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(Az ülés kezdetének időpontja: 14 óra 06 perc) 

 

Elnöki bevezető, a napirend megállapítása, elfogadása 

POKORNI ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai bizottsági ülésünkön, melynek két napirendi pontja 
van, a második az egyebek, az első pedig a nemzeti alaptanterv 2012-es vitaanyagának a 
megismerése, pontosabban a megvitatása. 

Tisztelettel köszöntöm dr. Kaposi József főigazgató urat, az Oktatáskutató és Fejlesztő 
Intézet vezetőjét, illetve Brassói Sándor főosztályvezető urat, az oktatásért felelős 
államtitkárság főosztályvezetőjét. Szerepel még nálam Bodó Márton neve is, de ő csak oldalt 
kapott helyet ezek szerint. 

Azt gondolom, hogy megkérném először főigazgató urat, vagy főosztályvezető urat, 
hogy röviden vezesse be, hiszen két részből áll az anyag, az egyik a kormányrendelet, amit a 
tárca gondoz, a másik pedig annak a mellékleteként maga a nemzeti alaptanterv, amit az OFI 
készít elő, tehát főigazgató úr a felelőse ennek a szakmai munkának. 

Nemzeti alaptanterv 2012 – nyilvános vitaanyag 

Azt gondolom, hogy először főosztályvezető úrnak adnék szót. Parancsolj! 

Brassói Sándor főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium) bevezetője 

BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A nemzeti alaptantervről szóló kormányrendelet tervezete 
kapcsán mindenképpen szeretném elöljáróban elmondani, hogy a hatályos közoktatási törvény 
rendelkezik részletesen arról, hogy a különböző tartalmi szabályozó dokumentumokat a 
kormánynak milyen gyakorisággal kell felülvizsgálni. A nemzeti alaptantervre vonatkozóan 
egy ilyen szabály régóta benne van a törvényben, a legutolsó ilyen felülvizsgálat 2006-2007-
ben történt, és az öt év ilyen szempontból egyik oldalon letelt, tehát önmagában a hatályos 
jogszabályok alapján is szükség van egy soron következő felülvizsgálatra. De ennél sokkal 
fontosabb elem az, hogy a közoktatás szabályozó rendszerében az 1996. évi LXXIX. törvény, 
illetőleg az 1995-ben kiadott nemzeti alaptanterv rendszerében, az új köznevelési törvény 
szabályozási logikájához is igazodó új alaptanterv kidolgozására volt szükség, úgyhogy a 
tárca erre a legalkalmasabb szakembergárdával rendelkező Oktatáskutató és Fejlesztő 
Intézetet kérte fel, nevezetesen főigazgató urat. Úgyhogy a jogszabály, a kormányrendelet, 
aminek az egésze egy kormányrendelet, az egyik oldalon a korábbi nemzeti alaptantervek 
logikáját bizonyos értelemben megőrizve áll egy normaszövegből, egy rendelkező részből, és 
áll annak a mellékletéből, ami tételesen tulajdonképpen a műveltségterületeket tartalmazza. 

Tehát én a jogszabályi részhez tennék csak annyit hozzá, hogy nyilván a vonatkozó 
szabályozás a majd szeptember 1-jétől, illetőleg azt követően hatályba lépő új szabályozással 
összhangban készült ez a normaszöveg. Igyekeztünk nyilvánvalóan meghagyni azokat a 
szabályozási elemeket ezen a kormányrendeleti szinten, amelyek úgy gondoljuk, hogy a 
nemzeti alaptanterv kiadásáról szóló kormányrendeletbe kívánkoznak bele. Így jól láthatóan 
akár a kerettanterveket, akár bizonyos értelemben az iskolai óraszervezéssel kapcsolatos 
kérdésköröket ugyancsak ebben rendeztük, vagy beemeltünk például a jelenlegi nemzeti 
alaptanterv, tehát a hatályos alaptanterv legutolsó 8. mellékletéből olyan elemeket, amelyek 
az oktatási, pedagógiai rendszer szerkezetére, struktúrájára vonatkoznak. Viszont olyan 
elemeket, amelyek álláspontunk szerint nem a tartalmi szabályozási dokumentum 
kormányrendeleti részébe valók, mint a tanulókra vonatkozó óraterhelések és egyéb ilyen 
szervezési szabályok, azokat miniszteri rendeletbe, a majdani végrehajtási rendeletbe 
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tervezzük áttelepíteni. Tehát ezek nem szűnnek meg, ezek nagyon fontos területek, viszont 
más joganyagba tesszük bele, hiszen a feladata, a szerepe ennek nem önmagában a tartalmi 
szabályozás. 

Én röviden ennyit gondolnék az előzményekről, és megkérném főigazgató urat a 
további ismertetésre. 

 
ELNÖK: Kaposi József főigazgató úr, tessék parancsolni! 

Dr. Kaposi József főigazgató (Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet) bevezetője 

DR. KAPOSI JÓZSEF főigazgató (Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet): Tisztelt Elnök 
Úr! Tisztelt Bizottság! Szeretném először tájékoztatni a jelenlévőket, hogy milyen 
elgondolások mentén született ez a vitaanyag, és milyen formában.  

Azt a jelenlévők döntő többsége tudja, hogy 2003-ban változott lényegesen a nemzeti 
alaptanterv, az akkori változás lényege az volt többek között, hogy kikerültek a konkrét 
tartalmak a ’95-ös változatból és annak különböző variációiból. 

A 2003-as elfogadáskor is - talán vannak, akik még emlékeznek rá - nagyon sokan 
bírálták ezt a módszert, és az akkori oktatáspolitika azt mondta, hogy végül is az érettségi 
követelményeknél azt a tartalmi elemet, amit most az új dokumentumban közműveltségi 
tartalmaknak nevezünk, azokat majd akkor lehet pótolni. Emlékszem én arra is, hogy számos, 
az akkori előterjesztőt támogató azt írta, hogy nem lehet új NAT, meg a 2002-es érettségi 
követelmény, ha szakmailag valaki meg akarja közelíteni, akkor nézze meg a „Vagy-vagy” 
írást, amely ebben az esetben nem filozófiáról, hanem a NAT-ról és az érettségi 
követelményekről szól.  

Már 2003-ban megfogalmazódott az akkori ellenzéki oktatáspolitikusok szinte 
mindegyikétől az a szándék, hogy ha oktatáspolitikai irányváltásra kerül sor, akkor 
szükségesnek látszik kiegészíteni a nemzeti alaptantervet tartalmakkal is. 

2010-ben, amikor megtörtént a valódi váltás, akkor éppen ezért az oktatáspolitika 
elhatározta, hogy a nemzeti alaptantervben helyreállítja azt a korábbi, ’95-ben elfogadott 
rendet, miszerint nemcsak fejlesztési követelményekből, hanem tartalmakból is áll a 
dokumentum. Éppen ezért, amikor mi hozzákezdtünk ehhez a munkához, akkor négy alapvető 
ponton kívántuk megváltoztatni a nemzeti alaptantervet. Az első a bevezető vagy küldetés 
része. Látják, hogy ez a dokumentum, ha összehasonlítják a 2003-assal, a 2006-ossal, 
lényegesen változott, máshová kerültek a prioritások. Első helyen van az erkölcsi nevelés, 
második helyen a hazafiságra nevelés, az állampolgárságra, a demokráciára nevelés, újként 
jelent meg a családi életre való nevelés vagy a fenntarthatóság ilyen megfogalmazása, vagy az 
önkéntesség és még sorolhatnám tovább. 

Tehát egyszer a bevezetése, a küldetése megváltozott a nemzeti alaptantervnek, 
másrészt új, kiemelt fejlesztési területeket fogalmaztunk meg. Ezek közül én kettőt emelnék 
ki. Az egyik a gazdasági és pénzügyi kultúra, ami nagy hangsúllyal jelent meg a kiemelt 
fejlesztési területek között is, és az ember és társadalom műveltségterületben is. Ennek azért 
van jelentősége, különösképpen az elsőnek, mert ez azt jelenti, hogy nem egy 
műveltségterület keretében kell ezt a munkát elvégezni, hanem akár vagy pontosabban 
mindegyik műveltségterületnek lehet odafigyelni a gazdasági és pénzügyi kultúrára. A másik, 
ha már úgyis ilyen sok képviselője van itt a médiának, akkor a médiatudatosságra való 
nevelés, amely korábban nem szerepelt ilyen kiemelt fejlesztési feladatként, és nem szerepelt 
csak a felső tagozat végén. Ez gyakorlatilag bekerült az első évfolyamtól kezdődően, 
elsősorban azokra a kutatási hátterekre, amelyek arról szóltak, hogy az új világban a 
kisiskoláskorúak rendkívüli módon kitettek a világháló veszélyeinek is. 

A másik fontos változtatás a közműveltségi tartalmakkal való kiegészítése a nemzeti 
alaptantervnek. Ez a hétköznapokban azt jelenti, hogy meg lehet találni mindazokat az 
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irodalmi alkotásokat, történelmi eseményeket, ha tetszik, fizikai, kémia, biológiai 
alapfogalmakat, amelyek a korábbi nemzeti alaptantervekben benne voltak. Tehát így most 
már rá lehet keresni Arany János nevére, a János vitézre vagy a ’48-as forradalom és 
szabadságharcra, míg a 2003-as és a később, 2006-ban módosított változatban nem. 

Természetesen ez a dokumentum az átdolgozás során figyelembe vette a korábbiakat 
is, így ebben is szerepelnek az európai kulcskompetenciák, így itt is fontos szerepet kaptak 
minden műveltségterületben a fejlesztési feladatok, és a struktúra sem változott, hiszen 
ugyanúgy tíz műveltségterületet tartalmaz ez a dokumentum, mint a korábbi. 

Az is nyilvánvaló, hogy ami változtatás történt, az alapvetően azzal függ össze a 
fejlesztési feladatoknál, a céloknál, alapelveknél, amelyeket a közműveltségi tartalmak 
megjelenése jelentette. 

Mindannyian tudjuk, hogy nagyon nehéz meghatározni, hogy mi legyen ezeknek a 
közműveltségi tartalmaknak a kerete. Azt tudom mondani, hogy mi abból indultunk ki, hogy 
ezek azok a témák, ezek azok a problémák, amelyeket minden iskolában érinteni kell. 
Természetesen ez a dokumentum nem szintezi, hogy milyen szinten kell érinteni, ezt a 
tartalmi szabályozásnak majd a következő szintjei fogják elvégezni, hiszen ez csak a 
legfelsőbb szint, a kormányrendeleti szint. 

A munkáról még annyit, hogy látták a dokumentumban, hogy több mint száz 
munkatárs vett részt ebben. Még hozzátenném, hogy nemcsak a nemzeti alaptantervnek ebben 
a változatában, hiszen elkészültek a nemzetiségi irányelvek, a kéttannyelvű irányelvek, a 
sajátos nevelést igénylő diákokra vonatkozó irányelvek, tehát több mint száz munkatárs vett 
részt ebben a munkában. Ha figyelik, akkor volt egy NAT-bizottság felsőoktatási, közoktatási 
szakemberekből, ő határozta meg a kereteket, ő volt a megrendelő a különböző 
műveltségterületi bizottságok munkáját illetően.  

A műveltségterületi bizottságokban is középiskolai tanárok, általános iskolai tanárok, 
tanítók vettek részt, és működött minden iskolatípusnak megfelelően egy-egy másik bizottság, 
amelyik azt próbálta megnézni, hogy az elfogadott anyagok illeszkednek-e adott iskolához, 
évfolyamhoz, a tanulók fejlesztési feladataihoz.  

A dokumentumot február elején hoztuk nyilvánosságra. Azóta az online felületen több 
mint 1600 észrevétel érkezett, a legtöbb észrevételt a bevezető, illetve a magyar nyelv és 
irodalom anyaga kapta. Ehhez képest sokkal kevesebben szóltak hozzá földünk, 
környezetünk, vagy a testnevelés részterülethez. 

Ezen kívül még több mint 30, közel 40 szakmai szervezet is elmondta a véleményét. A 
vélemények egy jelentős része arra vonatkozott, hogy sok az itt leírt anyag, ezt csökkenteni 
kellene és szükséges lenne. A másik része pedig arra vonatkozott, hogy mivel kellene még 
kiegészíteni ezt a dokumentumot. Világos, hogy ez egymásnak természetesen ellentmondó 
dolog, de teljesen természetes, én ezt több helyen is elmondtam, hogy mindenki a saját ízlése, 
tudása, világlátása szerint, tapasztalata szerint, amihez jobban ért, ott még hiányol dolgot, 
amihez pedig kevésbé, ott pedig azt gondolja, hogy már ez is túl sok. 

Annyit a folytatást illetően, hogy befejeződött március elején az online véleményezés, 
megérkeztek a szakmai vélemények. A szakmai bizottságok megkapták ezeket az anyagokat, 
hozzákezdtek a korrekciós munkák elvégzéséhez, mind a múlt hét végén, mind most ezekben 
az órákban is több bizottság is ülésezik. Azt a szándékot fogalmaztuk meg a bizottságok felé, 
hogy nézzék meg még egyszer, hogy valóban az itt megfogalmazott anyag reálisan 
elvégezhető-e minden iskolatípusban, minden településen, tehát legyenek visszafogottak és 
mértéktartók. Másrészt pedig arra kértük őket, hogy legyenek tekintettel azokra a 
véleményekre, itt csak néhányra utalnék: a Magyar Tudományos Akadémia, egyéb szakmai 
szervezetek, kiadók, akik kritikusan közelítették meg az anyagot, és próbálják mindazokat a 
szakmai érveket beépíteni, amelyek eredményeként a véglegesen kormány elé kerülő anyag 
színvonalasabb lehet, és jobban tudja szolgálni egyik oldalról az egységességet, másik 
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oldalról pedig a differenciálási lehetőségeket. Hiszen olyan kerettantervek készülhetnek majd 
ezután, amelyek a nagyon különböző iskolarendszer számára lesznek hasznosíthatók. 
Köszönöm szépen a figyelmet. 

Kérdések, hozzászólások, vélemények 

ELNÖK: Én is köszönöm. Több vendégünk jelezte, hogy ha mód van rá, akkor 
szeretne hozzászólni. Erről majd ügyrendileg szavazni fogunk, de az a szokás, hogy először a 
képviselők kérdeznek, illetve mondanak véleményt, a vendégek eldöntik, hogy akkor 
megállunk, válaszolnak és egy második körben a vendégeké a szó, ha nincs elég képviselői 
kérdés, akkor pedig egyből a vendégeké a szó. Tessék parancsolni, képviselő hölgyek, urak! 
Osztolykán Ágnes alelnök asszony! Parancsolj! 

 
OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Én ma reggel 

tartottam egy napirend előtti felszólalást ebben az ügyben, gondolom, kevesen látták, ugyanis 
a képviselőtársaim közül talán csak Pósán alelnök úr volt bent. Szeretném megosztani 
önökkel ezt a tapasztalatot, és azt is, hogy mit mondtam, mert ott nem nagyon került 
meghallgatásra. 

Halász János államtitkár úr válaszolt nekem, önök biztosan el tudják dönteni, hogy 
mikor kinek kell válaszolni. Én elmondtam azt, hogy rengeteg kritika érte ezt a nemzeti 
alaptanterves anyagot, és államtitkár asszony a múlt heti rádióinterjújában úgy fogalmazott, 
hogy kiadtam a jelszót, hogy baltát a kézbe és baltázni a tananyagot. 

Lehet, hogy kevesen tudják itt, a jelenlévők közül, hogy a napirend előtti felszólalások 
szakmai szövegét nem kell leadni, csak a címét, ezért Halász János államtitkár úr valószínűleg 
csak a címből tudott készülni a válaszadást illetően, úgyhogy tulajdonképpen a válaszának az 
volt a lényege, hogy kifejtette számomra, hogy mi a fejsze és a balta közötti különbség. 
(Derültség.) 

Azt gondolom, hogy ez engem most már nem szomorúsággal, hanem mérhetetlen 
dühvel tölt el, hogy szakmai kérdésekre, olyan kérdésekre, ami a gyerekeink jövőjéről szól, 
kvázi dilettáns választ lehet adnia egy államtitkárnak a parlament falai között. Úgyhogy azt 
gondolom, hogy nem is terhelném főosztályvezető urat ezzel a dologgal, remélem, hogy majd 
lesz módom államtitkár úrral ezt megvitatni, hogy a cinizmusnak mikor, meddig terjednek a 
határai, és milyen esetekben megengedhető ez és milyen esetekben nem. Inkább főigazgató 
úrhoz fordulnék, és elmondanám, hogy mik az LMP szakmai kifogásai ezzel az anyaggal 
kapcsolatosan. 

Azt látjuk, hogy a tartalmi szabályozás lényegét látjuk az anyagban. Az is egy 
általános vélemény, hogy az egyes műveltségi területekhez kapcsolódó, a diákok fejébe 
beletömni kívánt konkrét tartalom mennyisége a mi meglátásunk szerint egyes helyeken túl 
sok lett. Mindezeken túl azt gondoljuk, hogy a kötelező anyag nemcsak túl sok, de egyes 
helyeken ez meg is kérdőjelezhető. Mondanék néhány ilyen példát. 

Nem teljesen világos számomra, hogy az 1-4. évfolyamos gyerekek mit tudnak majd 
kezdeni olyan témakörökkel, mint kurucok és labancok, embermentők a XX. században, 
netikett, relaxációs alapgyakorlatok, próbáljon engem egy kicsit felvilágosítani, hogy ezek 
mögött mi is áll. 

Azt gondolom, hogy ez a túlzott terjedelmesség káros következményekkel is járhat, 
hiszen ellentmondásba kerülnek magukkal, de nagyon jól tudom, hogy maga a NAT a 
köznevelési törvényből született, így nem mondhatjuk rá azt, hogy szükségszerűen lett ez is 
rossz igazából. Tehát az önállóságra nevelés benne van célként az önök anyagában, de azt 
kérdezem én, hogy ha túl sok mindent kell kötelezően megtanítani, akkor hogyan marad 
egyszerűen idő és lehetőség arra, hogy a gyerekeinket önállóságra, nyitottságra és 
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fogékonyságra neveljük? Én nem tudom ezt, de ha el tudják nekem mondani, azt 
megköszönöm. 

Azt is gondolom, és azt is tulajdonképpen egy veszélynek látom, hogy ha túl sok a 
tartalom, amit meg kell tanítani a gyereknek, akkor a pedagógia vissza fog térni a régi, jól 
bevett módszerekhez, mint például a biflázáshoz. Ebből is azt láthatjuk, hogy a 
gyerekközpontúság és a humanizmus, ami az anyagban benne van, azok a szlogenek szintjén 
fognak érvényesülni. 

Mindezeken túl azt gondolom, hogy ez az anyag két dologban is fontos változtatást 
mutat. Azt gondolom, hogy ezekkel a terjedelmes előírásokkal a pedagógusok önállóságát 
nagyon erőteljesen be fogják korlátozni. Győzzön meg arról, hogy ez nem így van.  

Ami még szakmai körökben is felmerült, számos ilyen szakmai vitán részt vettem az 
utóbbi időben, nemcsak az én meglátásom, hanem másoké is, akik pedagógusok és napról 
napra gyakorolják ezt a szép hivatást, hogy ez a túlterjeszkedő NAT tulajdonképpen 
megszünteti a helyi tantervek mozgásterét. Erről is szeretném, ha véleményt mondana, hogy 
ön mit gondol erről, mert én azt gondolom, hogy ez az anyag számomra ugyanúgy, mint 
ahogy a köznevelési törvény, nem a meglévő esélyegyenlőtlenségek kioltására, hanem 
azoknak a továbbnövelésére irányul. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Ferenczi Gábor! 
 
FERENCZI GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy mennyi időnk 

van beszélni ezen a mai bizottsági ülésen a NAT-ról, de megpróbálnám viszonylag röviden 
összefoglalni a gondolataimat, illetve a Jobbik álláspontját ezzel kapcsolatosan.  

Itt a bizottságban szerintem most már mindenki tudja, hogy én magyar-német szakos 
tanár vagyok, tehát ez a két terület, ami a legközelebb áll hozzám, de szeretnék majd néhány 
szót ejteni az ember- és társadalomismeret fejezethez kapcsolódóan is. 

Kezdjük a pozitívumokkal. Az idegen nyelvekkel kapcsolatban azt mondhatom német 
szakos tanárként, hogy ez a fejezet lényegében megfelel annak, amit a Jobbik részéről mi is 
elvárnánk, tehát szerepelnek benne a legújabb kutatási eredmények, valóban egy olyan 
módszertani háttéranyagként szolgál az oktatás terén a tanárok számára, mely úgy gondolom, 
hogy valóban a legújabb didaktikai, illetve módszertani újdonságokat is felsorakoztatja. 

Az aggályaink inkább nemzetstratégiai területeken vannak. Az ember és társadalom 
fejezeten belül, ha a történelemoktatást nézzük, akkor azt gondolom, elég szomorú, hogy 
miután most már lassan két éve a nemzeti együttműködés kormányáról beszélhetünk, 
lényegében semmilyen elmozdulás nincs a korábbi eszmerendszerhez képest. Tehát továbbra 
is a finnugor származáselmélet alapján dolgozik a nemzeti alaptanterv, továbbra is hiányzik 
belőle a valós magyar származáselmélet, a valós ontogenezisünk, ezzel egyáltalán nem 
foglalkozik. 

