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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 31 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirendi 
javaslat elfogadása 

DÚRÓ DÓRA (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Köszöntöm önöket a Kulturális bizottság mai ülésén. Az ülést megnyitom. 

A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a bizottság határozatképes.  
Az előzetes napirendi javaslatot a képviselők megkapták, ehhez írásban senki 

nem terjesztett elő módosítást. Én viszont előterjesztenék egy módosítást a 
napirendhez szóban, hiszen államtitkár úr mégis megérkezett. Ezért azt javaslom, 
hogy a 3. napirendi pontot és az 1-est cseréljük fel. (Ikotity István megérkezik az 
ülésre.) Tehát 1. napirendi pontként tárgyaljuk a „Tájékoztató a köznevelési 
kerekasztal-tárgyalások eredményeiről” című napirendet, ahol Palkovics László 
államtitkár úr lenne az előadó, és a szövetkezetekről szóló törvény módosításának 
tárgysorozatba vétele pedig 3. napirendi pontként szerepeljen, 2. napirendi pontként 
pedig megmaradna az Oktatási Hivatallal kapcsolatos beszámoló, ha ez így megfelel 
képviselőtársaimnak. Kérem, hogy szavazzunk a módosított napirendről! Ki az, aki 
támogatja? (Szavazás.) Köszönöm. Volt-e „nem” szavazat? (Senki sem jelentkezik.) 
Tartózkodás? (Senki sem jelentkezik.) Nem volt. 

Tájékoztató a köznevelési kerekasztal-tárgyalások eredményeiről 

Akkor 1. napirendi pontunk tájékoztató a köznevelési kerekasztal-tárgyalások 
eredményeiről. Köszöntöm Palkovics László államtitkár urat, és kérem, hogy 
számoljon be a kerekasztal-tárgyalásokról. Parancsoljon, államtitkár úr! 

Dr. Palkovics László államtitkár (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma) tájékoztatója 

DR. PALKOVICS LÁSZLÓ államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 
Köszönöm. Kedves Elnök Asszony! Kedves Képviselő Hölgyek és Urak! Köszönöm a 
lehetőséget. Elnézést a bizonytalanságért, csak pont a negyedik köznevelési 
kerekasztal-ülésről jöttem, ezt most zártuk le, ennek most zajlik a sajtótájékoztatója, 
úgyhogy a pillanatnyi állapotáról, illetve azokról az eredményekről, amit a kerekasztal 
az elmúlt négy ülésen elért, röviden be szeretnék számolni. 

Csak emlékeztetőként. A kerekasztal létrehozásakor leképeztük azokat az 
érdekeltségi csoportokat, azokat a partnereket, akiknek a magyar közneveléssel 
kapcsolatosan bármifajta mondanivalójuk van. Ugye nyilván megjelentek az 
érdekképviseletek; az ő részvételük kicsit sajátos: a három meghívott 
érdekképviseletből egy részt vett, és jelezte, hogy utána nem kíván részt venni. A 
másik pedagógus-szakszervezet nem vett részt eddig a kerekasztal ülésein. Ott van 
egy másik tárgyalásunk, egyébként az ottani 25 pont jelentős része az a kerekasztal 
tárgykörébe tartozik. 

A munkaadók megjelentek a kerekasztal bizonyos ülésein, a szülői szervezetek, 
a diákok képviselői. Meghívtuk a különböző fenntartók képviselőit, tehát nemcsak az 
állami fenntartókat, ami nyilván a minisztériumunkhoz tartozik, hanem meghívtuk az 
alapítványi iskolák, illetve az egyházi intézmények fenntartóinak képviselőit. Jelen 
vannak a tudomány, a felsőoktatás képviselői - erre majd visszatérnék, hogy miért -, 
illetve jelentős mértékben a köznevelési szakma, tehát az iskolák, a pedagógusok 
képviselői vesznek részt a kerekasztal munkájában.  
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Nagyon sokszor elhangzik, hogy tárgyal-e a kerekasztal az alternatív 
csoportosulásokkal, például a Tanítanék Mozgalom képviselőivel. Mi tárgyalnánk, ők 
nem vesznek részt a kerekasztal munkájában, bár egyébként azokat a pontokat, 
amiket megkaptunk tőlük, ezeket a kerekasztal maga megtárgyalta, és ezeknek a 
pontoknak a jelentős része szerepel a kerekasztal valamelyik munkacsoportjának az 
ülésén. 

Hat munkacsoportot hoztunk létre. Ez most már több mint 180 szakembert 
tartalmaz, önmagában például a tartalomfejlesztési munkacsoport ülésén 60 fölötti a 
résztvevők száma. De ugyanez elmondható a pedagógus-továbbképzéssel kapcsolatos 
munkacsoportunk üléséről is. Tehát nagyon jelentős az a kör, amely szakmai 
egyeztetéseket folytat ebben a hat munkacsoportban. 

A pedagógusfoglalkoztatás munkacsoport - ma egyébként ők számoltak be, 
eddig az volt a munkamódszer, hogy minden kerekasztalülésen mind a hat 
munkacsoport beszámolt, de egyszerűen, ahogy haladunk előre az időben, annyi ügy, 
annyi megoldás jelenik meg, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy ezeket próbáljuk 
ütemezni sürgősség, fontosság szempontjából. Két munkacsoportot hallgat meg 
alkalmanként a kerekasztal. Ugye a kerekasztal kéthetente ülésezik, tehát nagyon 
sokat ezzel nem kell várni. A pedagógusfoglalkoztatás munkacsoport foglalkozik 
olyan kérdésekkel, mint a pedagógusok munkaideje, nyugdíjasok 
továbbfoglalkoztatásának a lehetőségei, órakedvezmények, az éves jutalomkeret, a 
helyettesítések díjazásának a kérdésköre, a pedagógus-előmeneteli rendszer - ugye 
idetartozik a minősítési, az értékelési rendszer - a foglalkoztatásformák, illetve 
bizonyos speciális kérdésekkel. A pedagógusfoglalkoztatás munkacsoport területén 
értük el a legtöbb olyan eredményt, amelyben a kerekasztal egyetértett, és erre 
vonatkozóan aztán miniszter úr meghozta a megfelelő döntéseket.  

Az egyik ilyen döntési csoport a minősítési rendszer átalakításával kapcsolatos. 
Lényegesen csökkentettük azokat az adminisztrációs terheket, ami a minősítéshez, 
illetve az értékelési rendszerhez kapcsolódik, illetve - ahogy ezt néhány héttel ezelőtt a 
parlamentben be is jelentettük - egyszerűsítettük bizonyos csoportok számára az 
egyik kategóriából a másik kategóriába kerülést. (Dr. Hoffmann Rózsa megérkezik az 
ülésre.) Ilyen például, hogy a hét évvel a nyugdíj előtt álló pedagógusok 
automatikusan bekerülhetnek a pedagógus II. fokozatba január 1-jétől. Ez 18 500 
pedagógust érint. Illetve akik a pedagógus II. kategóriában ideiglenesen már benne 
vannak, nekik sem kell minősíteni. Ez érint további 13 ezer pedagógust. 

Ugyanide tartozik a nyugdíjasok továbbfoglalkoztatásával, a nyugdíjasok 
foglalkoztatásával kapcsolatos kérdéskör. Több helyen merült az föl, hogy az nem 
nagyon szerencsés - abszolút egyetértünk -, hogy tanév közben egy pedagógus 
nyugdíjba megy, nyugdíjba kell mennie. Itt sok megoldást megvizsgáltuk, végül is a 
mai javaslat az - és ez kerül most miniszter úr elé -, hogy az adott pedagógus a 
pedagógiai időszak végéig, maximum két évig továbbfoglalkoztatható legyen, ugyanis 
ezzel tudjuk azt elkerülni, hogy például egy művészeti iskolában, alsó tagozatban vagy 
az érettségi felkészítés közepe táján a tanár eltűnjön, és utána valaki más vegye át az 
osztályát. Tehát ezt mindenképpen módosítanánk. (Kunhalmi Ágnes megérkezik az 
ülésre.)  

Ugyanez érvényes arra is, amikor azt mondjuk, hogy nagy tapasztalattal 
rendelkező tanárok esetén, ha nyugdíjba is vonulnak, de ezt a tapasztalatot ne 
veszítsük el, ezért szakértői munkakörben szeretnénk őket foglalkoztatni. Ez is az 
egyik mai javaslat, hogy rájuk továbbra is tudjunk számítani nyugdíj mellett vagy 
nyugállományba vonulás mellett, de szakértőként különböző területeken, akár az 
értékelési, akár a minősítési rendszerben, akár vizsgabizottságban történő 
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résztvevőként, akár tankönyvírásban. Tehát egy sor olyan dologban, ahol a náluk 
elérhető tapasztalatot, tudást szeretnénk továbbhasznosítani.  

A második munkacsoport a fenntartói munkacsoport. Itt alapvetően az első 
időszakban a mostani fenntartó szervezet működésével foglalkoztunk, ahogy ez a 
bizottság számára is, azt hiszem, ismert. Átalakítottuk a KLIK jelenlegi 
menedzsmentjét, az előző KLIK-elnök megvált ettől a feladattól, két vezetőt 
neveztünk ki, elnökként Pölöskei Gábornét, illetve az ő támogatását végzi Jenei 
Zoltán, a pécsi egyetem kancellárja, aki miniszteri biztosként a pénzügyi, illetve a 
szervezetfejlesztési területen végez munkát. Alapvetően két feladatuk van. Az egyik 
feladat a mostani szervezet lényegesen jobb működtetése, részben azoknak a 
terheknek a csökkentése, ami nyilvánosságra került, illetve a folyamatos működés 
fenntartása. A második feladat pedig a kerekasztal fenntartói munkacsoportja által 
meghatározott elvek alapján annak az új rendszernek a kidolgozása, amelynek a 
bevezetését július 1-jétől tervezzük.  

Ez azt jelenti tehát, hogy a KLIK jelenlegi szervezete ebben a formában 
megszűnik, és egy másik elvek alapján működő fenntartói szervezet jön létre. Itt 
nagyon sok elvet határoztunk meg, két nagyon fontos eleme van. Az egyik az, hogy 
amennyire lehet, maga a fenntartó kerüljön közel az iskolához, tehát hogy ne legyen 
nagyon hosszú az a döntési útvonal se fizikailag, se a szervezet komplexitását illetően, 
ami ahhoz vezet, hogy esetleg egy intézmény nem működik jól. A második pedig az, 
esetleg feltétele is, hogy lehetőség szerint azokat a döntési jogköröket, amelyek az 
iskolához tartoznak, adjuk vissza az iskola igazgatójának. Ebben a pillanatban ez azt 
jelenti, hogy a működtetés területén keretgazdálkodással fog rendelkezni. A 
keretgazdálkodás azt jelenti, hogy az iskolaigazgató megtervezi a saját iskolájának a 
költségvetését, ők megállapodnak, és ezen belül egyébként az ő döntése, hogy mi 
történik, illetve a létszámgazdálkodásnál is ezt követően döntési felelősségei legyenek. 

Szeretnénk azt is, ez kicsit a minősítési rendszerhez kapcsolódik, hogy az 
iskolaigazgatónak több eszköz legyen a kezében a pedagógusok, a tanárok, a 
tantestület motiválására, részben az értékelési rendszeren, részben pedig a 
teljesítmény elismerésén keresztül. Ennek a részleteit most dolgozza ki a 
munkacsoport.  

Nagyon sok olyan, a fenntartó körébe tartozó kérdés merült fel, ami a 
pedagógusok adminisztratív terheit eddig növelte, például a munkaidő-nyilvántartás, 
de ezekre vonatkozóan is egyértelműsíteni szeretnénk a szabályrendszert. Most sem 
követelte meg a törvény egyébként azt a részletességű munkaidő-nyilvántartást, 
amelyet némely iskola megkövetelt, értelmetlennek tartom én is 20-30 percenként, 
óránként megmondani azt, hogy nem tudom, hány kategóriában, de éppen abban a 
pillanatban a pedagógus mivel foglalkozott. Igazán ezt nem lehet semmire sem 
használni, fölösleges terhek. Ezek azok, amik itt csökkennek. 

A köznevelés-irányítási munkacsoport azzal foglalkozik, hogy hogyan fog a 
jövőben alakulni részben a hatósági irányítás, részben pedig az a fajta támogató 
tevékenység, amit most két szervezet képez le; az egyik az Oktatási Hivatal, azt 
hiszem, erről az utánam következő pontban szó lesz, részben pedig az OFI jövőjét 
illetően. Ezek a tárgyalások folynak, és azt gondolom, az egyikben nagyon hamar lesz 
megoldás, az Oktatásfejlesztési Intézet átalakítását illetően pedig az alapelveket 
meghatároztuk. Ahogy egyébként a Pedagógusok Szakszervezetének pontjai között is 
szerepel, szétválasztjuk az OFI támogató, hatósági, illetve operatív funkcióit. Ennek 
megfelelően a legnagyobb rész egyébként, ami a tartalomfejlesztés, legyen ez 
tankönyv, legyen ez kerettanterv, ez az egység egy egyetemhez fog kerülni kijelölés 
alapján, a másik két funkció pedig részben a tankönyvkiadó, részben pedig a 
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minisztérium valamelyik főosztályán vagy egy főosztályként fog a továbbiakban 
működni. Az Oktatási Hivatalról most részletesen nem beszélnék. 

Egy nagyon fontos munkacsoport a tartalomfejlesztési munkacsoport, ez 
vonzza egyébként a legnagyobb figyelmet, ennek 60 fölötti a taglétszáma. Azt 
gondolom, itt mindenki, aki Magyarországon ezzel a területtel foglalkozik, legyen ez 
kutatóintézet, legyen ez egyetem, legyenek ezek tanári szervezetek, ebben a 
munkacsoportban részt vesz. A Magyar Tudományos Akadémia vállalta, hogy ezt a 
munkacsoportot vezeti, és egyébként összekapcsolja az egyébként folyó 
tevékenységével. Azt hiszem, itt látható, hogy az egyetemeken is komoly 
tevékenységek, komoly projektek indultak el, amelyek szintén ebbe az irányba 
haladnak. 

Az utolsó előtti a pedagógushivatás-munkacsoport, amelyik alapvetően a 
pedagógusléttel, az egyetemi képzéssel, a pedagógusok továbbképzésével foglalkozik. 
Itt egyértelmű cél az, és ennek megfelelően alakítjuk ki a munkacsoport feladatait, 
hogy az egyetemek kerüljenek közelebb a köznevelés rendszeréhez, hiszen ez 
feladatuk, legyen az napi szintű kommunikáció, legyen az értékelési rendszerben való 
részvétel, legyen az támogatásban való részvétel, legyen az módszertani támogatás 
vagy egyáltalán az egyetemi képzés. 

A legfontosabb munkacsoport pedig a tanulói-gyermek életutak 
munkacsoport. Itt nagyon sok mindennel foglalkozik a munkacsoport, és idetartozik 
az egyik olyan kérdéskör, ami a gyerekek terhelésével kapcsolatos. Április végéig tesz 
javaslatot a tartalomfejlesztési munkacsoport arra, hogy hogyan lehet már akár 
szeptembertől a tanulók terhelését csökkenteni, illetve egy hosszabb távú cél az, hogy 
2017 végéig átdolgozásra kerül a nemzeti alaptanterv, illetve a kerettantervek 
rendszere. Tehát ezek a feladatok zajlanak.  

Röviden ennyi bevezetőt szeretnék mondani. Ha van kérdés, szívesen 
válaszolok. 

Kérdések, hozzászólások 

ELNÖK: Köszönjük szépen az államtitkár úr beszámolóját. Most a 
képviselőknek van lehetősége kérdéseket feltenni, hozzászólásaikat megtenni. 
Kérdezem, hogy kíván-e valaki élni ezzel a lehetőséggel. (Senki sem jelentkezik.) 
Senkinek nincs kérdése? (Jelzésre:) Hoffmann Rózsa, tessék! 

 
DR. HOFFMANN RÓZSA (KDNP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. 

Tisztelettel köszöntöm az államtitkár urat. Ahogy már korábban is tettem, most is 
csak megismétlem, hogy elismerésemet fejezem ki önnek is és a munkatársaknak is 
azért az emberfeletti munkáért, amiben vannak hetek óta, lehetnek, ahogy el tudom 
képzelni. Az itt hallott beszámoló megerősített abban a hitemben, hogy jó kezekben 
van és jó úton halad a köznevelési rendszer szükséges, mindenképpen szükséges 
korrekciója. Az elmondottakkal egyet is értettem, néhány dolgot mindazonáltal 
szeretnék megemlíteni, részben színesíteni vagy kiegészíteni az államtitkár úr 
beszámolóját.  

Engedjék meg, hogy mielőtt hozzákezdek, azért kitérjek egy gondolat erejéig! 
Egész reggel óta nem tudok szabadulni attól a gondolattól, ami Brüsszelben történt, 
és most olvastam nemrég a hírekben, hogy két magyar fiatal munkatárs is megsérült, 
szerencsére könnyebben. Úgyhogy amilyen világban élünk, ehhez képest az, ami az 
oktatásügyben történt itthon, eltörpül. Mindazonáltal mindannyiunkat izgat, meg kell 
oldani, de azért egy gondolat erejéig adózzunk a 26 halottnak és a 136 sebesültnek. 
Köszönöm, hogy ezt meghallgatták. 
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És akkor elmondanám azt a néhány észrevételt, amit szükségesnek tartok itt 
elmondani, bár sok egyéb is volna az elhangzás sorrendjében. A nyugdíjasok 
elküldése nekem sosem volt szimpatikus gondolat. Örülök neki, hogy a 
visszafoglalkoztatásukra vannak tervek, de azért azt tudnám javasolni, hogy ha a 
nyugdíjasok tovább fognak dolgozni, akkor azért ne szakadjanak el a tanítástól, nem 
volna szerencsés, ha olyanok vállalnának szakértői, tanfelügyelői, akármilyen 
feladatot, akik kiesnek a tanítás gyakorlatából. Gyorsan változó világban élünk, a 
nyugdíjas és még szellemileg, fizikailag jó állapotban lévő pedagógusoknak óriási a 
rutinja, de követni kell a napi változásokat is, és főleg a nemzeti alaptanterv korábbi 
és majdan esedékes változásai olyan feladatokat rónak a tanárra, hogy napra késznek 
kell lenni, aki kiesik a gyakorlatból, az elméletileg esetleg kevésbé tudja követni.  

Ezért annak idején, amikor a szakértői tanfelügyeleti rendszert kidolgoztuk, az 
egy alapvető szempont volt, hogy ezt a munkát olyanok végezzék, akik a tanítás 
gyakorlatában is benne vannak. Javaslom, hogy ez vonatkozzék a nyugdíjasokra is, 
esetleg kisebb teherrel, de ne alakuljon ki az a rendszer, mint ami az 1985-ben 
megszűnt szakfelügyelői rendszernek egyik sokat kritizált és joggal kritizált hibája 
volt, hogy olyanok végeztek ellenőrzést vagy éppen szaktanácsadást, akik kiestek a 
gyakorlatból, és egy kicsit elefántcsonttoronyból nézték azt, ami az osztályteremben 
folyik. Ez egy javaslatom, kérem, fontolják meg. 

