgyalni az Unió, 

esetleg segítséget nyújtson, megfelelő módon kezelje a forrásokat. Erre van lehetőség ilyen 

módon. 

 

ELNÖK: Hadházy Tibor! 

 

DR. HADHÁZY TIBOR: Egy nagyon rövid kérdést szeretnék feltenni. Ha jól 

figyeltem, akkor a célrendszerben szerepelt egy olyan célkitűzés, hogy a 30-35 éves 

korosztályra kiterjedően a felsőoktatás jelenlegi 30-35 százalékos részesedése a felsőfokú 

végzettségben 40 százalék fölé emelendő. Áll-e e mögött a célkitűzés mögött egy hosszabb 

távú oktatáspolitikai terv, egy olyan koncepció, amely ezt esetleg lehetővé teszi, mert a 

pillanatnyi történések vagy a rövid távú történések formálisan tekintve ezt a kérdést egy kicsit 

kérdésessé teszik vagy megkérdőjelezik, hiszen nemcsak a demográfiai változások, hanem 

ennek a korosztálynak a kimerítése már megtörtént, hiszen gyakorlatilag a beiskolázás, a 

képzés, a korábbi évek eseményei, a felvételi rendszer átalakítása, intézménysorsok, ezek 

mind-mind nem ebbe az irányba hatónak tűnnek. 

Tehát kérdezem, hogy ez illeszkedik-e egy koncepcióba, van-e emögött valamilyen 

egyeztetés, konszenzus, hosszabb távú elképzelés, koncepció? 

 

DEMETER DÓRA: Igen, ez a felsőoktatási végzettséggel vagy azzal egyenértékű 

végzettséggel rendelkezők arányának 31 százalékról 40 százalékra történő növelése a 30-34 

éves korosztályban. Alapvetően 2010-ig volt az Európai Uniónak egy célkitűzése, amely ezt a 

célt az előző 4 évet felölelő korosztályban ezt a 30-31 százalékot célozta meg, és 2010-re ez 

volt az egyik olyan benchmark, amelyet sikerült is elérni. 

Alapvetően ezt próbálják továbbvinni 2020-ig egy 40 százalékkal való növeléssel. 

Ez egy számszerűsített európai uniós célkitűzés. Igazából oktatási bizottsági szinten 

volt ennek egy vitája, ahol nagyon sokan megkérdőjelezték, hogy rendben van, de ez egy 

szám, ez egy mennyiségi célkitűzés, ami nem veszi figyelembe a minőségi célkitűzéseket, 

amiről igazából szakmai szinten a viták és a diskurzusok folyni szoktak; bár ezt igazából 

elfogadták, mert úgy látják, hogy megvalósítható. Ennek most folyik az a vitája vagy 

egyeztetése az Európai Bizottsággal, hogy nemzeti szinten milyen célkitűzéseket vállaljanak 

vagy vállalnak az egyes tagországok. 
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DR. HADHÁZY TIBOR: Oké, elnézést, és akkor hadd mondjak még egy mondatot, 

elnök úr, hogyha szabad. Én értem ezt, és azt is tudom, hogy különböző országokban 

különböző végzettségek minősülnek felsőfokú végzettségnek, itt a skála vagy a kép 

meglehetősen tarka. Magyarországon ennek pillanatnyilag realitása énszerintem akkor lenne, 

hogyha a felsőfokú szakképzés például felsőfokú végzettségnek számítana… (Demeter Dóra: 

Annak számít ebben a…) Nem kap diplomás minimálbért, tehát ennek gazdasági… (Demeter 

Dóra: Ebben az értelmezésben annak számít.) Ja, ebben az értelemben - az egy más történet… 

(Demeter Dóra: Mert ISZKET-rendszer.) Pillanatnyilag nem felsőfokú végzettség. Ha a 

rendszerünk ezt beléptetné, akkor, gondolom, a gazdasági kihatásokat és minden egyebet 

figyelembe véve tartom csak reális célkitűzésnek vagy megközelíthető értéknek, különben 

vannak kétségeim a számszerűséget illetően.  

