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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 10 perc) 

 

 

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

ELNÖK: Jó reggelt kívánok! Túl vagyunk az akadémiai tíz percen. Szeretettel köszöntök 

mindenkit. A napirend ismeretes, az első kérdésem, hogy van-e valami észrevételük a 

napirendhez, amit elektronikusan is kézhez kaptunk. (Nincs jelzés.) Úgy látom, hogy nincs. 

Akkor szavazásra teszem fel a kérdést, hogy a napirendet az OKNT elfogadja-e. (Szavazás.) 

Ellenszavazat? (Nincs jelzés.) Tartózkodás? (Nincs jelzés.) Egyhangúlag elfogadtuk a 

napirendet. Köszönöm szépen. 

Az első napirendi pont előadója Orbán Anikó. Üdvözlöm, parancsoljon, át is adom a 

szót. 

 

ORBÁN ANIKÓ: Köszönöm szépen. Én is köszöntöm a Tanácsot. Orbán Anikó 

vagyok, a közoktatási főosztályon dolgozom referensként. Az első napirendi ponthoz 

kapcsolódóan szeretném csak röviden összefoglalni azt az anyagot, ami elküldésre került az 

EU 2020 stratégiával kapcsolatban, ami egy tájékoztató anyagként került a Tanács elé. 

Ez a stratégia a 2000-ben megkezdett lisszaboni stratégia folytatása, és alapvetően egy 

gazdaságpolitikai célrendszer, illetve ahhoz kapcsolódó intézkedési terv. Ami a közoktatást 

érinti, az az, hogy ez a stratégia öt számszerűsített és mérhető célkitűzést határoz meg. Az 

ötből a korai iskolaelhagyók arányának a csökkentése az, ami a közoktatást érinti. A mi 

feladatunk az volt, hogy az Unió meghatározott 2020-ra egy elérendő 10 százalékos arányt a 

korai iskolaelhagyók csökkentésének mértékeként, és ezt az arányt kellett nekünk körbejárni. 

Azt tudni kell, hogy az Unió ezt a 10 százalékot egy mechanikus módszerrel határozta meg, 

ami azt jelenti, hogy nem vette figyelembe sem a demográfiai előrejelzéseket, hatásokat, sem 

a rendelkezésre álló források mértékét, illetve azt a trendet, ami a források nagyságrendje 

kapcsán az utóbbi években látható volt. Ezért mi ezt a 10 százalékos arányt nem tartottuk 

elfogadhatónak. 

Egyrészt amiatt, amit elmondtam, tehát hogy várhatóan a hátrányos helyzetű 

társadalmi csoportok aránya növekedni fog, ami ezt az indikátort nagymértékben befolyásolja, 

másrészt ha megnézzük az előző évek arányát, amit a korai iskolaelhagyók kapcsán mértek, 

akkor az látszik, hogy itt van egy ingadozás az arányok tekintetében. Tehát itt 2000-ben 13,9 

százalék volt a korai iskolaelhagyók aránya, 2008-ban 11,7 százalék, 2009-ben 11,4 százalék, 

tehát látszik, hogy az a 2,5 százalékos csökkenés, amit az EU előirányoz, az a mi esetünkben 

nehezen lenne tartható. 

Háromféle forgatókönyvet kellett felállítanunk az értékekre vonatkozóan. Egy 

optimistát, egy realistát, illetve egy pesszimistát, és ezen forgatókönyvek alapján határoztuk 

meg végül is a 10 százalékot, ami egy pesszimista forgatókönyv, és ami azt feltételezi, hogy 

tekintettel a gazdasági helyzetre, a forrásoknak a nagyságrendje nem várható, hogy jelentős 

mértékben növekedjen. Tehát mi egy szinten tartásra törekszünk, legalábbis arra számítunk a 

források tekintetében. De ez természetesen nem jelenti azt, hogy az intézkedésekkel ne 

törekednénk arra, hogy ezt a 10 százalékos arányt, ha lehet, akkor lejjebb vigyük. (Dr. 

Závodszky Géza: Ne haragudjon, hogy közbekérdezek, kiket tekintenek korai 

iskolaelhagyóknak?) A korai iskolaelhagyók, az anyag is tartalmazza, ez a 18-24 éves 

népességből oktatásban, képzésben nem részesülők, legfeljebb alsó középfokú végzettséggel 

rendelkezők aránya. Ez egy EU-s definíció, tehát a tagországok egységesen ezt tekintik alapul. 

(Dr. Závodszky Géza: Tehát ez 18 évet jelent?) 18-24 éves korúak. (Dr. Závodszky Géza: De 

meddig kellene őket iskoláztatni? Értem, hogy a 24 éves korosztályig vizsgálják, és hány évig 
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kellene iskolába járniuk, hogy ne számítsanak korai iskolaelhagyónak? Hány évfolyamot 

kellene teljesíteni?) 

Ha abból indulunk ki, hogy a legfeljebb alsó középfokú végzettséggel rendelkezők, 

akkor ez nyilván függ attól is, hogy eltérő a tankötelezettség korhatára az egyes országokban. 

De nálunk akkor azt nézzük, hogy aki 18 évesen az alsó középfokú végzettséggel nem 

rendelkezik. (Dr. Závodszky Géza: Tehát nem rendelkezik középiskolai végzettséggel.) Igen, 

alsó középfokú végzettséggel. (Dr. Závodszky Géza: Mondjuk nálunk ezt nem használják. 

Tehát nincs középfokú végzettsége.) Igen. 

A KSH méri ezt az arányt rendszeresen, úgyhogy az ő munkaerő-felméréseiből nyerjük 

ezeket az adatokat. (Megérkezik az ülésre dr. Hadházy Tibor.) 

Ennek a célkitűzésnek a kapcsán meg kellett jelölnünk intézkedéseket, amit szintén 

tartalmaz az anyag, hogy milyen intézkedések azok, amelyekkel ezt az arányt el szeretnénk 

érni. Magát ezt az anyagot a Nemzetgazdasági Minisztérium állította össze. Azt kérték tőlünk, 

hogy az intézkedéseink közül emeljük azokat, amelyeket a legfontosabbnak tartunk. 

Alapvetően hét intézkedéscsoportot jelöltünk meg, ebből négy került bele az anyagba, 

de az anyag tartalmazza azt, hogy mind a hetet nagyon fontosnak tartjuk és szakmai 

szempontból nem is tartjuk indokoltnak azt, hogy kiemeljünk belőlük meghatározott számút, 

mert ezek az intézkedések egymásra épülnek, illetve összefüggenek egymással. Ilyen 

intézkedés az, amit a megelőzés szempontjából fontosnak tartunk: a korai kisgyermekkori 

nevelést, oktatást, tehát az óvoda köré épülő intézkedéseket, a hátrányos és halmozottan 

hátrányos helyzetű gyerekekkel, tanulókkal kapcsolatos intézkedéseket, a sajátos nevelési 

igényű tanulókkal kapcsolatos intézkedéseket, a szakiskolai oktatásban részt vevőkre irányuló, 

tehát például a szakiskolai felzárkóztató oktatást, az előrehozott szakképzéssel összefüggő 

feladatokat. Nagymértékben befolyásolja ennek az aránynak a meghatározását, a 

tankötelezettség korhatárának a meghatározása és a minőségbiztosítást emeltük még ki, ami 

fontos feladat ezen a területen is, a minőségbiztosítás, illetve a mérés-értékelés. 

Azt tudom még elmondani, hogy szeptember 30-án ezzel az anyaggal kapcsolatban 

volt egy egyeztetés az EU Bizottságával, ahol az általunk felvetett indokokat tudomásul 

vettük. Tudomásul vették azt, hogy az általuk meghatározott 7,5-8 százalékot nem tartjuk 

tarthatónak a már említett szempontok, indokok alapján. 

Azt hiszem, hogy ennyit szerettem volna összefoglalásként röviden még hozzátenni. 

Köszönöm szépen. 

 

ELNÖK: Én is köszönöm. Most akkor tartsuk a rendet, a kérdések következnek. 

Nahalka István! 

 

DR. NAHALKA ISTVÁN: Nekem is a korai iskolaelhagyókkal kapcsolatban van egy 

kérdésem. A kutatásokban az jelenik meg rendszeresen, hogy a lemorzsolódás mértékét a 

kutatók nem tudják sehonnan sem pontosan az egész országra vonatkozóan megtudni, hogy 

nincsenek ilyen nyilvántartások. Akkor ez azt jelenti, hogy megváltozott a helyzet? Tehát ezek 

szerint most már mégiscsak vannak nyilvántartások? Tehát ez a bizonyos tizenvalahány 

százalék, amit tetszett mondani, vagy amit majd mérni kell százalékokat, ezek akkor pontosan 

mérhetők? Köszönöm. 

 

ELNÖK: További kérdés? (Nincs jelzés.) Nincs. Akkor öné a szó! 

 

ORBÁN ANIKÓ: Köszönöm. Azt szeretném elmondani, hogy a lemorzsolódás 

mértékére továbbra sincsen adatfelvétel. Ezt a két dolgot én kettéválasztanám. Ahogy 

említettem, a korai iskolaelhagyásra vonatkozó adatfelvétel pontos, azt a KSH munkaerő-



 

 

6 

felmérése végzi. A lemorzsolódás mértékére vonatkozóan a közoktatási statisztika lenne az, 

ami tudná ezt kezelni, ami egy ideig ezt kezelte is, aztán ezt megszüntették. A jövőre 

vonatkozóan én azt nem tudom megmondani, hogy lesz-e majd egy olyan intézkedés, ami ezt 

visszaemeli. Jelenleg nincsen lemorzsolódásra vonatkozó adatfelmérés. 

 

ELNÖK: További kérdés? 

 

DR. SZEBEDY TAS: A kérdésből születik az, hogy ha nincs felmérés, akkor a célokat 

ezek szerint lehet úgy is teljesíteni, hogy nincs róla adat? Ez egy egyszerű formája Kelet-

Európában a fejlesztésnek. 

 

DR. NAHALKA ISTVÁN: Nem, az iskolaelhagyókról van adat, a lemorzsolódásról 

nincs. A két fogalom nem ugyanaz. 

 

DR. SZEBEDY TAS: Csak azért, mert uniós vonatkozásban 20-80 milliós létszámról 

beszélnek, tehát 20-80 millió közötti az a létszám, akiknek a képzetlenség miatt az egész 

munkaerőpiacon óriási nehézségei vannak, és az intézkedési tervben gyakorlatilag ez kérdés 

számomra, hogy a statisztikai adatok kezelésével lehet-e ezen a helyzeten változtatni, vagy 

van arra tényleges elképzelés, hogy hogyan csökkenthető akár csak a pesszimista verzió 

számára? De ezekből az intézkedésekből, amelyeket itt látok, nekem egyáltalán nem világos 

az, hogy milyen arányban fog csökkenni az iskolaelhagyók száma, ugyanis ennek a jelentős 

része az általam ismert tanulmányok szerint szociális és környezeti okokkal magyarázható. 

Tehát kisebb az a rész, nem tudom, fejlesztjük a szakképzésben résztvevőknek az oktatási 

rendszerét és jobb módszerekkel oktatnak az iskolában, de az iskolaelhagyás és a 

lemorzsolódás fő oka szociális.  

Tehát én ezt kerestem itt a programban, hogy ez hogyan növeli a hátrányos 

helyzetűeknek a lehetőségeit, esélyeit, vagy pedig Magyarországon az a válasz erre, hogy most 

válság van, és csak pesszimista gondolatokat lehet megfogalmazni? Ez a kérdésem. 

 

ELNÖK: Mielőtt válaszol, Barlai Kati kíván szólni. (Barlai Róbertné: Én már 

hozzászólást szeretnék tenni.) Jó. Akkor én mondanám, mert itt kérdés kérdést gerjeszt, hogy 

van-e arra vonatkozóan adatuk, hogy a korai iskolaelhagyók vagy lemorzsolódók földrajzi 

elhelyezkedése, településtípuskénti elhelyezkedése milyen? Gondolok arra, hogy a kis falvak, 

kisvárosok, nagyvárosok között van-e valami eltérés és ezt tudják-e? Ez a kérdés. 

Van-e további kérdés? (Nincs jelzés.) Akkor öné a szó! 

 

ORBÁN ANIKÓ: Köszönöm. Tehát arra a kérdésre, hogy hogyan kapcsolódnak ezek 

az intézkedések a korai iskolaelhagyók arányának a csökkentéséhez, azt vettük alapul, hogy az 

iskolaelhagyásnak vannak jelei. Tehát alapvetően a megelőzés egy nagyon fontos kérdés ebből 

a szempontból. Ezért is gondoltuk azt, hogy az óvodáztatással, a hátrányos helyzetű tanulók 

iskolai sikerességét elősegítő intézkedésekkel próbáljuk egyrészt a megelőzést hangsúlyozni. 

Ugyanígy azt lehet látni, például az évfolyamismétlők arányából, tehát következtetni lehet 

abból vagy van összefüggés az évfolyamismétlés, illetve a korai iskolaelhagyás között, vagy 

ha megnézzük azt, hogy például a szakiskolákban mondjuk a 9-10. évfolyamon megnő az 

évismétlők aránya, és ez összefüggésben van az ott tapasztalható lemorzsolódással. Tehát 

ezekre próbáltunk meg fókuszálni, amikor ezeket az intézkedéseket kijelöltük, illetve 

meghatároztuk. 

