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Napirend: 

 

1. Javaslat a közoktatási tankönyvek 2011/12. tanévre vonatkozó legmagasabb 

fogyasztói áráról szóló miniszteri rendelettervezetre 

Előadó: Bartha Lajosné 

 

2. Az oktatási jogok biztosának beszámolója a 2009. évi tevékenységéről 

Előadó: Aáry-Tamás Lajos 
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Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva (Magyar Gyorsírók és Gépírók Országos 

Szövetsége Beszédgyorsíró Szolgálata) 
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Az ülés résztvevői 

 

Az Országos Köznevelési Tanács részéről: 

 

 

 

Barlai Róbertné 

Dr. Cseh Sándor 

Görbe László 

Dr. Horn György 

Dr. Hunyady Györgyné 

Dr. Iker János 

Dr. Kaposi József 

Dr. Karlovitz János 

 Dr. Keszei Ernő 

Dr. Loránd Ferenc 

 Dr. Nahalka István 

 Dr. Szabados Lajos 

 Szakács Mihályné dr. 

Dr. Szebedy Tas 

Dr. Szilágyi János 

Dr. Bátyai László 

Dr. Pentelényi Pál 

 Dr. Trencsényi László 

 Uzsayné dr. Pécsi Rita 

 Dr. Vekerdy Tamás 

Dr. Závodszky Géza 

  

 

Meghívottak: 

 

 Dr. Hoffmann Rózsa államtitkár 

 Dr. Gloviczki Zoltán helyettes államtitkár 

 Varga Mária Beáta főosztályvezető-helyettes  

 Dr. Bartha Lajosné főosztályvezető-helyettes 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 02 perc) 

 

 

DR. LORÁND FERENC, az Országos Köznevelési Tanács elnöke, a továbbiakban 

ELNÖK: Jó reggelt kívánok! Szeretném mindjárt tolmácsolni, hogy ma többen úgy 

üdvözöltek, hogy boldog új évet kívánok. Ez nyilván nem nekem szólt, hanem az Országos 

Köznevelési Tanácsnak, amit én nagy tisztelettel, örömmel és bizakodással tolmácsolok. 

A napirend önök előtt ismert. Az első kérdésem, mint rendszerint, hogy van-e 

valamilyen javaslat a napirendhez vagy pedig elfogadja az OKNT ezt a napirendet. 

Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Akkor szavazásra teszem fel a kérdést. Aki elfogadja az 

előterjesztett napirendet, emelje fel a kezét! (Szavazás.) Egyhangú igen. Köszönöm szépen. 

Ennek megfelelően szeretném kellő tisztelettel felkérni dr. Gloviczki Zoltán 

közoktatásért felelős helyettes államtitkár urat, hogy mutatkozzék be, mondja el nekünk, hogy 

ki ő, milyen pályát tud maga mögött, mit vár az Országos Köznevelési Tanácstól, és 

egyébként azt mondasz, amit akarsz. 

 

DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. 

Egyúttal túl azon, amit akarok, felkérést is kaptam arra, hogy valamiről beszéljek. Szeretném a 

minisztériumunk nevében köszönteni a tisztelt Köznevelési Tanácsot, ahol igazából a 

minisztérium fogalma és struktúrája is megváltozott körülöttünk.  

Az én szerepem, mint a közoktatásért felelős helyettes államtitkárnak, hagyományosan 

definiálható, közigazgatási szempontból mégis megváltozott az a szerep, amelyet én most 

betöltök. Minisztériumunk, a Nemzeti Erőforrás Minisztériuma egy új közigazgatási struktúra, 

mégpedig amennyire ismereteim engedik, 1848 óta a legnagyobb ilyen irányú közigazgatási 

átalakítás eredménye. 

A struktúra némileg ijesztő lehet egy szakterülettel foglalkozó tanács, grémium 

számára, hiszen öt olyan ágazatot foglal össze ez a minisztérium: a sportot, az egészségügyet, 

a szociális ügyeket, a kultúrát és az oktatás világát, amely ágazatoknak kormányzati 

képviselete vagy konkretizáljuk: érdekképviselete mindig is egy nehézkes és nagy hátránnyal 

induló pálya volt az ott versenyzőknek. 

Mégis azt gondolom, hogy nem kell feltétlenül megrettenni ettől az átalakítástól, 

egyrészt azért, mert kezd kirajzolódni, hogy valóban – ahogy a kormányzati célkitűzés is ezt 

hangsúlyozta – egy közigazgatási struktúra-átalakításról van szó, vagyis alapvetően arról, ami 

persze még a gyermekbetegségeit éli, hogy egyszerűsödjön az a rendszer, amelyben az öt 

ágazatnak öt gazdasági helyettes államtitkára, öt jogi főosztálya, illetve általában a 

funkcionális területekben öt különböző vezetése legyen. 

Mi a munkánkban nagyon sok hasznát láttuk már eddig is annak, hogy egymás mellett 

ülünk az egészségügy, adott esetben a sport vagy főleg a szociális ügyek képviselőivel, 

nyilván a kultúrával ez egy viszonylag lazább kapcsolat, mint az elmúlt időszakban, már az itt 

szereplő előterjesztésekben is szerepel az az együttműködés, amely így sokkal egyszerűbbé 

vált. Nagyon sok terület, nyilván nem véletlen az öt ágazat összekapcsolása, különböző 

ágazatok közös ügye, és azt vesszük észre az elmúlt hónapok munkájában, hogy nem 

lobbitevékenységről szól a közös munka, hanem valóban közös gondolkodásról és közös 

eredmények elérésére törekvő munkáról.  

A mi ágazatunkat – és ez a másik megnyugtató pont – világos egyértelműséggel és 

teljes szakmai autonómiával az az államtitkár vezeti, Hoffmann Rózsa asszony, aki a 

közoktatásért, illetve az oktatásért felel. Teljesen egyértelműen látszik, ami ígérvény volt, de 

nyilván mi is tartottunk tőle, nem látva még át ezt az átalakítást, hogy mit is fog jelenteni ez az 
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autonómia. Amennyire közigazgatási szempontból bicegnek még az ügyeink, nehéz az új 

struktúrában felvenni a munkát, annyira világos, hogy szakmailag egyértelmű, hogy az öt 

ágazatot a saját élére kinevezett államtitkár irányítja. 

Jómagam a közoktatás ügyeiért felelek, jogilag egy picikét más funkcióban, mint az 

elmúlt időszakban, de gyakorlatilag valószínűleg ugyanúgy. Én magam egy ötgyermekes apa 

vagyok, ez a legfontosabb kötődésem a közoktatáshoz, mert a bölcsődétől az orvosi egyetemig 

a családom minden szála elér valahová az oktatásban. Ennélfogva szülő is vagyok, ami egy 

nagyon fontos funkcióm itt, és ezen kívül 20 évig tanítottam középiskolai tanárként, latin-

ógörög-levéltár szakos vagyok, és ezen kívül a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen 

pedagógiát oktattam, illetve számtalan tudományos kilengésem volt az életben. 

Nem én vagyok a köszöntő főszereplője egyébiránt, hanem nemsokára várjuk ide 

államtitkár asszonyt, aki szeretne egy kicsit tartalmilag is szólni önökhöz. Viszont nekem 

jutott az a megtisztelő feladat, hogy egy nagyon fontos ünnepi gesztussal kezdjem ezt az ülést. 

Ez pedig a következő. 

Ahogy elnök úr átadta nekem a szólás jogát, most én is szeretnék átadni neki egy 

üdvözletet. Jelesül miniszterünk, Réthelyi Miklós professzor úr, aki egyébként személyében 

szinte az összes ágazatot valóban szimbolikusan összefoglalja, egy elismerő oklevéllel 

szeretné megjutalmazni Loránd Ferenc urat, alkalomszerűen 80. születésnapja alkalmából, de 

szakmailag inkább a több mint 50 éves szakmai pályafutása elismeréseként, amit engedjen 

meg, hogy én most szerény képviselőként átnyújtsak. (Dr. Gloviczki Zoltán átadja az oklevelet 

dr. Loránd Ferencnek. – Taps.) 

 

ELNÖK: Ez borzasztó nagy öröm, egyetlen árnyoldala van, ez a 80 év. (Derültség.) 

Ezen nem lehet segíteni. Nagyon röviden szeretném csak azt mondani, hogy amikor én 

elkezdtem a pedagógiai pályát, akkor én az árnyékos oldalon kezdtem el ezt. Túlkoros 

gyerekek számára, 14. életévüket betöltött, iskolából kimaradt, kiebrudalt, kikopott, kifáradt 

gyerekek számára szerveztem egy dolgozók iskolája keretében egy úgynevezett túlkoros 

tagozatot. Most anélkül, hogy tiszteletlenségre vetemednék, Gorkijt kell idéznem, hogy ezek 

voltak az én egyetemeim. Az, hogy mit jelent a pedagógia igazán, akkor tudtam meg, vagy 

akkor kezdtem ízlelni. Még helyesebben: akkor szembesültem azzal a rettenetes felelősséggel, 

hogy vajon, a közoktatás milyen feltételek között tud valóban közoktatás lenni. Hogy 

megakadályozható-e az, hogy a társadalom strukturálódása, a kedvező és kevésbé kedvező 

helyzetű családba született gyerekek a közoktatás segítségével is átörökítsék a saját 

helyzetüket, a hátrányaikat is és az előnyeiket is.  

Most a 80 év árnyékából elmondhatom, hogy életem feltehetően utolsó írása arról fog 

szólni és azt a címet fogja viselni, hogy „Csak esélyegyenlőséget ne!” Mármint hogy ne 

hirdessünk esélyegyenlőséget egy olyan társadalomban, amely eleve strukturált, különböző 

életesélyekkel, érvényesülési esélyekkel, a kultúrához való hozzájutás és annak hasznosítása 

terén különböző esélyekkel rendelkező, tagolt társadalom. Ha meggondolom, hogy az én 

unokám és egy kis falusi iskolában nevelkedő, kis falusi családban élő gyerek vagy unoka 

között mekkora különbségek vannak a műveltség elsajátítási esélyeiben, akkor én azt 

gondolom, hogy szerényebb volna azt mondani, hogy igyekezzünk csökkenteni az esélyek 

közötti különbséget, mintsem azt a nagyon vonzó és rokonszenves célt vagy illúziót követni, 

hogy egyenlők lehetnek az esélyek. Az oktatásban az esélyek reprodukálják a társadalmi 

érvényesülésben lévő esélyeket, és az oktatás szerényebben úgy fogalmazhatná meg 

véleményem szerint a maga feladatát, hogy segítsen ahhoz, hogy ezek között az esélyek között 

ne legyenek szakadékszerű különbségek. 

Visszatérve az OKNT-ben eltöltött éveimre, miközben megköszönöm az OKNT 

tagjainak azt a bizalmat, amivel engem harmadik periódusra elnökké választottak, nem 
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mondom, hogy abszolút viharmentesen, de végül mégiscsak, hadd mondjam el – és ezzel 

befejezem -, hogy életem egyik legnagyobb szakmai élménye volt, és míg megbízatásom tart, 

addig még jelen időben is mondhatom, azt, hogy ebben a testületben dolgozhattam, és hogy 

igyekezetem szerint sikerült olyan légkört megőrizni – nem megteremteni, hiszen ezt önök 

teremtették meg -, amelyben a szakmai dominancia elnyomta vagy háttérbe szorította azokat a 

politikai megosztottságokat, amelyek természetesen ebben a testületben is jelen vannak.  

Én azt kívánom, hogy ebben a szellemben tudjuk folytatni a munkát. Abban minden 

bizonnyal egyetértenek velem, hogy nincs nagyobb szükség Magyarországon másra, mint az 

ellentétesen vagy különbözőképpen gondolkodó emberek közötti megértésre, tiszteletre, olyan 

kommunikációra, amelyben a más vélemény még akkor is, ha az ellentétes, nem ellenséges 

véleményként aposztrofálódik.  

Kívánom az OKNT-nek, hogy ebben a szellemben dolgozhassunk tovább, és nagyon 

köszönöm mindenkinek azt, hogy ilyen szellemben segített együttműködni az OKNT-nek. A 

köszöntést, az elismerést pedig meghatottan köszönöm. Nagyon kevés időm van már hátra, 

nemcsak OKNT-elnökként, úgy gondolom, így 80 évesen már nagy távlatokat az ember nem 

vázol fel, de amíg még élek, mozgok, olvasok, írok, gondolkodom, addig ebben a szellemben 

szeretném folytatni a munkámat, és ebben nagy megerősítés nekem az, hogy az OKNT-ben 

nem volt ezzel szemben álló morális és szakmai attitűd. Még egyszer köszönöm a 

megtiszteltetést. (Taps.) 

Akkor rátérhetünk a munkára. 

 

DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár: Szeretném a munkát is a magam 

kezébe vonni első körben, ugyanis szeretném bemutatni tisztelettel néhány új tagját a 

testületnek, jelesül a miniszteri delegáltjainkat. 

Egy hölggyel kezdeném a bemutatást: Uzsayné Pécsi Ritával, akinek a nevét talán 

populárisan a zeneoktatásból ismerhetik édesapjával együtt. Ő a neveléstudományok doktora, 

kandidátus, de ez talán a legkevesebbet mondja róla, ahhoz képest, amekkora szerepet a 

magyar és a nemzetközi zenepedagógiában betölt.  

Dr. Kaposi József a második delegáltunk, aki túl azon a szakmai pályafutáson, amely 

nyilván szintén sokuk előtt ismert, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, vagyis a mindenkori 

OKI, OKSZI és más rövidítéseken ismert tudományos háttérintézetünk főigazgató-helyettese, 

tudományos vezetője. 

Végül dr. Pentelényi Pál, aki munkahelyét és beosztását tekintve a Budapesti Műszaki 

Főiskola Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ főigazgató-helyettese. Muszáj volt 

olvasnom, elnézést kérek, bár tudom, de nem akartam eltéveszteni. 

 

ELNÖK: Megtanuljuk. 

 

DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár: Meg fogjuk tanulni, és akit 

valószínűleg szintén nem az jellemez leginkább, hogy pont ennek a mérnökpedagógiai 

központnak a főigazgató-helyettese, hanem az a pedagógiai elméleti és gyakorlati munka, 

amelyet maga mögött tudhat. Köszönöm szépen. 

 

ELNÖK: Én is köszönöm. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm az új tagokat, 

remélem, hogy minden különösebb konfliktus nélkül beilleszkednek a munkába. Miközben 

szeretném hangsúlyozni, hogy ne ódzkodjanak a konfliktusoktól, mert egyetértés csak 

konfliktusokon keresztül születhet, különben gazsulálás van, ezt pedig sem mi nem 

gyakoroltuk, sem nem várnánk el senkitől. Nagyon kérem, hogy mindig járuljanak hozzá 

szakmai hozzáértésükkel és emberi attitűdjükkel ahhoz, hogy itt egy jó légkörű, korrekt, 
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véleményeket nem szőnyeg alatt vagy asztal alatt intéző, nem mutyizással létrehozott döntések 

születhessenek. 

Karlovitz úr! 

 

DR. KARLOVITZ JÁNOS: Ehhez szeretnék csak egy mondatot, hogy egy kiállítást 

hoztam a műveikből, a legújabb műveikből, majd kirakom az asztalra, és lehet őket 

tanulmányozni.  

 

ELNÖK: Nagyon köszönjük. Akkor ezt a restancia címszó alatt szeretném a saját 

olvasmányaim területén elkönyvelni, és minden körülmények között ezt a három könyvet én 

most haza fogom vinni. (Derültség.) Mielőtt bárki is keresi, hogy ki lopta el, én fogom 

ellopni, azzal a céllal, hogy mihamarabb elolvashassam. 

Akkor kezdjük el, ha nincs más a bemutatkozásokhoz. 

Az első napirendi pontunk: Javaslat a közoktatási tankönyvek 2011-12. tanévre 

vonatkozó legmagasabb fogyasztói áráról szóló miniszteri rendelettervezetre. Az előadók 

személye változott, ahhoz képest, ami a meghívóban van. Ez egy egészen friss értesülés, 

körülbelül két perces sincs, hogy megtudtam. Tehát dr. Varga Mária Beáta lesz az előadó, 

szeretettel köszöntöm, mint előadót, és ő a közoktatási osztály főosztályvezető-helyettese. 

Parancsoljon, öné a szó, mint előterjesztőé! 

 

VARGA MÁRIA BEÁTA: Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm én is önöket. A 

szóban forgó rendelet teljes anyagát, előterjesztési anyagát önök kézhez kapták, és a vezetői 

összefoglalóban részletesen adtunk háttérinformációkat, úgyhogy én nagyon röviden ebből 

emelnék ki néhány dolgot. 

Az egyik alapvető változás, hogy az árkorlát korábban közleményben jelent meg a 

tárca honlapján, és a közoktatásról szóló törvénynek egy 2009-es módosítása úgymond 

kötelezte a területet arra, hogy ez miniszteri rendelet formájában történjék meg. 

A határidő igen szoros, szeptember 30-a, ugyanúgy, mint ahogy a közleményt is 

szeptember 30-ig kellett kiadni, és természetesen a következő tanévre vonatkozik. 

Az eddig történt egyeztetéseket nem ismétlem meg, mert önök látták, a 

Pénzügyminisztérium, a Tankönyves Vállalkozók Országos Testülete, úgyhogy azt hiszem, 

hogy ezt lényeges volt kiemelnem, és átadnám a szót a terület nagy szakértőjének és a rendelet 

előkészítőjének, dr. Bartha Lajosné kolléganőmnek. 

 

DR. BARTHA LAJOSNÉ: Tisztelt Országos Köznevelési Tanács! Egy olyan 

rendelettervezet van előttünk, ami nagyon nagy élvezettel készült. A tankönyvellátás piaci 

körülmények között zajlik, és nagyon sok érdek ütközik. Kis, közepes és nagy kiadók piaci 

megjelenésének az érdekei ütköznek, mind a közben, hogy pedagógiai, oktatási, nevelési 

célokat tartalmazó tartalmat kell az iskolákba kiszállítani, forgalmazni, a pedagógusok, a 

tanulók rendelkezésére bocsátani.  

Az előzményekről annyit szeretnék elmondani, hogy körülbelül tíz évvel ezelőtt 

dolgoztuk ki a könyvkiadókkal együtt az első mellékletet tartalmazó közismereti tankönyvek 

tábláját. Ezzel indult a közös munka, és különböző kiadók olyan költségszámítási táblázatokat 

bocsátottak rendelkezésünkre, amelyek többek között és példaként mondok egy sémát, egy 

mintát, a fejlesztési költségelemeket, a grafikai jogdíjakat, a szerzői jogdíjakat, a lektori és 

korrektori díjakat, a jóváhagyási szolgáltatási díjtételt, a szedés, tördelés költségeit, a 

szerkesztői költségeket és nem utolsósorban a kiadói általános költségeket tartalmazták. Sok 

ilyen kidolgozott, bemutatott tábla feküdt előttünk, és egy olyan összhangot kellett teremteni, 

hogy nemcsak a nagy kiadók érdekeit szolgálják, hanem természetesen mindazon kis 
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kiadóknak a tevékenységét is lehetővé tegyék, akik egy-egy részterületnek a szükségletét 

elégítik ki. 

Az évek során változás következett be a finanszírozásban, a támogatásban. Az 

úgynevezett kis példányszámú tankönyvek, nemzetiségi, régi keresztnevén a gyógypedagógiai 

tankönyvek, a szakképzési tankönyvek sokkal kisebb példányszámban jelenhetnek csak meg, 

mint egyéb tantárgyak tankönyvei. Piaci alapon ezek nem lettek volna képesek megjelenni, a 

fejlesztésre a kiadók nem tudtak olyan nagyságú forrást biztosítani, ami szükséges egy-egy 

tankönyv kifejlesztéséhez.  

Az első években tehát a kiadók támogatása zajlott, majd hogy történt egy változás, a 

struktúrát meg kellett változtatni, és a tanulókhoz jut el a támogatás. Ez ismert önök előtt, 

hiszen többek között a tankönyvrendelet, illetve a tankönyvpiac rendjéről szóló törvény, 

illetve a módosításai több alkalommal is megjelent a tisztelt bizottság előtt. 

Legutolsó elemként a digitális tananyag tankönyveire vonatkozóan dolgoztuk ki az 

ártáblát. Ez egy másfél éves munka volt. Körülbelül az időszak 90 százalékáig a 

közreműködők, a szakértők azt állították, hogy megoldhatatlan, hiszen annyiféle, fajta – nem 

részletezem, hogy milyen feltételeket kellett itt egységesíteni, majd végül is a digitális 

tananyag albizottság lerakott olyan alapokat, amelyre építve egy három kiadóból álló bizottság 

összerakta a struktúrát. Bevált ez a táblázat is, ez azt igazolja, hogy a tankönyvvé nyilvánítási 

eljárásban már a digitális tananyagok tankönyvei is megjelennek. 

Mindennek azért van jelentősége, mert a költségvetési normatíva igénybevétele, az 

ingyenes tankönyvellátás biztosítása csak azon tankönyvek esetében használhatók fel, 

amelyek szerepelnek a hivatalos közoktatási tankönyvjegyzéken. A hivatalos 

tankönyvjegyzéken azok a tankönyvek jelenhetnek meg, amelyek túljutnak a tankönyvvé 

nyilvánítási eljáráson, és betartják a miniszter által közzétett ártáblák limitjét. 

Amikor volt egy olyan másfél éves átmenet, hogy lehetett volna az ártábla fölötti áron 

is felkerülni átmenetileg a tankönyvjegyzékre, egyetlenegy kiadó nem élt ezzel a lehetőséggel. 

Tehát ez is azt igazolja, hogy megvannak azok a mozgásterek egy-egy kiadón belül, hogy 

ezeket az árlimiteket betartsák. 

Mind a Tankönyves Vállalkozók Testülete, mind a mi saját minisztériumi 

számításaink, ellenőrzéseink azt igazolják, hogy a piaci versenyre tekintettel is, ezek az 

árlimitek általában 75-80 százalék erejéig vannak kihasználva. Természetesen vannak olyan 

kiadványok, amelyeknek olyan magas a fajlagos költsége, olyan alacsony a példányszáma, 

hogy pont a határt elérik, de beleférnek a korlátokba. 

A munka szépségéről szeretnék még egyszer szólni, mert mindegyik alágazatnak 

megvan a saját érdeke, és azt szeretné többek között az árakban is érvényesíteni, hogy 

alacsonyabb vagy magasabb legyen az ár, stb., és az, ha közös nevezőre tudunk jutni, az az 

egyik legnagyobb gyönyörűség. 

Tehát ez a rendelet pontosan eleget tesz ennek a kihívásnak, hogy ez nem egy sima, ez 

egy göröngyös út, de az érvek, ellenérvek, egymás érdekeinek a kölcsönös tiszteletben tartása 

mellett is megszülethet egy olyan rendelettervezet, most már rendelet és nem közlemény, hogy 

tudják alkalmazni a felhasználók.  

Köszönöm szépen. A kérdéseiket készséggel várom. 

 

ELNÖK: Köszönjük mi is, és akkor jöjjenek a kérdések. Nahalka István! 