Teljesen egyetértek a KLIK átalakításával, mindig is szükségesnek tartottam, és 
nagyon helyeslem azt a gondolatot, hogy a fenntartó ne kerüljön túl messze az 
iskolától. Elmondtam már egyszer, de itt a bizottságban azért megismétlem azt az 
elgondolást, hogy létszámarányosan lenne talán szerencsés a fenntartói szervezeteket 
megállapítani és létrehozni. Az a kissé mechanikus, járásonként egy tankerület 
megoldás nem volt szerencsés, az idő is beigazolta, viszont van egy óriási előnye: ott, 
ahol jól végezték a Klebelsberg Intézet munkatársai a dolgukat, és sok ilyen van, főleg 
vidéki területeken magam is több ilyet ismerek, maradjanak meg ebben a feladatban, 
és azt a személyes kapcsolatot ne veszítsék el, ami éppen jóvá tette az ő működésüket.  

Ez egy nagyon nehéz, nagyon fájdalmas munka lesz, elég nagy az aggodalom a 
KLIK munkatársai között, minden átszervezést emberi oldalról érthetően ez megelőz. 
Tehát az lenne jó, hogyha ezt végiggondoltan, de minél hamarabb meg tudnák oldani, 
mert most nagy az izgalom, és ez nem kedvez annak, hogy az iskola érdekét jól 
képviseljék és jól tudják szolgálni az iskola ügyeit. Én csak azt szeretném kérni, hogy 
azokat a KLIK-munkatársakat, akik a munkájukat az iskolák, szülők, pedagógusok 
megelégedésére végezték, mindenképpen tartsák meg ebben a feladatban, még akkor 
is, hogyha más szervezeti formában, adott esetben más helyen végzik majd ezt a 
munkát, hiszen ez a tanügyirányítási apparátus, ez a valamivel több mint kétezer 
ember nagy szellemi érték. Tehát megfelelő körültekintéssel és óvatossággal. 

A harmadik kérdésem. Ez tulajdonképpen nem világos előttem, hogy az 
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetnek mi lesz a sorsa, milyen elgondolások vannak 
arra nézve, hogy azt a szellemi, tudományos, kutatói hátteret, amit az OFI jelenleg 
képvisel, ezt hogyan próbálják átmenteni egy átszervezés során. Mert hogy erre 
szükség van, feltételezem, hogy azt nem szükséges bizonygatni sem a köznevelés, sem 
a felsőoktatás szakemberei előtt, itt egy olyan, egymással összefüggő tantervalkotási, 
kerettantervírási, fejlesztési, szaktanácsadó-képzési, érettségi fejlesztési 
feladategyüttes van együtt, ami egy óriási szellemi érték. A lényeg az, hogy ez 
megmaradjon. Meg kell mondjam, hogy nem hiszek abban, hogy például a 
tankönyvírást vagy a tantervalkotást az egyetemek önmagukban jól el tudnák látni. A 
felsőoktatás szakembereinek részt kell venni ebben a munkában, de több mint tíz évet 
leszolgáltam az egyetemi szférában, ismerem elég jól ezt a közeget, főleg a 



10 

bölcsészvonalon, egészen más megközelítési módja van egy, a tudományát művelő 
egyetemi professzornak, mint egy, a gyakorlatot is ismerni köteles tankönyvírónak. 
Na most, ez volt jó az OFI-ban, hogy ott felsőoktatás, köznevelés, pszichológiai, 
pedagógiai ismeret együtt volt. Ezt én nem látom egyetlenegy egyetemen sem, és ezzel 
nem degradálni akarom az egyetemeket, hanem ilyenek, ilyen a személyi összetételük. 
Ezért ezt nagyon-nagyon óvatosan kell kezelni, mert enélkül megszűnik a 
köznevelésnek az a tartalmi bástyája, amely nélkül összeomlik a rendszer, és akkor 
megint lesz túlterhelés meg alulterhelés és így tovább. Tehát ezt az egyik legrázósabb 
kérdésnek tekintem.  

Az utolsó megjegyzésem. Mióta megkezdődött a köznevelési rendszer 
átalakítása, tehát 2013-tól, attól kezdve számos olyan jelenséget tapasztalhattunk, 
hogy olyan hibák kerültek a rendszerbe, amelyek nem a rendszer jogszabályaiból 
következtek. Ezeknek a hibáknak az okozói vagy okozója vagy a szabályok nem 
ismerete volt vagy az oda nem figyelés. Azt nem akarom megkockáztatni, hogy 
szándékos elszabotálása, mondjuk, a szabályok betartásának. Ilyen volt például az 
iskolák délutáni nyitva tartása, amellyel nagyon sokat kellett küzdeni, hogy értse meg 
az ország, hogy itt nem az iskolák számára előírt kötelezettségről volt szó. Vagy ilyen 
például a pedagógusok munkaidejének nyilvántartása, amelyről jól mondta 
államtitkár úr, valóban nem volt központi előírás. De idesorolhatom a közösségi 
munkát is, amelynek nyilvántartására, ellenőrzésére szintén nem volt előírás, mégis 
hallottam, hogy sok iskolában az osztályfőnökök haja égnek áll attól a rengeteg 
adminisztrációtól, amit vagy ők írnak elő maguk számára, vagy az igazgató várja el 
tőlük vagy a KLIK vagy nem tudom, kicsoda. Tehát egy ilyen időszakban, amikor ilyen 
sok a változás - és most megint ennek az időszaka fog következni -, a változások 
bevezetésével párhuzamosan irtózatosan sok információt kell adni és 
továbbképzéseket tartani és konferenciákat, és ellenőrizni is kell. Mert a köznevelési 
rendszeren, az államtitkár úron személyesen vagy miniszter úron személyesen 
csattan, ha valamelyik iskolában nem úgy teszik, ahogy tenni kellene, mondjuk, 
túllihegik az előírásokat, és az a szülő, az a sajtómunkatárs értesül például arról, hogy 
bent tartják erőszakkal a gyereket az iskolában, az már úgy hozza le másnap, hogy a 
köznevelési rendszer milyen szörnyű előírásokat tett, holott nem erről volt szó. Tehát 
ha valamiben önkritikát kell gyakorolni az elmúlt pár év tevékenysége fölött, akkor ez 
lenne az, hogy az információk helyén létét nem voltunk eléggé erősek és figyelmesek 
ellenőrizni, talán még több segítséget kellett volna adni az iskoláknak annak 
érdekében, hogy a változásokra rugalmasan tudjanak reagálni, és miután újabb 
változások időszaka közeledik, azért tartottam fontosnak ezt elmondani, hogy ezen 
állhat vagy bukhat a mostani átalakításoknak a sikere.  

 
ELNÖK: Ikotity alelnök úr! Parancsoljon! 
 
IKOTITY ISTVÁN (LMP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót. 

Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt Bizottság! Kedves Vendégeink! Négy csoportba 
szedtem össze azokat a kérdéseket, azért is mondom a sorszámot, hogy a válaszadást 
megkönnyítsem. És előre elnézést kérek azért, hogy én nem annyira a szakmába 
fogok belemenni, azt gondolom, hogy sokkal inkább itt a politikai… - tehát oktatási 
államtitkár úr most már ezt a küzdelmet is föl kell vegye velünk valamilyen szinten. 

Elsőként máris a mai sajtótájékoztató. Az EMMI parlamenti államtitkára 
bejelentette, hogy a KLIK megszűnik a nyáron. Nyilván ez jelenti azt, hogy 
valamennyire visszavesznek a központosításból. Hogy pontosan mit jelent, azzal 
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kapcsolatban nagyon keveset mondott, nem tudom, hogy mi most tudhatunk-e erről 
kicsivel többet? 

Illetve meg szeretném kérdezni államtitkár úrtól, hogy mi egy olyan modellt 
javasoltunk, és valódi választ nem kaptunk sehol erre, ami szerint az iskolákat 
kaphassák vissza azok a helyi közösségek úgymond az önrendelkezési joguk egy 
részeként és a helyi identitás évtizedek-évszázadok alatt kialakult részeként, nyilván a 
hozzá tartozó forrásokkal együtt. Mi a probléma ezzel? Miért nem lehet vajon 
visszaengedni, hogyha ezt kéri egy adott önkormányzat, a fenntartást miért nem 
kaphatja vissza? 

Második kérdésem. Államtitkár úr hogy ítéli meg a saját területén, az oktatás 
területén a dolgozók munkavállalói jogait, sztrájkolhatnak-e a pedagógusok? 
Mennyire szigorúak a sztrájkszabályok, hogy látja? Ugye tudvalevő, hogy a mai 
Vállalkozásfejlesztési bizottságban volt egy olyan módosító is, a sztrájktörvény egyik 
módosítója, ezt Szatmári Kristóf alelnök elutasította, pedig a jelen lévő 
szakszervezetek is támogatták, hogy most nem kell a sztrájktörvényt módosítani, ez 
volt az indoka, akkor tudnak a pedagógusok sztrájkolni, amikor csak akarnak. Azt 
gondoljuk, hogy ez egyáltalán nem ilyen egyszerű. Mit gondol erről, államtitkár úr? 

A következő kérdésem pedig már egészen konkrétan a következményekre 
vonatkozik. Hogyha valakik mégis élnek a lehetőséggel, akár ha ez több tízezer 
pedagógus, tehát valamilyen módon a polgári engedetlenségüket más módon 
formába önteni nem tudó pedagógusok munkabeszüntetés eszközével élnek, akkor 
mit fog javasolni államtitkár úr. Volt egy egyesek által másként magyarázott eset, de 
azt gondolom, itt a lehetőség a tisztázásra, amikor államtitkár úr egy zuglói tanárnő 
kapcsán azt javasolta, hogy az ő munkaviszonyát akkor meg kell szüntetni. 
Megköszönném, ha államtitkár úr ezt tisztázná. Illetve azt, hogy mi az eljárás majd 
ezekkel, a munkájukat esetlegesen beszüntető pedagógusokkal.  

Végül az utolsó kérdésem pedig: államtitkár úr egyrészt az üzleti világból jött, 
másrészt az egyetemi világból, nyilván rengeteg tárgyaláson vett részt, mit tapasztal, 
mennyire nehezítik meg a kerekasztal-tárgyalást az olyan jellegű politikai 
megszólalások, amelyeket például Németh Szilárd Fidesz-alelnök tett, amikor 
bolsevik diktátumhoz hasonlította a pedagógusok kívánságait, vagy Orbán Viktoré, 
aki viccnek minősítette azt, de Pósán László alelnök úr is pofátlan követelésekről 
beszélt, hiszen 18 százalékban jelölte meg a béremelést, ami a pedagógusok szerint 
nem is tartozott az ő követeléseik közé. Ilyen légkörben hogyan lehet tárgyalni? Azt 
gondoljuk, nyilván ott egyenlő felek között történik a tárgyalás. Mi a véleménye? 
Hogyan látja ezt az államtitkár úr előre? Köszönöm a válaszait. 

 
ELNÖK: Kunhalmi Ágnes, tessék! 
 
KUNHALMI ÁGNES (MSZP), a bizottság alelnöke: Nagyon szépen köszönöm. 

Tisztelettel köszöntöm az államtitkár urat én is. Kicsit szürreális ez a mai bizottsági 
ülés, mert tényleg a mai napon elég sok információt kaptunk, amire magam se 
számítottam. Például, államtitkár úr, tényleg nem tudjuk eldönteni, hogy most van 
KLIK vagy nincs KLIK, lesz KLIK vagy nem lesz KLIK. Ha nem lesz, akkor milyen 
formában lesz utána a közoktatás szervezése? És ha igaza van Rétvári úrnak, hogy 
megszüntették a Klebelsberg Intézményfenntartó Központot, bár látom, hogy… 
(Dr. Palkovics László: Nem azt mondta, hogy megszűnt. Megszűnik.) Megszűnik. 
Akkor ne haragudjon, azt kell mondjam ellenzéki politikusként, aki öt éve kritizálom 
ezt a rendszert, de mondhatom ezt, azt hiszem, az egész szakma nevében, 
oktatáskutatók és szakértők nevében, hogy 2011 és 2016 között amit önök csináltak 
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vagy amit az ön elődjei csináltak, az totálisan értelmetlen volt, egy az egyben 
felesleges, kidobott idő az ország életében és ami a legdurvább, a gyerekek életében. 

Szóval, hallom a kommunikációját a Fidesznek és a kollégáknak, 
politikustársaknak, fideszes politikustársaknak a kommunikációban, hogy hogyan 
merészelik a tüntetők akár kihagyni a gyerekeket ebből az egészből. A kolléganő is 
tegnap felszólalt a parlamentben, hogy nem látja a gyerekeket. Nem tudom, önök 
látták-e a gyerekeket akkor, amikor leszállították a tankötelezettséget, hogy 
mennyivel növelte ez a lemorzsolódást például Magyarországon; a legszegényebb 
családokból született gyerekeket hogy kipasszírozzák az iskolarendszerből. (Dr. Pósán 
László: Ez hülyeség!) Látták-e a gyerekeket önök akkor, amikor az egyetemen a 
gimnazisták orra előtt csukták be az ajtót? (Dr. Pósán László: Ez is hülyeség!) Vagy 
látták-e például a szakképzésnél a gyerekeket, amikor elvették és egyharmadára 
csökkentették a közismereti órák számát? (Dr. Pósán László: Ez mind hülyeség!) 
Látták-e a gyerekeket? Nem hülyeség! 

Kérem, a KLIK megbukott. A KLIK-et be akarják szántani, amit önök hoztak 
létre. Ezt a problémát önök okozták, ugye? Én hoztam létre a KLIK-et? A 
kommunisták hozták létre vagy a Soros Alapítvány hozta létre a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központot? 20 százaléka a pedagógusoknak az utcán van, ilyen 
nem volt a rendszerváltás óta. Ki ezért a felelős? Elnézést, hogy ön ül itt, államtitkár 
úr, de meg kell kérdeznem, hogy ki ezért a felelős. Benne volt a kétharmadban 
egyébként az, hogy egy ilyen rendszert hoznak létre? Nem lehet visszatérni az elmúlt 
25 évhez, igaz, pusztán azon prózai oknál fogva, hogy a világ megváltozott 
körülöttünk, és egy globalizált világban, a gyorsuló technikai fejlődés mellett nem 
lehet ugyanazt tanítani a gyerekeknek, már csak amit öt éve tanítottunk vagy amit tíz 
éve tanítottunk és ahogy tanítottak nekik. Tudom, hogy nagyon nehéz elviselni 
politikai értelemben, amikor ekkora bajban vannak, de legalább a gyerekekre ne 
hivatkozzanak ilyenkor, mert az egészen gyomorforgató. 

Továbbá: a KLIK-kel bármit is csináljanak, átalakítják, megszüntetik, de 
véleményem szerint ez nem megszüntetés, mert ha a központosított logika továbbra is 
működik - önöknek meg kell érteni, hogy nem működik. Ha a tervgazdaság működne 
Magyarországon, még mindig szocializmus lenne. Azt hiszem, ha valamiben jobb- és 
baloldali demokraták egyetértenek, az az, hogy jó, hogy nincs szocializmus 
Magyarországon. Akkor legyenek kedvesek nem újra megcsinálni, ez nem működik az 
oktatás területén sem. 19 KLIK-et létrehozni, ugyanúgy egymásra fognak mutogatni. 
Elhiszem, hogy korrigálni akarnak. 

Látom a nemzeti alaptantervet, megtanulhatatlanra és megtaníthatatlanra 
önök varázsolták. A volt államtitkár asszony mondja és egyetértek vele, hogy az 
egyetemek önmagukban, a saját szemléletük alapján nem tudják megcsinálni az 
oktatáskutatók szemlélete nélkül, és egyébként a tankönyvpiacon lévő szereplők 
nélkül a jó tankönyvek létrehozását. Igaz ez a nemzeti alaptantervre is, a 
szakbarbárságot mindenki belekényszerítette. Pokorni Zoltán volt a bizottság elnöke, 
óva intette önöket attól, hogy ez érvényesüljön. Elmondtuk mi is, elmondták a saját 
kollégáik is, a saját párttársaik is, a szakszervezetek is, a szakmai szervezetek is, nem 
hittek nekik. Most hirtelen megvilágosodtak, hogy akkor meg kell változtatni a 
nemzeti alaptantervet, le kell bontani a Klebelsberg Intézményfenntartó Központot?  

Mi lesz a tankönyvekkel? A rendszerváltás után önök jobboldali kormányként 
egy nagyon-nagyon jó tankönyvpiacot csináltak, és egy nagyon jó tankönyvtörvényt 
csináltak, mi, szocialisták vigyáztunk rá. Az egy jó dolog volt, hogy a piaci szereplők és 
az állam együtt fejlesztettek tankönyvet, de egy perc alatt kidobták azt a tudást az 
ablakon, amit egyébként a piaci szereplők összeraktak, az államnak nincs ilyen 
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tudása. Ostobaságokkal vannak tele a tankönyvek. Lehet ingyen adni a gyerekeknek, 
de ha hülyeség van benne, akkor nem éri meg. Tehát ha már itt tartunk, hogy meg 
akarják változtatni azt, amit önök egyébként kezelhetetlenre varázsoltak, akkor lenne 
még egypár pont, például a civil szervezetek tizenkét pontja.  

Azt meg visszautasítom a nevükben is, hogy egyébként politikusoknak és egyéb 
kommunistáknak és mindennek leszólják azt a több ezer embert, aki kiment az 
utcára. A politikusok mi vagyunk, mi hivatalból tűrjük, hogy a ’82-es születésemmel 
is lekommunistázzanak, rendben van, de ettől még nem lesz jobb oktatás 
Magyarországon, se attól egyébként, ha a szír kisgyerekek fennakadnak a kerítésen, 
csak ha már itt tartunk.  

Szóval, tragédia, tragédia az, hogy nem tudom eldönteni, direkt csinálják, vagy 
egész egyszerűen nincs megfelelő tudásuk arra, hogy hogyan lehetne normális 
oktatási rendszert csinálni. Megértem azt, ha egy politikai elitnek, a jobboldali felének 
vannak bizonyos prioritásai. Persze, hogy vannak, hiszen ez különböztet meg 
bennünket, hogy máshova teszünk bizonyos hangsúlyokat, de önök egy totálisan 
kezelhetetlen rendszert csináltak úgy, hogy láttunk már jobboldali kormányt 
Magyarországon, aki tudott normális oktatási rendszert csinálni. Tehát azt nem 
tudom, hogy mi történt. És ez nem vicc, emberek, mert bárki vezesse ezt az országot, 
ha a gyerekek nem kapnak megfelelő tudást - az, hogy ma az oktatás ilyen állapotban 
van, az iparra és a gazdaságra ki fog hatni. Minek akarnak önök kormányozni, ha egy 
elszegényedő és középszerűsödő, bebukó országban fogunk élni? Fel lehet élni az 
ország tartalékait, de ilyen oktatási rendszer mellett - a német iparkamarának 
elmondják a tagjai, hogy nem tudnak idejönni nemcsak a korrupció, nemcsak az 
állami bürokrácia és egyéb más dolog, a kiszámíthatatlan jogalkotás miatt, hanem az 
iskolarendszerről és a szakképzésről beszélnek, az általános iskola állapotáról 
beszélnek.  