Azt gondolom, hogy legalább valamilyen keretszinten ezt rögzíteni kellene, mert 
innentől kezdve teljesen át kellene írnunk a történelmet, hogy végre az igazságot taníthassuk 
meg a gyermekeknek. Úgyhogy én ezt nagyon sajnálom, ezért bízom benne, hogy talán 
nekünk is lesz lehetőségünk ezzel kapcsolatban majd elmondani szélesebb nyilvánosság előtt 
is a véleményünket, és meghallgatásra találnak majd az alaptanterv alkotói részéről is a 
Jobbik, illetve nemcsak a Jobbik, hanem a nemzet érdekei. 

Néhány konkrétumot szeretnék itt kiemelni. Az 1-4. évfolyamon kikre is gondolnak 
pontosan az „embermentők a XX. században” témakörnél? Most nem akarok senkit 
megsérteni, de úgy gondoljuk, hogy túldimenzionált a holokauszt téma a nemzeti 
alaptantervben. Tehát engem ez különösen azért aggaszt, mert az 5 éves fiam nemsokára majd 
megy az iskolába, és gondolom, hogy amíg a doni katasztrófa, az egyik legnagyobb 
történelmi tragédiánk nem kap kellő hangsúlyt a történelemoktatásban, addig én túlzásnak 
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érzem, hogy már első osztálytól kezdve, folyamatosan a kollektív bűnösséget sulykoljuk a 
gyermekeinkbe. Én családapaként nem szeretném, ha tényleg egy ilyen pesszimista 
világszemlélettel kellene felnőnie sem az én gyerekemnek, sem mások gyermekeinek. 

Szeretném, ha sokkal inkább a magyarság jeles történelmi eseményeit ragadnánk ki 
nagyobbrészt. Gondolok itt például arra, hogy a kalandozások szerepelnek a történelem 
területén egy fejezetként, de az is tény, hogy vannak olyan történelemtanárok, akik számára 
nem ismert például a pozsonyi csata. Mégpedig azért nem, mert az elmúlt évtizedekben az 
augsburgi és merseburgi csatát kellett, mint vesztes csatákat tanítani a gyerekeknek, nem 
pedig azt a győztes csatánkat, ahol olyan zseniális stratégiával tudtak győzni eleink az 
összeurópai haderő felett, hogy a mai napig tanítják a West Pointon is, a legismertebb 
amerikai katonai akadémián.  

Aztán az 5-8. évfolyamon pozitívumként tekintünk az ószövetségi és az újszövetségi 
történetek megjelenítésére, de kérdés, hogy ezeket milyen módon kívánják kezelni. A 
nemzetállamok kora résznél azt gondoljuk, hogy a német egység mellett az olaszról is 
érdemes lenne szót ejteni, hogy a teljesség igénye kielégüljön. 

Aztán az Osztrák-Magyar Monarchia tekintetében a Balkánról lényegében alig 
találunk vonatkozást, a globalizáció fejezetnél pedig miért csak a roma kultúráról lehet 
olvasni? Tehát a többi hazai kisebbség nem szerepel. Én anyai ágon német származású 
vagyok, és azt gondolom, hogy egy elég nagy hazai kisebbségre, a németségre is, ha már 
különböző kisebbségeket felvonultatunk, akkor bizony, itt a többi hazai kisebbségre is 
érdemes lenne valamilyen szinten hangsúlyt fektetni. 

Mint ahogy említettem, elég sok fejezetben találkozunk, szinte minden évfolyamon 
több fejezetben találkozunk a holokauszt témával. A 9-12. évfolyamon a nemzetállamok kora 
résznél szintén a magyar-zsidó együttélés, aztán a XX. század első fele részben a zsidóüldözés 
és népirtás, nem tudom, hogy mi ennek az oka, erre majd szeretnék választ kapni, tehát hogy 
most már tényleg minden évfolyamon több tantárgyban ezt a nemzeti alaptanterv alapján a 
tanároknak ennyire előtérbe kellene helyezni. 

A művészetek fejezetnél egy dolog hiányzik, a médiafogyasztási szokások kialakítása, 
illetőleg a finomítása. Ez azért lenne fontos, mert tapasztaljuk, hogy a médiából a gyerekek 
elég negatív impulzusokat kapnak, e tekintetben sem történt változás az elmúlt két évben. 
Továbbra is egy giccskultúra, egy értéktelen világ, amivel találkoznak a tévénézés során a 
gyermekek. Tehát itt is meg kellene őket tanítani arra, hogy el tudják különíteni a valódi 
értékeket az értéktelenségtől. 

Aztán a magyar nyelv és irodalom tekintetében sérelmezzük, hogy olyan írók 
maradnak ki, és szeretnék tényleg a teljesség igénye nélkül felsorakoztatni néhányat, és erre is 
szeretnék majd választ kapni, hogy mi ennek az oka, hogy ezek az írók nem kapnak helyet, 
Wass Albert, Reményik Sándor, Tormay Cécile, Sík Sándor, Sajó Sándor, Hamvas Béla, 
Szabó Dezső, Herczeg Ferenc. 

Itt szeretném megemlíteni, hogy Tormay Cécile és Herczeg Ferenc Nobel-díjra jelölt 
íróink, miért nem kapnak helyet a nemzeti alaptantervben? Tehát kinek az érdeke az, hogy 
magyar Nobel-díjra jelölt írókat ne ismerhessen meg a felnövekvő generáció? 

Hiányolom a magyar nyelv és irodalom területén, hogy az anyanyelvünk egyediségét 
és történelmi nagyságát bemutató fejezetben nem mutatjuk meg kellően a magyar nyelv 
páratlan logikáját, szépségét. Tehát úgy gondolom, hogy erre még nagyobb hangsúlyt kellene 
fektetni. 

Akkor itt szeretnék kapcsolódni oda, hogy miközben már említettem, hogy továbbra is 
a hamis finnugor elmélet, amit képvisel a kormány, illetőleg sajnálatos módon a Magyar 
Tudományos Akadémia is, nem kaphat helyet több ezer éves írásunk, a rovás sem a nemzeti 
alaptantervben, legalábbis ez idáig nagyon úgy tűnhet, hogy nem kaphat helyet. 
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Tavaly írásbeli kérdést nyújtottam be a nemzeti erőforrás miniszterhez, és a válaszban 
arról tájékoztattak, hogy majd az idén nyilvánosság elé kerülő nemzeti alaptanterv fogja a 
helyén kezelni a rovást. Ez nem történt meg, január 6-án megismerhettük a nemzeti 
alaptanterv vitaanyagát, de egyetlenegy szóban sem említi ősi írásunkat. Miközben Európában 
lényegében négyféle írás van, aminek az egyike közös kultúrkincsünk. Nyilvánvalóan 
nemcsak amiatt lenne lényeges, hogy az önök által is a célok között hangoztatott nemzettudat 
erősítését szolgálja az, hogy ha egy páratlan magyar írásrendszerrel megismerkedhetnének a 
gyermekeink, ennek ezen kívül még számos didaktikai előnye is lenne. Ugyanis a rovás 
tanításával a gyerekek a latin betűs írást is könnyebben megtanulhatnák, mivel ez egy 
képírásból kialakult írásrendszer és nincsen külön nyomtatott, illetve kézírásos változata, ezért 
sokkal egyszerűbben megtanítható, mint a jelenlegi latin betűs. Arról nem is beszélve, hogy 
minden egyes hangnak megvan a saját betű leképeződése, úgyhogy ezáltal is sokkal 
logikusabban elsajátíthatják a gyermekek. 

Ezekre a kérdésekre szeretnék mindenképpen választ kapni. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki kíván még szót kérni? Pánczél Károly! 
 
PÁNCZÉL KÁROLY (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Kedves 

Meghívottak! Valamikor tavaly ősszel azzal indultunk neki, hogy időszerű egy új közoktatási 
törvény megalkotásába belefogni, mert alapvető célunk - és azt gondolom, ezzel az ellenzék 
és a kormánypártok képviselői is mindenféleképpen egyetértenek -, hogy az oktatás 
minőségét kívánjuk emelni és sajnos, van rajta mit emelni.  

Tehát ez volt az alapvető cél, az oktatás minőségének az emelése. Ennek az egyik 
eszköze az új nemzeti alaptanterv. Elfogadtuk a nemzeti köznevelésről szóló törvényt, ahol 
akkoriban még tulajdonképpen csak a címnek tudtunk örülni, hogy a nevelés szerepe majd 
erősödik. Nyilván a törvényben magában ez nem tudott megjelenni, ennek itt kell megjelennie 
a nemzeti alaptantervben.  

Ezzel kapcsolatban szeretném kiemelni, hogy nagyon pozitívnak tartom azt is, ami 
elhangzott itt a bevezető előadásban, a haza, család, a gazdasági és pénzügyi ismeretek 
kultúrájának az átadása és az ezzel való foglalkozás. Fontosnak tartom azt is megjegyezni, 
ami itt nem hangzott el, de az elmúlt hetek vitában többször szerepelt, az etika, erkölcstan, 
illetve a hittan megjelenése az oktatási intézményekben, mint választható területek, nevelési 
területek. Fontosnak tartom, hogy ez megjelenik, illetve a művészeti nevelés is, vagy a 
mindennapos testnevelés ügye. 

Nagyon fontosnak tartom, hogy megjelent a bevezető részben az egésznapos iskola 
fogalma, amelyet többen szorgalmaztunk, és azt gondolom, hogy ez az az iskolaszervezési 
forma, aminek mind a nevelésben, mind az oktatásban, ha ezt sok intézmény választja, nagy 
hatása lehet, hiszen ott van idő a terheket arányosan elosztani, van lehetőség a felzárkóztatásra 
vagy leginkább a tehetséggondozásra is. 

Amire alelnök asszony célzott, hogy hatalmas mennyiségű, ez valóban hiba, és mindig 
minden alaptanterv- vagy kerettanterv- vagy tankönyvíró beleesik abba a hibába, hogy 
bizony, a saját szakterületéről igyekszik minél többet belezsúfolni abba a munkaanyagba, ami 
hozzá kerül. Most az egyik feladat leginkább az lenne, hogy faragni kellene, ugyanakkor 
pedig jönnek elő az újabb és újabb ötletek, amelyeket sokan fontosnak tartanak, hogy 
bekerüljenek. Ilyen volt például Takaró Mihály javaslata, hogy ne csak a nyugat, az urbánus 
írók szerepeljenek, hanem a kelet is - egyébként nagyon helyesen - a tantervben, de ez egy 
újabb mennyiség, amire javaslat érkezett. 

Nagyon jónak tartom, hogy az idegennyelv-oktatásnál a kimenetet szabályozza. Erről 
most itt nem esett még szó, a nemzeti alaptanterv az európai hatfokú skálából az a), b), c) 
fokozatok szerint. Nagyon fontosnak tartom, mert látjuk a negatív példát, hogy ott van 
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körülbelül 40 ezer diploma nélküli diplomásunk, a nyelvvizsga hiányában nem tudták 
felvenni a diplomájukat. Zárójelben megjegyzem, én támogattam volna az amnesztiát a 
törvényjavaslatnál, zárójel bezárva. Tehát fontos megszabnunk azt, hogy ha van idegennyelv-
oktatás, akkor ott milyen szintre kell eljutni általános iskolában, középiskolában, ezt a 
diplomaszerzésnél is fontosnak tartom. 

Két kérdésem van a kerettantervek ügyében, mert az lesz a következő lépcsőfok, hogy 
körülbelül hány kerettantervben gondolkodunk? Humán, reál, nyelvi tagozatok, körülbelül 
hányban? 

A másik nagyon fontos kérdés, hogy döntöttünk arról, hogy a szakképzés három 
évfolyam. Kulcskérdésnek tartom: vonatkozik-e rájuk a NAT vagy sem? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Révész Máriusz! 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy ha ezt az 

anyagot a kezünkbe vesszük, akkor ez az anyag alapvetően jó, pozitív, előremutató, és azt kell 
mondanom, úgy érzem képviselőtársammal, alelnök asszonnyal szemben, hogy ezt sokkal 
kevesebb vita övezi és sokkal nagyobb konszenzus egyébként, mint a köznevelési törvényt. 
Van egy alapvető vita. Ez az alapvető vita arról szól, hogy sok-e egy kicsit, ami benne van, 
vagy pedig így van jól. 

Államtitkár asszony, akit bíráltál, pont ezt mondta, hogy egy kicsit faragni kellene 
belőle, majd utána te is azt mondtad, hogy egyébként te is túl soknak látod. Miközben 
egyébként az itteni hozzászólások döntően arról fognak szólni egyébként, hogy miket kellene 
még beletenni. 

Tehát nehéz ez a kérdés. Én is hajlottam volna arra, hogy elfogadjam azt, hogy sok, 
sok, tegnap az Indexen volt egy cikk, ami azon szörnyülködött, hogy kiszámolták, hogy 
ezeknek a szegény középiskolásoknak négy év alatt 5 ezer oldal irodalmat kell elolvasni. 
Visszagondoltam, és azt gondolom, hogy ha jól emlékszem, nekem elég sok olyan hónapom 
volt, amikor egy hónap alatt 5 ezer oldalnál többet olvastam el gimnazista koromban.  

Szerintem nem vagyunk ezzel egyedül, tehát ha belegondolunk, hogy négy év alatt 5 
ezer oldal, az talán egy olyan kihívás, amivel egy gimnazista még akár képes is lehet 
megbirkózni. De ezzel együtt akár el is lehet fogadni azt, hogy ez egy kicsit sok. 

Ezzel együtt én is azt hiszem, hogy ha már itt a magyar nyelv és irodalomra tértünk rá, 
de összességében gyakorlatilag a NAT körül ez a fő vita, tehát mindenki elismeri, hogy a 
NAT nagyon jó, mert nagyon korszerű, új ismereteket hoz be, a pénzügyi ismeretektől 
elkezdve, tehát abszolút rendben van, még liberális oldalról is elismerik, hogy nagyon sok 
pozitív, új tartalom került be. 

A fő vita egyébként kétségkívül az, hogy sok-e vagy sem, ami benne van. Ha nem is 
kötelező jelleggel, hogy kötelező irodalom, de én is azt gondolom, hogy Wass Albertet, Nyírő 
Józsefet, én még azt is merem mondani, hogy Kertész Imrét, aki mégiscsak egy Nobel-díjas 
író, akár sok, akár nem, de azért bele kellene írni egyébként a NAT-ba, legalább olyan 
irodalomként, ami választható. 

Azt gondolom, hogy Kertész Imrét is. Egyetlen irodalmi Nobel-díjasunk van. Lehet 
különböző vélemény róla, de azt gondolom, hogy Wass Albertnek is helye van ott, Nyírőnek 
is, másoknak is, akiket te mondtál, azoknak is, és Kertész Imrének is. Tehát ilyen a világ, az 
nem lehet, hogy egy gimnazista, egy érettségizett mondjuk ne halljon erről a névről 
gimnáziumi tanulmányai alatt. 

Tehát ez a vita nem könnyű, miközben csökkenteni akarunk, mindannyian arra 
teszünk javaslatot, hogy legalább a választható irodalmak között ez még jelenjen meg. 

Idegen nyelv. Ami az idegen nyelv körében le van írva, az szerintem is pozitív, 
ugyanakkor látjuk azt, hogy az európai uniós országok közül nálunk van a legnagyobb baj. 
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Egy csomóan vannak parkolópályán, akik már majdnem diplomások, csak nincs 
nyelvvizsgájuk, sok-sok gond van. Csak félig tartozik ide, de ezt a bizottság előtt felvetném, 
ha a médiafogyasztási szokásokról is beszélünk, hogy szerintem Magyarországon nagyon 
fontos lenne elérni azt, amit Finnországban és sok más európai országban elértek, és ennek 
egyébként igen jelentős köze van az ország nyelvtudásához, hogy a filmek jelentős része 
egyébként Finnországban nincsen szinkronizálva. Mindenki bólogat, de baromi nagy 
felháborodás lenne, ha ezt keresztülvinnénk (Osztolykán Ágnes: Segítek, én támogatom!), de 
ennek egyből két hozadéka lenne. Egyrészt az emberek olvasási készsége jelentősen javulna, 
hiszen igen sok időt töltenek a televízió előtt, másrészt az idegen nyelvi tudásunkban is elég 
rövid távon, az iskolarendszerben szinte elérhetetlen módon egyébként javulna a 
nyelvhasználati képesség. Nem tudom, hogy ezt milyen úton-módon lehetne elérni, de ha 
ebben szinte parlamenti konszenzus van, akkor talán érdemes lenne ebbe belevágni, mert még 
egyszer mondom, hogy a szövegolvasási készség és az idegen nyelvi készség együtt javulna, 
és a médiának egy kis haszna is lenne a sok kára mellett. 

Nem akarok mindenbe belemenni, de például az embermentőkről nekem nem teljesen 
az jutott eszembe, mint képviselőtársamnak. Szerintem sokféle embermentő van, Albert 
Schweitzertől Böjte atyán keresztül Zsindelyné Tüdős Kláráig sok mindenkire lehet gondolni. 
Tehát amit mondtál, az nem volt szerintem úgy leírva. 

Aztán van még egy észrevételem, ez a matematikához kapcsolódik. Sokan tudják 
rólam, hogy a sakk, logikai játékok, táblajátékok elkötelezett híve vagyok, és azt gondolom, 
hogy itt nagyon sok olyan ismeretet tud összegyűjteni a gyermek ezen játékokon keresztül, 
ami aztán a többi tantárgyban is számára nagyon pozitívan fog hasznosulni. 

Még itt jelezném, hogy Gari Kaszparov és hazánknak egy híres lánya, Polgár Judit 
most tartott éppen Brüsszelben egy bemutatót annak érdekében, hogy az Európai Unió 
tagországaiban a sakk legyen kötelező tantárgy. Na, ezt én egy kissé túlkapásnak tartom, ezt 
be kell vallanom, még akkor is, ha egy hazánk lánya küzd érte, de hogy a választható 
keretekben ezt érdemes lenne megjeleníteni, azt egyébként nagyon támogatnám, már csak 
azért is, mert több iskolában van már ilyen kísérleti jellegű dolog. Például hadd mondjam el, 
hogy a Losonci téri iskolában, ahová nagyon sok hátrányos helyzetű cigánygyerek jár, a 
pedagógiai program egyik sikere az, hogy ezt viszik, és a cigánygyerekek országos szinten 
kiemelkedő eredményt érnek el, ezt nagyon szeretik csinálni, és amikor a VIII. kerületi 
iskolások megnyerik mondjuk az országos iskolai versenyt, a diákolimpiát, az nagyszerű. 

Csak három-négy idézetet: ha megnézzük, hogy milyen fejlesztési feladatok vannak a 
matematikában: tájékozódás a térben, tájékozódás az időben, a világ mennyiségi 
viszonyaiban, ez mind a logikai játékoknál, a sakknál működik, tapasztalatszerzés, képzelet, 
emlékezés, gondolkodás, ismeretek rendszerezése, tehát minden egyben van. Egyébként 
nemzetközi vizsgálatok bizonyítják, hogy szignifikánsan jobban teljesítenek azok a gyerekek, 
akik ezekkel a logikai játékokkal foglalkoznak. Érdekes módon egyébként ezen nemzetközi 
vizsgálatok alapján nemcsak matematikában teljesítenek jobban, hanem például jobb a 
szövegértési képességük is, és jobban is olvasnak ezek a gyerekek. 

Tehát ebből kifolyólag én nagyon-nagyon örülnék, és örömmel venném, ha a nemzeti 
alaptantervben, ha nem is mint kötelező lehetőség, de mint egy támogatott opció ez meg tudna 
jelenni, mert még egyszer mondom, hogy ez egy megtérülő időráfordítás lenne. 

Ezzel együtt még egyszer aláhúznám, hogy én a környezetemben, az iskolában, ahol 
tanítottam, tényleg azt tapasztalom, hogy ennek a NAT-nak a fogadtatása kimondottan 
pozitív. Voltak, akik féltek tőle. Az a kérdés van, hogy nem sok-e egy kicsit, ami benne van.  

Még Osztolykán Ágnesnek szeretném elmondani, hogy a tanári szabadság, 
esélyegyenlőség, esélyegyenlőtlenség témakörben, ha azért logikailag végiggondoljuk a mai 
helyzetet, eddig teljes tanári szabadság volt, szinte mindenki azt tanította, ami eszébe jutott, 
némileg kikarikírozva a helyzetet. Ha megnézzük, hogy most milyen viszonyok uralkodnak és 
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mondjuk a PISA-felmérések szerint mekkora mondjuk az esélyegyenlőtlenség 
Magyarországon, akkor azt látjuk, hogy tulajdonképpen sehol sincs ekkora, mint nálunk. Ez a 
magyar oktatásügy legnagyobb kihívása.  