 

DR. NAHALKA ISTVÁN: Azt olvastam a szövegben, hogy a kompetenciaalapú 

tankönyvek is bekerültek ebbe a körbe, és az áruk 10 százalékkal lehet magasabb, mint 

egyébként a listában, a táblázatokban a kategóriára megadott szám. Ismereteim szerint ezek 

sokkal drágábbak. Ez a feszültség hogyan oldódik meg ebben az egész szisztémában? 
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ELNÖK: Direkt választ kérünk, nem gyűjtjük össze a kérdéseket. 

 

DR. BARTHA LAJOSNÉ: A kompetenciaalapú tankönyvek a közoktatásban – mint 

ismert – már több évvel ezelőtt megjelentek. Első körben még nem tankönyvvé nyilvánítva, a 

fejlesztés során és a kipróbálás során jelen voltak, majd amikor már abba a szakaszba ért, 

hogy tankönyvjegyzékre kerülhetnek, mert megértek ezek a munkák, első körben 50 

százalékkal lehetett megemelni azt a maximált árat, ami a kategóriánkénti ártáblában van. 

Nagyon sok megoldási lehetőséget végigbeszéltünk a kiadókkal. Többek között olyat is, hogy 

ami olyan nagyon drága, a példányszám annyi, amennyi, például nem feltétlenül csak 

papíralapon lehet közzétenni, hiszen ma már a digitális és az egyéb elektronikus megjelenítés 

sokkal olcsóbb, és a tankönyvjegyzéken megjelenhetnek azok a formációk is. Tehát a kettőnek 

az összhangba hozásával lehetett ezt a közelítést megoldani. 

 

ELNÖK: Kielégítő számodra a válasz? 

 

DR. NAHALKA ISTVÁN: Ezek szerint nem lesznek papíralapú kompetenciaalapú 

könyvek? 

 

DR. BARTHA LAJOSNÉ: Változatlanul lesznek. Tantárgytól, felépítettségtől függően 

általában azért 500-1000 példány fölött ki lehet úgy költségben kalkulálni a tankönyvek árát, 

hogy megéri, lehetővé teszi a papíralapú. Tehát nem záródik ki. Viszont lehetnek olyan 

példányszámú igények, hogy elektronikusan és ahogy mondtam, egyéb hordozón való 

megjelenítés. A lényeg, hogy a tanulóhoz, az iskolához eljusson valamilyen formában. Ezt a 

kiadók felvállalták, a konzorcium felvállalta, és e tekintetben hozzánk panasz nem érkezett. 

Tehát ott vannak és ott lesznek a kiadványok, hogy ha igény van rá. 

 

DR. SZEBEDY TAS: Én is egy ehhez részben kapcsolódó kérdést szeretnék feltenni. 

A TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében az intézmények fejlesztéséhez kapcsolódott egy ilyen 

tankönyv, illetve programcsomag-beszerzés. A programcsomag-beszerzésnél, amennyire én 

ráláttam erre a folyamatra, az intézmények jelentős része, különös tekintettel arra, hogy öt 

évig fenn kellett volna tartani ezt a folyamatot, nem rendelte vagy nem olyan mennyiségben 

rendelte meg a könyveket, hogy egyáltalán legyártották volna. A gyártás elmaradása 

gyakorlatilag azt jelentette, hogy részben ilyen CD-lemezen mindenféle anyagokat kaptak, 

amiből az iskolák az eljáráshoz szükséges oldalakat próbálták sokszorosítani intézményi 

szinten, de megint csak pályázati keretből előállítani a tanításhoz. Erre, mivel a pályázat 

lezárult, a következő évben úgyszintén nem lesz módjuk. Tehát majdnem azt lehet mondani, 

hogy a programcsomagoknak és ilyen értelemben a szolgáltatói kosárban szereplő anyagoknak 

a többsége árokokból kifolyólag nem volt elérhető. Tehát ez egy jelentős probléma. 

A másik az, hogy a kiadók változatlanul úgy gondolkodnak, hogy ha nincs megfelelő 

megrendelés, akkor inkább nem vállalják a nyomtatást. Most már ott tart a tankönyvrendelés, 

hogy februárban kell. Annyi változás történik egy iskolában – lehet, hogy csak nekem van 

ilyen tapasztalatom, körülbelül száz iskolára látok rá -, hogy olyan mennyiségű változás, 

módosulás és előre nem látható probléma merül fel a tankönyvrendelésnél, hogy szinte 

képtelenség februárban egy szeptemberi állapotot minden szempontból prognosztizálni. A 

kiadók pedig – ez mind a tankönyvek árával összefüggő kérdés, meg a tankönyvkiadók 

hozzáállásával, a visszáruzás vagy a módosítás gyakorlatilag a lehetetlenséggel határos. (Horn 

György: 5 százalék.) Jó, de elviszi a vele való foglalkozásnak az értelmét, tehát ember nem 

hajlandó, vagy forgalmazó nem hajlandó úgy könyvet forgalmazni, hogy a végén a visszáru 
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vagy bármi a forgalmazásra való költséget lenullázza, és akkor néhány ember ingyen 

dolgozik. 

Tehát én ezt egy súlyos gondnak látom, ami az árakkal összefügg. 

A második: itt a 3-as mellékletben vannak a nemzetiségi és kisebbségi oktatáshoz 

használt tankönyvek. Évek óta létező probléma, tehát nem mostani, hogy ezek kis 

példányszámban megjelenő anyagok, de minden évben hatalmas visszásságot, reklamációt és 

megterhelést jelent az intézmények számára, hogy itt is a kiadás, az ár és az érték aránya 

súlyát tekintve az iskolák számára nem elviselhető teher. Csak zárójelben teszem hozzá, hogy 

az a bizonyos ingyenes tankönyvbeszerzési lehetőség nem tudom, hogy ehhez a most 

megjelenő árakhoz fog-e valahogyan felzárkózni, mert ha összeadogatok egy-egy ilyen 

listában lévő árkategóriákat, akkor a tízezer forintot elég könnyű meghaladni. Azt tudjuk, 

hogy a gyakorlatban most is inkább 20-30 ezer forint között van, vagy inkább 20 ezer 

közelében a takarékos iskoláknak a tankönyvbeszerzése.  

A harmadik kérdésem vagy ilyen kérdés és aggodalom pedig a digitális tananyagokkal 

kapcsolatos, hogy amit én látok az ágazatokban, minden, ami úgy kezdődik, hogy digitális 

vagy CD, az radikálisan drágább. Az embernek az az illúziója, hogy ami digitális és nem 

igényli azt a sok-sok procedúrát, ami a nyomással, nyomtatással, kiadással, papírral függ 

össze, az egy takarékosság lehetőségét veti fel. A tapasztalat pedig az, hogy nyilván a 

pályázatok, illetve a szoftverek és az informatika bűvköre ezeket az árakat kegyetlenül felveri. 

Azt tudjuk, hogy egy normál tankönyvre pályázott korábban valaki a tankönyvírásnál, 

limitáltak voltak a pályázati körök, ha ugyanezt valamilyen digitális körben tette, akkor annak 

az öt-tízszerese jelent meg. Gondolom attól, hogy olyan nehéz ezeket az eszközöket használni, 

amelyekkel a digitális anyagok készülnek. 

Tehát azt gondolom, hogy a jövőre nézve a digitális tananyag elterjedése és használata 

egyértelműen egy kötelezettséget fog az oktatásirányításra róni, tehát itt feltétlenül a 

szubvenció gondolatát kellene működtetni. Tehát ahhoz, hogy terjedhessen, ahhoz, hogy ilyen 

anyagok előkerüljenek, olyan pályázatok vannak már az ország előtt, nemcsak 

Magyarországon, hanem egész Európában, hogy úgynevezett digitális felületen olvashatnak a 

gyerekek, és egy pendrive-on van rajta a négy évnyi teljes tananyaguk, és kapnak hozzá egy 

olvasóeszközt. Ha ezek lesznek a legdrágább kiadványok, akkor lehetséges, hogy le fog 

lassulni a hátrányos helyzetű környezetben ezeknek a használata, és megint csak egy jóléti 

segédeszközként fog megjelenni azokban az iskolákban, ahol először a szülő megengedheti 

magának, hogy gépet vegyen és ilyen eszközökre költsön. 

Tehát az aggodalmam ez. Köszönöm szépen. 

 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Horn György! 

 

HORN GYÖRGY: Ehhez szeretnék szólni. Azt szeretném megkérdezni, hogy ha itt a 

kompetencialapú könyvekről van szó, nem egy kérdést, hanem egy ténymegállapítást tehetek-

e ezekhez a felvetésekhez? Tehát nem kérdeznék, hanem állítanék. Mivel kérdéseket mondtál, 

szabad? 

 

ELNÖK: Ha meg akarjuk adni a reagálásra a lehetőséget, akkor tedd meg a 

megjegyzésedet. 

 

HORN GYÖRGY: Az a lényeg, amit felvetett Nahalka István, arra reagálnék, hogy 

jelen pillanatban a kompetenciaalapú könyvek valóban lényegesen drágábbak, mint az ebben a 

táblázatban szereplők, és erre a magyar állammal szerződést kötött konzorcium még ezen 

belül is, általam ismert módon legalább öt, de lehet, hogy több olyan könyv van, ami meg sem 
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jelent. A belső információ az, hogy azért, mert nem éri meg. Tehát megrendelt könyvek 

vannak olyanok, amelyek nem jelentek meg, pirossal ki vannak húzva, miközben februárban a 

visszajelzésben szerepelt, és az az információ, hogy azért, mert még így is túl drága lenne. 

Tehát a piacnak és az államnak ezt a fajta konfliktusát - végigcsináltuk ezt az egész Sulinova 

tankönyvet, hogyan válik, mint válik, válik-e, emlékeztek erre, ez egy egészen hosszan tartó 

dolog volt az OKNT előtt is, de jelen pillanatban az van, hogy a kompetenciaalapú könyvek, 

vagy másképp is fogalmazhatnék, hiszen az idegen nyelvű könyvek is külön vannak itt 

kiemelve, azok a taneszközök, amelyek tanulói használatra vannak, azoknak jelen pillanatban 

a legdrágább verziója működik. Nevezetesen: az iskola letölti a honlapról, majd házi 

sokszorosítással 50 példányban lesokszorosítja, uszkve egy ilyen fél magyarországnyi erdővel 

többet pusztítunk így el, mintha ennek valamilyen más megoldása lenne. Ez az egyik. 

A másik ehhez kapcsolódó, ugyancsak a kompetenciaalapú könyveknél: az egész 

árszabályozás. Tehát nem a könyvkiadás egészéről szeretnék beszélni, én úgy látom, hogy 

továbbra sincs megfelelő módon megjelenve az árkalkulációban a szerzői jog. Itt nem az adott 

könyv írójáról beszélek, hanem az adott forrásokban benne lévő egyebekről: fénykép, 

múzeum, stb. Ez továbbra is egy állandó feszültség, és itt egyszerre történik egy nagyon helyes 

törekvés arra, hogy megvehető áron történjen, a másik oldalon viszont folyamatosan egy ilyen 

sumákolás zajlik a dologban, hogy hogyan tudok én úgy cápaképet levenni biológiából, hogy 

az úgy nézzen ki, hogy én fényképeztem és nem valahonnan töltöttem le. 

Tehát itt azért az árkalkuláció maga egy kicsit álságosnak tűnik a legtöbb olyan 

taneszköznél, amely szemléltetéssel tanulói aktivitásra törekszik. Az olcsó könyv ma is az, 

amely a tanár diktálására született jó könyv, és ezeknek valóban megfelel ez a szabályozás. 

Azt kérem, hogy a szabályozásban, az egyeztetésben ezt a tanulói szempontot is le kell 

húzni a rendszerből, mert mondom: vannak könyvek, amelyek meg se jelennek emiatt. 

Köszönöm. 

 

DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Elnézést, egy pontosításra szükség van. Két fogalom 

keveredik a ti szóhasználatotokban. Nagyon világosan: a kompetencia konzorcium könyveinél 

van az 50 százalék. (Horn György: Arról beszélek!) Az előző miniszter és a TVOT közötti 

vitából, amelybe beleszólt, ha jól tudom, még az ügyész is, született egy olyan miniszteri 

állásfoglalás, hogy nemcsak a konzorcium könyvei kompetenciaalapúak, és magát az adott 

pályázatot más kiadó könyveire is ki lehet írni. Ez rendkívül fontos, nem kívánom ezt a vitát 

feleleveníteni, azt hiszem, az OKNT decemberi ülésének jegyzőkönyvében ez nagyon 

részletesen benne van, én akkor elmondtam, hogy milyen problémák vannak és teljesen 

abszurdnak tartom, nem 50 százalék, 4 ezer forintos átlag tankönyv, 8 ezer forintos 

nyelvkönyvek. Tehát első lépésként anélkül, hogy a nagyon gyorsan készült és sok szakértő 

által – idézem a szakértőket – tipográfiailag, műszakilag, és most a tartalmat nem vitattam, de 

azt is lehetne, a nem is igazán jó minőségű könyveket most 10 százalékra árazták be. Mindaz, 

amit Szebedy Tas mondott, az egy sokkal szélesebb probléma, aközött vannak fontos és 

megfontolandó dolgok, a kompetencia konzorcium ügyeit pedig feltételezem, hogy 

közelebbről meg kell nézni, hogy mi az, ami jó ebből, mi az, ami nem jó, stb. Tehát csak a 

tartalmak és a szerződések konkrét elemzése után lehet eljutni ide. Köszönöm. 

 

ELNÖK: Kérem, hogy reagáljatok, és akkor utána folytatódik a beszélgetés. 

 

DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár: Azokra a kérdésekre szeretnénk 

reagálni, amelyeknek kormányzati vagy koncepcionális részei is vannak, és rögtön akkor itt 

köszönöm szépen ezt a különbségtételt. Én is meg szerettem volna tenni. 
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Akkor, amikor az oktatásirányítás a kompetenciaalapú oktatás felé való eltolódást 

szorgalmazza, és azt, hogy a tankönyvek általában kompetenciaalapúak legyenek, akkor 

mindenképpen túl azon, amit a kolléganő említett, hogy itt természetesen egy piaci egyeztetés 

is történt, fontos azt a tendenciát felmutatni, hogy ez a különbség, hogy egy kompetenciaalapú 

tankönyv 50 százalékkal megemelheti a megengedett áron felül az árát, ez egy nem normális 

állapot, ha szabad így fogalmaznom. Tehát ez egy konzorcium piaci érdekei esetében világos 

és tárgyalási alapot képez, de ha az egész oktatás tankönyvkiadását vagy tankönyvhátterét 

kompetenciaalapúvá szeretnénk tenni, akkor ezt a különbséget értelemszerűen, amennyire 

felülről vagy kormányzati szempontból csökkenteni lehet, szeretnénk csökkenteni. 

(Megérkezik az ülésre dr. Hoffmann Rózsa.) 

 

ELNÖK: Akkor kérem, hogy most itt egy kicsit függesszük fel, és Hoffmann Rózsáé a 

szó! 

 

DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár: Szervusztok, jó napot kívánok! Szeretettel 

köszöntöm az Országos Köznevelési Tanácsot, köztük sok régi jó kollégát és ismerőst. Pár 

évvel ezelőtt még ott ültem körülbelül, azon a helyen, ahol most Görbe atyát és Kaposi Jóskát 

látom, az élet pedig úgy forgott, hogy most más minőségben jöttem le. Pusztán azért jöttem le, 

hogy tisztelettel köszöntselek benneteket, köszöntsem önöket, hiszen egy fontos testületről 

van szó, amelynek a munkáját belülről is ismerem, és kívülről is követni akarom. 

Szándékunkban áll, és erre már lépéseket is tettünk, egy olyan Országos Köznevelési 

Tanács ülést összehívni, ahol fontos tartalmi kérdéseket ezzel a körrel elkezdünk megvitatni. 

Úgy gondoltam, hogy annak nincs értelme, hogy azért hívjuk össze a Tanácsot, hogy egy 

formális bemutatkozó beszélgetés legyen, hiszen a jelenlévők közül úgyszólván mindenkit 

személyesen is ismerek, és az elmúlt hetekben, hónapokban is volt levélváltás és ilyen-olyan 

kapcsolat.  

Kérem, hogy fogadjátok, fogadják tőlem ezt egy ilyenfajta üzenetnek, hogy az OKNT 

szerepét, jelentőségét elismerem, Gloviczki Zoltán helyettes államtitkár úr pedig itt volt, 

gondolom, hogy az első napirendi pontnál valameddig itt marad, és a következő OKNT-ülés 

időpontját úgy fogjuk egyeztetni Zsuzsával, hogy ne csak egy ilyen formális és futó látogatásra 

teremthessünk alkalmat. 

A mosolyokat köszönöm, a megértést köszönöm. Meg kell hogy mondjam, hogy kutya 

nehéz a feladat, állandó rohanásban, hajnali kelésben, késő éjszakai fekvésben vagyok, nagy 

projekteket kezdtünk, most a felsőoktatási törvény nagyon komoly, koncepcionális tárgyalását 

kezdtük meg, és ennek vagyok a kellős közepén. Utána rohanni kell különböző ilyen 

iskolamegnyitásokra tanévnyitó kapcsán, a terület bizony olyan, hogy az új vezetőket nem 

kímélik, mindenki látni akarja, hallani akarja őket. Próbálunk szelektálni, de meglehetősen 

nehéz. Mi is hibásak vagyunk biztosan, nem tudunk elég keményen nemet mondani, és csak 

toljuk magunk előtt a nagy feladatokat. 

Most nem akartam részvétet kelteni magam iránt, nem erről van szó, hanem ezt 

tényleg azért mondtam el, hogy nem tiszteletlenség, hiszen nem is kaptam meghívást ide, 

tehát megtehettem volna, hogy ne jöjjek le, de kérem, hogy ezt vegyék úgy, hogy fontosnak 

tartottam, hogy egy köszöntés erejéig jelen lehessek. 

 

ELNÖK: Nagyon köszönjük. Egyébként azért nem címeztünk meghívót a címedre, 

mert… 

 

DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár: Mert én írtam alá. (Derültség.) 
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ELNÖK: Úgy értesültünk róla, hogy nem tudsz jelen lenni. 

 

DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár: De mégis megoldottam. 

 

ELNÖK: Nagyon köszönöm, és egy kéréssel toldanám meg a felajánlásodat vagy a 

javaslatodat, hogy nagyon fontosnak tartanám, hogy tartalmi kérdésekben tudjunk vitatkozni 

és egyeztetni, hogy kérem a javaslatodat azon tartalmi kérdésekben, amikor kitűzzük az 

időpontot, egyeztetünk veled és az érintettekkel, de a tematikát is kérnénk szépen.  

 

DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár: Magától értetődő. Azért nem titok, egy 

közoktatási törvény koncepcióján kezdtünk el dolgozni, egy új felsőoktatási törvény 

koncepcióján, benne a pedagógusképzést is érintve, új nemzeti alaptanterv koncepcióján, új 

érettségi rendszer koncepcióján, ezek mind olyan kérdések, amelyekben az Országos 

Köznevelési Tanács kellő formában és kellő időben az anyagot megkapja, nem előtte való 

éjjel, hanem jó pár nappal korábban. Ezt tartjuk most fontosnak. Ez nem fog beleférni egy 

ülésbe. A ma reggeli tanácskozást éppen azzal fejeztük be, hogy azt kértem, hogy készítsék el 

a munkatársak az egyeztetés logisztikai menetét, hiszen nagyon sokan kíváncsiak erre. 

Tehát ez a négy téma lesz az, amit ide fogunk hozni, vélhetőleg az ősz folyamán, 

október-novemberben. A szeptembernek már lassan vége van, és még le sincs írva minden, 

tehát még nagyon sok csiszolásra várnak ezek az anyagok, mielőtt egyáltalán vitára 

alkalmasnak találjuk, még embrionális állapotban van némelyik, némelyik pedig egyhetes 

magzat. 

 

ELNÖK: Akkor szoptatás alatt van. (Derültség.) 

 

DR. HOFFMANN RÓZSA államtitkár: Igen. Köszönöm a megértést, további jó 

munkát kívánok! 

 

ELNÖK: Nagyon köszönjük a választ és a megnyugtató szavakat. (Dr. Hoffmann 

Rózsa távozik az ülésteremből.) Visszaadom a szót helyettes államtitkár úrnak. 

 

DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár: Szebedy Tas kérdése a 

tankönyvárak, illetve a tankönyvtámogatás kapcsolatáról: erre jelenleg azt tudom mondani, 

hogy egyszerűen együtt lássuk a kérdést, hogy egyfelől annyit tudtunk tenni, hogy ebben az 

árrendeletben nemhogy nem léptük át a tavalyi árkorlátokat, de bizonyos, ráadásul eléggé 

frekventált pontokon csökkentettük azt. Jóllehet, ahogy a kolléganő mondta, ez olyan 

értelemben nem befolyásolja a piacot, hogy a legnagyobb könyvkiadók, ha nem is messze, de 

alul tudtak maradni ezen az árkorláton, tehát ezzel legfeljebb gesztust gyakoroltunk.  

Ami a tankönyvtámogatást illeti, a jövő héten kezdődik meg a komolyabb tárgyalás a 

jövő évi költségvetésről, ahol mindent elkövetünk, hogy valamennyire meg tudjuk ezt növelni, 

mert összességében óriási pénzről van szó, és nagy hiányról, ahonnan ezt elő kell teremteni. 

Tehát reális kapcsolat nagyon sokáig nem lesz a kettő között. 

A digitális tananyagok valóban nagyon problematikus pontjai az előterjesztésünknek 

és az egész tankönyvpiacnak is. Egy kívülálló, aki mondjuk Nyugat-Európa vagy más világok 

oktatásában és tankönyvkiadásában járatos, pontosan azt a reakciót érzi magában, amiről 

Szebedy Tas is beszámolt, hogy mi lenne evidensebb költségcsökkentés, mint mondjuk egy 

online hozzáférés a könyvhöz vagy bármilyen digitális megjelenés.  

Itt mi is megálltunk most, amikor már minden kész volt, és elkezdtük elölről 

újragondolni az egész kérdést. Az egyik dolog, ami az utunkba állt, pont a szerzői jogok 
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kérdése valamiért, talán azért, mert ez egy frissebben átgondolt terület, sokkal érzékenyebb. 

Tehát itt további gondolkodásra van szükség, hogy hogyan lehet csökkenteni az árat. 

Az igazi gond az, hogy a Szebedy Tas által felvázolt hatásmechanizmus, hogy olcsó, 

ezért sokan hozzáférnek, stb., ez jelenleg fordítva működik. Nem úgy, hogy drága és ezért 

kevesen férnek hozzá, hanem nincs akkora piaca, nem tudjuk pontosan, hogy azért-e, mert 

drága. Tehát nincs olyan kultúrája jelenleg a digitális tananyagoknak, nem azoknak, amelyeket 

egy iskola vesz meg és egy példányban tárol, mert az talán igen, mert az egy teljesen 

különböző dolog ettől, amiről beszélünk. Annak, hogy valóban internet-alapon vagy 

személyes digitális használatban használjanak tananyagokat, ennek szerintünk nemcsak az ára 

miatt, de nincs olyan kultúrája, hogy a tankönyvkiadóknak megérje radikálisan újragondolni 

az ilyen irányú mozdulást. 