Hogy lesz ebből kreatív iskola? Hogy lesz ebből demokratikus iskola? Hogy lesz 
ebből egy szabadabb iskola? Bízni kell jobban a pedagógusokban! Nem lehet 
visszatérni az elmúlt 25 évhez, a világ megváltozott, ezt már elmondtam, és azt 
hiszem, ezt önök is tudják. Nehéz korrigálni a rendszert, de azt hiszem, a nemzeti 
együttműködés rendszere, néha azt érzem, még erősödne is, ha egy kicsit feladnának 
a büszkeségükből, és bebizonyítanák azt, hogy ebben a rendszerben lehet korrigálni, 
mert így gyakorlatilag nem tudom, mit fognak önök egyszer maguk után hagyni, de az 
nem korrekt, hogy gyakorlatilag választójogi törvények manipulálásával akarnak 
fennmaradni folyamatosan. Legyenek kedvesek odafigyelni a civilek és a szakma 
gondolataira, ha már az ellenzéket semmibe nem nézik ebben az országban. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Kucsák alelnök úr, parancsoljon!  
 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót. 

Tisztelettel köszöntöm az államtitkár urat, a munkatársait, a kedves vendégeket meg 
a bizottság tagjait is természetesen.  

Először is szeretném megköszönni az államtitkár úrnak, hogy szakmai, 
szakpolitikai áttekintést adott nekünk arról, hogy a köznevelési kerekasztalon az 
eddig eltelt időben milyen tevékenység, milyen munka zajlott. Ebből szerintem 
egyébként érzékelhetőek egyrészt az elvek, hogy milyen irányokban kívánnak lépést 
tenni az oktatási kormányzat képviselői. Én bíztam benne, hogy itt szakmai és 
szakpolitikai alapon tudunk eszmecserét folytatni, de az elmúlt néhány perc ezt a 



14 

reményemet némiképp szertefoszlatta, úgyhogy én is egy pici kitérőt kell hogy tegyek 
itt az elhangzottak miatt, amit ellenzéki oldalról hallgattunk az imént. 

Az persze érdekes dolog, döntés és vállalás kérdése, hogy valaki a bizottság 
ülését egy utcai demonstrációs helyzettel keveri össze, de kinek-kinek ez szíve joga, 
hallhattuk már ezeket a szólamokat, ezeket a mondatokat, köztük azokat is, amelyek 
rendkívül érdekesen csengenek egy, a Magyar Szocialista Párt soraiból érkezett 
politikus szájából, jelesül, hogy milyen jó, hogy nincs szocializmus, de ezt majd önök 
nyilván megfejtik, kongresszusuk is lesz, tehát erről nyilván tudnak majd beszélgetni 
egymással.  

Azokra a megalapozatlan, néha sületlenségekre nem is térnék ki, amelyek itt 
közben elhangzottak az elmúlt 25 évről és bizonyos törekvésekről. Azt azonban most 
is fontosnak látom leszögezni, és jó lenne, ha érvényesülne is, hogy próbáljuk meg a 
sanda pártpolitikai szempontokat - üzenem az imént szólónak - különválasztani a 
szakmai és szakpolitikai kérdésektől. Én magam és mi igyekszünk ezt tenni, ezért is 
beszéltünk több ízben a szakmai kérdésekről. Államtitkár úr is ezt tette egyébként, 
elmondta, hogy hat munkacsoportban folyik a munka. Elmondta azt is, hogy akár a 
civilek 12 pontja, a másik formáció 25 pontja és így tovább annak ellenére a 
kerekasztal-tárgyalásokon szerepel témaként és ügyként a különféle 
munkacsoportokban, hogy bizonyos szervezetek, bizonyos formációk nem fogadták el 
az invitálást a köznevelési kerekasztal munkájában való részvételre. Ezt én most is 
sajnálatosnak tartom, mert így a csehovi párhuzamos monológok lesznek jelen ebben 
a vonatkozásban, és így nem lehet érdemi párbeszédet folytatni. Márpedig szerintem 
egyetérthetünk abban, hogy az ilyen kérdések a tárgyalóasztalnál oldhatók meg. Erre, 
elmondta államtitkár úr, hogy milyen elképzelések vannak.  

Amit Palkovics László államtitkár úr elmondott, egyébként nincs 
ellentmondásban azzal, amit Ikotity alelnök úr is és ön is idézett a parlamenti 
államtitkártól a nyárra vonatkozóan. Tehát nem jelen kérdésről van szó, hanem 
közeljövőbeli kérdésről, ami megint csak harmonizál azzal, amit szintén hallhattunk 
már államtitkár úrtól az oktatás, köznevelés állapotáról a parlamenti vitanapon is, 
hogy rangsorban van, négy csoportban a témakörök egésze, ezek között vannak az 
úgynevezett azonnal megoldandó kérdések, és a következő csomag pedig a 2016. 
szeptember 1-jétől kezelendő kérdések. Praktikusan itt szerepel például az 
intézményfenntartás kérdése is. Azt is hallhattuk akkor is, most is, és én magam is 
egyetértek ezzel, hogy minél közelebb kell vinni ezeket a döntési kompetenciákat, 
egészen az iskolák szintjére, egészen az intézményvezetők hatás- és feladatkörébe 
emelve vagy visszaemelve, annak érdekében, hogy a leghatékonyabb működést 
lehessen elérni. Tehát akinek füle van, szerintem hallja, akinek szeme van, pedig látja 
és tudja nyomon követni azt, hogy milyen munka folyik ebben a vonatkozásban, ebbe 
be lehet kapcsolódni. És szerencsés is lenne bekapcsolódni szerintem, mert „n” számú 
utcai demonstráció sem fog jó megoldásokat hozni önmagában, azokat tárgyalóasztal 
mellett lehet megtenni. Éppen ezért továbbra is invitálunk mindenkit, hogy vegyenek 
részt a köznevelési kerekasztal munkájában, ott egy szakmai, szakpolitikai munka 
folyik, hallhattuk, hogy most már 180, az oktatásban korábbi tevékenységében 
önmagát kitüntető szakember részvételével. Ebben az érdekképviseletek nyilván részt 
tudnak venni, továbbra is érvényes meghívásuk van, csakúgy, mint a különféle 
szakmai szervezeteknek, amelyek be tudnak kapcsolódni ebbe a munkába. 

Még egyszer és zárásul annyit szeretnék tehát mondani, hogy államtitkár úr 
nyilván ismertetni fogja a kérdések kapcsán is azt, ami már most látható, tudható, 
hogy a különféle munkacsoportokban megfogalmazott elképzelések kapcsán és 
megfelelő időben természetesen a kormányzat elő fog állni azokkal a lépésekkel, 
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azokkal a javaslatokkal, azokkal a döntésekkel, amelyeknek lényege és célja az, hogy a 
magyar közoktatás, köznevelés ügyét nyugalmi állapotban tudhassuk megint, mert az 
nem tesz jót, ha nincs nyugalmi állapotban, és hogy minden érintett szereplő 
megtalálja a számítását - idézőjelben - ebben a rendszerben, úgy, hogy ennek a 
tevékenységnek továbbra is, tudjuk nagyon jól, a középpontjában a gyermekeknek és 
a fiataloknak kell állniuk és az, hogy ők versenyképes tudáshoz jussanak.  

Azokat a kijelentéseket pedig ezerszer meg kellene gondolni, hogy milyen 
eredmények mutatkoztak ekkor, akkor, milyen teljesítmény tapasztalható most, 
milyen volt tapasztalható a korábbiakban, már csak azért is, mert ez egy folyamat. És 
egy mérés, nem mérés, egy mérési eredmény egy bizonyos folyamatról ad egy 
pillanatképet. (Kunhalmi Ágnes: És kettő?) Két mérés árnyaltabb képet ad erről az 
egészről. Erről lehetne értelmes szakmai vitát tényadatok alapján folytatni, de nem az 
utcai demonstrációkon és nem az egymás mellett való elkiabálással. Ennyit szerettem 
volna elmondani. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Pósán alelnök úr, tessék! 
 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Tisztelt 

Államtitkár Úr! Tisztelt Bizottság! Elhallgattam itt az előttem szólókat, és - hogy is 
mondjam? - a különböző felvetések színvonala sokszor nem volt olyan, hogy reagálást 
igényelne különösebben. Ellenben egy dologban megerősítettek az államtitkár úr által 
elmondottak, nevezetesen abban, hogy a pedagógusvilág, az iskola világának, a 
gyermekek oktatása kérdésének az ügyét láthatóan és egyértelműen az a fajta szakmai 
fórum és párbeszéd szolgálja, ami jelenleg zajlik.  

Államtitkár úr elmondta, hogy milyen sokféle, szerteágazó és széles kört 
felölelő témákat tárgyalnak, különböző ütemben vannak e tekintetben 
előrehaladások, eredmények. Én azt gondolom, hogyha valaki azt állítja, hogy az 
iskolának, az oktatásnak ügye két mondattal elrendezhető, három hangos mondattal 
helyrehozható, négy hangzatos deklarációval világmegváltás következik be, az nagyon 
rossz nyomon jár. Ezek valóban apró, részletekbe menő, nem egy esetben - bocsánat a 
kifejezésért! - pepecselő feladatokat jelentenek, ahol hosszas egyeztetésekre, hosszas 
végiggondolásokra van szükség. Bevallom őszintén, hogy én kívülállóként például 
nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy akkor, amikor arról kell majd szakmai 
körben megállapodni, hogy a tanulói terhek csökkentése szempontjából bizonyos 
tantárgyaknál - most konkrétan nevesítsük az órarendeket - mennyi lesz a 
matematikaórák száma, a kémiaórák száma, a biológiaórák száma, a nyelvi órák 
száma, nem tudom, milyen órák száma,… (Dr. Hoffmann Rózsa: A történelmet ne 
felejtsd el!) …történelem vagy magyar vagy bármelyik, akkor például mi fog történni. 
Mert én akárhány pedagógusfórumon voltam, mindig azzal szembesültem, hogy 
felállt egy tanár, és azt mondta, hogy a természettudományos tárgyak arányát növelni 
kell, és szerintem volt sok igazság mindabban, amit mondott. Egy másik tanár felállt 
és azt mondta, hogy nyelvi képességek szempontjából rosszul állunk Magyarországon, 
akárhogy nézzük, akkor azt növelni kellene. És lehetne szépen sorolni. Tehát ha valaki 
azt gondolja, hogy ezt valóban az utcán meg lehet oldani, szerintem nagyon rossz 
nyomon jár. Én nem vitatom, hogy összességében fontos felvetések vannak, de hogy 
ezeket csak lassan, módszeresen, higgadtan és abszolút szakmai alapon lehet rendbe 
tenni, arról meg vagyok győződve.  

Én néhány szempontot szeretnék még felvetni, ami, azt gondolom, talán a 
jövőt tekintve a megbeszélések során érdemben előjöhet. Az iskolák világát tekintve 
tankönyvektől kezdve nagyon sok minden előjött. Hogy ez jó vagy nem jó, erről 
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mindig, amíg világ a világ, állandó vita lesz. Ha csak a saját fiatalkorunkra 
visszaemlékezünk, már akkor mondhatjuk azt, hogy mindig voltak olyan tanári 
vélemények, hogy az adott tankönyv nem jó, jobb lenne egy másik és így tovább. Én 
ebben nem is kívánok igazságot tenni, de egy dolog biztos: addig, amíg az egész 
oktatási rendszernek volt egy olyan lineáris menete, amelynek a csúcsát a felsőoktatás 
jelentette és ilyen értelemben a közoktatásból, aki tovább akart tanulni, az be tudott 
menni a felsőoktatásba és emiatt a kimeneteli oldal igazodott a felsőoktatásnál a 
bemeneti követelményrendszerhez, az sok szempontból mind a tantervalakításra, 
mind a tankönyvkészítésre vagy a tankönyvírásra elég komoly iránytűként szolgált. 
Onnantól kezdve, hogy a Magyar Szocialista Párt és a magyar liberális párt közös 
koalíciós kormányzása idején ezt megszüntették, és gyakorlatilag az érettségivel lehet 
bemenni a felsőoktatásba, úgy is fogalmazhatnánk, hogy minden egyetem és főiskola 
kap egy csomagot, már bocsánat a kifejezésért, amibe nincsen beleszólása, innentől 
kezdve nemcsak ez a fajta linearitás szűnt meg, de megszűnt az is, ami a tanári, 
pedagógusi munkának egy indirekt visszaellenőrzését jelentette, nevezetesen azt, 
hogy a felvételnél hogy fog szerepelni az általa tanított gyermek, mert ezek a 
visszacsatolások nincsenek most meg. Ezt csak a kerekasztal-megbeszélések 
szempontjából, azt gondolom, érdemes lenne felvetni.  

Egyet kell értenem azzal, amit Hoffmann Rózsa mondott, hogy az egyetemi 
világ elméleti tudását képviselők sok szempontból közoktatási dolgokban kevésbé 
vannak jelen. Igaz, éppen ezért szeretném javasolni, hogy a köznevelési 
kerekasztalnál a pedagógusképzéshez kapcsolódóan - nyilván ott az egyetemi világ 
neveléstudományi tanszékei jelen vannak, de ne felejtsük el, hogy ezek is elméleti 
tudást képviselők az esetek túlnyomó többségében. 

Szeretném javasolni, hogy a gyakorló iskolák vezető tanárainak a véleményét 
lenne érdemes nagyobb arányban figyelembe venni, akik ténylegesen szembesülnek 
azzal, hogy milyen pedagógusjelöltek mennek ki az iskolákba, azoknak milyen a 
felkészültsége, és nem feltétlenül csak szaktárgyi - megjegyzem, ez a kulcskérdés 
egyébként -, hanem olyan szempontból is, hogy például tudják-e azt, hogy hogyan kell 
tantervet készíteni. A legtöbb esetben, azt kell mondanom, nem tudják, tehát az 
elméleti tudással felvértezett egyetemi neveléstudományi intézetek, tanszékek és így 
tovább vagy a pedagógiai tanszékek sem állnak ilyen értelemben a helyzet 
magaslatán. Nem vitatom, hogy ott van a helyük, csak nem kizárólagos jelleggel; ezt 
én fontos dolognak tartanám az ügyek praktikus előrevitele szempontjából is. 

És talán még egy utolsó, ez már kérdés lenne, államtitkár úr. Most, hogy a 
kerekasztal-tárgyalásoknak, már ha szabad így fogalmazni, tényleg a sűrűjében benne 
vannak, számos kérdésben, úgy tűnik, ha szabad így fogalmazni, nyugvópontra is 
jutnak láthatóan az álláspontok, vannak kompromisszumok, közös nevezők, melyek 
azok a pontok, ahol viszont vagy még nincsen, vagy láthatóan nem is lesz 
megállapodás? Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Szabó Szabolcs képviselő úr, tessék! 
 
SZABÓ SZABOLCS (független): Köszönöm szépen a szót. Az elején ehhez az 

előzőekben elhangzott vitához csak annyit tennék hozzá, és abszolút mint volt felelős 
vezetőnek, Hoffmann Rózsának mondanám, hogy abban igaza van, hogy ez egy 
nagyon bonyolult, összetett és nehéz feladat, ami most az államtitkár úr előtt áll, 
ámbár ön volt a felelős vezetője a területnek, amelyik azt eredményezte, hogy ez 
létrejött. Én azt tudom jól, hogy nagyon sok mindennel ön nem értett egyet, például 
ezzel a KLIK-kel, ami így ebben a formában létrejött, de mégiscsak végrehajtotta 



17 

annak ellenére, hogy nem értett vele egyet. Innentől kezdve nem nagyon tudok mit 
kezdeni igazából ezzel a megjegyzésével, de én itt le is zárnám ezt a részét a dolognak, 
inkább ilyen konkrétabb kérdést tennék fel az államtitkár úrnak. 

Egyrészt csak áttételesen kapcsolódik ide, de ma délelőtt voltam a 
Költségvetési bizottságban, és ott próbáltam megtudakolni a törvénymódosító 
kapcsán, hogy az a 38 milliárd forint, amit ígértek a KLIK-nek, ami még most 
működik egyelőre, megérkezett-e vagy ez csak ígéret. Minek a terhére került ez oda? 
Mert nem találjuk a Közlönyben. Tehát ennek mi egészen pontosan a sorsa? Csak ez 
érdekelne így személy szerint. 

Ami így konkrétan a kerekasztal kapcsán kérdésként merült fel bennem. Az 
államtitkár úr talán a második tárgyalási kör után nyilatkozta, hogy ott mindenki 
egyetértett az ülésen, hogy a KLIK-et fenn kell tartani. Hozzá kell tennem, hogy így 
jelent meg a sajtóban, tehát nem tudom pontosan, hogy ott mi hangzott el, és részben 
ehhez kapcsolódik a kérdésem. Egyébként nagyon sok sajtótermékben így jelent meg, 
ezért kérdezem. 

 
ELNÖK: Már azóta más is megjelent. 
 
SZABÓ SZABOLCS (független): Merthogy azt mondta az államtitkár úr, hogy 

nyilvános lesz ez a kerekasztal, aztán el is hangzott, hogy minden anyag fel fog kerülni 
az internetre. Azóta nyomozzuk, és semmit nem találunk, se emlékeztetőt, se 
összefoglalót, se jegyzőkönyvet sehol én nem találtam. 

 
ELNÖK: De van, én megtaláltam. (Törő Gábor: Az elnök asszonyt kell hívni 

segítségnek!)  
 
SZABÓ SZABOLCS (független): Már megérte eljönni, mert akkor a pontos 

linket meg fogjuk kapni. Tényleg kerestük negyedórán keresztül (Dr. Pósán László: 
Fél órát kellet volna. - Derültség.), úgyhogy gratulálok annak, aki megtalálta. Szóval, 
ebből is adódott, hogy én nem találtam, és innentől kezdve volt az furcsa, amikor 
most, ma megtudtuk, hogy a KLIK mégsem kell. 

Arra utalnék vissza, amit többen felvetettek. Akkor azt most már ma reggel óta 
tudjuk, hogy a KLIK így megszűnik, de arról egy félmondatot se hallottunk, hogy mi 
és hogyan lesz helyette. Ez iránt érdeklődnék én, és nagyon remélem, hogy nem 
„Hóman Bálint Koordinációs Központ” lesz belőle, és akkor voltaképpen csak 
átnevezzük, és ugyanez fog a továbbiakban menni. Tehát milyen területi szinten, 
milyen struktúrában, hogyan gondolkoznak a finanszírozásban és a többi, és a többi?  

A kerekasztal kapcsán én is kicsit arra kérdeznék rá, amit Pósán alelnök úr 
emlegetett itt a neveléstudomány meg a gyakorló pedagógusok kapcsán, hogy egészen 
pontosan kik azok jelenleg, mert számomra továbbra is rejtély, hogy kik képviselik a 
neveléstudományt és a gyakorló pedagógusokat. Tehát konkrétan milyen 
kutatóintézetek meg szakmai szervezetek azok, akik a neveléstudományi szemléletet 
beviszik ebbe a tárgyalásba? 