Ezután azzal érvelni, egyszerre a két dologgal, amit tettél, hogy egyébként nem kell 
nagyobb mértékben meghatározni a tananyagot, mert akkor a tanárok szabadsága csökkenni 
fog és így az esélyegyenlőtlenség még tovább fog növekedni, ez szerintem két egymásnak 
ellentmondó dolog. Tehát egyszerre a két dologgal nem lehet érvelni. 

Nekem is egyébként az a véleményem, hogy azon el lehetne gondolkodni, hogy a 10 
százalék, amit szabadon felhasználható órakeretre fordítunk, az nem kevés-e egy kicsit. 
Szerintem egy kicsit kevés, tehát annál lehetne egy kicsit több. Én magam a 15 százalékot 
mindenképpen jónak tartom, de 15-20 százaléknál többet semmiképpen nem, mert azt be kell 
látni, hogy ha ezt a részt növeljük, az nem a tudások összehúzásához, nem az 
esélykiegyenlítődéshez vezet, hanem annak más következményei vannak. 

De magam is azt gondolom, hogy szerintem az fontos, hogy legyen egy egységes 
tudástartalom. Tehát az egy teljesen lehetetlen állapot, hogy ma, ha elköltöznek a szülők és az 
egyik iskolából át kell vinniük egy másik iskolába a gyereket, szegény gyerek bemegy a 
matematikaórára és nem tud semmit, bemegy a magyarórára, és szinte minden tantárgyból ez 
van. 

Nem gondolom, hogy addig el kellene menni, mint például a franciáknál, ahol azt 
mondják tréfásan, hogy az oktatási miniszter ránéz az órájára, és azt mondja, hogy csütörtök, 
harmadik óra, akkor történelemből a hatodikosok ezt tanulják. Tehát ez talán túlzás lenne, de 
hogy ha ezeket a tudásszinteket egy kicsit pontosabban meghatározzuk, az mindenképpen 
szerencsés lesz a jövőre vonatkoztatva. 

Még egyszer mondom: azok a pedagógusok, vagy azon pedagógusok közül nagyon 
sokan, akik a köznevelési törvényt fenntartásokkal fogadták, ellenezték, ezt a NAT-ot 
alapvetően el tudják fogadni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Többen kértek szót. Dúró Dóra, Kolber István. Ha 

megengeditek, előtte hadd szóljak én hozzá, nem tettem fel a kezemet, csak úgy magamban 
osztottam ki a sorszámot. 

Ennek a szabályozási dokumentumnak a társadalmi vitája lassan lezárult, március 2-
án, ha jól látom, és most a kormányrendelet elfogadására készülünk, értékeljük ezt a helyzetet. 

Ezt többféle módon tehetjük, egyrészt kisebb, apróbb, nagyobb javításokat fűzünk 
hozzá, én is teszek majd ilyen javaslatokat. A bizottsági tagoknak kiosztottam vagy elküldtük 
e-mailben különböző szervezetek felszólamlásait, legyen szó a Fizikatanárok Egyesületéről, 
az Építész Kamaráról vagy az Olvasás Társaságról, nyilván kaptatok ti is ilyet, ez az 1600 
vélemény valószínűleg hozzáférhető. Ezek mind, vagy akár a Wass Albert körüli Takaró 
Mihály-os vita, fontos kérdések, de azért mégiscsak részletproblémák. 

Eldönthetjük, hogy ezzel foglalkozunk, vagy megpróbáljuk magát a dokumentumot 
értékelni. Én inkább ezt tenném először. 

Kinek szól a nemzeti alaptanterv? Nem a gyerekeknek. Tehát nem ez dönti el, hogy 
egy gyerek tanul-e valamit vagy sem. Nehéz megmondani, hogy pontosan mit szabályoz a 
nemzeti alaptanterv, elvileg a kerettanterveket készítőknek, illetve a helyi pedagógiai 
programokat készítő pedagógusközösségeknek szól, és egy fontos mellékág: a tankönyvek 
készítőinek. 

A NAT nem ér le a földig, ezek a dokumentumok érnek le a földig. A kérdés az, hogy 
e tekintetben tisztán és világosan beszél-e a nemzeti alaptanterv, mit kell csinálni a 
kerettantervek tekintetében, mit kell csinálni a helyi pedagógiai programok, illetve a 
tankönyvek tekintetében. A legfőbb kritikám egyébként ez, hogy nem beszél tisztán és 
világosan. Bizonyos értelemben kitöltetlen csekket ad a kerettantervek készítőinek, amelyek 
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jelen esetben nagyrészt nyilván a kormány háttérintézményei lesznek, és ezért is nincs 
konfliktus a nemzeti alaptanterv körül, mert eltolja a konfliktust, eltolja egy későbbi 
szabályozási mezőbe, a kerettantervek készítésének a mezejébe. 

Az, amit a NAT leír, hogy a kerettanterveknek az alábbi elvárásoknak kell megfelelni, 
és most nem olvasom fel, ott van valamennyiünk előtt a 12. oldalon, azonosíthatóak legyenek 
bennük a NAT tartalmai, biztosítsák a követelményekre való felkészülést. De ebből nem derül 
ki, hogy mondjuk a szakmunkásképző iskolákban tanuló gyerekeknek szóló kerettantervek 
tartalmazzák-e a NAT tartalmait mind, vagy nem tartalmazzák, a felét tartalmazzák, a 
harmadát, a negyedét, az ötödét, mennyit? Miközben a törvényből tudjuk, hogy a NAT 
tartalmainak az elsajátítására az órakeret 33 százaléka áll majd rendelkezésre. Mire lesz ez 
elég? Milyen iránymutatást adunk a szakmunkásképzők tantervkészítőinek, kerettanterv-
készítőinek a NAT-nál? Hogyan fogjuk garantálni az egységes nemzeti kultúra eszményét, a 
kulturális kánon megteremtésének egyébként nyilván nemes gondolatát, ha a gyerekek, egy 
korosztály ötödére vonatkozóan jól látjuk, hogy itt az idő nagyon kevés lesz? 

Tologathatjuk ezt a kellemetlen kérdést, vagy az ezzel való szembesülést a 
kerettantervekhez, de azt gondolom, hogy erre a kérdésre itt kell válaszolni, ezen a szinten 
kell válaszolni. Ezt a NAT áthidalja verbálisan, mondván, hogy a szakiskolák tekintetében 
majd a kerettantervek lesznek az iránymutatóak. De éppen ettől a dokumentumtól várnánk el, 
hogy hogyan, mennyi?  

Persze, az is fontos, hogy János vitéz meg Wass Albert, de mégiscsak az a fontos, 
hogy hogyan kell tovább haladni a munkában, mik a szabályok, mik a keretek, mire céloz a 
nemzeti alaptanterv a maga tartalmaival.  

Én ezt tartom a legfontosabbnak. Arról nem beszélve, hogy magában a két törvényben, 
a szakképzési törvényben, illetve a köznevelési törvényben használt definíciók sem 
egységesek, tehát a két törvény között is ütközés van. Nem untatok senkit ennek a 
levezetésével, de nem ugyanazokat a kifejezéseket használja a szakképzési törvény, nem 
ugyanazokat a definíciókat használja a köznevelési törvény. Nem rendezi, hogy kinek a 
feladata, milyen szinten szabályoz. 

De ne felejtsük el, a korosztály 20-25 százalékáról beszélünk, a legnehezebb 
helyzetben lévő, a legnehezebben tanuló, a leggyengébb szociális, társadalmi státuszú 
gyerekekről beszélünk. Mire céloz a nemzeti alaptanterv? 

Egy nemzeti minimumot ír le, és ebben az esetben úgy kell szabályoznia, hogy minden 
gyereknek elsajátítható, minden gyerek számára tudható, bejárható út tartalmait tartalmazza. 
Egy maximumot ír le, a legkiválóbb gyakorlógimnáziumok érettségire felkészítése végére 
teljesíthető követelményeket. Hová céloz? Nyilvánvalóan nem a legkiválóbb, fantasztikus 
munkaterhelésre képes gyerekek teherbírására kell szabni a nemzeti alaptantervet, hanem 
jóval az átlag alá, hogy ha ezt a nemzeti összetartó erőt tulajdonítjuk neki, a kulturális kánon 
teremtő erejét tulajdonítjuk neki.  

Erre ez a szabályozás ma nem alkalmas. Függetlenül attól, hogy ha beleírjuk Wass 
Albertet, Nyírő Józsefet, Kertész Imrét, de Korniss Mihályt is beleírhatjuk tőlem, Harry 
Pottert, János vitézt és bárkit, már ma is bőven-bőven az elsajátítható információmennyiség 
többszörösét tartalmazza. Ma mi dönti el, hogy egy adott gyerek melyik ismeretanyaggal, 
melyik kulturális kánonnal vérteződik fel? A nemzeti alaptanterv? A kerettanterv? A 
tankönyvírók? Nem. A véletlen dönti el.  

Ma semmilyen elem nem gondoskodik arról, hogy ez mindenképpen a leggyengébb 
szakmunkástanuló gyerek számára is ismert és tudott tartalom legyen. Én ezt alapvető 
strukturális gondnak tartom, amin nem segít az a szándék, amit egyébként mindenki 
megfogalmaz, hol baltáról, hol fejszéről beszélve, hol az elsajátítandó ismeretmennyiség 
csökkentéséről beszélve, hogy régóta adós a magyar oktatásirányítás egy komoly és alapos 
felülvizsgálattal, empirikus vizsgálaton nyugvó, tapasztalatokon nyugvó tanulságok 
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levonásával, és ezt most is elmulasztottuk. Elmulasztottuk ezt 2003-at megelőzően, de 
elmulasztottuk 1999-et megelőzően is. 

Egy tantervi tradíció mentén haladunk, és ez a tradíció már régóta nem működik 
szabályozó erőként. Így van ez gyakorlatilag húsz éve, mióta a nemzeti alaptanterv, mint 
szabályozó eszköz felmerül.  

Ezért nem vagyunk képesek értékelhető választ adni arra, hogy mit fogunk csinálni a 
szakmunkástanulók tantervi szabályozásával, hogyan fogjuk garantálni az ő 
műveltségképüket és eszméjüket.  

Én ezt sarkalatos gondnak látom, gyakorlatilag a mai helyzetben már 
megoldhatatlannak, mert hiányzik ez az alapmunka, a törvény vitájával párhuzamosan 
elkezdett nemzeti alaptanterv előkészítő munkája szerintem ezen az úton rossz úton indult el.  

Ebből fakad szerintem még egy pár probléma. A kormány valamikor tavasszal el fogja 
fogadni a nemzeti alaptantervről szóló kormányrendeletet, annak a mellékletét, nagyjából 
ilyen szerkezetben, amit most látunk. A kerettantervek megalkotására rendelkezésre fog állni 
a nyár. Azokat az érdemi vitákat, ahol valódi érdekkonfliktusok jönnek elő intézménytípusok, 
pedagóguscsoportok között, azokat a nyár heve fogja porral és izzadtsággal befedni. 
Augusztus végére ezeket kihirdeti - nyilván miniszteri rendelet formájában - a tárca, ha 
minden jól megy. Ha nem, akkor belecsúszunk az őszbe. És ott van előttünk néhány hónap, 
szeptember, október, januárig, amikor ez alapján a megújuló magyar tankönyvkiadás új típusú 
tankönyveit el kellene készíteni, hiszen februárban tankönyvrendelés van. 

Komoly kétség van bennem, hogy ez érdemi munkára, valóban egy olyan jellegű 
tartalmi megújulásra elegendő-e, és nem az ünnepi szónoklatok által feltett lécre gondolok, 
amelyek alapján itt gyökeresen meg kellene újulnia mindennek, hanem egy józan, racionális 
számításra, hogy húsz év vagy tíz év tapasztalatait érdemes levonni tantárgyanként, 
iskolatípusonként, és ezt tükröztetni a használt eszközökben. Ráadásul tudjuk, hogy ma már 
nem tankönyvet fejlesztünk jó esetben, hanem egy pedagógiai rendszert, továbbképzéssel, 
értékelési eszközökkel, adathordozókkal, segédkönyvekkel együtt. Azt gondolom, hogy erre a 
rendelkezésre álló idő nagyon rövid lesz. Ezért attól tartok, hogy elszalasztunk egy 
lehetőséget, egy valódi tartalmi megújulás lehetőségét. 

Formailag lesz új nemzeti alaptantervünk, lesznek új kerettanterveink is, de ezek alig 
valamivel fognak különbözni mindattól, amit egyébként tudna csinálni a magyar pedagógia, 
illetve a magyar nevelésügy. Többre lennénk képesek, hogy ha jobban osztottuk volna be az 
időnket és az energiánkat. 

Néhány konkrétumot hadd tegyek szóvá. A szabályozó részben, a 13. oldalon az 
egésznapos iskola: nemcsak délutáni foglalkozásokról van szó, hanem az egésznapos iskola 
széthúzhatja a tartalmakat, a közösségi, kooperatív tartalmakat, a hagyományos közismereti 
órákat, és nem egy napközi keretében. Tehát a „délutáni” szó véleményem szerint az anyagból 
törlendő. 

A 14. oldalon a szakiskolai nevelés megoldatlan így, és ennél sokkal konkrétabb 
útmutatást kell adnunk arra vonatkozóan, hogy hogyan néz ki a szakiskolai kerettanterv. 
Eldöntendő kérdés, hogy a tagozat - szintén a 14. oldalon - mikortól válhat iskolaszervezési 
formává, elsőtől, 7 éves korban különülnek el a gyerekek tagozatos nevelési formába, 10 éves 
korban különülnek el, vagy csak a középiskolák szerveződnek tagozatos formába. Nagyon 
komoly következményei vannak ennek, először persze a kínálat szabadsága, színessége, hogy 
ha már 7 éves korban szervezünk humán, matek, sakk és nem tudom, milyen tagozatot, de 
második lépésként látjuk ennek a társadalmi hatásait, mennyire szelektív egy iskolarendszer, 
és mennyire komprehenzív, mennyire összehúzó. 

Ezeket a kérdéseket itt kell eldöntenünk, amikor döntünk arról, hogy lehet tagozatos 
forma, mikortól lehet. Ez nem szaktantárgyi probléma.  
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Az idegennyelv-szabályozás egyébként szerintem is jó, az, hogy racionálisan írja le, 
hogy második idegen nyelv indulhat hetediktől, és nem kerget olyan délibábot, hogy az 
általános iskolában uralkodó legyen a két idegen nyelv oktatása, az szerintem bölcsen méri fel 
az erőforrásokat és az időkereteket.  

Az olvasás. Az, amit hozzám küldött az Olvasás Társaság, megfontolandónak tartom, 
hogy ezt vezessük végig, az olvasás tanítása nemcsak az alsó tagozat feladata, hanem mindig, 
gyakorlatilag 12 évfolyamon jelen lévő, valamennyi tantárgyra vonatkozó össztantárgyi 
feladat. A legnagyobb bajunk, az egyik komoly hiányosságunk, hogy abbahagyjuk az 
olvasástanítást, amikor a gyerekek már folyékonyan olvasnak, és nem tanítjuk meg a 
gyerekeinket különböző mélységű szövegek megértésére és elsajátítására, és ez nem is 
tükröződik a tantervi követelményekben, illetve elvárásokban. 

Van számos részlet, amibe én nem mennék bele. Ferenczi Gábornak mondom, hogy a 
finnugor elmélet sosem volt származási elmélet, ma sem az, hanem nyelvrokonság. Tehát a 
magyarság genetikai összetételéről nem gondolja senki, hogy finnugor. A nyelv struktúrájáról 
gondolják meghatározó tudósok, hogy finnugor struktúrájú, a genetikai állománya az kevert, a 
kun, a kazah, a nem tudom, milyen kazár (Osztolykán Ágnes: Hogy mondhatsz ilyet!), cigány, 
német, szlovák. Tehát nyilván komoly kutatások lesznek majd e tekintetben, se sose keverjük 
össze a nép származását és a nyelv történetét. A kettő élesen elválik egymástól. 

A holokauszt a magyar történelem része, az a 600 ezer ember magyar ember volt, 
ahogyan magyar volt a málenkij robotra és a hadifogságba elhurcolt, szintén 600 ezer ember. 
De az nem egy idegen ügy, az a mi történelmünk. Hogy milyen arányban kell tanítani valamit, 
az egy másik kérdés, de ez nem más ügye, ez a mi történelmünk. 

A német egység mellett az olasz egység is legyen, ezen nem vitatkozunk, hogy most 
melyik, milyen arány, de azt szoktam inkább mondani baráti körben, hogy a Bismarck-féle 
német egységet tanítjuk, de a Kohl-féle német egységet nem. Pedig az egy kicsit jobban 
meghatározza a napjainkat, mint a XIX. században létrejövő német egység. Tehát ha a mai 
problémáinkra keresünk megoldást, a Kohl-féle német egységre már nem jut idő, és ezt nagy 
bajnak gondolom. Akkor inkább hagyjuk ki az olasz egység megteremtését, ha ezért cserébe 
tudunk időt szakítani a mostani Németország megszületésével kapcsolatos órákra. 

A tantárgyi vitákra visszatérve: nyilván külön-külön minden felszólalónak és minden 
tantárgyi szószólónak igaza van. Egyben azonban egyiknek sincs igaza, és a nemzeti 
alaptanterv szerzőinek erre kell figyelnie. A gyerek felől kell a tantervet megírnia, és nem a 
tantárgyak felől. Tehát nekünk azt kell nézni, hogy a végén milyen gyermekről 
gondolkodunk, attól mit akarunk elvárni, és ezért kell ellenállni minden ismeret, pont 
benyomásának, hogy még ezt is írjuk bele, azt is írjuk bele, mert az majd a kerettantervi viták 
része legyen. Nektek itt olyan feszesre kell fogni az abroncsot, hogy amikor a kerettanterveket 
és a tankönyveket elkezdik tölteni évszámokkal, képletekkel és szerzőkkel, akkor az ne 
pattanjon le róla. Tehát nektek ezt az alaptanterv-keretet kell keményen megfogalmazni. Ilyen 
értelemben én érzek némi felpuhulást, különösen a természettudományos tantárgyak 
tekintetében mutatkozó nyomásnál, ezeknek ellent kell állni. Nem igaz, hogy Magyarországon 
kevés a természettudományos óra az általános iskolában, nemzetközi összevetésben sok. A 
baj az, hogy nincsenek kísérletek, se tanulói, se demonstrációs kísérletek, ezért mérhetetlenül 
unalmasak ezelk az órák és a gyerekeink nagyon utálják. Inkább azt kellene szabályozni, hogy 
ezeknek a természettudományos óráknak hány százaléka kell hogy kísérletekkel teljen, és 
nem pusztán előadással. De álljatok ellent a fizika, biológia, kémiatanárok nyomásának, akik 
mind-mind tömni akarják majd. Ha a nemzetközi összehasonlítások fontosak, akkor a humán 
tárgyak aránya rosszabb a 4-8. évfolyamon, mint a természettudományoknál. A 
középiskolában már nem igaz, ott érdemes lenne egyébként megtolni a 
természettudományokat, de a felső tagozaton, amiről egyébként itt a viták szólnak, hogy ott 
kellene megerősíteni, ott én bátorítalak benneteket, hogy tartsatok ki e mellett az itt leírt 
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óraszámkeretek mellett, és ehhez kell igazodni majd a kerettanterveknek, illetve a 
tankönyvszerzőknek. Én befejeztem a mondandómat. 

Dúró Dóra és Kolber István kért szót. 
 
DÚRÓ DÓRA (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy az első 

dolog, amit a nemzeti alaptantervvel kapcsolatban fel kell tennünk kérdésként, az, hogy 
hogyan reagál azokra a fő problémákra, illetve felismeri-e azokat a fő problémákat, amelyek 
az oktatási rendszerben vannak. Erről már sok szó esett itt, a bizottsági ülésen. Két olyan 
pozitívumot emelnék ki ezzel kapcsolatban, amit a legfontosabbnak tartok. Az egyik a 
különbségek csökkentése, amire úgy gondolom, hogy alkalmas lehet, illetve elmozdulást 
mutathat a különbségek csökkentése irányába. Természetesen önmagában a nemzeti 
alaptanterv nem fogja megoldani ezt a problémát, de ez a tudásanyag és ez a szemlélet, amit 
én kiolvastam belőle, ez alkalmas lehet ezeknek a csökkentésére. 

A másik dolog, amit szintén fontosnak tartok kiemelni, és úgy gondolom, hogy az 
eddigi oktatási rendszernek egy nagy hibája volt, ez a gyakorlatias tudás hiánya az iskolákban, 
tehát az, hogy nagyon sokszor a mindennapi élethez kapcsolódó tevékenységek egyáltalán 
nem jelentek meg az oktatásban, és ezt is úgy érzem, hogy sikerrel tudja kezelni ez a tervezet. 

Bár ezzel kapcsolatban azt is el kell mondani, hogy tényleg az embernek néha olyan 
érzése volt, mintha egy életmódmagazint olvasna, tényleg mindenre kiterjedő, a pénzügyi 
ismeretektől a médiatudatosságon át tényleg nagyon sok mindenre kiterjedő. Tényleg mindent 
érinteni igyekszik ez a tanterv, és úgy gondolom, hogy ha bármelyik elem is hiányozna, az 
elmúlt években sokszor felmerült az, hogy ezeket a gyakorlatias tudásokat meg kellene 
szerezni az iskolában, ha hiányoznának, akár a médiatudatosság, a pénzügyi ismeretek, de 
bármelyik ilyen területre gondolhatunk, szerintem az baj lenne. 