Ha átmehetek a másik kérdésre, a földrajzi megoszlásra vonatkozóan nem tudok róla, 

hogy lenne ilyen nyilvántartás, hogy ez földrajzilag hogyan oszlik meg, de az az igazság, hogy 
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nem néztem meg, hogy konkrétan létezik-e. Arra lehet következtetni, hogy valószínűleg a 

gazdaságilag hátrányosabb helyzetű települések esetében ez az arány magasabb. 

 

ELNÖK: Köszönjük. Újabb kérdés van-e? (Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor 

hozzászólások, és elsőként Barlai Kati. 

 

BARLAI RÓBERTNÉ: Köszönöm. Átolvastam ezt a nemzeti intézkedési tervet, és 

természetesen elsősorban az oktatásra vonatkozót. Azt gondolom, hogy a legneuralgikusabb 

problémák lettek ebben kiemelve, valószínűleg egész Európában ezek a problémák az 

oktatásban. Ebben is tényleg a korai iskolaelhagyók, illetve az óvodai, tehát kisgyermekkortól 

a szociális hátrányok enyhítése, és azt gondolom, hogy ennek csak az egyik oka az anyagi, a 

másik valóban az, hogy sikerül-e olyan kulturális környezetbe emelni a gyermeket, a tanulót, 

vagy olyan nevelést, képzést nyújtani a számára, ahol ebben segítjük éppen, hogy a szociális 

képességei fejlődjenek, hogy jobban be tudjon illeszkedni, merthogy ez a fő probléma 

ezekben az intézményekben. 

Hadd említsek egy olyan átlagot, ami nagyon sok helyen olvasható a szakirodalomban, 

hogy a szakiskolákból 30 százalék a lemorzsolódás. Tehát igazán lehet tudni, hogy mire kell 

koncentrálni. Tehát a szakképzésen belül is a szakiskolai képzésre, és ezen belül is a 

felzárkóztató oktatásra. 

Javaslatom van, de lehet, hogy nyitott kapukat döngetek. De azért elmondom, hogy 

most már több olyan felzárkóztató program működik évek óta, egyrészt a szakiskolai 

fejlesztési program keretében, másrészt a fogyatékos alapítványban Nahalka Istvánnal együtt 

is dolgoztunk és én még jelenleg is dolgozom egy olyan úgynevezett Dobbantó programban, 

ahol pont ez a cél, hogy hogyan lehet úgy oktatni, nevelni ezeket a tanulókat, úgy felkészíteni, 

hogy be tudjanak lépni a normál közoktatási rendszerbe, tehát például kilencedik évben. 

Most, hogy egy éve működött ez 15 iskolában, azt láttam, hogy egészen másképp kell 

velük foglalkozni, és van remény rá, mert itt van a statisztikám, hogy 191 tanulóból a nagy 

része vagy továbbtanul vagy munkába áll, és mindössze 4,19 százalék az, aki semmit nem 

kezd magával. Ez a legveszélyesebb. Nem értem, hogy miért nem vállaljuk a 10 százalékot, 

mert szerintem ez egy annyira fontos dolog, hogy ebben mindent tegyünk meg, lehet, hogy 

nem vállaljuk, de közben meg kell próbálni elérni, mert a bűnözéstől kezdve, a fiatalkorú 

bűnözéssel kapcsolatban, sok minden ettől függ, hogy mit tudunk kezdeni ezekkel a 

fiatalokkal. 

Én jártam szakiskolákban és láttam, hogy a pedagógusok milyen nehéz körülmények 

között dolgoznak ilyen osztályokban. Nincs meg a megfelelő szakmai támogatásuk. Tehát ezt 

itt össze kell kapcsolni most a közoktatási törvény újragondolásával, a nemzeti alaptantervvel, 

hogy mi az a minimum. Tehát hogy egyszerűen sikerekhez kell juttatni, hogy el tudják érni azt 

a színvonalat, és ebben szerintem nagyon sok tennivaló van. De először is át kell tekinteni az 

eddigi programokat - készültek hatásvizsgálatok -, megvizsgálni, hogy ezek közül melyik az, 

ami a legjobban működött, és ezt segíteni. Szerintem itt van rá remény, ha erre nagyon 

odafigyelünk, és valahogy ezt állítjuk a középpontba. 

A pedagógusok munkakörét pedig, most csak egy példát mondok, a pályakövetést. 

Örömmel olvastam, hogy ez is benne van. Igen, a pályakövetéssel lehetne tudni azt, hogy mi 

lesz ezekkel a fiatalokkal. De ha megnézzük a szakiskolai pályakövetést az iskolák honlapján, 

azt látjuk, hogy egy három kérdésből álló kérdőívet küldenek el e-mailen a tanulóknak, aki 

válaszol, az válaszol. Tehát ha a pedagógus munkakörébe bekerülne, hogy egy osztályfőnök 

mondjuk öt évig osztályfőnök, és az ötödik évben követi, hogy mi lesz a diákjaival, tehát sok 

mindent lehetne tenni. Mondom: eddigi tapasztalatok felhasználásával, és nem szabad 
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lemondani arról, hogy a 10 százalékot nem tudjuk elérni tíz év alatt, mert 2020-ra kell. Ha ezt 

nem tudjuk megoldani, akkor nagy baj van. 

Csak mondom, hogy én nem értek ehhez annyira, csak azt tudom, hogy a gyakorlatban 

igenis, lehet mit tenni és kellene mit tenni, és ezt a pedagógusokkal együtt lehet megoldani. 

Nagyon sok pozitív dolog történt, ezeket össze kellene gyűjteni, ezeket az értékeket 

továbbvinni, és új elemekkel gazdagítani. Köszönöm szépen. 

 

ELNÖK: Karlovitz úr! 

 

DR. KARLOVITZ JÁNOS: Teljesen értetlenül állok ez előtt az anyag előtt. A 10 

százalék egy borzalmas szám. Egy gyerek is gyerek, nem szabad egy gyereknek sem elveszni. 

A fiúkért valaki felelős, írta valamikor Sík Sándor. Így nem lehet, nemhogy bővíteni azt a 

számot, hanem szűkíteni, és hogy hogyan tudjuk ezt megoldani? Nézzük meg azokat, akik ezt 

megoldották. Tessék elmenni Böjte Csabáékhoz, megnézni Déván a nevelőotthonát, 

megmenti az árvákat, a szegényeket, a nyomorultakat. Ott vannak, boldogok és élnek. 

Tessék elmenni Don Bosco iskolájába, megnézni, munka, játék, tanulás, együtt. Tessék 

elmenni a balassagyarmati börtönbe, ott a rabok freskókat festenek, tanulnak festeni. Minden 

embert meg kell menteni, meg lehet menteni. Tehát nem értek egyet se a pesszimista, se az 

optimista változattal, egy harmadik változatot javaslok: minden évben 1 százalékkal még 

faragjuk le tovább, ha már ilyen számokban gondolkodunk, a 10 százalékot, bár ez nekem 

borzalmas dolog, emberekkel számokban gondolkodni. De itt azért jobban gondolkodjunk, és 

alaposabban készüljünk fel erre, és igenis, lehet olyan szakmunkásképzőket állítani, ahol 

megmentik a gyereket, ahol a gyerek boldogan tudja érvényesíteni a tehetségét, képességeit. 

Amikor mi előterjesztettük itt a kamaránkkal ezt a középfokú szakképzést, akkor a tisztelt 

Tanács nem nagyon értette ezt meg, hogy ez egy gyerekmentés, ez egy ifjúságmentő dolog, 

hogy a gyerek, aki nem akar tanulni, nem tud tanulni, mert nem érdekli az elmélet, az a 

gyakorlatban esetleg nagyon jó, boldog és sikeres ember lehet. 

Tehát nagyon sok megoldás van itt, úgyhogy tessék még az anyagon tovább dolgozni 

és jobb javaslatot letenni. Köszönöm. 

 

ELNÖK: Nahalka István a következő. 

 

DR. NAHALKA ISTVÁN: Magam is átolvastam ezt az anyagot, én is különösen az 

oktatással kapcsolatos részeit, és azt figyeltem, hogy azokhoz a célokhoz, amelyek az európai 

célokból levezethetően Magyarországra érvényesek, elegendőek-e azok az intézkedések, 

amelyek itt meg vannak fogalmazva. Egyben kerestem az új intézkedéseket is, nem találtam 

őket. Tehát nem látok semmi új megoldást, semmilyen új javaslatot. Hacsak azokat nem 

tekintem azoknak, hogy növeljük, fejlesztjük, stb. Tehát a semmitmondó, a szokásos, ilyen 

anyagokban sajnos, túl sűrűn szereplő megfogalmazások szerepelnek. 

Egyébként csupa olyan program szerepel, ami már jelenleg is zajlik. Ezt az anyag 

többször is említi, tehát odaírja, hogy folyamatban lévő intézkedésről vagy fejlesztésről van 

szó. Különösen két területen látom problematikusnak: egyrészt a hátrányos helyzetű, 

halmozottan hátrányos helyzetű gyerekekkel kapcsolatos résznél, illetve a szakiskolai 

fejlesztésnél, tehát a szakmai oktatás fejlesztésénél. Csupa olyan dolog van itt, amelyek már 

zajlanak egész egyszerűen.  

Szerintem az sem véletlen, hogy az anyag szerzői odaírták mindenhol, ahol 

kockázatokat kellett írni, hogy ezt most én mondom, nem ez van leírva, csak én egy kicsit 

durvábban fogalmazom, hogy a fene tudja, hogy mit fog a minisztérium csinálni. 
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Nagyjából ez van leírva. Nem lehet tudni, hogy mi lesz a finanszírozással, nem lehet 

tudni, hogy egyáltalán ezek a feladatok lesznek-e a későbbiekben. 

Ha az ember arra hagyatkozik, amit oktatáspolitikusok nyilatkoznak ezekben a 

kérdésekben, akkor rossz gondolatai is támadhatnak, mert mondjuk például itt szerepel az 

integráció, a képességfejlesztő és integrációs fejlesztés feladata, teendője, mint az Európai 

Unió előtt vállalandó valami, miközben lebegtetve van az egész. Tehát nem tudjuk, hogy mi 

lesz ezzel az egésszel, és hasonlókat még lehetne ebből említeni. 

Tehát úgy látom, hogy ez egyelőre még egy nem kész anyag. Tehát ez még attól 

függően, hogy hogyan fog alakulni a minisztérium koncepciója, lesz-e egyáltalán 

oktatáspolitikai koncepció – és azért remélem, hogy lesz valamikor -, attól függően még óriási 

változások lehetnek ebben.  

Tehát ebből a szempontból ezt ebben az állapotában tulajdonképpen az oktatás 

területén – mert máshol azért jól ki vannak írva a dolgok – tárgyalhatatlannak tartom. 

Köszönöm. 

 

ELNÖK: További hozzászólás? Görbe László! 

 

GÖRBE LÁSZLÓ: Tulajdonképpen két irányból fogalmaz meg eléggé élesen az anyag 

iránymutatásokat. Úgy fogalmazom, hogy az egyik az egészségügyi okokból leszakadók, 

akikkel szemben ma a közoktatás tulajdonképpen tisztességtelen – hadd fogalmazzak meg 

ennyire komolyan -, mert felmentjük őket bizonyos tárgyakból, osztályzás alól, mert nincs 

egyetlen olyan munkahely, amely ezt a felmentést komolyan veszi. Ők egészséges, teljes 

értékű embereket akarnak. Merjük-e ezt elmondani, hogy valahogy az ő fejlesztésüket kellene 

megoldani, és nem felmenteni, mert ezek nagyobb része fejleszthető, csak éppen annyi pénzt 

nem adunk rá, hogy tudják fejleszteni. Lehet integráltan is fejleszteni, tehát nagyobb 

csoportban, vagy különválasztani őket, de valamilyen módon erre a kérdésre választ kell 

adnunk, mert a leszakadók egy része ezen a területen van. 

A másik, amit nagyon komolyan ki kell mondani, a szociális címszó alá vehetjük, és 

nem merjük kimondani azt, hogy a cigánytanulók saját nemzetiségi, saját kultúrájukon belül 

való tanításukat és fejlesztésüket meg kellene oldani, mert ha nem oldjuk meg, akkor továbbra 

is görgetjük magunk előtt a problémát. Lehet, hogy elmondjuk, hogy ilyet nem szabad 

kimondani és nem szabad elmondani, mégis úgy gondolom, hogy nagyon nyíltan szembe 

kellene nézni ezzel a kérdéssel. Köszönöm szépen. 

 

ELNÖK: További hozzászólás? Szabados Lajos! 

 

DR. SZABADOS LAJOS: Én azzal szeretném kezdeni, hogy több mint 50 évvel 

ezelőtt kezdtem el tanítani, és azon gondolkodtam most a napirend alatt, hogy mi változott 50 

év alatt Magyarországon. Azt kell mondanom, hogy nem sok minden. De ez nemcsak iskolai 

kérdés, ez társadalmi kérdés. Én nagyon úgy gondolom, ahogy elődeink egyike 

megfogalmazta, hogy amilyen a társadalom, olyan az iskola. Márpedig ha ez igaz, akkor 

nemcsak az iskolát kell itt fejleszteni és az iskolának kell alkalmazkodni, annak is, de a 

társadalomnak is. Ez azt jelenti, hogy a társadalmat irányító hatalomnak olyan intézkedéseket 

kell hozni, ami az iskolát is segíti ebben a munkában. 

