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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 01 perc)

DR. SZENES GYÖRGY, az OKNT ügyvivő elnöke, az ülés levezető elnöke, a
továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt kívánok, tisztelettel köszöntöm az Országos Köznevelési
Tanács tagjait. Mai OKNT-ülésünkön a jelenlét arra enged következtetni – egy picit még várunk
–, hogy lehet, ma tudunk elnököt választani. Ebben a reményben, ebben a pozitív tudatban
nyitom meg ülésünket azzal, hogy szeretném az OKNT-t megkérni: a kiküldött napirendek
sorrendjén változtassunk, mert van, aki jelezte, hogy később érkezik. Ígérem, a mai ülés nem lesz
túl hosszú, legkésőbb egy órakor be tudjuk fejezni. (Dr. Szabados Lajos: Nem tiltakozunk. – Dr.
Mihály Ottó: Helyes!) 

Praktikus volna tehát, hogy az OKNT tisztségviselőinek megválasztását a harmadik
napirenddé tegyük, az első lenne a mostani második: a bizottságok megalakulásáról szóló
tájékoztató, a második lenne a mostani harmadik: az óvodai kompetenciafejlesztő programról
szóló állásfoglalás. Harmadikként pedig megkíséreljük a tisztségviselők megválasztását. 

Kérem kézfeltartással jelezni, ki az, aki ezzel egyetért. (Szavazás.) Köszönöm szépen, ez,
úgy látom, egyhangú. Van-e ellene valaki? (1) Tartózkodott-e valaki? (Nem.) Köszönöm szépen,
a megváltoztatott sorrend szerint kezdjük a napirendek tárgyalását.

Tisztelt Bizottság! Arról mindenkinek pontos képe van, hogy mely bizottságokra adott
felhatalmazást az OKNT, részben törvény által, részben saját maga által mely bizottságokat
kívánjuk 2007-től működtetni. Haladjunk abban a sorrendben, ahogy ezek a bizottságok kezdtek
alakulni. Azt kérem, hogy ha már van megválasztott elnök, akkor ő, ha nincs, akkor megbízottja
vagy a bizottság egyik tagja – ha egyelőre még nem alakult volna meg a bizottság. 

A Tankönyv és Taneszköz Bizottság tudtommal megalakult, van megbízott elnöke – talán
megválasztott még nincs, úgy tudom, de nem is ez a fontos. Szabados Lajost kérem, hogy az
alakulásról a felvetett problémákról legyen kedves tájékoztatni az Országos Köznevelési
Tanácsot. 

DR. SZABADOS LAJOS: Tisztelt Tanács! Az előző tanácsülésen – jegyzőkönyvből
olvastam, mivel nem voltam jelen – mindenki visszaigazolta, mind a hat tag, hogy vállalja a
TTB-tagságot. A hatból ketten igazoltan voltak távol, tehát határozatképesek voltunk május 3-án.

Levezető elnöknek választottak meg addig, amíg nem lesz megválasztott elnök.

ELNÖK: Úgy látszik, ez már divat nálunk – bocsánat!

DR. SZABADOS LAJOS: Harmincegy tankönyv jóváhagyását, tankönyvvé nyilvánítási
vagy meghosszabbítási kérelmét tárgyaltuk meg. Támogattuk hat könyv tankönyvvé
nyilvánítását, tizenöt esetben támogattuk, de feltételeket szabtunk, kettőt nem támogattunk. A
következő ülésre tettünk hét tankönyvet, amelyek idegen nyelvi tankönyvek voltak, és még nincs
idegen nyelvi TTB-s tagunk. Egy könyvet a digitálisokhoz utaltunk át, mert az ő illetékességi
körükbe tartozik. 

Szeretném elmondani, hogy az Elhivatottság Tankönyv- és Taneszközkutató és -fejlesztő
Intézet – melynek vezetője, aki fémjelzi, Kojanitz László tankönyvkutató – akkreditáltatott és
indításra engedélyeztetett egy 30 órás pedagógus-továbbképzést. Ebben a kérdésben szeretném
kérni az OKNT állásfoglalását. Röviden elmondanám, miről van szó.

Két akkreditált anyagot kaptunk. Az egyik a tankönyvek bírálatához és kiválasztásához
szükséges pedagógiai-didaktikai elemzés és értékelés, a másik pedig felkészülés a tudományos
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szakmai szakértői feladatra a tankönyvvé nyilvánítási eljárásban. A megnevezett intézett azzal a
kéréssel fordult az Országos Köznevelési Tanácshoz – és mint szakértő bizottság mi kaptuk ezt
meg -, hogy az általuk kidolgozott és akkreditált pedagógus-továbbképzési tanfolyamokat írja elő
a tankönyvvé nyilvánítási eljárásban való szakértői munka végzésének feltételeként. A
hivatkozás a 23/2004. (VIII. 27.) OM-rendelet a szakértői munka feltételéről. Idézem: „A
tankönyvvé nyilvánítási eljárásban szakértőként az működhet közre, aki elvégezte az OKNT által
előírt akkreditált pedagógus-továbbképzési tanfolyamot/tanfolyamokat.” Előzmény: 2004-2005-
ben a Tankönyv És Taneszköz Iroda a SuliNován belül, Szalay Sándor irodavezető irányításával
elkészített és elfogadtatott egy továbbképzési programot, amelyet még Polinszky Márta OKNT-
tag is patronált. Szalay Sándor időközben távozott az iroda éléről, hatásköre és az iroda az
OKÉV-be integrálódott – az ügy elhalt. Rendelet van viszont arra, hogy szakértő csak az lehet,
akit idéztem. Ezért örültünk, hogy ez a bizonyos intézet beadta és akkreditáltatta ezt a
tanfolyamot. 

Nagyon fontos, hogy most az OKNT ezt elfogadja. Nem szeretnénk azonban a
kizárólagosságot, hogy tehát csak ez az egy akkreditált tanfolyam kapja meg azt, hogy aki
elvégezte, ezért én felolvasnám, hogy mit javasol a mi bizottságunk.

„Az OKNT előírja a 23/2004. (VIII. 27.) OM-rendelet alapján, hogy az alábbi akkreditált
pedagógus-továbbképzési tanfolyamokat kell elvégezni azoknak, akik a tankönyvvé nyilvánítási
eljárásban szakértőként működnek közre.” És akkor felsorolni azt a két címet, amelyet már
felolvastam. Ezeknek az akkreditációs száma 1/9/2007. illetve 1/8/2007. Ez a honlapra kerülne
úgy, hogy amikor újabbat fogadunk el, akkor azokat pótlólagosan hozzátesszük. Ebben kérném
szépen, hogy az OKNT nyilvánosan szavazzon: erősítsük meg, hogy hadd induljon ez a
tanfolyam.

Még két apróság, amiről szólni szeretnék:
A következő ülésünk 2007. május 24-én lesz, és szeretnénk minden hónap negyedik

csütörtökét állandósítani. Itt szeretnénk TTB-elnököt választani, illetve az szmsz és/vagy ügyrend
elfogadásának előkészítéséről fogunk tárgyalni.

Mivel a bizottságunk elfogadottan kilenc főre engedélyezett, három külső tagot javaslunk
elfogadásra az OKNT-nek:

Az idegen nyelv területén – mert nincs ilyen szakemberünk, és nagyon nagy szükségünk
van rá – Ódor László és Pusztai Lászlóné a két javasolt. Mivel mindkettejükre érkezett javaslat,
és a bizottság nem talált olyan szempontot, hogy valamelyiktől eltekintsen, ezért idehoztuk mind
a kettőt, de szeretnénk elmondani, hogy a bizottság jelen lévő tagjai inkább Ódor Lászlót...

A következő jelöltünk Iliás Lajosné. Ő a sajátos nevelési igényű – vagy, ha tetszik,
gyógypedagógiai – tankönyvek szakértője, ilyen területen dolgozik, az előző két ciklusban is
tagunk volt, szeretnénk, ha most is közreműködne. 

Eszközszakértőként Nádasi Andrást javasolnánk, aki szintén tagja volt korábban a
bizottságunknak.

Kiosztottuk az anyagot, kérem, nézzék meg a tisztelt OKNT-tagok, hogy mit írnak róluk,
és majd, amikor elnök úr úgy látja, szavazzunk róla.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Alapvetően a köszönet, hogy megalakult a bizottság,
másrészt van egy feladatunk: a tankönyvszakértői akkreditált továbbképzés jóváhagyása.
Harmadikként pedig – ha kellőképpen fel vagyunk készülve – a külső tagok megerősítése a
feladatunk.
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BARLAI RÓBERTNÉ: Az országos szakértői listára az kerülhet fel, akinek pedagógus
szakvizsgája van, illetve azt a szakterületet jelölheti meg – például van egy ilyen szakterület,
hogy tankönyvbírálat –, amelyhez van valamilyen továbbképzése. Szerintem az országos
szakértői névjegyzéket elbíráló bizottság hatáskörébe tartozik, hogy kinek a jelentkezését,
kérelmét fogadja el arra, hogy tankönyvszakértő lehessen.

A 30 órás pedagógus-továbbképzést pedig a Pedagógus Akkreditációs Testület javasolja a
miniszternek, hogy fogadja el. Azt nem értem, hogy az OKNT-nek ebben milyen szerepe kell és
lehet legyen. 

ELNÖK: A továbbképzés tekintetében? Az OKNT hatásköre. A tankönyvrendelet szerint
az OKNT-nek van egy testülete, amely javaslatot tesz, az OKNT pedig megerősíti. Ha az OKNT
nem erősíti meg, akkor a miniszternek nem tudunk javaslatot tenni a továbbképzésre.

BARLAI RÓBERTNÉ: Bocsánat, de a PAT nem az OKNT bizottsága, hanem a
miniszteré. 

DR. SZABADOS LAJOS: A PAT hagyta jóvá ezt a továbbképzési tanfolyamot, de a
tankönyvrendeletben benne van ez a passzus, amit én felolvastam, ami alapján nekünk az a
hatáskörünk, hogy csak az lehessen tankönyvszakértő, aki ezt elvégezte. Ez egy speciális dolog.
A kettő nem zárja ki egymást, sőt, inkább kiegészíti. Azon a formán, ami most elhangzott,
végigment ez a továbbképzés, azon már túl van.

DR. KARLOVITZ JÁNOS: A tanfolyam már akkreditálva van a PAT által. Mi
elfogadtuk úgy, hogy ez teljesíthető a tankönyvszakértőknek – tekintve, hogy más tanfolyam
egyelőre nem működik, ez az egyetlen –, de nem tettük kötelező, egyetlen tanfolyammá, hanem
ajánlott. A mi részünkről is egyetértünk vele, elfogadjuk, hogy ez legyen.

ELNÖK: További kérdés, esetleg kiegészítés? (Nincs jelentkező.) Akkor ezt már
feltehetem szavazásra? Az OKNT tagjai megerősítik-e a bizottságnak azt a véleményét, hogy
javasoljuk a fent nevezett tanfolyamot a miniszter úrnak jóváhagyásra? Ki az tehát, aki ezzel
egyetért? 

DR. VEKERDY TAMÁS: Bocsánat, nem értem! A tanfolyam jóváhagyása? A
tanfolyamot nem kell jóváhagyni. Most ti azt kérdezitek, hogy tegyük-e kötelezővé, nem?

DR. SZABADOS LAJOS: Írjuk-e elő.

DR. VEKERDY TAMÁS: Írjuk-e elő, hogy...

ELNÖK: Igen. 

DR. VEKERDY TAMÁS: Szerintem nem.

DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Talán pontosítsuk! Teljesen igazad van, egyébként erről
beszélgettünk is. A rendelet bizonyos szakértelmet – most nem részletezem – szervezett
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képzésben előír. Tulajdonképpen az a javaslat, hogy ez adekvát legyen a többi, általam pontosan
nem ismert továbbképzésekkel. Tehát nem kizárólagos és nem pont csak ez, hiszen megbénítaná
a munkát. 

ELNÖK: Lajos, légy olyan kedves, olvasd föl még egyszer a rendeletet – mert ez a
lényeges része ennek. 

DR. ZÁVODSZKY GÉZA: A rendeletben értelemszerűen arról van szó, hogy egy
bizonyos valamit el kell végezni.

DR. SZABADOS LAJOS: Szakértőként az működhet közre, aki elvégezte az Országos
Köznevelési Tanács által előírt, akkreditált pedagógus-továbbképzési tanfolyamot. Ez megvan,
ezt előírjuk, de nem csak ezt írjuk elő, hanem, ha még lesznek ilyenek, azokat beírjuk.

DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Illetve ha vannak hasonló, ezzel egyenértékű képzések, akkor
azokkal együtt, de azokat újra meg kell beszélni. 

ELNÖK: Úgy látszik, ez a dolog mégsem annyira egyszerű. 

BARLAI RÓBERTNÉ: A szakértői igazolványban benne van, hogy kinek mi a
szakterülete. Azt mondhatja ki a tankönyvbizottság, hogy csak olyan szakértőt kér fel, akinek van
ilyen igazolványa, amin a szakterület a tankönyvbírálat. Ennek a szakértőket elbíráló
bizottságnak a feladatköre pont ez, hogy megállapítsa, megvan-e a szakértelme ehhez. A
veszprémi OKÉV-ben van egy külön stáb, meg egy külön bizottsága a miniszternek. Ezt is a
miniszter hagyja jóvá, hogy kik kerülnek fel az országos szakértői listára. 

ELNÖK: Egyértelmű. Neked az a javaslatod, hogy...

BARLAI RÓBERTNÉ: Csak azt mondhatja ki a tankönyvbizottság, hogy csak olyan
szakértőket kér fel bírálatra – de szerintem ezt elő is írja a szakértői rendelet...

DR. LORÁND FERENC: Ha jól értettem, az egyes szám vagy többes szám között zajlik
most a vita, hogy egyetlen tanfolyam legyen, vagy a tanfolyamok egyikét kell elvégezni.
(Többen: Nem!) 