Tehát fontos, hogy igenis, találkozzanak az iskolában ilyen, a mindennapi életet érintő 
elemekkel is a gyerekek.  

Ezekben az új elemekben és új területeken úgy érzem, hogy ezt nagyon jól sikerült 
eltalálni, de a hagyományosabbnak nevezhető tantárgyakban ezt egy kicsit hiányolom. Nem 
arra gondolok és nem értek egyet azzal, hogy Jókait át kell írni a mai nyelvre, mert a 
tizenévesek nem fogják megérteni Jókait, nem fogják elolvasni, nem gondolom ezt, de például 
a média területén vagy az irodalomban is találkozhatnának olyan írókkal is, akiket ők a 
mindennapokban olvasnak, hiszen fontos lenne, hogy azokról az iskolában is halljanak 
valamit, és ne csak különböző médiában megjelenő véleményekkel találkozzanak, például 
Wass Alberttel kapcsolatban is. 

Amit még szeretnék felvetni, egy kicsit kapcsolódva Révész Máriuszhoz, ez az 
érveléses gondolkodás kialakítása, és erre nagyobb hangsúlyt kellene fektetni, úgy gondolom. 
Tehát az, hogy a saját gondolkodásnak, a kritikai gondolkodásnak, a megítélésnek a 
kialakítása fontos lenne, illetve az, hogy egy bizonyos vitakultúrát megtanuljanak, ha már a 
demokráciára nevelést itt a bevezetőben is említették és a dokumentumban is hangsúlyosan 
szerepel, fontosnak tartanám, hogy külön a vitakultúráról és bármilyen témával kapcsolatban 
az érvelésnek a fontosságáról halljanak.  

Itt a tartalmi elemekkel kapcsolatban szó volt már, többször említettük Takaró Mihály 
irodalomtörténész észrevételeit. Őt én is mértéktartónak tartom, és úgy gondolom, hogy 
fontos figyelembe venni a véleményét. Emellett Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes úr 
Budakeszin, egy lakossági fórumán nagyon vehemensen érvelt amellett, hogy Szabó 
Dezsőnek az Elsodort falu című műve nem maradhat ki, és ígéretet tett arra, hogy ő 
személyesen fogja államtitkár asszonyt kérni, hogy ez legalább kerüljön bele a nemzeti 
alaptantervbe. Tehát ha másért nem, itt miniszterelnök-helyettes úr hitelességének a 
megőrzése érdekében ezt mindenképpen fontos lenne belevenni. 
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Hoffmann Rózsa államtitkár asszony pedig az őshazaszemlélettel kapcsolatban a 
Demokratának adott egyik interjújában azt mondta, hogy a különféle elméletek ugyan nem 
megcáfolhatatlan igazságként, de bekerülnek a tananyagba, és a gyerekek elgondolkodhatnak 
rajtuk. Én ezt az irányt is ezzel kapcsolatban jónak tartanám, ha egyébként Szőcs Géza 
államtitkár úr korábbi nyilatkozataival összhangban megjelenhetne akár ennek a többféle 
elméletnek a tanítása. 

Még egy elemet szeretnék említeni, amiről eddig itt még nem esett szó, ez a 9-12. 
évfolyamon történő pályaorientációban szerepel, a külföldi munkavállalás lehetőségének a 
megjelenése. A dokumentumból az tűnik ki, hogy egyenrangúnak kezelik a szakképzésben 
való továbbtanulással, a felsőoktatásban való továbbtanulással és a belföldi munkavállalással, 
ez a négy felsorolásszerűen szerepel a dokumentumban. Nem tartom jónak, hogy ezt így kvázi 
tálcán kínáljuk a fiataloknak, vagy legalábbis egyenrangúként kezeljük a másik három 
említett témakörrel, miközben a felsőoktatásban ezzel ellentétes a tárca álláspontja, illetve 
intézkedéseket is tervez megtenni a külföldi munkavállalás visszaszorításának érdekében. 

Tehát úgy gondolom, hogy ez nincs összhangban a felsőoktatási irányelvükkel, és 
egyébként én magam is rossznak gondolom, ha a külföldi munkavállalást pályaorientáció 
címszóval a gyerekeknek tanítjuk. Ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Kolber István, majd Révész Máriusz! 
 
DR. KOLBER ISTVÁN (független): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Az az érzésem, ha ezt a nemzeti alaptantervet változatlan formában fogadjuk el, 
akkor nálunk lesz igaz az, hogy az oktatás Hoffmann Rózsa órájához fog igazodni, és ha a 
francia miniszter rápillant az órájára és megmondja, hogy éppen hol tart Franciaországban az 
oktatás, akkor ez nálunk is be fog következni. 

Néhány véleményben az hangzott el, hogy meglehetősen kevés konfliktus, kevés vita 
alakult ki a NAT-tal kapcsolatosan, én pedig azt hallom vagy azt olvasom, hogy nagyon sok 
ez a vita, sok kérdést vitatnak, nem került ez még nyugvópontra. Itt is sokféle elvárás, érték 
felmerül. Én inkább azt keresem ezekben a sorokban, hogy a szabadság, a nyitottság, a 
befogadóképesség, a tolerancia, az európaiság, korszerűség, modernség hol jelenik meg, nem 
tagadva természetesen a nemzeti értékeket, és ezeknek a jelenlétét. 

Elnök úr azt mondta, hogy ezzel még nem ér le a földig az oktatás lába, még nagyon 
sok feladat vissza van: a kerettantervek elfogadása, illetőleg a tankönyvek tartalmi kérdései, 
és valóban van az embernek egy olyan érzése, hogy cseppenként látjuk ezt az egészet, az 
oktatást. Akkor, amikor a köznevelési törvény itt az asztalunkon volt, akkor még nem tudtuk, 
hogy mi lesz a következő lépés. Most még nem látjuk a kerettantervet, aztán nem fogjuk látni 
a tankönyveket, tehát a sötétben tapogatódzunk, és ha igaz is, amit elnök úr állít, az biztos, 
hogy a mostani inkább decentralizált, nyitottabb, a pedagógustól is nagyobb kreativitást 
elváró, nagyobb kreativitást lehetővé tevő modelltől inkább egy szabályozott, irányított, 
uniformizáltabb oktatási irányba mozdul el az oktatás, ha ezt a tantervet elfogadjuk. 

Tehát ha a fő kontúrokat kellene felrajzolni, akkor én ebben jelölném meg az alapvető 
irányát ennek a tantervnek. Néhányan azt mondják, hogy visszatér a magyar oktatásrend a 
’80-as évek gyakorlatához. Én is azt gondolom, hogy ez az egyik fő iránya vagy fő vonulata 
ennek a nemzeti alaptantervnek, és itt az ismeretek kerülnek túlsúlyba a korábbi 
kompetenciaalapú oktatással kapcsolatosan. 

Érdekesség ugyanakkor az is, hogy néhány kitűnő szakember azt mondja, hogy nem is 
olyan nagy ez a változás. Az anyagon érződik az újraíró szándék, tehát annak a deklarálása és 
demonstrálása, hogy ez isten bizony, egy új nemzeti alaptanterv, de olyan nagy változás nincs. 
A változások lényege azonban az, hogy az aktuális politikai kívánságokat átvezették a - 
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mondjuk így - korábbi nemzeti alaptanterven, és a változások lényege tulajdonképpen itt 
található meg. 

Felmerült a kerettantervek kérdése, és talán éppen Pánczél Károly kérdezte meg, hogy 
hány kerettanterv készül. Ebből az anyagból én azt olvastam ki, hogy kettő, egy reál és egy 
humán kerettanterv fog készülni. Akkor én is kérdezem, hogy valójában itt mi a helyzet, mire 
lehet számítani? 

És bár mindenképpen figyelemre méltóak ezek a kis latolgatások vagy srófolások, 
amit itt Révész Máriusz képviselőtársam is felvetett, hogy hány százalékban lehessen akkor 
eltérni ettől a dologtól, talán azért ez jelzi, hogy még a kormánypárti képviselők is szűknek, 
merevnek, túlságosan kötöttnek érzik ezt a rendszert. Alapvető kérdés, hogy mennyi 
szabadságot kap az oktatás, mennyire tud kreatív és innovatív lenni, mennyire hagyjuk, 
mennyire ösztönözzük ezeket a mechanizmusokat. 

Én is úgy gondolom, hogy a szakiskolákra ez a szabályozás nem hoz jó világot, hiszen 
sok tartalmi kérdést megkerülve, egyetlenegy dolgot szabályoz biztosan, hogy az egyébként is 
rövidített szakképzés idejének az egyharmadát kell a NAT követelményeinek megfelelően 
teljesíteni. Nyilván több olyan konkrét kérdés is van vagy felvethető, vagy rengeteggel 
találkozik is az ember, amelyek fontosak és érdekesek. Én egy ilyen érdekes változást hadd 
vessek itt fel.  

Amikor ez a bizottság megalakult, a kezdeti időszakban foglalkoztunk az egésznapos 
testnevelés kérdésével, különböző számok is elhangzottak, hogy hány tornateremre, 
tornatanárra, milliárdra lenne szükség ennek érdekében. Itt az óraszám a NAT-ban növelésre 
kerülne, de az alsó tagozatos osztályok esetében éppen a matematika és a magyar nyelv 
hátrányára, vajon, helyes-e ez az irány, amikor ilyen problémák tapasztalhatók? (Általános 
zaj, derültség.) 

 
ELNÖK: Azért kuncognak többen, mert egésznapos testnevelést mondtál, ami némileg 

túlzás. Bár vannak ilyen fanatikusok… (Derültség.) 
 
DR. KOLBER ISTVÁN (független): Köszönöm, a mindennapos testnevelésre 

gondoltam. Bár lehet, hogy egy új irány lehetne, és akkor minden megoldódhatna, valóban 
uniformizált lenne. 

Az esélyegyenlőségi kérdésekkel kapcsolatos fejezet kimarad ebből a nemzeti 
alaptantervből, ez mindenképpen szöget ütött a fejembe, hogy vajon, miért gondolják, hogy ez 
így helyes. Az egyik legfontosabb területe az oktatás a társadalmi esélyegyenlőség 
biztosításának, nyilván nagyon sokfajta tananyagban rejlő, pedagógiai módszerekben rejlő 
eszköze van annak, hogy az esélyegyenlőséget az iskola még hatékonyabban tudja biztosítani. 
Ez részben kérdés is, részben pedig egy kritika is az anyaggal kapcsolatosan. 

Úgy gondolom, és a Demokratikus Koalíció is, aki egyébként az oktatás kérdését az 
egyik legfontosabb társadalmi ügynek tartja, helyteleníti azt, hogy itt a centralizáció, az 
uniformizálás irányába megy el. Noha nem lepődünk meg ezen a dolgon, hiszen az 
intézményrendszer felépítésében is egy centralizációs elmozdulás történt, ami azt gondolom, 
hogy önmagában nem jelent megváltást a pénzhiányra és sok más egyéb strukturális vagy 
szakmai kérdésre vagy problémára, hogy az önkormányzatoktól vagy a megyéktől ezek az 
intézmények vagy már átkerültek az államhoz vagy majd át fognak kerülni. (Pokorni Zoltán 
távozik az ülésteremből.) 

Sokkal inkább helyesebbnek tartanánk a decentralizáció útját, a kreativitás elvárását, 
segítését, támogatását a pedagógusok részéről az oktatás területén, hogy azon a vitán túllépve, 
hogy most mi kerüljön be vagy mi ne kerüljön be az anyagok közé, ami nyilván egy nagyon 
fontos dolog, de talán ennél még inkább hangsúlyosnak és fontosnak kellene tekinteni azt, 
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hogy a gyerekeink megtanuljanak tanulni, megtanulják azt, hogy hogyan kell megismerni a 
világot, elsajátítani a későbbiek során is a különböző ismereteket. 

Egyszóval azt gondolom, hogy ezt az anyagot bár nagyon nagy gyorsasággal készült 
el, és lehetne azt is mondani, hogy ez egy fantasztikus dolog, mégis azt mondom inkább, hogy 
a NAT esetében a lassú, folyamatos, lépésről lépésre történő érlelés lenne helyes, és most 
inkább azt mondanám, hogy „lassan siess!”. Inkább vissza kellene itt fordulni, inkább 
átgondolni még számtalan kérdést annak érdekében, hogy egy még érettebb előterjesztés és 
anyag kerüljön elfogadásra. Köszönöm szépen. 

 
(Az ülés vezetését Osztolykán Ágnes, a bizottság alelnöke veszi át.) 

 
ELNÖK: Köszönjük. Révész Máriusz! 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy Zoli fontos 

kérdéseket feszegetett, sajnálom is, hogy nincs itt. De azért legyünk őszinték, hogy bizonyos 
szempontból van némi utópia is abban, amit elnök úr mondott, mert 20-25 százaléka egy 
korosztálynak szakmunkásképzőbe jár, és a zöld könyvben, amit azt hiszem, a képviselők 
mindegyike megkapott az előző időszakban, abban van egy adat, hogy a szakmunkásképzőbe 
járó tanulók 80 százaléka szövegértésből vagy elégtelen, vagy éppen eléri az elégséges 
szintet.  

Tehát itt állunk. Lehet azt megfogalmazni, hogy milyen jó lenne, ha ki tudnánk 
alakítani egy olyan tudáskánont, ami egyébként minden gyerekre, konkrétan a 
szakmunkásképzőnek erre a 80 százalékára is vonatkozik, meg a többiekre is, de igazából ez 
nagyon-nagyon nehéz lenne. Vagy ha ide határoznánk meg a tudáskánont, akkor gyakorlatilag 
nem kellene tudni semmit, mert a kicsit szorgalmasabb gyerekek másodikos korukban, de 
legfeljebb harmadikban mondjuk olvasás-szövegértésből magasabb szinten állnak, mint a 
szakmunkásképzőben nagyon sok gyerek. 

Persze egyrészt utópisztikusan az jó lenne, ha el tudnánk azt érni, amit bizottsági elnök 
úr mondott, de gyakorlatilag ez a helyzet, hogy a 20-25 százalék 80 százaléka szövegértésből 
rendkívül gyenge. És nagyon hasonló a helyzet matematikából. (Pokorni Zoltán visszaérkezik 
az ülésterembe.) 

Úgyhogy még egy mondatban elmondom még egyszer, hogy a zöld könyvben volt 
benne az az adat, elnök úr, hogy a szakmunkásképzőbe járó gyerekek 80 százaléka 
szövegértésből elégtelen vagy éppen hogy elégséges szinten áll. Innentől kezdve azt 
gondolom, hogy gyakorlatilag lehetetlen küldetés egy olyan tartalmat összeállítani vagy 
bármilyen szintet, ami ezekre a gyerekekre is jó, meg bárki másnak, hiszen egy harmadik, 
negyedik osztályos gyerek már jobban olvas, mint a 15-16 éves, szakmunkásképzőbe járó. És 
ugyanez a helyzet matematikából is, a többi kompetencia területén is. Itt óriási lemaradások 
vannak, és azt hiszem, az általános iskolának lenne az a nagyon nagy feladata, hogy ez a 
helyzet ne alakuljon ki. 

Szerintem nincs az a NAT, amivel ezt bármilyen módon ebben a korban már kezelni 
lehet, és akárhogy is tűzzük ki ezt célul, ez a cél szerintem nem megvalósítható. Tehát nem 
látom azt, hogy ezekre a gyerekekre célozva lehetne meghatározni a NAT-ot, mert nagyon-
nagyon értelmezhetetlen, alacsony szinten lenne. 

A másik kérdés, ami szintén egy jogos felvetés, és kétségkívül megvannak azok a 
veszélyek, amelyeket bizottsági elnök úr mondott, ez a tagozat, legyen-e, ne legyen, ha igen, 
akkor milyen szinten, és ez elvezet a szegregációhoz. De itt is azért két gondolatot hadd 
emeljek ki. 

Az egyik: a sportolóknál teljesen nyilvánvaló, ha valaki nem kezd idejében sportolni, 
ebben az esetben mondjuk komoly sportoló a sportágak többségében nem lesz belőle. Tehát 



 22 

van, ahol ez az életkor 3 év, van, ahol 4, talán vívásban elmegy 10-ig, aztán van egy-két sport, 
ahol még később is, ha sportol mellette a gyerek mást, akkor lehet sportágat váltani, de 
igazából az a helyzet, hogy idejében el kell kezdeni. Ugyanez a helyzet szerintem a 
zeneoktatás terén is. A Heti Válaszban volt Kocsis Zoltánnal egy interjú a múlt héten, aki 
elmondta, hogy 3 éves korában kezdett zongorázni. Ha ezt így gondoljuk, akkor például a 
zenetagozatoknak, sporttagozatoknak mindenképpen abszolút helye van az oktatás világában, 
arra viszont kétségkívül figyelni kell, hogy mondjuk egy zenetagozatos osztály ne úgy álljon 
fel, hogy az értelmiségi szülők gyerekét felvesszük, és egyébként mondjuk a meglehetősen jó 
adottságokkal rendelkező, nem értelmiségi szülők gyereke nem kerül be a zenetagozatos 
osztályba vagy a sportosztályba. Tehát szerintem ilyen szempontból erre kell figyelni. De én 
alapvetően nem lennék ez ellen. 

Kompetencia és tudástartalom, vetette fel Kolber István, hogy ez egy kicsit elmegy a 
tudástartalom irányába. Nekem az előző időszakban is az volt a problémám, hogy szerintem a 
két dolog együtt fontos, és az elmúlt időszakban azt láttam, hogy kompetencia van, és az 
érettségiben ilyen feladatok vannak, hogy a történelmi atlaszból másold be az évszámot a 
kipontozott helyre. Ez meg azért lássuk be, hogy ez már bizonyos szempontból egy vicc. 
Tehát valamiféle tudásnak kell a kompetencia mögött is állni, tehát a kettőnek együtt kell 
járnia. 

Szerintem az az irány, hogy a kompetenciafejlesztés irányába elindultunk, úgy érzem, 
hogy ebben a NAT-ban ez tetten érhető, csak némi tudástartalmat is mellé kell rakni, mert 
anélkül ez nem megy.  

Nincs szerencsém, mert még Dúró Dórára szerettem volna reagálni egy mondatban. 
(Közbeszólások: Nincs itt, elment.) Dórával is teljesen egyetértek abban, hogy persze, jó, hogy 
a Kőszívű ember fiait el kell olvasni, de azért legyünk őszinték, hatodikos, hetedikes korban 
azért nem lesz gyerek, aki a Kőszívű ember fiain fogja megszeretni az olvasást. Tehát a 
szorgalmasabbja, akiknél a szülők elég keményen mögötte áll, el fogja olvasni, de a Kőszívű 
ember fiai hetedik osztályban nem az olvasás megszeretésére alkalmas, már a mi időnkben 
sem volt az. Én is elolvastam, de mondjuk az ilyen hosszú részeket én is gyorsan tudtam 
lapozni. Később, nem 12 éves korban, ennek a könyvnek teljesen más szépségét látja az 
ember, tehát ha érettebb fejjel elolvassa, mint mondjuk egy 12-13 éves gyerek. 

Csak viccesen jegyzem meg zárógondolatként, hogy a nemzeti tudáskánonról 
beszélünk, de ha megkérdezzük, hogy a társasági életben Magyarországon ki a leggyakrabban 
idézett magyar szerző, akkor mit mondanánk rá? Nekem meggyőződésem, hogy Rejtő Jenő. 
Aki ugyan nincsen benne a nemzeti alaptantervben, de kétségkívül a nemzeti tudáskánonnak 
egy meghatározó eleme, mindenki tud mindenféle helyzetet, amikor ismerősei vagy ő maga 
egyébként Rejtő-idézetekkel szórakoztatja a társaságot. 

Tehát ezzel együtt, hogy Dúró Dórát erősítsem, valóban a hagyományos kereteken 
kívül érdemes lenne azon is elgondolkodni, hogy milyen olyan könyveket, szerzőket tudnánk 
esetleg beajánlani, beemelni, akár egészen kis korban, akiket egyébként szívesen olvasnak a 
gyerekek, és szembesülni kell azzal, hogy még a mi időszakunkhoz képest is nagyon-nagyon 
megváltozott a világ, felgyorsult. Meg kell nézni a filmeket, hogy milyen volt a Hófehérke 90 
évvel ezelőtt, és miket néznek ma a gyerekek. Teljesen más a világ, sokkal gyorsabb, és ez 
egy kicsit ilyen statikus alaptantervnek tűnik, de nyilván egy ilyen alaptantervnek az is a 
feladata, hogy legyen egy kicsit konzervatív, de némi új szelet azért lehet beengedni. 

 
(Az ülés vezetését Pokorni Zoltán, a bizottság elnöke veszi át.) 

 
ELNÖK: Köszönöm. Ferenczi Gábor következik, de vegyünk előre egy ügyrendi 

szavazást, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete, illetve az Illyés Gyula Gimnázium 
delegációja, a Hálózat a Tanszabadságért és Vass Vilmos is szót kér. Egyszerre teszem fel 



 23 

ügyrendileg, hogy szót adunk-e nekik. (Szavazás.) Igen, szót adunk, akkor majd ebben a 
sorrendben. 