 

DEMETER DÓRA: Teljesen jogos a felvetése, így van. És akkor ehhez mondom el 

kiegészítésként - ezek szerint nem voltam teljesen kimerítő -, hogy ISZKET-rendszerben 

határozták meg, az ISZKET 5.6-os besorolást jelent, jelenleg a felsőfokú szakképzés ISZKET 

5B besorolásba tartozik Magyarországon. Illetve Ausztria vetette fel, és ezért került bele a 

márciusi Európai Tanács következtetéseibe, hogy a felsőfokú és azzal egyenértékű 

végzettséggel rendelkező, vagyis Ausztria az ISZKET 4A besorolású végzettségeket is be 

fogja számítani, és - az ISZKET felülvizsgálata most fog megtörténni - erre lehetőségük lesz 

egyéb tagországoknak is, amelyeknek a felsőoktatási rendszere felsőfokú vagy azzal 

egyenértékű végzettségét most újra lehet vizsgálni, és akkor ez alapján lesz meghatározva a 

célkitűzés. És természetesen a magyar nemzeti célkitűzés nem 40 százalék lesz, hanem egy 

ennél alacsonyabb százalék, amit mi szeretnénk elérni. Erről folynak most a megbeszélések a 

bizottságban.  

 

DR. HADHÁZY TIBOR: Köszönöm szépen.  

 

DR. SZENES GYÖRGY: Erre az ISZKET-re szabad még soron kívül rákérdezni? 

Mert ez csak most jött elő. Az ISZKET 5.2 is felsőfokú már? …Akkor magyarul, inkább 

pontosan kérdezek: minden, ami érettségi utáni szakképzés? 

 

DEMETER DÓRA: Ön most az OKJ 52-54-es besorolásokat kérdezi… 

 

DR. SZENES GYÖRGY: 5.2., 5.3, 5.4, 5.5. 

 

DEMETER DÓRA: Az OKJ-s besorolásokat kérdezi? 

 

DR. SZENES GYÖRGY: Igen. 

 

DEMETER DÓRA: Pont most voltak erről az OKM-en belül az SZMM-mel és az 

NSZFI-vel együtt szakmai megbeszélések, mert pontosan a bizottsággal való tárgyalásokhoz 

szükség volt erre. Igazából ennek a lehetőségét most vizsgálják, hogy hogyan tudnánk ezeket 

beszámítani, és mit lenne érdemes annak számítani ebből a szempontból. 

 

DR. SZENES GYÖRGY: Köszönöm szépen, és elnézést. 

 

ELNÖK: Vass Vili, utána Karlovitz János.  
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DR. VASS VILMOS: Elnök Úr! Tisztelt Tagok! Két apró megjegyzést szeretnék tenni 

annak az apropóján is, hogy - ahogy Demeter Dóra említette - évek óta dolgozom a 

közoktatásban a kulcskompetencia clusternek a munkájában, és az ottani tapasztalatok alapján 

a Szebedy Tas által felvetett nemzeti érdekek erősebb megjelenítésére vonatkozóan van egy 

jogi lehetőség. Itt a jogi működésben azok a bizonyos következtetések és ajánlások, amelyeket 

Demeter Dórától hallottunk, nagyon nagy lehetőséget rejtenek magukban.  

Mi arra gondolunk ugyan, hogy egy konferencia végén már mindenki eléggé fáradt, és 

igyekszik minél előbb hazamenni, de valójában az igazi törekvések, az igazi érdekek 

képviselete pont akkor kezdődik, egy konferencia végén, az Európai Unióban, mert azok a 

markáns következtetések és ajánlások építik fel a következő időszak stratégiáját - lásd az EU 

2020-as stratégiáját. Ez a jogi megoldási lehetőség, hogy amikor ott van a következtetések 

megfogalmazása és az ajánlásoknak mondjuk a formába öntése, akkor hogy a hazai érdekek 

védelme, a megjelölt - akár - területek konkrét megfogalmazása oda bekerül-e, az egy nagyon 

kardinális kérdés.  