Elsőként azt említeném itt, hogy eldeformálódott az oktatásunk az utóbbi 11-néhány 

évben. Egy kicsit a szakoktatástól elfordult az oktatáspolitika, illetve a szakoktatást az én 

felfogásom szerint buta módon kezelte, azt hitte, hogy a szakoktatásnak a nagyobb részében 

általános képzést kell adni, és nem szakképzést. Ez besült. Most már van valamiféle fordulás 

ezen a területen. 
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Tehát azt gondolom, hogy a szakképzés felé kellene fordulni, merthogy látja-e az a 

fiatal az értelmét annak, hogy tanuljon, aki most lemorzsolódik, mert szerintem azért is 

morzsolódik le, mert nem látja az értelmét, hogy hová menjen. Gimnáziumba nem akar 

menni, értelmiségi nem akar lenni, lezárom ezt a témát. Szeretném elmondani, hogy én 

magam első generációs értelmiségi vagyok, tehát tudom, hogy ez milyen nehézségekkel jár. 

Szeretném őszintén elmondani, hogy szerintem az erőltetett integráció negatív hatással volt 

erre a kérdésre, mert az az integráció, ami elkezdődött itt, nem tudom, hány évvel ezelőtt, 

majdnem tíz évvel ezelőtt, az nem szakmai integráció volt, hanem politikai jellegű, politikai 

érdekeket szolgáló integráció volt.  

Idéztem, hogy több mint 50 évvel ezelőtt kezdtem tanítani, akkor elmondanám, hogy 

ahol én az első éveimet töltöttem, ott nem tudtuk, hogy integráció van. Ott nem tudtuk, hogy 

cigánygyerekek vannak. Ott nem tudtuk, hogy disz ilyen, disz olyan tanulóink vannak, hanem 

gyerekek voltak, és a gyerekeket kellett megtanítani valamire úgy, hogy minden gyereket 

ismertünk külön-külön, kivel, milyen területen kell többet foglalkozni. 

Tehát én azt mondom, hogy visszatérnék az iskolakörzetek témájára, meghagyva a 

szülők iskolaválasztási szabadságát, de legyen egy iskolakörzet, mert ez az erőltetett 

integráció azt eredményezte, amibe nem akarok belemenni. 

Akkor még, ami a társadalomhoz, és nem szűken az iskolához kapcsolódik, ez a 

szülőkkel való foglalkozás. Szerintem keveset foglalkozunk a szülőkkel, és nem biztos, hogy 

ebben az esetben a szülőkkel csak az iskolának kellene foglalkozni, hanem valaki másoknak 

is. Bonyolult kérdés, és szerintem itt évente, ötévente látványos fejlődést nem várhatunk. 

Tehát türelemmel kell lennünk. Köszönöm szépen. 

 

ELNÖK: További hozzászólás?  

 

DR. SZEBEDY TAS: Csak röviden szeretném kiegészíteni. Tehát amikor én ezt az 

anyagot olvastam, nagyon hasonló érzéseim voltak, mint amit Nahalka István elmondott. 

Annyiban egy kicsit türelmesebben álltam hozzá, mert körülbelül két héttel ezelőtt részt 

vettem egy európai uniós konferencián, ahol az érzéseim nagyon hasonlóak voltak, és ott 

csupa fejlett nyugat-európai ország intézkedéseiről volt szó. Tehát ez a fajta mérsékelt 

hatékonyság, ami a magyar terveket jelenti, ez azért jellemző az egész Unióra a hasonló súlyú 

kérdéseknek a hozzáállásában. Ott arról volt szó alapvetően, hogy hosszú távon a legnagyobb 

gond, hogy ez az Unióban tényleg már ilyen 10 milliókat meghaladó, középtávon csak 

munkanélküli segélyre vagy munkanélküliségre berendezkedő életformájú fiatal korosztály 

előbb-utóbb bombaként fog robbanni az egész uniós közösség oktatási, illetve 

munkaerőpiacán, és ezzel valamit kellene tenni. Gyönyörű szólamok hangzottak el, nagyon 

elit és nagyon elegáns környezetben, fantasztikus szállodákban elszállásolt, rendkívül fontos 

kutatóknak a munkája által, illetve a véleményeiből, de annak a hatékonysága semmivel nem 

volt erőteljesebb, mint ami ebben az okmányban tapasztalható. 

Azért voltam ezzel türelmesebb, mert nyilvánvalóan van egy váltáshelyzet, tehát egy új 

minisztérium felállásának a körülményei között vagyunk, ahol egyet tudunk jelen pillanatban, 

hogy a források igen szűkösek. Tehát a munkatársak kreativitását bizonyára az első 

lépésekben ez befolyásolja. 

Én arra szeretnék utalni, hogy mint ahogy az Unióban is, Magyarországon is ez a 

probléma, ha nem változik meg az a szemlélet, hogy az oktatásra fordítható keretek a 

maradéknak a lehetőségeiből indulnak ki, akkor nem fogja sohase megoldani. Tehát még a 11-

12 százalék is optimista verzió lesz rövid időn belül. Ugyanis ahhoz, hogy egy ország ilyen 

súlyos mértékű és akkumulálódott problémából ki tudjon lépni, ahhoz az a szemlélet kell, 

hogy jövőben gondolkodik, és a jövőre készít valamiféle stratégiát. Ezek az intézkedési tervek 



 

 

11 

jelen- és múltvezérelt intézkedési tervek, pontosan úgy, ahogy Nahalka István is elmondta, a 

már folyó folyamatoknak a valamilyen szavakkal történő megerősítése. Ez igazából nem fog 

megoldást hozni, tehát azzal érdemes tisztában lenni, hogy ha ténylegesen intézkedési tervre 

készül az Oktatási Minisztérium vagy az államtitkárság, ahhoz olyan forrásokat és olyan 

lehetőséget kell végiggondolni, amelyek nem pusztán a jelenlegi tovább nem vivő dolgoknak 

a felkészítését, hanem új és ennél hatékonyabb, méghozzá kutatásokon és tapasztalatokon 

alapuló elhatározásokat kell hogy tükrözzenek. Nálunk az integrációs és a hátrányos 

helyzetűek kérdése súlyosabb probléma, mert ez egy belső megoldatlanság, annál, mint 

amikor Európa számos országa importálja ezeket a lemorzsolódókat, mert míg Európa számos 

országa a harmadik világból kapja és hozza be a milliós létszámú ilyen létezőket, 

Magyarország maga termeli ki a saját lakosságából, és azt gondolom, hogy ez nagyobb súllyal, 

nagyobb felelősséggel járó probléma. Köszönöm szépen. 

 

ELNÖK: További hozzászólás? Görbe úr! 

 

GÖRBE LÁSZLÓ: Elnézést kérek, hogy még egy mondatot elmondok, de meg kellene 

talán teremteni az oktatást pártoló sajtót, mert jelen pillanatban a sajtó nagyon sokszor a 

negatív véleményeket és a negatív dolgokat közzéteszi a társadalomban, és gyakorlatilag ha 

utánanézünk az elmúlt 5-6 évben pozitív dolgot nem nagyon tett közzé. Tehát valahol az 

elhangzik minden ilyen interjúban, hogy igazából nem tanult középiskolában és ilyen meg 

olyan, és mégis érvényesült, de azt a részét nem mondja el, hogy esetleg ha tényleg dolgozott, 

mert ha lopta az egészet, akkor nem érdemes róla beszélni, akkor nem kell neki helyet adni. A 

második dolog pedig, hogy ha tényleg megdolgozott érte, akkor arról a részéről is beszéljünk 

már, amikor tényleg tanult és tényleg sikereket ért el, éppen azon keresztül, mert tanult.  

Úgy gondolom, hogy ha ezen tényleg segíteni akarnánk, akkor valahol azt a pozitív 

példát meg kellene mutatni, hogy ezek a gyerekek, akik kiesnek a társadalomból és az 

egyetlen információt a sajtóból szedik nagyobb részt, mert a tévé be van otthon kapcsolva és 

folyamatosan megy, akkor legalább pozitív irányultságot lássanak a tanulás felé, ne pedig 

negatív irányultságot. Köszönöm szépen. 

 

ELNÖK: Karlovitz úr! 

 

DR. KARLOVITZ JÁNOS: Akkor még én is egy gondolatot elmondanék. Azért a 

pedagógusokon múlik nagyon sok minden ezen a téren, a pedagógus testületeken. Én 55 évvel 

ezelőtt, amikor kikerültem és akkor még a buktatás lehetséges volt, de abban az iskolában, 

abban a külvárosi munkásiskolában nem buktatott senki. Nem véletlen, hogy most a 

reménység nevet vette fel, és egy ökomenikus iskola lett belőle Kispesten. Addig ültünk a 

gyerek mellett, és ezt így tanultuk be fiatal tanító korunkban, hogy addig kell ülni a gyerek 

mellett, amíg megtanítjuk, és átvisszük a túlsó partra. Ha én kitüntetést találnék ki, akkor egy 

ilyet találnék ki a pedagógusnak, aki nem buktatott, és egyébként tapasztalatból, hogy most 45 

év után találkoztunk a kikerülő nyolcadikosokkal, az a kislány, akit a legjobban, három 

tárgyból meg lehetett volna buktatni és átment, az most háromgyerekes édesanya, nagyon 

derék ember lett, munkásember lett belőle, kár lett volna. Az a fiú, aki a 40 éves találkozóra 

autósiskolából jött, ő volt a leggyengébb tanuló, akit meg lehetett volna buktatni, kamionnal 

hozta az élelmiszert és a többit is vendégül látta, mert sikeres ember lett belőle.  

Szóval a buktatásra szeretnék kitérni, hogy ezt mostanában elég szerencsétlenül 

kommunikálják - akár a minisztérium is - ezt a szót, hogy „buktatás”, lehet buktatni. 

Szerintem nem buktatni kell, hanem megmenteni, de a buktatás sem ilyen egyszerű. Tehát 

más az elmarasztalás, az elégtelen adása, évismétlés, stb., a buktatást lehetőleg ne használjuk, 
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mert ha ez elterjed a pedagógusok körében, és talán egyesek, akik hajlamosak rá, vérszemet 

kapnak, még ezzel vissza is élhetnek.  Tehát a megmentés a fontos. 

Tehát visszatérve erre a 10 százalékra, én ismételten azt mondom, hogy menjünk ez 

alá bőven. Köszönöm. 

 

ELNÖK: További hozzászólás? (Nincs jelzés.) Nekem volna még egy problémám, 

amit szeretnék megosztani. Ez összefügg az iskolastruktúrával, mert több nyilatkozatból, 

sajtóhírből lehet azt érzékelni, hogy koncepcióvá válik az, hogy az egyes iskolatípusok 

elkülönülnek egymástól, ami azt jelenti, hogy a társadalom – ha most tanulmányi eredmények 

alapján különülnek el, csak a fügefalevele annak, hogy társadalmi rétegzettség szerint 

különülnek el, hiszen a tanulmányi eredmények 80 százalékban összefüggenek a szociális 

háttérrel. Ha az az oktatási koncepció fog győzedelmeskedni, amely az integrációval szemben 

a szegregációt tartja megvalósítható koncepciónak, magyarán hogy minden gyereknek a neki 

megfelelő iskolát, hogy aztán ezt milyen alapon, milyen korban, kiknek kell eldönteni és 

milyen értékek, prioritások mentén, ez egy sötét ló.  

Tehát ha ez a szegregációs tendencia fog érvényesülni vagy azok a félelmek 

beigazolódnak, amelyek az én félelmeim, és talán többeké, akkor nekem az a véleményem, 

hogy itt nem arról van szó, hogy egy gyerek az iskolaelhagyó, hanem az iskola a 

gyerekelhagyó. Bizonyos gyerekeket elhagy ez az oktatási rendszer, mert olyan kasztba rak be, 

ahol éppen hogy megvan, és legfeljebb arra való ez, hogy ne az utcán csavarogjon, mert ott 

már kezdjük félteni a gyerekeinket, ha kimennek az utcára. 

Tehát azokkal értek egyet, akik azt mondják, hogy ez egy nagyon súlyos társadalmi 

probléma. Igazad van, Magyarország ezt maga termeli, de azért a nyugat-európai országok 

exportálják. Gondoljatok arra, hogy hová rakták a cigányokat a franciák, felültették a 

vonatokra és azt mondták, hogy nem foglalkozunk vele. Nyilván ez nem egy járható út. Tehát 

ha valahol megoldást kellene keresni, azokat a rétegeket, akik azt hangsúlyozták, hogy olyan 

differenciált oktatási programokkal, és Nahalka Istvánnak igaza van, hogy ebből egy sor van 

már, kell elébe menni ezeknek a gyerekeknek, hogy ne érezzék magukra hagyatottnak 

magukat. Az a kánon, ami nálunk az iskolában hivatalosan és félhivatalosan is a műveltség 

címszó alatt kerül regisztrálásra, az egy tipikusan középosztályi, értelmiségi kánon. Az emberi 

értékek között vagy az ügyesség értékei között az intellektuális értékek, a verbális, 

visszaigazolásra alapozó vagy azzal hitelesíthető értékek a dominánsak, és a szociális értékek, 

a manuális tevékenység értékei, a valamit létrehozásban való képesség értékei messze alatta 

vannak annak, mintha valaki beszélni tud arról, hogy mit kellene csinálni. Ez pedig egy 

súlyosabb oktatáspolitikai és aztán ezen belül szakmai probléma, mintsem hogy kizárólag az 

iskolaelhagyókra való koncentrálásból lehet összerakni. 