Ezt egy nagyon fontos kérdésnek tartjuk, és ha a mi kormányzati ciklusunkban elérünk 

oda, amit nagyon szeretnénk, hogy az egész tankönyvkiadás problémáját is kormányzati 

szempontból újragondoljuk, ez az egyik legfontosabb pontja lesz ennek. 

 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Hadd vessek fel egy szempontot ehhez, amit mondtál. 

Ahhoz, hogy a digitális alapú tankönyvek elterjedjenek, nemcsak a fogyasztói igény 

szükségeltetik, hanem az, hogy a fogyasztó rendelkezzék azokkal az eszközökkel. Ez óriási 

mértékben megosztja a magyar piacot. Tehát nem olyan közhasznú eszköz ma az, hogy 

mindenütt van internet-hozzáférési lehetőség. Esetenként még egy printer is, amivel azt az 

egy-két oldalt, amit memorizálni akar a maga számára a fogyasztó. 

Tehát véleményem szerint a hozzáférés esélyeit a társadalom rétegeinek különböző 

anyagi helyzete nagymértékben befolyásolja. Nem egyszerűen az igények különbözőségéről 

van szó, hanem a lehetőségek által korlátozott igényekről.  

 

DR. KARLOVITZ JÁNOS: Még műsoron kívül, vagyis a témán kívül elöljáróban 

annyit szeretnék mondani, hogy ennek a bizonyos első informális tanácskozásnak, amit ha 

lefolytatnánk pedagógiai témákról, nagyon jó lenne, lehetne a témája a kompetenciaalapú 

oktatás, mert ez olyan, hogy mindnyájan mást értünk alatta. Itt egyeztetnünk kell. Mi tanítjuk 

ugyan, de ki tudja, hogy mi az igazság. Tehát érdemes megvitatni, nem tankönyv, hanem 

minden szempontból, és ez egy nagyon komoly pedagógiai téma. 

Erről a rendeletről nekem három mondandóm van. Az egyik az, hogy mint ahogy az 

ábra mutatja, Magyarországon szabályozott tankönyvpiac van. Tehát ez egy középút a teljes, 

szabad tankönyvpiac és az egykönyves állami, központi kiadás között, amit túlléptünk, és 

belementünk egy ilyen versenyszerű, de nem korlátlan verseny ez, hanem szabályozók 

vannak, mégpedig 6-8 olyan nagyon komoly szabályozási korlát van, aminek az egyike ez az 

árkorlát. Ez egy korlát a hat közül, de van nagyon rigorózus jóváhagyás, vannak törvények, 

rendeletek, van támogatási lehetőség, van pályázati lehetőség. Tehát van még más is, de ez az 

árkorlát a fogyasztók érdekében van. A kiadók elszenvedik, pontosabban itt egy olyan verseny 

van, amiben reményeink szerint a minőség mindig feljebb megy. Ezt bizonyítani tudjuk azzal, 

hogy ha lerakjuk egymás mellé a régi és az új könyveket, meg lehet nézni, én is hoztam a 

legújabbakból, a minőség fölfelé megy, de az árban lefelé folyik a verseny. Ebben a 

versenyben nagyon sok kiadó elvérzett, tehát itt 240 kiadó volt a csúcson, most körülbelül 60 

kiadó él és működik. Ez egy egészséges versenyből fakadó rostálás volt. Valószínű, hogy még 

tovább csökken a számuk. Ez az árkorlát is az egyik versenyeleme, nem a minőség rovására, 

hanem azzal együtt, hogy a fogyasztók érdekében. 

A másik mondandóm az, hogy az egyeztetések rendszerében itt örömmel olvasom, 

hogy a Tankönyves Vállalkozók Országos Testületével egyeztetés folyt. Csak miután 

rákérdeztem a testülettől, azt tudtam meg, hogy megindult egy egyeztetés, de még nem 
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fejeződött be. Tehát én kérem, hogy ez fejeződjön is be, mert különféle ártáblákat készítenek, 

most a szakoktatásban például több intézmény is, annak is három ága van. Tehát nagyon 

bonyolult a tankönyvkiadás rendszere, mert nemcsak a közismereti tankönyvek, hanem a 

szakoktatási, tanfolyami és egyéb területek is, ott is nyolc terület van, tehát amit össze kell 

hangolni. 

Ezért nagyon-nagyon nehéz ezt szabályozni rendeletekkel, de az egyeztetés folyik, és 

ez reményt ad. Itt mindig rá szoktunk kérdezni arra, hogy kivel, hogyan volt egyeztetés, mert a 

civil szakmai szervezeteket képviseljük, legalábbis én, és itt is nagyon fontosnak tartjuk, hogy 

ez az egyeztetés valóban végbe is menjen. 

A harmadik mondandóm pedig: a kapott anyagban lévő egy-két furcsaságot tenném 

szóvá, és nem tudom, hogyan lehet ezt javítani. Ilyen mondatot olvasunk az egészségügyi 

hatásoknál, az V. pont a 2. oldalon, az egészségügyi hatásokat sokkal értelmesebben meg 

lehetne fogalmazni, ezt a dualizmus korában nagyon-nagyon értelmesen megfogalmazták az 

akkori tankönyvrendeletben, itt ez egy kicsit leszűkül arra, hogy milyen a tankönyvek tömege, 

de így ez a mondat, hogy „a szabályozás értelmében az 1-4. évfolyamos tanulók heti 

órarendjét úgy kell kialakítani, hogy az egyes tanítási napokon használt tankönyvek tömege a 

3 kilogrammot ne haladhassa meg”, bocsánatot kérek, de ez így bugyutaság. Az órarendet nem 

lehet a tankönyvek tömegének irányítani, hanem fordítva. Ezt így, ha a rendeletben volt, akkor 

a rendeletet kell megváltoztatni, ha csak fogalmazási hiba van, akkor nagyon egyszerű a 

dolog. Az órarendet ennek nem lehet kitenni. 

Felhívom a figyelmet arra, hogy itt a koherenciát nem találtam az egyes pontok között, 

mert megindult arab számozással, utána átment rómaiba, de rögtön a római IV-re ment, és 

mondjuk az egészségügyi hatásokhoz venném azt is, amit a digitálisoknál mindig az 

előnyükre mondjuk, hogy a digitális anyagok ilyen jók meg olyan jók, de azért egészségügyi 

szempontból szemrontók. Ezt Csermely Péter tudja a legjobban bizonyítani, akinek nagyon 

komoly mértékben megromlott a szeme a sok számítógépezéstől. Nem vagyunk mi ellene, és 

állítom – és ezzel be is fejezem -, hogy a kiadók nagyon igyekeznek arra, hogy 

modernizálódjanak. Ebben benne van az is, hogy mindenféle audiovizuális és digitális 

anyaggal dúsítják a könyvüket, tehát testvéri viszonyban vagyunk, jól megférnek a papíralapú, 

nyomtatott anyagok és az elektronikus információhordozók és a digitális eszközök, és a 

legjobb tankönyvkiadók már ott tartanak, hogy belerakják a digitális anyagot. Tehát 

testvériesen, együtt jelennek meg, tehát itt nem két ellentétes dologról van szó, hanem egy 

ikerpárról, amit igyekszünk majd továbbfejleszteni. Köszönöm szépen. 

 

ELNÖK: Görbe László! 

 

GÖRBE LÁSZLÓ: Ha lehetne a rendeletben valahogy elérni, hogy a jóváhagyott 

tankönyvek ne változzanak az év során. Ne csak azzal, hogy tartalmilag azt mondják, hogy ne 

változzon, hanem szerkesztésben se változzon. Az a gyerek, aki átszerkesztett könyvet kap 

kézbe, bár azt mondja a tankönyvkiadó, hogy tényleg semmit nem változtatott rajta, 

valamilyen módon hátrányban van. Tehát nem tudom az ingyenes tankönyvet többször 

felhasználni, mert a pedagógus azt mondja, hogy megváltozott, amiben nincs igaza, de mégis 

igaza van, mert át van szerkesztve. 

A második, hogy nagyon komoly használttankönyv-piac indulhatna meg, ha stabil 

tankönyvek lennének. Én megértem azt, hogy a földrajz tankönyv nem stabil, mert az változik, 

azt két-három évenként ki kell dobni, mert a gazdaság megváltozik. Ez teljesen jogos. De 

hogy a fizika tankönyv vagy a magyar tankönyv 5-6 évig ne változzon formailag sem, azt 

nagyon komolyan el kellene érni. 
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A másik ilyen nagyon komoly gond, hogy az idegen nyelvű könyvek ára reménytelenül 

magas. Úgy van, hogy 20 ezer forint a tankönyv, plusz az idegen nyelvű könyv, és ott vagyunk 

a 30 ezer forintnál, mert egy-egy idegen nyelvű könyv 4-5 ezer forint.  

A másik, amit szeretnék kérni, ha lehetne, hogy a tankönyveket és a segédkönyveket 

válasszuk már szét. Nagyon sokszor a tankönyvvel együtt az iskolára és a diákra rásózzák a 

segédkönyvet, és azt a tanárok nem használják. Nagyon világosan legyen egyértelmű, hogy ez 

a tankönyv, ehhez nyilván ha segédkönyvet akar vásárolni, akkor vásárolhasson, de ez ne 

legyen a része az egésznek. 

A harmadik, amivel nagyon komolyan szembe kell nézni, hogy drágák a tankönyvek a 

családoknak. Tehát ha azt nézzük, hogy mondjuk egy takarítónő ma Magyarországon nettóban 

80 ezer forintot keres, neki tragédia, nem tudja a gyerekét beiskolázni. Egyre több olyan 

diákkal vagy szülővel találkozom, aki azt mondja, hogy igazgató úr, nem tudom kifizetni a 

tankönyvet. Adnék neki használt tankönyvet, ha tudnánk használni becsülettel. Köszönöm 

szépen. 

 

ELNÖK: Mi is köszönjük. Horn György! 

 

HORN GYÖRGY: Bocsánat, az előbb csak az adott témához kértem szót. Három 

javaslatom lenne a rendelet kapcsán és a rendelethez. Az egyik az, hogy kapcsolódva Görbe 

Lászlóhoz, az előbbinél tovább is bővíteném azzal, hogy ha végigmennek a tankönyvek egy 

tankönyvvé minősítési eljáráson, akkor megjelentethetné az állam azt a listát, amiben az van, 

hogy ezek tankönyvek, de az árak miatt az állam ezt nem támogatja. Tehát akkor belekerülhet 

bármilyen könyv, ami végigment az eljáráson, és azt mondja, hogy ez ennyi, de ez olyan 

drága, hogy ezt nem támogatja. Így a kiadónak ez a fajta alkupozíciója nyilván másfelé 

mozogna, ugyanakkor azok iránt a könyvek iránt is megnőhetne a bizalom, amelyek így nem 

jelennek meg ezen a listán, és ahhoz már tényleg kell iskolai és szülői külön döntés. Ez jól van 

szabályozva, hogy az iskola csak szülői egyetértéssel rendelhet. Ez az egyik. 

A másik: ezt húsz éve mondom, de mindegy, hogy a kis példányszámú könyvek közül 

ismét kimaradtak a fejlesztő, alternatív intézmények fejlesztési tankönyvei. Tehát mindig 

felsorolásra kerül a szakképzés, a részképesség-zavaros, és onnan mindig kimarad, hogy 

bizony, vannak kis példányszámú könyvek olyanok, amelyek a helyi fejlesztésekre épülnek. 

Ezekhez semmilyen támogatás nincs, ezt már nem is merem mondani, de legalább akkor 

jelenjenek meg önálló, ilyen valamelyest támogatható fejezetként, ezt még sose sikerült elérni, 

de mindig elmondom. 

Végül azt javaslom, hogy bár államtitkár úr mondta, és igaza is van, hogy ezt a 

szubvenció dolgot nagyon nehéz megjeleníteni, de nemcsak kommunikációs szempontból, 

hanem tartalmi szempontból is fontosnak tartanám, hogy egy ilyen rendelet tartalmazzon egy 

olyan mondatrészt vagy fejezetrészt, ami utal a szubvencióra, az ugyanis növeli a 

kormányzatnak, illetve a tankönyveseknek is a legitimitását, ha arról van szó, hogy kérem, ez 

ezért ennyi. 

Végül a negyedik mondatom: fenntartom az eredeti állításom, hogy ennek az árügynek, 

bár igaza van Karlovitz Jánosnak, hogy ez egy eleme az összes szabályozásnak, de egy olyan 

elem, amelyik megakadályozza fontos könyvek megjelenítését, és ezt akartam az első 

hozzászólásomban jelezni, nem belemenve a kompetencia kontra konzorcium ügyekbe, hogy 

nagyon jó tankönyvek vannak olyanok, amelyekről tudom, hogy az árkorlát miatt nem 

jelennek meg, és ez baj. Köszönöm szépen. 

 

ELNÖK: Szabados Lajos! 
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DR. SZABADOS LAJOS: Tisztelt Tanács! Azzal szeretném kezdeni, hogy nem 

kritikát fogalmazok meg, hanem tényt állapítok meg, hogy a működési rendszerünk szerint a 

tankönyvvel kapcsolatos napirendet a TTB-nek kellene előbb megtárgyalni, és akkor a TTB 

véleményét is tudnánk az OKNT elé tolmácsolni. 

Két olyan történés van, ami miatt nem kritikaként fogalmazom meg. Az egyik a 

kormányváltás, a másik pedig a tanévkezdés, mert egyszerűen nem tudtuk volna betenni. Ezért 

szeretném bejelenteni, hogy mához egy hétre TTB-ülés lesz, és bevinnénk a TTB elé ezt az 

anyagot, és ami érdemleges észrevétel lesz, azt Ilikének továbbítanánk. Köszönöm szépen. 

 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Trencsényi László! 

 

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Szabados Lajoshoz csatlakozva és egyetértve az ő 

ügyrendi megközelítésével, én úgy értelmeztem ezt a mai feladatot – egy kicsit nem ez történt 

-, hogy azt a jogszabálytervezetet vitatjuk, amelyik az elkövetkezendő tanévnek a gazdasági 

lehetőségeket mérlegelő eljárásait szabályozza. Úgy gondolom, hogy ebben nehéz döntenünk, 

hogy több pénzt a tankönyvekre, mert – hogy mondjam – még az égieknél is magasabb urak 

döntenek róla, hogy mennyi pénz jut, mennyi pénzt lehet elosztani erre a feladatra. Az, hogy 

itt ezt a dolgot néhány ponton javítottuk, pontosítottuk, ez biztos, hogy hasznos lehet, abból 

nyilván van, ami mérlegelhető, van, ami nem. De Lajos is ezt érzékeli, hogy itt kialakult egy 

tankönyvvita is, amit János mindig szorgalmaz, hogy legyen. 

Csak szeretném helyettes államtitkár úrnak jelezni, hogy visszaigazolás kellene, hogy 

jól értem-e, hogy a tankönyvi engedélyezés, ez egy nagyon bonyolult szakmai rosta, 

remélhetőleg jól működő és remélhetőleg valóban szakmai rosta. De az engedélyezett 

tankönyv vagy a tankönyvlistára vett tankönyvstátusz semmi mást nem jelent, mint azt, hogy 

állami szubvenció arra a betűhalmazra fordítható, és más betűhalmazok egy szabad ország 

szabad iskoláiban változatlanul alkalmazhatók iskolai tanítás céljaira, bármi, bármekkora, 

azzal a különbséggel, hogy az állam szubvencióval annak a könyvnek a hozzáférését nem 

támogatja. 

Ez egy lényeges dolog, látom, hogy bólogat, nehogy más dimenzióban gondolkodjunk, 

mert belesétálunk egy csapdába, de ugyanakkor arra problémára, hogy a tankönyvekhez való 

méltányos árú hozzájutás okoz-e társadalmi feszültséget, abban értettünk itt egyet úgy 

gondolom, de a megoldásban jellegzetesen - ahogyan más esetekben is - a polarizáció nagyon 

szépen, látensen ugyan, de kimutatkozott, mert ezt a társadalmi feszültséget lehet kezelni. 

Erről azért hallottunk híreket a famentes, egyváltozatos olcsó, egységes tankönyvhöz való 

visszatérésről, ez kezeli az anyagi feszültségeket, ez előfordult már oktatáspolitikusi 

megnyilatkozásokban, tehát ez egy restaurációs paradigma. De lehet egy modernizációs 

paradigma is, amelyikben a tankönyvet, a kompetencia-históriában is a tankönyv, hogy az 

tankönyv lett, emlékezzünk rá, hogy először pedagógiai rendszerként akkreditáltattuk és a 

miniszter a kompetenciafejlesztő programokra készült, papírra nyomott betűhalmazokat – 

bocsássatok meg, hogy így nevezem – egy pedagógiai programcsomag részeként akkreditálta. 

Kerültük is azt a kifejezést, volt belőle vitánk, hogy azokat tankönyvnek tekintsük, hiszen 

nem az. Zárójelben mondom, hogy a kompetenciaalapú tankönyv az fából vaskarika 

módszertanilag, mert nem a tananyagon múlik, Tasnak a bableves hasonlata, hogy maradjunk 

a János vitéznél, kedvenc vesszőparipája most az oktatáspolitikai vitáknak, hogy ha a János 

vitéz ki van nyomtatva egy olvasókönyvben, azt lehet kompetenciafejlesztő módon tanítani, 

ugyanazt a szöveget, és lehet nem kompetenciafejlesztő módon. Tehát azt, hogy mitől 

kompetenciaalapú egy tankönyv, ezt még talán János sem tudja megmondani, mert egyszerűen 

önmagába visszahúzódó ellentmondás a dolog. De ez egy másik kérdés. 
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Viszont kompetenciafejlesztő a programcsomag. Tehát előrevetítve egy ilyen tartalmi 

vitát vagy tankönyvvitát, ha nem restaurációs alapon próbáljuk kezelni ezt a feszültséget, 

akkor hajrá digitalizáció, hajrá a nem papírra nyomtatott betűhalmaz típusú tanulást segítő 

információhordozó, hanem azok, amelyek talán még az anyagi feszültségeket is oldják. Az, 

amit mondasz, hogy most a számítógéphez való hozzájutás élesen különbözik társadalmilag, 

ez azért hónapok kérdése az emberiség történetében, ne haragudj, egyszerűen a digitalizáció 

olyan mértékben fog a spájzokba bejutni, hogy forradalmasítja a tanulási információkhoz való 

hozzájutást, ha ezt a stratégiát választja a taneszközöket segítő oktatáspolitika. Köszönöm. 

 

ELNÖK: További hozzászólás? 

 

DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Csak egyetlen mondatot, nem tudom megállni. Az utóbbi 

20-25 évben, a rendszerváltozás előtt megindult egy olyan folyamat, hogy a tankönyvekbe 

folyamatosan bekerültek olyan elemek, amelyek korábban tanári kézikönyvekben, 

olvasókönyvekben, képeskönyvekben stb. voltak, és jelen pillanatban ezt a tankönyvrendelet 

melléklete előírja. Tehát neked teljesen igazad van, hogy a tanári módszerektől függ, hogy 

kompetenciaelvű, alkalmazásképes tudásra fókuszálva igyekszem a gyerekeket vezetni. 

Teljesen igazad van, de ez a helyzet. Ez egy történelmileg kialakult dolog, általános igény is, 

hogy minden benne legyen a tankönyvben, ami nem is szerencsés, én ezt többször 

hangsúlyoztam. 

 

ELNÖK: Barlai Kati! 

 

BARLAI RÓBERTNÉ: Én is egy mondattal egészíteném ki most itt a hozzászólásokat, 

hogy ebben a TÁMOP 3.1.4.-ben én folyamat-tanácsadó voltam, és több intézményben volt 

alkalmam figyelemmel kísérni. Nem volt kötelező használni a kompetenciaalapú 

tankönyveket. Tehát csak megerősíteni szeretném, hogy a pedagóguson múlik, tehát azon a 

szemléleten és a módszerek alkalmazásán múlik, még maga a pályázat is így gondolta, hogy 

nem volt kötelező. Hogy aztán miért nem választották általában az iskolák vagy nem minden 

tantárgyból választották, a programnak nem minden elemében választották ezeket a 

könyveket, ez egy más kérdés, gondolom, ezt majd értékelni kell a tapasztalatok tükrében, 

hogy melyik tankönyv vált be és melyik nem, mert nagyon heterogén volt a megítélése 

ezeknek a tankönyveknek. Köszönöm szépen. 

 

ELNÖK: Görbe László! 

 

GÖRBE LÁSZLÓ: A digitális részhez szeretnék egy mondattal hozzászólni. Én azon 

tanárok közé tartozom, akik elkezdtek már tanulni számítástechnikát vagy informatikát, akkor 

még programozás címen az egyetemen. Az előttünk lévők még nem tanultak, mi már 

elkezdtük, de annak már semmilyen hasznát nem vesszük, mert még orosz boost nyelven 

tanultam programozni. Talán a műszakiak tudják, hogy volt egy ilyen. 

Visszatérve: 1981-82-ben volt a magyar államnak egy nagyon kemény döntése, amikor 

200 millió forintot befektetett digitális technikába, és minden iskola megkapta a számítógépet. 

Ez volt az első igazi áttörés a személyi számítógépek világában. Körülbelül tíz éve volt már 

akkor személyi számítógép. ’90-ben jelentek meg a ma használatosak, tehát húsz év múlva 

szerintem, ha a digitális tananyaggal komolyan akarunk foglalkozni, nem kerülhetjük el azt, 

hogy bizony, egy nagy befektetést kell teremteni az iskolákban, hogy valóban elterjedjen, és 

utána a saját lábára állva menni fog tovább. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Karlovitz úr! 

 

DR. KARLOVITZ JÁNOS: Csak egy javaslatom van az ár csökkentésére 

vonatkozóan, amit nem én találtam ki, hanem ezelőtt 15 évvel a megboldogult Koós Győző, 

aki akkor a tankönyviroda vezetője volt, hogy egy bírálatot, ha a kiadók még kéziratban 

kérhetnének, mondjuk a tudományos bírálatot, mert a procedúrára úgy adnák be egy bírálattal, 

hogy már csak kettő lenne ott, tehát nem három, ezzel jelentősen csökkentenénk a 

jóváhagyásnak nemcsak az árát, hanem az idejét is. És még több más ilyen javaslat volna. 

Tehát úgy érzem, hogy az államigazgatásnak érdemes megtenni az első lépést arra, hogy a 

kiadók aztán kövessék ész nélkül és próbálják ők is csökkenteni még további módszerekkel. 

Tudniillik ma már a jóváhagyás ott tart, hogy nagyjából a nyomdaköltségek árának is olykor 

megfelel, és egy súlyos teher a tankönyvön, ami rárakódik, és ebből le lehetne venni. 

Köszönöm szépen. 

 

ELNÖK: Nahalka István! 

 

DR. NAHALKA ISTVÁN: Mindenekelőtt elnézést kérek, hogy tényleg pontatlanul 

fogalmaztam és nem a kompetencia konzorcium tankönyveiről beszéltem, hanem általában a 

kompetenciaalapú - helyesebb, hogy kompetenciaelvű, ezzel egyetértek - tankönyvekről. Most 

akkor egyértelműen a konzorcium tankönyveiről szeretném a következőt elmondani. 