ELNÖK: Van egy szakértői rendelet, amelyben szakértők pályázathatnak különböző
típusú szakértésekre. Ezt az OKÉV Veszprémi Igazgatósága bírálja el, egy stábot működtet, és
kiadja a papírt, például hogy „Loránd Ferenc tankönyvi szakértő”. Itt viszont van egy rendelet,
amely azt írja elő, azt a felhatalmazást adja az OKNT-nek, hogy az OKNT írjon elő a saját
bírálatánál kötelezőként valamiféle 30 órás pedagógus-továbbképzést, még azok számára is,
akiknek ez a szakértői igazolványa megvan. 

DR. SZABADOS LAJOS: Itt arról van szó, hogy egy szempontsor alapján bírálunk, és ez
bizonyos időszakonként megváltozik. Az új szempontsor alapján 30 órában fel kell készíteni arra
a szakértőket, hogy el tudják bírálni a tankönyveket. Ez tehát egy speciális dolog, ami nem üti a
másikat – mert nyilvánvaló, hogy a szakértői igazolványa megvan, de ahhoz, hogy az OKNT
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keretében folyó bírálatban részt vegyen, az OKNT előírja ezt a 30 órás tanfolyamot. Erről van
szó.

ELNÖK: És erre ad felhatalmazást ez a rendelet. 

DR. SZABADOS LAJOS: Erre a rendeletre hivatkozva kérik ezt.

DR. NAHALKA ISTVÁN: Tudja-e valaki pontosan, hogy a szakértőkről szóló
rendeletben milyen típusú tanfolyamok elvégzése van előírva? Az vajon ugyanaz, mint amit mi
most készülünk határozatba hozni? Amikor ők szakértők lettek, nekik valami ilyesmit el kellett
végezniük. Persze, lehetséges, most az a szempont, hogy most valami újat kellene, pont azért,
mert megváltoztak a viszonyok. 

Ha lehetne, még egyszer hallani szeretném hallani azt a mondatot, ami a bizottság
javaslata volt, mert mintha nyelvileg nem egészen pontosan azt tartalmazta volna, hogy később
majd többől is lehet választani, ha lesz majd több. Mintha azt mondta volna, hogy ezeket kell
elvégezni. 

DR. SZABADOS LAJOS: A honlapon javasoljuk közzétenni ezt, kettősponttal, és
felsoroljuk azt a kettőt most – mert nincs több még tudomásunk szerint –, amelyet most elfogad
az OKNT, ha elfogadja. És ha újabbat fogadunk el, oda folyamatosan beírjuk. 

DR. NAHALKA ISTVÁN: Csak az előtte lévő mondat nyelvi szempontból legyen
egyértelmű!

DR. SZABADOS LAJOS: Az alábbi akkreditált pedagógus-továbbképzési
tanfolyamokat...

DR. NAHALKA ISTVÁN: ...tanfolyamok közül valamelyiket kell elvégezniük.

DR. SZABADOS LAJOS: Jó.

DR. LORÁND FERENC: Erre mondtam, hogy az egyes szám vagy többes szám. 

DR. SZABADOS LAJOS: Megértettem, köszönöm.

DR. MIHÁLY OTTÓ: Én azt hiszem, abban kell döntenünk: a mellett, hogy a szakértői
igazolványon fel vannak sorolva a szakterületek, és azon szerepel a tankönyv - mert ez eleve
feltétel, ez e belépő - mi érvényesítjük-e azt, amit ez a rendelet sugall, hogy pluszként, ezen kívül
ennél a tankönyv-jóváhagyásnál megkérünk valamit. Erről kell dönteni. Az biztos, hogy kell neki
lenni tankönyvszakértői papírjának, mert e nélkül szóba sem kerülhet az illető, de vajon elég ez
nekünk, vagy élünk egy ilyen különleges követelménnyel, hogy azt mondjuk – a miatt, amit
hallottunk, hogy ezt a szempontrendszert ő jól megtanulja érvényesíteni – előírunk egy erre
specializált tanfolyamot. Egyelőre kettő van, de lehet még csinálni. Most a kettőből egyet kell
elvégezni.

ELNÖK: További hozzászólások? Tas!
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SZEBEDY TAS: Én vettem részt tankönyvbírálatban, és a korábbi rendelkezést tudom.
Valóban úgy van, ahogy itt elhangzott, hogy szakértői igazolvány, illetve szakértői területre
vonatkozó igazolás kellett hozzá, de van egy olyan előírás, amely azt is szabályozza magában a
rendeletben – ezt arra mondom válaszként –, hogy háromévenként legalább 30-40 órás
továbbképzésen részt kell venni ahhoz, hogy valaki ne veszítse el a kompetenciáját. Szerintem
értelemszerűen ez az előírás oda sorolható. Mi is tapasztaltuk a korábbi időszakokban, hogy egy
ötéves periódusban legalább kétszer változott meg radikálisan a tankönyvbírálati háttér. Azzal,
hogy valaki egy szakmához vagy szakterülethez értett, még nem biztos, hogy ezeket a bírálati
szempontokat automatikusan tudta követni. Erre a korábbi időszakban az OKÉV képzéseket
szervezett. Most úgy értelmezem én ezt a megoldást, hogy az OKNT ír elő egy ilyen képzésen
való részvételt, de azt én is fontosnak tartom, hogy a mondatban benne legyen: az alábbiak közül
egyet. 

DR. CSEH SÁNDOR: Ha most pozitívan döntünk, akkor milyen időhatárt, milyen
türelmi időt adunk? 

DR. MIHÁLY OTTÓ: Ki garantálja, hogy indul a tanfolyam? 

ELNÖK: Gyűjtjük a kérdéseket, jó?

BARLAI RÓBERTNÉ: A PAT-nál ez úgy volt, hogy a SuliNova meghirdette. Nyilván
ezt a tanfolyamot meg kell hirdetni, akár az OM-nek, és közzé kell tenni, hogy aki tankönyvi
szakértő akar lenni, ezt el kell végeznie – természetesen be kell fizetnie. A PAT-nál is úgy volt,
hogy ő fizette a tanfolyam költségeit, elvégezte, és attól kezdve felkerült egy speciális szakértői
listára. Szerintem ez az, amit csinálni lehetne. Ha az OKNT elfogadja ezt a programot, akkor ezt
kell indatani és meghirdetni annak, aki tankönyvi szakértő akar lenni.

ELNÖK: Ettől még nem válik okafogyottá az a kérdés, hogy milyen határidővel
gondoltuk mindezt, hiszen a tankönyvbizottság legközelebb május végén fog ülésezni, tehát nem
lehet azt mondani, hogy holnaptól kezdődően. Van-e valami javaslat erre vonatkozóan? 

DR. HADHÁZY TIBOR: Én csak az emlékképeim között kutatok. Meg kellene nézni
pontosan a rendeletet, de úgy emlékszem, a rendeletnek ez a passzusa szeptember 1-jével válik
hatályossá. 

DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Mintha kitétel is lenne, hogy amíg nincs, fel lehet menteni.
Annyit még információképpen, hogy ez a tanfolyam él, tehát, ahogy elmondta a vezetője,

már hirdettek meg, már lezajlott ilyen: az Apáczai Kiadó már megrendelte, és huszonöt embernek
egyszer már megcsinálták. Azt hiszem, ez a passzus benne van a rendeletben, hogy addig föl
lehet menteni, amíg nincs az adott területnek olyan szakértője, aki minden feltételnek megfelel,
mert a tankönyvbírálatot el kell végezni.

ELNÖK: Tehát akkor az első körben tisztázódtak a viszonyok a tanfolyam, az OKNT
meg az egész továbbképzési rendelet között. az első kérdés tehát: hozzájárul-e az OKNT, hogy
ilyen feltételek mellett, ebben a szövegkörnyezetben – ezt a jegyzőkönyvből ki tudjuk venni, és a
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közleményben meg is fogom jelentetni – jóváhagyjuk, és visszatérünk arra, hogy milyen hatállyal
jöjjön. Ki az, aki ezzel egyetért? Kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Látható többség, de
nézzük meg, van-e valaki ellene? (Szavazás.) Két fő van ellene. Tartózkodott-e valaki?
(Szavazás.) Egy fő tartózkodott. Köszönöm szépen.

Nézzük akkor a határidőt – mert jó lenne, ha azért nem kezelnénk ennyire lazán. Kérdés,
hogy a szeptember 1-jei határidő járható-e a bizottság részéről, vagy jellemzően a szeptember 1-
je, de azzal a megengedő kitétellel, amit itt Závodszky Géza mondott.

DR. SZABADOS LAJOS: Annyit hadd mondjak, hogy tegnap beszéltem két
kolléganőmmel, és ők újságolták, hogy már bejelentkeztek erre a tanfolyamra. Tehát folyik ez a
munka. Lehetne ágálni ellene, de szerintem jó célt szolgálnak azzal, a rendeletnek megfelelnek,
hogy ezt indítják. És jó emberek kezében van: Kojanitz Laci az egyik legismertebb
tankönyvkutató. Én tehát azt gondolom, hogy ha szeptember 1-jét mondunk, akkor a rendelettel
szinkronban lesz.

KOSINSZKY ZSUZSA: Elnézést, közben én megkérdeztem Bársony Csabát, aki ennek a
rendeletnek a tudója. Azt írja elő a rendelet, hogy szeptember 1-jétől csak az válhat
tankönyvszakértővé, aki...

ELNÖK: Még egyet hadd kérdezzek: ez biztosan nem akadályozza akkor a munkát? Mert
attól, hogy most két vagy huszonkét kolléga elvégezte, még egyáltalán nem biztos, hogy a
tankönyvi skálán olyan szélesen tudnak szakértőket kiképezni. Semmilyen könyv ne ragadjon be
ezért, mert nem tudják szakérteni!

DR. SZABADOS LAJOS: Meglátjuk, hogy tudják. A 30 órás tanfolyam egy-két hétvége. 

DR. VEKERDY TAMÁS: Csak figyelmeztetni szeretném önmagunkat arra, hogy milyen
csapdákat készítünk elő magunknak, és a tankönyvbírálatnak, és egyáltalán. Először is, most már,
ha szót kaptam, szeretném emlékeztetni azokat, akik itt voltak már, akik még nem voltak,
azoknak meg elmondanám, milyen kitűnő összefoglalót hallhattunk – emlékezetem szerint -
Hadházy Tibortól a tankönyvbizottság végzett munkájáról, és most – egy kis túlzással – azt
mondom, erről kiderült, hogy ez részlegesen legalábbis katasztrofális volt. Legalábbis én így
dekódoltam a nagyon korrekt, nagyon pontos, nagyon lényegre törő beszámolót. 

Minden általam ismert felmérés szerint az Apáczai Kiadó könyvei a legrosszabbak az
egész kínálatban. Ugyanakkor az Apáczai Kiadó a leggazdagabb, milliárdos kiadó – pontosan
tudjuk –, amelyik hatalmas összegeket – maga is elmondja: egy évben 400 milliót – költ arra,
hogy megvegye magának az iskolákat és az igazgatókat. Hiába tiltakoznak a pedagógusok az
Apáczai-könyv megrendelése ellen, az igazgatók az Apáczai-könyvet rendeltetik meg, amiről
pedig, hangsúlyozom, minden vizsgálat kimutatta, hogy tökéletesen alkalmatlan arra a feladatra a
kezdő szakaszban, amire használják.

Most mit látunk, mit hallunk itt véletlenszerűen? Ki az, aki máris megrendelte ezt a
szakértői tanfolyamot, hogy alkalmasak legyenek az emberek és az emberei erre? Az Apáczai
Kiadó! Kitűnő üzletemberek: agresszívek, asszertívek – és még sok ilyet lehet mondatni. És
mindenütt ott vannak. És rettenetes...

Így masírozunk bele a totális szakszerűtlenségnek a jogi úton való jóváhagyásába,
alátámasztásába stb. 
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Én ezt fontosnak tartom. Tudom, hogy János most jól le fog tolni...

ELNÖK: Természetesen nem szeretném ezt a vitát nagyon hosszúra nyújtani. Nagyon
röviden János és az érintettek: Hadházy Tibor és a legvégén Szabados Lajos.

DR. KARLOVITZ JÁNOS: Én csak azt szeretném mondani, hogy most nincs időnk itt
erről vitatkozni. Ezt elmélyültebben kell, nem lehet így bedobni. Én találkoztam itt a múltkor egy
kutatóval, úgy hívják, hogy Vekerdy Tamás, aki azt mondta, hogy „Te, képzeld el, az Apáczainál
vannak gyengébb könyvek is egy másik kiadónál” – nem mondom a nevét, mert...

DR. VEKERDY TAMÁS: Én ezt nem mondtam: álmodtad!

DR. KARLOVITZ JÁNOS: De, komolyan!

DR. VEKERDY TAMÁS: Nem.

DR. KARLOVITZ JÁNOS: Majd mondom is, hogy melyik kiadót mondtad, de itt nem
akarom mondani, mert nem akarom az illetőt égetni, de ez így volt. 

Ne dobjunk be így most neveket...

DR. VEKERDY TAMÁS: De ez fontos! Én bedobom, mert lényeges kérdésről van szó. 

ELNÖK: Köszönöm szépen, Tibor, tiéd a szó.

DR. HADHÁZY TIBOR: Köszönöm szépen. Köszönöm az elismerő szavakat, de lehet,
hogy egy pici tévedés volt eben a dicsérő vagy hivatkozó mondatban, mert én a digitális
taneszköz bizottságról számolhattam be, hiszen annak voltam az elnöke. 

DR. VEKERDY TAMÁS: Akkor lehet, hogy én is álmodtam, nemcsak János...
(Derültség.) 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Lajos?