Összefüggésben még azzal, amit mondott, és az én kérdésem az előző, a 

településszerkezetre vonatkozó adatok kapcsán az volt, hogy Magyarországnak egy rendkívül 

széttagolt és differenciált településszerkezete van, ezért az egész fejlesztés célkeresztjébe – 

valaki hasonló kifejezést ma itt már mondott, térséget vagy kistérséget vagy iskolakörzetet, 

valaki ezt a kifejezést mondta – ezt kellene állítani. Az egyes iskolákra koncentrálva nem 

lehet majd megoldani az iskolaelhagyás problémáját. 

Van még hozzászólás? 

 

DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Ezek összetett kérdések, és helyből nekifutással nem 

igazán lehet megoldani. Jól illusztrálja ezt az elnök úrnak a hozzászólása, aminek durván a 

felével teljes mértékben egyetértek. Ez magától értetődő, hogy azonos érték a társadalom 

szempontjából, ha valaki rendkívül ügyes kezű vagy más készségekben született tehetség, 

vagy nagyon jól fejleszthető, mintha valaki intellektuálisan nagy szókinccsel, kiváló verbális, 
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intellektuális készséggel rendelkezik, és pillanatok alatt jól fogalmaz meg dolgokat. Ez 

teljesen nyilvánvalóan így van. Ugyanakkor persze vigyázni kell az olyan démonizált 

szavakra, mint a szegregáció. Ha egyszer van egy társadalom, amely úgy dönt, hogy tagolt az 

iskolarendszere, az nem azonos a szegregációval. Értem, hogy idézőjelben kell érteni, amikor 

használjátok, de azért félreértéseket ad alkalmat. Egy tagolt iskolarendszer az én 

gondolatomban nem szinonim a szegregációval, de értem a problémát. Hogy ez mennyire 

bonyolult, most tényleg anélkül, hogy vitatkoznék veled, mert van rokonszenvem, bizonyos 

esetekben egybeesik, de csak egyetlenegy dolgot mondanék. Itt hallom, nem értem hozzá és 

most nincsenek itt a szakoktatás szakértői, például Szilágyi János vagy akár Szenes György, 

akik ezt nálam sokkal jobban értik és képviselték, hogy a lemorzsolódás éppen a 

szakoktatásban a legnagyobb.  

Itt az a sajátos ellentmondás tűnik fel nekem, ha jól értem vagy jól jegyeztem meg, 

hogy azok, akik az egységes iskolarendszer, ha úgy tetszik, a Gesamtschule fő propagálói, 

azok erőltették és tartották fenn hosszú ideig, hogy 16 éves korig a szakoktatásban is az 

elméleti tárgyaknak kell a prímet vinni, és addig a tényleges szakképzés nem kezdődhet el. Mi 

történt? 

A lemorzsolódás – ha jól tudom, itt is elhangzott – a legnagyobb mértékű pont ebben 

az iskolatípusban történt meg. Ebben riportokat is ismerek, jöttek a jóképű, jó kiállású 

cigánygyerekek, nem vagyok ebben szemérmes, mert ha nem mondjuk ki, akkor nem oldjuk 

meg, kérdezték, hogy „mi akarsz lenni?” Kőműves akarok lenni. Milyen órátok van? Mondja, 

hogy még cigány nyelv is van. „Én aztat nem tanulom, én dolgozni akarok!”, és 16 éves korig 

már nem marad ott, hanem kimarad. 

Azt hiszem, világos, hogy mit akartam mondani. Nagyon óvatosnak kell lenni az ilyen 

nagyon általánosító megközelítésekkel, mert itt éppenséggel a tagolt iskolarendszer ellenfelei 

erőszakolták azt, amit egyébként még egy baloldali képviselő, Tatai-Tóth András javaslata 

alapján még az előző parlament is korrigált, hogy lehessen gyakorlati foglalkozást adni vagy 

foglalkozásra vinni a szakképzésbe beiratkozott gyerekeket. Minden különösebb vita nélkül, 

csak kiegészítésképpen hoztam fel ezt az előző hozzászólásra. 

 

ELNÖK: Stiláris bravúrként tartom számon, ahogyan te nem ellentmondasz.  

 

DR. NAHALKA ISTVÁN: Egy kicsit megszólíttatva érzem magam. Én tudomásul 

veszem, hogy személyesen is és azokkal az elvbarátaimmal, akik egyetértettek velem a 

szakképzés koncepciója ügyében, megbuktunk, most szándékosan használok ilyen szót. 

Rendben van, egy össznépi felbuzdulás eltörölte azt a fajta szakmai felvetést, hogy a 

szakmákra való modern felkészítés és a szakmákhoz szükséges komplex műveltség 

megszerzésével kapcsolatban erősebb általános képzésre lenne szükség, mint azt egy 8 

évfolyamos általános iskola tud biztosítani. Tudomásul vettem, rendben van. 

Egy dolgot nem vagyok hajlandó tudomásul venni, hogy ezt a valóban szocialista 

képviselők által beterjesztett, majd az egész parlament által majdnem egyhangúlag elfogadott 

új módit bármiféle tudományos kutatási eredmény alátámasztja. Ez a dolog pont fordítva van. 

Tudományos kutatási eredmény az ellenkezőjét támasztja alá. Még egyszer mondom: az erőt 

tudomásul veszem. 

A másik, a szegregáció. Valóban jó lenne, ha a pedagógiának lenne egy olyan 

nómenklatúrája, lenne egy olyan – hogy is mondjam csak – tiszta fogalomrendszere, amikor 

egyformán tudunk beszélni, az egyes fogalmakat egyformán tudjuk használni. Az 

esélyegyenlőtlenség fogalmai körül valóban vannak olyan problémák, hogy nem mindig 

ugyanazt értjük a szó alatt. De azért azt meg lehet mondani, hogy a szegregáció szegregáció, 

és abban, ha lehet ennyire szélsőségesen fogalmazni, bizony, benne van az apartheid. Benne 
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van, és ez ma létezik Magyarországon. Tehát amikor egy iskolában cigányosztályt hoznak 

létre, ez még nem apartheid. De amikor ezt a cigányosztályt elteszik a rosszabb épületbe, az 

iskola régebbi és düledező épületébe, erre nagyon sok példa van ma Magyarországon, vannak 

felmérések, amelyek azt mutatják, hogy ez sok helyen így van, akkor az apartheid. Persze, 

nemcsak cigányosztályokról kellene beszélni, hanem természetesen olyan osztályról is, ahol 

lehet, hogy nincs is cigánygyerek, de csupa nagyon szegény gyerek, hátrányos helyzetű gyerek 

van, amikor ők kapják a leggyengébb tanító nénit, akinek még van négy éve a nyugdíjig és 

mindenki tudja, hogy valójában nem sokat fog tudni kezdeni ezekkel a gyerekekkel, akkor az 

apartheid. És ezt napestig sorolhatnám, hogy mi minden van még Magyarországon. Ezt hívjuk 

szegregációnak. Ez szerintem egyértelmű, ezen olyan sokat nem érdemes filozofálni, ez így 

van, akár erős, akár nem erős a dolog. 

 

ELNÖK: Szabados úr! 

 

DR. SZABADOS LAJOS: Szó szót követ. Amikor az elnökünk megkapta az új 

minisztertől az elismerést, akkor néhány mondatot fűzött hozzá, és ezek közül az ragadott 

meg engem, hogy bizonyos szempontból nem egységes az az OKNT, amit az elnök vezet. Jól 

emlékszem, ugye? 

Én, ha szabad értelmeznem, nem úgy értelmezem, hogy nem egyféle pártokhoz 

tartozunk, hanem én úgy értelmezem, hogy ez a megosztottság akkor jelentkezik, hogy sok 

mindenben nem értünk egyet, mint szakemberek. Ez a lényege ennek.  

István gondolatai késztettek arra, hogy megint szóljak. Szerintem, és ez az én 

magánvéleményem, három fogalom neveléstudomány-idegen és nem tudom elfogadni: ez az 

integráció, a szegregáció és a kompetencia. Nem azért idegen, mert nem tanultam, mert annak 

idején erre nem tanítottak bennünket, hanem azért, mert nem tudom elhelyezni, és ebben 

egyezünk Závodszky Gézával, hogy az nem szegregáció, amiről itt általában ti beszéltek. 

Hogy van ilyen? 

Hadd mondjam el, hogy amikor én iskolaigazgató lettem, akkor nem találtam meg egy 

osztályt az iskolaépületen belül. Akkor még nem pályáztunk, akkor még odatették az embert – 

biztosan ismerik ezt a rendszert -, és megkérdeztem a már előtte is ott tanító helyettesemtől, 

hogy Erzsike, nem találom az 1/B osztályt. Hol van? Ez az 1/B osztály a kisegítő iskolában, a 

cigányiskolában volt. Ezek után én, az úgynevezett elit iskolában, az ének-zene tagozatú 

iskolába behoztam az 1/B osztályt. István már tudja, hogy nem volt sikerem. De én egyet 

tudok állítani, hogy együtt kell őket tanítani, de nem erőszakoltan, nem politikai évekből, és 

én ezt nem nevezem integrációnak, mert természetesnek tartom, hogy akik egy közösséghez 

tartoznak és egy iskolakörzetben vannak, azokat kötelességünk megtanítani.  

Ezekről lenne jó beszélgetni, hátha egy kicsit te is meg tudnál engem győzni, hátha egy 

kicsit én is téged, lehet, hogy előbbre menne a tudomány. Köszönöm. 

 

DR. PENTELÉNYI PÁL: Karlovitz János megfogalmazta a célt, az ideát, amivel azt 

hiszem, mindannyian egyetértünk, hogy egyetlenegy tanulót sem szabad elveszíteni. Ez az 

idea, ez a cél, ami felé törekszünk, és jóllehet tudjuk is, hogy az ideát elérni szinte lehetetlen, 

de efelé törekszünk. Akkor, amikor ezt a célt el akarjuk érni, akkor két dolog jut az eszembe. 

Az egyik az, hogy ezt a célt csak lépésről-lépésre lehet elérni, tehát akkor, amikor egy 

lépcsőt megfogalmazunk, hogy mi a közvetlen célunk, akkor azt lehet sokallni vagy 

kicsinyelni, de abban nem lehet vita közöttünk, hogy ezt a célt elérni csak lépések 

megtételével lehet. Ez az egyik gondolat, ami felmerült bennem. 

A másik pedig az, hogy a cél eléréséhez nagyon sok út vezethet, és akkor, amikor 

tanárokról van szó, tehát mindenki tudja, hogy egyedül üdvözítő módszer nincsen, egyedül 
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lehetséges, bejárható utat nagyképűség lenne kijelölni, hogy melyik az igaz. Akkor, amikor 

módszerekről vagy lehetséges utakról van szó, akkor nem tartom szerencsésnek, amikor 

mesterségesen kiélezünk egymással ellentétes lehetőségeket, legyen az a buktatás vagy nem 

buktatás, szegregáció vagy integráció, vagy bármilyen más olyan dolog, amit kiélezünk. Ezek 

olyan részletkérdések, amelyeknek a kiélezése mesterkélt, és azt a téves benyomást teheti 

valakire, hogy létezik egyedül üdvözítő út ahhoz a célhoz, amit egyikünk sem vitat. 

Köszönöm szépen. 

 

ELNÖK: Én is köszönöm. További hozzászólás? Barlai Kati! 

 

BARLAI RÓBERTNÉ: Annyit ehhez az integrációhoz, hogy az volt a baj az elmúlt 

években, hogy ezt statisztikai adatokhoz kötötték, hogy nem tudom, hány százalék, hogy 

akkor integrált egy iskola, ha nem tudom, hány százalék a halmozottan hátrányos helyzetű 

tanulók aránya. Tehát ilyet nem lehet. Azt érzem, hogy sokkal rugalmasabb kellene hogy 

legyen az egész iskolarendszer. Tehát ha valamilyen átalakításba itt belefogunk, akkor erre 

volna szükség. Itt mindannyian nagy tapasztalatokkal rendelkezünk, húsz évig voltam 

iskolaigazgató, és mi odáig jutottunk el, hogy az SNI-s gyerekek vagy a tanulási zavarral, 

magatartászavarral küzdő gyerekek normál osztályban bent voltak, és bizonyos órákról 

kivettük őket és nem délután fejlesztettük, hanem olyan külön foglalkozást kaptak, ami az ő 

gyengeségük volt, amivel tudtunk segíteni, és aztán visszamentek, de testnevelés órán együtt 

tudtak lenni. Tehát hogy egyszerűen nagyon sok jó megoldás lehetséges, és változatosan kell 

ezt megoldani, de az iskoláknál ezt középpontba kell állítani, hogy gondolkozzanak. 