Itt van egy eredendő ősbűn, hogy annak idején a fejlesztés úgy lett megfogalmazva és 

úgy lett kivitelezve, hogy ezek a tankönyvek túl drágák. Senki nem gondolja komolyan, hogy 

egy elsős gyerek 30 ezer forintért vásárol meg kompetenciaalapúnak mondott tankönyveket, 

vagy a szülei ennyiért vásárolják meg. Tehát ez egy borzasztóan rossz helyzet. Ebben lehet az 

egyik megoldás természetesen az, csak nem biztos, hogy ez jó az országnak, hogy olyan árakat 

szabunk meg, amelyek lehetetlenné teszik gyakorlatilag ezeknek a tankönyveknek az 

alkalmazását. Azt látom, hogy ebben a pillanatban erre a problémára nincs megoldás, ez egy 

szakmai kérdés egyébként. Nem jók ezek az eszközök, ki kellene találni valami mást. Annak 

idején voltunk egy páran, akik előre felhívtuk a figyelmet arra, hogy ilyen módon előállítva 

ezeket a tankönyveket, nem lesz fenntartható mindaz, amit a HEFOP-programok produkálnak 

az oktatási programcsomagok szintjénél, és én most ezt látom. Remélem, hogy tévedek, és 

azért van valami a mélyben, amiről én nem tudok, de ezt látom, hogy egy ilyen fokozatos 

elhalásra lett ítélve ez az egész.  

Tehát amit Horn György mondott, hogy abszolút megakadályozza egy ilyen rendelet 

bizonyos programok továbbvitelét, az sajnos, veszély. Őszintén remélem, hogy nincs igazam 

és a mélyben mégiscsak zajlik valami, ami végül is meg fogja oldani ezt a problémát. Ebben a 

pillanatban én még nem látok ilyen megoldást. 

 

ELNÖK: Ha nincs több hozzászólás, akkor köszönöm szépen az eddigieket. Most csak 

egy választ szeretnék Trencsényi Lászlónak mondani, hogy irigylem az optimizmusát, amely 

olyan fejlődést tételez fel a magyar társadalom teljes vertikumában, hogy minden család 

számára magától értetődően hozzáférhető lesz az a tárgyi feltételrendszer, ami a digitális 

tananyagok olvasását a gyerekek számára lehetővé teszi. 

 

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Elnök úr, a jegyzőkönyv számára mondom, hogy ez 

nem biztos, hogy optimizmus, ez egy prognózis, egyszerűen a plazma olcsóbb lesz, mint a 

fűrészelt lemez. 
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ELNÖK: Akkor én ezt egy nagyon optimista prognózisnak tartom, és örömmel 

csatlakoznék ahhoz az állapothoz, amikor ez tényleg így van. 

 

GÖRBE LÁSZLÓ: Elnök úr, 10 ezer dollár volt az első számítógép, személyi 

számítógép, amikor bejött Magyarországra, 16 kilobájttal 1977-ben. Ma 40 ezer forintért már 

viszonylag nagyon szuper számítógépet vesz az ember. (Barlai Róbertné: És az infláció 

hányszoros? Húszszoros?) Az akkorihoz képest ez most 500 dollár.  

 

ELNÖK: Jó, akkor a vitát lezárom. Akkor ez prognózis és nem optimizmus. Én 

opportunista módon azt mondom, hogy optimista prognózis, bár úgy lenne. A napirendet 

lezárom, azzal, hogy kérjük a reflexiókat, válaszokat, reagálásokat a hozzászólásokra. 

 

DR. BARTHA LAJOSNÉ: A hozzászólások jelentős része pontosan tükrözte azt, hogy 

mennyi feszültséget kell kezelni, még akár egy tankönyvár-rendeletben is. Nem teljes körűen 

felsorolva, költségvetési támogatás, szociális kérdések, vonzatok, kiadói, és még a pedagógiai 

oktatási érdekekről és célkitűzésekről ne is beszéljünk. 

Szegény árrendelet, ennyire volt képes, ennyit volt képes megoldani. Szeretnék olyan 

pontosítást, illetve kiegészítést tenni, hogy a tankönyvrendelés időpontja, mint kiindulási 

időpont, valamennyien tudjuk, február 28-a. De szeptember 5-éig folyamatosan pótrendelést, 

visszaigazolást, módosítást stb. tehet az iskola, és természetesen a kiadó ennek 

figyelembevételével módosítja az alaprendelést. Tehát február 28-án még nem dől el a 

nyomdai megrendelés mennyisége, hiszen tulajdonképpen erről orientálja a kiadót ez az 

alaprendelés. Szeptember 5-éig igazából a bőséges nyomdai kapacitás lehetővé teszi, hogy a 

kiadók ezeknek a változtatásoknak eleget tudjanak tenni. 

A nemzetiségi tankönyvellátás visszásságával kapcsolatban. Nyilvánvalóan az 

Országos Kisebbségi Bizottság előtt ismert az részleteiben, hogy hogyan rendeződik az a 

nagyon magas ár, ami megjelenik a tankönyvön. Igazából nem annyiért vásárolja meg a 

tanuló, hanem úgy van a külön rendeletben szabályozva, hogy a fenntartó pályázat útján elnyer 

szükség szerint összeget, az iskolai könyvtárba beteszik és legkevesebb három évig azt 

használni kell. A mi közös tankönyvrendeletünkben van olyan külön pont, hogy szét kellett 

választani a hajdani munkatankönyveket, amibe még bele lehetett írni, és most már csak 

külön-külön tankönyv van, és munkatankönyv már ilyen értelemben nem létezik a 

nemzetiségi tankönyvellátásban. Legkevesebb három évig, de akár négy-öt évig ezeket a tartós 

nemzetiségi tankönyveket kölcsönzik a hallgatóknak, a tanulóknak, és a közbülső években 

ezekből a népismereti és egyéb tankönyvekből már csak csökkentett példányszámban kell az 

iskolának, illetve a fenntartónak beszerezni. 

Tehát egyéb eszközök igénybevételével igyekszik a szabályozás lehetővé tenni, hogy 

minden tanuló hozzájusson a tankönyvhöz, az ár tekintetében azonos nagyságrendben fizessen 

érte, a költségvetés az, amelyik biztosít pluszforrást mind ehhez, mind pedig a 

gyógypedagógiai kis példányszámú tankönyvekhez.  

A digitális tananyagok tankönyveinek drágaságával kapcsolatban, illetve az ártábla 

magas összegeivel kapcsolatban két dolgot szeretnék megemlíteni. Nem ennyiért kell adni a 

tankönyveket. Nem ennyiért kell beárazni, hanem ezen belül nagyon nagy a szórás. A tisztelt 

Köznevelési Tanács tagjainak a közreműködésével is a tankönyvrendelet mellékletében 

szerepel több oldalon keresztül, hogy a digitális tananyagnak hányféle fajtája van, és ezeknek 

a különböző fajtáknak a legmagasabb, legnagyobb terjedelmű, legnagyobb költségigényű 

fajtáját áraztuk be, és azon belül történik a kiadók részéről a beárazás. Meg lehet győződni az 

Oktatási Hivatal napi munkája révén, meg lehet a tankönyvjegyzéken szereplő digitális 

tankönyvek árának a megtekintése útján bizonyosodni arról, hogy nem 5-10-20 ezer forintért 
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kínálják a kiadók ezeket a kiadványokat, hanem értékarányosság azért ugyancsak 

tapasztalható. 

Az előterjesztésnek a vezetői szövegrészletére tett megjegyzést köszönettel vesszük, 

illetve mindent köszönettel veszünk, az ott szereplő szöveg a tankönyvrendeletből lett 

beemelve, öt éve ez a szöveg szerepel a tankönyvrendeletben. Az árrendeletnek nem képezi 

részét ez a megjegyzést kiváltó mondat. 

Ha szükséges, amikor majd sor kerül a tankönyvrendelet módosítására, amennyiben a 

„súly” szót már nem fogadja el a standard elnevezés, „tömeg”-et kell alkalmazni – most már 

végképp elmegy a hangom, nem fejezem be a mondatot, de bizonyára értik a tisztelt tagok. 

Az árcsökkentő tényezőként említett javaslat, hogy kéziratot is lehessen benyújtani 

jóváhagyásra, azt lehetővé teszi a rendelet. Tehát ezt már jó néhány évvel ezelőtt megoldottuk. 

Köszönöm szépen. 

 

ELNÖK: Mi is köszönjük. Óhajtasz valamit még elmondani? (Dr. Gloviczki Zoltán: 

Nem.) Köszönjük szépen. 

Lezárható a napirend? (Nincs jelzés.) Köszönöm, akkor lezárom. Tíz perc szünetet 

rendelek el, és utána következik az oktatási jogok biztosának meghallgatása. 

 

(Szünet: 11.40 – 11.49 óráig) 

 

ELNÖK: Szíveskedjenek helyet foglalni, folytatjuk. Tisztelettel és szeretettel, régi 

kapcsolataink változatlan intenzitásával köszöntöm Aáry-Tamás Lajos urat, és mint a 

következő napirend előadójának, neki adom meg a szót. 

 

AÁRY-TAMÁS LAJOS, az oktatási jogok biztosa: Köszönöm szépen, elnök úr. 

Tisztelt Tanács! Ismételten köszönöm a lehetőséget, hogy bemutathatom munkánkat, és 

számot adhatok tevékenységünkről. Különleges ez a beszámoló, amit előbb elektronikusan, 

aztán a kollégák segítségével papírformában is eljuttathattunk önökhöz, mert ez a tizedik 

beszámolója az oktatási jogok biztosának, egy kis jubileum, ami benne foglaltatik.  

Egy nagyon rövid előszót írtam hozzá. Gondolkodtam azon, hogy vajon, a tíz 

esztendőt érdemes lenne-e összegezni, de féltem egy kicsit, hogy a 2009-es esztendőm vész el 

abban, hogy ha én örömködve az egész évtizedről beszélek, de talán annyit megérdemel a 

tizedik beszámoló, hogy egyik beszámoló sem különbözik formájában a másiktól. Nem kellett 

megváltoztatni sem a struktúráját, sem a fejezeteit, sem a színét, sem a logóját, az egyetlen 

változás az volt, hogy amikor elkezdtem a munkámat, akkor még csak két gyereknek, most 

már négy gyereknek vagyok az édesapja, de ennek nincs köze a munkámhoz, ez csak egy ilyen 

életrajzi adalék, ami különbözik… 

 

ELNÖK: A munka szünetében… (Derültség.) 

 

AÁRY-TAMÁS LAJOS, az oktatási jogok biztosa: Így van. Elnézést kérek ezért. 

Azért tartom fontosnak elmondani a formai részét a beszámolóinknak, mert ha jól számoltam, 

az ötödik oktatásirányítóval dolgozom együtt, és ezek alatt az idők alatt változtak a 

telefonszámok, az e-mail címek, a logók és a fejléces papírok és a külsőségek. Talán mutatja 

az intézmény ez irányú függetlenségét is, hogy nekem nem kellett ezekhez a külsőségekhez 

igazodnom formában sem, és hadd mondjam el büszkén, hogy tartalmában sem kellett mást 

mondanom 2009-ben vagy 2010-ben, amikor megfogalmaztam a beszámoló mondandóját, 

mint amit mondtam 2000-ben, a legelső beszámoló megfogalmazásakor. 
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Azt látni, hogy arányait tekintve az ügyeink ugyanúgy érkeznek a két nagy oktatási 

szférától. A panaszaink körülbelül egyharmada a felsőoktatásból érkezik, kétharmada a 

közoktatásból érkezik, ez értelemszerű a szférák nagysága közötti különbség okán is. 

Ha még egy kicsit az elmúlt tíz esztendőre visszatérhetek, összesített statisztikát nem 

csináltam, elég sok bürokrata szokott azzal példálózni, hogy hány ügy érkezett a hivatalába. 

Szerintem nincs olyan hivatalnok, aki azt mondaná, hogy a hozzá érkezett ügyek száma 

csökkent, merthogy ez esetleg megkérdőjelezi a fontosságát. Éppen ezért én ilyet nem 

készítettem, de az elmúlt évtized tapasztalatai alapján azt mindenképpen elmondhatom, hogy 

az oktatásjog, mint olyan, bekerült a közpolitikai fogalomtárba. Azelőtt is beszéltünk 

oktatásjogról, de jóval kevesebbet, mint ebben az évtizedben. 

Ma már nagyon sokszor, ha konfliktus adódik az intézményeken belül, akkor az 

érintettek a jogszabály után nyúlnak és megnézik, hogy vajon, van-e jogi aspektusa is annak a 

konfliktusnak, amibe belekeveredtek. Talán ez részben a hivatalunk munkájának is 

köszönhető. 

A másik ilyen, talán az elmúlt egy évtized hozadéka, az, hogy az oktatási szereplőknek 

a méltósága egyfajta értékké vált. Korábban kevesebbet szoktunk beszélni az érintettek 

méltóságáról, akár a gyerekek, akár a felnőttek méltóságáról az oktatás szféráján belül. Ma 

már erről nagyon sok vita zajlik, és amikor konfliktusról beszélünk, akkor az egyik, amit 

vizsgálni szoktunk, hogy sérül-e ez a fajta emberi méltóság. 

Értelemszerűen a hivatal megjelenésével a viták száma megsokszorozódott. Csak azért 

is, mert korábban ezeket a vitákat nem regisztrálta senki, ma már a hivatalunkban ezt nyomon 

lehet követni. De ez nem azt jelenti, hogy annyira rossz a helyzet az iskolákban, hogy a viták 

száma megnövekedett. Demokratikus környezetben a vita teljesen természetes, a konfliktus is 

természetes, és azt látom, hogy egyre több vitát oldanak meg vagy oldanak fel kultúrált 

keretek között, a jogot segítségül hívva. Ma már hozzám is eljutnak olyan hírek, hogy nem 

jelentkeznek nálam a panasszal, hanem a beszámolóinkat olvasva nézik meg, hogy a korábbi 

ügyek tapasztalatai alapján mi az ügy megítélése, és hogyan érdemes ezeket feloldani. 

Az egyik olyan eszköz, amit leginkább megkedveltem az elmúlt tíz esztendőben, 

annak ellenére, hogy tud az fárasztó lenni, ez a személyes egyeztetés. Nagyon-nagyon sokat 

vagyok az oktatási szereplők körében. Évente 30-35 ezer kilométert autózom 

Magyarországon. Szívesebben megyek én az érintettekhez, mintsem elvárnám, hogy ők 

fáradjanak az én irodámba, és nagyon gyakran találunk is kerekasztalokat, ami mellé le tudunk 

ülni, és még időt is arra, hogy ezekről beszéljünk. 

A személyes egyeztetésnek több hozadéka van, de talán a legfontosabb az - azon 

túlmenően, hogy végre leülnek az érintettek beszélni a dolgaikról -, hogy a beszélgetés végén, 

a vita végén megállapodásokkal szokott zárulni az ügy. Ezek a megállapodások tartósabbak 

tudnak lenni, mint a határozatok, az ítéletek vagy akár a jogszabályok, és ez egy általános 

megfigyelés az elmúlt évtizedben, hogy a szavukat adják az érintettek, hogy valamit másképp 

csinálnak, mint csináltak korábban, másképp tesznek, mint tettek korábban és a szavukat 

tartják az emberek. A jog szabályait megszegjük, messze van a törvény tőlünk, nem is mindig 

ismerjük, hogy mi annak a tartalma, de az adott szavunkat nem szegjük meg. És ha van 

valami, ami méltó az oktatás világához, akkor azt gondolom, hogy a vitáknak az ilyen módon 

történő feloldása, igaz ugyan, hogy egy külső segítséggel, de mégis egy egyeztetés, egy 

beszélgetés végén kerül pont a vita végére. 

Az elmúlt egy évtizedben minden évben sajnos, nem sikerült megszervezni, ennek 

többnyire anyagi okai voltak, de elég gyakran sikerült szervezni nagy országos vizsgálatokat. 

Az első ilyen vizsgálatunk a diákjogokat térképezte fel, akkor csak diákokat kérdeztünk arról, 

hogy ők hogyan látják a jogaikat, mennyire ismerik azokat, hol látnak hiányosságokat, és jól 

lehetett látni például a 2000-es évek elején, hogy a diákok a diákönkormányzat munkájáról 
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többnyire azt tudják, hogy diszkót szokott szervezni. Tehát ez volt az, amire a válaszadók 

közel 70 százaléka emlékezett.  

Azóta a helyzet kétségtelenül változott, a diákönkormányzatok aktívabbak lettek, mint 

voltak a ’90-es évek közepe, vége felé. Természetesen még mindig sok olyan önkormányzat 

van, ahol diszkót szerveznek, de legalább a diákjogról való diskurzus sokkal intenzívebbé vált 

az elmúlt évtizedben. 

Megnéztük a szülői jogok érvényesülését egy nagy vizsgálat keretén belül. Ez 

folyamatos gondot jelent egyébként nekünk is, hogy a szülők felé a kommunikáció néha 

nehéz, gyakran kevésbé strukturált csoportjaik vannak a szülőknek, nehéz őket megtalálni. 

Egy-egy vizsgálatot az iskolában könnyű lefolytatni úgy, hogy a tanárokat, a diákokat 

megkeressük, hiszen ők ott vannak, a szülőkhöz elvileg a lakcímre kellene bekopogni, és 

ehhez nagyon sok pénz kell, és kétségtelen, hogy őket kell a legintenzívebben tájékoztatni 

mindarról, ami az oktatásban történik, hiszen ők a tankötelezettség kötelezettjei, nekik kell a 

gyereküket iskolába vinni. Ők azok, akik tisztában kell hogy legyenek az iskolai belső 

szabályokkal, hiszen a gyermeküket a családi fészekből engedik ki, és szeretnék egy olyan 

iskolában tudni, ahol a családi alapértékekkel nem megy szembe az intézmény, azt legalábbis 

támogatja vagy ha világosak a szabályok, akkor ehhez tudnak igazából igazodni. 

Rögtön az elején láttuk, hogy a jogok garanciája az, hogy a szülők, akik talán a 

legkényesebb helyzetben vannak az oktatásban ebből a szempontból, ismerjék a jogokat, ha 

nem ismerik, nem kapnak tájékoztatást, akkor nem is várható el tőlük felelős döntés. 

Márpedig igen gyakran elhangzik a szülők felé az a vád, hogy nem működnek együtt az 

iskolával, vagy nem foglalkoznak a gyerekeikkel. Az ilyen konfliktusok mögött gyakran az 

áll, hogy az iskolára vonatkozó legfontosabb információkat nem adják át a szülőknek. 

Megnéztük a hátrányos helyzetű gyermekek kérdéskörét is, ezt még a 2000-es évek 

elején. Azóta állnak a megállapításaink, vagy legalábbis megmaradt azok nagyobb része. Ez 

kevésbé volt egy látványos vizsgálat kommunikációs szempontból, de annál többet tudtunk mi 

hasznosítani a munkánk során. 

Készült egy vizsgálat a fogyatékos egyetemi hallgatók helyzetéről, amit jövőre meg 

kívánunk ismételni, most már a fogyatékkal élő tanulók esetében, ez lesz a 2011-es projekt, 

hogy kitekintést is adjak a következő esztendőre. A vizsgálatunk nyomán azt lehetett látni, 

hogy a felsőoktatási intézmények nagyon komolyan vették a megállapításokat, és nagyon 

komoly munka indult el annak érdekében, hogy a koordinátorok valódi segítséget 

nyújthassanak az egyetemi hallgatóknak. 

Most már a 2009-es évre térve, 2009-ben szervezett nagy vizsgálatunk volt az iskolai 

agresszióról, az iskolai veszélyekről szóló vizsgálat. A beszámolóban ez keveset érintettük 

terjedelmi okok miatt, mert ez elég nagy vizsgálat volt, de ha megengedik, mivel ez egy kicsit 

a kommunikációt is meghatározta 2009-ben, néhány fontosabb megállapítását mindenképpen 

megismételném önök előtt. 

Az egyik, hogy azért kezdtünk bele a vizsgálatba, mert néhány ügy kipattintotta azt a 

fajta közpolitikai vitát, aminek ez volt a témája. Bizonyára emlékeznek 2008 márciusában arra 

a mobil felvételre, amin úgy tűnt, hogy a fiatalember a tanárát bántja, felé lógatott egy ilyen 

gázcsövet. Ezek a képek nagyon markánsan jelentek meg a magyar sajtóban, és hozzá kell 

tenni, hogy 2008 márciusát értelmezni is kell, és ahol ez megtörtént, egyrészt egy 

gimnáziumban történt. Nagyon sok tanár fejében nem egy ilyen kép él a gimnáziumról, ezért 

sokkoló volt vagy hökkenetet kiváltó volt a képsor. Sokan céloztak a sajtóban a gyerek roma 

származására, ez egy újabb konfliktusforrást idézett elő, és azt is tudni kell 2008 elejéről, 

hogy ez a szociális népszavazás időszaka, amikor a tandíjvita miatt az oktatási kérdések is 

terítékre kerültek. Tehát ha úgy tetszik, közpolitikai szempontból egy felfokozottabb helyzet 

volt, amibe berobban egy ilyen történet. 
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Onnantól kezdve látszott, hogy a közpolitikai vita, diskurzus részévé válik az iskolai 

agresszió. Ömlöttek utána a történetek, ahogy előfordult valami az iskolákban, azonnal a sajtó 

nyilvánossága elé is került, és aki akkoriban újságot olvasott, annak az az érzése támadt, hogy 

a magyar oktatásban katasztrófahelyzet van. Tehát ami ma a magyar iskolákban történik, az 

már tűrhetetlen, kibírhatatlan, valamit sürgősen tenni kell. 

A hozzám érkezett ügyek ugyanezt a képet mutatták. Azonnal megemelkedett az ügyek 

száma, folyamatosan érkeztek jelzések tanároktól is, hogy nem tudnak mit tenni a diákok 

egymás közötti agressziójával kapcsolatban. Tehát én voltam talán a legkülönlegesebb 

helyzetben, mert újságot is olvasok és a panaszaimat is. Tehát az én fejemben állhatott össze 

az a kép, hogy nagyon nagy a baj. Viszont azt is érzékelni lehetett, hogy ez az az időszak, 

amikor a politika azonnali válaszokat próbál adni a helyzetre. Elindult az a diskurzus, hogy 

csökkentsék a büntethetőségi korhatárt, rúgják ki a gyereket az iskolából, rúgják ki a gyereket 

minden iskolából. A szigorítás irányába indult el a politikai típusú diskurzus, azt azonban látni 

lehetett, hogy az iskoláról alig tudunk valamit. Tehát az érintettek véleményét, a tanárokét, 

diákokét nem tudjuk. Ezért szerveztem a vizsgálatot, ez egy reprezentatív vizsgálat volt. Igaz 

ugyan, hogy csak a középiskolásokat, a tizenegyedikes korosztályt tudtuk megmérni, jó lett 

volna, ha lett volna annyi pénzem, hogy a hatodikos, hetedikes, nyolcadikos korosztályt is 

megmérjük. Őket csak Budapesten tudtuk egy kontrollcsoportként bevenni a vizsgálatba, de 

legalább egy szegmensben azt lehetett látni, hogy most már vannak adataink, most már tudjuk 

egy kicsit pontosabban, hogy az érintettek hogyan vélekednek mindarról, ami velük történik 

az intézményekben. 