Parancsolj, Gábor! 
 
FERENCZI GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Akkor még itt az 

ügyrendnél hadd kérjem én is, hogy itt van a körünkben a Rovás Alapítvány kuratóriumának 
az elnöke, ő is hadd kapjon szót, ha ez lehetséges. 

 
ELNÖK: Szavazzunk róla! Ki az, aki egyetért vele? (Szavazás.) Szót fog kapni. 
 
FERENCZI GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy rengeteg 

hasznos információ elhangzott a nemzeti alaptantervvel kapcsolatban, csak úgy érzem, hogy a 
lényegről keveset beszélünk. A nevében is benne van, hogy nemzeti alaptanterv. Most már túl 
vagyunk a nemzeti köznevelési törvény zárószavazásán is, tehát van két olyan 
alapdokumentum, ami mint a címe is mutatja, alapvetően nemzetstratégiai célokat kellene 
hogy szolgáljon. Azért kell azt mondanom, hogy „kellene”, mert éppen Veszprém megyében, 
Veszprémben járt október 23-án, még az előző évben Hoffmann Rózsa államtitkár asszony, 
akit megpróbálok a jegyzőkönyv kedvéért szó szerint idézni. Ő azt mondta Veszprémben, 
hogy az új köznevelési törvény és a nemzeti alaptanterv célja, hogy olyan minőségi család- és 
hazaszeretetre nevelje fiataljainkat, akik képesek áldozatokat is hozni, ha kell. Körülbelül ezt 
mondta, remélem, pontosan idéztem államtitkár asszonyt. 

Most ezzel szemben azt látjuk, hogy itt a nemzeti alaptantervben is az egyes 
műveltségterületeknél az előszó rendkívül hangzatos, és ezzel egyet is lehet érteni. Tehát 
például szerepel a nemzeti műveltség átadása, a nemzeti, népi kultúra hagyományainak a 
megtanítása, a hazaszeretet felélesztése, a haza védelmének a fontosságát ismerjék fel a 
gyermekek, tehát valóban olyan célok, amelyek azt gondolom, hogy mindennek az alfája és 
az omegája, ha Magyarországon élünk és magyarok vagyunk. 

Ezzel szemben, ha végigmegyünk a mellékleteken, tehát tényleg az ember és 
társadalom, illetőleg a másik sarkalatos műveltségi terület, a magyar nyelv és irodalom 
területeken, akkor bizony, itt nem érzem azt, hogy valóban új lenne ez a nemzeti alaptanterv. 
Tehát itt hadd vitatkozzak egy kicsit elnök úrral, aki az előbb említette, hogy a finnugor 
elmélet egy nyelvrokonsági elmélet. Itt azért ezt megcáfolnám. Jelenleg az a hivatalos 
álláspont, azt kell tanítani a történelemórán is, illetve a nyelvtörténet fejezetben a nyelvtan, 
illetve kommunikáció tanórákon is a gyerekeknek, hogy jöttünk Ázsiából, akkor ott a finnek 
elmentek más irányba, mi jöttünk ebbe az irányba. Tehát most nem akarom ezt a végletekig 
elmesélni, hogy ez hogyan zajlott le, de végül is a nyelvrokonság mögött igenis, egy 
származáselméletet taníttatnak meg mind a magyar nyelv és irodalom szakos, mind pedig a 
történelem szakos tanárokkal a gyerekeknek, és nem esik szó a tankönyvekben arról, hogy 
valójában török, szkíta nyelvrokonságban is vagyunk, illetőleg származásban is vagyunk 
ezekkel a népekkel. 

Tehát ez sajnos, egyáltalán nincs így, elnök úr, pedig ha jól emlékszem, 2003 óta talán 
éppen maguk a finnek is azt mondják, hogy mi lehetünk barátok, de nem vagyunk rokonok. 
Tehát miközben most már körülöttünk egész Európában minden nép felismerte, hogy mi is a 
valóság, azzal szemben hiába nyújtottam be számtalan írásbeli kérdést ezzel kapcsolatban, 
felszólaltam rengetegszer, folyamatosan kapom a válaszokat, hogy majd a köznevelési 
törvényben. Ott erről semmit nem rögzítettek, most itt van a nemzeti alaptanterv, ebben 
megint semmi nincs. Gondolom, most majd arra hivatkoznak, hogy majd a kerettantervekben. 
Aztán lehet ezt a végtelenségig folytatni, de sajnos, úgy érzem, hogy nem fog semmilyen 
változás történni ez ügyben sem. Semmilyen garancia nincs a nemzeti alaptantervben arra 
vonatkozólag, hogy most már szakítanánk ezzel az ön is tudja, hogy hazug Habsburg-
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elmélettel, amit még a XVIII. században gyártottak arra vonatkozólag, hogy finnugor 
nyelvrokonságban volnánk. Ez engem nagyon aggaszt. 

Akkor itt jön a rovás, amit megint csak nem lehet belevenni a nemzeti alaptantervbe. 
Bizonyítottan több ezer éves írásunk. Én hoztam magammal egy-két kártyát, amin a székely 
magyar rovás betűi vannak. (Révész Máriusz: Több ezer éves?) A székely magyar rovás több 
ezer éves, a kártya nem, de ha elfogadják majd a tisztelt képviselőtársak, akkor továbbadnám, 
mindenki kapna belőle, hogy ismerkedjünk ezzel, mert úgy gondolom, hogy hol máshol, ha 
nem a Magyar Országgyűlés oktatási bizottságában kell nekünk arról beszélni, hogy milyen 
oktatást is szeretnénk mi az elkövetkező években Magyarországon. 

Én azt szeretném szülőként megélni, hogy ha a gyerekeim iskolába kerülnek, akkor 
úgy jönnek majd haza az iskolából, hogy büszkék legyenek arra, hogy magyarok. Én azt 
szeretném, hogy ha a mi gyerekeink is ugyanúgy éreznének a hazájuk iránt, mint ahogy 
például a japán gyerekek, akiket ha 3 éves korban megkérdeznek arról, hogy milyen japánnak 
lenni, akkor már 3 éves korban biztos, hogy a gyerekek többsége azt mondja, hogy a 
leggyönyörűbb dolog a világon, hogy japánnak született.  

Én azt szeretném, ha a mi gyerekeink is azt mondanák, hogy a leggyönyörűbb dolog, 
hogy magyarnak születtünk, és akkor ezzel szemben, én most kigyűjtöttem, mert itt szóba 
került a holokauszt. Most félreértés ne essék, nem az a probléma, hogy megtanítjuk a 
gyerekeknek az ezzel kapcsolatos információkat, és ezzel semmi probléma nincsen. De azért 
önök nem érzik azt, hogy túlzás, hogy általános iskola 5-8. évfolyam, egyrészt II. világháború, 
aztán külön fejezetben arab-izraeli konfliktusok, külön fejezetben holokauszt Európában és 
Magyarországon, és külön fejezetben embermentők a XX. Században? Itt Révész Máriusznak 
mondanám, hogy mivel kronológiai sorrendben vannak ezek a fejezetek, és a II. világháború, 
illetve ’56 között van az embermentők a XX. században fejezet, kétségem nincs afelől, hogy 
kikről szól ez a fejezet is. Aztán 9-12. évfolyam, a nemzetállamok korán belül zsidó-magyar 
együttélés, aztán külön fejezetben zsidóüldözés és népirtás, a holokauszt, miközben pedig 
kigyűjtöttem, hogy az Osztrák-Magyar Monarchia idejében, 1910-ben - mondom a népességi 
adatokat - 18 millió 264 ezer 533 az összlakosság, ebből 16 százalék román, 11 százalék 
szlovák, 10 százalék német, 2,5 százalék ruszin, 2,5 százalék szerb és 5 százalék zsidó.  

Tehát miközben a népességi adatok alapján is azt gondolom, hogy indokolatlan, hogy 
még ebben a fejezetben is külön pontban tárgyaljuk ezt a témát. Tehát félreértés ne essék, 
foglalkozni kell ezzel, de miközben nem foglalkozunk a magyarság szempontjából rendkívül 
fontos eseményekkel, nem szerepel a magyar nyelv és irodalom témakörében két Nobel-díjra 
jelölt magyar író, addig azt tudom mondani, hogy rendkívül rosszul van összerakva a nemzeti 
alaptanterv. És amikor összehalmozunk egy csomó felesleges információt, és utána azt 
mondjuk, hogy most teljesen mindegy, hogy baltával vagy fejszével, de ezt nyessük meg. 
Miközben rosszul van összerakva. 

Tehát eleve úgy kellett volna összerakni, hogy felesleges dolgokat nem kell belerakni, 
viszont ami a magyarság szempontjából fontos, azokat pedig kötelező lett volna belerakni, ha 
már a magyar nemzeti alaptantervről beszélünk. Vagy akkor mitől nemzeti ez az alaptanterv? 
– hadd kérdezzem meg, ha sem a két Nobel-díjra jelölt író nem szerepel benne, se nem 
rögzítjük a valós történelmünket, sem a származásunkat, se nem szerepel benne az ősi 
írásunk, akkor mitől nemzeti? Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A PDSZ következik. Ki képviseli? Parancsolj! 
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A meghívott vendégek hozzászólásai 

Tollner József (Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete) 

TOLLNER JÓZSEF (Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete): Köszönöm 
szépen. Elnök urat kiegészíteném azzal, hogy hármat, amit elsorolt, az mind én vagyok, tehát 
nem három különböző ember lesz. Tollner József vagyok, középiskolai tanár, az Illyés Gyula 
Gimnáziumban tanítok, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének országos 
választmányi tagja, és a Hálózat a Tanszabadságért alapító tagja is vagyok. 

Elsősorban a Hálózat a Tanszabadságért NAT-kritikájából szeretnék elmondani 
néhány dolgot.  

Sok-sok kritikus megjegyzésem lesz, de elöljáróban hadd mondjam el azt, hogy ez a 
NAT szakmaibb, mint a köznevelési törvény, talán abból is lehet erre következtetni, hogy ezt 
készítői nevükkel vállalták, a NAT után ott van a felsorolás, hogy kik készítették, a 
köznevelési törvényt nem tudjuk, hogy honnan került ide, az égből pottyant. 

A második megjegyzésem az lenne, hogy igaz, hogy a NAT pár hete került elő, mi 
azért úgy gondoljuk, hogy gyakorlatilag a NAT elkészült december 19-ével, amikor az 
Országgyűlés elfogadta a köznevelési törvényt. Azt gondoljuk, hogy az a köznevelési törvény 
egy ilyen NAT-ot determinált, tehát abból a köznevelési törvényből ez a NAT következik. 

Akkor néhány dolgot hadd mondjak. A Hálózat a Tanszabadságért egy 45 oldalas 
kritikát fogalmazott meg ezzel kapcsolatban. Természetesen nem fogom ezzel untatni önöket, 
ezt megkapták. Van egy 4 oldalas összefoglalónk, még ezt sem mondom el mindet, ebből 
fogok néhány dolgot idézni. 

A NAT a rendszerváltás óta tartó tartalmi szabályozás több alapvető átalakulását 
eredményező folyamat újabb állomása. Ismét egy, az előzőhöz képest fordulatot jelentő 
változás terméke. 

A NAT az oktatási rendszer újbóli központosításának egyik legmarkánsabb eszköze. A 
tartalmi szabályozás központosítása a NAT-ban mindenekelőtt a közműveltségi tartalmak 
meghatározásában, illetve a tananyag lényegében az átlagos iskolákban tanítható ismeretek 
egészére kiterjedő mennyiségben jelenik meg. A NAT olyan nagy mennyiségű tananyagot 
tartalmaz, hogy ezzel lényegében előírja a kerettantervek ismerettartalmát. Így a 
közműveltségi tartalmak tekintetében a kerettantervek lényegében azonosak kell hogy 
legyenek. Ebbe beleértve a törvényben lehetőségként szereplő alternatív kerettanterveket is. 

A NAT ezzel tulajdonképpen lehetetlenné teszi, hogy pedagógiai alternatívák a 
tantervek műveltségi tartalma tekintetében megjelenjenek, illetve megakadályozza, hogy már 
most is meglévő alternatívák esetében a sajátos tantervi megoldások a tanítás tartalmának 
meghatározása terén tovább éljenek. 

A köznevelési törvény által kialakított keretek között minimálisra szűkül a 
szakiskolákban is az általános képzést szolgáló oktatás óraszáma, valamint a középiskolákban 
is szűkül az időkeret, amelyben nem szakmai képzésről lesz szó. Vagyis a NAT – és ez az 
egyik legnagyobb ellentmondás – várhatóan a 14-19 éves korosztályba tartozóknak körülbelül 
20 százaléka, a gimnáziumba járók számára lesz csak releváns, és csak az ő számukra fogja 
megadni, éppen ezért már-már komikus megnevezéssel közműveltségnek titulált, a nemzet 
közös műveltségének elképzelt tudásanyagot. 

Szó sincs itt semmiféle közműveltségről, a szótértés közös alapjáról. Ha pedig valaki a 
NAT-ban szereplő közműveltségi tartalom minimális jellegét emeli ki, akkor legalább 
furcsának kell tartania, hogy a gyerekek, a fiatalok 80 százaléka ehhez a minimumhoz, 
legalábbis az iskolarendszerben kapott nevelés keretei között el sem juthat. A központilag 
mereven előírt közműveltségi tartalom, különösen annak nagy mennyisége rendkívül 
negatívan hat az oktatás módszertani korszerűsítésére. Még annak ellenére is, hogy a törvény 
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passzusai, illetve a NAT szövege szerint a metodika tekintetében a pedagógusok és az iskolák 
önállósága megmarad. 

Nem lesz mód érdemi pedagógiai differenciálásra, vagyis arra, hogy minden tanuló 
olyan fejlesztésben részesüljön, ami helyzetének, igényeinek, előzetes tudásának, 
képességeinek, magával hozott kultúrájának lenne szükséges. (Révész Máriusz: Ilyen nem 
lesz.) Amiatt nem lesz, mert olyan nagy a tananyag mennyisége, hogy a korszerű módszerek 
miatt leginkább vissza kell térni a „tábla, előadás, mondom, jegyzetelj” módszerhez, majd a 
végén erre még visszatérek. 

A tananyag tekintetében differenciálás csak felfelé képzelhető el, vagyis lehetséges 
lesz nyilván a tantervekben szereplőnél többet tanítani, ez a fajta differenciálás azonban csak 
a jó tanulók esetében lesz alkalmazható. Mivel tudjuk, hogy Magyarországon a jó tanulóság 
és a társadalmi hovatartozás egymással rendkívül erős kapcsolatban állnak, így az erősen 
központosított, előíró jellegű tartalmi szabályozás valójában egy újabb csapás az 
esélyegyenlőtlenségek csökkentésére. Ismét a magasabb társadalmi presztízzsel rendelkező 
családok gyermekeinek előnyben részesítése a hátrányos helyzetűekkel szemben. 

Az elmúlt években elsősorban az Európai Unió támogatásának köszönhetően jelentős 
mennyiségben jöttek létre az oktatás korszerűsítését szolgáló eszközök, melyek azonban 
nagyrészt nem vagy rendkívül nehezen és csak részlegesen illeszthetők egy központosított, 
előíró jellegű tartalmi szabályozás keretei közé.  

Alkotóinak megnyilatkozása szerint a NAT középpontjába kerül a nevelés, és ezzel 
nyilván összefüggésben az értékek rendszere is. Ezzel szemben azt gondoljuk, hogy az oktatás 
és a nevelés nem állíthatók egymással szembe, mert az oktatás teljes egészében része a 
nevelésnek. Minden oktatási mozzanat, így a megelőző NAT-változatok és a jelen változatok 
szövegeinek teljessége is a nevelésről szól. A NAT számos nevelési kérdés esetében úgy 
fogalmaz, hogy az teljes mértékben elrugaszkodik a magyar társadalom valóságától, de sok 
esetben attól is, amit a köznevelési törvény vagy akár saját maga, mármint a NAT tartalmaz.  

A NAT-nak véleményünk szerint nincs határozott, egységes pedagógiai koncepciója. 
Ugyanazokról a kérdéskörökről egymásnak élesen ellentmondó neveléstudományi és 
gyakorlati pedagógiai paradigmáknak megfelelő szövegrészek találhatók benne. Nem 
állíthatjuk, hogy a szerzők figyelmen kívül hagyták a neveléstudományi vizsgálatok, a 
legkülönbözőbb szakmai elemzések eredményeit, mert ezek hatását az egyik benne megjelenő 
szakmai szemléletmód által inspirált részekben felfedezhetjük. Sőt, valójában a szövegben 
találhatók olyan elkülönült részek, amelyek önmagukban a többi résszel nem szerves 
egységben vizsgálva, az adott témák vagy szemléletmódok kifejtéseként megállják a helyüket, 
elfogadhatók, színvonalasak. 

Ugyanakkor az egész dokumentum tartalmi értelemben vett eklektikussága, az 
egységes szakmai koncepció hiánya a részek érvényesülését is lehetetlenné teszi. 

A fentiek alapján a Hálózat a Tanszabadságért, a HAT, de mondhatom ezt a 
Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetéről is, akár iskolánk tantestületéről is, a nemzeti 
alaptantervre vonatkozó, 2012 februárjában napvilágot látott javaslatot sem oktatáspolitikai, 
sem szakmai értelemben nem tartja megfelelőnek, annak visszavonását javasolja. Tekintve, 
hogy az alaptantervvel kapcsolatos problémák nagy része visszavezethető a köznevelési 
törvény tartalmára, ezért egy, a feladatait ellátni képes nemzeti alaptanterv megalkotását a 
Hálózat a Tanszabadságért csak akkor tartja lehetségesnek, ha egy új, a kritikában negatívan 
értékelt keretek gyökeres átalakítását tartalmazó köznevelési törvény jön létre. 

A HAT szerint a NAT elfogadhatatlan, mert nem más, mint nemzetnek sajátos, közös 
műveltsége, amihez gyermekeinknek legfeljebb 20 százaléka, a gimnáziumba járók juthatnak 
hozzá. Garancia a magasabb társadalmi presztízzsel rendelkező családok gyermekeinek 
előnyben részesítésére az adórendszer után már az iskolákban is. Garancia a politikai célok 
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kíméletlen érvényesítésére a közoktatásban, a szakmai kritériumok és össztársadalmi célok 
ellenében. Súlyos csapás az oktatás innovációs folyamataira. 

Semmi részletbe nem szeretnék belemenni, egyetlenegy dolgot mondanék, a 24. 
oldalon található, ajánlás a NAT műveltségi területek százalékos arányaira. Itt ha megnézik a 
különböző, itt páros évfolyamonként vannak, a műveltségi területek százalékos arányaira 
vonatkozó javaslatok, 5., 6., 7., 9. évfolyamon is, ha megnézzük, akkor a minimális és a 
maximális javasolt százalékokat mondom, ezeknél mindegyiknél a minimális már eleve 
nagyobb, mint 90 százalék. A 9., 10. évfolyamnál például, ha a minimumrészeket összeadom, 
96 százalék jön ki. Ha a kettő átlagát összeadom, 122 százalék. Ha a legmagasabbakat, 148 
százalék. Most tessenek figyelni, a minimálisra összejön a 96 százalék, ugyanakkor például 
ilyet látok, hogy élő idegen nyelv 12-20 százalék. Tessék mondani, hogy fognak plusz 8 
százalékot hozzárakni a 96 százalékhoz? És ez az összesre igaz. 

Úgy gondolom, hogy ez úgy készült, hogy a különböző lobbik egy picit megtalálják a 
maguknak kedvező százalékos arányokat, de ha mindegyik lobbira azt mondjuk, hogy a 
tiédnél ott a maximum is, akkor a tanórák 148 százalékában kell tanulni. Például ilyen 
ellentmondások vannak. 

Egy hárommondatos párbeszéddel szeretném befejezni a beszédemet, egy NAT-tal 
kapcsolatos fórumon hallottam. „Megtanítottam a kutyámat fütyülni. – De hát nem is tud 
fütyülni! – Nem azt mondtam, hogy megtanult, azt mondtam, hogy megtanítottam.” 

Nagyjából ez ugyanazt jelenti, mint amit Pokorni elnök úr mondott, hogy nem 
tantárgyakat tanítunk, hanem gyerekeket. Ezt ki fogjuk pipálni, annyit fognak tudni ebből a 
NAT-ból, amennyire a kutyát sikerült megtanítani fütyülni. Köszönöm szépen, hogy szót 
kaptam. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Többeket reagálásra késztetett a hozzászólás. Kérdezem, 

hogy most akartok, vagy mi lenne, ha előbb Vass Vilmost és a Rovás Alapítvány képviselőjét 
meghallgatnánk. (Révész Máriusz: Most szeretnék szólni! - Dr. Kolber István: Megadtuk a 
szót a vendégeknek.) Én rugalmas ülésvezetést gyakorlok. Most szeretnének, és talán jobb a 
többieknek is, ha ezek így kezeltetnek. Révész Máriusz jelezte, hogy hozzá kíván szólni, majd 
Farkas Gergely! 