DR. SZABADOS LAJOS: Én csak annyit szeretnék mondani azzal kapcsolatban, amit
Tamás mondott, hogy sajnos, a piac ilyen. A piacosítás mellett döntöttünk. Ki-ki a saját
eszközeivel úgy győzi meg az iskolákat meg az igazgatókat, ahogy akarja. Hogyha ez így
hangzik el, ez egy bírósági peres kérdés, és nagyon veszélyes terület, amire én nem szeretnék
rátévedni. De az sem biztos, hogy Tamásnak igaza van. Mert hogy egy-két ilyen elemzés történt,
még nem jelenti azt, hogy a tankönyvekre általában vagy a kiadókra általában érvényes. 

Hogy mibe megyünk bele, milyen csapdába, ez az érdekesebb. Én azt szeretném, hogyha
minél több, e szempontsorra felkészült szakértő bírálná a tankönyveket. Hogy az Apáczai
megrendezte, ennek én azért örülök, mert ők erre a szempontsorra nem szakértőket fognak
felkészíteni – tévedés ne essék, mert az összeférhetetlen lenne, hogy valaki a kiadónál dolgozik,
és közben könyvet bíráló szakértő –, hanem arról van szó, hogy a szempontsor alapján fogják a
tankönyveiket elkészíteni. Tehát a tankönyvíró meg a tankönyvet elbíráló – mindkettő szakértő –
közös nevezőn lesz. Én ettől várok eredményt.
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ELNÖK: Le tudjuk zárni? Feri még szeretne két mondatot.

DR. LORÁND FERENC: Ha igaz, amit Tamás állít, akkor azt kellene megnézni, hogy
azok a szakértők és szakértői vélemények hogy viszonyulnak ezeknek a tankönyveknek a
minőségéhez, hiszen e mögött álltak szakértői vélemények. Milyen szempontok szerint
javasolták ezeket tankönyvvé. Én nem söpörném le a Tamás megjegyzését, és hogy ebben –
miután piacgazdaság van – a piacnak döntő szerepe van, számomra még nem okvetlenül zárja ki
azt, hogy a piac szakmai szempontból jó tankönyveket rendeljen. Fontosnak tartom azoknak a
szakértői szempontoknak a nagyon gondos mérlegelését, sőt, én javaslok egy olyan kiegészítő
korreferátumot vagy vizsgálatot, amely az ezen szempontok alapján összeállított szakértői
véleményt és az itt bírált vagy megvizsgálandó Apáczai-tankönyveket összeveti. Ez értékes
információkat adhat nekünk.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szeretném ezt lezárni. Természetesen nem vagyok hivatott
arra, hogy az Apáczainak bármiféle minőségéről beszéljek, de azt látni kell, hogy ez a tanfolyam,
továbbképzés nem fogja rontani – igaz, javítani sem – az Apáczai Kiadó tankönyveit. Ha
szempontrendszer jó, akkor rossz tankönyvek nem nagyon kerülhetnek ki. Ha, tételezzük fel, nem
lenének olyan nagyon jók, akkor ezzel jobbak lehetnek.

Köszönöm, de most már zárjuk le ezt a témát, mert most tényleg nem vagyunk erre
felkenve.

Ami viszont a határidőket illeti, arra még egyszer visszatérnék. Ebben nem történt itt
állásfoglalás. A szeptember 1-jei határidőt egy rendelet írja elő. Tudunk-e, akarunk-e, lehet-e
felmentést adni, hogyha nincs? Lajos, tőled várnék választ, tudtok-e bírálni, ha nem lesz elegendő
szakértő? Mi történik akkor, hogyha másik tanfolyam vagy ez nem tud szeptember 1-jéig annyi
szakértőt kiképezni, hogy a bejövő tankönyvek mindegyikét el tudjuk bírálni? 

DR. SZABADOS LAJOS: Én úgy látom, hogy aki bírálni akar, annak elemi érdeke ezt
elvégezni. Laciék nagy lendülettel hozzákezdtek, szerintem meg tudják csinálni szeptember 1-
jére.

ELNÖK: Akkor szeptember 1-je. Természetesen mindenhol megpróbáljuk
„népszerűsíteni”, hírré tenni – az OKNT honlapján, talán az OM honlapján is meg lehet ezt
jelentetni -, hogy a szakértésnek ez alapfeltétele.

DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Egy mondatot ehhez hozzá kell tennem – nem egyeztettünk –
, hogy számomra ez aggályos. A számokat kellene megnézni – amit te jobban tudsz, Lajos –,
hogy kétszáz könyv várható, vagy háromszáz könyv várható. Ennél lényegesen szélesebb
spektrumban van szükség szakértőkre, mert nem lehet tudni, hogy éppen melyik területről,
melyik iskolatípusból jöttek ők, melyik korosztály, melyik tankönyv. Másfelől pedig ezek fizetős
tanfolyamok, tehát le kell tenni azt a 40 ezer forintot – körülbelül ennyibe fog kerülni, ha nem
többe. Teljesen kizárt. Még hogyha a cég, ami természetesen egy kft., tehát egy
magánvállalkozás – ami teljesen helyénvaló szektorsemleges világunkban –, teljes kapacitással
dolgozik is, és érdeke, mert ez jó üzlet, akkor se tudná kiképezni a szükséges több száz szakértőt.
Arról nem is beszélve, hogy mindig van egy bizonyos kontraszelekciós folyamat is, mert legünk
őszinték, nagyon sok kiváló szakértő azt mondja, hogy értek én hozzá, nem képzelitek, hogy be
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fogok iratkozni... Érettségi elnököktől kezdve számos területen van ilyen, hogy nem végezte el,
ezért nem jöhet szóba. 

Én még egyszer azt mondanám, hogy meg kell nézni, mert az emlékezetem nem végtelen,
hogy ott van-e az a fölmentési lehetőség. Különben egészen biztos, hogy szeptember-október-
novemberben a könyvek nyolcvan százalékára nem lehet legális módon szakértőt felkérni.
Ismétlem, engem az nyugtatott meg, hogy emlékeim szerint ott van ez a passzus, hogy ha
semmilyen módon nincs ilyen, akkor felmentést lehet adni.

ELNÖK: Szerintem ezt tovább ne vitassuk, mert nem vagyunk rá felkészülve. Arra kérem
a megválasztandó elnököt, hogy a következő OKNT-ülésen, ha aggályok vannak, legyen kedves
előhozni. Az a tankönyvek, ami szeptemberig megjelenik, megjelenik, utána úgyis mindegy.
Mármint úgy mindegy, hogy a tanév folyamán újabb dömping nem lesz, és lesz időnk kiképezni.
De maradjunk abban, hogy ha a bizottság problémát lát, hozza, megtárgyaljuk.

Köszönöm szépen, akkor ezt az ügyet lezárhatjuk... Bocsánat, nem zárhatjuk le. 
Az elmúlt időszakban volt problémánk, hogy nem volt kellő információnk a külső

szakértőkről. Most megkaptuk a külső szakértőket, de fel vagyunk-e készülve rá, hogy most
tudjunk szavazni – itt vannak az önéletrajzok. Külső bizottsági tagokról van szó. Az előző
OKNT-ciklusban gondot okozott, hogy nem volt kellő információ a bizottsági tagokról, mi meg
vagyunk győződve mindannyian, hogy a lehető legjobb szakemberek, de mégis: most kaptuk ezt
meg. Kérdésem tehát, hogy szavazzunk-e most a külső bizottsági tagokról, vagy ennek tudatában
a következő ülésre tegyük. 

Ki az, aki úgy gondolja, hogy képesek vagyunk most szavazni az itt előterjesztett
bizottsági tagokról? Kézfeltartással kérem jelezni. 

DR. VEKERDY TAMÁS: Bocsánat, a háromból hányat kell?

DR. SZABADOS LAJOS: Négyből hármat. 

KOSINSZKY ZSUZSA: Kétoldalas az anyag, és Iliásné utolsó oldalának a hátoldalán
található Nádasdi András anyaga – bocsánat, hogy közbekiabáltam. 

ELNÖK: Tehát tudunk-e szavazni Iliás, Nádasi és Ódor László személyéről? Kérem,
kézfeltartással jelezze, aki úgy gondolja, hogy igen! (Szavazás.) A bizottság úgy döntött, hogy
szavazunk.

Ki az, aki hozzájárul ahhoz, hogy Iliás Lajosné...

DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Feltétlenül kell még valamit mondanom Ódorról. Elhangzott,
hogy a bizottság Ódort szeretné, hogy szakmailag több segítséget kapjon. Tudni kell, hogy miben
több esetleg, mint a kiváló – általam nem ismert – szintén javaslatba jött Pusztainé. Ódornak van
tudományos minősítése. A tudományos szakmai szakértőknél előírás – jó vagy nem – a
tudományos minősítés, ugyanakkor a bíráló bírálójának nem ártalmas, ha van. 

Ennél nyomatékosabb, hogy Ódor dolgozott velünk: öt évig volt a tankönyvbizottság
korábbi ciklusában az idegen nyelv szakértője. Akkor olyan rendszer volt, hogy minden
szakterületnek referense volt, aki a bírálatokat ismertette, és Ódor kiválóan ismeri már ezt a
feladatot. Ugyanakkor van középiskolai, felsőoktatási stb. gyakorlata is. Ezek szólnak mellette, a
mi munkánkat ezért segítené könnyebben. 
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ELNÖK: Azt szeretném pontosítani, hogy itt nem tudományos szakértésről van szó,
hanem bizottsági tagságról. Ennek nem feltétele...

DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Nem feltétele, de előnyös.

ELNÖK: Értettük. 

BARLAI RÓBERTNÉ: Pusztai Lászlónét én javasoltam. Mellette azt tudnám elmondani,
hogy gyakorló angolnyelv-tanár volt hosszú évtizedekig, és itt van, hogy ugyanakkor van
tudományos munkája is, tanterv- illetve tankönyvírás angol nyelvből. Azt néztem, hogy Ódor
László magyar-német, Pusztainé pedig angol... De ezek szerint nem lehet több bizottsági tag.

ELNÖK: Ami egyértelmű, hogy amikor majd odaérünk, Ódor László és Pusztai Lászlóné
ügyében dönteni kell, hogy kettejük közül ki kap többséget. A másik két pozícióra egy-egy jelölt
van. 

(Megérkezik dr. Trencsényi László.) 
Van-e még valakinek a jelöltekkel kapcsolatosan hozzászólása, kiegészítése? (Nincs.)
Ki az, aki bizottsági tagként elfogadja Iliás Lajosnét? (Szavazás.) Tartózkodott-e valaki?

(Nem.) Ellene volt-e valaki? Lacit még nem vesszük figyelembe, mert nem tudja, hogy miről van
szó.

Nádasi András bizottsági tagságáról kérem szépen kézfeltartással szavazni! (Szavazás.)
Ellene? (Nincs jelentkező.) Tartózkodás? (Nincs.) Egyhangú, köszönöm. 

És akkor itt van Ódor László, illetve Pusztai Lászlóné – össze kell számolnunk a
szavazatokat. 

Ki az, aki úgy gondolja, hogy Ódor László legyen a bizottság tagja? Kézfeltartással kérem
jelezni! (10) Ki az, aki Pusztai Lászlóné mellett szavaz? (11) Tartózkodott-e valaki? (1) 

Köszönöm szépen, akkor tehát gratulálunk az újonnan megválasztott külső tagoknak: Iliás
Lajosnénak, Nádasi Andrásnak és Pusztai Lászlónénak. 

Köszönöm szépen, ezt a napirendet befejeztük – bár azt hittem, rövidebb lesz.
Második napirendünkké lépett elő a következő, és a napirend kezdeményezője –

Trencsényi László – éppen megérkezett. Köszöntöm Kovács Erikát, aki a SuliNova részéről e
terület gondozója. Egy OKNT-állásfoglalást kell kialakítanunk az óvodai kompetenciafejlesztő
csomaggal és az előzetesen felvetett kérdésekkel kapcsolatosan. Laci már írt nekünk erről egy
rövid összefoglalót, hogy mik itt a fő problémák, milyen gondok vannak ezzel a
programcsomaggal kapcsolatban. Ezt felidézve, Laci, néhány szóval jelezd a problémát, légy
szíves. Utána megkérdezem a kolléganőt, hogy van-e kiegészítése, és váltunk róla egypár szót,
hogy egyáltalán kompetensek vagyunk-e. 

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Az OKNT, ha a vonatkozó szabályokat nézzük, minden
típusú határozatot hozhat, mert a jogszabályok hálójában minden megoldási kimenet lehet. 

Adva van az ősforrása, a kerettantervi bizottság azon feladatának, hogy a
programcsomagokat véleményezi: ez a NAT-rendelet, amely definiálta a programcsomagot, és
erre hivatkozással tettük a dolgunkat úgy, hogy a NAT alapján készülő programcsomagokat a
kerettantervi bizottság véleményezi, és ennek megfelelően az OKNT javasolja a miniszternek
jóváhagyásra, illetve a tankönyvlistára kerülésre. Ez a NAT alapján készült, az iskolázásban
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használatos programcsomagok szempontjából jogilag meg szakmailag is működőképes
eljárásrend – majd jelentkezünk, mert újabb csomagokat kaptunk. 

A NAT-rendelet nem érvényes az óvodára, mert hiszen csak az iskolára szól. Az
óvodának viszont az óvodai nevelés alapprogramja az egyetlen magasabb rendű szabályozó
eleme, amely nem használ, nem tud erről a köztes szintről, ami a kerettantervnek megfelelő az
oktatás világában. Ennek megfelelően minden programot, amit szakemberek készítenek, és az
óvodai nevelés alapprogramjával konveniál, szabad használatra enged. Ebből az is
következhetnék tehát, hogy azt mondja az OKNT, hogy a SuliNovában készült óvodai
programcsomagról az a véleménye, hogy azt szakemberek készítették az óvodai nevelés
alapprogramja alapján, tehát az OKNT-nek ez ügyben véleménygyakorlási kompetenciája
tulajdonképpen nincsen. Vagy azt mondja az OKNT, hogy ha a többi programcsomagot
véleményezi, akkor szülessék egy olyan szempontrendszer, ami a tanítási programcsomagok
analógiájára ezt a programcsomagot is megnézi és értékeli – nyilván e mellett is vannak érvek –,
és ennek megfelelően ez a vélemény orientálja a minisztert, hogy kiadja.