Azt kellett látnunk, hogy a fizikai agresszió szintje nem olyan magas, mint amilyen az 

előfeltételezéseinkben volt. Azt gondoltuk, hogy valami nagyon magas értéket fogunk találni. 

A tizenegyedikeseket tanító tanároknak nem egészen a 2 százaléka mondta azt, hogy őket érte 

bántalmazás a diákok részéről, ami kétségtelenül nem kicsi szám, de ha a vizsgálat előtt 

kérdeztünk volna meg bárkit, ennél sokkal magasabb számot mondott volna, és a diákok 10,2 

százaléka mondta azt, hogy őket érte fizikai bántalmazás a tanáraik részéről, ami megint nem 

kicsi szám. Magas számról van szó, de valószínűleg, ha előtte tippelünk, kár, hogy nem írtam 

le egy borítékban, hogy mit gondoltam akkor, de én ennél jóval magasabb számot írtam volna. 

Ami viszont meglepett bennünket, hogy a szóbeli bántalmazás aránya sokkal nagyobb, 

mint amekkorára egyáltalán gondoltunk volna. Itt a tanárok, diákok 65-70 százaléka érintett 

benne, tehát a káromkodás, megalázás, veszekedés, kiabálás, minden, ami a verbális agresszió 

keretébe beletartozik, együttvéve ez egy hatalmas arány. 

 

ELNÖK: A tanárok részéről? 

 

AÁRY-TAMÁS LAJOS, az oktatási jogok biztosa: A tanárok részéről és a diákok 

részéről is. Tehát az érintettek együttvéve, aki benne volt abban, hogy bántották szóval és 

bántott is szóval, az 60-65 százalék fölötti, tehát ez egy hatalmas arány. Azt látni az 

adatokból, hogy van egy lejtő a gimnáziumtól a szakiskoláig, a gimnáziumokban van a 

legkevesebb probléma, ha úgy tetszik, ott az agresszió szintje alacsony, a tanárok részéről is, a 

diákok részéről is, és a legmagasabb a szakiskolákban tapasztalható a tanárok részéről is, és a 

diákok részéről is. Középen van, ilyen átlagosnak nevezhető a szakközépiskola világa. 

De ami talán a legfontosabb adatsor a vizsgálatból és mondjuk az oktatáspolitika 

számára kínál üzenetet és talajt, ha úgy tetszik, az egy olyan adatsor, azt néztük meg, az 

agressziós szintet egy skála segítségével néztük meg vagy nézték meg a kutatók, de ehhez 

hozzákérdezték azt, hogy mennyire tisztelik a tekintélyt. Nem a tanári tekintélyre gondoltunk 

itt, hanem általában a tekintélyre. Kell egy vezér, hogy megmondja, hogy mit csináljunk, kell 

valaki, aki egyszer és mindenkorra eldönti a vitákat. Van egy ilyen klasszikus szociológiai 
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kérdéssor, ami a tekintélyre kérdez rá, és emellett megkérdeztük, hogy mennyire bíznak a 

jövőjükben a tanárok is és a diákok is. Itt egymásra vetítettük a két csoport válaszait, illetve 

mennyire bíznak az intézményben és annak a vezetőjében. 

Azért gondolkodtunk az igazgatóban, mert azt látjuk, hogy az igazgató személye, 

döntési mechanizmusa meghatározó tud lenni. Tehát az intézményben, az intézményi 

kultúrában, a helyi szabályokban és az igazgatóban valahogy együtt szoktak bízni az 

érintettek, és óriási különbségek vannak az intézmények között, megint létrejön az a lejtő a 

gimnáziumtól a szakiskoláig. A gimnáziumban az agressziós szint a legalacsonyabb, a 

felnőtteknél is, a gyerekeknél is, a tekintélytisztelet is a legalacsonyabb. Tehát nem a 

tekintélyben bíznak, hanem sokkal inkább együttműködésben, vitában a gimnázium 

világában, de a jövőképük itt a legbizakodóbb, a legjobb, és itt a tanárok is, a diákok is bíznak 

az intézményben és annak vezetőjében, a tanárok szívesen tanítanak, a diákok szívesen járnak 

az iskolába. 

A skála másik oldalán, a szakiskolákban az agressziós szint a legmagasabb, a 

tekintélyben ott hisznek leginkább vagy ott bíznak a tekintélyben, hogy kell valaki, aki végre 

eldönti, hogy mi is történjen, viszont a tanárok ott nem szeretnek igazán tanítani, és a diákok 

oda nem szeretnek járni, szemben a gimnáziummal. 

Ezt azért mondtam, hogy az oktatáspolitika számára komoly feladvány, hogy ha 

változásokat akarunk elérni, például az iskolai veszélyek tekintetében, az agresszió 

tekintetében vagy a jövőkép tekintetében vagy a bizalom tekintetében, akkor vajon, a 

tekintélyt kell-e erősíteni? Félő, hogy nem, vagy a vizsgálati adatok nem ezt mutatják, hanem 

a tekintély együtt mozog az agresszióval, és együtt mozog a negatív jövőképpel. Szemben a 

gimnázium világával, ahol a tekintélytisztelet helyett együttműködés, az iskola szabályaiba 

vetett bizalom vagy az intézménybe és a jövőbe vetett bizalom a magasabb. 

Annyit még magáról a vizsgálatról, hogy én nem gondolom, hogy bárminek vége lenne 

a vizsgálatunk befejezésével. Azt gondolom, hogy most kezdődhet egy igazi, értelmes vita, 

méghozzá úgy, hogy a terveink szerint megpróbáljuk ennek az ügynek megnyerni a 

társszakmákat. Erre nagyon jó jelzéseket kaptunk, és megmondom őszintén, nagy örömmel 

töltött el az, hogy én az összes társszakmát arra kértem, hogy segítsék a tanárokat. Ugyanis a 

tanárok magukra maradtak ezzel a problémakörrel, de a politika a tanároktól várja el a 

megoldást, kispolitika és nagypolitika egyaránt, csináljanak valamit, hogy nehogy ilyesmi 

előforduljon az iskolában, márpedig az agresszió nem pedagógiai probléma, vagy nemcsak 

pedagógiai probléma, hanem nagyon sok egyéb szakma területéhez tartozó társadalmi 

jelenségről van szó. Ezért ezeket a szakembereket az iskola szolgálatába kellene állítani, a 

gyermekjóléti szolgálatosokat, családsegítőket, gyermekorvosokat, ügyészeket, bírákat, 

civileket, egyházakat, kortárscsoportokat, iskolapszichológusokat, pszichológusokat stb. De 

nagyon sok olyan szakma van, aki segítheti az iskolát és az eddigi felhívásunk szerint 

mindenki pozitívan válaszolt. Igyekszünk ezért sokkal inkább régióközpontokban 

gondolkodni, ott segítséget nyújtani, országos szinten a bírósági vezetők és az ügyészségi 

vezetők és a nagy hatóságok vezetői hamar meg tudnak állapodni, de helyben kell 

együttműködéseket kialakítani, mert annak látom az igazi értelmét, és a következő időszakban 

ez lesz a munkánknak erre a kérdéskörre vonatkozó része. 

Azt hadd mondjam el, hogy két komoly hozadéka van a vizsgálatnak, mindkettőnek 

személy szerint nagyon örülök, mindkettő szakmai siker is. Az egyik, hogy a CompLex Kiadó 

megjelentette ezt a vizsgálatot két másik vizsgálat társaságában. Az egyik egy budapesti 

vizsgálat, amely a budapesti fenntartású intézményekben történt, és az ottani interjúkat 

közöljük egy kötetben, ami nagyon plasztikusan mutatja, hogy hogyan beszélnek a tanárok és 

a diákok ezekről a helyzetekről. Illetve a kriminológusok az Országos Kriminológiai 

Intézetben készítettek egy vizsgálatot a fiatalkorú devianciáról, és ennek az iskolai szegmensét 
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külön elkészítették nekünk, ami nagyon szépen egészíti ki a mi vizsgálatunkat is. Önmagában 

az nem egy siker, hogy megjelent egy könyv, de Elliot Aronson, az amerikai 

szociálpszichológus rávette a fiát, hogy küldjön nekünk egy nagyszerű tanulmányt. Már a fia 

is egy neves szociálpszichológus, oktatáspszichológiával foglalkozik, és ennek a 

tanulmánynak a révén egy kicsit bekapcsolódunk egy európai, tengerentúli vitába az 

intelligencia kérdéséről, mennyire meghatározó az intelligencia, mit formálhat a gyereken az 

iskola, és ez a fajta diskurzus, bár folyt Magyarországon, de talán kevésbé széles körben, és 

ezáltal bekapcsolódhatunk. Elliot Aronson a könyvhöz nekünk azt írta – erre vagyok igazán 

büszke -, hogy „Ez a könyv egy életbevágóan fontos problémakörről közöl egy sor 

tanulmányt, mindenkinek hasznos tanulságul szolgálhat, akinek az oktatás és a gyermekeink 

boldogsága fontos. Örömömre szolgál megtudni, hogy Magyarországon is az iskolai agresszió 

problémájával ilyen becsületesen és nyíltan foglalkoznak.” Tehát ha van szakmai dicséret, 

akkor ez az, és engedjék meg, hogy ennyire szerénytelen legyek, hogy ezt elmondjam 

önöknek. 

A másik hozadéka ennek a vizsgálatnak, vagy annak, hogy elindul az erről szóló 

diskurzus, 2011 első félévében mi leszünk a soros EU-elnökök, és felmerült annak a 

lehetősége – ez még nem sajtópublikus, tehát lesz majd erről kommunikáció, de azt 

gondolom, hogy jó, ha az Országos Köznevelési Tanács tud róla -, ennek keretén belül lesz 

egy informális oktatási miniszteri találkozó, és ott kötött programok vannak. A három 

egymást követő soros elnök megállapodott a témákban, és az egyik ilyen téma, ami asztalra 

kerül, az az aktív állampolgárság. Ezen belül lehetőség volt arra, hogy egy önálló magyar 

felvetés elhangozhassék, aminek alapján egy közös európai politika is elindulhat. Nem sokkal 

az új kormány megalakulása után az államtitkár asszonnyal vagy miniszter úrral beszélgetve 

erről, azt javasoltam, hogy vessék fel a szervezőknek, vagy ha nagyon melléállnak, akkor 

ragaszkodjanak hozzá, hogy a magyar felvetés az iskolai veszélyekről szóljon. Nem feltétlenül 

az agresszióról, mert az tud negatív tartalmú lenni, hanem az iskolai veszélyekről, és az legyen 

az önálló magyar felvetés, hogy közös EU-politika induljon el ezen a területen, a magyar 

oktatáspolitikusok ezt elfogadták, úgyhogy az eddig számunkra elérhető legmagasabb politikai 

szinten beszélhetünk az iskolai veszélyekről, az iskolai agresszióról. 

Ez egy olyan ügy, ami nem fogja megosztani az EU-t, nincs nagy állam, kis állam 

ellentét, a szomszédaink nem fogják azt mondani, hogy ez valami kisebbségpolitikai magyar 

felvetés, úgyhogy ha ügyesek vagyunk, akkor ebből egy jó európai típusú politika is születhet. 

És még mindig zárszóként egy kicsit az általánosságokról, a 2009-es esztendőről és az 

elmúlt egy évtizedről. Azt nagyon fontosnak tartottam, és talán sikerült megvalósítani, hogy a 

jogvédelem és az érdekvédelem mindig különváljék egymástól. Nagyon szigorúan vigyáztam 

arra, hogy a szakszervezetek érdekszférájába soha ne lépjek be, bár volt rá kérés gyakran, 

hogy munkajogi panaszok esetében vizsgálódjam, érdeksérelmek esetén lépjek fel. Ezt mindig 

elhárítottam, és a közeljövőben is el fogom hárítani. A leveleim végén van egy – ha 

érdeksérelemmel találkozom – olyan féloldalas javaslat arra vonatkozóan, hogy miért érdemes 

az érdekérvényesítés széles skáláját igénybe venni azért, hogy a kis vagy a nagypolitika 

döntéshozóit befolyásolni lehessen. Voltak olyan szülők, akik dühösen írták le, hogy mondjam 

már meg, hogy mit csináljanak. Én nem fogok leírni olyat, hogy mondjuk sztrájkoljanak vagy 

tüntessenek, mert azt fogják mondani, hogy az ombudsman tüntetésre buzdít. De találják ők 

meg azt, ami leginkább fontos számukra. Nem hiszem, hogy az ombudsmannak el kell 

játszania a nagy testvér szerepét, aki budapesti irodájából mindent jobban lát és mindenre tud 

megoldást és javaslatot. Bőven elegendő a jogvédelemmel foglalkozni. 

A 2010-es beszámolómnak „Az együttműködés iskolája” címet adtam. Ma sem tudok 

jobb címet kitalálni mindannak, amiről mi beszélünk. Az egyik legfontosabbnak tartom az 

iskola szférájában az együttműködés kérdését. Azt látni, hogy azokon a helyeken, ahol 
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ezeknek a formáit kialakították, ott is vannak konfliktusok, de a konfliktusok feloldása mindig 

kulturált és oda emelt fővel lehet bemenni tanítani és tanulni. 

Nem is szabadulhatnak egymástól az érintettek, tehát valószínűleg a kényszer is ebbe 

az irányba tolja, az együttműködés felé az oktatási szereplőket. 

A másik, amiről az egész évtizedben nagyon sokat beszéltünk, az a bizalom. 

Bármennyire furcsa és nem jogi a kategória, azt gondolom, hogy az oktatásban bizalom nélkül 

nagyon nehéz sok időt eltölteni, sok ember társaságában. Kénytelenek vagyunk bízni 

egymásban.  

Az én diákjogi vizsgálatom volt az első, ami az egyik szegmensét jól megmutatta, de 

nemrég jött meg egy másik vizsgálat, egy közvélemény-kutatás, ami a másik szegmensét is 

megmutatja, nem olyan nagyon rossz a helyzet ebből a szempontból. A diákok a szüleik után a 

tanáraikban bíznak meg leginkább, és egy nem olyan régen napvilágot látott vizsgálat azt 

mutatja, hogy a magyar állampolgárok a tűzoltók után a tanárokban bíznak meg leginkább, 

jobban, mint az orvosban, a politikusról nem is beszélve, mert valahol a béka hátsója alatt 

van, a skála legvégén. 

Tehát ha úgy tetszik, van mire építkezni, bármennyire sanyarúnak látjuk néha a 

helyzetet, vagy önök, akik sok szegmensét látják az oktatáspolitikának, persze, a hibákat 

sokkal jobban látják, de a bizalom szempontjából azt gondolom, hogy van okunk arra, hogy 

egy kicsit optimistábbak legyünk, mint voltunk korábban. 

A legvégén arról, hogy az elmúlt tíz esztendőben hogyan gondoltam erre a munkára, 

erre a feladatra, amit vállaltam. Azt érzékelem, hogy kibicként, nem vagyok pedagógus 

végzettségű, jogászként kezdtem el beszélgetni a tanárokkal, és az elején kétségtelenül volt 

egyfajta ellenállás, talán éppen azért, mert nem a körükből való vagyok. De mostanra azt 

érzem, hogy ha nem is befogadtak, mert nem tanárrá választanak engem, de elfogadják a 

hivatal megállapításait, a felvetéseinket, és az ajánlásaink sosem mondták meg azt, hogy mit 

csináljon egy tanár, csak arról beszéltünk mindig, hogy mit ne, mert mi azt látjuk, hogy éppen 

jogsértő volt a döntése. Nem próbáltam meg soha jobb pedagógus lenni, mint a pedagógus, 

vagy jobb oktató, mint az oktató, jobb rektor vagy jobb polgármester, mint a polgármester. Én 

bőven megelégszem azzal a mozaikelemmel, amit nekem kijelölnek a jogszabályok, és ebből 

igyekeztem nem kitérni. Láthatják azt is a sajtó-megnyilvánulásokból, vannak időszakok, 

amikor kevesebbet vagyok a sajtóban, nincs meg az a hiúsági ingerem, hogy jelentkezzek 

valamilyen üggyel, mert már két hónap is eltelt és nem mutatott be egyetlen híradó sem. 

Akkor beszélek, amikor van mondandóm, de amikor van mondandóm, akkor mindig beszélek, 

és ezt tartom egy nagyon fontos szempontnak, amit a munkám során mindig figyelembe 

veszek. Köszönöm szépen, és ha kérdéseik vannak, akkor állok rendelkezésre. 

 

ELNÖK: Nagyon köszönjük ezt a nagyon őszinte és többfelé kitekintő beszámolót. 

Javaslom, hogy kérdezzünk. Trencsényi László! 

 

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Én csatlakoznék ahhoz, amit elnök úr mondott, hogy 

mindenképpen a köszönetünk és a tiszteletünk kifejezése adja meg az alaphangot az olvasott 

és a hozzátett dolgokhoz is. Én külön kiemelem, bár ismertem korábban ennek az agressziós 

kutatásnak az eredményeit, sőt talán tudsz róla, hogy terjesztem is. Sáska Géza azóta, ahol én 

megfordulok, utána rögtön ő jön utánam és a doktori iskolánkban is ismerteti a kutatást, de 

ennek a kutatásnak a különösen felelős és higgadt hangját szeretném én kiemelni, amelyik 

ebben a médiában szerintem szakszerűtlenül tüzesített kérdésben egy nagyon fontos és 

körülhatárolt, megrajzolt szólamban tudott megnyilatkozni. A többi ügyben is így érzékelem. 

A beszámoló persze elsősorban azt a magatartását tükrözi az oktatási jogok biztosának, 

hogy egy reflektív, egy reagáló stratégiát vállalt. Nyilván a jogszabály is elsősorban erre a 
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feladatra szólítja. Panaszos ügyekben, amelyikre illetékességből tud és kell válaszolni, azokra 

a kérdésekre válaszol. 

Én azt kérdezem, hogy van-e módja, feladata – hogy azt mondjam - előzetes 

normakontrollt oktatási jogok biztosaként gyakorolni vagy részt venni bizonyos 

oktatáspolitikai döntéshozási folyamatokban, amelyek akár jogsértőek is lehetnek. Sajnálom, 

hogy helyettes államtitkár úr már nincsen itt, de tőle elég gyakran hallani a rádióban a 

szegregált cigányiskolákat, mint a probléma stratégiai megoldását szolgáló oktatáspolitikai 

intézkedéseket, amelyeket én a Magyar Köztársaság jelenlegi alkotmánya alapján jogsértő 

elképzeléseknek gondolok. Van-e ebben a kérdésben az oktatási ombudsmannak módja és 

joga vagy feladata előre csöngetni, hogy ez nem vezet jóra? Köszönöm szépen. 

 

ELNÖK: Köszönöm. Nahalka István! 

 

DR. NAHALKA ISTVÁN: Ez a beszámoló becslésem szerint körülbelül 30 ezer 

szóból áll, én három szóra, ennek az egy tízezrelékére szeretnék rákérdezni. De mielőtt még 

ezt megtenném, hadd mondjam el, mivel nem valószínű, hogy hozzá akarok szólni majd a 

hozzászólások részében, hogy én ezt egy nagyon alapos és igen jól elkészített beszámolónak 

tartom. 

Az értékéről annyit hadd mondjak, hogy nagy valószínűséggel fel fogom használni a 

tanárképzésben bizonyos részeit, mert nagyon jól használhatók lesznek. 

Akkor mi az a három szó, amire rá akarok kérdezni a 30 ezerből? Rögtön a 11. 

oldalon, a közoktatást elemző, bevezető részben olvasható, hogy az „egyre növekvő 

agresszió” - ez az a három szó – veti fel a legsúlyosabb kérdéseket az agresszióval 

kapcsolatban. A kérdés csak annyi, hogy ezt honnan tudjuk meg, hogy ez a bizonyos kutatás, 

hogy is mondjam csak, én legalábbis nem olvasom ki belőle, hogy abban a növekvő 

agresszióról lenne szó. Tulajdonképpen nem mond ez a kutatás erről a növekvésről, 

csökkenésről vagy stagnálásról semmit. Lehet, hogy máshonnan viszont lehet tudni, hogy 

növekvő agresszióról van szó, ez engem nagyon érdekelne. 

De van egy másik kérdésem is, ami nem a szavakkal kapcsolatos, a bent lévő szöveg 

szavaival kapcsolatos, hanem egy hiányom fogalmazódik meg. Nem olvastam róla, de lehet, 

hogy tévedek és benne van, csak egy kicsit rejtettebben van benne, vagy számomra kevésbé 

észrevehetően volt benne mindaz, ami a diszkrimináció tiltásával, az egyenlő bánásmóddal 

kapcsolatos. Miközben mindannyian tudjuk, hogy ennek vannak sértései Magyarországon, 

ennek nyomát nem láttam ebben az anyagban. Bocsánat, egy fejezet kivételével, ahol a sajátos 

nevelési igényű gyerekekről van szó.  

De inkább megfogalmazom konkrétabban, hogy mi az, amit hiányolok: az a 

szegregáció tiltásának a kérdése, amiről legalábbis – ahogy én áttekintettem a szöveget – nincs 

szó. Mi ennek az oka, lehet, hogy csak azért maradt ki, mert sok minden más is kimaradt, ezt 

bőven el tudom képzelni, de jó lenne hallani. Köszönöm szépen. 

 

ELNÖK: Keszei úr! 

 

DR. KESZEI ERNŐ: Köszönöm szépen. Ezt a beszámolót is jónak tartom, mint az 

elmúlt évit. Az elmúlt évi kapcsán emlékeim szerint felmerült az a kérdés, hogy egy 

adatbankot létrehozni az esettanulmányokból. Azt szeretném kérdezni, hogy ez megvalósult-e. 

Ezzel elárulom tájékozatlanságomat is, mert azóta sem néztem utána. Viszont azt gondolom, 

hogy ez egy rendkívül hasznos lehetőség lenne, a saját felsőoktatási gyakorlatomból kiindulva 

előfordul, hogy hallok valakiktől panaszokat, és akkor ezen panaszok kapcsán rájövök, hogy 
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én sem fordítok kellő figyelmet arra, hogy ez ne forduljon elő a saját gyakorlatomban. 

Köszönöm szépen. 

 

ELNÖK: Köszönöm. Barlai Kati! 

 

BARLAI RÓBERTNÉ: Tegnap próbáltam áttekinteni gyorsan ezt az anyagot, és 

nagyon érdekes esetek vannak benne, valóban megerősítem, hogy ezek talán a 

legtanulságosabbak, miközben az egész könyv nagyon érdekes. Én olyan szempontból vagy 

azokat néztem leginkább, vagy azok voltak nekem szembeötlők, ahol a pedagógus-műhibát 

értem tetten, és elég sok ilyen eset van.  

Azt szeretném kérdezni, hogy ezeknek az eseteknek mennyiben oka esetleg a 

pedagógus etikus magatartásának a hiánya? Tehát tudom, hogy az már a jog határain túl van, 

de nem véletlenül kérdezem, mert most újra felmerülhet ez a bizonyos pedagógusetika, hogy 

ezt egy kicsit erősíteni, a pedagógus kamara kérdése is felmerült itt szakmai körökben. Tehát 

mennyire látja ezt esetleg szükségesnek? 