A szakmai lehetőségekben az Európai Unió 2010 után tematikus munkacsoportokban 

fog dolgozni, és a tematikus munkacsoportoknak lehetőségük van, hogy 2010 után adott 

országok vagy régiók javaslatára úgynevezett „P learning activity”-ket szervezni. Ez a „P 

learning activity” - elég nehéz magyarra lefordítani -, ez a PLA azt jelenti, hogy egy ilyen 

egymástól tanuló, három-négynapos rendezvény keretében az adott országba látogatnak a 

tematikus munkacsoport delegáltjai, illetve a hozzájuk tartozó szakértők, és egy-egy kérdést 

úgy elemeznek, egy-egy problématerületet úgy beszélnek meg, hogy hozzákapcsolják az 

európai uniós tapasztalatokat, tehát egymástól tanulnak - egy abszolút gyakorlatias szakmai 

munkaforma alakult ki a lisszaboni stratégia megvalósítása érdekében. Ez folytatódni fog, és 

itt abszolút bevihető szakmai alapon ennek a régiónak azon problémaegyüttese, amiről 

Szebedy Tas beszélt. Minden PLA-ról készül report, minden PLA-ról készül javaslat és 

határozat, ami aztán a felső jogalkotási folyamatba becsatornázódhat. Ilyen szempontból tehát 

az EU-nak mind a jogi, mind a szakmai működése lehetővé teszi, hogy ezek a területek 

markánsan megjelenjenek.  

Az utolsó rövid megjegyzésem, hogy hatalmas lehetőség van mind a kora gyermekkori 

fejlesztés, a kisgyermekkori oktatás-képzés programjában, hiszen ez egy hazai tradícióra épülő 

terület, és itt nagyon komoly lehetőségek vannak arra vonatkozóan, hogy a hazai 

tapasztalatok, a hazai érdekek képviselve legyenek. Illetve a vezetőképzés az, ami 

Magyarországon, hazánkon belül is komoly múltra tekinthet vissza az utóbbi több mint egy 

évtizedben, és egy nagyon komoly erőt vagy lökést, impulzusokat kaphat azáltal, hogy ez a 

hazai elnökségben egy nagyon komoly prioritás. Köszönöm szépen.  

 

ELNÖK: (Demeter Dórának:) Most akar reagálni? 

 

DEMETER DÓRA: Igen, illetve ehhez szeretnék valamit hozzátenni - és köszönöm 

szépen, Vili, hogy kiegészítetted, és elmondtad a tapasztalataidat. Csak azt szeretném 

hozzátenni, hogy mint említettem, ez a stratégiai keret az oktatás és képzés területén zajló 

együttműködés, az Oktatás és képzés 2020 hároméves ciklusokra határozta meg a nyitott 

koordinációs módszerben történő együttműködést a tagállamok között. Az első 2009-2011. 

Ezért úgy látjuk, hogy a magyar elnökségnek nagyon nagy hangsúlya lesz a következő, a 

2012-2014-es nyitott koordinációs módszerben zajló tematikák meghatározásában, ami 

szerintem pontosan azt támasztja alá, amit most Vass Vilmos elmondott. Köszönöm.  

 

ELNÖK: Karlovitz János következik természetesen.  
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DR. KARLOVITZ JÁNOS: Őszintén megmondom, nagyon sokkoló hatású volt ez az 

ismertetés. Én ilyen borzalmasan üres, távoli, elvont dolgot még a szocializmus idején sem 

hallottam. Vártam a konkrétumokat, vártam valami felemelőt, hogy tényleg miben lépünk 

előre, de egy konferenciáig jutunk el mindenhol - és akkor mi van? Az önök fejében nyilván 

több van ennél, és nyilván lesznek majd ebből konkrét tervek, de most így hirtelenjében és a 

pedagógustársaimnak nem tudok mást mondani, csak annyit, hogy amit idáig filmeken láttunk 

az EU-bürokratizmusról meg egyebekről, az most már, úgy látszik, a gyakorlatban is 

megvalósul. Ez a spekuláció, ez az üresség… 

Tehát valami felemelőt, valami szépet! Itt van az, hogy a korai iskolaelhagyók aránya 