A következő kérdésem az OFI-ra vonatkozna. Itt próbáltam jegyzetelni, de az 
államtitkár úr még nálam is gyorsabban beszél, és kicsit ott lemaradtam, hogy az OFI-
nak milyen feladatai kerülnének egyetemekre, és akkor pontosan milyen egyetemre, 
hova és ki milyen feladatot kapna. A kérdéseim konkrétan ezek lettek volna. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Hoffmann Rózsa kért szót ismételten. 



18 

 
DR. HOFFMANN RÓZSA (KDNP), a bizottság alelnöke: Csak akkor, ha nincs 

több hozzászóló. 
 
ELNÖK: Dunai Mónika még jelezte. (Dunai Mónika: Nyugodtan válaszoljon!)  
 
DR. HOFFMANN RÓZSA (KDNP), a bizottság alelnöke: Rendben, nem 

vitatkozunk. Én a szavak kiforgatásának soha nem voltam híve, és nem is leszek. 
Szabó Szabolcsnak vagy a hallásával van valami probléma, vagy szándékos 
rosszindulat vezérli, teljesen mindegy. A KLIK létrehozásával - a jegyzőkönyv 
számára fontosnak tartom rögzíteni - annak idején egyetértettem, azt vitattam, hogy 
minden járásban kell-e külön tankerület, pusztán erről volt szó. És kedves képviselő 
úr, kérem, figyeljen jobban a szavaimra, vagy próbáljuk megkonzultálni, mert azt, 
hogy ön más értelmet ad a szavaimnak, azért nem fogadom el.  

Még egy megjegyzést. Annak a köznevelési rendszernek és tartozékainak, 
amelyet a 2011-es törvénnyel megalapoztunk, a Kunhalmi Ágnes által elmondott 
kritikáját messze vissza kell hogy utasítsam. Ez egy működőképes köznevelési 
rendszer, amelyben természetesen adódtak hibák. Egyetlen iskola nem omlott össze, 
egyetlen gyerek nem ment tönkre ebbe. Természetesen lehet, hogy egy ilyen fokú 
átalakítás, amit elvégeztünk 2010 és 2014 között, nem történt meg hiba nélkül, de 
minden szavammal tiltakozom az ellen, hogy ezt egy abszolút kudarcra ítélt 
vállalkozásnak állítsa be. Az eredmények nem javultak, kétségtelen, de ezt önnek is 
tudnia kell, ha bármi köze van a szakmához, hogy 2013. szeptember 1-jétől indult az 
új nemzeti alaptanterv. Ha jól tudom, most 2016. márciust írunk, tehát még három év 
sem telt el e szerint, és máris a törvénynek eleget téve az államtitkárság, a 
minisztérium és az illetékes szakemberek hozzáfogtak a nemzeti alaptanterv 
felülvizsgálatához, ami törvényes kötelesség az idők végezetéig. És nem azért 
vizsgálják felül a nemzeti alaptantervet, mert az emberek kivonultak az utcára, vagy 
azért, mert beigazolódott, hogy rossz, hanem azért, mert az ismeretek 
rohamléptekben szaporodnak, és egy új rendszert menet közben korrigálni kell.  

Talán a képviselő asszony nem írt tantervet, én vezettem egy olyan 
gimnáziumot 11 évig, amelynek a tanterveit mi magunk állítottuk össze. Minden 
évben ellenőriztük, hozzányúltunk és korrigáltuk, mert egy tanterv nem olyan ám, 
mint egy szobor, amit egyszer megcsinálunk, és ott marad mereven, hanem állandóan 
korrigálni kell, visszakérdezve a tanulóktól, a pedagógusoktól. Ez történik most, kicsit 
viharosabb körülmények között, mint az kívánatos lenne, de ez egyáltalán nem azt 
jelenti, hogy ez a köznevelési rendszer most működésképtelen. 

És ugyan egyetlen tankönyvet se írtam, sőt nem is győztem azt a több ezer 
tankönyvet elolvasni, amit annak idején kiadtunk meg azóta is kiadtak a 
tankönyvkiadók, de az, hogy hülyeségek vannak benne vagy tele vannak 
hülyeségekkel - képviselő asszony, felelősségteljes ember, akinek a szavára figyel a 
közvélemény, azt javasolom, fontolja meg, hogy miket mond -, nem felel meg a 
valóságnak. Vannak benne hibák, kétségtelen, miért nem lehet ezt valahogyan 
reálisabban úgy megfogalmazni, hogy az megfeleljen az igazságnak? 

Azonkívül az egész tankönyvkérdést, én már magamat unom, annyiszor 
elmondtam, de úgy látszik, ez egy olyan világ, hogy százszor kell elmondani: a 
tankönyv nem tantervi szabályozó eszköz, a tankönyv a gyerekek otthoni tanulását 
segíti, és a pedagógus kezében válik, meg ahogy a gyerekeket irányítja, meg amilyen 
feladatokat ad nekik, élő anyaggá. Tehát egy tankönyvben szereplő hibát is ki tud 
javítani a pedagógus, hogyha van benne. De a szocialista kormány idejében, én még 
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akkor nagyon intenzíven figyeltem a tankönyvkritikákat, elképesztő, hogy mik voltak 
akkor is a tankönyvekben. Tehát ne csináljunk úgy, mintha önök megalkották volna a 
csodát, mi meg tönkretettük, pont fordítva, a mi kormányzatunk idején korrigáltunk 
nagyon sok olyan hibát, amit a korábbi szocialista kormány irányítása alatt elkövetett 
a rendszer.  

Kénytelen voltam átmenni erre a területre, mert ön kezdte el, de nem 
hagyhattam szó nélkül. Köszönöm, hogy szót kaptam, többet nem kívánok 
megszólalni.  

 
ELNÖK: Látom, hogy Szabó Szabolcs ismét jelentkezik. Azt jelezném, hogy 

vannak olyanok, akik még nem szóltak hozzá a vitához, és államtitkár úr pedig jelezte, 
hogy három óráig tud rendelkezésünkre állni. Még Dunai Mónika jelezte, Farkas 
Gergely, Kunhalmi Ágnes, akkor Szabó Szabolcs, és én magam is szeretnék majd még 
hozzászólni. De akkor ez lesz a sorrend. Dunai Mónika, tessék! 

 
DUNAI MÓNIKA (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Asszony! 

Tisztelt Államtitkár Úr! Gondolkodtam, hogy egyáltalán itt most, mivel politikára 
terelődött a szó, érdemes-e ezt a fonalat továbbvinni. Én ezt nem kívántam volna 
eredetileg, de azt gondolom, hogy mégis néhány dolgot érdemes helyretenni, mielőtt 
valóban államtitkár úr megkapja ismét a szót és a szakmai valódi kérdésekre szakmai 
valódi válaszokat fog tudni mondani.  

Én azt látom a mai bizottsági ülésen is ellenzéki képviselőtársaim eddigi 
megszólalásai alapján, de nemcsak a mai bizottsági ülésen, hanem az elmúlt hetek-
hónapok történései alapján, hogy az ellenzék nem a lényegről beszél. Én magam tanár 
vagyok, és azt tanítom én is a tanítványaimnak, hogy meg kell tudni látni a lényeget 
minden dologban, meg kell tudni különböztetni a lényegest a lényegtelentől. Az 
oktatási rendszer jelen állapotában a lényeg az az, hogy hogyan tudunk a mai 
állapottól továbblépni. Ha azt észleljük, hiszen észleljük mi magunk is 
kormányoldalon, hogy vannak javítandó felületek, vannak olyan dolgok, amelyeket 
tovább kell fejleszteni, módosítani kell, korrigálni kell, ezt senki nem tagadja. Ezért 
kérdezte meg a minisztérium mind a 160 ezer pedagógust, hogy mondja el a 
véleményét. Azt gondolom, hogy ez hatalmas nagy dolog volt, ilyen még 
Magyarországon nem volt, hogy a szakmát, az összes pedagógust megkérdezték volna, 
hogy hova, merre és milyen ütemben lépjünk tovább. Ebből továbblépett az 
államtitkárság, és szinte napok alatt felállt a nemzeti köznevelési kerekasztal, ahol 
tényleg kéthetente újabb dolgok körvonalazódnak, illetve születnek döntések, 
megállapodások.  

Én azt gondolom, hogy aki ma Magyarországon bármit akar tenni azért, hogy 
az oktatási rendszerünk javuljon és tovább tudjunk lépni egyről a kettőre, annak 
ebben a folyamatban kell részt vennie. Ez olyan, mintha valaki kenyeret akar venni, és 
nem a pékhez megy el vagy olyan boltba, ahol egyáltalán árulnak kenyeret, hanem, 
mondjuk, elmegy a cipőboltba, és ott kiabál, dübörög, az asztalt veri meg az ajtót, 
hogy miért nem adnak neki ott kenyeret. Ez most ugyanígy van, hogy egyes kétes 
csoportok (Kunhalmi Ágnes: Kétes?), a baloldal… - az egy dolog, hogy a baloldal most 
keresi a helyét, az egyik kisebb baloldali párt a másikkal harcol, teret akar nyerni, az 
MSZP-n belül, ugye tudjuk, ezen túl még hatalmi villongások, illetve kongresszusi 
előkészületek is folynak, ki lesz az elnök, ki ilyen pozícióban lesz. Ez politika. 
(Kunhalmi Ágnes: Mi köze van ennek a kérdéshez?) Én kérem ezeket a pártokat, 
hogy ne az oktatás örve alatt próbáljanak egymás között és a pártjukon belül nagyobb 
népszerűségre szert tenni, ez olyan, mint amikor a cipőboltban próbálnak kenyeret 
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vásárolni. Én azt mondom, hogy aki bármit szeretne tenni, az ne az utcára vonuljon, 
hanem menjen el a nemzeti kerekasztal tárgyalásaira, ott juttassa el a véleményét, a 
munkacsoportok munkájába kapcsolódjon be.  

Amit pedig képviselőtársam mondott, valami hasonlót, nem tudom szó szerint 
idézni, de valami olyasmit mondott Kunhalmi Ágnes, hogy az gyomorforgató, hogy a 
kormánypártok a gyermek érdekeit tartják szem előtt. Én azt gondolom, az a 
gyomorforgató, ha valaki nem a gyermek érdekeit tartja szem előtt. Az iskolában a 
gyermek az első, ezt komolyan gondoljuk. (Kunhalmi Ágnes: Dehogy gondolják 
komolyan!) Az a gyomorforgató, és remélem, hogy én értettem félre (Kunhalmi 
Ágnes: Így van!), vagy nem fogalmazott pontosan, ha úgyis megszólal, szeretném, 
hogyha tisztázná is - tehát abban, remélem, egyetértünk, hogy az iskolában a gyermek 
az első, a pedagógus és ott minden azért van és mindenki azért van, hogy a gyermekek 
versenyképes tudást szerezhessenek. Ezért van nagyon nagy szükség a 
pedagógusoknak a magas szakmai munkájára. 

A pedagógusoknak a szakmai kompetenciáját igyekszünk minden módon 
elismerni. Soha nem a pedagógusokkal vitatkozunk, a pedagógusoknak anyagi 
megbecsülést és erkölcsi megbecsülést kívánunk adni. Most is számítottunk a 
véleményükre, elmondták, és ahogy államtitkár úr is most az előadásában elmondta 
és beszámolt a kerekasztal eddigi négy ülésének az eredményeiről, azt lehet látni, 
hogy a pedagógusok követeléseinek jó része már most megállapodás alatt vagy 
megállapodás közeli állapotban van. Erről beszéljünk, mert ez a lényeg. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Farkas Gergő, tessék! 
 
FARKAS GERGELY (Jobbik): Köszönöm szépen. Én próbálnék visszatérni a 

szakmai kérdésekhez, és az lenne az egyszerűen megfogalmazható kérdésem, hogy 
milyenfajta garanciákat tudnak önök nyújtani arra vonatkozóan, hogy a köznevelési 
kerekasztal által elfogadott konszenzusos - remélhetőleg ilyenek lesznek - 
javaslatokra épüljenek a későbbi törvényjavaslatok, módosítások. Miért is adja magát 
ez a kérdés? Én reggel óta, mióta meghallottam a KLIK megszűnésének bejelentését, 
azóta gondolkodom, hogy önöktől azt hallottuk, hogy mekkora sürgés-forgás, 
egyeztetés van a köznevelési kerekasztalon, ehhez képest önök bejelentenek valamit. 
Most két lehetőség adódik, ugye a KLIK megszűnését jelentették be, az egyik 
lehetőség, hogy önök még nem tudják, hogy mi lesz, egyszerűen abban biztosak, hogy 
meg fog szűnni. Ez úgy, ahogy van, felelőtlenség. Sok kritikám van önökkel 
kapcsolatban, nem gondolom mégsem, hogy ennyire felelőtlenek lennének. Sokkal 
inkább valószínű az, hogy önöknek van egy elképzelése, hogy mi lesz ezután. Ekkor 
viszont adja magát a kérdés, hogy mi a haszna az egész köznevelési kerekasztalnak. 
Adja magát a kérdés, hogy az egész egy színház, egy jól hangzó kommunikációs panel 
az önök részéről, hogy el tudják mondani, hogy önök egyeztetnek, önök kikérik a 
véleményét különböző szervezeteknek, miközben az asztalfiókban már ott van a 
javaslat, hogy mégis mit szeretnének megvalósítani. Mondhatnám a tananyag 
csökkentését is. Az önök elszólásaiból lehet tudni, hogy egyértelműen csökkenteni 
fogják. Erről elméletileg most zajlik az egyeztetés. Tehát itt azért adja magát a kérdés, 
és már csak azért is, mert az elmúlt hat év folyamán számos ilyen alkalom volt, 
amikor önök hasonló konzultációkat, nemzeti konzultációt, egyéb dolgokat egyfajta 
díszletként használtak, hogy jól hangzó kommunikációs panelként el tudják mondani. 
Nem kell messzire menni, a legfrissebb példa, itt körülbelül egy hónappal ezelőtt L. 
Simon László a Hauszmann-tervvel kapcsolatban büszkén mondta, hogy a nemzeti 
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Hauszmann-terv kapcsán milyen büszkék, hogy a társadalmi egyeztetési testülettel 
zajlanak a megbeszélések, és ők véleményeznek mindent, ehhez képest egy héttel 
ezelőtt három tagja lemondott, és elmondták konkrétan, hogy meg sem hallgatják 
őket, semmiben nem fogadja el és nem is kéri ki a kormány az ő véleményüket.  

Lehetne még több tucat példát mondani, nem szeretnék itt leragadni, de 
tényleg adja magát a kérdés, hogy önök bejelentenek dolgokat, aközben, hogy 
zajlanak az egyeztetések. Mi a garancia arra, hogy ezek a későbbi módosítások, 
törvényjavaslatok valóban a köznevelési kerekasztal megállapítására, konszenzusos, 
egyetértő javaslataira épülve fognak majd megszületni? 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Szabó Szabolcs, tessék! 
 
SZABÓ SZABOLCS (független): Köszönöm szépen. Idéznék: „Egy központból 

tényleg nem lehet elég hatékonyan irányítani 198 tankerületet, ez a szervezetelméleti 
alaptételekből is következik, és a gyakorlat is ezt igazolta.” - mondta Hoffmann Rózsa. 
Köszönöm, csak ennyit szerettem volna hozzátenni. (Dr. Hoffmann Rózsa: Nahát, 
most nagyon visszadobott! Borzasztó!) 

 
ELNÖK: Kunhalmi Ágnes, tessék! 
 
KUNHALMI ÁGNES (MSZP), a bizottság alelnöke: Elhiszem, hogy nagyon fáj 

önöknek ez az egész helyzet, ami kialakult, és próbálják politikai síkra terelni azoknak 
az elkeseredett pedagógusoknak a tüntetését, demonstrációját, akik kimennek az 
utcára, de ők öt-hat éve mondják ám ezt. Azért ha a szakszervezetekkel akár 
díszegyeztetéseket, akár bármilyen egyeztetést csináltak, elmondták ám, kőkemény 
szakmai kritikával illették a mindenkori oktatási kormányzatot, önöket, hogy bizony-
bizony itt baj lesz. Volt figyelmeztetés, és még egyszer mondom, nem az ellenzék 
részéről beszélek. Mi is elmondtuk, minket kutyába néznek, rendben van, ez az önök 
politikai kultúrája, de a szakma szólt, a szakszervezetek szóltak, jobboldali 
oktatáskutatók, jobboldali értelmiségiek, jobboldali demokraták, politikusok szólaltak 
fel a rendszer problémáival szemben. Ezek tények. Az előző ciklusban Pokorni Zoltán 
világosan elmondta, tudom, hogy kellemetlen, tudom, hogy minden politikusnak 
kellemetlen, de elmondta, és akkor még Pósán úr is egyébként nagyon sok 
mindenben egyetértett, és sok mindennel egyébként magunk is egyetértettünk, sok 
kritikával. (Kucsák László: Mi ott voltunk a bizottságban.)  

Tehát azért ne csináljunk úgy és ne próbáljuk ezt ilyen álságos módon 
beállítani, hogy ha egyébként ég a ház, mi politikusok vagyunk, és összemossuk a 
civileket, összemossuk az ellenzéket. Ez nem az MSZP tisztújítása, hogy mer ilyet 
mondani? Mi politikusok vagyunk, azt mi megoldjuk, de hogy meri ezeket a civileket 
ilyen helyzetbe hozni, egyáltalán megbélyegezni, és azzal vádolni a parlamenti 
beszédében, feltételezve a végén azt, hogy nem a gyerekeket teszik a középpontba? Ön 
mondta. Igenis, a gyerek kellene hogy legyen a középpontban, pontosan, 
gyerekközpontú és nem KLIK-központú oktatási rendszerre lenne szükség. Cél a 
versenyképes tudás? Egy 16 éves kisgyereket, akit kiraknak az iskolákból 
(Közbeszólások.), mert szegények a szülei… El fogom mondani akkor is százezerszer, 
hogy bizony-bizony nincs ebben a rendszerben, amit önök csináltak, annyi motiváció, 
hogy megfogja a legszegényebb családokban született gyerekek kezét.  

Mi lesz azokkal a gyerekekkel a szakképzésben, akik a legszegényebb családi 
körülmények közül jönnek, és akiktől elvették, az egyharmadára csökkentették a 
közismereti órák számát? Ha a legnyomorúságosabb családok gyerekei eljutnak a 
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szakképzésig, nekik még az alapkompetenciák fejlesztésére nagyon nagy szükségük 
lenne. Se informatika, se nyelv, semmi, és akkor a parlamenti vitában azt mondja 
nekem az egyik fideszes képviselő, hogy „Ugyan, Ági, mit beszélsz itt? Itt az 
autószerelőknek elég lesz csak egy csavarkulcs meg egy kalapács.” Ott a jegyzőkönyv. 
Ember, nem a szocializmusban vagyunk, amikor Trabantokat meg Wartburgokat 
szereltünk, hanem Audikat meg Mercedeseket! Ha nincs informatikaoktatás a 
szakképzésben, akkor bizony nagyon nagy baj lesz. (Kucsák László: Milyen stílus ez?) 
Az a stílus, kérem, amit önök megengedtek a szakmával, a pedagógusokkal szemben, 
ahogy a nemzeti együttműködés rendszerében beszélnek mindenkivel. (Kucsák 
László: Senki nem beszélt ilyenről!) 