Én azt látom, nagyon sok iskolában jártam, hogy nem elég kreatívak a tantestületek 

vagy úgy érzik, hogy nincs mozgásterük ebben, hogy kitaláljanak ilyen jobb megoldásokat. De 

nem ezt akartam mondani, hanem azt, hogy nyilván készül majd egy részletesebb intézkedési 

terv, és én is egyetértek, hogy előremutatónak kellene lennie, de az általános iskola 

megerősítése nagyon fontos lenne. Tudniillik minden szakképző intézményben azt az indokot 

mondják, de talán még a gimnáziumokban is, hogy az általános iskolából nem úgy jönnek ki a 

gyerekek, hogy megértik, amit olvasnak, vagy arról tudnak valamit mondani, vagy a 

kérdésekre tudnak válaszolni. (Megérkezik az ülésre dr. Vekerdy Tamás.) 

Tehát az általános iskola megerősítése, és azt gondolom, hogy a nemzeti alaptanterv 

átdolgozásának itt lehetne jelentősége, hogy világosan lássák a tanárok, hogy mi az, amit 

tudniuk kell ahhoz, hogy tovább tudjanak haladni, mert most nagyon bizonytalanok a tanárok 

abban a jelenlegi nemzeti alaptantervben, meg nem is ismerik, megmondom őszintén, ezt a 

jelenlegi nemzeti alaptantervet, hanem tankönyvből tanítanak. Tehát ezért is van nagy 

jelentősége a tankönyveknek. De mindenki a saját szakállára igyekszik ezt, azt, amazt 

beletenni a hivatalos helyi tantervbe is. Tehát hogy az általános iskolák megerősítése és az a 

bizonyos külső intézményértékelés, ami tervbe van véve, ez is nagyon sokat segíthetne abban, 

hogy olyan minőségben jöjjenek ki a gyerekek az általános iskolából, hogy egyszerűen 

tudjanak mit kezdeni egy kilencedik évfolyamban, ahová kerülnek, értsék, hogy ott mi folyik. 

Tehát annyi minden idekapcsolható, bocsánat, csak azt akartam mondani, szinte 

minden szálon idejutunk, hogy akkor tudunk ezen segíteni, ha ezt meg azt meg amazt tesszük. 

Köszönöm szépen. 

 

ELNÖK: Hadházy Tibor! 

 

DR. HADHÁZY TIBOR: Én nagyon rövid leszek, csak ahhoz az úgymond 

fogalomértelmezési vitához szeretnék egy apró megjegyzést tenni, ami az előző 

hozzászólásokban már elkezdődött vagy elhangzott. Egy kicsit el is kanyarodva talán, bár nem 
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az én hozzászólásom, az ahhoz szervesen fog kapcsolódni, csak egy kicsit elkanyarodtunk már 

az eredeti napirendtől. 

Én roppant veszélyesnek tartom, hogy ha egy tudomány nem a saját fogalomrendszerét 

használja. Mondok rá példát. A koherencia fizikai fogalom. Az integráció matematikai 

fogalom. A magyarosok használják a parabolikus ívet, megkérdeztem egyszer, hogy mit 

jelent, azt se tudják, hogy mit jelent. Tehát attól még nem lesz, lehet, hogy ez nehezebben 

érthetővé tesz dolgokat, de minden tudománynak, így a pedagógiának, a pszichológiának is a 

saját fogalomrendszerét kell használni, és akkor nem lesz egymás mellett félreértés vagy 

elbeszélés. Köszönöm. 

 

ELNÖK: Karlovitz úr! 

 

DR. KARLOVITZ JÁNOS: Abból indulok ki, hogy mikor kezdődik a lemorzsolódás. 

Nem akkor, amikor a gyerek kimarad, hanem akkor, amikor ott ül és sikertelensége van, 

amikor nem érti, amikor nem tudja a saját képességét ott gyakorolni. Ezért egyetlen 

javaslatom, mondatom van, de ezt majd gyakran elmondom, hogy amikor a nemzeti 

alaptanterv készül, arra is gondoljunk, hogy ne csak a tananyagokat, hanem a tananyagon 

kívüli tevékenységi formákat is próbáljuk minél változatosabban bevinni az iskolába. Ahol 

eltűnt teljesen a gyakorlati foglalkozás, a munkatevékenység, ahol csak az elméleti tanulás 

marad jóformán, a sport, a játék, a szabadidős tevékenység, a kirándulás, ami még van, de 

csökkentett formában, mert mindig anyagi okok miatt ezek csökkentek. Aztán a karitatív 

tevékenység, amit most hallottunk, de még nem ment be az iskolákba, ami ugyancsak egyes 

gyerekeknek létfontosságú sikert ad. De egyáltalán mondom: ez a gyakorlati munka, mert nem 

ott kezdődik a dolog, amikor a szakmunkásképzőben nem kap erről, hanem ott, hogy már az 

általános iskolában ez bizonyos gyerekrétegnek nagy sikert jelentene, illetve minden 

gyereknek szüksége van ezekre a tevékenységi formákra is. Tehát a tevékenységi formák 

gazdagságát próbáljuk visszahozni az iskolába. 

 

ELNÖK: Van-e még hozzászólás? (Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor önnek adom meg a 

szót. Nem azzal a reménnyel, hogy ön ezt a szerteágazó vagy hogy mondjam: nem azzal az 

aljas szándékkal, hogy azt kérjem, hogy erre a szerteágazó oktatáspolitikai koncepció 

kavalkádra, aminek itt most fültanúi voltunk, válaszoljon, hanem amire úgy érzi, hogy a 

felkészültsége és az anyaghoz tartozó tematikai vonzódás lehetővé teszi. Parancsoljon! 

 

ORBÁN ANIKÓ: Köszönöm szépen. Az én felhatalmazásom az anyaggal kapcsolatos 

észrevételekre, illetve kérdésekre vonatkozik, úgyhogy köszönöm, maradnék ennél. Tehát ami 

a 10 százalékos vállalást illeti: mi a 10 százalékot vállaltuk. Az uniós javaslat Magyarország 

számára 7,5-8 százalék volt. Én is maximálisan egyetértek azzal, ami itt elhangzott, hogy 

egyrészt arra kell törekedni, hogy egy gyermeket se veszítsen el a közoktatás, ez nyilvánvaló, 

másfelől ami szintén elhangzott, igen, ezt lépésekben lehet elérni. Azt is látni kell, hogy ez 

sok más témához hasonlóan szintén egy komplex megoldási stratégiát igényel. Tehát ahogy itt 

az anyagban is benne van, és ahogyan mi azt az ezzel kapcsolatos egyeztetések során is 

próbáltuk jelezni, ez különböző területeknek az együttműködésén és az együttes 

problémamegoldó készségén is múlik. Tehát ugyanúgy, ahogy a szegénység elleni 

stratégiához, illetve a foglalkoztathatósági stratégiához is kapcsolódik, illetve egymással 

összefüggő intézkedésekről van szó. 

Azt szeretném még megemlíteni, hogy ez az anyag egy kivonat. Tehát azok az 

intézkedések, amelyek itt szerepelnek, azok nyilvánvalóan egy bővebb, kifejtettebb verzióban 

is a későbbiek folyamán rendelkezésre fognak állni. Ennek az anyagnak a kormány elé 
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terjesztésének, illetve a későbbiek során az Unióval való egyeztetésnek van egy ütemterve. 

Jelenleg ebben a fázisban állunk, hogy egy ilyen kivonatolt, egy rövidebb anyag áll 

rendelkezésre. Az intézkedések között egyébként a Dobbantó is nevesítve van, tehát 

megjelent, tőlünk azt kérték, hogy akkor amilyen konkrétsággal tudjuk, úgy próbáljuk meg 

ezeket az intézkedési csomagokat megjeleníteni. Tehát például a Dobbantó is szerepel benne. 

Én nyilvánvalóan továbbítani fogom az észrevételeket, amelyek itt elhangzottak, és amelyek 

többek között arra irányultak, hogy akkor új intézkedések, illetve a koncepció jelenjen meg 

ennek a célkitűzésnek, illetve ennek a stratégiának a kapcsán is. Köszönöm szépen. 

 

ELNÖK: Én is köszönöm. A napirendi pont tárgyalását lezárom. Tíz perc szünetet 

tartunk. 

 

(Szünet: 11.20 – 11.30 óráig.) 

 

ELNÖK: Kérem, foglaljanak helyet, folytatjuk az ülést. Tisztelettel köszöntöm a 

következő napirendi pont előadóit, és felkérem, vezessék fel a művészetoktatással kapcsolatos 

napirend vitáját. 

 

DR. VARGA MÁRIA BEÁTA: Köszönjük szépen. Jó napot kívánok! Tisztelettel 

köszöntöm a Tanács tagjait. Nagyon röviden beszélnék a jogszabály megjelenésének a 

körülményeiről, előzményeiről, és utána át fogom adni a szót a téma szakértőjének, dr. Hobaj 

Tünde kolléganőmnek. 

Az alapfokú művészetoktatás követelményeit és tantervi programját szabályozó 

miniszteri rendelet 12 éves. Tehát kialakulhattak már bizonyos tapasztalatok, amelyek 

indokolhatják, hogy újra áttekintésre kerüljön. 

A szakmai szervezetek kezdeményezték a jogszabály felülvizsgálatát, és a szakmai 

szervezetek által felkért szakértők dolgozták ki ezt a nem rövid anyagot. Azt még 

elmondanám, hogy széles körű társadalmi vitán vett részt ez az előterjesztés, amely 2010. 

május 5-től június 30-áig tartott. Ez az új tartalmi szabályozás terveink szerint felmenő 

rendszerben, a 2011-12. tanévtől kerül bevezetésre, és természetesen az ezt megelőző, 

illetőleg folyamatban lévő tanulmányok kifutó rendszerben befejezhetők lesznek. Köszönöm 

szépen. Átadom a szót kolléganőmnek. 

 

DR. HOBAJ TÜNDE: Tisztelettel köszöntöm én is az Országos Köznevelési Tanács 

megjelent és távol lévő tagjait is. Az alapfokú művészetoktatási intézmények 

alapdokumentumának a módosítására került sor. Köztudott, hogy 1998-ban a Közlönyben 

kifejezetten a rendelettel a követelmény került kihirdetésre, és a rendelet 3. §-a alapján a 

miniszter külön kiadványban, könyv formájában jelentette meg a részletes tananyagot 

tartalmazó tantervi programot. Ez tulajdonképpen nem volt túlzottan összhangban a 

közoktatásról szóló törvény tartalmi szabályozóival, illetve rendelkezésével, hiszen ez egy 

egységes dokumentum. Tehát a felülvizsgálat során törekedtünk kifejezetten a jogszabályi 

környezettel történő összehangolására, és természetesen a 12 év gyakorlati tapasztalatait 

feldolgozva, olyan strukturális és tartalmi fejlesztésen esett át ez a dokumentum, amely 

természetesen figyelembe vette a szakmai elvárást, illetve a társadalmi elvárásokat is, és a 

nemzetközi korszerű trendeket, fogalomrendszereket pontosítottuk ebben a dokumentumban. 

Tehát a mostani közel 1800 oldal egy egységes dokumentum, tehát a két korábbi 

elválasztott dokumentumot egységesíti, és mindamellett, hogy művészeti ágakon belül is elég 

heterogén volt az anyag, most a művészeti ágak között is megpróbáltunk egy nagyon egységes 

struktúrát kialakítani, egy koncepció készült az anyag átdolgozását megelőzően, amelyet mind 
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a négy szakmai szervezet delegáltjai, képviselői elfogadtak. Hosszas szakmai vita után 

természetesen, de így mindenki megelégedésére került tulajdonképpen ez a jogszabályi 

struktúra kialakításra, felépítésre. 

Ezzel az egységesítéssel elkerültük a korábban kiadott két dokumentum bizonyos 

fejezeteinek az ismétlését is. Céljaink szerint sokkal áttekinthetőbb volt, illetve hogy a 

társadalmi egyeztetés alapján visszajött jelzések szerint is áttekinthetőbbé vált, és nagyon 

üdvözölték a fejlesztéseket is. Nagyon röviden ennyit szerettem volna elmondani, és inkább 

átadnám a szót önöknek, és várjuk a kérdéseket. 

 

ELNÖK: Kérdések? (Nincs jelzés.) Kérdésem még a vélemény előtt, hogy egy nagyon 

terjedelmes anyaggal kapcsolatban nyilván egy sor kérdést tehetnénk fel, ha ismernénk. Tehát 

én most az előtt a dilemma előtt állok, hogy tulajdonképpen ezzel az általunk nem ismert 

anyaggal kapcsolatban, vagy pedig a bevezetés eljárásrendjével kapcsolatban kell-e kérdéseket 

feltenni.  

 

KOSINSZKY ZSUZSANNA: Elnök úr, elnézést, elektronikusan megküldtem a 

rendelettervezetre vonatkozót, tehát amit most kiosztottam, ezt a részt is mindenkinek, de 

tömörített fájlban megkapta mindenki a teljes anyagot. Muszáj volt ilyen formátumban 

megküldeni, mert 1800 oldal. 