15 százalékról legyen 10 százalék. Én nem tudom, egy gyereket sosem tudtam elképzelni 

százalékban, nem tudom, hogy mi az, hogy százalék. De hogyan? Az, aki elhagyja az iskolát, 

azzal mi lesz? Hogyan gondoljuk ezt az 5 százalékot bent tartani? Stb. Szóval ez így egy 

olyan üresjárat, ezek rébuszok, szóval ez egy rettenetes valami. Próbáljanak valami 

megfogható, gyalog pedagógusnak is érthető megfogalmazást, mi a tettek emberei vagyunk, 

nem ennek a spekulációnak. Tehát megfogható legyen a pedagógus számára és az emberek 

számára is, konzultáljanak az emberekkel, a pedagógusokkal, és próbáljunk közös nevezőre 

jutni, mert így csak milliárdok fognak megint elfolyni, mint idáig is. 

Az utolsó kérdésem az, hogy körülbelül milyen nagyságrendű pénzről van itt szó, ami 

most erre elköltődik? Köszönöm. 

 

ELNÖK: Keszei Ernő! 

 

KESZEI ERNŐ: Köszönöm szépen a szót. Én részben egyetértek egyébként az előbb 

elmondott benyomással, mert számomra is az volt egy kicsit a benyomás az előadásból, hogy 

az európai önjáró bürokrácia lenyomata azért benne van ebben a programban, de ezen mi 

aztán nehezen tudnánk segíteni. Viszont egy konkrét ötletem van. A tehetséggondozás nem 

egy rossz választás, hogy ez egy, a magyar elnökség által támogatott vagy kivitelezett program 

legyen. Ennek kapcsán szeretném figyelmébe ajánlani a Nature 2000 májusi számát, abban 

jelent meg egy cikk. Ez a cikk egy jó reklám-kiinduló alap lehet arra, hogy Magyarországon 

valaha kiváló, élenjáró tehetséggondozás volt, és ennek a hagyományai nyilván még élnek 

valahol. Köszönöm szépen. 

 

ELNÖK: Trencsényi László! 

 

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Ha abból indulok ki, és Dóra megerősít talán abban, 

hogy az Európai Unió abban változatlan, hogy a nemzeti közoktatási rendszerekben és 

nemzeti közoktatásügyben gondolkodik, tehát a felsőoktatással ellentétben nem kívánja 

homogenizálni a közoktatást, hanem indikátorok és figyelmeztető jelzésekkel választás 

dolgává teszi a nemzeti közoktatásügyeket, hogy ebbe a tükörbe nézve, mondjuk a PISA 

analógiájára mozdulnak-e vagy visszafelé mozdulnak vagy előre mozdulnak. Ha változatlan 

ez az alaptétel, akkor itt ne valamilyen, mint a Szuezi-csatorna építésénél szovjet szakértőket 

várunk krokodilbőrbe öltözve, most nekem tele vannak ilyen összeesküvés-elméletekkel a 

metaforáim, hanem ha jól értem, akkor ez a dolog arról szól, hogy az az európai értelmiségi 

elit, amelyiknek befolyása van, akár szakmai, akár politikai vonatkozásban a nemzeti 

közoktatásokra, az ezeken a formális és informális összejöveteleken – hogy Jánost idézzem – 

egyszerűen összehangolja a nyelvét, a világlátását, és az Európai Uniónak, amíg 

nemzetállamok vannak, és úgy tudom, hogy ebben sem kíván változtatni az Európai Unió, 

addig ez a működés módja. Tehát ez ellen nekem ilyen szempontból nincsen fenntartásom, ez 

így működik, és a költségeket számolgatom, hogy két kaviáros szendvics, egy pohár pezsgő a 
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fogadáson, egy ágy, egy tolmács, vagyis ez nem, mert tud mindenki az EU nyelvein… (Dr. 