Azt szeretnék, hogy visszamenjenek a pedagógusok az önök kerekasztalához? 
Ketten voltunk, Kucsák úr, a XVIII. kerületben, a KLIK által összehívott konzultáción, 
mindketten végigültük, több mint száz pedagógus volt a XVIII. kerületben. (Kucsák 
László: Ha megszámolta, akkor annyi.) Majdnem mindegyik azzal kezdte, hogy hol 
voltak önök idáig. Elmondtuk négyszer-ötször (Kucsák László: Ugyan!), nagyon 
kemény szakmai kritikák hangoztak el, ne tagadja le, mind a ketten ott ültünk. 
(Dr. Pósán László: Jó, ezt majd utána beszéljék meg, hogy ki volt ott! - Kucsák 
László: Én helyet foglaltam.)  

És végezetül: amikor azt mondom, hogy nem lehet visszatérni az előző 25 
évhez, azért mondom, mert a világ változik körülöttünk, mást és máshogyan kell a 
gyerekeknek tanítani, mert mindannyian tudjuk, hogy a ma óvodásai valószínű, olyan 
munkakörben fognak dolgozni, ami talán még nem is létezik. Az eredményeink 
megvoltak, de önöknek jobb rendszert kellett volna csinálni. A PIRLS- és a PISA-
eredményeket - Hoffmann Rózsa államtitkár, amikor megválasztották önöket 2010-
ben, ön jelentette be friss államtitkárként kinevezve, hogy bizony-bizony az előző 
rendszerben már a második nemzetközi méréseknek megfelelően nagyon sok 
tekintetben javultak a gyerekek, például szövegértésben. (Dr. Hoffmann Rózsa: Azon 
az egy területen!) Hogy nehéz javítani? Persze, hogy nehéz, de önök visszafordították 
száz évvel az ország kerekét. (Dr. Pósán László: Jaj, ötszázzal! - Dr. Hoffmann 
Rózsa: Jaj, Ági, kedves! Ne légy már ilyen demagóg! Borzasztó ezt hallgatni.) 
Köszönöm, elnök asszony. (Kucsák László: Katasztrófa!)  

 
ELNÖK: Van-e más képviselői hozzászólási szándék? (Jelzésre:) Vinnai Győző, 

tessék! (Dr. Pósán László: Mondjuk azt, hogy 1000 év, 1500 év!) 
 
DR. VINNAI GYŐZŐ (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök asszony. Igyekszem 

röviden megfogalmazni, de amit Kunhalmi Ágnes a szakképzésről mondott meg a 
lemorzsolódásról, az tényszerűen nem felel meg a valóságnak. Figyelemébe ajánlom a 
képviselő asszonynak az Eurostat 2015. áprilisi mérését (Kunhalmi Ágnes: 
Ismerem.), amely azt mutatja, hogy 2014-ben a korai iskolaelhagyás, a lemorzsolódás 
aránya 11,4 százalékra csökkent Magyarországon. Az előző évben volt egy pici 
emelkedés, és nem is akarom kiragadni ezt az egy számot, mert az oktatásban, azt 
hiszem, itt az előttem szólók mondták, egy-két évet nehéz kiragadni, tehát egy 
hosszabb időkeretben kell vizsgálni azt, hogy tudtunk-e érdemben akár a 
készségfejlesztésen, akár a korai iskolaelhagyáson, akár a lemorzsolódáson 
változtatni.  

A szakképzési rendszer átalakításáról mondta, hogy itt ilyen, nem akarom azt 
mondani, analfabétákat vagy hiányos műveltségű szakembereket képzünk. 
(Kunhalmi Ágnes: Közmunkásokat!) Pontosan azért módosítottuk a szakképzési 
törvényt, és azért változtattunk azon, hogy olyan szakmákat tanuljanak - én így 
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szoktam megfogalmazni, és nemcsak a hiányszakmákról van szó -, amelyek a 
munkaerőpiacon megjelenhetnek, és olyan kompetenciákkal, szakképzési tudással 
rendelkezzenek, hogy sikeres felnőttek lehessenek. Tehát lehet valaki jó mesterember, 
és ha rosszul dönt az első szakma kiválasztásánál vagy megválasztásánál, akkor 
lehetőség van ingyenesen - ingyenesen, ez is talán fontos - 25 éves korig a nappali 
rendszerű képzésben egy második szakmát elsajátítani. Vagy akár a szakképzési Híd-
program, amelyet nagyon kevesen ismernek, lehetővé teszi, hogy általános iskolai 
végzettséget vagy részszakképesítést szerezzen valaki. Tehát én azt gondolom, ezekre 
is rá kell irányítani a figyelmet, mert ezek az oktatási rendszer egészében biztató 
jelenségek, ha szabad így fogalmazni. 

És valamit még, mert elszaladt az idő, csak egy tömör mondat, figyelve itt a 
vitát. Persze mi politikusok vagyunk, parlamenti képviselők vagyunk (Kunhalmi 
Ágnes: Köszönöm.), de ha javítani akarunk az oktatási rendszeren, ami egy összetett, 
bonyolult folyamat, és a köznevelési kerekasztal tematizálta, felosztotta, 
munkacsoportokat hozott létre, hogy a különböző részterületeken hogyan lehet ezen 
változtatni, akkor nekem a fülemben cseng az, amikor az első köznevelési kerekasztal 
után eljött ide az államtitkár úr, meg talán itt volt a Herman Ottó Gimnázium 
igazgatója meg a közalkalmazotti tanács elnöke, tehát Madarász úr és Pilz úr is, és azt 
mondta az igazgató úr, hogy elégedett az első üléssel, hiszen ők azért indították el ezt 
a tiltakozást - nevezzük tiltakozásnak, ki merem mondani -, mert javítani szeretnének 
az oktatási rendszeren, és most azt látja, hogy adott keretek között tárgyalással ebbe 
az irányba mozdultunk el, és szakmai keretek között folyik a vita.  

Na most, amikor önök elhatárolódtak az igazgató úrtól, mert a másnapi 
hírekben csak a magánvéleményét mondta, egyből kiderült számomra, és szerintem 
nem vagyok egyedül, kilógott a lóláb, hogy itt most politikai követelésekkel fognak 
előállni. Én politikus vagyok, ugyanez történt március 15-én is, zárójel bezárva. 

Tehát én azt szeretném mondani, és úgy látom legalábbis a magyar társadalom 
hozzáállásán, bár ezt most közvélemény-kutatások is alátámasztják, hogy a többség a 
tárgyalások híve, és elismerjük azt, hogy ami rosszul működik, azon javítani kell, a 
hibákat ki kell javítani. Az egy értelmes vita lehet, hogy mit tanítunk, hogyan 
tanítunk, milyen a XXI. századi Magyarország oktatási rendszere, hiszen az oktatás 
teszi lehetővé, hogy a gyerekeink sikeres felnőttekké váljanak, mert azokat a 
képességeket, tudásokat, használható tudást, versenyképest tudást, sok mindent 
elmondunk, ott szerzik meg, és természetesen az iskola egyik legfontosabb feladata, 
hogy a családokból hozott hátrányokat is csökkentse. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Van-e más képviselői hozzászólási szándék? (Nem érkezik jelzés.) Ha 

nincsen, akkor én is hozzászólnék a vita végén, kivárva soromat. Először a tüntetés 
vagy nem tüntetés kérdéskörével kezdeném. Úgy gondolom, hogy a megoldáshoz 
hozzájárulnak a tüntetések. Úgy gondolom, hogy a kerekasztal nem jött volna létre, 
hogyha nincsenek ezek a politikai eszközöket is igénybe vevő tiltakozások. A 
köznevelési kerekasztal nem azért jött létre, mert a kormányzat saját magától úgy 
gondolta, hogy erre szükség van. Hogyha úgy gondolták volna, hogy erre szükség van, 
akkor 2010-ben, amikor átvették a kormányzást, akkor létrehozták volna. Nem ez 
történt, hanem az történt, hogy elindult, igen, a Herman Ottó Gimnáziumból a nyílt 
levél, ehhez csatlakoztak az intézmények, ehhez csatlakoztak magánszemélyek, majd 
miután politikai síkra terelődött ezzel az ügy, ezt követően adott politikai válasz volt 
magának a köznevelési kerekasztalnak a létrehozása. Napokkal azután jelentette be 
Balog Zoltán miniszter úr, hogy létrehozzák a felsőoktatási kerekasztal mintájára a 
köznevelési kerekasztalt, hogy bejelentették ezek a civilek, hogy igen, országos 
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tiltakozó mozgalmat kezdeményeznek. Igen, tehát ahhoz, hogy megoldás szülessen, 
mivel politikusok hozzák a döntéseket, hozzák a törvényeket, politikai eszközökhöz 
kellett folyamodni. Az már más kérdés, ahogy Balog Zoltán mondta, hogy túltolták a 
biciklit, szerintem Pukli István is egy kicsit túltolta a biciklit, a politikai mezőben is 
túl lehet tolni a biciklit. De azt meg ne vitassuk el és ne próbáljuk meg letagadni, hogy 
azért adnak szakmai válaszokat is, mert politikai dimenzióba került az egész kérdés.  

Több mint egy éve bizottsági elnökként meghívtam Horváth Pétert, a Nemzeti 
Pedagógus Kar elnökét, hogy tájékozódjak arról, hogy mi újság a karral, mivel 
foglalkoznak, milyen szakmai felvetéseik vannak. Több mint egy éve elnök úr 
elmondta nekem, hogy a nyugdíjas pedagógusok továbbfoglalkoztatása egy probléma, 
hogy erről tárgyalnak ők Czunyiné államtitkár asszonnyal. Semmi nem történt. 
Beadtam egy szóbeli kérdést ez ügyben. Rétvári Bence majdnem lehülyézett engem, 
merthogy ennek megvan egyébként a törvényi háttere, és hogy ez nem is probléma 
valójában, csak az az intézményvezető, aki nem értelmezi jól a törvényt vagy nem 
tudja jól alkalmazni, ennek a hibája gyakorlatilag. És most, amikor megvan ez a 
kerekasztal, mert politikai nyomásra létrejött, mert politikai síkra terelődött az ügy, 
ezért most már valószínűleg ez az ügy is meg fog oldódni. Tehát igen, önmagában a 
politikai nyomásgyakorlás eszköze, a tüntetés ilyen módon hozzájárul ahhoz, hogy a 
szakmai megoldások is megszülessenek. Hogyha valakinek csak az a célja, hogy 
önmagáért ilyen l’art pour l’art tüntessen és polarizálja az egész dimenziót, azzal nem 
értek egyet, és azzal sem értek egyet, hogy olyan eszközökhöz kelljen folyamodni, 
amelyek akár nem példamutatók a gyerekek előtt, de azt elvitatni, hogy a kormányzat 
azért reagált erre az egész helyzetre, mert ez a politikai dimenziója megjelent, azért, 
úgy gondolom, az rendkívül hiteltelen. 

Tüntetés, ne tüntetés után akkor lássuk, hogy KLIK vagy nem KLIK. Az, hogy 
most Rétvári Bence bejelenti azt, hogy megszűnik a KLIK, ezzel igazából még semmit 
nem mondott. Ez jelentheti azt, hogy fennmarad minden fenntartói szinten úgy, 
ahogy most van, csak, mondjuk, hatáskör-átcsoportosítás lesz. És kérdezem 
államtitkár urat, hogy mit jelent ez a mondat, hogy megszűnik a KLIK. Azt jelenti, 
hogy a döntési kompetenciák, amelyek eddig, mondjuk, megyéknél vagy országos 
központban voltak, azok lejjebb kerülnek, tankerületi szintre, iskolaigazgatói szintre, 
intézményi szintre? Mert ezt is jelentheti az, hogy megszűnik a KLIK, de szerintem 
hosszú távon ez sem fog megoldáshoz vezetni. 

Fenntartás kérdésében. Hogyha a nem állami szférát most kivesszük a 
kalapból, tehát az egyházi és magániskolákról nem beszélünk, akkor adódik a kérdés, 
hogy az állam versus önkormányzat viszonyában mi a jó döntés. Önök, az a kérdésem, 
hogy továbbra is úgy gondolják-e, hogy minden iskolának az állami fenntartás a 
legjobb. Mert ha így gondolják, akkor szerintem teljesen mindegy, hogy most KLIK 
van vagy nem KLIK van, hogy tankerületi szinten döntünk vagy megyei szinten 
döntünk, vagy az intézményvezetőnek milyen hatásköre van, nem teljesen mindegy, 
de hosszú távon ez a rendszer nem azért nem működik, mert operatíve nem jut el a 
kréta az iskolába, ez is probléma nyilván, de ha hosszú távon tekintünk az alapvető 
kérdésre, a társadalmi mobilitás megteremtésére és arra, hogy minden iskola olyan 
fenntartásban legyen, ahol az a legjobban működik, akkor szerintem nem jó válasz és 
nem minden iskola esetében jó válasz az, hogy az állami fenntartás neki a legjobb. 
Tehát azt is kérdezem államtitkár úrtól, hogy önök el tudják-e képzelni azt, hogy van 
olyan iskola, amelyik önkormányzati fenntartásban működne a legjobban. Ha önök 
erre nemet mondanak, mert az állami fenntartás a legjobb, az egy világos dolog, csak 
akkor szerintem, az én értelmezésem szerint a KLIK nem szűnik meg. Hogyha viszont 
azt mondják, hogy van olyan iskola, amelyik önkormányzati fenntartásban tudna a 
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legjobban működni, és ennek a lehetőségét megnyitják, akkor szűnik meg a KLIK. 
Tehát az, hogy Rétvári Bence ezt bejelenti, ez önmagában még semmit nem jelent. 
Nem az a kérdés, hogy ezt most KLIK-nek hívjuk vagy nem KLIK-nek hívjuk, hanem 
az a kérdés, hogy megnyitják-e a lehetőségét annak, hogy az önkormányzatok újra 
fenntartóként meg tudjanak jelenni a közoktatásban. 

Tananyagcsökkentés, amit szintén Rétvári Bence is bejelentett, illetve 
államtitkár úr is beszélt erről. Nemcsak arról van szó, hogy a NAT-ban megjelent 
lexikális tanagyag mennyisége sok a gyerekekre, hanem az is egy kérdés, hogy a 
központilag előírt tananyag aránya milyen legyen az iskolákban. Ugye a 90 százalék a 
10 százalékhoz aránylik jelenleg. És azt is kérdezném államtitkár úrtól, hogy van-e 
arra törekvés, hogy ezt az arányt is csökkentsék. Mert ez is egy túl merev, rugalmatlan 
rendszert jelent, ez is probléma, hogy a NAT központilag előírt aránya túl nagy az 
iskolákban.  

Az első köznevelési kerekasztalt követően államtitkár úr azt mondta, hogy egy 
olyan döntés született, hogy még ebben a félévben kapnak bankkártyát maguk az 
intézmények, amelyekkel önállóan intézhetik az iskolai javításokat, beszerzéseket, 
erre sor kerül-e még ebben a félévben, vagy ennek a bevezetése is szeptembertől fog 
megvalósulni? 

Illetve, ami szintén a köznevelési kerekasztallal kapcsolatos, Rétvári Bencének 
egy nyilatkozata, amit tegnap tett. A versenyképes tudás megszerzésével kapcsolatban 
mondta el az államtitkár, miszerint azzal büszkélkedett, hogy egy számítógépre hány 
gyermek jut. Magyarországon egy számítógépre 2,2 gyermek jut, míg az OECD-átlag 
5,5, tehát hogy ebben mennyivel fölötte vagyunk az OECD-átlagnak. Arra szeretném 
felhívni államtitkár úr figyelmét, hogy múlt héten két olyan iskolában is jártam, ahol 
20 számítógépes, felszerelt, interaktív táblás informatikai terem volt, de egyébként a 
vakolat meg omlott. Tehát a pályázati rendszernek meg a források elosztásának a 
problémái megmutatkoznak az ilyen elképesztő visszás helyzetekben, és arra 
szeretném felhívni a figyelmet, illetve a kerekasztal-tárgyalásoknak is szerintem 
nagyon fontos része kellene hogy legyen, hogyan tudjuk azokat a valódi akár 
infrastrukturális igényeket felmérni az iskolák részéről, amelyekre tudnánk ezeket a 
forrásokat elkölteni, mert ennek így nem sok értelme van, hogy ennél sokkal 
alapvetőbb szükségletek nincsenek biztosítva az iskolák számára, de a számítógépeket 
sikerül eljutatni. Önmagában ettől nem lesz versenyképesebb maga az iskola.  

Ennyit szerettem volna elmondani. Hogyha más képviselői hozzászólási 
szándék nincs… (Nem érkezik jelzés.) …, akkor államtitkár úrnak adjuk meg a 
lehetőséget a válaszadásra. Parancsoljon! 

Dr. Palkovics László államtitkár (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma) válaszai 

DR. PALKOVICS LÁSZLÓ államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 
Köszönöm szépen. Nagyon sok kérdést kaptam, és most, miután az elnök asszony várt 
a legtöbbet a kérdéseivel, ezért most neki válaszolnék először, és utána egy sor 
kérdést, azt gondolom, tisztázni tudunk.  

Az első kérdés, hogy tüntetés vagy nem tüntetés, mi a tüntetés szerepe. Én ezt 
nem akarnám értékelni, én azt hiszem, hogy itt két különböző ügyről beszélünk. Az, 
hogy a tüntetés katalizált valamit, de végső soron a megoldást nem a tüntetésen lehet 
megtalálni, hanem szakmai egyeztetéseken, azt gondolom, hogy ebben egyetértünk, 
és erről többet nem célszerű beszélni. Felolvasnék két követelést, csak azért, hogy 
legyen egy példánk. Az egyik pont úgy hangzik, hogy a gyermekek, tanulók érdekei a 
legfontosabbak a tartalmi szabályozás és az óraszámok kialakításakor. Szükséges a 
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nemzeti alaptanterv és a kerettantervek átfogó felülvizsgálata, a megtanítandó 
lexikális tananyag érezhető csökkentése, az alapkészség-fejlesztés - az 
intézménytípusok sajátosságainak figyelembevételével, különösen az általános iskola 
alsó tagozatában történő - erősítése. Kiemelt cél, hogy a diákok számára a tanulás 
teljesítésre sarkalló, hasznos és élményszerű legyen. Erősíteni kell a modern 
pedagógiai módszerek, eszközök alkalmazását, és biztosítani kell az egyéni tanulói 
utakat. A koncepció elfogadásának a határideje 2016. december 31., az új NAT 
elfogadásának a határideje pedig 2017. december 31. Ez az egyik a sok pont közül, 
amit kívülről kaptunk. Van egy másik pont, a harmadik pont: csökkenteni kell a 
tanulói terheket. Az egyiket egy szakszervezet írta le, a másikat pedig egy 
szakembereket tartalmazó valaki. Nem tudom, esetleg akarunk-e szavazni, hogy 
melyiket ki írta.  