Egy külön bizarrsága a dolognak, hogy úgy szól a rendelet, hogy a tankönyvlistára
helyezi a jóváhagyásra érdemesített programcsomagokat, de az óvoda világában tankönyvekről
beszélni végképp abszurdum. Ha úgy dönt mégis az OKNT, hogy igényt tart arra, hogy ezt a
programcsomagot áttekintse és véleményt formáljon – hogy aztán a miniszter mit kezd ezzel a
véleménnyel, kérdés, mert a tankönyvjegyzékre tenni a programcsomagot, az tényleg egy furcsa
helyzet lenne –, még mindig két eset lehetséges. Azt a szempontsort, amit erre a kerettantervi
bizottság adaptál – az OKNT által az iskolai programcsomagok értékelésére elfogadott
szempontsort –, a kerettantervi bizottság kompetenciájába tartozónak érzi, mert tulajdonképpen
ez egy mutációja annak az elemzés-értékelési szempontnak, amit egyszer az OKNT általában
elfogadott, vagy azt mondja az OKNT, hogy az óvoda az más, tehát szeretne látni egy ilyen
szempontsort, amely valóban szakmailag az iskolai programcsomagok értékelésének analógiájára
készült, de értelemszerűen mégis egészen más, hiszen műveltségterületi értékelésre nem szorul, a
tudományosság elveinek vizsgálatára nem szorul... Mégis, bizonyos értelemben tett erre kísérletet
a kerettantervi bizottság, tehát létezik egy ilyen szövegváltozat, de azt kérjük, döntsön az OKNT:
szeretné látni, és az OKNT döntéseként menjen ezen szempontsor szerint az értékelés, ha
egyáltalán lesz értékelés, vagy azt mondja, hogy kerettantervi bizottság... Egyszer már tettünk
ilyet a szakiskola esetében, ahol elvből nem mondtuk, hogy új szempontsort dolgozzunk ki a
szakiskolákra – bár volt rá nyomás –, hanem azt mondtuk, hogy ugyanazt a szempontsort
értelmezzük a szakiskolákra, és rábízta az OKNT a kerettantervi bizottságra, hogy ezt az
értelmezést saját hatáskörében ellássa.

Ezek a logikai lépések tehát. 
Én majdhogynem azt mondom, a legegyszerűbb – most van Horn Gyurinak igaza – azt

mondani, hogy az OKNT megbízik a SuliNovában az óvodai nevelési programcsomag dolgában,
és nem akar külön véleményt alkotni. Emlékeztek, hogy Gyuri az egészre ki akarta ezt
terjeszteni, de akkor annak ellenálltunk. Ilyen szempontból más az óvodai szabályozás jogállása. 

ELNÖK: Értjük a helyzetet. Van-e valami kiegészítés?

KISS ERIKA: Talán egy gondolatot elmondanék, ami megkönnyítheti esetleg az önök
dolgát.

Mi az óvodai nevelés alapprogramját tartottuk irányadónak, hiszen az elkészült
helyzetelemzés, amit dr. Bakonyi Anna készített el, pontosan ezt erősítette meg, hogy ez egy
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olyan szabályozás az óvodák életében, ami nagyon-nagyon jó, és ebből elkészítették az
intézmények a helyi programot, mi pedig, a SuliNovában, a programfejlesztésben ehhez a helyi
programhoz próbálunk segédanyagot készíteni az óvónők számára. Tehát szó sincs arról, hogy
tankönyvet szerettünk volna írni. Egészen más volt ennek a funkciója: a helyi programot
kiegészítő anyag készült el, olyan területekre koncentrálva, amiket hangsúlyosnak éreztünk az
óvodapedagógia életében, mint az óvoda-iskola átmenet, az integráció, a differenciálás és a játék,
az erkölcsi és érzelmi nevelés. 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdések?

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Csak egy mondat erejéig hadd kérjem vissza a szót. Ez
egy fontos mondat volt, de – ha nem is most – egyszer gondolkodjon el azon az OKNT, hogy a
NAT-ot szinte minden páratlan hónapban felülvizsgáljuk és értékeljük, az óvodai nevelés
alapprogramjának pedig a gondolata is távol áll tőlünk, hogy egyszer megnézzük, nincs-e rajta
változtatni való. Talán még van is, de nem most, csak jelzem, hogy egyszer... A kisebbségpolitika
például ma egészen máshogy áll a kisebbségi ügyhöz, mint az óvodai nevelés alapprogramja. 

ELNÖK: Csak zárójelben jelzem, hogy a NAT esetenkénti felülvizsgálatára törvényi
felhatalmazás alapján kerül sor, míg az óvodai nevelés alapprogramjára vonatkozóan ilyen
felhatalmazás nincsen – mert az olyan jó volt, azt végre konszenzus alapján sikerült elfogadni.

Félretéve ezt a részét: van-e kérdés a témában? 

DR. VEKERDY TAMÁS: Annak alapján is, amit a kolléganő mondott, én nem is értem,
hogy kerülne ez a kerettantervi bizottság kompetenciájába, hiszen ez egy segédanyag a
különböző óvodai helyi programokhoz, nem pedig egy külön, zárt, alternatív – vagy nem tudom,
minek nevezzem – kerettanterv. Ez az egyik kérdésem.

A másik: fogalmam nincs, hogy azokat az alternatív – vagy nem tudom, hogy nevezzem –
óvodai programokat, amik Magyarországon szép számmal vannak – mint például az Óvodai
nevelés játékkal, mesével, Montessori-program, Frainet-program –, amelyek annak idején
megkapták az OK-jelzést az OKI-ban, és ott elfogadásra kerültek, azokat is megnézzük, vagy
azok már mennek, mert megkapták egyszer ezt a felhatalmazás? Itt teljes zűrzavar van szerintem,
amiben én abszolút nem látok tisztán.

ELNÖK: További kérdés, hozzászólás?

DR. MIHÁLY OTTÓ: Nagyon röviden és nagyon egyszerűen. Ez alapvetően úgy igaz,
hogy ebben az adott pillanatban ennek a testületnek valójában semmi köze nincs ehhez a
programhoz. Ha nézem a jogszabályokat, nincs köztük olyan, amely erre kötelezné, akár onnan
kötelezné a programkészítőket, akár innen kötelezne bennünket, hogy ezt megnézzük. Ez az
egyik alapvető dolog.

A másik nyilván az, hogy amit a Laci mond, ez egy teljesen más dolog, hogy az OKNT
tegyen majd javaslatot a miniszternek arra, hogy nézze meg ezt. 

Van azonban egy pragmatikus helyzet, ami miatt ez idekerült. Ennek a megoldására én
azt javaslom, hogy hatalmazza fel az OKNT a kerettantervi bizottságot arra, fogalmazzon egy
levelet a miniszternek, amelyben egyszer megmondja a miniszternek, hogy ebben az esetben ez
és ez történik – hallottuk, itt arról van szó, hogy meglévő, egyébként nem engedélyköteles helyi
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tantervekhez készülnek segédletek, módszertani ajánlások és eszközrendszer főképpen ebben a
dologban. Ezt ő vegye tudomásul, és nyugodtan föl lehet ugyanúgy szabadítani az óvodai
programot arra, hogy bekerüljön a normális üzleti világba – mert itt erről van szó. 

Ezt meg lehet tenni, szerintem egy jól megfogalmazott levéllel ezt a dolgot le lehet zárni,
de ezt szükségesnek érzem, mivel kialakult egy olyan gondolat, hogy kell valamiféle engedély a
SuliNovának ahhoz, hogy ebből a kísérleti vagy zárt rendszerű programból egy nyilvánosan
használható programmá váljon. Ez az alapkérdés ebben az esetben.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Marica!

SZAKÁCS MIHÁLYNÉ DR.: Köszönöm szépen. A Trencsényi László által
megfogalmazott kérdésekhez szeretnék kapcsolódni, és azt hiszem, a véleményem elvezet a
Mihály Ottó által is megfogalmazott megoldásokhoz.

Az egyik legfontosabb válasz ezekre a kérdésekre, hogy az óvoda más, mint az iskola.
Nyilván a kerettantervi bizottság kompetenciáját nem tudom most megkérdőjelezni – feltehetően
mindig ülnek ott olyan szakemberek, akik a közoktatás egy intézményének minden tantervi
dokumentumáról véleményt tudnak alkotni.

Az óvodai nevelés alapprogramjának felülvizsgálata szerintem is fontos lenne – ezt az
elmúlt alkalommal is jeleztem, hogy nem foglalkozunk az óvodai neveléssel olyan súllyal, ahogy
elvárható lenne, közben pedig nagyon komoly szakmai fejlesztések történnek az óvodai
nevelésben is. Egyszer nyilván érdemes lenne legalább rápillantania az OKNT-nek ezekre a
tendenciákra, ezekre a törekvésekre. 

Egyetértve Vekerdy Tamással, szeretném elmondani, hogy az óvodai nevelésben
számtalan olyan „minősített” program működik, és szabályozza az óvodák életét, amelyhez el
nem tudok képzelni most egy programcsomagot. Látom az Óvodai nevelés a művészetek
eszközeivel című program országos elfogadását, vagy éppen a Waldorf-program alapján működő
óvodák tevékenységét – de sorolhatnám én is most valamennyit –, és nem tudom elképzelni,
hogy ez segítené az óvodapedagógusok munkáját, mert a programalkotók elkészítették a saját
programcsomagjaikat. Ismerjük ezeket, több kötetben rendelkezésére állnak az
óvodapedagógusoknak. 

Én tehát azt gondolom, lehet segítséget, segédanyagot készíteni az óvodáknak, és ők majd
eldöntik, hogy fogadókészek erre vagy nem. A törekvést el lehet fogadni, de véletlenül sem
szeretném, ha ez egy központi útmutató vagy központilag ajánlott csomag lenne, mert az óvodák
már önállóan, szakmai segítséggel kidolgozták a saját maguk programcsomagjait.

Én tehát dicséretesnek tartom a törekvést, de rá kellene nézni az óvodai nevelés
gyakorlatára. 

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Úgy látszik, hogy az eddigi hozzászólóknak egészen egy irányba mutat a
véleménye: hogy az OKNT nem kíván ezzel a kérdéssel foglalkozni, nem érzi magát
kompetensnek. Van-e még ezzel kapcsolatosan kiegészítés?

Zsuzsa?

DR. HUNYADI GYÖRGYNÉ: Egyrészt szeretném megkérdezni, hogy végülis milyen
anyagokról van szó, mert Trencsényi kolléga végig programcsomagról beszélt, a kolléganő pedig
segédanyagot említett. Ez minőségi különbség. 
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Én tulajdonképpen mindennel egyet tudok érteni, azzal is, hogyha nem foglalkozunk vele,
meg azzal is, hogyha foglalkozunk vele, csak azt nem értem egészen, hogy miért nem vagyunk
egy kicsit nyugtalanabbak a tekintetben, hogy mi kerül az óvodákba. Az legalább olyan jelentős
ügy, hogy az óvodában milyen segédanyagot vagy milyen programot jelölnek ki, mint az, hogy
az iskolába milyen tantervet. Ugyanaz a SuliNova ugyanazzal a szisztémával dolgozza ki a
különböző tantervek programcsomagjait, amit teljesen automatikusan csak úgy tudunk
elképzelni, hogy kikerüljön terjesztésre, hogyha van valamiféle, nem általunk felkért, vagy
nemcsak általunk kontrollált jellege ezeknek a programcsomagoknak.

Az óvodai neveléssel kapcsolatban, csak azért, mert nincs meg az a köztes szint, ami az
iskolában megvan a kerettantervvel, úgy gondoljuk, hogy minden rendben van. Én meg azt
gondolom, hogy nincs minden rendben – miközben nem a SuliNova, általam konkrétan nem
ismert programjára gondolok. Csak azt akarom kifejezni, nem abszurditás az, hogy az OKNT –
nem úgy, mint az iskolában, hanem úgy, mint az óvodával helyes – foglalkozzék a dologgal, ha
programokról vagy programcsomagokról van szó. Ha pedig segédeszközről van szó, pontosan
kell definiálni, hogy mi a különbség. Az egy másik szintje a dolognak. Lehetséges, hogy arra a
szintre már nem kell mennie az OKNT-nek. A programcsomagok esetében nem mondanám
teljesen feleslegesnek.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tas jelentkezett, utána Ottó.

SZEBEDY TAS: Az előttem szólók majdnem mindent elmondtak, amit ezzel
kapcsolatban érzek. Eggyel szerettem volna kiegészíteni: az OKNT-nek mint testületnek, lehet,
hogy nem kompetenciája ez az ügy, de a kerettantervi bizottság – mivel más olyan bizottság, ahol
országosan irányított program véleményezése felmerülhet, tudomásom szerint nincs – fel tud
kérni szakértőket, akik adott esetben egy ilyen programot véleményeznek. A magam részéről,
mint ennek a bizottságnak tagja, nagyon is fontosnak tartanám, azzal együtt, hogy az itt
elhangzottak alapján – az óvodai programok esetében Tamás azt mondta, van egy kaotikus
állapot, elhangzott, hogy vannak nagyon jó programok, amik működnek, én meg szeretnék arról
beszámolni, hogy működnek katasztrofális programok is – ennek a központi szabályozásával,
illetve hogy milyen anyagok alapján lehetséges, illetve annak a bizonyos alapprogramnak hogyan
kellene lehetőleg minimálszinten minden óvodában meglennie, elvileg pont az OKNT-nek
kellene foglalkoznia. És ha van egy bizottsága, amelyik az ehhez kapcsolódó anyagokat
valamilyen módon, szakértő segítségével véleményezni tudja, nem értem, miért ne kellene hogy
éljen ezzel. 