Vass Vilmos: Egy kunyhó!) 

Amit még hozzá szeretnék tenni, hogy ha valóban keressük azt, a Magyar Köztársaság 

tudtommal még nem aktív befizető az Európai Unióban, hanem többet kap vissza, hogy aktív 

tudna lenni azzal a tapasztalattal, amit más európai tagállamokkal ellentétben a tárcát több 

cikluson át integráltan működtette a kultúraközvetítés más ágazatával, ez nem szokás az 

Európai Unió tagállamainak többségében, ott szigorúbbak az ágazati minisztériumok, és ez 

ügyben ha nem is annyi, mint amennyit mi szerettünk volna, de az integrált minisztérium 

valamennyit mégis üzent a közoktatásnak arra, hogy a kulturális intézményrendszerre lehet 

támaszkodni. Lásd a múzeumi programot és egyebeket. 

Tehát a TÁMOP-programokban elég sok volt, kevesebb, mint amennyit én szerettem 

volna vagy amennyit az OKNT szeretett volna, de megjelent egy integrált látásmód 

valamennyire. Különösen meg fog jelenni, ezeken a miniszteri értekezleteken az a miniszter 

fog megjelenni, aki ugyanebben az időben egyszerre lesz majd az egészségügyi bizottság 

ülésén és ugyanennyi konferencián, amit az egészségügy számára tartanak, ugyanennyi 

konferencián, mint amennyit a szociális dolgok számára, és van még egy, a sport ügy.  

Ezt most egy kicsit ironikusan mondom, a politológusok ezt találgatják, hogy ez 

hogyan lehet majd konform az európai közigazgatásban, de hogy ennek van egy értéke, 

vélelmezzük, hogy egy ilyen minisztérium ezeket a nemzeti szemléletmódokat integráltan 

látja, és erről biztosan tud valamit Európának mondani. 

Javaslom, hogy keressük ezeket a pontokat akár a múltban, akár a jövőben, amelyeket 

mint hungarikumokat, nemcsak mint a bizarr ötletek világát, hanem mint egy érdekes emberi 

szemléletmódot ezeken a konferenciákon, ezeken az értelmiségi találkozókon, mert ezek azért 

azok. Én ezt nem akarom lebecsülni, hanem így működik egy tudástársadalomban Európában 

az ilyen értelmiségi alkalmakkor, gyakran többször a fogadáson, mint a fogadás előtt az 

ülésteremben, ahol telefonálgatunk és sms-ezünk közben, de a szünetben pedig megkeressük 

azt a partnerünket, akivel eszmét, dossziét tudunk cserélni. Köszönöm. 

 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Barlai Kati! 

 

BARLAI RÓBERTNÉ: Ha jól értettem, akkor az itt felsorolt témák valóban még 

nincsenek tartalommal megtöltve. Tehát ott van lehetőség, hogy melyik nagy témakörnél 

milyen tartalmakat viszünk be. Most azért kértem szót, mert Trencsényi Laci gondolatát 

továbbfolytatva, amikor arról van szó – mert itt jegyzeteltem -, hogy az iskolavezetés szerepe 

a tanulási környezet kialakításában, akkor oda becsempészhető ez a dolog, hogy a 

múzeumpedagógia, akár a művészetek, mert nyilván a vezetőnek kell ezeket a feltételeket 

biztosítani vagy kitágítani a tanulási környezetet, nélküle nem nagyon lehet. Tehát azt nem 

tudom, hogy a résztémák kialakítása, ezeknek a témáknak a kibontása ez nyilván egy sokkal 

szélesebb anyag lesz, mint ami esetleg a konferencián elhangozhat. Ehhez majd milyen 

módon tudunk mi viszonyulni vagy hozzászólni, mert a következtetések abból jöhetnek majd, 

nem hiszem, nem kell arra előzetesen felkészülni, hogy a konferencia végén vagy az azt 

követő napokban valami olyan következtetés szülessen, amiben tudjuk érvényesíteni akár a 

saját problémáinkat vagy a tágabb környezetünk problémáit. Milyen munkamódszere lesz 

ennek? Köszönöm szépen. 