 
ELNÖK: Nem. 
 
DR. PALKOVICS LÁSZLÓ államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Az elsőt írta egy szakszervezet, akinek egyébként ez valószínűleg nem feladata, mégis 
úgy gondolta, hogy az a felelősség, amivel egyébként ő a dolog iránt megjelenik, 
megéri azt, hogy ezt leírja. A másikat pedig az alternatív kerekasztal, a tizenkét 
pontnak az egyik pontja. Ezt most nem is ezért olvastam fel, csak azért olvastam fel, 
hogy az egyiket jól lehet kommunikálni az utcán, a másikkal meg lehet valamit 
kezdeni, és azt hiszem, egyébként ezzel érdemes foglalkozni. Azt nem lehet állítani 
egyik szereplőről se, hogy a kormány nagy barátja lenne, tehát nem hiszem, hogy ez 
lenne az indoka ennek a dolognak. 

Tehát megvan a tüntetésnek is a szerepe, és megvan a szerepe a szakmai 
egyeztetésnek is. Az, hogy egyébként - és ez itt több helyen felmerült kérdésként, az 
elnök asszony is említette - ennek a következményeit, mondjuk, ezt a 30-ára tervezett 
munkabeszüntetést hogyan kezeljük, azt hiszem, megint egy felelősségi kérdés. Itt 
ebben a szakszervezetek, azt hiszem, eléggé egyértelműsítik az álláspontjukat, 
sztrájkolni az sztrájkolhat, aki a törvény szerint sztrájkolhat. Egyébként a 
pedagógusoknak minden joga megvan ahhoz, hogy sztrájkoljanak, azt gondolom, a 
lehetőségeik is. Itt az a kérdés, hogy hogyan kezelünk, mondjuk, ilyen esetekben 
olyanokat, mint a minimális szolgáltatás, mi történik a gyerekekkel, ha a pedagógus 
kimegy az utcára, mi történik, ki lesz azért a felelős, ha, mondjuk, ez idő alatt valami 
baleset történik. Tehát ezek olyan kérdések, amelyekkel nagyon óvatosan kell bánni, 
és én azt hiszem, ebben a szakszervezetek nagyon bölcsen állást foglaltak. 

KLIK vagy nem KLIK? Itt több helyen felmerült a kérdés, hogy mit mondtam 
én és mit mondott Rétvári Bence államtitkár úr. A következő van: amikor én erről 
beszéltem, és ez kapott némi sajtóvisszhangot, az hangzott el, hogy az állami 
fenntartás továbbra is feltétel. Ez nem a KLIK létét vagy a KLIK nem létét jelentette, 
ez azt jelenti, hogy az állami fenntartást továbbra is komolyan gondoljuk, és ezt 
nagyon sokan gondolják egyébként komolyan.  

A KLIK megszűnését lehet sokféleképpen értelmezni. Azt gondolom, ha a 
KLIK-et úgy alakítjuk át, hogy azokat a célokat egyébként - és ezek a mai anyagok 
szintén megtalálhatóak a kormany.hu-n, tehát oda felkerül minden. (Szabó Szabolcs: 
Továbbra se találom. - Derültség. - Dr. Vinnai Győző: Informatika!)  

 
ELNÖK: Majd átküldöm.  
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DR. PALKOVICS LÁSZLÓ államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 
Tehát megtalálhatók egyébként, olyannyira megtalálhatók, hogy minden kerekasztal 
után az Oktatási Hivatalon keresztül minden iskolának az igazgatója, tehát nem a 
tankerület igazgatója, hanem minden iskolaigazgató megkapja a teljes anyagot, 
részben egy összefoglalót, részben az ott elhangzott prezentációkat, tehát abszolút 
nyilvános minden információ. A KLIK megszűnése azt jelenti, hogy nem működik 
ilyen módon, hanem egy más állami fenntartói hálózat fog létrejönni, amely azokat az 
elveket, amelyeket egyébként a kerekasztal megszavazott, illetve a kerekasztal 
létrehozott, fogja teljesíteni.  

A képviselő úr kérdésére, hogy mennyire veszi a kormány komolyan a 
kerekasztalt: abszolút komolyan veszi. Tehát itt nem azt mondtuk, hogy - azt, hogy a 
KLIK megszűnik ebben a formában, kezdettől fogva kommunikáltuk, a kerekasztal 
első ülése után, és egy másik formában fog működni, egy más szervezeti formában, 
aminek az alapelveit pont a kerekasztal fenntartói munkacsoportja dolgozza ki. 
Nagyon szívesen odaadom ezeket az elveket, de ezek szerint szintén elérhetők.  

És ez válasz is arra, hogy az állami fenntartást hogyan gondoljuk. Úgy 
gondolom, az állami fenntartás továbbra is jó döntés volt. Hogy ennek a szervezeti 
formája, állami fenntartóhálózata hogyan működik, abban meg egyetértünk: annak 
jól kell működni egy sor olyan jellemzővel, aminek a kidolgozása most folyik. Azért 
nem akarnék erről részletesen beszélni, mert erre vonatkozóan egy sor alternatíva 
van. Egy dolog biztos: a célok és a megvalósítási lehetőségek most készülnek el, 
hamarosan a végére érünk. Megint a kerekasztalnak van egy munkacsoportja, 
amelyik csak ezzel foglalkozik, tehát ezt nem is tudjuk, nem is akarjuk megelőlegezni, 
ez alapján kerülnek aztán kidolgozásra különböző alternatívák. 

Az önkormányzati működtetés egy kérdés, és az is egy komoly kérdés, hogy mi 
van azokkal az iskolákkal, amelyek nem állami működtetésűek. Ha megnézzük azt, 
hogy melyik iskolában van több konfliktus, akkor ott van több konfliktus, amelyik 
egyébként önkormányzati működtetésű. Tehát ha megnézzük azt, hogy ebből a 
900 intézményből, amelyik csatlakozott a Herman eredeti nyílt leveléhez, körülbelül 
800 iskola, de ebből jelentős mértékű, tehát 580-600 azon iskolák száma, amelyek 
önkormányzati működtetésűek. Ez egy olyan kérdés, amit egyébként valóban 
rendeznünk kell, mert ez így valóban nem jó. Tehát amikor arról vitatkozunk, hogy ki 
mit fizet, ez nem egy jó állapot. A rendezésnek sokfajta módja van, itt is a célt 
próbáljuk meghatározni. 

A tananyagmennyiség kérdése. Hogy mondjam, azt értjük, hogy ezt a kérdést 
meg lehet fogalmazni sokféleképpen. Én is ezt mondtam, hogy csökkentsük a 
tananyag mennyiségét, és ezek után - a tartalomfejlesztéssel foglalkozó bizottság 
elnökét Csépe Valériának hívják, szerintem a képviselő úr ismeri. Ha gondolja, 
szívesen felolvasom, de szívesen átküldöm a listát, hogy ki az, aki ebben a 
munkabizottságban részt vesz. Ő az Akadémia Közoktatási… (Dr. Hoffmann Rózsa: 
Volt főtitkárhelyettes!) Igen, volt főtitkárhelyettes, de most a Közoktatási Elnöki 
Bizottság elnöke egy ilyen sajátos kombinációban, ő az, aki ezt vezeti. Itt megjelentek 
azok, akik egyébként, azt hiszem, ehhez a dologhoz értenek, Csapó Benő neve nyilván 
szintén mond valamit. Tehát ezek a hölgyek, urak jelentek itt meg és egy sor 
pedagógus, akik gyakorló pedagógusok.  

Ide kapcsolódott a kérdés, hogy ezt nem lehet csak egyetemi meg 
kutatóintézeti emberekkel létrehozni. Nyilvánvalóan nem, hiszen akik ehhez igazán 
értenek, azok a pedagógusok, csak azért azt ne felejtsük el, hogy amikor 2012-ben a 
mostani tanterv létrejött, és ennek a lexikális tananyagtartalmát létrehoztuk, azt is 
pedagógusok hozták létre, de van egy ilyen sajátos attitűd, hogy az én részem, az én 
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tudományom nagyobb mértékben kerüljön be. Tehát nagyon fontos az, ha egy olyan, 
jövőbe mutató rendszerről beszélünk, amely meg fogja határozni a képzés tartalmát, 
szerkezetét, módszertanát, akkor azt ne csak egy oldaláról, tehát ne csak a gyakorló 
tanárok oldaláról, meg ne csak a tudósok, meg ne csak az egyetemi emberek oldaláról, 
hanem minden oldalról nézzük meg, nézzük meg, hogy mit jelent ez nemzetközi 
szinten, és akkor abból lesz egy jó megoldás.  

Aztán akkor azok a kérdések, hogy 90-10 százalék. Azt hiszem, abban 
egyetértünk - most már értem, hogyan lehet ezt egyáltalán megfogalmazni, mit jelent 
ez, tehát hogy most a 10 százalékát nem tanítom meg. Ha ez 70-30, azt is nehéz 
érteni. Ha ez úgy vetődik fel, hogy van egy minimális és mindenki által elsajátított 
tartalom, de egyébként a maradék időt a pedagógus úgy fogja felhasználni, hogy 
mérhető kimenetet, valamilyen kompetencia-, tudáskimenetet vissza tud csatolni, 
akkor szerintem ez teljesen rendben van, de ezt úgy önmagában így nem lehet 
kezelni. Mondhatom azt, hogy legyen 70-30 százalék. Hiller képviselő úrral voltunk 
egy héttel ezelőtt egy sajátos rendezvényen, azt mondta, hogy az utolsó ilyen döntés 
még az MSZMP Központi Bizottságának döntése volt, hogy 70-30 legyen. Nem 
tudom, ez pontosan mit jelent. (Kunhalmi Ágnes: Akkor modernebb volt!) Lehet, 
hogy akkor már modernebb volt. Az egy jó beszélgetés volt egyébként, aztán miután 
erről letértünk, egészen jót beszélgettünk.  

Tehát azt gondolom, nem ezen múlik, hanem hogy hogyan néz ki maga a 
tartalmi szerkezet és mit akarunk elérni. Azt akarjuk elérni, hogy a tanulók valóban 
elhiggyék azt, hogy ők meg tudnak tanulni dolgokat, utána ezt a tudást tudják 
hasznosítani, azt hiszem, ez lenne a modern pedagógia célkitűzése, és ennek 
megfelelően kell aztán valamilyen módon összeállítani az ehhez tartozó tantervet, 
kerettantervet. Én azért attól óvnék mindenkit, hogy egy megoldás mellett tegyük le a 
voksunkat, olyan megoldást kell találnunk, ami nekünk itt Magyarországon alkalmas. 
Vannak olyan országok, az ázsiai országok jelentős része, ahol a tananyagmennyiség 
sokkal nagyobb, mint ami egyébként a mi NAT-unkban szerepel, mégis a gyerekek 
szeretnek iskolában lenni, és mégis sikeresen működnek ezek a társadalmak. Meg 
vannak olyan társadalmak vagy olyan országok, mondjuk, Finnország, ahol meg 
semmi nem került meghatározásra, és azok is tudnak sikeresen működni. Tehát a 
ránk egyébként leginkább alkalmazható dolgot kell meghatározni. 

Kérdezte az elnök asszony a bankkártyát, én egy kicsit a dolgot generalizálnám. 
Kidolgoztuk annak a feltételrendszerét, hogy minden, a jelenlegi fenntartóhoz tartozó 
iskola a méretétől függően egy készpénzállománnyal rendelkezzen. Ennek megvan a 
szabályrendszere, ez legkésőbb két héten belül elérhető lesz, és ez vagy fizikailag 
készpénzt fog jelenteni, vagy pedig az említett bankkártyát. Önmagában a bankkártya 
a mögötte lévő szabályrendszer nélkül nem oldja meg a problémát, de ezt kidolgozta a 
KLIK jelenlegi vezetése, és ez néhány héten belül bevezetésre kerül, tehát megjelenik 
az ilyen típusú lehetőség az intézményeknél. 

Versenyképes tudás, számítógép, ebben egyetértünk. Itt az országban azért két 
dolgot szét kell választani: a központi régiót és a konvergenciarégiót. Nyilván a 
konvergenciarégióban jelen pillanatban egyszerűbb ügyeket kezelnünk. Ez persze 
nem jelenti azt, hogy a központi régióban lévő intézmények esetén a fenntartó 
költségvetésében ne szerepelnének olyan tételek, amelyek az infrastruktúra 
fejlesztését kell hogy szolgálják; ide tartozik például az IT-infrastruktúra, illetve 
egyáltalán az épített infrastruktúra fejlesztése, ezeknek az értékelése is most zajlik.  

Említettem, bár lehet, hogy akkor gyors voltam, hogy az egyik cél az új 
fenntartó működésében, hogy az iskola menedzsmentje, az iskola vezetése, az 
igazgató, a tantestület keretgazdálkodási joggal rendelkezzen. Ez azt jelenti, hogy ő 
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határozza meg együtt a fenntartóval azt, hogy mire van neki szüksége, 
megállapodnak, és utána ezen belül egyébként ő az, aki dönteni fog. És ezt szeretnénk 
érvényesíteni a létszámra is, tehát a pedagógus karra, a tantestületre is.  

Viszont egy kicsit belekeveredtem, akkor visszafelé megyek, hogy ne legyen 
részrehajló. Kunhalmi Ágnes egyik kérdése, hogy jobboldali oktatáskutatók, baloldali 
oktatáskutatók. Ettől óvnék egy kicsit, hogy ki milyen oldali, ha megnézzük azt, hogy 
az elmúlt időszakban mennyi pénzt költöttünk el oktatáskutatásra, mennyi céget 
alapítottunk erre, legyen ez jobboldali, baloldali: ide jutottunk, tehát ez nem volt egy 
sikeres dolog, tehát azt hiszem, hogy ezen generálisan kell majd valamit 
változtatnunk, és lényegesen hatékonyabban kell felhasználnunk azokat a forrásokat, 
amit eddig látható módon nem hatékonyan használtunk föl. Lovász elnök úr, az 
Akadémia elnöke azt mondta, hogy Magyarországon az elmúlt tizenöt évben nem volt 
értékelhető oktatáskutatás. Először nem értettem, hogy mit mond, aztán megnéztem 
a számokat és utána megértettem, valóban nem volt értékelhető oktatáskutatás, de 
nagyon sok pénzt elköltöttünk erre a területre. Úgyhogy én azt hiszem, hogy itt… 
(Kunhalmi Ágnes: De még azt sem használtuk fel, elnézést, amit…) Fölhasználtuk, 
aztán hová jutottunk vele? De szerintem ebbe most ne menjünk bele. Majd az OFI-ra 
visszatérnék egy pillanatra.  

Költségvetési kérdés Szabó Szabolcs képviselő úrtól, 38 milliárd forint. 
Technikailag ez keretelőrehozás, ami mögött egy kormánydöntés áll, hogy biztosítja 
azt a forrást, ami szükséges ahhoz, hogy a KLIK működjön júliusig, illetve utána egy 
újratervezett költségvetés, egy másik költségvetés alapján, amit a költségvetési 
törvény módosításában fogunk figyelembe venni. Tehát ezt jelenti, ez egy technika, ez 
semmi más. Mögötte kell legyen egy kötelezvény, mert a keretelőrehozásnak szabályai 
vannak, azt anélkül, hogy valamilyen döntés nincs mögötte, nem lehet megtenni, 
tehát ez indokolja ezt.  

A KLIK-dologról, azt hiszem, többet nem szeretnék beszélni.  
Az OFI kérdése, hogy mi történik az OFI-val. Ezt elmondtam, de akkor még 

egyszer. Tehát alapvetően az OFI három jól szeparálható tevékenységet végez. Az 
egyik tevékenység az a NAT-tal, kerettantervvel kapcsolatos 
menedzsmenttevékenység. Ez egy tízezer oldal fölötti dokumentumot jelent. Ezt 
valakinek kezdeményezni kell, valakinek foglalkozni kell, hogy ez megtörténjen, 
valakinek ezt menedzselni kell. Ez a tevékenység, ami a minisztériumba kerül, tehát 
az államtitkársághoz fog kerülni. 

A másik tevékenység a tankönyvkiadás. Ez egy operatív ügy. Itt azt tervezzük, 
hogy ez a KELLO részévé válik. 

A harmadik, ami a legnagyobb tevékenysége az OFI-nak, ez ténylegesen a 
tartalomfejlesztés, a kutatás, ez pedig egy egyetemhez kerülne, olyan módon - 
elfogadva egyébként bizonyos szempontból azt, hogy az egyetemek, miután gyakorlati 
tapasztalatuk, bár azért óvatosan bánnék ezzel, mert azok az egyetemeink, amelyek 
gyakorló iskolákkal rendelkeznek, ahogy ezt Pósán képviselő úr említette, ott azért 
elég sok tapasztalatuk van az operatív tanításról is, és ezek az iskolák az ő 
fenntartásukban vannak, nagyon helyesen egyébként, de óhatatlanul az fontos, hogy 
megjelenjen ez a fajta tudás is. Tehát ezért ez egy egyetemhez fog kerülni, ennek az 
egyetemnek egy szervezeti egysége lesz, de olyan szervezeti egysége, ami profitál 
abból, hogy együtt tud működni az egyetemmel, mert vannak különböző szinergikus 
lehetőségek, egyetemi fenntartásban működik… (Kunhalmi Ágnes: Közszolgálati?) 
Tessék? (Kunhalmi Ágnes: Melyik egyetemhez?) Ezen még egyelőre dolgozunk, itt 
több opció van, de nyilván egy pedagógusképzéssel foglalkozó egyetem keretébe 
kerülne. Részben budapesti, részben meg nem budapesti helyszínen. Mindenesetre az 
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OFI ellát olyan funkciókat, ami tipikusan nem egy egyetemi funkció, azért ilyen 
értelemben kitalálnánk arra megoldást, hogy a szenátusnak minden döntése ne 
vonatkozzon rá, mert állami funkciót lát el. Tehát az nem lenne jó, hogyha a szenátus 
egy döntésével azt mondaná, hogy mostantól megszüntetem ezt a dolgot. Tehát ilyen 
értelemben garantálni szeretnénk - a lehetőségek javítása mellett - az OFI-nak a 
hosszú távú működését.  