 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Röviden és gyorsan. Azt kell mondanom, hogy egy 

szakmai véleményt vártam és itt egy politikai nyilatkozatot, egy erőteljes politikai 
nyilatkozatot kaptunk, az SZDSZ szelleme sikeresen visszatért. 

Egyébként súlyos, nagyon súlyos önellentmondásokat tartalmazott a felolvasás. 
(Osztolykán Ágnes: PDSZ, nem SZDSZ.) Nem baj. Ha legalább valaki leír valamit, akkor még 
egyszer mondom, hogy azért meg kell nézni: most milyen esélyegyenlőség van, amit romba 
döntünk? Nézzük már meg a felméréseket! Európában az egyik legnagyobb 
esélyegyenlőtlenség van ebben az országban. Pontosan ez ellen kell fellépni. 

Persze lehet szakmai véleményeket mondani, nem is gondolom, hogy mindenkinek 
ugyanazt kell gondolnia a NAT-ról, nekünk is vannak fenntartásaink, de a legalapvetőbb 
logikai kritériumoknak, ha már leírunk valamit, érdemes megfelelni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Farkas Gergely! 
 
FARKAS GERGELY (Jobbik): Köszönöm a szót. Nem erre szeretnék reagálni, 

korábban jeleztem már hozzászólási szándékomat, csak lehet, hogy nem voltam elég 
határozott. Én mindösszesen egy témakört szeretnék körbejárni, és arra felhívni a figyelmet, 
egy kicsit távolabbi perspektívából megközelítve ezt a nemzeti alaptantervet. 



 28 

Ha azon gondolkodunk vagy abból indulunk ki, hogy egy gyermek honnan kap 
impulzusokat fejlődése során, akkor egyrészt a családot mondhatjuk, másrészt az oktatást, és 
erre irányul a NAT. Harmadrészt pedig az egyéb témakört, és ebben az egyéb témakörben 
egyre nagyobb szerepe van az internetnek, és az internet kapcsán rengeteg veszély merülhet 
fel, amire viszont az oktatáson belül kell elsősorban felhívni a figyelmet. 

Egy kicsit a nemzeti alaptantervnek én ezt látom hiányosságaként, és erre szeretném 
felhívni a figyelmet, hogy nagyon fontos az, hogy már egy általános iskolába bekerült 
gyerekben próbáljuk meg tudatosítani azt, hogy milyenfajta veszélyeket rejt az internet, mikre 
kell figyelnie. Egyszerűen ne az legyen, hogy az interneten szocializálódva, ott eltöltve a 
szabadidejének a nagy részét, olyan dolgokhoz jusson hozzá, amelyekhez korának 
megfelelően még nem kellene, olyan tartalmaknak adjon hitelt, aminek még nem szabadna, 
olyan veszélyeknek tegye ki magát, és bizony, ezt már el kell kezdeni az általános iskolába 
bekerült gyerekeknél. 

Én itt mindösszesen annyit láttam megfogalmazva, hogy a biztonságos 
internethasználattal kapcsolatos ismeretek megszerzése itt, az alsó évfolyamokban. Nem 
tudom, hogy ez erre tér-e ki, mert nekem a megfogalmazás nem feltétlenül erre utalt. 

 
ELNÖK: Ez az, amit Ágnes kifogásolt, hogy mit jelent a netikett. Ezt jelenti az alsó 

tagozatban pontosan. Összeültetünk majd titeket, és akkor megvitatjátok ezt a kérdést. 
 
FARKAS GERGELY (Jobbik): Értem. Ennek szerettem volna hangsúlyt adni, mert 

tényleg egy kis túlzással élve, majdnem mindegy, hogy a nemzeti alaptantervbe mit teszünk 
bele, ha a fiatal nem azokat fogja mérvadónak tartani, nem azokat fogja megtanulni, az csak 
egy felszínes tudás lesz, és az internetről fog minden információt beszerezni, azt fogja 
hitelesnek tartani. 

Tehát az lenne a nagyon fontos, és minél konkrétabban szeretném, hogy szerepeljen 
egyértelműbben a nemzeti alaptantervben is, hogy a fiatalok már első évfolyamtól kezdve 
foglalkozzanak ezzel, és kezdődjön el egy közös gondolkodás is, mert ez nem olyan egyszerű 
téma, én is csak inkább egy problémát tudok felvetni, hogy hogyan kell őket tudatossá tenni, a 
veszélyekre felhívni a figyelmet. Ez egy nagyon nehéz kérdés, csak nem látom, az 
aggodalmamat fejezem ki, hogy vajon, kellő súllyal kezelik-e ezt a kérdést. Erre szerettem 
volna felhívni a figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Sági István! 
 
SÁGI ISTVÁN (Fidesz): Én önmérsékletet tanúsítok. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Vass Vilmos kért szót. Parancsolj! 

Dr. Vass Vilmos (ELTE PPK) 

DR. VASS VILMOS egyetemi docens (ELTE PPK): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Képviselő Urak! Tisztelt Főigazgató Úr! Tisztelt Főosztályvezető Úr! Vass Vilmos vagyok, 
az előző két nemzeti alaptanterv, a 2003-as és a 2007-es NAT szakmai vezetője. 2007-ben a 
nemzeti alaptanterv implementációs bizottságának az elnöke, az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem pedagógia-pszichológia karának egyetemi docense, és 30 éve magyar-
történelem szakos pedagógus. 

Nemrégiben a kezembe került egy olyan olvasmány, ami nem pedagógiai munka volt, 
hanem egy nagyon komoly, versenyképes multinacionális cég vezetője arra a kérdésre, hogy 
mi az, ami kivezeti a válságból a gazdaságot, egy nagyon egyszerű és rövid választ adott. Azt 
mondta, hogy az innováció. 
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Ezt lefordítottam magamban az oktatás szektorára, és amiről szeretnék beszélni, az 
úgy gondolom, hogy az alapvető kulcskérdés az, a nemzeti alaptantervvel és azzal a 
szabályozási környezettel, amit olvasunk különböző dokumentumokban, hogy mennyire 
támogatja és erősíti a pedagógiában, az oktatási szektorban az innovációt. Ez azért 
kulcskérdés, kedves kollégák, mert a pedagógiai innováció a demokratikus iskolának a 
rendkívüli hozzáadott értéke ebben az országban. Nem akarok nagyon visszamenni az időben, 
1985-ben született ebben az országban egy autonómia törvény, amikor azt gondolták nagyon 
sokan, hogy az 1978-as tanterv nyomdokain haladva, a demokratikus iskolában megvalósítják 
azt a saját iskolaprofilt, saját pedagógiát, amely illeszkedik a környezethez, a 
pedagógusokhoz, az iskolához, és ebben nagymértékű támogatást kaptak egy decentralizált 
tartalmi, tantervi szabályozásban. Engedjék meg, tisztelt képviselő urak, hogy az 1995-ös első 
nemzeti alaptanterv első fejezetéből felolvassak egy mondatot, hogy hogyan is látta annak 
idején a legendás hírű 7-es bizottság – a teljesség igénye nélkül mondjuk Báthory Zoltán, 
Szebenyi Péter és Ballér Endre, sajnos, nincsenek közöttünk – ennek az előnyeit. 

„Szakít a központi tantervi szabályozás azon formájával, amely részletesen 
meghatározta az iskolai pedagógiai tevékenység ideológiai, nevelési céljait, feladatát, 
tananyagát, tantárgyait, óraszámait, szoros kapcsolódását az iskolaszerkezethez, a különböző 
iskolatípusokhoz, fokozatokhoz.”  

Ezt jelesül az első NAT 50-70 százalékban javasolta, hogy központilag lefedi az 
egységes műveltséget, a követelményrendszert, vagyis nem nehéz kiszámolni, hogy 30-50 
százalékos mozgásteret hagyott annak a hazai innovációnak, amely még egyszer mondom, a 
NAT ’95 előtti időszakban már elindult. 

Erre vonatkozóan van tudományos elemzés. Az 1970-es évek világában a hazai 
iskolák közel 80 százaléka valamilyen, kisebb-nagyobb mértékben a tananyag 
differenciálásában, a követelményrendszer differenciálásában, illetve valamilyen módszertani 
innovációban eltért a központi tantervi akarattól. Éppen ezért úgy gondolom, hogy az az 
elképzelés, amit itt 2012-ben olvas az ember, különösen annak az újraközpontosító jellege, 
nem egyszerűen 1985-be viszi vissza ezt az országot és pedagógiáját, hanem valahová az 
1960-as évek elejére, amit nemes egyszerűséggel tantervutasításos rendszernek neveztek. 
Nem egyszerűen a hazai folyamatokkal, több évtizedes hagyományokkal megy szembe ez az 
elképzelés, hanem ha előveszi az ember azt a kurrens nemzetközi munkát, amely azt a címet 
viseli, hogy „Kulcsadatok az európai oktatásban 2012”, ebben a 65-71. oldal között öt oldalon 
keresztül azt olvassa az ember, hogy európai tendencia az iskolai autonómia erősödése, amely 
nemcsak pénzügyi és humánpolitikai autonómiát jelent, hanem nagyon világosan kiolvasható 
ebből a munkából, hogy pedagógiai önállóságot is jelent. Pedagógiai önállóságot nem a 
módszertan megválasztásában, hanem a tananyag elrendezésében és kiválasztásában. 

Summázva ezt az első pontomat: a NAT 2012 vitaanyag és a szabályozási környezete 
mind a hazai több évtizedes hagyományokkal, mind a nemzetközi folyamatokkal 
szembemegy.  

Különösen figyelemre méltó ez, amikor a kulcsadatok mellett az időkeretek 
felhasználásáról szóló nemzetközi összehasonlító elemzésekben búvárkodik az ember, 
amelynek esetében akár Hollandia, akár Svédország példáját említve, olyan flexibilis 
időfelhasználást biztosít az iskoláknak, amely rendkívül figyelemre méltó a tekintetben, amit 
például Szebenyi Péter annak idején a helyi tantervek hasznáról és előnyéről írt. Szebenyi 
tudniillik azt írja, hogy abban a pillanatban, ha kétpólusú, decentralizált tartalmi, tantervi 
szabályozásban gondolkodunk, a helyi tanterv készítésében és az adaptációban járatos 
pedagógus szakma innentől kezdve nem alattvalóként működik.  

Tudomásul kell venni, hogy felnőtt egy generáció az utóbbi évtizedekben, pedagógus 
generáció, szakemberek, fejlesztők, értékelési szakemberek, erre legyünk büszkék. 
Nemzetközileg versenyképes a pedagógus szakma, és úgy gondolom, hogy ők pontosan 
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tudják azt, hogy ha megkapják azt a támogató környezetet, amiről elnök úr beszélt, 
pedagógiai rendszerek formájában például, vagy olyan eszközökkel, amelyek abban 
támogatják őket, hogy a helyi szintű innovációban erősödjenek, akkor valóban elérhetjük azt, 
amit képviselő úr jogosan mondott, és ebben úgy gondolom, hogy egyetértünk, hogy a 
magyar oktatás minőségét javítsuk. 

Pedagógiai szempontból és nem oktatáspolitikai szempontból nézve ezt a 
dokumentumot, valami olyan tanulásfelfogással találkozik az ember ebben a hatalmas méretű 
tananyagrendszerben, és hangsúlyozom: az alapkérdés nem az, hogy sok vagy kevés a 
tananyag, mert az egy nagyon pici kis probléma abban, amit mondok, hanem egy olyan 
tanulásfelfogással találkozunk, amelyet közel 50 évvel ezelőtt a tanulás tudománya felülírt, 
felülmúlva a kutatási eredményekkel, jelesül a tanulás nem egyenlő a memorizálással, és nem 
egyenlő a figyelem fejlesztésével, annál sokkal összetettebb, egyénre szabott folyamat. 

Nota bene, nem akartam nagyon visszamenni az időben, bár ez a 2012-es dokumentum 
megteszi. 2012-ben, tisztelt képviselő urak, nincs olyan iskola, nincs olyan 
pedagógusközösség, és nem utolsósorban velük kellett volna kezdenem: nincsenek olyan 
tanulók, akik ennek a víziónak a szellemében munkálkodnának az iskolák falain belül, és azon 
kívül. 

Összegezve az elmondottakat, amiről beszélünk, a legszemléletesebben 1874-ben 
Kármán Mór írta a Magyar Tanügyben „A tantervek elméletéhez” című munkájában: „Nincs 
széles e hazában olyan tanférfiú, aki meg lenne elégedve azzal a térrel és idővel, amit számára 
a tanterv biztosít.” 

Tisztelt Képviselő Urak! Még mindig itt tartunk? Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. A Rovás Alapítványnak szavaztunk hozzászólást. 

Parancsoljon! 

Sípos László (Rovás Alapítvány) 

SÍPOS LÁSZLÓ, a Rovás Alapítvány kuratóriumának elnöke: Először is szeretném 
megköszönni a lehetőséget, hogy felszólalhatunk. Én Sípos László vagyok, a Rovás 
Alapítvány kuratóriumának elnöke. 

Alapítványunkról csak egyetlenegy mondatot szeretnék mondani. Bizonyára mindenki 
az oktatás területéről jön vagy a média területéről, egy furcsaság alakult ki, hogy nálunk 
mérnökök és közgazdászok képezik a fő vonalat. Így a mondanivalómban is viszonylag 
kevesebb lesz az ilyen, már megszokott ezoterikus vonal. Tehát mi próbálunk logikusan 
ebben a témában is együttműködni. 

A nemzeti alaptanterv szemléletéről itt volt szó, hogy alapvetően egy nemzeti 
értékrendet képvisel. Ebben szeretnénk mi több szempontból is a rovásműveltséget 
viszontlátni. Ez abszolút nem politikai történet, fogok majd egy-két ilyen példát is mondani, 
amit csak gondolatébresztőként szánok a szakma számára. 

Egy mondat csak a történetiséggel kapcsolatban. Itt nagyon sok elmélet felmerült a 
rovásműveltséggel kapcsolatban. Jelen pillanatban annyit láthatunk, hogy ez az íráskultúra a 
magyar nyelvvel együtt fejlődött az elmúlt több mint másfél évezredben, és érdekesség, hogy 
a legrégebbi nyelvemlékünk, amely magyar nyelven van, az nem a Halotti beszéd vagy az 
Ómagyar Mária siralom, hanem a VIII. század végére datált szarvasi tűtartón található 
rovásos felirat, amely egy első magyar nyelvű emlékünk, egy ilyen ördögűző kis versike. 

A rovás tekintetében tehát semmiképpen nem szeretnénk, hogy ez politikai felhangot 
kapjon, ezt kizárólag kulturális és szakmai kérdésként gondoljuk. Nagyon fontos a nemzeti 
összefogás ebben a tekintetben, és ez ügyben január 18-án az alapítványunk eljuttatott minden 
magyar parlamenti párt frakcióvezetője számára egy javaslatot, amely a szakmai 
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együttműködésre hívja fel a politikát is, és természetesen a meghívás vonatkozik a pedagógiai 
szakma minden résztvevője számára is, hogy végre tisztába tegyük, hogy miről is beszélünk. 

Hogy mennyire fontos ez a rovásműveltség a nemzet életében, itt csak egy 
kultúrdiplomáciai eseményt szeretnék megemlíteni. Február 15-én az alapítványunk 
képviselete a Vatikánban járt, és az alapítvány által kifejlesztett rovásos 
nyomdatechnológiával létrehozott könyvek közül éppen az Újszövetséget volt szerencsénk 
átadni XVI. Benedek pápának. Itt majd a későbbiekben, ha érdekli a közönséget, akkor tudok 
mutatni egy újságcikket erről. 

Hogy a rovás mégis mennyire nemzeti ügynek tekinthető, a tavalyi évben megjelent 
román kormánysegédlettel egy propagált könyv, több ezer példányban, amelynek az alcíme 
ilyesmi volt, hogy a székelyek ellopták a dák írást. Tehát itt látszik, hogy mások számára is ez 
a rováskultúra, ez az írásműveltség milyen fontos lehet. 

Két évvel ezelőtt a japán állami televízió készített egy olyan kis riportfilmet, amely 
még az akkori állapotokról szólt, és ott a film végkicsengése az volt, hogy a 
hagyománytisztelő japánok vigyázó szemeiket Magyarországra vessék, merthogy itt ez az ősi 
kincs mennyire megbecsült. Ebben biztosan volt egy kis jóindulat. 

Az utolsó példa pedig a nemzetközi számítástechnikai szabványosítás, ahol tartunk, 
jelen pillanatban az Unicode konzorcium előtt fekszik a székely magyar rovás mellett a 
kárpát-medencei rovás, valamint a kazáriai rovás szabványtervezete is, amely tulajdonképpen 
már Magyarország hivatalos megerősítésére vár, mert ISO-szabvány lesz hamarosan. 

Nos, ennyit a bevezetőről. Oktatás. Mi úgy képzeljük el, hogy az oktatásban több 
területen is helyet kaphatna a rovásműveltség. Az egyik a történelem oktatása, a másik a 
magyar nyelv, a harmadik pedig a hon- és népismeret, amelyről itt már szó volt, az ősi magyar 
kultúra hagyatéka területén belül. 

Itt azonban külön kiemelnék egy olyan érdekességet, amit csak gondolatébresztőnek 
szánok, és a szakmát majd nagyon szívesen ellátom egyébként egy rövid kis anyaggal, itt a 
hozzáadott kompetencia az írás-olvasás tanulásában. Nem megyek bele, itt a rovásos 
könyvnyomtatási technológia kidolgozásakor jöttünk rá, mint mérnökemberek, hogy milyen 
nagy probléma zajlik a fonetikus átírásban, hiszen a rovás egy, a magyar nyelvvel együtt 
kifejlődött eredeti magyar fonetikus írásmód. Mégpedig az, hogy itt most adatokat fogok 
mondani: az írott magyar szövegeken belül, amelyeket latin betűvel írunk, olyan betűsorok 
fordulnak elő, ez meghaladja a 200 darab betűkombinációt, amelyeknek nem egyértelmű a 
hangtani megfeleltetése, és ez a szavak 14-15 százalékában fordul elő, azaz minden hetedik 
magyar írott szó olyan probléma elé állítja a szóképekkel még nem birkózó fiatalokat, 
gyerekeket, ami kudarcélményhez vezet. Itt csak egy példát mondok: egy „ccs” hangsor, 
amely a „tánccsoport”-ban „ccs” hangot jelent, a „reccsen”-ben két darab „cs”-t, a „viccsor”-
ban pedig „ccs”. Ilyenből 200 darab van, ez minden hetedik szó. 

Mi azt javasoljuk – és ez tényleg csak gondolatébresztő -, hogy az írás oktatásában is 
célszerűbb lenne a magyar nyelv teljes hangzókészletét teljes módon visszaadó 
rovásoktatással kezdeni az írásoktatást. Egyébként ilyen kísérletek már készülnek és 
szeptembertől egy kísérleti oktatást is fogunk tervezni ezzel az üggyel kapcsolatban. Ugyanis 
azt mutatják a gyakorlatok, hogy akár 5-6 éves korban a gyerekek három-négy hét alatt 
folyékonyan írnak és olvasnak ezzel az írásmóddal, ami nem azért van, mert ez egy eredeti 
magyar termék, hanem egész egyszerűen ez egy használható írás, nincsenek benne kérdőjeles 
történetek. 

Azt javasoljuk, hogy a rovásos hangtannak megfelelő írás-olvasási készség kialakítása 
után, egy az egyes megfeleltetéssel, tehát a rovásból mindig problémamentesen, egyértelműen 
lehet a latin betűs olvasást gyakorolni, tehát ezután tanulják meg a gyermekek a latin betűs 
írás-olvasást. 
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Nem is beszélünk arról, hogy egy adott kérdésre, tehát hogy hogyan írunk le egy 
nyelvet, két megoldást is kínálunk a gyerekek számára. Ez tulajdonképpen egy olyan 
készségfejlesztés, amely rögtön megmutatja, hogy nem mindig egy bebiflázott válasz van, 
hanem lehet többféle technikai megoldást, többféle választ adni ugyanarra a kérdésre. 

Itt az egyenlő esély is szóba került. Úgy gondoljuk, hogy 45 darab írásjel elsajátítása 
még idősebb korban is néhány óra alatt megtehető. Ez egy olyan többletet fog jelenteni 
mindenféle szempontból a diákság, a gyerekek számára, amelyet egyenrangúan és általánosan 
kell megadni, akár a hátrányosabb helyzetű társadalmi csoportok számára. 

Az óraigényről beszéltem, hogy ez néhány óra, bár mi azt javasoljuk, hogy az oktatás 
ne maradjon abba a jelek megismerésénél vagy éppen a latin betűs írásoktatás fonetikus 
segítésénél, hanem ezt a későbbiekben például akár olvasásra vagy a képzőművészetben 
bárhol fel lehet használni. Itt példaként említem, hogy már létezik Illyés Gyula: Hét meg hét 
magyar népmeséje a gyermekek korosztálya számára, az Egri csillagok volt a világtörténelem 
első rovott könyve, amelyet kiadtunk, és nagyon sok helyről hallottam vissza, hogy nagy 
élvezettel vitték be a gyerekek ötödik, illetve hatodik osztályban kötelező olvasmány címén, 
és büszkék voltak arra, hogy olyat tudnak olvasni, amit a tanár nem. 