A magam részéről tehát én azt erősíteném, hogy bizottsági szinten foglalkozzék vele,
erről számoljon be, és hozzuk az óvodai alapprogram, illetve a mai helyzet és annak szabályozása
kérdését az OKNT szintjén elő. Az már elvi kérdés, és szerintem hozzátartozik a közoktatás
egészéhez, annak ellenére, hogy nem tantervi probléma.

DR. MIHÁLY OTTÓ: Nagyon szeretném, ha kettéválasztanánk. Most fölmerült, hogy az
óvodával kapcsolatban az OKNT-nek vannak-e és milyen feladatai vannak. Ez egy dolog.
Teljesen el tudom fogadni, hogy úgy döntsünk, vannak ilyen dolgai, és nézzük meg, hogy milyen
egyfelől maga az alapprogram, másfelől, hogy ezzel kapcsolatban mi a helyzet. Ez egy dolog.

Azzal azonban végképp nem értek egyet, hogy miközben minden óvodai program, ami
jelenleg létezik – nagyon sok – úgy jelenik meg, mint egy elkészült helyi óvodai program,
amelyet a készítői az üzleti világ szabályainak megfelelően elkezdenek terjeszteni az országban,
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megpróbálják eladni. Ez egy kicsit magyaros üzlet, mert ebben benne vannak a szakmai
kapcsolatrendszerek is, átmennek ingyen is, átadják, átveszik, kialakulnak olyan óvodai
csoportok, amelyek egy meghatározott induló programmal együttesen dolgoznak. De ehhez
semmilyen államilag előírt, létező kritériumrendszeren, elemzésen, vizsgálaton nem kell nekik
átmenni! Ez hozzátartozik ahhoz, amit mondtam: nézzük meg, hogy ez így jól van-e, vagy nincs
jól – de így van. Ebben az esetben is ugyanez történik. Nincs is jogosultsága az OKNT-nek
tulajdonképpen helyi tanterveket minősíteni, mert azt a fenntartónak kell elfogadnia. A helyi
tantervhez készült oktatási programcsomagokkal kapcsolatban viszont egyszer csak bevezettünk
egy semmilyen jogi háttérrel nem rendelkező valamiféle OKNT-kritériumrendszert, vizsgálatot,
minősítést... Ezt egyszerűen nem tudom hová elhelyezni ebben a dologban.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Parancsolj, Tibor!

DR. HADHÁZY TIBOR: Én mélységesen egyetértek azzal a javaslattal, ami elhangzott,
hogy az Országos Köznevelési Tanácsnak súlyos kötelezettsége az óvodai alapprogrammal való
foglalkozás. Ugyanakkor viszont szeretnék emlékeztetni arra a hosszú vitára, amelynek az elmúlt
év decemberében az volt a végkimenete, hogy olyan állásfoglalás született, miszerint a SuliNova
által elkészített programcsomagot az Országos Köznevelési Tanács, illetve annak jogosult
bizottságai konzisztencia szempontjából vizsgálják és véleményezésnek vetik alá. Nem az egyes
tankönyveket, nem az egyes ismeretmodulokat, nem a kerettanterveket önállóan, hanem egy
konzisztenciavizsgálatnak. 

ELNÖK: Köszönöm szépen. 

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Hogy pontos legyek, felidézném, mert ezt akarom az
óvodával kapcsolatban is meghivatkozni. Nem is az OKNT-állásfoglalás, hanem az OKNT
állásfoglalását követő miniszteri rendelet, amely a NAT-kormányrendeletre hivatkozik, előírja,
hogy a SuliNovában készült programcsomagok – itt van jogi probléma tulajdonképpen – az
OKNT-nél kételemű véleményezésen menjenek át. Egyrészt, hogy ennek a programcsomagnak a
programtanterv része megfelel-e a NAT-nak, és ha ez megfelel a NAT-nak, a programcsomag
többi eleme – tanári eszköz, tanulói eszköz, támogató rendszer, továbbképzési rendszer és
értékelési rendszer – konzisztens-e azzal a programmal, amelyet a programtanterv megjelenített.
Ebben a vonatkozásban a KTB a miniszteri rendelettől indíttatva vállalta ezt az egyébként nem
kis munkával – hozzáteszem: nem kis költséggel – járó feladatot, hogy ezeket a csomagokat
folyamatosan nézze. 

Ha azt nézzük, hogy a programcsomagokat kell értékelni, akkor érvényesítjük ezt a
miniszteri rendeletet. De mert az óvodai programcsomag ugyanúgy tartalmazza a
programkomponenst, a nevelői eszközrendszert, a gyermeki eszközrendszert, a hozzá tartozó
pedagógus-továbbképzést, a hozzá tartozó – én még nem láttam, csak tudom, hogy kell legyen
benne – értékelési struktúrát, és a hozzá tartozó támogató rendszert, a szervizt, ezt a dolgot meg
lehet éppen nézni: igaz-e, hogy a programkomponens megfelel az óvodai nevelés
alapprogramjának, és akkor a hozzá tartozó többi ennek a programnak megfelel-e. Csakhogy
ebben a helyzetben áll elő az, amiről Ottó beszélt, hogy míg az összes többi szabadon
garázdálkodó jó és rossz program kínálata minden szűrés nélkül eléri az óvodát, és ott a kereslet-
kínálat alapon használatba kerül, milyen jogosultság alapján mondjuk erre, hogy ezt márpedig
csak valamilyen hatósági ellenőrzés után engedjük be az óvodába. Én azért annyira optimista



20

vagyok, hogy ez egy olyan adaptív dolog, ami illeszkedik – kis ország, ugyanaz a szakember-
garnitúra készítette – ehhez, ahhoz, amahhoz a létező programcsomagokhoz is. Tehát nem
felülírja, hanem megint fából vaskarika, hogy a kompetenciafejlesztés irányába mozgatja-e az
óvodai fejlesztéseket – de én megnézném azt az óvodát, amelyik jódolgában nem kompetencia
irányban fejleszt, míg iskolában tudunk néhány ilyet. Óvodában is tudunk, csak az nem tartozik
ránk – ez a másik dolog. Ebben az irányban kell dönteni.

Még egyszer mondom: a kerettantervi bizottság arra éppenséggel kész, hogy megkeresse
azokat a szakértőket, akik megnézik, hogy igaz-e, amit ez a programcsomag magáról állít, hogy
az óvodai nevelés alapprogramjának megfelel, és a hozzá tartozó csomagelemek valóban
konzisztensek-e ehhez. Ha azt gondoljátok, hogy egy ilyen munkát végezzen el a kerettantervi
bizottság, ennek nincs akadálya. Az a kérdés, elfogadjátok-e, hogy ezt a szempontsort, amit eddig
alkalmaztunk egy sima adaptációnak tekintjük, vagy az OKNT a szempontsort is meg akarja
nézni, mert azt mondja, hogy az óvoda más, mint az iskola, tehát ő szeretné látni, hogy ami a
NAT-ra van kidolgozva, hogyan íródik át az alapprogram textusaira. Nem nehéz munka
egyébként az átírás – hozzáteszem –, de szívesen megmutatom. Nem titok, csak az OKNT-nek is
van elég más feladata. 

Az egyes számú javaslatom, hogy az OKNT azt mondja, hogy nem, mert nincs
jogszabályi felhatalmazása.

Ha mégis azt mondja, hogy de azért szakmailag felelősséget érez, akkor azt
indítványozom, hogy bízzon a kerettantervi bizottságban, hogy azt a szempontsort elegánsan és
hitelesen tudja alkalmazni az óvoda világára.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Feri!

DR. LORÁND FERENC: Felmerült, hogy foglalkozzunk az óvoda kérdésével. Ennek
különös hangsúlyt ad, hogy az iskolarendszer szelektivitásának megakadályozására az egyik
legfontosabb támadási pont az iskola előtti korosztály. Nagyon sok gyerek nem jut óvodába, tehát
itt egy nagyon fontos oktatáspolitikai kérdés is, hogy az óvoda felfejlődhessék. 

Javaslom, hogy az OKNT kooptálja saját kompetenciái körébe, nyilvánítsa ki, hogy
foglalkozni óhajt – ha kell, ezt hagyassa jóvá – az óvoda pedagógiai funkcióival, problémáival, és
tűzzük napirendre. Ennek keretében kerüljön sor arra, hogy milyen szempontok alapján fogunk
minősíteni, és ki fogja minősíteni a pedagógiai programokat az óvodában.

ELNÖK: Laci!

GÖRBE LÁSZLÓ: Én úgy gondolom, hogy három kérdésről kell dönteni. 
Az első kérdés, hogy egyáltalán foglalkozzunk-e vele. A másik pedig, hogy az óvodai

alapprogram felülvizsgálatát illetően foglaljunk állást, hogy hogyan nézzük át újra – bár azt
mondják, hogy nagyon jó.

A harmadik kérdés: az óvoda világába belenyúljunk-e úgy, hogy az OKNT tekintélyével a
SuliNova megjelenik egy olyan programmal, ami az eddig programok között egy egészen más
szintű program lesz. Az eddigiek valójában helyi tantervek – ahogy meghatározták –, ez meg egy
kicsit más kompetenciával fog jelentkezni, mert azt fogja mondani, hogy a kerettantervi bizottság
jóváhagyta, az OKNT valami módon szintén jóváhagyta. Ez vajon milyen hatással lesz az egész
óvodai kérdésre? 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Látszanak az erővonalak. Utolsó hozzászólásként,
parancsolj!

DR. SZABADOS LAJOS: Egy kérdésem lenne – nem tudom, tud-e rá valaki válaszolni.
Ebben az óvodai kompetenciafejlesztő csomagnak az elkészítésében van EU-s pénz? 

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Ugyanaz a HEFOP-csomag.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Próbálom összeszedni, hogy miben van valamiféle
egyetértés. Abban egyetértés látszik az OKNT tagjai között – de természetesen szavazásra fogom
feltenni –, hogy az óvodai nevelés egész problémakörét az OKNT tűzze napirendjére –
gondolom, a szeptemberi ülés előtt nem –, a szeptemberi ülésen próbáljunk ebben a kérdésben ez
komplex vitát szervezni. Ebben el tudjuk helyezni az OKNT helyét és szerepét, és ezzel
kapcsolatosan az összes óvodai nevelési kérdéssel tudunk foglalkozni. Kérdés aztán, hogy ezzel
egyetért-e az Országos Köznevelési Tanács. Kézfeltartással jelezzük! (Szavazás.) Akkor a
következő tanévi munkatervünkben az óvodai nevelés kérdését napirendre tűzzük.

Az erővonalakból az látszik, igazából az most a kérdés, hogy ezt a programot most ebből
kiragadva kezdjük-e el tárgyalgatni úgy, hogy kerettantervi bizottság, vagy azt mondjuk, hogy
ameddig nem látunk tisztán az óvoda teljes egészében, és a jogszabályi problematikák miatt ezzel
a programcsomaggal nem kíván az OKNT foglalkozni.

Ugye, ez az alternatíva?

DR. MIHÁLY OTTÓ: Nem!

ELNÖK: Mondjál egy harmadikat akkor!

DR. MIHÁLY OTTÓ: Úgy foglalkozik vele, hogy a feladatnak eleget tesz, ír egy levelet
a miniszternek, amelyben elmondja, hogy miért nem foglalkozik vele.

ELNÖK: Ez ugyanaz, mint az első. Hogy írunk egy levelet, az más kérdés, de az első az
volt, hogy nem kívánunk a jogszabályi háttér miatt, és megmondjuk, miért nem kívánunk vele
foglalkozni – ha egyáltalán kíváncsi erre a miniszter. Ez tehát az egyik lehetőség.

A másik, hogy azt mondjuk, ez nem a mi kompetenciánk.
A kérdés, hogy ezzel a programcsomaggal igen vagy nem.

DR. VEKERDY TAMÁS: Nem értem világosan. Mert ha jól értettem Lacit, a
kerettantervi bizottságnak az a feladata, hogy koherencia szempontjából vizsgálja...

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Dupla a feladata. Egyfelől hogy a program megfelel-e az
érvényes jogszabályi keretnek, és ha a program oké, akkor a csomag többi eleme ehhez a
programhoz konzisztens-e. 

DR. VEKERDY TAMÁS: Azt is hallottuk – újra visszatérek rá –, hogy ez nem egy
program, hanem segédanyag...

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Programcsomag.
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DR. VEKERDY TAMÁS: Értem. Úgy programcsomag, ahogy egy Montessori
programcsomag? (Közbeszólások: Nem.) Bármely óvodában – Montessoriban, Frainet-ben,
játékkal-mesével stb. – felhasználható elemeket tartalmaz? (Többen: Igen.) Akkor mégis másról
van szó. 

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Ugyanígy más az iskolai programcsomagokban is, mert a
szövegértés I-II. ugyanígy bedugható az Apáczaiba, a Zsolnaiba, akármibe. Ebben analóg.

DR. VEKERDY TAMÁS: Értem...

DR. MIHÁLY OTTÓ: Laci pontosan megfogalmazott egy második javaslatot, amelyet én
a magam részéről kompromisszumos javaslatként el tudok fogadni. Miközben tehát azt mondom,
hogy jogilag nincs más alaphelyzet, mint az összes többi, óvodába bekerült programnál, el tudom
fogadni azt, hogy szakmailag viszont nyilvánítsa ki az OKNT, hogy van egy ilyen felelőssége, és
nézze meg, amit Laci elmond: a kettősség alapján nézze meg ezt a programot. Ez az egyik eleme
ennek, amit Laci mondott javaslatként, és a másik, hogy ezzel bízza meg az OKNT a
kerettantervi bizottságot, és hatalmazza fel. Ez az én javaslatom. Elfogadom
kompromisszumként, annak ellenére, hogy jogi értelemben nem az a helyzet, hogy ezt meg
kellene tenni, de vállaljunk egy ilyen szakmai...