Még annyi, hogy szakképzési rendszerrel kapcsolatosan Kunhalmi képviselő 
asszony említette, hogy ez a rendszer így nem működik. Az előbb említettem, hogy 
Hiller képviselő úrral - nem illik erre hivatkozni, most nincs itt, de miután pozitív a 
dolog, azt gondolom, hogy lehet - voltunk egy vállalatvezetők által szervezett 
találkozón, ahol ő elmondta ugyanezt, hogy ez a szakképzési rendszer nem jó így. Az 
ott lévő két vállalatvezető azt mondta, hogy bocsánat, de ez nem így van. Tehát az a 
fajta képzés, ami itt most kialakult, ami kialakul, abszolút megfelel az ő igényeiknek. 
És egy dolgot ne felejtsünk el - itt a közismereti tantárgyak alacsony vagy vélten 
alacsony szintjére vonatkozott -, hogy vállalati környezetben ezeket a szakembereket 
ugyanúgy képzik, és azt mondták, hogy az elmúlt időszaknak ez volt az egyik legjobb 
döntése, hogy ilyen fókusszal létrejött a szakképzési rendszer. Úgyhogy én javasolnám 
itt gyakorló vállalatvezetők megkérdezését, többek között a Deutsche Industrie- und 
Handelskammer bizonyos tagjai is ott voltak és ők ugyanazt mondták. Tehát én azt 
hiszem, hogy ezt tisztázni kell. (Kunhalmi Ágnes: Olcsó munkaerőnek jó, persze.) Ők 
nem az olcsóságát emelték ki a munkaerőnek, ezek itt lévő cégek, hanem azt, hogy 
van ilyenfajta munkaerő, és egyébként alkalmas arra a feladatra és egyre inkább 
alkalmas arra, amit ők elvárnak tőle. És itt nem olyan cégekről beszéltünk, ahol ez a 
fajta munkaerő, mondjuk, egy nagyon egyszerű munkafolyamatot kell hogy 
leképezzen, hanem olyat, ahol bonyolult, el kell tudni olvasni a dokumentációt, meg 
kell tudni érteni egy komoly gép dolgait, amire egyébként azt mondták, hogy az 
elmúlt időszaknak ezek voltak a legjobb döntései. Úgyhogy meg kell kérdezni 
vállalatvezetőket, hogy ezt hogyan gondolják. 

Sztrájkolhatnak-e a pedagógusok, képviselő úr kérdése volt. Igen, azt 
gondolom, hogy sztrájkolhatnak, sőt nagyon helyes, hogyha sztrájkolnak, ha 
egyébként ez dolgokat előrevisz. Ennek ellenére, én azt hiszem, abban egyetértünk, 
hogy a meglévő kereteken belül is felelőtlenség lenne olyan sztrájkra buzdítani bárkit 
vagy olyan tevékenységre buzdítani, ami egyébként a gyerekek érdekeinek a 
sérelmével járhat. Itt az a kérdés, hogy milyen következményei lesznek a dolognak. 
Először várjuk meg, hogy mi fog történni, mert azt hiszem, hogy ebben elég nagy a 
zavar. A sajtóból tájékozódunk mindannyian, mert ez konkrétan nem hangzott el, 
hogy mit is jelent ez a „ne menjünk be dolgozni, és menjünk ki”. Hogy ez hogy fog 
kinézni, azt majd meglátjuk, én azt hiszem, hogy itt mindenki bölcsen fog ehhez a 
kérdéshez viszonyulni, a fenntartó is meg, én azt hiszem, hogy a pedagógusok meg a 
szakszervezetek is, mint ahogy az látszik is. 

A kerekasztal-tárgyalásokat megnehezítik-e ezek? Én azt hiszem, hogy nem. 
Tehát ha azt nézzük, hogy a múlt héten a pedagógus-szakszervezettel tíz órán 
keresztül tárgyaltunk az ő 25 pontos listájukról, ahogy ezt elnök asszony is 
nyilatkozta, hogy minden vesszőért meg kellett küzdeni velem - többen voltunk ott, de 
mi úgy hívjuk ezt -, ez valóban egy jó tárgyalás volt, én azt hiszem, hogy nem 
nehezítette ezt igazán az, hogy mellette zajlanak különböző akár politikai, akár 
szakszervezeti irányultságú egyéb tevékenységek, ugyanis a lényeg az, hogy mit 
akarunk elérni, a lényeg abban a 25 pontban volt, amiből éppen egyet idéztem. Azt 
gondolom, hogy nagyon jól haladtunk előre, ennek a részleteiről csak azért nem 
szeretnék beszélni, bár a kerekasztalt tájékoztattuk.  
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Farkas képviselő úr kérdése, hogy mennyire vesszük komolyan. Annyira 
komolyan vesszük, hogy egyértelműen kommunikáltuk a pedagógus-szakszervezettel, 
hogy addig a kormány nem kíván velük megállapodni, amíg azokat a pontokat, 
amelyek a köznevelési kerekasztal ügykörébe tartoznak, a kerekasztal nem fogadta el, 
utána lehet majd szó megállapodásról. De hogy mik ezek a pontok, erről most nem 
beszélnék, mert ez volt a megállapodás a pedagógus-szakszervezettel. Tehát ennyire 
komolyan vesszük a kerekasztal tevékenységét.  

És a végén Hoffmann képviselő asszony. A nyugdíjas pedagógus esetében ezzel 
egyetértünk. Ezt limitálnánk egyébként időben, tehát hogy valóban az a fajta 
gyakorlati tudás ne kopjon el, ami például a minősítési rendszerben való részvételt 
jelenti. Nyilvánvalóan, mondjuk, az érettségi bizottságban vagy 
tankönyvfejlesztésben, a tankönyvírásban ez azért ennyire nem fontos, de vannak 
területek, ahol fontos. Tehát ezt időben mindenképpen limitálnánk.  

A fenntartó átalakításánál, azt hiszem, hogy egy szempont van, az alkalmasság. 
Tehát ha valaki alkalmas az adott feladat ellátására, akkor függetlenül attól, hogy 
előtte mit tett, akkor nyilván számítunk rá ezentúl is.  

Az OFI-ról beszéltem.  
A köznevelési rendszer átalakítása egy nagyon fontos elem, ahol valóban 

követtünk el több hibát. Itt zajlik egy nagy rendszerátalakítás, de ennek az 
érdekeltekkel való kommunikációja, legyen ez a tankerület, legyenek ezek az iskolák - 
és azt gondolom, itt az iskolák a fontosak -, az valóban kívánnivalót hagy maga után. 
Tehát ezen a rendszeren mindenképpen módosítani kell. Minden eszköz egyébként a 
fenntartó kezében van, hogy ezt a kommunikációt kétirányúvá tegye. Erre voltak 
nagyon jó példák, itt említése került, gyakorlatilag egy hét alatt sikerült megszervezni, 
hogy minden tankerületben körülbelül kétezer iskolának a képviselőit, pedagógusokat 
megkérdeztünk, jött majdnem ötezer pont, ezeket rendszereztük, és azóta is ez a 
kommunikáció, a kerekasztal eredményei direktben megjelennek az 
iskolaigazgatóknál. És azt gondolom, hogy a kollégáim a minisztériumban elég 
intenzíven vesznek részt sokfajta fórumon, ahol tudunk módot teremteni arra, hogy 
beszéljünk a tanárokkal, beszéljünk a fenntartó képviselőivel, hogy ezeket a 
kommunikációs kérdéseket tudjuk rendezni. Én azt hiszem, hogy magának a KLIK-
nek, a mostani KLIK-nek, ami most még működik, tehát nem szüntettük meg, július 
1-jétől jön létre egy másik szervezet, ami automatikusan ennek a megszűnését jelenti, 
de ennek is látszik a kommunikációja javulása az elmúlt időszakban.  

Azt gondolom, talán minden kérdésre válaszoltam. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen államtitkár úrnak a válaszokat is, illetve hogy 

rendelkezésünkre állt, és jó munkát kívánunk!  
Ezzel az 1. napirendi pontot lezárom. 

Tájékoztató az Oktatási Hivatal tevékenységéről, működésének 
tapasztalatairól, valamint a 2016. évi érettségi vizsgák 
előkészületeiről 

2. napirendi pontunk tájékoztató az Oktatási Hivatal tevékenységéről, 
működésének tapasztalatairól, valamint a 2016. évi érettségi vizsgák előkészületeiről. 
Az előadóink pedig dr. Maruzsa Zoltán, az Oktatási Hivatal elnöke és Brassói Sándor, 
az Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettese. Köszöntöm önöket is a bizottság 
ülésén. Amennyiben a technikai feltételek rendelkezésre állnak, megadnám a szót az 
elnök úrnak, hogy tájékoztasson minket az előbb felsoroltakról. Parancsoljon! (Dr. 
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Palkovics László és munkatársai távoznak az ülésről. - Dr. Pósán László, Ritter Imre 
távozik az ülésről. ) 

Dr. Maruzsa Zoltán elnök (Oktatási Hivatal) bevezetője 

DR. MARUZSA ZOLTÁN elnök (Oktatási Hivatal): (Tájékoztatója 
megtartásához kivetítőt használ. - A kivetítő beüzemelése miatt rövid technikai 
szünet.) Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Bizottság! Fel volt adva számunkra a lecke, 
hiszen ha jól tudom, Kaposi úr is járt itt az OFI részéről, egy prezentációval készült, 
így mi se akartunk ettől elmaradni, és egy kis vetítéssel is készültünk, elhagyva a 
komolyabb dizájnelemeket tényleg az informatív adatközlésre koncentrálva. Ez elő is 
volt készítve, és már ment, amikor az államtitkár úr érkezett. (Dunai Mónika: Az még 
az albizottság ülésén…) Amíg az élet lehelése ebbe megtörténik, addig talán néhány 
dologban, ami vetítést annyira nem igényel, előre tudunk haladni.  

Talán méltatlan lenne, ha egy kis történeti bevezetést ne tennénk az elejére. Az 
Oktatási Hivatal jogelődje az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont volt, 
ami a 105/1999. kormányrendelettel jött létre, és a feladatprofilja elsősorban az 
érettségi vizsgák szervezése, a szakértői névjegyzék vezetése, a kompetenciamérés 
volt, és regionális igazgatóságokkal is rendelkezett. 2006-ban került sor egy jelentős 
feladatbővülésre, amikor a tanügyigazgatási, hatósági ellenőrzési feladatok kerültek 
az akkor már Oktatási Hivatalra átnevezett háttérintézményhez. A tankönyvvé 
nyilvánítás, illetve a pedagógus-továbbképzés, az akkreditáció is ekkor jelent meg, 
illetve egyéb oktatási területeken a nyelvvizsgarendszerek és -központok 
akkreditációja, az ekvivalenciaügyek, az oklevelek elismerésével kapcsolatos ügyek 
ekkor jelentek meg, illetve szintén 2006-ban kapta meg az Oktatási Hivatal 
feladatként a felsőoktatási feladatait, elsősorban valóban az elsőfokú hatósági 
szerepköröket, tehát a szakindítási, intézményalapítási ügyek jelentek meg ekkor a 
hivatalban. (Kunhalmi Ágnes távozik az ülésről.)  

2010-ben volt egy újabb változás, amikor a regionális lábai az Oktatási 
Hivatalnak, a regionális igazgatóságai megszűntek, és ezeket a köznevelési hatósági és 
vizsgaszervezési feladatokat átvette a kormányhivatal, tehát gyakorlatilag a szervezet 
budapesti törzshivatala, ha úgy teszik, megmaradt. 

2014 végén került sor vagy születtek olyan döntések törvényi szinten, amelyek 
az újabb átalakítás irányait kijelölték, és ennek megfelelően 2015 folyamán, 
mondhatjuk azt, számos feladat került át az Oktatási Hivatalhoz. Ezt nagyjából ezzel 
az ábrával tudjuk szemléltetni. Egyrészt a KLIK-ből átkerültek azok a pedagógiai 
szakmai szolgáltatások, amelyek korábban ott voltak ellátva; ez részben a pedagógiai 
intézetek, részben ezek vagy valami hasonló kompetenciával rendelkező szakemberek 
átvételét jelentette. Az OFI-ból átkerült a pedagógiai szakmai szolgáltatások teljes 
körének országos ellátása, koordinációja, a szaktanácsadói névjegyzék vezetése, a 
tantárgygondozói feladatok országos és helyi szervezése, a nemzetiségi köznevelési 
feladatok és a közösségi szolgálat.  

Döntés született arról 2015 nyarán, hogy az Educatio Nonprofit Kft. 
megszüntetésre kerül december 31-ével, ez gyakorlatilag az ágazati informatikának a 
hivatalba való teljes visszaszervezését jelentette. Ezzel gyakorlatilag a szakmai 
feladatok mögött lévő adatbázisok, hátterek visszaépítése volt a döntés tárgya, illetve 
a kormányhivataloktól is vett át az Oktatási Hivatal feladatokat, vagy mondhatjuk 
úgy, hogy visszavett talán. A pedagógusok minősítésével kapcsolatos feladat, 
mondjuk, egy új feladat volt természetesen, és az országos tanulmányi versenyek 
szervezésének támogatása, illetve az országos mérések szervezésének támogatása. 
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Tehát azt mondhatjuk, ha egy kicsit ebbe az időkontextusba helyezzük, hogy 
1999, 2006 és végül is 2015 az, ami viszonylag nagy átalakítási év volt a hivatal 
életében, és 2015 jelentős feladatbővülést hozott. Úgyhogy gyakorlatilag mondhatjuk 
azt is, hogy az OH számára az, ami egy kicsit a köztudatban él, hogy ez az a hivatal, 
ahol vezetik a nyilvántartásokat meg kezelik a hallgatói adatokat, azért ma ennél jóval 
több és jóval összetettebb feladatkört jelent. 

A köznevelési területre térhetünk rá. Szakmailag két területe van azért az OH-
nak, felsőoktatási és köznevelési. Brassói Sándor elnökhelyettes úr az, aki a 
köznevelési területet ismertetni fogja, és át is adom neki a szót. 

Brassói Sándor elnökhelyettes (Oktatási Hivatal) tájékoztatója 

BRASSÓI SÁNDOR elnökhelyettes (Oktatási Hivatal): (Tájékoztatójához 
kivetítőt használ.) Tisztelt Bizottság! Tisztelettel köszöntöm én is a képviselő urakat, 
a vendégeket, a hölgyeket. A köznevelési terület vonatkozásában, ahogy az elnök úr is 
említette, az 1999-es OKÉV-indítással alapvetően egy köznevelési profilú intézmény 
alakult ki, és ez folyamatosan bővülve egy elég komplex intézménnyé alakult 
mostanra, tehát azt kell hogy mondjam, nagyon kevés olyan köznevelési terület van 
ma Magyarországon, amelyikhez ne lenne köze az Oktatási Hivatalnak vagy úgy, hogy 
középirányítói funkciója szintjén irányítja, vezeti ezeket a folyamatokat vagy 
előkészíti, vagy pedig most már 2015 óta folyamatosan szakmai támogatással látja el.  

Érdemes visszatekinteni egy pillanatra a múltra, hiszen 2005-2007-2008 volt 
az az időszak, ha megnézzük, amikor létrejött a köznevelési intézményrendszer 
vonatkozásában az akkori szabályok keretei között, bizonyos értelemben megújult a 
KIR, tehát a köznevelési intézmény-nyilvántartási rendszer, a köznevelés információs 
nyilvántartási rendszere, amit egyébként az Oktatási Hivatal működtet azóta is. 
Amikor a KIR-ről beszélünk, akkor több mint 50 informatikai alrendszerről 
beszélünk, 50 moduláris rendszerről, amelyek a köznevelésben foglalkoztatott 
dolgozók, óraadók, pedagógusok és ezek mellett az összes érintett óvodás vagy tanuló 
adatait tartalmazzák, ezen túlmenően pedig nagyon fontos, hogy az intézményi 
nyilvántartások is itt találhatók. Ebből a diából látszik az, hogy ez egy irdatlan 
adattömeg, amelynek a pontos vezetését az Oktatási Hivatal látja el napról napra 
folyamatosan, évről évre.  

A nyilvántartásoknak fontos része a szakértői névjegyzék, ami alapja annak, 
hogy a köznevelési intézményekben és a köznevelési hálózatban folyó szakmai munka 
megalapozottan történhessen. Ugye, jól látják önök, jelenleg a szakértői 
névjegyzékben több mint 10 ezer szakértő található, akik erre engedélyezéssel vagy 
bejelentés alapján, törvény alapján kerülnek fel. A 2015. év is egy nagyon mozgalmas 
év volt, hiszen több mint 3200 szakértő került a jegyzékbe, és ilyen értelemben ez egy 
napi szinten frissülő jegyzék.  

A másik, amely szintén egy hatósági ügye a hivatalnak, az érettségivizsga-
elnöki jegyzék, amelyik az érettségi vizsgáztatásban részt vevő vizsgaelnökök 
közhiteles nyilvántartása. Látszik, hogy jelenleg ebben pontosan 7590 fő szerepel, 
akik igazolással rendelkeznek, és ők azok, akik jogosultak ellátni az érettségi vizsga 
szervezésénél az elnöki feladatokat.  

A harmadik jegyzék, amely a köznevelésben érintett személyeket érinti, a 
szaktanácsadói névjegyzék. A szaktanácsadói névjegyzéket régebben az OKÉV-
rendszer vezette, majd átkerült gyakorlatilag két évre az OFI-hoz, és mint hatósági 
feladat visszakerült az OH-hoz 2015. január 1-jén. Magán a szaktanácsadói 
névjegyzéken látható az, hogy egy viszonylag nagy számú szaktanácsadói körrel 
dolgozik az Oktatási Hivatal, hiszen a 2015. április 1-jétől már ellátott pedagógiai 
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szakmai szolgáltatói feladatokat a hivatal látja el a mesterpedagógus szaktanácsadók 
közreműködésével és felkérése alapján. Jól látszik, hogy ez a szaktanácsadói 
névjegyzék és a szaktanácsadói feladatok ellátása, koordinálása egy helyre került, egy 
intézményi struktúrába került beépítésre, ezáltal, ahogy az előbb az államtitkár úr is 
említette, bár erre külön már nem tért ki, például a köznevelés-irányítási 
munkacsoportban pont ez jött elő, hogy nagyon jó, hogy ezek a funkciók egy helyre 
kerültek az OH-ba, gyakorlatilag mindegyik oldal, a kamaráktól kezdve a különböző 
pedagóguskari delegáltakig, szakmai szervezetekig, egyaránt támogatta. Ez egy jó hír, 
mert jól látszik, hogy a szakma ezzel az irányváltással, ami 2015-ben történt, 
tökéletesen egyetértett.  

Az OH által nagyon sok olyan tanügyigazgatási olyan feladat kerül ellátásra 
nap mint nap, amelyek érintik az ágazat működését. Ennek az egyik része a 
pedagógus-továbbképzések rendszere, hiszen látjuk azt, hogy jelenleg az Oktatási 
Hivatal által vezetett pedagógus-továbbképzési jegyzéket, amiből a pedagógusok a 
120 órás továbbképzéseiket vagy 30, 60, 90, 120 órás továbbképzéseiket - ugye hét év 
alatt választhatják ezt - a hivatal vezeti közhiteles nyilvántartásban.  

A másik, amit a hivatal szintén vezet, az a tankönyvjegyzék, és a 
tankönyvjegyzékre a hivatal által lefolytatott hatósági tankönyvvé nyilvánítási 
folyamat révén kerülnek föl a tankönyvi kérelmek elbírását követően, szakértők 
bevonásával a tankönyvek. Ez a jegyzék mutatja azt, hogy 2015-ben a jegyzéken 3023 
tankönyvvé nyilvánított dokumentum szerepelt, ezek ténylegesen tankönyvként 
rendelhetők a KELLO tankönyvellátási rendszerén keresztül. Tehát az Oktatási 
Hivatal évek óta vezeti a hivatalos jegyzéket, évről évre megújítja a különböző 
igények, kérelmek alapján, amelyek beérkeznek. Ebből látszik az, hogy évről évre 
csökkent valamelyest ez a kínálat, bár ha nemzetközi kitekintésben nézzük a 
magyarországi tankönyvellátási rendszert, ugye ma is azt mondhatjuk, hogy ez egy 
rendkívül nagy, szerteágazó kínálat, mert ilyen sok tankönyv nem jellemző a 
különböző országokban. 