A második kérdésem, hogy hallottam, hogy halmozottan hátrányos helyzetű 

településeken mediátorok működtek. De nincs igazán információnk, hogy bevált-e, mert 

nyilván ön egyedül a panaszokkal, a problémákkal nem tud mindegyikkel megbirkózni. 

Valószínűleg sokkal több panasz lenne lehetséges akkor, ha egy szélesebb stáb foglalkozna 

ezzel, vagy a partnerek is megértenék azt, hogy lenne hová fordulni, akár régión belül. 

A harmadik kérdésem, amire részben Nahalka István is utalt, és örömmel hallottam, 

hogy ő be fogja kapcsolni, hogy a pedagógus-alapképzés érdeklődött-e az elmúlt tíz évben? 

Mert igazából ott lenne nagyon fontos ezeknek a tapasztalatoknak a beépítése. Én azt látom, 

hogy véleményem szerint a pedagógus tudna a leginkább segíteni ezeken a helyzeteken, de 

nincs felkészülve rá. Nemcsak a pályakezdők, a pályán lévők sem kapják meg a szükséges 

szakmai segítséget ehhez. Köszönöm szépen. 

 

ELNÖK: Görbe László! 

 

GÖRBE LÁSZLÓ: Az első, amit szeretnék kérni: azt gondolom, hogy nemcsak a 

pedagógusképzésnek, hanem a továbbképzésnek kellene ezt folyamatosan részévé tenni, mert 

igazából ott hatékony. A másik, hogy az iskolák – lehet, hogy én is tájékozatlan vagyok – 

megkapják-e ezt a füzetet, mert hozzám még nem jutott el. Szerintem nagyon útmutató és 

nagyon segítené az iskolák vezetését. 

A harmadik inkább személyes kérdés, de nyilván több iskolában is felmerül az a 

kérdés, az én iskolámban is megjelennek sajátos nevelést igénylő gyermekek. Ezek nem 

annyira sérültek, bocsánat, hogy ennyire élesen fogalmazok, hogy ne vegyük fel. Felvennénk 

őket, de nekik kijelölik az iskolát a nevelési tanácsadóban. Mi kötünk egy szerződést, hogy a 

szülő megelégszik a mi nevelésünkkel. Nyilván nem akarjuk beiktatni az alapító okiratunkba, 

mert annyi plusz feladatot, plusz költséget kíván az iskolától, amit nem szándékozunk 

egyelőre felvállalni. Viszont ezeket a gyerekeket azt hiszem, hogy igazában próbáljuk 

felemelni a többiekhez, és mégis igazából a gyerek irányából érkezik a sérelem, hogy ő 

kevesebb ellátást kap, mint amennyit egyébként megkapna. Köszönöm szépen. 

 

ELNÖK: Horn György! 

 

HORN GYÖRGY: Egy előzetes mondat, hogy Görbe László a szívemből beszélt, 

ugyanezzel küszködünk. Tehát ez egy létező gond. 
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Én már tíz éve tanítom ezt középiskolásoknak, tehát ehhez nem kell a felsőoktatásba 

elmenni, hanem ezeket az anyagokat nagyon-nagyon jól lehet tanítani a gyerekeknek. Aáry-

Tamás Lajosnak mondanám is, hogy az én véleményem erről az, ami itt középen van, hogy 

már maga a logó évek óta kifejezi azt is, amit a biztosi hivatal csinál. Én mindig mindent 

kritizálok, úgyhogy most boldogan mondom újra és újra, hogy ez egy nagyon-nagyon jól 

működő része a közoktatásnak. 

A kérdésem így szól, hogy új közigazgatási rendszer jött létre. Ebben hogyan változik 

az oktatási jogok biztosának a helyzete? Emlékezzünk vissza rá, hogy szerintem négy éve, de 

már lehet, hogy nyolc éve, nem tudom, mikor, felmerült, hogy a miniszterhez tartozzon-e vagy 

a parlamenti biztosok közé kerüljön. Közben megváltozott például az egészségügyi jogoknak 

az egész ilyen ellenőrző biztosi rendszere, ez érinti-e valahogy a ti státuszotokat, 

helyzeteteket? Köszönöm. 

 

ELNÖK: További kérdés? (Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor kérjük a válaszokat. 

 

DR. AÁRY-TAMÁS LAJOS, az oktatási jogok biztosa: Köszönöm szépen a 

kérdéseket, a dicséretet és a kritikákat is. 

Trencsényi úr kérdésére, hogy van-e módja a biztosnak előzetes normakontrollt 

végezni vagy részt venni a folyamatokban. Lehetősége van, kétségtelenül. Hogy ne beszéljek 

úgy az intézményről, mintha valami távoli lenne, énrólam van szó. Lenne lehetőségem arra, 

hogy bekapcsolódjak ezekbe a folyamatokba. De mielőtt idekerültem volna, én a kisebbségi 

ombudsmannak voltam a munkatársa, ezért már ott jelentkezett ez a konfliktus, ez a dilemma. 

Ez egy szakmai dilemma és nem erkölcsi. 

Nevezetesen, minél inkább növekszik egy ombudsman tekintélye, annál inkább 

elvárják tőle, hogy szóljon hozzá, mondja el a véleményét, szóljon időben, csengessen, ahogy 

említetted. De ennek óriási ára van. A különböző oktatáspolitikai javaslatoknak ideológiai 

bázisuk van, valamilyen ideológiai talajról indulnak el, és kezdenek el valamifajta építkezést. 

Ezért akár egyetértek egy javaslattal, akár kritizálom azt, én értelemszerűen ráállok egy 

ideológiai bázisra. Ráadásul a folyamat elejéről beszélünk, amikor még koncepcionális 

ügyekben kell döntéseket hozni, és nem később, amikor maga a jogszabály készen van, mert 

akkor a jogszabály rögzíti is, a törvény rögzíti, hogy én ekkor felléphetek. Ugyanis ha egy 

jogsértés a jogszabály hiányára vagy hiányosságára vezethető vissza, akkor én tehetek 

jogalkotási javaslatot. Tessék kijavítani a rossz szabályt, mert ha ily módon hajtják végre, 

akkor a jogsértés egyenesen következik ebből a normából. Ezt szokták az ombudsmanokra 

rábízni. Az előzetes csöngetés vagy részvétel a jogalkotási folyamatokban óhatatlanul beviszi 

őt a politikai őserdőbe, és akár javaslatot tesz, akár kritizál valamit, azt a vádat nem tudja 

lemosni magáról, hogy miért éppen arról a talajról teszi, és miért nem valamelyik másikról. 

Ezt általánosságban mondom természetesen. 

A konkrét kérdés az államtitkár úr szegregációra vonatkozó felvetéséről szólt. Az 

ombudsmani intézmények feladata ilyenkor mégiscsak a demokrácia tisztelete. Szabad 

országban élünk, mindenki megfogalmazhatja a gondolatait, úgy, ahogy azt jónak látja. Az 

államtitkár úr is ezt tette. Nincs belőle jogszabály, nincs hogyan viszonyítani a jogszabályt az 

érvényes alkotmányhoz. Ezt meg lehet tennie a jogvédőknek akkor, amikor idáig jut a 

történet. Addig pedig vitázni kell a gondolatokkal, jobbakkal kell előjönni, érveket kell 

felsorakoztatni valamelyik másik megoldás mellett. Tehát a politikai mező nyitva áll arra, 

hogy ezekről a kérdésekről őszintén lehessen beszélni, az érvek mögé pedig be lehet hozni 

kutatásokat, adatokat, tanulmányokat, nemzetközi példákat, stb. 

Ez egy olyan terület, ahol nem osztottak lapot az ombudsman-típusú intézményeknek, 

és én nem is veszem fel ezeket a lapokat. Bár mondom: a nyomás nagy, hogy te annyi mindent 
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láttál, légy szíves, gyere és segíts. Ha valaki tud például közoktatási törvényt írni, te akkor 

biztosan tudsz, mert annyi mindent láttál már, hogy meg tudod mondani, hogy milyen legyen a 

jó. Kétségtelen, én is tudnék közoktatási törvényt írni, ha erre adtam volna a fejem. De nem 

erre adtam a fejem, hanem egy egészen másfajta logikára. Ráadásul – és ezt nagyon komolyan 

gondolom – az ombudsmannak egy furcsa rugóra jár az agya. Én sosem arról beszélek, hogy 

mit kellene tenni, hanem mindig arról, hogy mit nem, és ez egy furcsa gyeplő tud lenni. Ha 

szükség van rá, mert annyira elrugaszkodott a társaság, hogy kell egy gyeplő visszarántani 

őket, akkor lehet, hogy jó bevetni egy ombudsmant, de egyébként nincs szükség rá. A féket 

akkor nyomom egy autónál, amikor baj van, és nem akkor, amikor kedvem tartja. Ezért én 

bőven megelégszem a fékszereppel akkor, amikor erre szükség van, vagy a visszaváltó 

szerepével, nem kívánok én lenni a motor – vagy annyira jól nem értek az autóhoz, hogy mi 

viszi még inkább előre, mint a motor – vagy az, ami eldönti a fontos kérdéseket. 

Ez nem félelem a politikától, mert talán nem úgy ismertek meg, mint aki fél a 

gondolatait elmondani, csak megpróbálok jó oktatási biztos lenni, és nem jó politikus, 

merthogy nem az vagyok. Természetesen eljön az az idő vagy jöhet olyan helyzet, amikor a 

politikai szereplő is, ha mond valamit vagy tesz valamit, akkor meg tudja kapni tőlem a 

véleményemet. Mai hír, hogy az egyik polgármesterjelölt, aki egyébként tanár is, büszkén 

vállalja, hogy ő az iskolájában üti a gyerekeket. Ha megkérdez a sajtó, hogy mit gondolok 

erről, én nem mondok mást, mint amit mondtam tíz évvel ezelőtt, hogy a legsúlyosabb 

jogsértésnek tartom, hogy az iskolában testi fenyítést alkalmaznak. Nem kell nekem attól 

tartanom, hogy most változott a kurzus vagy egy másik politikai irányzat jön, és nekem most 

igazítani kellene a gondolataimat. De ez már egy olyan helyzet, amikor megszólalhatok. 

Az egyre növekvő agressziónál én akkor vettem észre, hogy rövidebb volt a mondat, 

mint ahogy szerettem volna, hogy a hivatalhoz érkező panaszok alapján növekvő agresszió az, 

amiről szó van. Tehát amit én tudok, és azt biztosan tudom, az az, hogy mi érkezett hozzám, 

mert az egy behatárolható kör és azt elemzem egy beszámolóban, miközben a vizsgálatnál 

iszonyatos energiákat fektettünk abba, hogy a kifejezéseink mindig pontosak legyenek és sose 

engedjük meg magunknak, hogy valami olyan kifejezés legyen, ami csak így légből kapott. Ez 

légből kapottnak tűnik, ezért elnézést is kérek. Tehát a hivatalba érkezett panaszok alapján, és 

ezeknek a száma kétségtelenül megnövekedett 2008 márciusa óta. Egyébként nem 

drasztikusan, tehát miközben évente, a megelőző időszakban a testi fenyítéssel kapcsolatos 

ügyeink száma 10-15 között volt, ez 2009-ben volt 60. Tehát kétségtelenül a négyszerese, 

tehát 400 százalékos emelkedés, de az ügyek száma mutatja, hogy ez nem valami drasztikus 

számsort vagy adatot jelent. 

A diszkrimináció tilalmával kapcsolatos ügyek hiánya: ezek valóban nincsenek benne. 

Nem azért, mert félnék az ilyen ügyektől, hanem említettem, hogy én Kaltenbach Jenőnek 

voltam a munkatársa majdnem öt éven keresztül. Ezért amikor az oktatási jogok biztosává 

neveztek ki, akkor rögtön leültünk Kaltenbach Jenővel megbeszélni az ilyen típusú ügyeket, 

hogy ez kinél legyen, kihez tartozzon. Most az etnikai típusú diszkriminációról, 

szegregációról beszélünk, én korábban ilyen ügyeket kezeltem, a tiszavasvári külön ballagás 

ügyét, tehát ezek tartoztak hozzám. Abban állapodtunk meg Kaltenbach Jenővel, pontosabban 

az én javaslatom az volt, hogy ne hozzam magammal ezeket az ügyeket, mert az ott volt jól, 

ahol volt. Én csináltam ugyan, de hogy az abban az intézményben volt jó helyen, és attól a 

vádtól is egy kicsit el akartam szakadni, vagy nem akartam magamra húzni, hogy én csak 

ehhez értek, mert ott is ezt csináltam, itt is ezt csinálom, nem is értem az oktatást, csak annak 

a diszkriminációs, szegregációs részét. 

Ez a megállapodás azóta is él, Kállai Ernő úrral megvitattuk, tehát hogy mindazon 

oktatási típusú ügyek, amelyek bármilyen módon kapcsolódnak a nemzeti, etnikai 

kisebbségekhez, akár az oktatás oldaláról, tehát az így megszervezett oktatás, akár a 
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súlyosabbik jogsértés, a szegregáció, diszkrimináció esetkörei maradjanak a kisebbségi 

ombudsmannál, és ne nálam. Nagyon kevés ilyen ügy kerül hozzám. Ebben az időszakban, 

amikor elkezdtem a munkámat, nem sokkal azután felállt az Egyenlő Bánásmód Hatóság, 

amellyel szintén nagyon jó együttműködést alakítottunk ki. Tehát azt lehetett látni, hogy a 

diszkriminációs ügyek az ő kezükben vannak a legjobb helyen. Ez nem azt jelenti, hogy 

magamtól el akarom hárítani a munkát, talán azt kevesen tudják, mert nem szoktam ezzel 

külön dicsekedni, de a hatályos közoktatási törvényben a hátrányos megkülönböztetés 

tilalmára vonatkozó szabályt én írtam le először Kaltenbach Jenő kezdeményezésével, hogy 

kezdeményezzük, hogy legyen ilyen a közoktatási törvényben. Tehát pontosan tudjuk a 

jelentőségét, hogy ennek be kell kerülni, csak attól féltem, hogy ha három hatóság egyszerre 

vizsgálgatja az ügyet, akkor lesznek azok az esetek, amikor három külön fajta megállapítás 

lesz a végeredménye, és aztán az érintettek azt fogják mondani, hogy ha ezek nem tudják 

eldönteni, hogy mit csináljunk, akkor miért várják el tőlünk? 

Van még egy fontos a szegregáció kérdésében, amit én a kezelésmódja szempontjából 

fontosnak tartanék. A jogvédelem eszközrendszere akkor lesz hatékony, ha szépen egymásra 

épül. Ha jön egy panasz valahonnan, hogy diszkrimináció történt, akkor nem szabad azonnal 

diszkriminációt kiabálni, mert még nem tudjuk, hogy mi van ott. Oda kell menni, vagy ha nem 

tudunk mi menni, akkor küldjünk oda szakembereket. Ha kiderül egy iskoláról, hogy nem 

boldogul egy helyzettel, kínlódik, akkor ne kiáltsunk még rasszizmust, mert még nem tudjuk, 

hogy az-e, vagy csak a módszerek hiányáról van szó, az eszközök hiányáról van szó, vagy 

csak butaságról van szó. Segítsük őket a)-ból b) pontba jutni. Ha a szakemberek segítségét 

nem fogadják el, vagy szándékosan keresztbe tesznek egy ilyen jobbító szándékú szakmai 

folyamatnak, akkor lehet azt mondani, hogy „na kérem, akkor mondja ki az ombudsman, hogy 

maguk diszkrimináltak”, és ha még ezek után sem hajlandóak változtatni, akkor jöjjenek a 

jogvédők és pereljék be a polgármestert vagy az iskolát súlyos milliókért, és akkor ha annyira 

megátalkodottak, gonoszak és rasszisták és romaellenesek, akkor fizessenek kemény 

pénzeket. De ma azt látom, hogy mintha megbillent volna ez a dolog, és gyakran látom, hogy 

vannak olyan jogvédők, akik azonnal perre mennek, még esély sem volt arra, hogy legalább 

végigbeszéljék az ügyeket. Én ezt kifejezetten bajnak látom. 

Ezért én igyekszem a magam eszközeivel inkább a szakemberek felé tolni az ilyen 

típusú konfliktusokat első körben. Ha nem sikerül, akkor jöjjenek az erősebb jogvédelmi 

eszközök, de ez csak lépcsőzetesen normális egy normális demokráciában. Ezért nincs a 

beszámolóban ilyen típusú ügy. 

Az adatbankot létrehozni, igen, erről beszéltünk tavaly, nem akartam felhozni a pénz 

kérdését, de most már két kérdés kapcsán nem fogom tudni megkerülni, mert még szégyenben 

is maradok. A tavalyi évi költségvetésem 8 millió forint volt, az idei 1,2 millió forint, amihez 

mielőtt Hiller miniszter úr átadta a hivatalát, eladtak valami berlini ingatlant, és ezért ennek 

egy részét, 2,4 millió forintot még hozzátettek. Tehát az idei évi költségvetésem 3,6 millió 

forint, amit az új kormány zárolt, és egyelőre még nem osztották vissza, tehát ha úgy tetszik, 

az idei költségvetésem nulla. Ehhez képest valószínűleg egy bravúr, hogy még felszínen 

vagyunk és úgy tudunk magas térdemelésben dolgozni, hogy messziről futásnak látszik. Ez 

egy komoly erőfeszítést igényel. Ez egészen egyszerűen az anyagi eszközök hiánya. Három 

olyan szakemberrel dolgozom együtt, akivel egy évtizede. Sáska Géza az egyik, aki a kutatást 

végezte az iskolai agressziós vizsgálatban, ő tíz éve ad nekem tanácsot, mint széles látókörű 

oktatástörténetben, kutatásban jártas ember. Van egy civil tanácsadóm, akinek a tanácsára 

nagyon jó a civilekkel az együttműködés, bárhová megyek az országban, engem többnyire 

civilek hívnak meg, tehát nem a jegyző úr és a polgármester úr, akivel szervusz kérlek, és 

iszunk egy pálinkát és ebédelünk, hanem mindig civilek hívnak meg, ezért a civilek mennek 

be a polgármesterhez, hogy elhívtam az ombudsmant, adtok egy termet, ahol találkozni lehet 
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vele? És így ők is helyzetbe tudnak kerülni. Ennek a tanácsadónak sem tudok már fizetni, és a 

honlap működtetőjének sem tudok egyelőre fizetni. Mind a hárman azt mondták, hogy várnak, 

merthogy tíz évig együtt dolgoztunk, egyelőre ingyen is dolgoznak, tudják, hogy meg fogom 

oldani valahogyan. Az adatbázis teljes menete elkészült, hogy ez hogyan jöjjön létre, de ezt 

már nem tudom ingyen elkérni senkitől.  

Ha van az elmúlt tíz esztendőnek negatívuma, akkor ez az, a pénzügyekben nagyon 

gyenge voltam. 40 millió forinttal indult a szakmai költségvetésem, mondom, az idén nulla. 

Tehát egy szép ívet sikerült befutni ebben, és ebben tényleg nem voltam elég erős. 

Kockáztattam volna ugyanis azt, hogy ha erős vagyok ebben a pénzügyi lobbiban, akkor be 

kell állnom valamelyik oldal mellé, mert akkor valamit kérnek, mint Pelikán elvtárstól, és ezt 

inkább nem kértem, és ezért inkább kevés pénzből dolgoztam. Az az ígéret, hogy ezt 

valamilyen módon rendezni lehet. De valószínűleg egy más, egy ilyen Barba-trükkel, és 

nemcsak a pénzről van szó, ez mindjárt a következő kérdésnél elő is jön, és akkor egyben 

tudok válaszolni erre. 

A pedagógus műhibákra kérdezett rá Barlai Kati, hogy mennyire az etikai magatartás 

hiányára vezethető ez vissza, szükséges-e kamara vagy bármifajta egyesület vagy etikai 

kódex, ami ezeket a folyamatokat erősíthetné.  

Nyilván sokat beszéltünk a pedagógus etikai kódexről, én a magam részéről üdvözlöm. 

Minden olyan önszabályzó rendszer, ami segíti az érintetteket, az üdvözlendő. Jó lenne, ha ez 

úgy, ahogy elindult, alulról jövő kezdeményezés lenne, ha a minisztériumból érkezik, akkor ez 

tud necces lenni. Tehát az igazi értéke abban van, amit tíz évvel ezelőtt, pont Hoffmann 

Rózsáékkal egy közös tanácskozáson elmondtunk, hogy ezt a pedagógusok írják saját 

maguknak. Ha ezt nem ők fogják írni, hanem helyettük valakik, akiket felkérnek, hogy 

ilyeneket írjanak, abból baj lesz, azt nem fogják a magukénak érezni. De én nem ebben látom 

az igazi problémát. Az etikai kódex, a kamara azok formák, amelyek bizonyos folyamatokat 

tudnak segíteni vagy akár gyengíteni. Az igazi gondot abban látom, hogy a tanárok között 

nincsen egy ilyen horizontális kommunikációs háló. Ha bajban van egy tanár, akkor hamarabb 

kérdez a minisztériumtól, mint a szomszéd iskolában vagy a szomszéd faluban dolgozó 

kollégáitól. Az hiányzik, hogy ilyen adatbázisok révén - erről is beszéltünk egy évvel ezelőtt - 

létrehozni a jó megoldásokat, vagy rossz megoldások, amelyeket végigvittünk, hogy gyerekek, 

ilyen hibába ne essetek bele, mert mi már jól megjártuk. Tehát egy ilyen információs hálóból 

kellene nagyon sok települési szinten, kistérségi szinten, régiós szinten és országos szinten 

egyaránt. Én azt látom, hogy ma a tanárok, ha bajban vannak egy iskolában, magukra 

maradnak. Néha önszántukból is, mert nem mernek kérdezni, azt hiszik, hogy ha kérdeznek, 

azzal valamifajta gyengeséget árulnak el, vagy olyasmit mondanak el, amit nem kellene. Tehát 

a pedagógusoknak ez a magukra maradottsága jól tetten érhető viszont az ügyekben. Hogy 

ezeket hogyan kellene oldani, erre biztosan nagyon sokféle forma van. Azt nem szabad 

elhinni, hogy csak az etikai kódex vagy a kamara ezt megoldja, szerintem nagyon sokféle 

együttműködési háló kellene. 

Arra is szoktam buzdítani a tanárokat, hogy ne tőlem kérdezzenek, hogy melyik a 

legjobb megoldás, mert lehet, hogy én se mondok igazat, vagy nem tudom az igazat. 

Kérdezzék meg a kollégáikat. Pont a szegregáció kérdésében látszott, hogy nagyon sok jó 

megoldás van az országban egyébként, amit nagyon szépen kidolgoztak tanárok, de ez nem 

lesz hír a híradóban soha, hanem nagyon komoly munkával kell elérni azt, hogy lehessen kitől 

kérdezni, hogy tudjunk azokról, akik jól csinálták, kérdezzük meg, hogy hogyan érték el, és 

lehetőség szerint adaptálni lehessen ezeket a saját iskolában. Ne kelljen minden tanárnak, 

minden iskolának ugyanazt az izzadságos, fáradságos utat végigjárni egy-egy kemény ügyben. 