 

ELNÖK: Akkor bocsánat, a kérdés sztornó, el vagyok vágva a világtól, mert az UPC 

bejelentette, hogy nem működik. 

 

GÖRBE LÁSZLÓ: Van egy kérdésem, hogy ezt a kerettantervi bizottság látta-e, mert 

úgy gondolom, hogy nekünk úgy kellene véleményezni, hogy akinek ezeket a programokat 

bírálni és szakérteni kellene, azok látnák és utána azt mondanák, hogy kérem, ajánljuk a 

Köznevelési Tanácsnak, és mi bólintunk rá, hiszen azért tartunk fenn egy ilyen bizottságot. 

 

DR. SZEBEDY TAS: Az OKNT működtet egy kerettantervi bizottságot, és a bizottság 

a benyújtott akár minisztériumi, akár kívülről kapott tanterveket szakértőkkel vizsgáltatja. Én 

tagja vagyok a jelenlévők közül, talán egyedül ennek a bizottságnak, idén még nem tudtunk 

ezzel foglalkozni, de idén még nem is volt bizottsági ülés. Tehát az első ülésünk még nem volt 

meg szeptember óta. 

 

DR. KAPOSI JÓZSEF: Én kérdést tennék fel, mint új ember. Van ez a második 

egyeztetési lap. Ez most mit jelent? Hogy ezeknek lesz még ezután megküldve, vagy már 

megtörtént az egyeztetés? Itt nálam nincs semmilyen jelzés, hogy egyetért-e, vagy nem ért 

vele egyet. Azt gondolom, hogy ez egy kérdés számomra. 

 

DR. HOBAJ TÜNDE: Mint az előterjesztés is tartalmazza, az államigazgatási 

egyeztetés keretén belül, illetve azzal párhuzamosan kerül egyeztetésre a két Tanáccsal, tehát 

a Közoktatás-politikai Tanáccsal és az Országos Köznevelési Tanáccsal. Az államigazgatási 

egyeztetése megtörtént. A szaktárcáktól a vélemény bejött. Nagyon pozitív, egyetértő 

véleményeket kaptunk. Az internetre feltettük, illetve az Oktatási Minisztérium honlapjára is, 

és 7 darab állampolgári észrevétel is érkezett. Tehát arra reagálunk, de összességében azt 

tudom mondani, hogy 99 százalékban egyetértenek, elfogadják. Tehát minden szaktárca 

megküldte a véleményét, a társadalmi szervezetek megkapták, és végül is itt van ez az 

összesítő lap, hogy ha esetleg érdekes vagy kívánják, akkor elmondhatom konkrétan, hogy 

hogyan alakult ez az egyeztetés. 
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UZSALYNÉ DR. PÉCSI RITA: Inkább csak kérdésem volna ehhez kapcsolódóan, 

hogy a tanterven és a követelményeken kívül a csoportlétszámok, a tanárok képzése, tehát 

egyáltalán képzettségi szintje, a tandíjmentesség, ilyesmi kérdések nem tartoznak most ugye, 

ide, mert ahhoz volna külön kérdésem. 

 

DR. HOBAJ TÜNDE: Nem, ez teljesen egy szakmai dokumentum, semmiféle 

oktatásszervezési szabályt nem tartalmaz, azt nem érinti. Tehát a közoktatásról szóló 

törvényben lévő szabályok mérvadóak, mi azt vettük, a hatályos törvényi rendelkezést 

figyelembe, és természetesen azokhoz az óraszámokhoz és csoportlétszámokhoz lett igazítva a 

tartalmi szabályozó is. 

 

UZSALYNÉ DR. PÉCSI RITA: Akkor csak egy pici kérdés, hogy a választható 

tárgyak között a magánének miért nincs benne? 

 

DR. HOBAJ TÜNDE: A magánének ugyanolyan főtárgy, mint az összes többi 

zeneművészeti ág… 

 

UZSALYNÉ DR. PÉCSI RITA: De főtárgy egy hangszer is, miért nem lehet 

választható? 

 

DR. HOBAJ TÜNDE: Nem választható, mert főtárgy. 

 

UZSALYNÉ DR. PÉCSI RITA: De miért nem lehet választható? 

 

DR. HOBAJ TÜNDE: Hogy miért nem lehet választani mondjuk egy hangszeres… 

mert általában akkor az két tanszak, tehát a követelménye olyan felépítésű, mint az összes 

többi fő tanszaknak, és általában aki választja, természetesen lehet több tanszakos is egy 

tanuló, akkor ő két tanszakos. 

 

UZSALYNÉ DR. PÉCSI RITA: De minden hangszer lehet választható, akkor hogy-

hogy a magánének, ami majdnem olyan, mint egy hangszer, nem lehet? Én csak gondolom, 

hogy kimaradt, mert nincsen logikája. Ha belegondolunk, nincsen logikája. 

 

DR. HOBAJ TÜNDE: Azért van logikája, mert köztudott, hogy a magánéneket egy 

bizonyos kor után kezdenek, 18 éves kor után általában. Jó, mindenképpen meg fogjuk ezt 

nézni a szakmai területtel, meg fogom beszélni szakmailag az illetékesekkel. 

 

DR. SZEBEDY TAS: Egy ügyrendi javaslatom lenne. Ugyan a tantervek 

jóváhagyásával kapcsolatban valóban az OKNT-nek van jogköre, és az OKNT elé kerülnek 

ezek a dokumentumok, de a megszokott sorrend a szakmai bizottságoknak az előzetes 

kontrolljával működött eddig. Szerintem ez az ezervalahány oldalas anyag, én is tegnap este 

kaptam meg, és elkezdtem lelkesen nézegetni, de nem tudtam teljesen végigolvasni, 

feltételezem, hogy akik a kerettantervi bizottságban nincsenek benne, ők ritkábban vesznek 

részt ilyen eljárásban, amit mi szakértők segítségével teszünk. Nem tudom, hogy egyáltalán 

megvolt-e ennek a szakértői vizsgálata, és annak az eredményessége, tudomásom szerint 

minden egyes tantervnek, akár miniszteri, akár nem miniszteri előterjesztésben, eddig 

legalábbis a törvény szerint úgy volt, hogy szakértői vizsgálat alapján kellett megtörténnie.  
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Az ügyrendi javaslatom az lenne, hogy ne tárgyaljuk ezt meg egyszer úgy, hogy 

készületlenek vagyunk, és aztán esetleg még egyszer, amikor ezt a tantervi bizottság is meg 

tudja fogalmazni, hanem javaslom azt, hogy először a kerettantervi bizottság kapja meg. 

Trencsényi úrnak elküldjük, ő kitűz egy ülést, ott a szükséges módon az előkészítése 

megtörténik, és akkor a kerettantervi bizottság javaslatával, véleményével felvértezve, esetleg 

egy kicsit több időt is hagyva ennek a megismerésére, tudnánk az OKNT véleményét 

megfogalmazni. Tehát ez egy ügyrendi jellegű javaslat. 

 

ELNÖK: Ha jól értem, ez úgy hangzik lerövidítve, hogy ennek a napirendnek a 

tárgyalását napoljuk el, az egész anyag kerüljön előzőleg a kerettantervi bizottság elé, és majd 

a kerettantervi bizottság véleményének ismeretében és előterjesztésében foglalkozzunk ezzel a 

témával. (Dr. Szebedy Tas: Igen.) Aki ezzel az összegzéssel egyetért, kérem, tegye fel a kezét! 

(Szavazás.) 

 

KOSINSZKY ZSUZSANNA: Elnézést, elnök úr, még az előadónak lenne egy 

kiegészítése. 

 

ELNÖK: Jó, mi ezzel egyetértettünk. Volt-e ellenszavazat? (Nincs jelzés.) 

Tartózkodás? (Szavazás.) 1 tartózkodás. 

 

DR. HOBAJ TÜNDE: Természetesen a döntés függvényében semmilyen akadálya 

nincs annak, hogy a kerettantervi bizottság is alaposan áttanulmányozza az anyagot, de 

szeretném megjegyezni, hogy Trencsényi László úr, miután nem tudott itt lenni, átnézte az 

anyagot, és idéznék az e-mailjéből, amit írásban megküldött: „Elismeréssel adózom a 

kidolgozó munkának. Nem emelek tartalmi kifogást.” Elvárom, hogy az előterjesztő világosan 

különböztesse meg a tananyagot A) a NAT-szerinti közoktatásba foglalt hasonló műveltségi 

területekben közvetített tartalmaktól B) a művészeti szakképzésben érvényre jutó tartalmaktól. 

Talán valahol az előterjesztésben érdemes megtenni, az  elemzés mindenképpen elvégzendő 

feladat” 

Tehát tulajdonképpen ő megnézte. Bár az volt a kérése, hogy az előterjesztő 

szövegrészben, tehát nem a kihirdetésre kerülő anyaghoz és nem a rendelethez kapcsolódóan, 

hanem az előterjesztő szövegrészhez annyit kért az előterjesztőtől, hogy a nemzeti alaptanterv 

közoktatásban foglalt hasonló műveltségi területének közvetített tartalmáról, illetve ennek az 

anyagnak az összehasonlító elemzését végezzük el. Ez természetesen megbeszélés tárgya, 

tehát egészen más tantárgyak vannak. Tehát az ének-zene tantárggyal összehasonlítani a 

hegedűt, a zongorát, a brácsát, stb., elég nehézkes. Ugyanúgy a táncművészeti ágnál is balettet 

sem tanít az általános iskola, és a NAT sem tartalmaz ilyen tantárgyakat. A műveltségi terület 

eléggé tág, de természetesen ezt az összehasonlító elemzést, egy kicsit pontosítva az elvárást, 

meg fogjuk tenni. De a lényeges mondat, hogy semmilyen kifogás a tartalom ellen nincs. 

 

DR. SZEBEDY TAS: Egy újabb ügyrendi észrevételem van. Ez egy eléggé szokatlan 

megoldás lenne, hogy ha az OKNT által felállított bizottságok vezetői a bizottságok 

megkérdezése és részvétele nélkül nyilatkozhatnának, mert akkor nem lenne szükség 

bizottságra. Akkor Trencsényi úr lenne a kerettantervi bizottság. Ha ilyen megoldást javasol 

az OKNT és a többség elfogadja, én nem kifogásolom, de a jelen rendszerben ez eléggé 

rendszeridegen ötlet. 

Tehát akkor tudom megérteni, ha valami olyan imperatívusz van, ami miatt lehetetlen 

kivárni a megfelelő eljárásrendeket. Tehát ez olyan, mintha a miniszterelnök úr a parlament 

nélkül, mint a kétharmados többség által felhatalmazott személy, döntene a parlament 
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ügyeiben. Azért ez nem egészen érthető. Úgyhogy én változatlanul javaslom azt, amit úgy tűnt 

számomra, hogy az OKNT többsége jónak tart, hogy először a kerettantervi bizottság, mint 

erre szakavatott bizottság tegye meg. Nem állítom, hogy nem ugyanez lesz a véleménye a 

bizottságnak, hogy gratulálunk és ez egy fantasztikus munka, de jelen pillanatban nem 

vagyunk abban a helyzetben, hogy ezt itt a bizottság összehívása nélkül ezt meg tudnánk 

előlegezni. 

Az elnök úr szavaival: elég sok olyan kerettantervi bizottsági ülésen voltam, ahol elég 

hosszas vita alakult ki egy-egy témakörben, és furcsa lett volna, ha az elnök úr nyilatkozott 

volna egy véleménnyel az ott lévő 6 vagy 7 tag helyett. 

 

ELNÖK: Csak a pontosítás kedvéért: megtenné, hogy felolvassa még egyszer 

Trencsényi László szövegét? Mert ha jól értettem, nem azt mondta Trencsényi László, hogy a 

bizottság nevében mondja. (Dr. Závodszky Géza: OKNT-tag minőségében mondta.) Így van, ő 

a személyes véleményét mondta, tehát nem vindikálta magának azt a jogot, hogy a bizottság 

nevében nyilatkozzon. 

 

DR. HOBAJ TÜNDE: Ő OKNT-tagként tette ezt. 

 

ELNÖK: Ehhez mindegyikünknek joga van, és nem emelődik ez bizottsági vélemény 

rangjára. 

 

DR. KARLOVITZ JÁNOS: Egy kérdésem azért lenne, hogy ez mennyire sürgős 

dolog, mert lehetséges, hogy nagyon sürgető. Tehát nem tudja-e esetleg az anyag kivárni a 

kerettantervi bizottságot. Enyhítő körülmény, hogy a kerettantervi bizottság tagjai 

többségükben itt ülnek. (Dr. Szebedy Tas: Egyedül vagyok.) Jó. 

Azért egy észrevételem van, hogy mintaszerű, ahogy különféle szakmai szervezeteket 

felsorol, hogy egyeztetnek velük. Tehát van pozitívuma ennek az előterjesztésnek, nyilván 

nem is tudták, hogy létezik egy ilyen kerettantervi bizottság. Most itt kiderült, de ettől 

függetlenül kérdezem ismét, hogy mennyire sürgős ez az ügy? 