ELNÖK: Az egyik lehetőség tehát az, hogy foglalkozzon vele, a másik lehetőség az, hogy
a jogszabályi háttér miatt ebben a helyzetben nem érzi kompetensnek magát az OKNT. Ez a két
lehetőség van, ugye?

SZAKÁCS MIHÁLYNÉ DR.: Ismerve az óvodákban kialakult helyzetet, elég sok
információm, tapasztalatom van az óvodai nevelés tartalmi kérdéseit illetően. Tisztelettel
javaslom, hogy szeptemberben vegyük elő újra ezt a programcsomagot. Én nem merném vállalni,
hogy véleményt mondok arról, amit nekem száz szálon kellene összekötnöm, mert ezerféle
óvodai program fut, és vajon ki fogja eldönteni, hogy azok a programok valóban elfogadhatók,
jól működtetik az intézményi nevelést. És akkor még ennek tetejébe odaültetünk egy olyan
programcsomagot, amivel – én nyugodtan kijelentem – nem tudnak mit kezdeni az
óvodapedagógusok. Ők beállítódtak valamilyen irányra – nagyon komoly gond lesz. Azt
mondtam, hogy káosz lesz az óvodákban.

ELNÖK: Elhangzottak már az érvek, szavazni kellene. Tovább ezt már, azt gondolom,
nem tudjuk ragozni – de az utolsó szó jogán...

GÖRBE LÁSZLÓ: Mint a kerettantervi bizottság tagja, annyit szeretnék kérni, hogy meg
kell bennünket erősíteni, óvodai kisegítés kellene, mert...

ELNÖK: Ha ez lesz a döntés.
Még egyszer tehát: az az alternatíva, hogy foglalkozzék az OKNT kerettantervi bizottsága

ezzel a programcsomaggal – ezt fogom elsőként feltenni, azokkal a kiegészítésekkel, amiket Laci
elmondott –, vagy hogy nem érzi magát kompetensnek az Országos Köznevelési Tanács
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jogszabályi háttér miatt, és vissza kíván majd térni rá, amikor az óvodai nevelés komplex dolgát
tárgyaljuk. 

Ki az, aki úgy gondolja, hogy a kerettantervi bizottság jelen helyzetben most foglalkozzék
ezzel? (8) Ki az, aki úgy gondolja, hogy jelen helyzetben ne foglalkozzunk vele? (11)
Tartózkodás? (2) Tehát jelen pillanatban nem, szeptemberben visszatérünk az óvodára, és akkor
az egészet elhelyezzük. 

DR. HUNYADI GYÖRGYNÉ: Kaján érdeklődés, de addig mit csináljanak a
programmal: álljon le, vagy pedig terjeszthető? Ez lényeges kérdés.

DR. SZABADOS LAJOS: Szerintem már terjesztik is. 

KISS ERIKA: A pályázati körben részt vevő intézményekben van a programcsomag.
Most megy a harmadik fejlesztési szakasz, úgy, mint ahogy az iskoláé is: a tesztelése. 

ELNÖK: Tehát kint van, használják, anélkül, hogy az OKNT eddig is rábólintott volna.
És semmi nem történik.

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Történik, mert abba a pályázati csomagba, amit Brassói
Sanyi mindig el szokott mondani, hogy meghirdetésre kerül a piaci oktatásfejlesztő cégek
számára, hogy a HEFOP által kidolgozott és a miniszter által jóváhagyott programcsomagokat az
oktatási piacon értékesítse, addig ez a csomag nem kerülhet be. 

DR. HUNYADI GYÖRGYNÉ: De miért nem? 

ELNÖK: Nincs semmiféle jogszabályi felhatalmazás, hogy ezt bárki megakadályozza. 

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: De akkor szeptemberben hiába térünk vissza rá. 

ELNÖK: Azokra akarunk visszatérni, amik itt ma felmerültek. Ha az OKNT ebben
kompetens lesz, és úgy gondoljuk, hogy ezzel foglalkozunk, akkor fogunk ezzel foglalkozni.

Ezt a napirendet akkor lezárnám.
Köszöntöm körünkben Kajtár Borit – neki lenne némi közlendője-mondandója. 

KAJTÁRNÉ BOTÁR BORBÁLA: Tisztelettel köszöntöm az Országos Köznevelési
Tanács tagjait. Mielőtt elmondom miniszter úr döntését, amely megszületett az OKNT
díjazásával kapcsolatban, először is elnézést kell kérnem a régi tagoktól a tárca nevében. Tudom,
hogy az előző időszak kifizetései – remélem, hogy csak eddig – húzódtak. Nagyon bízom benne,
hogy rövidesen, néhány napon belül a 2006-os kifizetések meg fognak történni. Kérem, higgyék
el, hogy nem politikai vagy szakmai trehányság volt ennek az oka, hanem olyan pénzügyi
helyzetben volt a tárca, amikor ilyen intézkedéseket kellett meghoznunk. Ezért elnézésüket
kérem.

Az újjáalakult OKNT díjazásával kapcsolatban – mint ahogy minden más tanácsadó,
illetve érdekegyeztető testület ügyében – miniszter úr meghozta döntését a 2007. évre, és ezt
szeretném most ismertetni:
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Az Országos Köznevelési Tanács elnökének 50 ezer forint tiszteletdíjat, az alelnöknek 40
ezer forint tiszteletdíjat, a tagoknak 30-30 ezer forint tiszteletdíjat határozott meg miniszter úr,
azzal a kitétellel, hogy a tiszteletdíj csak azokban a hónapokban fizethető, amikor az adott
testület ülésezett, illetve azok a tagok jogosultak a tiszteletdíj felvételére, akik a jelenléti ívet
aláírják. Kérem, értsék meg, hogy ez egy olyan dokumentum, ami szükséges ahhoz, hogy a
számfejtéseket megtehessük.

Miniszter úr azt kéri, fogadják el, hogy az OKNT tagjai csak két-két albizottság
munkájában vehetnek részt úgy, hogy azért tiszteletdíjat is kapnak – hiszen az albizottságok
tagjai is kapnak díjat –, természetesen tiszteletdíj nélkül, társadalmi munkában mindenki annyi
bizottságban vesz részt, amennyiben jónak, illetve szakmailag indokoltnak látja.

Őszintén remélem, hogy a mai napon az Országos Köznevelési Tanács meg tudja majd
választani az elnökét is.

Ennyivel zavartam volna önöket, és további jó munkát kívánok!

ELNÖK: Köszönjük szépen a tájékoztatást. Remélhető, hogy lesz sikeres elnökválasztás
– a jókívánságokat ehhez köszönjük -, viszont van egy mulasztásom, amelyet én lányos
zavaromban elkövettem. Igen hosszúra nyúlt az első napirendi pont, és azt gondoltam, hogy a
TTB-vel befejeződött a bizottságok listája, pedig nem fejeződött be. Abban teljesen biztos
vagyok, hogy a többi bizottságnál nem volt ekkora probléma, hiszen ott csak megalakulás történt.

Arra kérem szépen a többi bizottság vezetőjét vagy megbízott tagját, hogy legyen kedves
a bizottsággal kapcsolatosan néhány szót szólni. 

Az Országos Érettségi Vizsgabizottság elnöke Horn György lett, őt választottuk régi-új
elnöknek. Tagjai mindenki számára ismertek: Szebedy Tas, Makkai László, Mihály Ottó,
Várkonyi András és jómagam. Tas, ne én beszéljek, egypár szóban légy olyan kedves, szólj a
bizottságról!

SZEBEDY TAS: Köszönöm szépen. Valóban így történt, és, ha jól emlékszem, teljes
létszámmal tudott megalakulni a bizottság, Horn György megválasztása pedig egyhangú volt –
ezt csak a legitimitása tekintetében talán érdemes elmondani. 

Az első napirendi pontban az előzményeket tekintette át a bizottság az érettségi vizsgával
kapcsolatban, illetve felmerült kérdésként, hogy van egy dupla szerep a minisztériumon belül,
ugyanis létezik egy érettségi szakmai felügyelet, és a lebonyolításnak a figyelemmel kísérése, a
miniszter úr által létrehozott különbizottságban. Ismereteink szerint két személy – Szenes Gyuri
és én – mindkettőben részt vesz. Gyuri említette, hogy ezt a dupla szerepet mennyire célszerű
fenntartani vagy működtetni, és ezzel kapcsolatban meg is fogalmazott a bizottság javaslatot,
hogy bizonyos feladatoknak a vizsgálatával az OÉVB e miatt ne is foglalkozzék.

A másik kérdés az volt, hogy a működési szabályzatnak a jelenlegi formája elfogadható-e.
Abban állapodott meg a bizottság, hogy a következő ülésre bármiféle javaslat születik a
működési szabályzattal kapcsolatban, azt Horn Györgynek küldjük, ő pedig átdolgozza, és a
következő alkalommal a hatályos szmsz-t megalkotjuk, elfogadjuk. 

Egy picit előregondolkodtunk a 2007. év témaköreiben, és legalábbis ötletgyűjtésként
néhány témát felvázoltunk, megállapodva abban, hogy a következő alkalommal egyezik meg a
testület, illetve a bizottság az éves témákban, amikkel foglalkozni kíván.

Körülbelül ez volt az alakulás. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Korrekt a tájékoztatás.
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Pedagógus-továbbképzési Bizottság. Történt-e valami ebben az ügyben? (Kosinszky
Zsuzsa: Nem.) 

Digitális Tananyag-minősítő Bizottság?

DR. HADHÁZY TIBOR: Köszönöm, elnök úr, röviden beszámolnék az eddigi
történésekről, azt kérve, hogy a részletesen elkészített személyi javaslatokat beterjeszthessem
jóváhagyásra a következő ülésen. 

A Digitális Tananyag-minősítő Bizottság 2005. évben történt létrehozásakor az Országos
Köznevelési Tanács úgy döntött, hogy két tag plusz hét külső szakértő bevonásával működjék a
bizottság. A bizottság összeállításánál alapvető szempont volt a szakmai szervezetek jelöléseit
figyelembe véve, hogy a felhasználók, a fejlesztők és a pedagógiai kutatók is jelen legyenek a
bizottságban, mert egy olyan fejlődő területről van szó, amely megítélésünk szerint mindhárom
szegmens képviseletét szükségessé teszi a bizottságban. 

Az Országos Köznevelési Tanács legutóbbi ülésén a tanács tisztelt tagjainak jelentkezése
alapján – nagy örömünkre – három taggal képviselteti magát bizottságban. Ez azt jelenti, hogy a
bizottság személyi összetétele megváltoztatásra szorul. Körlevéllel fordultunk a szakmai
szervezetekhez, hogy ismételten megerősíthetik korábbi jelöléseiket, vagy új jelölést tehetnek.
Ennek meglehetősen rövid határideje volt – május 3-a –, és az eddig beérkezett néhány javaslatot
iktatva úgy gondoltuk, hogy még egy hetet célszerű adni javaslattételre. Ez az időpont a mai
napon telt le. A beérkezett javaslatok alapján én máris tudnék tenni egy személyi javaslatsort,
viszont úgy gondolom, hogy a korábbi eljárást követve, egy tíz-tizenkét soros jellemzéssel együtt
szeretném a javaslatot az Országos Köznevelési Tanács asztalára letenni a következő ülésen. 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ez azt jelenti, hogy amely bizottságok még nem alakultak
meg formálisan, a következő, júniusi ülésen számolnak majd be erről, és ott választunk is külső
tagokat.

Köszönöm szépen. A Kerettantervi Bizottság? 

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: A Kerettantervi Bizottság ülését összehívtuk. A bizottság
határozatképesen jelen volt, csak a két új tagnak volt olyan hivatalos elfoglaltsága, ami miatt nem
tudott jelen lenni. Ennek megfelelően úgy határoztunk, hogy életben tartjuk az OKNT januári
álláspontját, miszerint addig a régi összetételű Kerettantervi Bizottság teszi a dolgát, hiszen, mint
kiderült, feladatok vannak.

Vélhetően május 17-én megoldódik ez a dolog: akkorra hívtuk össze a következő ülést. 
A Kerettantervi Bizottságban jogszabály által meghatározott külső delegátusok vannak,

például az Oktatáspolitikai Tanács delegátusa, aki jelenleg Görbe Laci, bár lassan ott lejár a
mandátuma, tehát ez nem az Országos Köznevelési Tanácsnak, hanem a Közoktatás-politikai
Tanácsnak a dolga. A munka világa és a miniszter jelöltje novemberig hatályos, tehát
működőképesek vagyunk. 

Kelemen Elemér, akit az Akadémia delegált, az ülésen lemondott delegált helyéről,
úgyhogy a minisztérium legjobb tudomásom szerint már át is írt az Akadémiának, hogy
delegáljon új személyt, és a minisztérium jelen lévő képviselőjét orientáltuk arra, amit Marica is
emlegetett, hogy az Akadémia lehetőleg a gyermek-kisgyermek korosztályhoz értő szakembert
delegáljon, és akkor azzal a paletta teljessé válik, hiszen mi, többiek, mind tanáremberek
vagyunk, nagyjából lefedve a műveltségterületeket.
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ELNÖK: Köszönöm szépen a tájékoztatást.
Egy új bizottság, a Szakképzési Bizottság is megalakult. OKNT-s tagjai Karlovitz János,

Szilágyi János, Tóth János és jómagam. Kérném szépen Szilágyi Jánost a rövid beszámolóra.

DR. SZILÁGYI JÁNOS: Abban foglaltunk állást, hogy három tagot szeretnénk még
felkérni – erre megkaptam a felhatalmazást, hogy a három jelölttel egyeztessek. Hogyha ők
vállalják, akkor a következő OKNT-ülésre a szakmai önéletrajzot szeretném beterjeszteni, és
ennek alapján meg tudjuk kezdeni a legitim működésünket.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Zárójelben szeretnék gratulálni Szilágyi Jánosnak, akit
egyhangúlag megválasztottunk a bizottság elnökévé. Gratulálok, köszönöm szépen.