Felmerült itt Wass Albert neve is. Örömmel mondhatom, hogy a Wass Alapítvány 
szerződése van a birtokunkban, és márciustól kezdve elindul Wass Albert műveinek a rovásos 
kiadása. 

De ezen is túlmegyünk, mi azt mondjuk, hogy a rovásírás és a rovásműveltség, amely 
a magyar nyelv és a magyar kultúra minden részével szerves egységben van, tehát a 
képzőművészet, a hitélet, a népmesék, mondák, ez nemzeti szellemi erőforrás. Egy példát 
mondanék rá. A Budapesti Műszaki Egyetemen dolgozik, mint egyetemi docens dr. Hosszú 
Gábor munkatársunk, aki már húsz éve foglalkozik ezzel a kérdéssel. Ő egyébként 
villamosmérnök és jogász egyben. Ő az első ember, aki a jogi diplomáját is a Patakfalvi 
bibliában található rovással írt székely örökösödési törvényből írta. De nem ez a lényeg, 
hanem az ő keze alatt már a második olyan PhD hallgató nő ki, aki nemzetközi szinten a 
rovásból kiindulva, a számítógépes íráselemzésből, a paleográfiából védi meg a doktoriját. 
Tehát ez nemzetközileg is jelentős történet lesz. 

Úgy gondolom, hogy itt most csak tényleg gondolatébresztőként egy-két kulcsszót 
meglobogtattam mindenki előtt. Van egy kis anyag, amit át fogok tudni adni az 
érdeklődőknek, és azt gondolom, hogy ahhoz képest, hogy ez milyen pozitív dolgokat, milyen 
többletet, milyen stratégiai képességfejlesztést hozhat a magyar oktatásügyben, ahhoz képest 
a szükséges óraszám vagy a tananyag előállítása olyan minimális, hogy ár-érték arányban – ha 
szabad ezt a kifejezést használnom – mindenképpen ajánlott. Köszönöm a figyelmet. 

 
ELNÖK: Én is köszönöm. Kaposi József főigazgató úrnak vagy pedig Brassói 

Sándornak adom meg a szót. Melyikőtök kezdi? 

Brassói Sándor főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium) válaszai az 
elhangzottakra 

BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Én 
kezdeném, és majd főigazgató úr folytatja. 

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Hozzászólók! Köszönjük szépen a nagyon hasznos 
észrevételeket. Természetesen ezeket nagyon alaposan jegyzeteltük mindannyian, úgyhogy 
ezek egy része amúgy be is érkezett a másik oldalról valamelyik szakmai szervezet vagy akár 
iskolák, érdekcsoportok részéről, úgyhogy ezeknek a feldolgozása folyik, és erről nyilván 
főigazgató úr beszélni fog. 

Én elsősorban olyan dolgokra próbálok reflektálni, ami inkább úgy gondolom, hogy 
talán a tárca részéről kell hogy megjelenjék, és úgymond a szakmai, műveltségterületi vagy 
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egyéb NAT-os tartalmakat főigazgató úr próbálja megválaszolni, és a végén majd még 
egymásra nézünk, hogy maradt-e ki valami, mert nagyon sok témakörből jöttek nagyon sok 
szinten a felvetések. 

Elsőként azzal kezdeném, hogy mint minden NAT-felülvizsgálatnál a múltban, így a 
mostaninál is természetesen nem nélkülöztük azokat a hazai és nemzetközi elemzéseket, 
amelyek elég szép számmal rendelkezésre állnak. Így ilyen szempontból mind az OECD 
„Education at a Glance” kiadványából, egy éves periodikájából a különböző tanítási 
időkeretekre vonatkozó adatokat néztük meg, vagy például az Európai Uniónak az EURODIS 
éves, rendszeresen megjelenő adatbázisából az egyes tagállamokban megnéztük, 
megvizsgáltuk azt, hogy az egyes műveltségterületek vonatkozásában az éves rendelkezésre 
álló időkeretnek milyen százalékát, hogyan használják fel az adott ország alaptanterveiben a 
műveltségi kánon felosztásánál. Úgyhogy ilyen szempontból mind a nemzetközi 
elemzésekkel és trendekkel, mind pedig – gondolom, főigazgató úr majd kitér erre – az igen 
széles alapon lefolytatott hazai elemzésekre támaszkodik a nemzeti alaptanterv. Tehát itt 
nyilván szó sincs arról, hogy itt most jó szándékú pedagóguscsoportok kitalálnak egyfajta 
ilyen nemzeti alaptantervet. Ez a dokumentum egyik oldalon a NAT elmúlt, 1995 és az azt 
megelőző evolúciós folyamatára is építkezik, a másik oldalon pedig arra a helyzetre, ami 
Magyarországon azért kialakult az elmúlt 15 évben nagyjából, bár amit Vass Vilmos idézett a 
’95-ös NAT-ból, illetőleg az azt megelőző, még a székesfehérvári első NAT-konferencia – ha 
történetekbe megyünk vissza -, igen, akkor az valóban egy nagyon progresszív dolog volt. De 
azt azért ne felejtsük el, hogy időközben ez a helyzet is sok szempontból változott, és a 
magyar tartalmi szabályozást és a magyar közoktatást nem lehet hasonlítani mondjuk a 
holland történeti síkon kialakult tartalmi szabályozáshoz, ahol szintén azért elég határozott és 
markáns központi szabályozó dokumentumok és még annál is szigorúbb központi ellenőrzési, 
szakfelügyeleti rendszerek vannak, vagy akár állami vizsgarendszerek. Tekintettel arra, hogy 
bár az innováció és az iskolák mozgástere valóban egy nagyon fontos kérdés lehet, de 
ugyanakkor a másik oldalon azt tapasztaltuk nagyon sokan – talán mondható, hogy a 
megelőző kormányzat során is, a tárca részéről ott dolgozó emberként talán mondhatom -, 
hogy amikor 2006-ban az akkor nagyjából elkészült Sulinova-programcsomagok elkészültek 
az innováció termékeként, akkor azért meglehetős nehézséggel tudtuk ezeket vízre bocsátani. 
Azt is láttuk, hogy az iskolák részéről azért olyan nagy tolongás nem volt ezeknek az 
alkalmazására, konkrétan ezek nagyjából szép lassan ki is folytak a rendszerből, pedig minden 
szabályozási keret adott volt ehhez. 

Tehát az, hogy a nemzeti alaptantervben, és itt utalok a Hálózatra, a PDSZ és az Illyés 
Gimnázium képviseletében itt lévő Tollner úr észrevételeire, javaslataira és kritikájára, azért 
az innovációs keretek és a kapacitás a magyar közoktatásban az elmúlt tízegynéhány évben, 
de azért most is rendelkezésre áll, de azt láttuk, láthatjuk talán, hogy azért ezt az iskolák egy 
elég szűk köre használta ki maradéktalanul. Az iskolák igen nagy része a szabályozás adta tág 
keretek között is meglehetősen szűken mozgott egy központi vagy egy régebbi központi 
kerettanterv mentén, és csak egy korlátozott lehetőséget használt ki ennek mentén. 

Tehát ilyen szempontból ebben a viszonylag széttartó rendszerben indokolt az a tárca 
részéről, hogy ezt egy egységes központi mederbe terelje, megadva természetesen a törvény 
által biztosított kereteket. 

Több észrevétel szólt arról, hogy időkeretek, egy műveltségterületen belül 
követelmények vagy például hogy ad-e elegendő mozgásteret bizonyos tevékenységekre. Én 
mindenképpen hangsúlyozom azt, hogy a NAT-nak nem a normaszövege, hanem a 
mellékletnek a differenciálásról szóló 1.2-es része hosszasan beszél arról, hogy a NAT 
alkalmazása során az iskolákban mindenképpen törekedni kell a tanítási módszerek 
gazdagságára, a tanulók egyéni képességeihez igazodó pedagógiai módszerek kiválasztására. 
Azokra az értékes formákra, amelyek mind azt ösztönzik, és azt valósítják meg, hogy van egy 
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tananyag, amiben kétségtelenül világos szándék érződik, hogy igen, tanulni kell, és többet kell 
tudni, mert csak több tudással, több tanulással lehet versenyképes a tanuló, a magyar 
állampolgár. 

Ezen túlmenően természetesen a módszerekkel, a hatékonyság növelésével és korszerű 
eszközökkel, lásd például a digitális eszközök, például a természettudományos oktatásban, a 
biológiatanításban sokkal egyszerűbben meg lehet tanítani most példának okáért egy DNS-
kettőződést, egy fehérjeszintézist, mint ezelőtt 15-20 évvel, mert olyan szimulációk vannak a 
Sulinet Digitális Adattárban, amivel a tanuló megnézi, és tulajdonképpen egy félórás 
pedagógiai munka helyett pár perc alatt összeér a fejében vizuálisan a dolog. 

Tehát miközben van egy tananyag-emelkedés, növekedés bizonyos területeken, ne 
felejtsük el, hogy ettől még nem kell visszatérnünk a frontális oktatáshoz, egyáltalán nem kell 
visszatérni, mert a digitális kultúra és eszköztár egy olyan eszközt ad az iskolapedagógus 
kezébe, amivel ez gyorsabban, hatékonyabban és eredményesebben nemcsak hogy 
megtanítható, hanem számon is kérhető. 

A NAT nyilvánvalóan egy nemzeti tartalmat jelent, amelyiken túl a további 
szabályozó eszközök, tehát a kerettantervek, az iskola helyi tanterve és a tankönyvek is 
tartalmaznak majd vagy tartalmazhatnak különböző többletkövetelményeket, tartalmakat. Erre 
nyilván az adott iskola profiljától és az odajáró tanulók és szülők elvárásrendszerétől és 
képességeitől függően elég tág lehetősége van a helyi pedagógusközösségnek. Ez a mozgástér 
a köznevelési törvénynek a szabályozása és a NAT szabályozási kerete között megvan, 
ugyanakkor talán itt valóban érződhet egy olyan elmozdulás az elmúlt nyolc év 
szabályozásához képest, hogy bizonyos értelemben valóban a NAT szintjére nyilván 
felemelődnek bizonyos követelmények, ezzel a NAT-ba bizonyos értelemben kerettantervinek 
tűnő elemek helyeződnek fel. Azért mondom, hogy „tűnő”, mert valójában a kerettanterv 
készítése vonatkozásában részletes szabályokat azért nem ad meg – és itt elnök úr felvetésére 
reflektálok – a nemzeti alaptanterv, mert van egy nagyon szigorú elvárás a jogalkotásban, 
hogy a különböző szintek redundanciája tilos. Tehát ha egyszer már a NAT-ba beírjuk a 
részletszabályokat, akkor a kerettantervi rendeletben, amiben magában a kerettantervi 
akkreditáció folyamatát és a fő szabályokat le kell írnunk, akkor ezt már nem tudjuk 
megtenni, ugyanakkor a miniszternek a törvény a kerettantervi rendelet kiadására ad egy 
felhatalmazást vagy kötelezettséget. 

Tehát itt a NAT szabályozó részben ez a dolog azért nem annyira túlrészletező, mert 
egyébként a jelenlegi gyakorlatban ez nem a NAT-ban van igazából, hanem a kerettantervi 
rendelet szintjén van leszabályozva, tehát ott fogjuk szabályozni azt, hogy milyen menettel, 
milyen eljárással adhatják be azok az iskolák az alternatív kerettantervüket jóváhagyásra, akik 
el akarnak térni, el kívánnak térni a központilag kiadott kerettantervektől. Tehát a 
részletszabályokat ott kívánjuk leírni. 

Felmerült itt a szakképzés kérdése is, és ezzel összefüggésben a nemzeti alaptanterv 
egysége. Itt egy kicsit megint visszanyúlnék a múltba. Nagyon jól emlékszem erre a 
dilemmára, ezelőtt egy kormányzati ciklussal korábban is, amikor az előrehozott szakképzés 
kérdésköre bekerült a rendszerbe, és ott ültünk akkor is a nemzeti alaptanterv kapcsán, hogy 
hogyan tudunk úgy megfelelni a nemzeti egységes kerettantervnek, hogy egyébként az 
időkeretek radikálisan a harmadára csökkentek le a közismereti tartalmak vonatkozásában. 
Nyilván ezt felelősen lehet mondani, hogy ennek nem lehet megfelelni, nem fér össze a kettő, 
ezt kár is kimondani. 

Tehát a NAT ilyen szempontból, ez a jelenlegi szabályozás is nyilván kimondja az 
egységét, ugyanakkor azt is hangsúlyozza, hogy mindezt a szakképzési törvény által megadott 
időkeretekre figyelemmel, azzal összefüggésben kell megtenni. Mellesleg a szakképzési 
kerettantervek elkészítése során folyamatosan egyeztettünk a szakképzési területtel, pontosan 
azért, hogy a szakképzési időkeretekre kiterjedő adott szakmacsoport vonatkozásában készülő 
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kerettantervek ne csak úgymond a vegytiszta szakmai ismereteket tartalmazzák, hanem olyan 
készségeket, képességeket, információkat is átadjanak, amelyek egyébként erősítik, 
támogatják a közismereti ismeretrendszer struktúráját a tanterv szintjén és az iskola szintjén 
is. 

Itt előkerültek a tagozatok, és itt különösen a sportiskola kérdése, talán Révész 
képviselő úr részéről. A sportiskola vonatkozásában az élsportolók hangzottak el. Erre nem 
tervezünk olyan értelemben a NAT-ban reflektálni, hogy részletszabályokat adnánk. 
Nevezetesen a miniszternek van egy felhatalmazása, hogy a sportiskolák működését tudja 
szabályozni, arra kiadhat szabályozást. Jelenleg is ezt tesszük, hiszen van külön sportiskolai 
kerettanterv, amely azon iskoláknak ad speciális szabályokat, amelyek nem az úgymond az 
átlagnál egy kicsit jobban sportolgató típusú gyerekek, hanem láthatóan sportígéretek. Ez a 
sporttörvény logikájával összefüggésben egy olyan szabályozást épít ki, hogy ezek az 
úgymond igazán nagyon magas óraszámban sportutánpótlásba kerülő gyerekek, azt hiszem, 
jelenleg az országban mintegy 74 ilyen van, a sportállamtitkárság és a NUSI által kézben 
tartott hálózatban működnek, az ő számukra egy kicsit eltérő, olyan szabályozást kell 
készítenünk, ami valóban ezeknek az élsportolóknak az életútját támogatja, azzal, hogy 
bármikor visszaléphetnek a normál képzésbe, a közismereti képzésbe. 

A NAT-ban nem szándékozunk rá kitérni, ezt a vonatkozó végrehajtási rendeletben 
akarjuk megtenni, és nem azért, hogy a feladatot időben később szabályozzuk, egyszerűen 
nem erről van szó. Ennek jelenleg is gyakorlatilag ott van a helye. Tehát a sportiskolai 
szabályozás, a sportiskolai kerettanterv viszonylag jól leszabályozza, együtt azzal, hogy ennek 
van egy külön sport-szakfelügyeleti rendszere, amit a sportállamtitkársághoz tartozó 
háttérintézmény kezel, és ott egyik oldalon a sportteljesítmények vizsgálata, elemzése, másik 
oldalon a közismereti intézményrendszernek vagy az ottani rendszernek az elemzése is 
történik. 

Felmerült, talán Kolber képviselő úr részéről, de elnézést, ha rosszul mondom, az 
esélyegyenlőségi fejezet hiánya, ami való igaz. Ilyen értelemben valóban nincs nevesítve, de 
az a logika, hogy azért nem nevesítettük külön a nemzeti alaptantervben, merthogy ha 
megnézzük a jelenlegi nemzeti alaptantervet, a hatályosat, és a jelenlegi közoktatási törvényt, 
gyakorlatilag szinte szó szerint megismétli a NAT, nem a tervezet, hanem a jelenlegi hatályos 
NAT a jelenlegi közoktatási törvény esélyegyenlőségi szabályait. 

Tehát ez egy olyan redundancia megint, ami önmagában szükségtelen, hiszen 
gyakorlatilag, ha a köznevelési törvény tökéletesen tételesen elemzi és kimondja, és az egész 
törvény logikája erre épül fel, akkor a nemzeti alaptantervben külön fejezetben ezt azért nem 
gondoltuk kimondani, mert egyébként a műveltségterületi tartalmaknál ez külön-külön, 
mindenhol megjelenik. 

Talán még annyit reagálnék Tollner úr felvetésére, hogy ki vállalja nevével. 
Természetesen egy törvényt alapvetően az Országgyűlés vállalja a nevével, mert az 
Országgyűlés fogadja el. Nyilván az előkészítő tárca, illetve a kormány, mert ő nyújtja be. 
Egy nemzeti alaptanterv esetében a kormány vállalja ennek a felelősségét, mert egy 
kormányrendelet. Ez mindig is így volt, eddig sem írtuk rá a nemzeti alaptantervre, hogy ki 
készítette. Ön talán arra gondol itt, hogy az általunk, részben általam írt 2007-es kiadványban, 
amit Vass Vilmossal készítettünk, ott szerepelnek készítők. Valóban így van, csak ez nem egy 
jogszabály, ez egy kiadvány, a jogszabályba ilyen értelemben soha nem írunk készítőt, sem 
most, sem a múltban. (Tollner József: Itt van az alaptantervben.) Igen, de törvényekről 
beszélünk egyik oldalon, másik oldalon a rendeletekről, de ez nem helyes. Az egy érdekes 
helyzet volt, hogy akkor az átment, ha megnézzük, bármely jogszabályban, most gondoljon 
bele, nem szerepelnek a készítők. Az egy kiadvány, amit ön tart a kezében egyébként, amiben 
szerepelnek, de magában a normaszövegben nem. 
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Tehát magában a NAT-ban törekszünk mindenképpen arra, hogy adja meg a 
módszertani szabadságot is. Azt gondolom, hogy ezzel az időkerettel, ami rendelkezésre áll, 
egyik oldalon valóban a korábbi ’95-ös NAT-hoz képest szűkülhet, de mivel azt láttuk, hogy 
az iskolai oldalon erre nem feltétlenül volt olyan mértékű igény, azt gondoljuk, hogy ez egy 
vállalható dolog. 

Köszönöm, röviden ennyit kívántam válaszolni, és megkérem főigazgató urat, hogy ő 
egészítse ki. 

Dr. Kaposi József főigazgató (Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet) válaszai az 
elhangzottakra 

DR. KAPOSI JÓZSEF főigazgató (Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet): Tisztelettel 
köszöntöm a bizottságot ismételten, jó két és fél órás vita után vagy talán még hosszabb vita 
után. Először is nagyon köszönöm az észrevételeket. Ahogy főosztályvezető úr említette, 
ezeket az észrevételeket is, mint a korábban megkapottakat, megpróbáljuk feldolgozni, 
beépíteni, és amit ebből hasznosítani lehet, azt ennek a dokumentumnak a javítására 
felhasználni. 

Mielőtt a konkrét dolgokról szólnék, egy-két ilyen általános gondolatot mondanék el, 
már csak azért is, hogy egy kicsit jobban értsük egymást. Az első, amiről szólnék, az a 
tartalmi szabályozás dinamikája. Itt lehet mondani, hogy most miért így van, korábban miért 
amúgy volt, de változik a világ. ’95-ben, amikor azt a nemzeti alaptantervet elfogadták, akkor 
a közgondolkodásunkat egészen más dolgok - most nem akarok itt hívószavakat előhozni - 
határozták meg, de mondjuk az egyik központi elem volt a decentralizáció a dereguláció, és 
még sorolhatnám a többi dolgot, amely természetszerűen egy monopolisztikus, korábbi 
rendszer ellenhatásaként fogalmazódott meg. 

A ’95-ös nemzeti alaptanterv tényleg azt gondolta, hogy majd a pedagógiai szabadság 
számos kérdést rendezni fog. Épp ugyanabban a naiv hitben élt, mint az, amit a 
piacgazdaságról gondoltunk, hogy majd a piacgazdaság Magyarországot is teljes egészében 
rendbe teszi. 

Most pontosan látjuk, hogy a piacgazdaságra való áttérés sem oldott meg számos 
gondot, hanem előhozott újakat, ugyanúgy teljesen természetesen a tantervi szabályozás 
olyatén alakulása, ahogy 1995-ben történt, nem oldotta meg a problémáinkat, mert csak 
mondok egy példát. Hangoztattuk a szabadságot, de kérdezem én, hogy az iskolák közötti 
egyenlőség csökkent? Nem. Nőtt. Az oktatás eredményessége és hatékonysága nőtt? Nem. A 
méltányosság nagyobb szerephez jutott? Nem. És még lehetne sorolni azokat a nemeket, 
amelyek a diagnózishoz hozzátartoznak. 