 

DR. HOBAJ TÜNDE: Az ügyrend szerint tulajdonképpen október 15-én kellett volna 

kihirdetnünk, de miután az OKNT-en való napirendre tűzését is korábbi ülésre terveztük és 

akadályai merültek fel, ezért azt gondolom, hogy természetesen helyettes államtitkár úr fog 

ebben dönteni. Ha egy hónappal később kerül kihirdetésre, az nem jelent gondot. Mi úgy 

próbáltuk ennek a rendeletnek a közzétételét időpontban meghatározni, hogy legyen az 

intézményeknek elég ideje ahhoz, hogy a rendelet kihirdetését követően fel tudjanak készülni 

a következő tanévre, illetve módosítani tudják a pedagógiai programjukat. 

Azt gondolom, hogy még ha november 15-éig megjelenik, akkor még májusig talán 

elég idő áll rendelkezésre ahhoz, hogy ez megtörténjék az intézményi dokumentumokban. 

 

ELNÖK: Köszönöm. Szabados úr! 

 

DR. SZABADOS LAJOS: Trencsényi kollégának egy másik mondata, hogy 

megtörtént a nemzeti alaptantervvel való egyeztetés. 

 

DR. HOBAJ TÜNDE: Nem egyeztetés, hanem az összehasonlítás. 

 

DR. SZABADOS LAJOS: Igen. Az én hozzászólásom arra vonatkozik, hogy új 

nemzeti alaptanterv készül. Tehát a régivel szükségtelen összehasonlítani. Azt viszont 



 

 

22 

szükségesnek tartom, hogy akik az új nemzeti alaptantervet szerkesztik, készítik, azokkal 

azért érdemes lenne egyeztetni. Lehet, hogy itt van a fő ember ebben, de bocsánatot kérek, 

Józsikám, hogy neked egy kis plusz munkát mondok, de én ezt szükségesnek tartom. 

 

ELNÖK: Következőképpen szeretném akkor lezárni ezt a témát. Úgy gondolom, hogy 

nem állt fenn olyan sürgősség, amely ezt a fajta szakmai hitelességet, amit feltételezünk 

magunkról, fölöslegessé tenné ennek a kinyilvánítását. Tehát azt a kérdést teszem fel 

szavazásra, hogy ennek a napirendi pontnak a tárgyalásától most érdemben eltekintünk, és 

amint a kerettantervi bizottság véleményének ismeretében ezt napirendre tudjuk tűzni, akkor 

fogjuk tárgyalni. Ez a megfogalmazás, mint OKNT-határozat, akinek a részéről elfogadható, 

tegye fel a kezét! (Szavazás.) Egyhangú. 

Akkor ez lezárult. Nagyon köszönjük a megjelenést, és remélem, hogy megbántottság 

nélkül, lelkiismeretünk mércéjeként értékelik ezt.  

Az egyebek napirend tárgyalásának megkezdése előtt Zsuzsát felkérném egy 

ünnepélyes aktus levezénylésére. 

 

KOSINSZKY ZSUZSANNA: Nagyon röviden. Ezt a múltkori ülésen szerettük volna, 

hogy helyettes államtitkár úr tegye meg és ő adhassa át a miniszteri delegáltaknak a 

felkérőlevelet. Sajnos, ez időben csúszott, ezért most engem ért az a megtiszteltetés, hogy 

átadjam önöknek. (Kosinszky Zsuzsanna átadja a miniszteri delegáltaknak, Uzsalyné dr. Pécsi 

Ritának, dr. Pentelényi Pálnak és dr. Kaposi Józsefnek a felkérőlevelet. – Taps.) 

 

ELNÖK: Előttünk van az OKNT 2010. második félévi munkaterve és pontjaira 

vonatkozó javaslat. Előterjesztő nincs. 

 

KOSINSZKY ZSUZSANNA: Egyetlenegy mondat ehhez is. Előterjesztő nincs, 

merthogy ez a Nemzeti Erőforrás Minisztérium oktatási államtitkárságára vonatkozó 2010. évi 

második félévi munkatervből egy kivonat. Azok a pontok szerepelnek benne, amelyek a 

közoktatást érintik, illetve a közoktatásra vonatkoznak. Megpróbáltam ugyanígy havi 

bontásban kivenni azokat a jogszabálytervezeteket, amelyek ide fognak majd kerülni az 

Országos Köznevelési Tanács elé. 

Ebben az anyagban, illetve ebben a kivonatban természetesen nem szerepelnek azok a 

szakmai dokumentumok, illetve szakmai anyagok, amelyeket államtitkár asszony az előző 

ülésen jelzett, hogy majd, amikor olyan állapotba kerülnek ezek a szakmai koncepciók, ami a 

közoktatásra törvényre vonatkozik, a NAT-ra vonatkozik, az érettségivel kapcsolatos szakmai 

dokumentációk. Illetve most már kaptunk egy előzetes értesítést a felsőoktatási szakterülettől, 

hogy a felsőoktatási törvénynek az a bizonyos szakmai koncepciója is úgy tűnik, hogy 

novemberre, decemberre elkészül, amelyet szintén behozunk majd az OKNT testülete elé egy 

vitatásra. Tehát ezek az anyagok még nem szerepelnek ebben, hiszen nem tudtuk előre, hogy 

körülbelül milyen ütemezésben tudjuk majd hozni. Tehát ezek szigorúan csak a jogalkotási 

folyamatban szereplőkre vonatkoznak. Ennyi kiegészítésként. 

 

DR. KARLOVITZ JÁNOS: Nyilván ezek jók és örülök, hogy megtárgyaljuk, de 

vannak azért régebbi javaslataink, amelyek nem kerülnek a napirendre vagy pedig a 

programba. Én már nagyon régóta mondogatom, hogy egyszer csináljunk egy informális ülést, 

ahol megtárgyaljuk ezeket, a szegregációt, integrációt, hogy végre egyetértsünk, illetve tudjuk 

magunk között, mert ha leülnénk és megtárgyalnánk ezeket, biztos, hogy közös nevezőre 

tudnánk jutni. De így mindig eltérés van a fogalmakban. 
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A másik pedig: közeledik az év vége. Már nagyon régen csináltunk ilyen önértékelő, 

értékelő dolgot önmagunkról, és decemberben feltétlenül egy ilyen számadást kellene csinálni 

az OKNT munkájáról, tevékenységéről. Tehát javaslom, hogy ezt iktassuk be. 

Végül van egy konkrét javaslatom. Nemcsak kullogni kell az események után, hanem 

meg is előzhetjük. Készül az új nemzeti alaptanterv, közülünk is van, aki benne van ebben a 

brigádban, de többen nem vagyunk. Azt javaslom, hogy alakítsunk egy ad hoc bizottságot itt, 

ez úgyis esedékes lett volna, mert a NAT felülvizsgálata 2012-ben törvény szerint is 

bekövetkezik, de most például az új NAT jön még előbb. 

Tehát alakítsunk egy önkéntes ad hoc bizottságot, amelyik segít abban, hogy a NAT-ot 

már elege jó irányba tereljük, még csírájában, nem akkor, amikor késő, amikor már esetleg 

változtathatatlan, hanem mi tegyünk előre javaslatot. Én például mániákusan fogom mondani 

a tevékenységi formák bővítését, mert úgy érzem, hogy ez az egyoldalú intellektualizmus 

most már nemcsak 100 éve, hanem legalább 150 éve nyomja a magyar oktatást, és nem 

tudunk kiszabadulni belőle. 

Tehát rengeteg mondanivalónk lenne. Tudom is, hogy volnának, akik nagyon szívesen 

bekapcsolódnának ebbe a bizottságba, nekünk ehhez jogunk van, alakítsunk egy ilyen ad hoc 

bizottságot. 

 

ELNÖK: Kérem a véleményeket erről a javaslatról. Parancsolj! 

 

DR. SZABADOS LAJOS: Amit Zsuzsa előterjesztett, azok mondhatjuk úgy, hogy a 

minisztérium által az OKNT-nek javasolt napirendek, és engem az foglalkoztat, hogy és mi 

magunknak mit javasolunk? Tehát amit János mondott, úgy egészíteném ki, hogy most ne 

véglegesítsük, adjunk magunknak egy határidőt, aminek alapján Zsuzsának jelezzük, hogy ki, 

milyen napirendet javasolna, és a következő ülésen véglegesítsük ezt a mi 

munkaprogramunkat. 

 

ELNÖK: Szeretnék arra emlékeztetni, amit az oktatásért felelős államtitkár asszony 

mondott, amikor legutóbb itt volt. Számos kérdésben nincs eldöntött álláspont. Viták vannak, 

felsorolta, hogy milyen tempóban zajlanak az előkészületek, hajnaltól késő éjszakáig, 

különböző üléseken. Úgyhogy én azt tartanám ésszerűnek és racionálisnak, hogy ha egy olyan 

előterjesztést vitathatnánk, nem kétségbe vonva azon kötelezettségünket és jogunkat, hogy a 

magunk javaslatait letegyük az asztalra, amelyek már tükröznek valamiféle kikristályosodott, 

legalább javaslat szintjén kikristályosodott minisztériumi álláspontot. 

Szóval én kétlem, hogy nekünk az a dolgunk, hogy elébe menjünk a minisztérium 

koncepcionális elképzeléseinek. Itt nem egyszerűen arról van szó, hogy egy-egy részkérdést 

vitassunk meg. De amit mi tárgyalni szoktunk, azok valamilyen módon egy minisztériumi 

oktatásügyi koncepcióhoz kapcsolódó témák. 

Úgyhogy nekem itt kételyeim vannak ez ügyben, hogy mennyire szaladjunk előre, 

hozzunk-e létre egy ilyen ad hoc bizottságot, és hogy akkor az mivel foglalkozzék. Barlai 

Kati! 

 

BARLAI RÓBERTNÉ: Nekem egy javaslatom lesz, mert tudom, hogy több területen 

készülnek most ilyen hatástanulmányok, nagy, akár az integrációs pedagógiai rendszerről, ami 

egy több éves program európai uniós pályázat keretében, és így tovább. A pedagógus-

továbbképzési rendszerről a múltkor a PAT-ülésen fókuszcsoportos interjút készítettek 

velünk, tehát készül egy összefoglaló a rendszer eddigi működéséről, és nagyon jó lenne, ha 

ezeket megkapnánk. 
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Tehát például az elmúlt években ezek a nagy programok, akár európai uniós, akár nem, 

egyszerűen, ha elénk kerül mondjuk akár az új törvény, tehát az új elképzelések, akkor tudjuk 

azt, hogy az elmúlt időszakból mi az, ami jól működött, és mi az, ami nem, mert őszintén 

szólva az ember azért azt nem szeretné, hogy ami jól működik, ami érték képződött az elmúlt 

években, azt nyilván tovább kell vinni. De mi magunk is akkor tudunk hozzászólni, ha 

ismerjük, hogy ezek a különböző tanulmányok, amelyek mondom: részben európai uniós 

pályázat keretében készülnek, hogy ezeknek milyen eredménye lesz. Talán ezt mint OKNT-

tagok megkaphatjuk, és ehhez hozzáférhetnénk. Köszönöm szépen. 

 

DR. SZEBEDY TAS: Amit Barlai Kati mondott, ehhez szeretnék én is csatlakozni 

azzal a kiegészítéssel, hogy a korábbi időszakban ugyan ebbéli tapasztalatom inkább a 

Közoktatás-politikai Tanács tagságra tevődne, de egy előző néhány éves tapasztalat az volt, 

hogy a nagy országos kutatásoknak, jelentéseknek a tapasztalatait, akár az OFI, akár más 

bizottság tálalásában a Közoktatás-politikai Tanács és valószínűsítem, hogy az OKNT is 

megkapott. 

Az elmúlt néhány évben egy picit az volt az érzésem, hogy kifejezetten csak ez a 

rohamos törvénymódosítás figyelemmel kísérése kötötte le az OKNT teljes munkáját, és 

ebben egy kicsit elszakadtunk, a tudományos kutatásoknak, illetve az országban történő 

tanulmányoknak a látleleteit őrzik, amiről azt gondolom, hogy az objektivitást tudná segíteni. 

Pont a mai alkalommal Nahalka István említette, hogy bizonyos oktatásra is vonatkozó 

politikai döntések nem feltétlenül tükrözik a tudományos vizsgálatok következményeit vagy 

javaslatait. 

Én is támogatnám Katinak azt az ötletét, vagy megfogalmazott gondolatát, hogy azt az 

időt kifejezetten, ameddig egy ilyen várakozó álláspont van az új törvény, az új koncepció, a 

nemzeti alaptanterv megvizsgálására, azt egy ilyen, az elmúlt 4-5 év szakmai kutatásai, 

tapasztalatainak a megismerésével és erre felkérve az Oktatáskutatót vagy pedig ezeknek a 

kutatásoknak a felügyelőit, vezetőit az OKNT megismerhetné, és egy kicsit gondolkodhatna 

közösen rajta. Ez szerintem mindannyiunkat közelebb vihetne a véleményektől a tényalapú 

gondolkodáshoz. 

 

ELNÖK: Kaposi úr! 