Van néhány egyebem. Azt mondjam, vagy kezdjük az elnökválasztással? (Többen:
Válasszunk!) 

Két dolgot szeretnék mondani. A két elnökjelöltünktől várok megerősítést, hogy
vállalják-e az elnöki megmérettetést. 

Loránd Ferenc? (Dr. Loránd Ferenc: Igen.) 
Závodszky Géza? (Dr. Závodszky Géza: Igen.) 
Nem volna sportszerű részemről, hogyha nem reagálnék arra a felvetésre, amit a múltkor

Szebedy Tas tett, hogy gondoljam meg magam az OKNT elnöki tisztségére való jelöltetésemet
illetően. Gondolkodtam rajta egy hónapig, és változatlanul fenntartom, hogy nem jelöltetem
magam az Országos Köznevelési Tanács elnökének. Remélem, hogy a mai napon sikeresen
fogunk tudni elnököt választani.

Két elnökjelöltünk van tehát: Loránd Ferenc és Závodszky Géza. Huszonketten vagyunk.
Kérem, hogy pipa vagy iksz kerüljön a név mellé, hogy egyértelmű legyen. Ne húzzunk alá
semmit – pipa vagy kereszt. 

Szavazatszámláló bizottságunk minden tagja jelen van: Iker János, Zsuzsa és Karlovitz
János. 

Nem fenyegetésként mondom, de ha sikerül elnököt választanunk, megpróbálunk
alelnököt is választani. 

(Titkos szavazás.) 

ELNÖK: Kérem, hogy foglaljunk helyet! Mintha sosem hittük volna, hogy lesz egyszer
elnökünk... Van. A jelölőbizottság elnökét kérem, hirdesse ki a végeredményt.

DR. HUNYADI GYÖRGYNÉ: Tizenkét szavazatot kapott Loránd Ferenc és tízet
Závodszky Géza. Van elnökünk. (Taps.) 

ELNÖK: Ferikém, gratulálok az OKNT nevében én, mint leköszönő – és nem tudom,
milyen funkcióban lévő – eddigi vezető. Javaslom, hogy miután mondasz valamit, következzék
az alelnökválasztás, és ha fel vagy készülve – én még igen – három egyéb volna. 

DR. LORÁND FERENC: Hogy ezt a traumát kiheverhessem, te legyél, aki ezt
továbbvezeted, de természetesen az alelnökválasztásnál vállalom a celebrálást, ha kell.
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ELNÖK: Akkor a tiéd a szó, mert most alelnököt fogunk választani. Mint a
jelölőbizottság elnöke – igaz, már nagyon régen volt, amikor erről beszéltünk, és nem szeretném,
hogy amnéziába essek – kontrolláltatni szeretném a jelölőbizottsági tagokkal: Szebedy Tassal és
Szabados Lajossal.

Két jelölt volt az alelnökségre: Szebedy Tas és Szenes György, ha emlékeim nem csalnak.
Így van ez? (Többen: Így.) Tas, vállalod?

SZEBEDY TAS: Vállalom, de szeretnék javaslatot is tenni. 

ELNÖK: Akkor mondd a javaslatodat!

SZEBEDY TAS: Az volna a javaslatom, hogy mivel az elnökválasztás érzésem szerint
hosszú ideig nehezen dőlt el, mindenképpen Gézát javasolnám az alelnöki posztra jelöltként.

ELNÖK: A javaslatot értettem. Én csak azt kérdeztem, vállalod-e az alelnökséget.

SZEBEDY TAS: Amennyiben Géza nem vállalja, természetesen.

ELNÖK: Majd meg fogom tőle kérdezni. 
Géza?

DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Nagyon megtisztel, amit Tas mond, majdnem hogy megható,
de nem igazán ambicionálom – legfeljebb, ha ilyen igény van. Én tehát nem venném el a
rendkívül alkalmas Szebedy Tastól ezt a jelölést. Feltétlenül ragaszkodom a Szebedy Tas
jelöléséhez.

Én nem vállalom, bár köszönöm a jelölést. 

SZEBEDY TAS: Vállalom.

ELNÖK: Akkor magamtól is meg kell kérdeznem?

DR. LORÁND FERENC: Vállalja? 

ELNÖK: Igen, vállalom az elnöki jelölést. Van-e más jelölt? Géza visszalépett. 

DR. VASS VILMOS: Nem lehet, hogy úgy kérdezősködsz magadtól, hogy Feri vezeti
tovább ezt a menetet? 

DR. LORÁND FERENC: Hogy még abban az esetben is vállalná-e az alelnökséget, ha
engem megválasztottak? 

ELNÖK: Tehát két jelölt van.

KOSINSZKY ZSUZSA: Egy perc, és hozom a szavazócédulákat.

ELNÖK: Addig, hogy ne legyen haszontalan, hadd mondjam el az egyebeket.
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Tisztelt Tanács! Írtunk Hiller miniszter úrnak egy levelet – az én aláírásommal ment el –,
amely röviden úgy szólt, hogy az Országos Köznevelési Tanács kéri a miniszter urat, hogy az
oktatási kerekasztal tagjai közé az Országos Köznevelési Tanács tagjai közül delegáljon valakit.
Miniszter úr válasza megérkezett – szó szerint idézem:

Megkeresésükre válaszolva tájékoztatom önöket, hogy a miniszterelnök úr
kezdeményezésére létrejött oktatási kerekasztal tagjai közé a miniszterelnök úr javaslata alapján
a kormányzat mellett az Országgyűlés bizottságai, a Magyar Tudományos Akadémia és a
Gazdasági és Szociális Tanács oldalai delegáltak képviselőket. Javaslatukat a kormányzati
delegáltak kiválasztása során figyelembe vettük. Örömmel értesítem arról, hogy az Országos
Köznevelési Tanács két tagja, Horn György és Nahalka István bekerült a fórum tagjai közé, akik
személyükben tudják majd képviselni a tanács szellemiségét, a tanács ülésein elhangzott szakmai
véleményeket. Üdvözlettel: Hiller István. 

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: A jegyzőkönyvben meg kérjük a két urat, hogy ottani
működésében érvényesítse az OKNT-ben kialakuló álláspontokat. Ez nyilván nem kötött
mandátum, de...

ELNÖK: Van-e arra lehetőség, István, hogy rövid beszámolót kapjunk, mondjuk a
következő OKNT-ülésen, az eddigiekről? És hogyha valami olyan kérdés felmerül, amelyben az
OKNT-nek valamiféle kompetenciája lenne – ahogy Laci mondta –, esetleg ezeket képviselnétek.

Köszönöm szépen. A következő OKNT-ülésen erről egy rövid beszámolót tartunk. 
A következő nagyobb horderejű dolog, hogy még 2006. szeptember 14-én – az már elég

régen volt, és csak a régi OKNT tagok emlékezhetnek rá – alakult, formálódott a VII.
Nevelésügyi Kongresszusnak a szervezőbizottsága, aztán majd a tudományos bizottsága is.
Akkor az volt a javaslat, hogy az alakuló szervezőbizottságba az OKNT – mivel a meghirdetők
között is szerepel a tanács – delegáljon egy tagot. Az akkori delegált az OKNT részéről Báthory
Zoltán volt. Báthory Zoltán jelen pillanatban nem OKNT-tag. Beszéltem a szervezőbizottság
elnökével, Benedek Andrással ebben az ügyben, mivel felvetődött, hogy mi legyen ebben a
helyzetben. Ő azt a tájékoztatást adta, hogy Báthory úr lemondott a szervezőbizottsági
tagságáról, ő a tudományos bizottság tagja, és nem is kíván a szervezőbizottságban részt venni.
Benedek András erről azt mondta, hogy bár az OKNT nem delegálta, hanem más módon, de az
OKNT részéről hárman vesznek részt a szervezőbizottságban – ahogy itt üldögélünk egymás
mellett: Trencsényi László, Loránd Ferenc és jómagam. Ő biztosítottnak látja az OKNT
mindenféle részvételét a VII. Nevelésügyi Kongresszus szervezőbizottságában, Báthory Zoltán
pedig a tudományos bizottság tagja.

Elfogadható ez így? (Igen.) 
A harmadik egyebek az OKNT honlapjára vonatkozik. Több OKNT-tag jelezte felém,

hogy az OKNT honlapját update-elni kellene, hiszen nagyon kevés új információ van az új
OKNT-ről. Kosinszky Zsuzsával egyeztettem, és információim szerint útban van a dolog, lassan
frissül, megkapta az információt a honlap szerkesztője, és az új OKNT-ről is megjelennek az
információk.

Köszönöm szépen a segítséget.

És akkor most a szavazás.
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(Titkos szavazás.)

DR. LORÁND FERENC: Amíg zajlik a számlálás, egy dolgot szeretnék mondani. Ahhoz,
hogy szokásunk szerint az OKNT éves napirendjére olyan témák kerüljenek, amiket az OKNT-
tagok javasolnak – a másik javaslattevő mindig a minisztérium szokott lenni –, én azt szeretném
kérni, hogy május végéig kapjak tematikai javaslatot a legfontosabb kérdésekről, amikben az
OKNT kompetens legyen dönteni, vagy javaslatokat előterjeszteni. Ebből összeállítok egy listát,
és a következő ülésre ide fogom hozni. Akkor egy cselekvési tervet vagy tématervet fogadunk el,
talán már úgy, hogy időzíteni is tudjuk, havi bontásban.

Kérem, hogy küldjék el Zsuzsának, és ő majd át fogja nekem küldeni.

DR. IKER JÁNOS: Tizenegy szavazatot kapott Szebedy Tas, tíz szavazatot kapott Szenes
György, egy szavazat érvénytelen volt – valaki szándékosan nem írt mellé semmilyen jelzést. 

Kellene esetleg még egyet tartani gyorsan. 

ELNÖK: Itt is érvényes a tizenkét szavazat szükségessége. (Közbeszólások, zaj.) Az
elnöknél-alelnöknél úgy szól, hogy a teljes tagság 50 százalékánál több.

DR. LORÁND FERENC: Most ismételjük meg!

ELNÖK: Még egyszer megpróbálhatjuk? Fussunk neki még egyszer! 

(Titkos szavazás.)

ELNÖK: Jó lenne, hogyha a következő ülésen jóvá tudnánk hagyni az szmsz-ünket.
Gondolja át mindenki, hogy küldje el a javaslatát az szmsz-re vonatkozóan.

DR. TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Ügyvezető elnök úr, míg számolnak, egy ügyrendi
javaslatom lenne.

Hogyha ez a szavazás sem eredményes, akkor ma ne szavazzunk tovább, viszont a relatív
többséget elért jelöltet tekintsük ügyvezető alelnöknek, az eddig kialakult módozat analógiájára. 

ELNÖK: Ez elfogadható javaslat, amit Trencsényi Laci mondott? (Általános helyeslés.) 

DR. HUNYADI GYÖRGYNÉ: Szebedy Tas tizenegy, Szenes György tíz szavazatot
kapott, egy szavazat érvénytelen. 

ELNÖK: Elfogadjátok azt a lehetőséget, amit Trencsényi Laci mondott, hogy a több
szavazatot kapott Tas vigye, amíg nem tudunk egy legitim alelnököt választani? 

DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Mindeddig néma csendben hallgattam ezeket az eljárásokat,
mert aki közéleti kényszer miatt vállalta a jelölést, nem szólhat. Véleményem szerint már az első,
a legelső tizenegy-tizenegyes szavazás után – egyébként Loránd Ferenc, unter uns, tett is ilyen
megjegyzést nekem – más megoldás kellett volna. Igaz, kiindulhatunk abból, hogy ez tisztán
szakmai jellegű megmérettetés, tisztán szakmai alapon választottak volna vagy választanak a
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jelöltek között, akik az én kivételemmel mind tiszteletre méltó emberek. Úgy tűnik azonban,
hogy más típusú kötődések döntöttek vagy döntenek ezekben a személyi kérdésekben.

Ugyanez ismétlődik most, az alelnök megválasztásában. Mondhatni persze – rögtön a
legelső megszólalásomkor mondtam –, hogy a jó elnököt nem lehet észrevenni, nem befolyásolja
a tárgyalást, de mégiscsak valamelyest... A NAT-vita után Karlovitz János elég indulatosan vagy
érzelemgazdagon reagált. Nekem sem volt ízlésem szerint való, nem a filozófiai alapvetés – nem
akarok erre visszatérni –, hanem további szakmai javításokhoz vezethetett volna egy
tartalmasabb és hosszabb vita. Az OKNT korábbi történetében ilyen esetekben – hiszen voltak
ilyenek – az volt a közös bölcsesség – és azt hiszem, tényleg megszívlelendő megoldás –, hogy
az elnök mellé a láthatóan nem kifejezetten szakmai, hanem egyéb szimpátiák alapján legtöbb
szavazatot kapott jelöltet alelnökké választották. Így lett alelnök Lovas István, így volt alelnök
Hoffmann Rózsa az elhunyt, mindannyiunk által nagyon tisztelt Illyés Sándor mellett. 

Az igazi megoldás valószínűleg egy valamilyen fajta kondomínium lett volna – az
alkotmánybírókat együtt választják. Természetesen én ilyen javaslatot nem tehettem, de saját
személyemben nem is ambicionáltam. Természetesen ez a hajó elment, hogy egy olyan döntés
szülessék, miszerint mindkettőt közösen terjesztik elő, és a ciklus során megosztva ezt a
szolgálatot – aminek nem szabad, hogy igazán érdemi befolyása legyen a tanácsra. Ez a hajó
elment, ez a javaslatom természetesen most nem él, de nyomatékosan javaslom, hogy a tanács –
ezt most nyíltan mondom, természetesen lehet nyíltan ellenezni – fogadja el, hogy az egyébként
csak az elnököt akadályoztatása esetén helyettesítő alelnök láthatóan valamilyen más kötődésű –
de nem kibékíthetetlen ellentétekben élő, ezt mondhatom – csoport jelöltje. Nem igazán elegáns
addig szavazgatni, míg egyvalaki átszavaz, és akkor egy szavazattal átbillen. 