Működnek mediátorok, ezeknek a száma egyébként kevés. Van, akiknek segítünk, 

együttműködünk. A mediátorok helyzete abból a szempontból más, mint az enyém, én 
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ombudsmanként használom a mediáció eszközrendszerét, de a mediátor fel tudja ajánlani a 

szaktudását az érintetteknek, azzal a feltétellel, hogy ha mindkét fél akarja. Tehát az én 

esetemben egy kicsit egyszerűbb: írok egy levelet és kérek nyilatkozatot az igazgatótól, és ő 

nem teheti meg, hogy nem akarja, hogy nekem válaszol. Ez az egyetlen kényszerítő erő, hogy 

válaszolnia kell. A mediátorok, ha nem tudják elérni azt, hogy az érintettek önszántukból 

kérjék az ő eljárásukat, az ő segítségüket, akkor nem nagyon tudnak mit tenni. Tehát ez egy 

másik műfaj, ha úgy tetszik, vagy más eszközrendszer, a technikáját közösen működtetjük, és 

ebben segítjük is egymást. Létezik egy országos szervezet, az országos közvetítői szolgálat, de 

nekik is két emberük van, ha jól tudom, vagy kettő és fél, vagy valami hasonló. Tehát egy 

nagy alrendszernek kellene jól szolgáltatni, és ehhez nincsenek meg a feltételek.  

Hogy a pedagógus alapképzés érdeklődött-e, egy módon igen, most már évek óta 

tanítok az ELTE pedagógia és pszichológia karán oktatási jogot pedagógusjelölteknek, ez 

megint egy ilyen öndicséret lehet, hogy ez jól működik. De hadd forgassam meg, hogy a 

diákok részéről miért látom azt, hogy ez jó. Gyakran hallom a sztereotípiákat és addig 

erősítjük őket, amíg igazakká válnak, hogy a pedagógusjelöltek kontraszelektáltak. Én nem 

látom ezt. Én olyan jó gyerekekkel találkozom, olyan nyitott, együttműködő, konstruktív, 

innovatív, jó dolgozatokat író gyerekekkel, 47-en jártak a múlt félévben a csoportomba, és én 

megajánlom az ötöst annak, aki a szorgalmi időszak végéig készít nekem egy háromoldalas 

dolgozatot. Nem lehet sem több, sem kevesebb. 47-ből 45-en megírták. Jobbnál jobb, most 

gyűjtöm őket, mindenkitől kértem nyilatkozatot, aki hozzájárult, hogy majd megjelentessem, 

merthogy megérdemlik, hogy ezek megjelenjenek. Nem kontraszelektáltak. Én tanítottam a 

jogon, a Közgázon, a társadalomtudományi karon, tehát van összehasonlítási alapom, nem 

rosszabbak, mint bármelyik másik egyetemista, és azt látom, hogy érdemes a pedagógus 

stúdiumok közé bevenni a jogi stúdiumokat. Hogy másutt kérik-e, nem tudom. Az adataink, a 

beszámolóink nyilvánosak, bárki használhatja, és bárki elemezheti és szerkesztheti, eddig 

hivatalos felkérést az ELTE-n kívül nem kaptunk. 

Az SNI-s gyerekekre csak annyit, hogy ez egy nálunk is visszatérő probléma, és azt 

látni, hogy nemcsak arról van szó, hogy a számuk megnövekedett, kétségtelenül 

megnövekedett, ezt a statisztikák igazolják, és hogy az oktatási rendszerünk erre nincs 

felkészülve. De az alapító okirat módosítása nélkül nagyon sok gyereket nem volna szabad 

fogadni, ugyanis az alapító okirat pont abból egy különleges dokumentum, hogy kitesszük az 

országban és azt mondjuk, hogy fogadunk benneteket, és nemcsak hogy fogadunk benneteket, 

hanem van hozzá pénz, paripa, fegyver, minden, ami ezen gyerekek fogadásához szükséges. 

Az egy egyértelmű helyzet kellene hogy legyen, hogy akinek van ehhez feltétele, az fogadja a 

gyerekeket, akinek nincs, az nem fogadhatja, azt az iskolát nem volna szabad kijelölni az SNI-

s gyerekek fogadására.  

Ezért indítunk 2011-ben egy nagy vizsgálatot, mert ebben hatalmas a káosz. Talán 

néhány évvel ezelőtt még ebben a körben is beszéltünk róla, az önkormányzatnak kötelessége 

a feladatot ellátni. Hogyan láthatja el? Vagy intézményt tart fenn vagy megállapodik valakivel. 

Harmadik opció nincs. Olyan nincs, hogy nem látja el a feladatot. Márpedig nagyon sok 

esetben ez történik. Van, ahol létrehoznak ilyen intézményeket, nagyon örülnek a 

pedagógusok, hogy segíthetünk gyerekeken, és egyszer csak a fenntartó részéről jön a nyomás, 

hogy „ne csináljátok már, a fél ország ide jár hozzátok. Persze a normatívát megkapjuk ugyan, 

de nekem kell kiegészítenem olyan gyerekeknek az oktatását, akikhez semmi közöm nincs.” 

Ezért jönnek aztán a fenntartói nyomások, hogy nem veheted fel a másik településről 

jövő gyereket, de akkor az alapító okiratból húzzuk ki és ne foglalkozzunk többet ilyen 

gyerekekkel, mert elegem van abból, hogy nagyon sokba kerül. Ha egy településen előkerül 

egy sajátos nevelési igényű gyerek, az a helyzet áll elő, hogy a polgármesterek nyomják a 

szülőket, hogy vigyék el valahová, menjen szakemberekhez, kerüljön el valahová. De pénzt 
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soha nem küld vele, bárhová kerül a gyerek. Márpedig, ha nincs intézménye, akkor neki 

szerződése kellene hogy legyen valamelyik önkormányzattal vagy intézménnyel, aki ellátja a 

gyereket. Nincsenek ilyen szerződések. A német jogban könnyebben megoldották, mert 

közszerződések vannak, tehát kötelező szerződések, jogszabály kötelezi az önkormányzatokat 

bizonyos szerződésekre, a magyar jog sajnos, ezt nem ismeri, pedig ebben az esetben – lehet, 

hogy ilyen javaslat lesz majd a végén, hogy ez legyen kötelező. Tehát tudja felmutatni az 

ÁSZ-vizsgálaton az önkormányzat, hogy vagy van iskolája, ahol ellátja ezt a feladatot, vagy 

van szerződése. Ha egyik sincs, akkor büntessék meg, szankcionálják. 

Ez egy óriási hiányossága a magyar oktatási rendszernek, gyerekek ezrei kallódnak ma 

az oktatásban úgy, hogy intézményeket nem is találnak maguknak, vagy a másodikból, 

harmadikból is kirúgták már őket. A szülőkre hárítja mindenki a feladatot, hogy keressen 

nekik iskolát, pedig nem a szülők feladata ez. A jogszabály egyértelműen rögzíti ezt a pályát, 

hogy hogyan kerülhet a gyerek intézménybe, még ha talál is magának iskolát, akkor ezek 

drága magániskolák, a szülők gyakran úgy érzik, hogy ha már megverte őket az isten, akkor 

biztosan két kézzel, mert nekik nem is jár az ingyenes oktatás, tehát nekik fizetniük kell, és 

elképesztő helyzetek sokaságával találkozunk ezen a területen. Azt gondolom, hogy a 2011-es 

vizsgálat megpróbál ebben nagyon egyértelmű helyzeteket kimutatni, mert az sokáig nem 

tartható fenn, hogy ha a gyerek egészséges, akkor az önkormányzat fizeti utána a kiegészítő 

részét a normatívának, ha beteg és nekem nincs iskolám, akkor isten vele, menjen keressen 

magának, nem is kell utána semmit fizetni. Ez egy nagyon rossz gyermekpolitika vagy helyi 

oktatáspolitika. 

Az új közigazgatási rendszerben hol a helye a hivatalnak? Két részre oszlik a hivatal: 

nincs még szmsz, tehát én is úgy beszélek, amit mondtak nekem, vagy amiben 

megállapodtunk, hogy a miniszterhez tartozik úgy a hivatal, hogy az oktatási jogok biztosát 

csak a miniszter nevezheti ki, illetve mentheti fel. Marad értelemszerűen továbbra is az 

OKNT javaslattételi joga. Tehát minden, ami a munkajogi kérdéskör, az a miniszternél marad, 

a szakmai egyeztetések szintje értelemszerűen az államtitkár asszonynál, hiszen ő felügyeli az 

oktatást, de a hivatal marad miniszteri szinten. Ez úgy néz ki, hogy változhat a 

következőkben. Van egy elkészült javaslatunk, igazából 2002 óta, mert akkor kértek meg 

bennünket, hogy tegyük rendbe az oktatási jogok biztosának a pozícióját. 2002-ben nem 

sikerült, mert az akkori igazságügy-miniszter az országgyűlési biztosok javaslatára azt 

mondta, hogy nem szabad inflálni az ombudsman intézményét, ezért nem kell erről döntést 

hozni. Ma már azt gondolom, hogy nem szégyelli a magyar közpolitika, hogy van egy kisebb 

ombudsmanja is Magyarországnak, és ugyanúgy, mint a svédek, a hollandok vagy a norvégok, 

nevezhetjük nyugodtan ombudsmannak, és kitöltheti azt a szerepet, amit szánt neki a közjogi 

rendszer. Van egy 8 paragrafusból álló jogszabálytervezet, amely az oktatási jogok biztosáról 

szól, és valószínűleg ez egyértelművé tudja tenni a helyzetet. Egyébként nem miniszteriális 

szinten javasoljuk, hanem kormányszintre, kormánybiztosi szintre kerülhetne, és ennek csak 

egyetlenegy oka van, a szakképzést például többször kivették az oktatási irányítás alól. Ez azt 

is jelenti egyébként, hogy ha a szakképzésben tanuló gyerekek elméleti oktatásán történik egy 

jogsértés, azt ki tudom vizsgálni, ha a gyakorlati műhelyben történik, akkor már nem, mert az 

oktatási miniszter hatáskörénél én nem mehetek tovább, és ez most már a hatodik éve elmúlt, 

hogy így van. Ha a szakiskoláról beszéltünk az iskolai agresszió tekintetében, ott a tockos és a 

kalapácsnyéllel ütés nem a matekórán történik, hanem a műhelyfoglalkozásokon, gyakorlati 

képzéseken. Ezt csak itt lehet megoldani. És akkor onnantól kezdve bármelyik magyar 

kormány, bárhogyan dönt, hogy hogyan osztja meg az oktatást, milyen szegmensben lefelé, 

fölfelé vagy oldalt, az ombudsman hatáskörét ez nem érintené. 

Úgy néz ki, hogy a koncepcióval egyetért a politika, hogy a döntés maga mikor 

születik meg, az sok mindentől függ. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Mi is köszönjük. Hozzászólások, vélemények? 

 

GÖRBE LÁSZLÓ: Elnézést, visszatérek az előző problémához. Elsősorban igaz az, 

amit el tetszett mondani, de ezeknek a gyerekeknek van egy rétege, akiket éppen hogy – 

bocsánat – belenyomnak abba a sajátos nevelési igénybe, mert könnyebb és egyszerűbb az ügy 

elintézése. Ezekből van egy réteg, akit ki lehetne emelni, és azt hiszem, ezekért próbálok 

lobbizni egy kicsit, mert ezek beintegrálhatók a normális oktatásba, bizonyos feltételekkel és 

segítséggel, és nem is kíván sokkal több feladatot. De jelen pillanatban ezt a támogatást nem 

kapjuk meg, és emellett szeretnék továbbra is lobbizni vagy legalábbis felhívni a figyelmet 

arra, hogy ezekkel külön törődjünk, mert ezek teljes értékű emberré nevelhetők a társadalom 

számára, és ne nyomjuk le őket – bocsánat – a víz alá.  

 

ELNÖK: Engedd meg, hogy visszakérdezzek csak egy pillanatra. Tervezzük az OKNT 

következő üléseinek a napirendjét. Egyet tudnál érteni azzal, hogy az SNI-s tanulók teljes 

problematikája idekerüljön? (Görbe László: Abban igen.) Hajlandó is lennél részt venni egy 

ilyen előterjesztést megfogalmazó team munkájában? 

 

GÖRBE LÁSZLÓ: Arra vagyok hajlandó, hogy nekünk mi a tapasztalatunk, mint 

gimnáziumnak, egyházi gimnáziumnak, hogy milyen módon találkozunk ezekkel, ezeknek a 

megoldásáról tudok beszélni és a kálváriájáról, hogy ezt a munkát ingyen csináljuk. Elnézést, 

hogy ilyen durván fogalmazok. 

 

ELNÖK: További kérdés vagy hozzászólás? 

 

DR. KARLOVITZ JÁNOS: Igyekszem rövidre fogni, mert rengeteg mondanivaló 

lenne. Nagyon jó volt hallgatni Aáry-Tamás Lajost, és még elhallgatnám napestig. Nem 

tudom, hogy miben jobb, írásban vagy szóban, mind a kettőben vetélkedik. Írásban is nagyon 

kitűnő, tehát élvezettel olvastuk, és tudom továbbadni az írásbeli dolgokat a tanítványaimnak, 

mert nyilván hiú ábránd lenne arra kérni, hogy mondjuk jöjjön el Vácra, az Apor Vilmosba, 

ott találkozzon szociálpedagógus hallgatókkal, pedig nagyon jó lenne nekünk. Én ehelyett 

inkább azt gondoltam, hogy egyszer össze kellene hívni mondjuk a parlament Felsőházában – 

volt már erre példa valamikor réges-régen – mondjuk a szociálpedagógus hallgatókat, 

nemcsak innét, hanem mindenhonnan, és akkor ott találkozni velük, vagy akárhol másutt, 

mondjuk a Báthory utcában, mert nekik elsősorban, akiktől azt várjuk, hogy kezeljék majd az 

iskolai problémákat és alig várják, hogy menjenek, és ezek a szegény szociálpedagógus 

hallgatók alig tudnak többet, mint a tanító és óvónő kollégáink. Mivel tudnának többet? Mi 

tanítjuk őket.  

Tehát jó lenne meghallgatni ilyen embereket mondjuk, mint Aáry-Tamás Lajos. Az ő 

pályája és karrierje egyébként nekünk talán személyes sikerélményt is jelent, mert emlékszünk 

rá, amikor még a kezdet kezdetén bajban volt, akkor nagy viták után mi mellé álltunk. És én 

azt magunknak mondom, hogy néha azért érdemes bátornak is lenni és néha érdemes 

küszködni is, mert megéri. Tulajdonképpen egy sikertörténet ez a tíz év, amit ő produkált és 

mindig örömmel követtük évről-évre. 

A másik tanulság, hogy legalább egy ilyen jelentést nekünk is kellene faragni minden 

év végén. Én most nagyon önkritikusan mondom magunknak, hogy itt van egy minta, hogy 

lehet jó jelentéseket faragni. 

Ami az érdemi részét illeti: tele vagyunk most gondolattal és javaslattal, nagyon jó 

lenne egyszer megtárgyalni az integráció, szegregáció kérdését minden tekintetben, mert ez 
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majdnem olyan, vagy még olyanabb, mint a kompetenciaalapú, a kritériumorientált és 

egyebek, hogy ezeken egy kicsit mindenki azt ért, amit akar, de pontos definíciót és szakmai 

közmegegyezést – hogy így mondjam – azért ebben ritkán látni. 

A másik gondolat, hogy az iskola, a gyerekek – oktatási biztosról van szó, és ez 

döbbentett meg, hogy amikor az ember látja, most éppen láttuk a futballhuligánokat és a 

tévéostromot és mindenféle zavargásokat, akkor az a gondolat merül fel, hogy ezek a gyerekek 

jártak iskolába, valahová jártak, valakik nevelték őket, de ezek nem jártak iskolába. Tehát 

ezek idejekorán kimaradnak, és pontosan ezeknek nincs ombudsmanjuk. 

Tehát nem tudom, hogyan lehetne ezt megoldani, de őket vissza kellene göngyölni 

tényleg a sorsukat, a történetüket, hogy honnan is ered.  

Még egy nagyon furcsát mondok, de azt mondom, hogy ha az iskolában kiderül egy 

konfliktus, és ez lehet akármilyen durva is, az még mindig jobb, mintha nem derül ki, és utána 

nem is tudja például azt, hogy mi a gyilkosság, mi a halál, mert nem fogja fel, mert soha nem 

beszélünk róla, és akkor egyszer megöl valakit, és nem számol azzal, hogy ő gyilkos lesz. Ez 

egy nagyon furcsa dolog, hogy jobb, ha egy konfliktus itt kirobban, itt a konfliktuskezelést 

kellene nekünk tudnunk, és ebben rengeteget segít az ombudsman úr munkája.  

Ezért én nem is ragozom tovább, rengeteg mondanivaló volna, csak annyit mondok, 

hogy további sikeres munkát kívánok, és segéderőt talán hozzá, és főként pénzt. 

 

DR. SZABADOS LAJOS: Köszönjük a munkátokat, köszönjük a beszámolót. 

Gratulálok! A bevezető gondolataid egy mondatához egy privát megjegyzés: kedves druszám, 

nem is leszel te jó celeb. (Derültség.) 

A kollégáimhoz szól: mindig vitatkozunk erről a mostani állapotról, hogy van-e 

agresszió, nincs, mi a helyzet, engem sokszor, mint öreget leszóltok. Engem most az 

foglalkoztat, hogy tényleg igaz az, hogy amiről nem tudunk, az nincs is? Tehát ha nincs 

tanulmány, ha nincs kimutatás, akkor megnyugodhatunk, nincs itt olyan nagy baj? Szerintem 

nagy baj van. 

Azért van nagy baj, mert ha egy tanárt megvernek, az is sok. Jó lenne ezen a 

szemléleten úgy változtatni, hogy ezt a kettőt összegyúrni.  

Idéznék a beszámolóból. „A legsúlyosabb jogsértés, ami nevelési, oktatási 

intézményben előfordulhat, a tanulók testi fenyítése, fizikai bántalmazása.” 

Most dicsekedni fogok. Az utolsó ülés után megkaptam az aranydiplomámat, amiből 

az következik, hogy több mint 50 éve vagyok a pályán, és amikor ezt elolvastam, azon 

gondolkodtam, hogy amikor kikerültem, mert nekem olyan szerencsém volt, hogy 50 évvel 

ezelőtt igazgatónőm volt, és amikor leültünk először, akkor ő ezt nekem úgy mondta, hogy 

nem szabad a gyereket nyakon vágni, és akkor én meg is értettem, hogy miről van szó, mi ez a 

testi fenyítés. Utána elkezdtem mélyebben gondolkodni az 50 év után, és ez nem is olyan 

egyszerű kérdés, mert bántalmazhatja a gyereket a tanár, de bántalmazhatja egy másik gyerek 

is. Mi ebben a tanárnak a szerepe? Vagy most már megfordul: bántalmazhatja a gyerek a 

tanárt. Arra jutottam, hogy teljesen természetes, hogy a bántalmazott mellé kell állni és azokat 

meg kell védeni. De engem borzasztóan foglalkoztat, hogy szerintem az, aki üt, akár tanár, 

akár diák, ő is sérült, tehát velük is okvetlenül foglalkozni kellene. Köszönöm, csak ennyit 

akartam mondani. 

 

DR. BÁTYAI LÁSZLÓ: Csak nagyon röviden szeretnék hozzászólni. Nem is 

magához ehhez az anyaghoz, mert ehhez már többet nehéz hozzátenni, tehát minden pontjával 

egyetértek, ami itt elhangzott, illetve ami ebben az anyagban van. 

Inkább arról, hogy miért jelentkezik hiányérzetem, illetve mi az, ami még 

problémaként megjelenhet ebben a kérdéskörben. Nagyon örültem a diák- és a szülői jogok 
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érvényesülésének, és külön elkezdtem olvasni ezt a fejezetet, amely az oktatás szereplőinek 

jogi garanciájával foglalkozik, és itt bővült egy picikét a hiányérzetem, mert a tanárnak vagy a 

pedagógusnak a jogai, mint olyanok, a közoktatási törvényben szerepelnek, de ebben az 

anyagban sehol sem. Azaz rosszul fejezem ki magam: ebben a részben is úgy szerepel, hogy a 

diákok és a tanárok jogainak érvényesítése érdekében megteszik-e azokat a feladatokat, 

amelyeket egyébként meg kell tenni, evidensek, tehát nem is lehet rajtuk vitatkozni ebből a 

szempontból. Csak ezt a problémát szeretném egy kicsit tovább említeni.  

Azt, hogy egy diák joga hogyan érvényesül az iskolában, pedagógus, iskola, fenntartó, 

egyéb szempontból, ez egyértelmű. De vajon, hogyan érvényesül a tanuló tanuláshoz való joga 

a másik tanulóval szemben? Hogyan érvényesíti a tanár a tanuló tanuláshoz való jogát a másik 

tanulóval szemben? 

Az oka nagyon egyszerű. Ha ezeket nem tesszük tisztába előbb vagy utóbb, a 

szegregáció végre fog hajtódni spontán, akár tetszik, akár nem, mert mindaddig, amíg a 

közoktatási törvényben a szabad iskolaválasztás joga ott lesz, a szülő szegregálni fogja a 

gyerekét. Ezt másképp nevezi, azt mondja, hogy megengedhetem magamnak, hogy jobb 

iskolába járjon. Ez egy nagyon súlyos probléma ebben az esetben, hiszen… nem folytatnám 

inkább, mert ez egy súlyos probléma. Ez a szegregációnak az a példája, amivel nem is fogunk 

tudni mit kezdeni, sem törvényileg, sem más módon nem lehet majd a helyére tenni ezt a 

típusú szegregációt. 

Még egy dolog. Az, hogy a tanárok magukra maradtak. Nagyon egyet tudok érteni. 

Nem szeretnék a tavalyi vitába belebonyolódni, más szempontból mondom ezt. Hogy nem 

készítik fel őket, tényleg fel kellene jogilag készíteni erre a tanárokat. De módszertanilag sem 

készülnek fel rá, szintén szerepet kellene játszani ebben. Sajnos, magukra maradnak a 

megoldásban is. Csak hogy egy példát említsek: ha a törvényben előírt kötelezettség folytán az 

iskola, az osztályfőnök, az igazgató jelzi a gyermekvédelem felé, vagy a jegyző felé, vagy a 

rendőrség felé az adott problémát, a Ket.-nek megfelelően 15 napon belül kap egy papírt 

visszafelé, hogy egy 5-6 oldalas környezettanulmányt kérnek tőle ahhoz, hogy ők valamit 

tudjanak csinálni. Ezt 15 napon belül teljesíti, és 30 nap eltelt úgy, hogy a probléma 

megoldásának még a közelében sem vagyunk. Holott a problémákat ott, azonnal meg kellene 

tudni oldani ebben a szerepben. 

Passzolgatás folyik. Mi lesz a megoldás? Az lesz, hogy a tanár dokumentáltan a 

szülőhöz fog fordulni, majd ledokumentálja, hogy a szülő nem hajlandó csinálni semmit. De 

hogy még egyszer nem fog a jegyzőhöz vagy a gyermekjóléti szolgálat felé fordulni, ahhoz, 

hogy ő még dolgozhasson utána, ez biztos. Szerencsére vannak olyanok, akik ezt megteszik, 

de ez egy passzolgatás, áthárítás ebből a szempontból. 

Még van egy, ami a hiányérzetemet növelte. Nézegettem a végén ezeket a 

diagramokat, és itt láttam azt is, hogy hány pedagógus fordult az oktatási jogok biztosához. 