Elhangzott, hogy a pedagógus szakma versenyképes lett. És az iskola, az iskolai 
eredmények is versenyképesek lettek? Az ország versenyképesebb lett az oktatás révén, ami 
kialakult az elmúlt húsz évben? Világosan látjuk, hogy nem. A jobbak még jobbak lettek, a 
gyengébbek bizonyos értelemben még gyengébbek lettek. Tehát amit most változtatni akar ez 
a rendszer, az a közszolgálati garancia beépítése az oktatás tartalmába. És az is nyilvánvaló, 
hogy a tartalmi szabályozás dinamikájához hozzátartozik az, hogy korábban szigorúbb, majd 
enyhébb, és van ennek egy változatossága. Az angolszász világban hosszú ideig nem volt, 
csak kimeneti szabályozás. Ott is mindenhol, a ’60-as években bevezették a tantervi 
szabályozást, mert nem lehet az, hogy csak a végén nézzük meg, hogy mi történik, hiszen egy 
csomó közpénz költődik el az oktatásra, akkor minden felelős kormányzat látni szeretné 
magát a folyamatot is, nemcsak a végeredményt. 

Itt is arról van szó, hogy a tantervi szabályozásnak vagy a tartalmi szabályozásnak 
érvényesül egy dinamikája, amelyben bizonyos értelemben a centrális szándékok erősebben 
jelennek meg. Én nem vitatkoznék a tanulásfelfogással kapcsolatos dolgokban, csak 
hozzátenném, hogy a tanulásfelfogás egy szelet, és a tanulásfelfogás szempontjait lehet 
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érvényesíteni a NAT-on vagy lehet számon kérni is. De szerintem sokkal fontosabb az a 
társadalompolitikai cél, ami arról szól, hogy a globalizáció világában megmaradjon a lokális 
identitás, az a közös nemzeti nyelv, amit például ennek a dokumentumnak a közműveltségi 
tartalmai megfogalmaznak, mert ez teszi lehetővé a párbeszédet a különböző nemzedékek 
között, a különböző társadalmi csoportok között, stb. 

Tehát amikor ilyeneket megfogalmazunk, hogy kizárólagossá tesszük a szabadság 
kérdését és az ehhez kapcsolódó felelősség, méltányosság, eredményesség kérdését – és még 
sorolhatnám – nem vesszük figyelembe, akkor azt gondolom, hogy tévúton járunk az oktatás 
értékelését illetően, hiszen ezek mind-mind hozzátartoznak ahhoz, amikor az oktatást 
minősítenünk kell. 

Áttérnék a második gondolatkörre, a NAT nyelvére, mert úgy látszik, hogy itt sok 
mindent másként gondolunk. Néhány konkrét példát hoznék. Itt nagyon sokszor szóba került 
a rovásírás. Azt a mondatot, amit én a NAT 96. oldaláról idéznék, azt a mondatot Szakács 
Gábor fogalmazta meg, aki a rovásírással foglalkozik, pontosan tudja, hogy kiről van szó. Ez 
a mondat így hangzik, hogy „Az ősi magyar kultúra hagyatéka.” Ez a mondat az ő mondata. 
Ez a mondat arról szól, hogy a kerettantervek szintjén lehetőség van arra, hogy a rovásírásnak 
azok az elemei, amelyeket a nemzeti kultúra részének tekintenek, bekerüljenek a magyar 
közoktatásba vagy a köznevelésbe.  

De ugyanígy idézhetném azt a mondatot is, amelyik arról szól, hogy a magyarság 
történeti kezdetei, a 92. oldal, eredetvándorlás, honfoglalás. Nem szól ez a dokumentum arról, 
hogy milyen eredet, csak megnyitja a lehetőséget arra, hogy erről különböző változatok 
jelenjenek meg. De ugyanígy ide vehetném azt is, hogy „Mondák a honfoglalásról, 
államalapításról”. Tehát számos kaput megnyitott ez a dokumentum olyan tartalmak 
behozására, amelyekre korábban nem volt lehetőség. De meg lehet nézni, ismét 
történelemből, a 89. oldalon az ismétlődő hosszmetszeti témáknál is számos olyan 
dokumentum behozható, ami nem volt eddig lehetséges. 

Egyébként teljesen egyetértek Révész Máriusszal, az embermentők a XX. században, 
az is egy tágabb dolog, és semmiképpen nem lehet leszűkíteni, és semmilyen szándék nem 
volt, hogy leszűküljön, kizárólag a ’40-es évek közepére, vagy ki tudja, még mire. Ez egy 
erkölcsi példázatról szól, mint ahogy az egész első négy év anyaga, amiben benne vannak a 
nemzeti ünnepeink, jelképeink, és itt Osztolykán Ágnes is említette a kurucokat és labancokat. 
Lehet, hogy nem sikeres a megfogalmazás, de gondoljuk csak végig, hogy legalábbis a jelen 
lévő generációknak nem, de az én történelmi szocializációmhoz például a Tenkes kapitánya, 
ahol kurucok és labancok voltak, az bizony, hozzájárult. Mondom: lehet, hogy ezt másként is 
meg lehet fogalmazni, de igenis, azt gondolom, hogy a közös történelmi múlt megismerése 
feldolgozásához szükségesek ezek a – nevezzük így – kollektív narratívumok, amelyekről azt 
mondják, hogy nem az igazságtartalmuk az érdekes, mert pontosan tudjuk, hogy a Bastille 
bevételénél sem az történt, ami, a franciák mégis megünneplik. Tehát van egy olyan hozadéka 
ezeknek a közös történeteknek, amelyek az itt, a Kárpát-medencében élő magyarság 
összetartozását hivatottak megerősíteni. 

Tehát azt akarnám ezzel mondani, és ez a hosszú fejtegetés arról szólt, hogy a nemzeti 
alaptanterv nyelve tulajdonképpen a kerettantervnél egy magasabb általánosítási szintet próbál 
megfogalmazni. Ezért is van az a kettős érzet, ami itt is előjött, a Hálózat a Tanszabadságért 
képviselője azt mondta, hogy már-már a kerettantervet is meghatározza, már nem lehet ezután 
csinálni, elnök úr pedig azt mondta, hogy nem látszik pontosan belőle, hogy mi is lesz a 
kerettantervben, vagy mi lesz a tankönyvben. Nagyon nehéz ezt a nyelvet értelmezni, de 
mégiscsak a szándékok azt gondolom, talán kiolvashatók, és nemcsak a közműveltségi 
tartalmak felsorolásánál, hanem össze kell ezt vetni az alapelvekkel, célokkal, fejlesztési 
követelményekkel, és akkor kirajzolódnak bizonyos vonalak, például az a szándék, hogy mind 
az általános, mind a középiskolában – maradjunk a történelemnél – lehetőleg a ’45 utáni 
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történelemnek nagyobb szerepe legyen, hiszen ez a mai kor megértéséhez jobban hozzájárul, 
és ebben az összefüggésben nemcsak Bismarck, hanem talán Kohl szerepére is lehetőség 
nyílik, hogy ezeket bemutassa és feldolgozza. 

A nyelvezethez kapcsolódóan még egy mondatot a konkrétumokról. Az világos, hogy 
én most minden műveltségterület nevében nem nyilatkozhatom, hogy akkor most ki az, akit 
beteszünk, kiveszünk, mert azért vannak ezek a szakmai munkaközösségek, tényleg 
gyakorlott középiskolai, felsőoktatási emberekkel, hogy ezeket a vitákat eldöntsék. De az 
biztos, hogy a nemzeti alaptanterv nem képes arra, és nem is funkciója, tudománytörténeti, 
irodalomtörténeti vitákat eldönteni. Most idejövet jött egy hatalmas aláíráscsomag, ami arról 
szólt, hogy ne az evolúcióra épülő természettudományos képzés jelenjen meg vagy evolúcióra 
épülő gondolat jelenjen meg a nemzeti alaptantervben. A korábbi években a minisztérium kért 
erről egy állásfoglalást a Tudományos Akadémiától, aki elzárkózott, mondván, hogy ezzel a 
kérdéssel nem foglalkozik. 

Tehát a nemzeti alaptantervtől azt szeretném mondani, hogy éppúgy, ahogy a 
tankönyvektől is, a tanügyi dokumentumoktól nem lehet elvárni azt, hogy minden 
tudományos kérdésben állást foglaljon. Még a ’90-es évek elején mesélte Salamon Konrád, 
hogy a sztálingrádi csatát a különböző történeti munkák hat vagy hét évszámmal illették, hogy 
mikor is kezdődött és mikor ért véget. Emlékszünk, hogy mi is hosszú ideig tanítottuk, hogy 
mikor ért véget a II. világháború Magyarországon, ez az április 4-e, és tudjuk, hogy nem igaz. 

Tehát amikor a tudomány bizonytalan, akkor azt gondolom, hogy a tantervkészítés és 
a tankönyvírás is bizonytalanná válik. Ezzel nem szeretném a felelősséget elhárítani, csak 
jelezni, hogy nem tud a nemzeti alaptanterv minden kérdésben megoldást találni. 

A szakképzés problémájáról annyit, hogy a szakképzés ügyét azt gondolom, 
mindannyian átérezzük. Kevesen vannak a teremben, akik voltak szakmunkásképzőben 
osztályfőnökök, én azok közé tartozom. Ezért mondom, hogy kevesen vannak. Még 
kevesebben vannak, akik mondjuk húsz éven keresztül a szakmunkástanulók számára 
országosan szerveztek vetélkedőket ’48-ról, Magyarországról és egyéb művészeti 
vetélkedőket, én azok közé tartozom. Tehát semmiképpen nem lehet azt mondani, hogy a 
nemzeti alaptanterv készítői nem figyelnek kellően a szakiskolákban vagy a szakképzésben 
tanulókra. 

Először is a szakközépiskoláról néhány szót. Az a szándék a nemzeti alaptantervben 
megvan, és minden lehetőség megvan, hogy ez így legyen, hogy a szakközépiskolában és a 
gimnáziumban a kötelező érettségi tantárgyakból, tehát magyarból, történelemből, 
matematikából, idegen nyelvből legalább a minimális feltételekben ugyanazok legyenek a 
lehetőségek. Tehát óraszám oldalról, követelmény oldalról ezekben a tantárgyakban ugyanazt 
kelljen megtanítani. 

Azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos összetartó erejét adja az oktatási 
rendszernek. De az is szándék, hogy a természettudományos tárgyakban is ez megvalósuljon, 
és ha így lesz, akkor tulajdonképpen az a felvetés, hogy csak 20 százalékra szól, csak a 
gimnázium felső részére szól a nemzeti alaptanterv, talán nem valósul meg. Sokkal inkább azt 
tudom mondani, hogy akkor a középiskolai érettségit szerzők számára valóban ez lehet, 
mondom még egy további mértéktartással, visszafogottsággal az a közös kulturális 
kódrendszer, ami a nemzedékek közötti kapcsolat biztosítását szolgálhatja. 

A szakiskola ebben a tekintetben más, de a szakiskolai kereteket nem a nemzeti 
alaptanterv határozta meg, hanem a köznevelési törvény és a szakképzési törvény, és a 
szakképzési törvény által meghatározott időkeretek bizony, gátját jelentik a közismereti 
képzés közműveltségi tartalmainak a teljes egészében való átvitelére. De van egy nagyon 
fontos része ennek az egész szakiskolai képzésnek, mégpedig az, hogy a szakiskola, akár a 
szakma tanulásával is mindenképpen alkalmassá akarja tenni a diákot, nemcsak a szakma 
elsajátítására, hanem a tanulási képességek elsajátítására, mert a szakiskolás diákokkal 
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nemcsak az a probléma, hogy nem tudnak valamit, hanem hogy egyszerűen nem képesek 
tanulni. 

Ha valaki visszaemlékszik a ’90-es évek végének megrázó statisztikáira, hogy a 
szakiskolai kilencedikbe bekerülő diákok 75 százaléka bukott meg az első félévben, akkor ez 
pontosan jelzi azt a riasztó helyzetet, hogy itt a tanulási képességgel van baj, és ennek a 
tanulási képességnek a regenerációját kell megvalósítani annak érdekében, hogy a 
későbbiekben mind a szakma megtanulható legyen, mind pedig a tanulási képesség 
kialakuljon. Itt arra utalnék, mint aki szakiskolában, vagy korábban úgynevezett 
szakmunkásképző intézményben dolgozott, hogy sok esetben a szakma gyakorlása, a konkrét 
manuális tevékenység is hozzájárult ahhoz, hogy a diákok önbizalmat szerezzenek, és ez az 
önbizalom átforduljon a tanulásra való alkalmasság-tételre, és akkor itt talán ez a probléma is 
áthidalhatóvá válik vagy válhat. 

Természetesen mondom: a nemzeti alaptanterv – és ebben egyetértek itt többekkel – 
abban a kontextusban értelmezhető csak, amilyen kontextusban megszületett, és itt elsősorban 
a törvényi keretekre gondolok. 

Az egyes konkrét felvetésekre azért nem reagálnék, mert amire kellett, arra 
megpróbáltam. Lehet, hogy a nyelvezetet nem ugyanúgy látjuk, nem ugyanúgy olvassuk, 
másrészt pedig tényleg jelzem a szakmai bizottságoknak, hogy miket kell végiggondolni, és 
újra megbeszélni, újra egyeztetni. Merthogy a nemzeti alaptantervnek egy fontos ismérve kell 
hogy legyen, én ezt már korábban is mondtam, nemcsak az, ami benne van, hanem az is, ami 
mögötte van, mert az a jó nemzeti alaptanterv, amelyik valamilyen konszenzust tükröz, hiszen 
ez adhatja bizonyos értelemben az időtállóságát. Hozzátéve persze azt is, hogy ez az 
időtállóság egyben azt is jelenti, hogy folyamatosan változónak is kell lenni, és egyszerre kell 
az egységességet és a differenciálási lehetőséget is biztosítani. Sok esetben ezért olyan magas 
elvonatkoztatási szinten jelennek meg a témák. Köszönöm szépen a figyelmet. 

 
ELNÖK: Én is köszönöm. Egy kicsit kellemetlen helyzetben vagyok, mert többünknek 

5 órától a város más pontján van programunk, és ez egy hallatlanul fontos kérdés, ugyanakkor 
nagyon nehéz ezt a hátralévő 6 percben lezárni. Ferenczi Gábor! 

 
FERENCZI GÁBOR (Jobbik): Köszönöm. Azt kell mondanom, hogy nem kaptam 

megnyugtató választ főigazgató úrtól. Itt hivatkozott, hogy az eredet, vándorlás, honfoglalás, 
államalapítás pont lehetővé teszi majd, hogy ezekkel a területekkel foglalkozhassunk. De ez 
eddig is benne volt a nemzeti alaptantervben. (Dr. Kaposi József: Nem volt benne!) Eddig is 
szerepelt a tananyagokban, más címen írta elő, de lényegében… 

 
DR. KAPOSI JÓZSEF főigazgató (Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet): Bocsánat, a 

nemzeti alaptantervben nem voltak tartalmak, tehát ha a most érvényes nemzeti alaptantervet 
megnéznénk azzal, hogy keressük meg ezeket a szavakat, hogy honfoglalás, államalapítás 
vagy eredet, nem biztos, hogy megtalálnánk, sőt nagy valószínűséggel nem. 

 
FERENCZI GÁBOR (Jobbik): Én azt gondolom, nem az a lényeg, hogy most szó 

szerint így benne volt-e, de eddig is lehetett ezeket a témákat tanítani. A mi kifogásunk azzal 
szemben van, hogy ez az eredet, vándorlás, honfoglalás, államalapítás téma önmagában túl 
tág. Tehát itt semmilyen garancia nincs a nemzeti alaptantervben arra vonatkozólag, hogy az 
eddigi szemlélet alapján történik-e az oktatás, vagy valóban egy új szemlélet alapján. Tehát 
ezért mondtam azt, hogy nem nyugtatott meg. 

Most az, hogy szó szerint így szerepelt-e az eddigi nemzeti alaptantervben vagy nem, 
azt gondolom, hogy másodlagos. 
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Ugyanezt tudom elmondani egyébként, ön a 96. oldalt említette, az ősi magyar kultúra 
hagyatéka. Attól, hogy szerepel a NAT-ban ez a mondat, ami valóban Szakács Gábor 
mondata, hogy az ősi magyar kultúra hagyatéka, számomra ebből nem derül ki, hogy itt a 
rovásról van szó. Tehát van-e annak elvi akadálya, hogy önök beépítsék konkrétan a nemzeti 
alaptantervbe azt, hogy rovás, a rovásműveltség oktatása? Akkor nem kell ezen majd 
meditálnunk, nem kell erről vitatkoznunk, hanem egyértelműen szerepel a nemzeti 
alaptantervben, hogy a rovásműveltség, akár három műveltségi területen is, a magyar nyelv és 
irodalom, a hon- és népismeret, történelem tárgykörökben megjelenítésre kerüljön. Tehát 
ennek van-e akadálya, ön hogy látja? 

 
ELNÖK: Persze a konzultációt lehet szűkebb körben folytatni, de azt javaslom, hogy 

most a bizottsági formát zárjuk le, hacsak Kaposi József nem akar erre a konkrét kérdésre 
konkrét választ adni, hogy igen vagy nem, van-e akadálya vagy nincsen akadálya. A 
javaslatom pedig az, hogy mérlegeljük mi is, illetve a minisztérium vagy a kormány is, hogy 
kívánja-e ezt még a beérkezett vélemények alapján pontosított, csiszolt, tökéletesített nemzeti 
alaptantervet, illetve a rendeletet a bizottsággal megvitatni. Mérlegeljétek, ezt megtesszük mi 
is. 

A másik forma pedig: nyilván ez alapján a kerettantervek munkái elindultak vagy 
elindulnak. Az én becslésem szerint ez valamikor a nyári ülésszak vége felé jut oda, hogy 
vitaanyag formájában ezek kézbe vehetők. 

Szerintem a bizottság biztosan örömmel szán erre időt és energiát, hogy ezeknek ha 
nem is minden részletét, nem állítom, hogy ott a rovásírást le fogjuk zárni, de legalább a 
struktúráját, a strukturális kérdéseket számba vegye, és a vita kezdetekor alakítson ki ezekről 
véleményt, mert szerintem a vita vége valamikor a nyári szünet végére, a tanév kezdetére 
kalkulálható, ha jól sejtem, és ilyen módon folytassuk ezt a szabályozási vitát. 

Gábor, attól tartok, hogy rovás ügyben itt nem fogsz a Kaposi Jóskából kicsikarni egy 
ígéretet, hogy akkor három műveltségterületeken, ezekben a tárgykörökben, tehát ki fog ez 
alól bújni, nagyon intelligens és rafinált módon, de nem fogja neked azt mondani, hogy 
negyedikben rovásírás… 

 
FERENCZI GÁBOR (Jobbik): Csak elvi kérdés, hogy igen vagy nem, tehát hogy van-

e rá lehetőség. 
 
ELNÖK: Már felkínáltad az egérutat az elvi szóval, tehát elvileg igen, és majd 

praktikusan meglátjuk, hogy mi lesz a kerettantervekben. Ne haragudj, hogy a te nevedben 
próbálom kitalálni a diplomatikus választ, de az ülést be kell zárnom ötkor. 

Parancsolj! 
 
DR. KAPOSI JÓZSEF főigazgató (Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet): Én tudomásul 

vettem, hogy az elnök úr bezárta az ülést, de csak annyit tennék hozzá, hogy minden egyes 
további részletezés - ez az én problémám - újabb gondokat vet fel. Tehát mondok egy konkrét 
példát, direkt nem innen. A mindennapos testnevelésben szerepel egy ilyen, hogy 
hagyományos magyar történelmi sportok. Ez egy nagy változás, hogy ezt is lehet a testnevelés 
keretében csinálni. Azt gondoltam, hogy ebben benne van a lovaglás is. Az egyik észrevétel 
azt mondja, hogy a lovaskultúra ebben nincs benne, tehát ha még tovább megyünk, akkor azt 
mondja, hogy a lovaskultúrák további változata. A nemzeti alaptantervnek lehetőleg 
tágabbnak kell lenni, tehát kapukat kell nyitni, és nem konkrétumokat, mert akkor nagyon 
megköti a lehetőségeket, és mindig felvet olyan dolgokat, hogy miért nincs az. Egyébként egy 
tanári konferencián is elmondtam, mindenki azt mondta, hogy itt van a NAT, de szeretné látni 
a kerettantervet, de ha a kerettanterv itt lenne, akkor szeretné látni a vizsgakövetelményeket. 
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Ha a vizsgakövetelmények itt lennének, akkor a vizsgafeladatokat szeretné látni, és ha itt 
lennének a vizsgafeladatok, akkor már a javítási kulcsot is szeretné látni. Tehát van egy olyan 
igény, aminek nem nagyon lehet megfelelni, mert akkor mindig ekkora köteggel kellene 
dolgozni. 

Tehát én most azt mondanám, hogy továbbítom ezeket a kérdéseket, és a szakmai 
bizottságok természetesen a minisztériummal együttműködve meghozzák a szükséges 
döntéseket ezekről a kérdésekről. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Csak emlékeztetőül jelzem, hogy a következő ülésünket 

jövő héten kedden, 9.30-kor tartjuk a tankönyvellátás, tankönyvkiadás tekintetében. 
Köszönöm a részvételt, mindenkinek további jó munkát kívánok! 

 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 17 óra 03 perc)  
 
 
 

  

Pokorni Zoltán   
a bizottság elnöke 
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