Ezt a javaslatot tenném, és szeretném, ha megszívlelné a tanács. 

DR. LORÁND FERENC: Személyes hivatkozás okán, és gyengülő memóriámra
hivatkozva szeretnélek megkérdezni, hogy mi volt az, amiről mi unter uns...

DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Rögtön az első szavazás után, a szünetben odajöttél, és azt
mondtad, hogy keressünk valamilyen megoldást. Milyen megoldást fogunk találni ebben a
patthelyzetben? Emlékszel, ezt mondtad. 

DR. LORÁND FERENC: Ez egy kérdőjel volt, ami fölveti többek között nyilván az
szmsz valamilyen korrekcióját is majd, hogy ilyen helyzetekben mi volna a legitim eljárás. 

Más kérdés, hogy ebben a helyzetben, esetleg elkerülendő egy ilyen hosszan tartó
szavazást, milyen megoldás volna az szmsz keretein belül elfogadható – mert az szmsz ellenében
nyilván nem tudunk. Fölmerült még az elnökválasztás esetében is – amit akkor leszavaztunk, ha
emlékeztek rá –, hogy megosztott időben. Akkor olyan személyes megkeresések is elhangzottak,
hogy amennyiben egy ilyen megoldáshoz hozzájárulnék, akkor az illető megszavazna engem az
első felére. Ezek telefonbeszélgetések, ezért nem mondok természetesen nevet. 

El tudok képzelni egy ezzel kapcsolatos beszélgetést, és ennek kapcsán egy modus
vivendit. Az egyik, ami természetesen a jelenlegi szabályok szerinti folytatást jelenti, tehát hogy
megismételjük. Ha van olyan, a jelenlegi szmsz-szel nem ellentétes, annak a keretein belül
megoldható megoldás, akkor azt javaslom, hogy vitassuk meg. Most ne döntsünk róla, de
vitassuk meg.
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DR. MIHÁLY OTTÓ: Én azt szeretném mondani, hogy van egy szmsz. Ezeket a
különböző manipulációkat én egyszerűen nem tudom értelmezni egy testület működésében. Azt
igen, hogy döntsünk úgy, hogy az szmsz-t módosítjuk. Arra van lehetőség. De hogy miközben
van egy szmsz, a mellett elkezdjünk ilyen dolgokat – nem. Én határozottan azt mondom, hogy
vagy megismételjük ezt a szavazást, vagy elkezdünk foglalkozni azzal, hogy módosítjuk az
szmsz-t. Más megoldást nem tudok találni.

DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Nincs ellentmondás.

DR. MIHÁLY OTTÓ: Mondd már meg nekem, hogy én hová álljak! Az a felosztás, amit
képviseltél, lehet, hogy bizonyos esetekben működik, tudnék feltenni olyan kérdést, amire lehet,
hogy úgy tagolódunk. De tudok feltenni olyan kérdést, aminél biztosan nem úgy tagolódnánk. 

Én azt kérdezem, hogy ebben a konkrét esetben én hová álljak. 

DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Tudod te azt!

DR. MIHÁLY OTTÓ: Dehogy tudom!

DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Hadd egészítsem ki – de csak a rövidség okán. 
Egyetértek veled, merthogy én valóban konstruktívnak gondoltam a javaslatomat, és nem

parttalan vitát akartam. Természetesen az ügyrendünket akkor meg kell változtatnunk.
Az én álláspontom szerint az előző tanács szmsz-e nem hatályos, és rögtön az elején meg

kellett volna alkotnunk – akár annak a megerősítésével –, de ez nem történt meg. A törvényben
nem szmsz van. A törvényben az van, hogy megalakul a tanács, és megalkotja az ügyrendjét. Ez
az én számomra azt mondja, hogy – bár az nem volna szerencsés – akár minden egyes
tanácskozáson lehet olyan határozatot hozni, ami az ügyrendet szabályozza. Ez nem helyes, nem
jó.

DR. MIHÁLY OTTÓ: Értem, de haragudj, de a parlamentbe definiáltan ülnek be az
emberek, és ezért abban, amit említettél példaként – például az alkotmánybírók megválasztása –,
világos, hogy ez a tiétek, de ott meg lehet számolni, hogy kik az „ez”. Itt azért nagyon
megijednék attól, hogy itt is ilyen definiáltan kellene beülnünk. (Dr. Závodszky Géza
közbeszólására:) Én nem tudok róla, ne haragudj! 

DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Az oktatási miniszter delegáltja vagy.

DR. MIHÁLY OTTÓ: Az más: szabad mandátumom van. Ettől az én állampolgári
jogomat ne vond már kétségbe, ne haragudj! Ezt nem tudhatod! Nem lehet, mert akkor
mindenkire ráteszünk egy pecsétet, és ettől kezdve szegény úgy fog szaladgálni. (Közbeszólások.)

ELNÖK: Valamilyen módon érintett vagyok ebben a dologban, ezért én azt gondolom,
hogy egy demokratikusan működő testület esetében mindenkinek a joga, lehetősége arra
vonatkozik, hogy megszólaljon, javaslatot tegyen. Mivel én vezettem az üléseket ekkor, amilyen
javaslatot bárki feltett, én megszavaztattam. A feltételezést is vissza kell utasítanom, Géza. Ha
lett volna neked javaslatod arra vonatkozóan, hogy milyen módon osszuk meg, csináljuk meg, ezt
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megtárgyaltuk volna. Nem történt ilyen. Ami javaslat volt, hogy két évre válasszuk meg,
elutasította az OKNT. És ha bárkinek bármilyen javaslata lett volna, azt megint megtárgyaltuk
volna, és megszavaztattam volna. Én ebben nem látok semmit, de nagyon súlyosnak tartom, ha
így gondolkodunk, ha állandóan jobb- és baloldalban gondolkodunk. (Dr. Závodszky Géza: Én
ilyet nem mondtam.) De ezt mondod. Én ezt nagyon súlyosnak tartom, mert bármelyikünket lehet
bárhová sorolni, de szakmai szempontból homlokegyenest ellentétes dolgokat vallunk – ha már
erről beszélünk – Mihály Ottó meg én. És ennek semmi köze nincs ahhoz, hogy jobb- vagy
baloldal.

DR. MIHÁLY OTTÓ: Nem is értem, mit vallasz. 

DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Ezt nem szabad folytatni. Mindannyian tudjuk, hogy miről
van szó. Én magam nem definiálom magam – ha szabad ilyen vallomást tenni – jobboldalinak.
Meg tudnám mondani, hogy milyen vagyok, de azt hiszem, erre nem vagy kíváncsi. Ez az
érdekes, én azt tapasztaltam – és ezt mindenki tudja, vagy bevallja, vagy nem –, hogy nem
szakmai érvek mentén, nem szakmai megfontolások mentén alakult ki ez a nagyon stabil...

De én nem szerettem volna ebből parttalan vitát generálni, sem ízléstelen
személyeskedést. Senkit nem akartam megbántani, sem senki becsületét kétségbe vonni – nem is
fogom. Egyszerűen tettem egy olyan javaslatot, amit jóhiszeműen, jóindulatúan lehet kezelni, és
természetesen vissza is lehet utasítani. 

ELNÖK: Úgy kellett volna kezelni részedről az elején – bocsáss meg! –, hogy na neked
ilyen aggályaid voltak, ezt el kellett volna mondanod.

DR. ZÁVODSZKY GÉZA: De nem voltak aggályaim. Másrészt világosan elmondtam,
hogy nem igazán illendő, ha a jelölt beavatkozik ezekbe a vitákba. Az én hallgatásom teljesen
egyértelmű. Hogyha nem fogadható el az én javaslatom, akkor nem fogadjátok el. Én
felajánlottam, mint egy jóhiszemű megoldást. 

ELNÖK: Én nem tudom, mi volt a javaslatod. Ha magyarul elmondod, akkor meg fogom
érteni.

DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Megismételjem? A javaslatom az volt, hogy az én
véleményem szerint nem elegáns, nem jó, hogyha most három-négy-öt szavazás ismétlődik. Ez
nem is demokratikus, ha a demokráciát nem egyszerű számtani dolognak tekintjük, hogy az
egyfős többség mindent visz. Nem kell mondanom, a politikában sem biztos, hogy egészséges az
ilyen, hogy folytatjuk, amíg iksz vagy ipszilon megkapja a tizenkét szavazatot.

Az én véleményem – amit lehet vitatni, mert elismerem, hogy szubjektív, alá nem
támasztható, bárki által kétségbe vonható vélemény –, hogy Szebedy Tast lényegében pontosan
ugyanaz a kör, ugyanazok a személyek támogatták, akik korábban az én estemben rám szavaztak.
Ezért úgy gondoltam, hogy ha van egy – egyébként baráti, eléggé összeszokott, és, ismétlem,
nem kibékíthetetlen ellentétek által meghatározott kör –, akkor talán mindenféle szempontból
megfontolandó, hogy a következő fordulóban esetleg az ügyrendünk vagy az szmsz-ünk ilyen
irányú módosításával – de lehet, hogy nem is kell módosítani, ha egy jelölt marad, vagy ennek a
megfontolása után akár egy formális szavazással is... Úgy tűnik, hogy Szebedy Tas, egy másik
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körnek a jelöltje – ahol csak egy szavazatnyi különbség van, sőt, most neki van többsége – kapja
ezt az alelnöki funkciót. 

Ha én azt feltételeztem volna, hogy ebből egy ilyen vita alakul ki, nem szólaltam volna
meg, csak annyit mondtam volna, ami a mondandóm legeleje volt, és amit fenntartok: hogy nem
elegáns dolog addig szavazni – sem a Fővárosban, sem itt, sem sehol –, amíg a megfelelő
eredményt el nem érik.

Ennyi.

ELNÖK: Én meg nem tudok jobb megoldást, mint a szavazást. Más megoldás nem létezik
a világon, illetve azt gondolom, ez a demokratikus. Sajnos, ilyen a világ, hogy szavazni kell,
vagy azt mondom, hogy „Te vagy az elnök, kijelöllek”. Kijelöli a miniszter vagy a köztársasági
elnök. Van más megoldás, mint a szavazás? 

Hogy mögötte te beszélsz, iksz ipszilon beszél, a jelölőbizottság működik, és ott
egymással az emberek beszélgetnek és véleményeket alakítanak ki, az egy teljesen korrekt
megoldás. Addig kell szavazni, amíg valaki a többséget meg nem kapja. Más megoldást nem
tudok.

DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Én visszavonulok, többet nem szólok. 

ELNÖK: Természetesen ez nem jelenti azt, hogy valaki bármikor ne léphetne vissza.
Ezért úgy kezdtem minden szavazást, hogy megkérdeztem, fenntartjátok-e. Jogod lett volna
visszalépni. 

DR. LORÁND FERENC: Most kellene megadni a szót a szép szerényen jelentkező...

SZEBEDY TAS: Az érintettség okán nem szerettem volna hozzászólni. A magam
részéről azt szeretném megerősíteni, amit Gyuri mondott: úgyis szavazással fogjuk tudni
eldönteni. Ha tudtunk dönteni az elnök ügyében néhány szavazás után, valószínűleg fogunk tudni
dönteni az alelnök ügyében is. Én ezt a magam részéről elfogadom, és fenntartom a jelöltségemet
– ezzel tudom segíteni azt, hogy ha vannak bizonyos körök, amelyek ezt vagy azt a személyt
látják jónak, ha vannak, akik engem tartanak jónak, és meg fogom kapni a többséget, akkor
vállalom, ha nem lesz ilyen, akkor pedig gratulálok Gyurinak. 

ELNÖK: Nagyon sajnálom, hogy ilyen rossz szájízzel zárul ez az egész.

DR. MIHÁLY OTTÓ: Nincs rossz szájíz: nagyon demokratikusan van egy megbízott
alelnökünk, aki funkcionál addig, amíg nem jutunk túl ezen a dolgon.

DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Rossz szájíz ne legyen! 

ELNÖK: Nem utána kell erről beszélni, hanem előtte.
Köszönöm szépen, a mai ülést bezárom.

(Az ülés végének időpontja: 13 óra 22 perc)
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	Köszönöm szépen. A következő OKNT-ülésen erről egy rövid bes
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	DR. LORÁND FERENC: Ez egy kérdőjel volt, ami fölveti többek 
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	DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Tudod te azt!
	DR. MIHÁLY OTTÓ: Dehogy tudom!
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	DR. MIHÁLY OTTÓ: Értem, de haragudj, de a parlamentbe defini
	DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Az oktatási miniszter delegáltja vagy.
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	De én nem szerettem volna ebből parttalan vitát generálni, s
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	DR. ZÁVODSZKY GÉZA: De nem voltak aggályaim. Másrészt világo
	ELNÖK: Én nem tudom, mi volt a javaslatod. Ha magyarul elmon
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	Az én véleményem – amit lehet vitatni, mert elismerem, hogy 
	Ha én azt feltételeztem volna, hogy ebből egy ilyen vita ala
	Ennyi.
	ELNÖK: Én meg nem tudok jobb megoldást, mint a szavazást. Má
	Hogy mögötte te beszélsz, iksz ipszilon beszél, a jelölőbizo
	DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Én visszavonulok, többet nem szólok.
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	DR. LORÁND FERENC: Most kellene megadni a szót a szép szerén
	SZEBEDY TAS: Az érintettség okán nem szerettem volna hozzász
	ELNÖK: Nagyon sajnálom, hogy ilyen rossz szájízzel zárul ez 
	DR. MIHÁLY OTTÓ: Nincs rossz szájíz: nagyon demokratikusan v
	DR. ZÁVODSZKY GÉZA: Rossz szájíz ne legyen!
	ELNÖK: Nem utána kell erről beszélni, hanem előtte.
	Köszönöm szépen, a mai ülést bezárom.
	(Az ülés végének időpontja: 13 óra 22 perc)
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