 

DEMETER DÓRA: Megpróbálok több kérdésre, ami felmerült, egyszerre reagálni. 

Arra, hogy csak a konferenciáig jutunk el, erre annyiban szeretnék reagálni, hogy lesznek 

szakmai konferenciák, miniszteri szintű ülések, illetve lesznek tanácsi dokumentumok, 

amelyeket miniszteri szinten fogadnak el. Ezeknek természetesen már elkezdődtek a szakmai 
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előkészítései, minden egyes témának. Minden egyes témában – ahogy itt említettem – szakmai 

előkészítő munkacsoportok vannak, amelyben nemcsak a minisztériumban ülő 

szakmapolitikusok vesznek részt, hanem pontosan iskolaigazgatók, szakértők, kutatók, és 

megpróbáltunk teljes körben meghívni képviselőket, azért, hogy pontosan a konzultációkat 

mindenféle szinten lefolytassuk, és mindenkinek az elgondolását, érdekeinek képviseletét 

figyelembe vegyük. Erre ennyit szeretnék reagálni, hogy figyelembe vesszük a szakterületek 

véleményét és a szakmai embereknek, a kutatóknak a véleményét, illetve a pedagógusok 

véleményét is. Pontosan úgy folyik az Európai Unióban az együttműködés, ahogy Trencsényi 

úr említette. Még a mai napig is az oktatásban és a kultúrában minden egyes tagállamnak saját 

szuverén joga az oktatási rendszerét, a kultúráját saját magának úgy alakítani, ahogy akarja. 

Nemcsak a közoktatás, de a felsőoktatás terén is. Az egy dolog, hogy a bolognai folyamathoz 

csatlakoztak önkéntes alapon a tagállamok, az nem az Európai Unió. Az Európai Unió 

támogatja a bolognai folyamat megvalósulását, de a tagállamoknak saját szuverén joga a 

felsőoktatási, a közoktatási, a felnőttképzési, kora gyermekkori nevelési rendszerét úgy 

alakítani, ahogy ő akarja. Vagyis itt még harmonizációról nem is beszélhetünk, mert az túl 

erős kifejezés, itt igazából egy közös gondolkodás folyik, ahol trendeket próbálnak kialakítani, 

hogy milyen irányba menjünk, mozduljunk el közösen.  

Nem tudom, hogy minden kérdésre válaszoltam-e. Az anyagiakról: a 

Külügyminisztérium központilag készíti elő a soros európai uniós elnökséget. Erről én sajnos, 

nem vagyok hivatott tájékoztatást sem adni, illetve azért sem, mert nem tudok pontos és 

konkrét számokat.  

 

ELNÖK: Köszönjük, nagyon érdekes volt. 

 

DEMETER DÓRA: Köszönjük szépen a lehetőséget. 

 

ELNÖK: Szeretném megemlíteni, hogy Zsuzsa kiosztotta a Szárny és teher című 

dokumentumot. A javaslatom az, hogy a vitáját vagy a beszélgetést róla a júniusi ülésen 

tartsuk meg, és fel kellene kérni valakit a szerzők közül… 

 

DR. SZEBEDY TAS: Csermely Péter számított már rá, hogy ezen az ülésen ez 

előkerülhet. Úgyhogy ő erre készül. 

 

ELNÖK: Jó. Akkor felvesszük a napirendre. Ennek a dátuma június 10., ünnepi 

tanévzárás. A terhet lerakjuk, a szárnyakat megkapjuk. 

A mai ülést köszönettel bezárom, mindenkinek kellemes hazatérést! 

 

(Az ülés végének időpontja: 12 óra 52 perc) 

 

 

 

Dr. Loránd Ferenc 

elnök 