Biztos, hogy rengeteg olyan dolog van benne, amikor hatáskör hiányában vagy egyéb dolgok 

miatt ezek visszautasításra kerültek, mert a közalkalmazotti törvény hatálya alá kerülő 

dologról van szó, de azt szerettem volna látni az anyagban, hogy ebben volt-e olyan probléma, 

ami az oktatási jogot érintette vagy nem volt? Tehát hogy ennyien idefordultak, de nem volt. 

Ugyanez a másik problémám, hogy itt szerepel az álláspontok és vizsgálatok alapján 

tett intézkedésekről egy nagyon szép diagram. Hány olyan bejelentés volt, amikor vissza 

kellett utasítani a bejelentést? Tehát melyek azok a problémák, amelyekkel odafordulnak, 

hiányos szülői, diák vagy egyéb panaszoknál, de nem oda tartozó dolog?  

Ezt azért mondom, mert a laikus ezt el fogja oldani, minél többen kellene hogy 

elolvassák, és látják, hogy az iskolákban mennyi probléma van, amit a tanárok, az iskola nem 

old meg, hanem jogsértéseket követ el, de azt nem látják, hogy ott olyan probléma van, amivel 

odafordulnak, de az iskola helyesen jár el és jól alkalmazza a törvényt.  
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Azt hiszem, körülbelül ennyi. Még egyszer azt mondom, hogy messzemenőleg 

egyetértve mindennel, ami itt leírásra került. 

 

ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólás? Keszei úr! 

 

DR. KESZEI ERNŐ: Köszönöm szépen a szót. Én azt a következtetést vontam le, 

hogy van valami befolyása esetleg az OKNT-nek arra, hogy milyen státusza és milyen szerepe 

lehessen az ombudsmannak, akihez köze van. Ennek tükrében azt javaslom, hogy konkrét 

határozati javaslatok is szülessenek, a konkrétumokat mindig könnyebb számon kérni. 

Két konkrétum: az egyik, amit én javasoltam, hogy támogatjuk egy esettanulmányokat 

összegző adatbázis kialakítását, a másik pedig, hogy támogatjuk, hogy további felméréseket 

kezdeményezhessen és végezhessen el az ombudsman, amelyek a megoldások 

körvonalazódását segítik. Lehet, hogy mást is lehetne konkrétan javasolni, nekem ez a kettő 

jutott az eszembe. Köszönöm szépen. 

 

GÖRBE LÁSZLÓ: Csatlakoznék ehhez, hogy ezt minden iskola kapja meg, annyi 

pénzt kapjon, hogy minden iskola kapja meg. 

 

ELNÖK: Megadom a szót a válaszokra. 

 

DR. AÁRY-TAMÁS LAJOS, az oktatási jogok biztosa: Véletlenül a lap alján maradt 

és kimaradt a válaszból, elnézést kérek, hogy miért nem jutott el az iskolákhoz. A 2007-es 

beszámolóm volt az utolsó, amelyik eljutott minden iskolához. 2009-ben már nem volt annyi 

pénzem, ezer példányban jelent meg, és ez a 2009-es is csak ezer példányban tudott 

megjelenni. Nem tudom eljuttatni, és azt gondolom, hogy ha egyet juttatunk el minden 

iskolához, az se sok, mert egy ezer fős intézményben egy darab nagyon kevés tud lenni. 

A kettő között egyébként az anyagiakban nem olyan nagy a különbség. Minél több 

példányban jelentetjük meg, az fajlagosan annál olcsóbb. Tehát ez azt jelenti, hogy ha jól 

emlékszem, 6,4 vagy 6,9 millió forintból megoldottam a 11 ezer magyar beszámolót és ezer 

darab angolt. Most az ezer darab majdnem 2 millió forintba kerül, és nincs angol, 2007 óta 

nem tudom lefordíttatni angolra, mert arra sincs pénzem. 

Tehát szerintem az éves költségvetés, ha legalább meghaladja a 6 millió forintot, azért, 

hogy az iskolákba elkerüljön, és akkor még a honlapkészítés is itt van, én 10 millió forintból 

olyan hivatalt tudok csinálni, hogy soha, semmilyen vita nincs belőle, és azt gondolom, hogy 

egy országos hatáskörű szerv, fél Magyarországnak szolgáltatást nyújtó szerv esetében úgy, 

hogy öt beosztott jogásszal dolgozom, az nem túl sok pénz. De tényleg eddig gyenge voltam, 

hogy ezt jól érvényesíteni tudjam. Ha az OKNT ebben segít, nagyon szépen megköszönöm, és 

igyekszem jól kihasználni. 

 

ELNÖK: Az általam bekarikázott első szöveg az, hogy pénzügyi fedezet. Nem biztos, 

hogy az OKNT ebben segíthet, de amiben a szavát hallathatja, az az, hogy felhívja a figyelmét 

az oktatási kormányzatnak arra, hogy abszurd az a helyzet, amibe az ombudsman és az 

ombudsmani hivatal került. Itt a hozzászólásokból kiderült, hogy jószerével minden 

visszaköszön egy bizonyos konfliktusszint fölött hozzád, illetve a te hivatalodhoz. Te pedig 

nagyon okosan és óvatosan bizonyos kérdésekben nem akarsz javaslattevő szerepkörben 

feltűnni.  

Úgyhogy nekem az a javaslatom, hogy a pontos szövegezést majd megcsináljuk, 

amennyiben egyetértetek vele, hogy az Országos Köznevelési Tanács forduljon – itt három 

pont van, mert nem tudom, hogy az oktatási miniszterhez kell fordulni, illetve a miniszteri 
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szinthez vagy a Pénzügyminisztériumhoz, ezt nálam okosabb emberek majd megmondják, 

hogy hová kell fordulni ezzel a határozattal, hogy a feladatok súlyának, jelentőségének 

megfelelően a pénzügyi fedezetet biztosítsa az ombudsmani hivatal rendelkezésére. 

 

DR. KARLOVITZ JÁNOS: Én szükségesnek látok azért egy felvezető határozatot ez 

elé, azért ne így ajtóstul rohanjunk a házba, hanem talán úgy, hogy megtárgyaltuk a jelentést. 

Ismét nagyon jónak, szakszerűnek, biztatónak találtuk, emberségesnek, stb., lehet ide jelzőket 

aggatni. Az ombudsman munkáját most már tíz éve követjük és az egész munkáját nagyra 

értékeljük, azt hiszem, hogy ezt egyhangúlag meg lehet állapítani, és szomorúan vettük 

tudomásul, hogy a feltételek romlottak, és akkor jöhet ez a passzus, hogy kérjük a 

támogatását. 

 

ELNÖK: Mélyen egyetértek és mindjárt kérem is, hogy írd le, és hozzátesszük a 

javaslat bevezetőjéhez. Én a lényegre utaltam, ami engem megdöbbentett, hogy egy ilyen 

fontos funkció ilyen mértékben nem kap támogatást. 

 

DR. PENTELÉNYI PÁL: Szabad egy kérdést feltenni? Ez elérhető elektronikusan? A 

honlapon fenn van? (Dr. Aáry-Tamás Lajos: Igen.) Akkor végül is ez az iskoláknak egy 

lehetőség, esetleg őket erről kell tájékoztatni, hogy ezt hol érhetik el elektronikusan. Tehát 

mint egy gyors megoldást. 

 

DR. KESZEI ERNŐ: Ennek az üzenetnek el kell jutni az iskolákhoz. 

 

ELNÖK: Akkor az első határozati javaslat, amit gondolom, nem is kell szavazásra 

feltenni, mert olyan egyértelmű volt, hogy az Országos Köznevelési Tanács elismerését fejezi 

ki az ombudsmani hivatal és személyesen az ombudsman működéséért. Ezt követi Karlovitz 

János megfogalmazásában az a javaslat, hogy szomorúan hallottuk vagy megdöbbenéssel, 

hogy fokozatosan csökkennek azok az anyagi bázisok, amelynek alapján ezt a rendkívül 

fontos munkát ti el tudjátok végezni. Ezért fordulunk az illetékesekhez, és itt jön az a három 

pont, amit tisztázni kell, hogy pontosan kik ezek, hogy biztosítsák az ehhez szükséges 

fedezetet. 

Kérdésem, és ez most egy kérdés, hogy egy ilyen OKNT-határozathoz mellékletként 

nem volna-e célszerű a ti konkrét anyagotokban megjelenő és indokoltnak látszó 

követeléseteket közölni? Mert ha azt mondjuk, hogy adjatok több pénzt, ez rokonszenves, de 

az ország helyzetét, a gazdasági helyzetet tekintetbe vevő… (Hunyady Györgyné: Ez nem a mi 

kompetenciánk!) 

 

DR. AÁRY-TAMÁS LAJOS, az oktatási jogok biztosa: Ha megengedik, az a fajta 

segítség, az a fajta erkölcsi támogatás, amit a hivatal mögött megjelenít az Országos 

Köznevelési Tanács, az szerintem bőven elegendő. Az a baj a konkrét javaslatokkal, hogy 

egyrészt arról külön kellene vitázni. Megmondom őszintén, még én sem tudom, hogy meddig 

mehetek el és milyen tárgyalási pozíciókat lehet feltenni. 

Azt megígérem, hogy igyekszem legalább ebben az évben ügyesebb lenni, mint az 

elmúlt tíz esztendőben, de egyébként erre bírom az államtitkár asszony ígéretét, hogy ezt 

rendezni kell, vagy nem szabad ezt így hagyni. Ebben csak megerősíteni tud az OKNT. Azt 

gondolom, hogy a konkrét számokban majd az én munkatársaim a gazdasági terület 

munkatársaival állapodjanak meg. Az erkölcsi támogatás, ami a javaslatba belekerülhet, az 

tökéletesen megfelel. 
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ELNÖK: Az erkölcsi támogatás ahhoz, hogy megfelelő pénzügyi fedezet álljon a 

munka rendelkezésére. Ehhez nem kell ez a melléklet, ez nem a mi kompetenciánk. Ne 

mellékeljünk semmit, de ne kerüljük meg, hogy itt nem egyszerűen főhajtással tartozunk, 

hanem valami olyan támogatással, hogy ennek meglegyenek a működési feltételei. (Barlai 

Róbertné: Szavazzunk azért!) Persze. 

Tehát a határozat szövege az, hogy egy olyan tartalmú bevezető szöveggel, amit 

Karlovitz úr arra vonatkozóan mondott, hogy mi milyen nagyra értékeltük a munkát és az 

erről szóló beszámolót, azt kérjük az illetékesektől, itt van a három pont, amit én nem tudtam 

kitölteni, de majd megtudjuk, hogy pontosan hová, lehetőleg minél több helyre elküldendő, 

hogy döbbenetesen vagy meglepődve vagy rosszallóan hallottuk… (Dr. Závodszky Géza: 

Aggodalommal, ez egy jobb szó szerintem.) Ez szenzációs! Már összeáll a dolog. Tehát 

„aggodalommal”, ez érzelmesebb szöveg, mint a megdöbbenéssel. Tehát megdöbbenéssel teli 

aggodalommal (Derültség.) hallottuk, hogy az anyagi kondíció fokozatosan romlik, ezért 

kérjük. Rendben, szavazhatunk? (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen. 

Egy másik probléma, ami felmerült, ez az SNI-s probléma. Mi nem foglalkoztunk még 

külön az SNI-s gyerekek problémáival. 

 

HUNYADY GYÖRGYNÉ: Akkor én azt javaslom, hogy éppen most hallottuk, hogy 

lesz egy konkrét vizsgálat. Igaz, hogy 2011-ben, de talán meg kellene várni ezzel a 

problémával, ennek a tárgyalásával azt a vizsgálatot. Nekem az a javaslatom, arról nem is 

beszélve, hogy ami probléma itt felmerült, az nem annyira elvi, mint inkább gyakorlati, és az 

egy más típusú tárgyalást igényel. 

 

ELNÖK: Akkor a következő itt felmerült probléma, amit javasolt valaki, hogy ezt az 

egész integráció, szegregáció problematikát az OKNT-nek egy megfelelő előterjesztés 

birtokában meg kellene vitatni. 

 

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Elnök úr! Én ugyan mindig azt szoktam képviselni, 

hogy legyünk proaktívak a napirendi pontok meghatározásában, de most az államtitkár 

asszonyt szervált itt 11 órakor, és megígért nekünk fontos napirendi pontokat. Én most óvatos 

lennék a saját napirend tervezésével, egészen addig. (Hunyady Györgyné: A közoktatási 

törvényből ez úgysem maradhat ki!) Igen. Ebből a szempontból most azt javaslom, hogy 

legyünk várakozó állásponton, segítsük az államtitkár asszonyt, hogy erre ne csak szóbeli 

előterjesztéssel, hanem írásbeli előkészületekkel fel tudjunk készülni, akár ezekben a 

témákban, ha ezek a témák  kényesek, akkor ezekben a témákban. De most ne előzzünk a 

kanyarban. 

 

ELNÖK: Akkor ezt is stornóztuk. Ez egészen jól halad. Akkor egyetlen határozati 

javaslati pontunk van, amit ezelőtt megszavaztunk, ez az elismerés kifejezése és annak kérése, 

hogy megkapjátok a munkátokhoz szükséges zsozsót, a többi morális javaslat volt Trencsényi 

Lászlótól, hogy amikor majd pontos intézkedési terv birtokában látni fogjuk, hogy a 

minisztérium milyen irányba mozdul, akkor ehhez az OKNT kínálja fel a maga segítő 

hozzáállását. Úgyhogy a következő ülés napirendjének tervezéséhez meg kell majd várni, 

amíg államtitkár asszonytól megkapjuk a szükséges muníciót. Akkor én befejeztem. 

 

HUNYADY GYÖRGYNÉ: Nekem csak az a technikai kérdésem van, hogy tartjuk-e 

ezt a havi ülésezést vagy nem, illetve a második csütörtököt, mert terveznünk kell a félévet, 

tehát benne vagyunk javában. Ezt azért tudni kellene. 
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DR. KESZEI ERNŐ: Szabadjon ehhez hozzátennem ezt, hogy államtitkár asszony 

valami olyasmit mondott, hogy időpontot kellene egyeztetni. Úgyhogy felmerül annak a 

veszélye is, hogy ez nemhogy nem második csütörtök, hanem esetleg nem is csütörtök lesz. 

Ilyenkor tekintettel a megtárgyalandók fontosságára, én csak azt kérem, hogy legyen egy 

nagyon alapos időpont-egyeztetés. Köszönöm szépen. 

 

ELNÖK: Tehát akkor a határozat úgy szólhat, hogy a következő ülés időpontját most 

nem közöljük, tekintve, hogy ez egyéb tárgyalások függvénye. 

 

GÖRBE LÁSZLÓ: Ha lehetne, a csütörtökhöz ragaszkodjunk. 

 

ELNÖK: Rendben, mert úgy csináltátok az órarendeteket. Hogy mi mihez 

ragaszkodunk, az egy dolog, mi azt tudjuk mondani, hogy ha megkapjuk ezt a javaslatot, 

akkor mi mindenképpen csütörtökön fogunk róla tárgyalni. 

 

BARLAI RÓBERTNÉ: Bocsánat, hogy én is közbeszólok, de már volt egy ilyen 

helyzetünk Hiller miniszter úrral, és akkor is tartottuk magunkat, tehát legyünk 

következetesek, hogy úgy mondjam, és inkább arra kérjük államtitkár asszonyt, hogy esetleg 

október 14-ére a felsorolt dokumentumok valamelyikében esetleg el tudunk kezdeni egy 

beszélgetést. Ezt kérjük, és majd meglátjuk. 

 

ELNÖK: Küldünk egy levelet, hogy az Országos Köznevelési Tanács ülésrendjének 

megfelelően október 14-én szabad mezőt biztosít azon problémák megtárgyalására, amelyeket 

ő elénk tár. Ezt a levelet meg fogom fogalmazni ebben az értelemben. 

 

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Én viszont javaslom, amit Karlovitz János javasolt, 

hogy az éves jelentésünkről beszélgessünk, tehát ezt az októberi ülésen mindenképpen 

érdemes napirendre tűzni. A másik, amit érdemes lenne napirendre tűzni, nem tudom, hogy 

mely bizottságokat érint, engem érint is meg nem is, de a kerettantervi bizottság két fős 

veszteséget szenvedett el, mert a miniszter delegáltja hiányzik, illetve az OKNT egykori tagja, 

Vass Vilmos kihullt a bizottságból. Ne most rögtönözzünk, de októberre a többi bizottság is 

szerintem kerülhet ilyen helyzetbe, akár az új kollégáinkat is avassuk addig be, hogy mely 

bizottságban szeretnének tevékenykedni.  

Nota bene: persze nem hiszem, hogy van olyan bolond Magyarországon, aki 

kerettantervet nyújt be akkreditációra, de a bizottságot akkor is magas szintű jogszabály írja 

elő, tehát ezen gondolkodjunk. 

 

ELNÖK: Arról mi beszéltünk Zsuzsával előzetesen, hogy az OKNT által működtetett 

vagy javasolt bizottságok tagjai nemcsak OKNT-tagok voltak és lehetnek. Tehát az, hogy 

Vass Vilmos kivált az OKNT-ből, nem érinti az adott bizottságból való távozását. 

 

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Ez felfogás kérdése. Őt az OKNT tagjaként delegálta. 

Az OKNT megteheti, hogy Vass Vilmost, mint ex-tagot továbbra is delegálja, de ez azért nem 

spontán tudomásulvétele annak, hogy működjön a bizottság. Mondom persze hozzá, hogy 

elképzelhetetlennek tartom, hogy van tantervkészítő műhely, amelyik most kerettantervet 

akarna akkreditálni. 

 

ELNÖK: Akkor arról kell határozni, hogy feloszlatjuk a bizottságot. 
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DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Ez legyen októberi probléma, ha egyáltalán a 

bizottságok kérdése előjön. Ahhoz késő van, hogy erről most gondolkodjunk. 

 

ELNÖK: Tehát felvesszük a bizottságok problematikáját a következő ülésre, az 

októberi ülésre. 

 

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Ha már nálam van szó, még egyet szeretnék kérni, 

hogy kerüljön jegyzőkönyvbe az, hogy az okleveled átvétele utáni első mondatod az írói 

munkásságod része és nem az Országos Köznevelési Tanács álláspontja. Azt igényelted, hogy 

az oktatáspolitika az esélyegyenlőséget törölje oktatáspolitikai törekvései közül. 

Meghallgatván az oktatási ombudsmant és a jelentését is elolvasva, én ezt jogfilozófiai 

értelemben hibás nyilatkozatnak tartom. Azt a látszatot kelti, érveket adtál azon 

oktatáspolitikusoknak, akik majd azt fogják mondani, hogy már Loránd is megmondta, hogy 

az esélyegyenlőséget ne hivatkozzuk, miközben a tételes oktatási jog a Magyar Köztársaság 

alkotmánya szerint a tanuláshoz való jog egyenlőségét hirdeti meg. Tehát ez írói munkásságod 

része legyen. 

 

ELNÖK: Jó, fogadjátok úgy, úgyis azt mondtam, hogy erről szándékozok írni, és most 

erről nem nyitunk vitát, a tanuláshoz való jog és az esélyegyenlőség fogalmilag is különbözik, 

de ezt majd megvitatjuk. 

 

DR. KARLOVITZ JÁNOS: Még egy utolsó utáni: azért történtek a nyáron kisebb-

nagyobb változások a törvényben is és az oktatásügyben is, ami sajnos, nélkülünk történt. 

Tehát vagy össze kellett volna ülnünk rendkívüli ülésen vagy pedig kivárni. Tehát ezeknek az 

összefoglalását is jó lenne meghallani, hogy mi történt idáig és mi következik ezután. Szóval 

ehhez azért érdemes ragaszkodnunk. 

Megerősítem azt, amit Barlai Kati mondott, illetve többen, hogy ez a második 

csütörtök most már az OKNT tagja. Tartsa annyira magát az OKNT, hogy nem tágít, majd 

alkalmazkodik, aki tud. Sőt, megtoldanám azzal, hogy ennek a délutánján érdemes lenne a 

bizottságokból egyiket-másikat működtetni, hogy a vidékiek is tudjanak jönni, maradni, 

Hadházy Tibor, és én Pécsi Ritára sandítok, hogy biztosan valamelyik bizottságba ő is 

szívesen beszállna. Van szakképzési bizottságunk is, csak nem működik, itt nyilván erősítést 

kapunk majd.  

 

ELNÖK: Napirendre vesszük a következő ülésen a bizottságok problémáit, ezt 

megfogalmaztam. 

 

KOSINSZKY ZSUZSANNA: Ez csak részben a válasz, a második csütörtök kérdése. 

Ezt államtitkár asszony és helyettes államtitkár úr is akceptálta és elfogadta, és igazából ezért 

volt ez a csúszás, mert ezen a csütörtöki napon tudtuk úgy megoldani, hogy államtitkár úr 

hosszabban, államtitkár asszony csak egy villanásnyira meg tudjon jelenni, de valóban ez a 

csütörtöki munkarendet szeretnénk visszaállítani, tehát a második csütörtököt. Tehát ez 

teljesen egyezik a Tanács kérésével, kérdésével. 

A miniszteri delegáltak személyére vonatkozóan a javaslatokat már megkaptuk, tehát 

ahogy folyamatosan elkezdenek működni a bizottságok, úgy a miniszteri delegáltak is 

elfoglalják a helyüket és bekapcsolódnak az adott bizottság munkájába. 

Nekem egyetlenegy kérésem lett volna, amit szeretnék itt felvetni, és egy előzetes 

bólintást szeretnék a jelenlévőktől, mivel még határozatképes a testület. Van egy másik 

jogszabálytervezet, ez az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának 
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bevezetéséről és kiadásáról szóló rendelettervezet, amelyet szándékaink szerint, amikor 

előzetesen egyeztettünk elnök úrral, erre az ülésre szerettünk volna behozni, de egy icipicit 

csúszik. Viszont elképzelhető, hogy a következő OKNT-ülés időpontja már késő arra, hogy az 

OKNT érdemben esetleg el tudja mondani a véleményét. 

Ezért azt szeretném kérdezni, illetve annak az elfogadását kérném a testület tagjaitól, 

hogy akkor, amikor ezt a jogszabálytervezetet én megkapom, akkor kiküldhessem önöknek 

elektronikusan, hogy önök véleményezzék. A beérkezett véleményeket összegyűjtjük és 

eljuttatjuk a szakmai főosztályhoz. A kiküldendő anyagban természetesen majd látni fogják, 

hogy ennek az előkészítését egy nagyon széles társadalmi egyeztetési folyamat előzte meg, és 

minden olyan mértékadó szakmai szervezet részt vett az előkészítésében, amely  ebben a  

érdekelt. 

Ezért erre szeretnék egy előzetes igent, hogy ilyen módon az önök véleményét 

megkaphassuk ez ügyben. A bólogatásokból azt látom, hogy igen. Köszönöm szépen. 

 

ELNÖK: Köszönjük. Az ülést berekesztem, köszönöm a megjelenést. 

 

 

(Az ülés végének időpontja: 13 óra 41 perc) 

 

 

 

Dr. Loránd Ferenc 

a bizottság elnöke 