 

DR. KAPOSI JÓZSEF: Egyrészt ehhez kapcsolódóan én javasolnám a titkárságnak, 

Zsuzsáéknak, hogy kérjék meg a háttérintézményektől, hogy melyek azok a kutatási 

eredmények, amelyeket az OKNT elé lehet hozni. Vonatkozhat ez az Oktatási Hivatalnak 

például a kompetenciaméréssel kapcsolatos és egyéb mérésekkel kapcsolatos dolgaira, vagy 

akár az OFI-ban elkészült háttéranyagokra, kutatásokra. Tehát azt gondolom, hogy ez egy 

olyan új terület vagy régi-új terület, ami fontos lenne az itteni testület szakmai rálátásának 

fejlesztésében. 

A másik megjegyzésem: itt a NAT-tantervek kapcsán, én nem tudom, ezért kérdezem, 

csak azt javasolnám, hogy lehet, hogy ezt az előbb említett kerettantervi bizottságot át kellene 

nevezni tantervi bizottságnak, mert … (Görbe László: Van külön albizottság.) Jó, bocsánat, 

még nem tudom, milyen bizottságok vannak. Teljesen mindegy. De valóban azt lehetségesnek 

gondolom, hogy előzetesen, ha lesznek olyan anyagok, amelyek ehhez kapcsolódnak, akkor 

egy előzetes tantervi bizottság, teljesen mindegy, hogy most milyen bizottságnak nevezzük, 

lehet akár Karlovitz János javaslata is, lehet egy ad hoc bizottság is, csak előzetesen tárgyalja 

meg, és mindenképpen úgy jöjjön ide, hogy már van egy előzetes szűrő ebben a dologban, 

tehát előzetes tájékozódás, nem jó a szűrő ebben a dologban, tehát előzetes tájékozódás.  
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SZAKÁCS MIHÁLYNÉ DR.: Nosztalgiázva gondolok a régi munkaterv-készítési 

tevékenységünkre, amikor elolvastam ezt a munkaterv-tervezetet, az jutott az eszembe, hogy 

valamikor azért mindenki leírta azokat a témákat vagy megfogalmazta azokat a javaslatokat, 

amelyeket az OKNT tevékenységével illőnek talált a következő fél évre. Valóban az előző 

hozzászólásokhoz kapcsolódva szeretném elmondani, hogy komolyan hiányérzetem van. 

Jogszabályokat mindig véleményeztünk, de hogy nincs önálló elképzelésünk arról, hogy az 

OKNT működésébe, kompetenciájába milyen fontos közoktatást érintő kérdések 

tartozhatnának. Tehát én nagyon jónak tartottam azt a módszert, amikor megkérdeztük 

egymástól, hogy ki, mit javasolna erre a félévre. 

Én most is így gondolom, hogy természetesen kötelességünk a törvény szerint is 

véleményezni a készülő jogszabályokat, de pontosan a mai nap tanulságaként meg kell 

fogalmaznunk, hogy vannak a Köznevelési Tanácsot foglalkoztató nagyon komoly szakmai 

kérdések. Azért ülünk itt ennyiféle területről, hogy hozzuk azokat az információkat, amelyek 

ma a közoktatás különböző szféráit foglalkoztatják, és valóban erre van a legkevesebb időnk, 

hogy az általunk hozott problémákról nem tudunk beszélgetni, pedig lehet, hogy itt nagyon 

bölcs gondolatok születhetnének, mint ahogy születtek most már az én lassan harmadik ciklust 

megélt időszakomban is. Tehát azt gondolom, hogy ki kell ezeket a témákat egészíteni vagy ki 

kellene egészíteni úgy, ahogy a kollégáim is említették, azokkal a minket is érdeklő, fontos 

témákkal, amelyek nélkül nem tudunk kompetensen hozzászólni majd akár a nemzeti 

alaptantervhez, akár a közoktatási törvényhez, vagy ne adj' isten, a felsőoktatási törvényhez 

sem. Ma csak egy apró szeletét vagy szegmensét érintettük itt a vita során ennek a fejlesztési 

programnak, és közben ott volt a szakképzés és a felsőoktatás viszonya, a szakképzés belső 

problémaköre, amivel tényleg érdemes lenne foglalkozni, nem vagyunk felkészülve, nem 

ismerjük igazán egymás véleményét ezekben a kérdésekben. 

Tehát tisztelettel javaslom, hogy vegyük elő az ötleteinket és az Országos Köznevelési 

Tanács funkcióját is tekintve, legyenek azért saját elképzeléseink is a munkatervünkhöz. 

Köszönöm szépen. 

 

ELNÖK: Nahalka István! 

 

DR. NAHALKA ISTVÁN: Én egy kis megfontoltságot javasolnék a féléves 

programmal kapcsolatban. Ma október 14-e van, a következő ülésünk négy hét múlva lesz, 

tehát az már a novemberi lesz. Arra ilyen jellegű, tehát amit most itt sokan felvetettek, tehát 

valami szélesebb, valami távlatosabb jellegű témát előkészíteni, én ezt már lehetetlennek 

tartom. Tehát a novemberire nem megy. Ha valamire megy, akkor az csak a decemberi lehet. 

Arra azért lehetne készülni. 

Én egyébként azt is látom, hogy akár ebben a mostani megbeszélésben is bőven 

merülhetnek fel olyan ötletek, amelyek már a következő félévi programról szólnak. Igaz, hogy 

ha Katinak igaza van, és szerintem is igaza van, akkor itt azért a minisztérium bőven el fog 

bennünket látni, nemcsak ilyen napi jogszabályokkal kapcsolatos véleménynyilvánítási 

feladattal, hanem bizony, nagy elvi kérdések jönnek: nemzeti alaptanterv, mondta Kati a 

továbbképzési rendszert. Tehát ezek azért olyanok lesznek, lehet, hogy jogszabály formájában 

fog megjelenni, de akkor is elvi kérdések lesznek, tehát ez nem egy ilyen - hogy is mondjam 

csak - egy favágó munka lesz az OKNT számára. 

Tehát azt mondom, hogy egyrészt egy picit kezdjünk el gondolkodni már a következő 

félévben, másrészt ha akarunk mondjuk a közeljövőben valamilyen fajsúlyos, hosszabb távon 

is fontos témát elővenni, akkor azt csak a decemberi ülésre tudjuk, vagy pedig a következő 

félévre természetesen, abban gondolkodhatunk. Egy ilyen javaslat tulajdonképpen már régóta 
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többször megfogalmazódik, ez pedig az esélyegyenlőtlenség probléma. Ez egy olyannak tűnik, 

amit érdemes lenne egyszer feldolgozni és komolyan, szakmailag utánanézni a dolgoknak. 

De csak ki kellene találni, hogy hogyan, tehát annak azért valami módszer kell, hogy ír 

valaki vagy valakik valamit, vagy csak úgy belemegyünk a vitába, vagy hogyan lesz? 

 

DR. VEKERDY TAMÁS: Ez egyrészt természetesen úgy van, ahogy Pista mondja, de 

én mélységesen egyetértek Maricával, és ennek volt egy kialakult rendje. Nevezetesen ez az 

volt, hogy az OKNT tagjai a maguk részéről összeírták, hogy mit javasolnak nem fél évre, 

hanem az egész évre. Ez, ami itt előttünk van, ez a minisztérium kérése és javaslata. Ez nem 

azt jelenti, hogy azon az ülésen másról nem beszélhetünk. Tehát nekünk kellene ugyanúgy 

elküldeni Zsuzsának, aki körözné, ahogy mindig is szoktuk, ki, mit javasol. Készülne egy 

összesített lista, amit Zsuzsa kiküld, és aztán utána itt tárgyalunk a listáról, majd pedig 

sorrendiséget állapítunk meg, ahogy ez mindig szokott lenni. Beérkezik 22 vagy 42 javaslat, 

és kiderül, hogy nyolcat fogunk tárgyalni az év során, mert nem fér bele több, vagy 12-t. És 

akkor a többi kiesik, az bennmarad és azt beosztjuk. 

Tehát csak egyszerűen annyit javaslok, hogy az eddigi működésnek megfelelően ezt 

most is csináljuk meg, szerintem már a novemberi ülésre előttünk lehet ez a lista, akkor erről 

beszélünk, döntünk, véglegezzük és működünk tovább. 

 

ELNÖK: Az az érzésem, hogy egyre közeledünk Karlovitz Jánosnak ahhoz a 

javaslatához, hogy egy ilyen kvázi informális találkozásra volna szükség, hiszen ha nem 

előkészített anyagok, előterjesztések alapján vitatkozunk, hanem ötletelünk és nyilván a saját 

ötleteink mögött vannak pedagógiai tapasztalatok és nemcsak rögeszmék, akkor ez egy 

kötetlenebb formájú együttlétet és beszélgetést jobban elvisel, mint amikor egy konkrét 

előterjesztés fölött kell vitatkozni. Tehát javaslom, hogy fontoljuk meg azt, amit Karlovitz úr 

mondott, hogy teremtsünk alkalmat arra, hogy körbeüljünk egy asztalt, a konyakról majd 

valaki gondoskodik. 

 

GÖRBE LÁSZLÓ: Az elmúlt ülésen arról beszéltünk a végén, amit most el is 

felejtünk egy kicsit, hogy a bizottságokat újra kellene gondolni, hogy a kiesett emberek 

következtében működőképesek legyenek. Erre tettünk javaslatot. Azt gondolom, hogy ezt 

tényleg vagy elő kellene készíteni vagy beszélni kellene róla. 

 

ELNÖK: Helyes. 

 

DR. VEKERDY TAMÁS: Csak annyi, hogy ennek megvolt a rendje. Valaki 

felkészült. Tehát valaki vállalta, hogy felvezeti a problémát. Nem úgy volt, hogy kitűztük az 

óvodát és elkezdtünk róla szabadon beszélgetni, hanem az volt, hogy valaki vagy valakik 

exponálják a témát és a problémákat. Ugyanígy kellene a jövőben is lennie. 

 

DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Bocsánat, én is ezt akartam mondani, de itt kétfelé 

beszélünk. Marica javaslata az volt, hogy legyenek javaslatok, Vekerdy Tamás is 

megerősítette, hogy ez így volt, és majd ha az OKNT eldönti, hogy mi az, ami fontos, akkor 

arra valakit felkérünk. Csak ezt akartam megerősíteni, mert az, hogy most ilyen vagy olyan 

bizottságok alakuljanak, az egy másik ügy. 

 

ELNÖK: Ha jól értem, itt azért két fázisról van szó. (Dr. Závodszky Géza: Két 

különböző dologról van szó.) Az egyik, hogy egy ötlethalmazból… 
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DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Egy közvélemény-kutatás, hogy mi volna fontos, arról 

születik egy lista, és a következő alkalommal meg lehet beszélni, hogy tényleg, mi a fontos, 

milyen sorrendben, és ha ez megtörténik, akkor lehet keresni hozzá előadót. 

 

DR. VEKERDY TAMÁS: Csak emlékeztetem magunkat, hogy szavaztunk. Úgy dőlt 

el, hogy a 25-ből melyik az első 8, amelyik a legtöbb szavazatot kapta. Ilyen egyszerű volt. 

 

ELNÖK: Akkor térjünk ehhez vissza. A novemberi ülésünkre reálisnak látjátok, hogy 

ezek a javaslatok beérkezzenek, és ez legyen a novemberi ülés témája? (Többen jelzik, hogy 

igen.) Jó. 

 

DR. VEKERDY TAMÁS: Nem a novemberi ülésünkre, hanem Zsuzsának meg 

kellene kapnia… 

 

ELNÖK: Zsuzsához elérkeznek ezek a javaslatok… (Dr. Szabados Lajos: Mikorra?) 

Egy héten belül. Tele van a fejünk ötletekkel. Akkor megkapjuk ezt a listát, és a novemberi 

ülésünkön tartjuk meg azt a beszélgetést, de szavazással végződő beszélgetést, hogy az 

ötlethalmazból mi legyen az, ami bekerül a következő, szerintem nem negyedévi, hanem a 

következő, legalább júniusig terjedő időszakban, a tanév végéig terjedő időszakban 

megvitatásra. Ez így elfogadható? (Többen jelzik, hogy igen.) Jó, akkor a bólogatásokat 

láttam. Ellenvélemény volt-e? (Nincs jelzés.) Akkor ez tehát egy határozat. Zsuzsa mondja a 

konkrét határidőt. 

 

KOSINSZKY ZSUZSANNA: Akkor azt javasolnám, hogy október 22-e vagy jövő hét 

péntek. Én akkor egy emlékeztető e-mailt fogok küldeni holnap vagy legkésőbb hétfőn 

minden OKNT-tagnak, hogy a témafelvetéseket, témajavaslatokat október 22-éig küldjék el, 

mert akkor lehet összesíteni és még ki lehet küldeni a novemberi ülésre. 

 

ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm a jelenlétet, az OKNT ülését bezárom. 

 

(Az ülés végének időpontja: 12 óra 20 perc) 

 

 

 

Dr. Loránd Ferenc 

a bizottság elnöke 
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Igazolás 

 

Igazolom, hogy az Országos Köznevelési Tanács 2010. október 14-én megtartott 

üléséről készített szó szerinti jegyzőkönyvet a mai napon a megbeszélt határidővel –sürgős 

határidő - elektronikus posta útján átvettem. 

 

Budapest, 2010. október 18. 