Ezen túlmenően az OH még két fontos köznevelési hatósági feladatot lát el. Az 
egyik a köznevelési bizonyítványnyomtatványok engedélyezésének előkészítése. Tehát 
mindent, amit az iskolák kiállítanak, törzslapokat például vagy érettségi 
bizonyítványformátumokat, törzslapformátumokat, ezeket a hivatal készíti elő, és a 
miniszteri engedélyezésre mi készítjük elő. 

Egy fontos feladat, amiről minden évben szó esik: a tanév rendje rendeletben a 
miniszter meghatároz mindig úgynevezett szakmai ellenőrzéseket, a tavalyi évben 
pont a kollégiumok szakmai ellenőrzésére került sor. Ezek törvény által előírt, a 
miniszter jogkörébe delegált feladatok, ezeket a hivatal szervezi évről évre; ebben a 
tanévben is van kettő, például a középfokú felvételi eljárás vagy a fegyelmi eljárások 
lebonyolítása különböző intézménytípusokban. Ezekről, mint minden kutatásról és 
elemzésről, az Oktatási Hivatal összefoglaló jelentést készít, és a honlapján mindenki 
számára elérhetővé teszi. Ezek a hivatal honlapján tematikusan, egyes 
feladattípusonként - tíz évre sokszor visszamenőlegesen - hozzáférhetők kutatási, 
elemzési céllal. 

A hivatal végzi Magyarországon 2001 óta a nemzetközi méréseket. Tehát 
minden nemzetközi mérés, akár az előbb említett PIRLS-, a TIMSS- vagy a PISA-
méréseknek a hazai bázisintézménye az Oktatási Hivatal, gyakorlatilag az országban 
szinte egyedüliként van jelen olyan kutatói tudási, mérésmetodikai elméleti tudás a 
kollégákban, akik el tudják látni. És nagyon jó hír, hogy minden mérésnek van egy 
nemzetközi minőségbiztosítása, amiből az látszik, hogy Magyarország esetében 
mindegyik mérésben - gyakorlatilag a kilencvenes évek óta - mindig kiválóan 
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teljesített az ország. A lebonyolítási, protokolláris szabályoknak a követését értem ez 
alatt. Tehát ez egy nagyon jól megszervezett rendszer, ebben az OH látja el a hazai 
feladatkoordinációt, és pontosan emiatt született egy döntés 2000-ben, hogy a 
kompetenciamérést, az elsőt is 2001-ben a hivatal bonyolította le - akkor még OKÉV -
, és 2001-től minden évben ezt a nagy létszámú tanulói kört megmozgató nagyon 
lényeges mérési eseményt, ami évente érint közel 300 ezer tanulót, ezt a hivatal 
bonyolítja le, szervezi meg, készíti elő a feladatsorokat, használja ehhez a 
jogszabályokban előírt tartalmi keretrendszert. Úgyhogy ezekkel különösebben, azt 
gondolom, most nem foglalkoznék, minden jelentés visszamenőlegesen az OH 
honlapján megtalálható, nemzetközi jelentések is, angolul is egyébként az 
egyszerűség kedvéért.  

Az eredményekről nem beszélnék, azt mindig, amikor a méréseket lebonyolítja 
az Oktatási Hivatal, nyilván a nemzetközi protokollok szerint - éppen a tavalyi évben 
volt PISA-mérés is és TIMSS-mérés is -, ezeknek a jelentéseit mindig egy évvel később 
decemberben a tárcával közösen szoktuk kommunikálni. Ez az idei évben is így lesz, 
hiszen idén is két mérési eredmény kerül a nyilvánosság számára elő, az egyik a PISA-
mérésnek, a ’15-ös mérésnek a nemzetközi eredménye, a másik pedig a TIMSS-mérés. 
Az idei évben pedig a PIRLS-t folytatjuk le, ami egy negyedik évfolyamos 
olvasásvizsgálat. A magyar tanulók mind a PISA-ban, mind a TIMSS-ben egészen jól 
szerepelnek, átlag fölött - ezt csak zárójelben jegyeztem meg.  

A mérések mellett fontos feladat, amit a hivatal ellát, a középfokú felvételi 
eljárás. A középfokú felvételi eljárás egy ’99-ben bevezetett rendszer, ami azóta 
folyamatosan csiszolódott, és az elmúlt tizenhat évnyi oktatáspolitikai döntések 
különösebben nem érintették, ezért is tudott ilyen nagyon jól kialakulni, hiszen a 
tanulók mindenekfelett álló érdeke és a beiskolázás sikeressége áll a rendszer 
középpontjában. Az adat azt mutatja, hogy a felvételt hirdető középfokú iskolák és az 
általános iskolák is és a szülők is egy elektronikus rendszert használnak, amelynek a 
kezelője, a működtetője az Oktatási Hivatal, és ez a rendszer éves szinten sok tízezer 
tanulónak, gyermeknek a biztonságos felvételi eljárását mutatja meg. Ezt a rendszert 
kötelesek az iskolák használni, tehát szerencsére eljutott oda az oktatási rendszerünk, 
hogy nagyon sok sikerről tudunk beszámolni, nyilván ezt pontosan tudják, de például 
pont a középfokú felvételi eljárásnál világosan látszik ebből, hogy az iskolák kötelesek 
ezeket a rendszereket használni, kötelesek a hivatal által előkészített középfokú 
felvételi írásbeli feladatsorokat használni, hogyha a törvényi feltételek rendelkezésre 
állnak számukra, tehát a három év átlagában a kétszeres túljelentkezést eléri az 
intézmény. És ez mind afelé mutat, hogy a helyi szintű, rendkívül egyenetlen 
mérőeszközök helyett az ország egészében egy egységes, magas szintre kidolgozott 
felvételi feladatrendszer működik.  

Ezek az ábrák csak azt mutatják, hogy hogy változott a részt vevő iskolák száma 
például a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumok esetében az utóbbi tíz évben. Minden adat 
fenn van a hivatal honlapján, tehát ha felmennek rá, ott ezeket meg tudják találni. 
Hogy változott a 9. évfolyamra a tanulók felvétele a központi írásbeliken. Ez azt 
mutatja, hogy nagyjából ez egy kicsit csökkenő tendencia.  

A gyereklétszámmal összefüggésben a hivatal folyamatosan monitorozza a 
statisztikai adatokat, hiszen a KIR-STAT-ot az Oktatási Hivatal működteti, amely az 
oktatási, közoktatási, bizonyos esetben a felsőoktatási adatgyűjtésnek is az alapja, és 
ezekben bejövő adatokból jól lehet prognosztizálni azt, hogy milyen tanulólétszámra 
kell középfokú felvételi eljárás, felsőoktatási felvételi eljárást majd tervezni. 

Az érettségi vizsgákra egy pillanatra átfordulva. Ne felejtsük el, hogy az 
érettségi vizsgákat, a kétszintű érettségi vizsgarendszert az Oktatási Hivatal 
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működteti, talán nem túlzás ez a szó, hiszen ez a mintegy 150 logisztikai lépésből álló 
folyamat, ami a vizsgabizottságok összeállításán kívül és a vizsgaértékelések 
megadásán túl, mondhatjuk azt, hogy az egyes írásbeli feladatsorok összeállítása, az 
egyes vizsgahelyszínek megszervezésének a koordinálása, a szükséges szoftverek 
előállítása és működtetése, ez mind a hivatal feladata. Úgyhogy a ’15. évi vizsgán a 
vizsgatárgyak száma, itt jól látszik, hogy középszinten az utóbbi éveket tekintve: 157 
vizsgatárgyból szervezett az Oktatási Hivatal - nyilván az iskolák és a 
kormányhivatalok közreműködésével - érettségi vizsgákat. Ez a vizsgatantárgy 
típusszám egy kicsit emelkedett a tavalyi évhez képest, viszont csökkenő 
tendenciában van a 2010-es évektől kezdve. És ha emelt szinten nézzük, ott pedig egy 
masszív, markáns növekedés van, nyilvánvalóan a felsőoktatási bemeneti szabályok 
változásával összefüggésben. Az idegen nyelvi vizsgatípusok száma is növekedett, 
hiszen a jelenlegi szabályozás megengedi azt, hogy egy két tannyelvű iskolában vagy 
akár egy tanuló, diák számára lehetőség van arra, hogy különböző tantárgyakból 
célnyelven érettségi vizsgát tegyen. Mind az összes írásbeli feladatsor előállítása a 
hivatal feladata, ezt önök nyilván pontosan tudják, és amikor a vizsgák lebonyolódnak 
egy adott napon, akkor mindig másnap már föltesszük a vizsgafeladatsorokat és 
föltesszük a megoldási kulcsot is. Ez mind visszamenőlegesen 2005-ig megtekinthető 
az OH honlapján.  

A 2015. évben látszik az, hogy rendkívül nagy írásbeli feladatsorszámmal 
dolgoztunk, tehát a tételkészítő bizottságok száma is 70 körül mozog, és a 
vizsgabizottságok száma pedig országosan 3300 volt. Ez a teljes országos 
érettségivizsga-szervezést jelenti. Mondhatjuk azt, hogy ebben az utóbbi években nem 
voltak különösebben problémák, talán a médiából ezt mindenki nyomon követhette. 
Úgyhogy bízunk abban, hogy ez így is lesz.  

A tavalyi évben, a májusi időszakban 114 ezer fő tett komplett május-júniusi 
érettségi vizsgát, és az összes értékelt tantárgyi vizsga - ugye itt kompletten az öt 
tárgyból gondolkodunk - 459 ezer volt. Csak jelzem, hogy a 459 ezer tantárgyi vizsga 
mindegyik napra pontosan az adott vizsgázónál volt, a tavalyi évben is meg már előtte 
is jó pár éve egyetlen esetben sem fordult elő, hogy a tanulónál, aki vizsgázik, ne lett 
volna egy csomag azon a vizsgahelyen, ahol a vizsga folyt, az iskolákat beleértve 
nyilvánvalóan. Tehát ez egy nagyon komoly logisztikai, biztonsági eljárást igényel. 
Tehát a hivatal - visszatérve elnök úr szavaira - nem csak adatokat tart nyilván, mert 
többen esetleg azt gondolják, hogy itt ilyen adatokat kezelgetünk, ez jól mutatja, hogy 
itt sokkal többről van szó. Tehát ez éles üzemben folyik minden évben.  

A 2016. évi vizsgaszervezésre egy pillanatra rátérve. Alapvetően folyik a 
megadott, az általunk felkészített, előkészített ütemezés szerint, erről a 
kormányhivatalok mindig időben tájékoztatást kapnak, hiszen az emelt szintű 
vizsgákat a kormányhivatalok szervezik. A középszintű vizsgajelentkezések száma 
2016. május-június időszakban 368 600 lesz, tehát a vizsgákra jelentkezések száma, 
nyilván a vizsgázók száma ennél kevesebb. Emelt szintű vizsgára való jelentkezés 
pedig 43 ezer lesz a tavalyi 42 400-hoz képest, tehát tovább növekszik a vizsgaszám. 
Ha marad a jelenlegi szabályozás a szakképzésben, akkor ez azt jelenti, hogy a jövő 
évben pedig a szakképzési, szakmai vizsgatárgyakból szervezendő emelt szintű 
vizsgák ezt tovább fogják fölfelé nyomni, tehát a külső vizsga iránya felé való 
elmozdulás azért érzékelhető az adatokból az elmúlt évekre visszatekinthetően. A 
középszintű vizsgaszám némiképp csökken a 2015. évhez képest 2016-ra, a 
darabszám; ez nyilvánvalóan a tanulólétszám csökkenéséből meg az új felsőoktatási 
szabályokból következik. 
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Az érettségivizsga-szervezéssel ütemezetten haladunk, tehát úgy, ahogy 
egyébként a magunk számára ezt előírtuk, ennek vannak törvényi, illetve 
kormányrendeleti lábai. A jelentkezés lezárult, a jogszabály alapján február 15-ével az 
intézményekben, a kormányhivataloknál is a vizsgabeosztások elkészítése folyik. 
Vannak olyan kormányhivatalok, akik már beosztották a hozzájuk jelentkező emelt 
szintű vizsgázókat, a többség még dolgozza fel ezeket. Bízunk abban, hogy ezt a 
részükre adott határidőkre elkészítik, így az intézmények számára is ez a modul 
megnyitásra kerül, tehát a köznevelési középiskolák számára, úgyhogy ők is elkezdik 
ezt szervezni.  

A vizsgaanyagok. A bizottságok elkészítették legnagyobb részben a 
tételsorokat, a feladatsorokat. Ezek titkosítottak, jelentős, szigorúan kialakított 
védelmi szabályok mellett készülnek. A hivatalon belül olyan eljárás van, amit 
alapvetően a miniszter hagyott jóvá, igazságügyi minisztériumi ellenjegyzéssel, tehát 
ez az eljárásrend biztosítja azt, hogy rendkívül titkosított eljárással készülnek ezek a 
dokumentumok. Egy része már nyomdai előkészítés alatt van, az öt kiemelt 
tantárgyat, ezek ismertek, pedig csak előző nap sorsoljuk ki, és ezt követően kerülnek 
ki éjjel a kormányhivatalokhoz; ezek majd a vizsgaidőszakban, az írásbeli alatt fognak 
nyomdába kerülni, pontosan a titokvédelem és egyéb szabályok miatt. 

Tehát azt gondoljuk, felkészültünk a vizsgaszervezésre, az érintett 
kormányhivatalok, illetőleg az intézmények számára szükséges tájékoztatók 
megküldésre kerültek. Az Oktatási Hivatal honlapján, az „Érettségi” linken minden 
dokumentum megtekinthető, ami megtekinthető, ami meg nem, az természetesen 
nem, mert ennek ez a rendje. 

A következő vizsgarendszer, nem az érettségi, hanem a nyelvvizsgarendszer, a 
Magyarországon akkreditált nyelvvizsgatípusok. Ez egy külön feladat, hiszen a 
különböző nyelvvizsgáztatási szabályokat, metodikát és elvrendszereket használó 
szervezetek számára lehetőség van arra, hogy kormányrendelet alapján az Oktatási 
Hivatalnál nyelvvizsgarendszert és nyelvvizsgaközpontot akkreditáljanak. Ez már egy 
régóta folyó dolog, azt gondolom, ebben nincsen újdonság. A 2015. évben két új 
vizsgarendszer akkreditációs kérelme érkezett be a Hivatalhoz, az egyik átment a 
szűrőn, a másik meg nem ment át, ott majd a kettes eljárásban dolgozunk nyilván a 
szükséges feladatokon meg az érintett szervezet is. Új vizsganyelv is kerül 
beillesztésre és új vizsgahely is a 2015. évben. 23 új vizsgahely van, hiszen a 
nyelvvizsgaközpontoknak az az egyik célja, hogy jól lefedett módon működjenek az 
országban. Ez egy jól kicsiszolt rendszer, különösebb fennakadás itt nincsen, úgyhogy 
ez az idegen nyelvi vizsgák szervezését garantálja.  

Ami lényeges változás még: 2015-ben, ahogy az elnök úr is említette, az OH-
ban némiképp profilváltás is történt. Nevezetesen, ahogy elhangzott a bevezető 
részben is, az OH igazgatási, hatósági feladatai mellé bekerült egy pedagógiai szakmai 
szolgáltatási feladat is, így a KLIK-ből átkerültek a pedagógiai szakmai szolgáltatási 
feladatok, másrészt pedig az OFI-ból átkerült a szaktanácsadás szervezése, 
koordinálása, úgyhogy az OH április 1-jével plusz egy szervezeti egységet hozott létre; 
1 koordinatív egység és 15 másik, amely mint pedagógiai oktatási központ szerepel. Az 
egyik egy koordinációs, a másik pedig aláhúzva szerepel szintén az anyagban, ez a 
nemzetiségi POK. Az volt a feladatunk, hogy lefedve az országot, megvalósítsuk az 
egységes szakmai keretek között működő szakmai szolgáltatást, ugyanis a megelőző 
hosszú években ezek a helyi szintű, megyei, városi meg nagyrészt magánszolgáltatók 
kicsit ilyen koordinálatlanul működő rendszerként működtek. Ez a térkép mutatja a 
15 oktatási központ elhelyezkedését, vannak egy megyére vagy két megyére kiterjedő 
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szervezeti egységeink, amelyek mint főosztályok működnek az Oktatási Hivatalon 
belül. 

A célunk az volt, és nyilván az volt a kormányzat célja is ezzel, hogy egységes 
szakmai keretrendszert biztosítsunk. Az OH ezt kifejlesztette, létrehozta, létrehoztuk 
már azt, hogy milyen elvek mentén működik egy tanügyigazgatási, egy pedagógus-
továbbképzési, egy versenyszervezési, egy szaktanácsadási feladatkataszter. Ezeknek 
az eljárásrendjét elkészítette a hivatal gyakorlatilag újonnan, mert nem voltak ilyenek 
korábban, és a POK-ok munkatársait egy kicsi egyenigazítás után, hogy így 
fogalmazzak, szakmailag felkészítette arra, hogy ezt a funkciót ténylegesen jó hatósági 
módon is és szakmai támogató módon is el tudják látni.  

Hangsúlyozom azt, hogy itt egy kicsit kettős személyiségről van szó, jó 
értelemben véve. Ezek a kollégák, akik a POK-okban dolgoznak, bár 
kormánytisztviselők, de azt a feladatot is kapták, hogy maradjanak meg jó értelemben 
vett olyan pedagógusoknak, akik támogatóként viszonyulnak az iskolákhoz, és akiket 
az intézmények bármikor szakmai kérdéseikkel fel tudnak hívni. Tehát ők nem látnak 
el ilyen értelemben hatósági, törvényességi feladatot, ők a szakmai szolgáltatást is 
segítő oldalon dolgoznak. A hatósági egységeket ellátók a hivatal másik területén, a 
központi feladatokban vesznek részt, és ott foglalnak helyet. Tehát nagyon élesen 
különválasztjuk ezt a két funkciót, pontosan azért, hogy fel tudjuk építeni a megfelelő 
bizalmi légkört, a jó intézményi kapcsolatrendszert, és meg tudjuk tartani ott, ahol 
már korábban is jól működött.  

Ennek van egy bonyolultnak tűnő kapcsolati hálója, hiszen számos köznevelési 
szervezeti egység működik a hivatalon belül. Azt az elvet követjük, hogy ez erős 
koordinációval kell hogy történjen addig, amíg a szereplők nem tudják pontosan a 
feladataikat, hiszen másként gondolkodtak a szaktanácsadásról Pécsen, másként 
gondolkodtak Győrött és másként gondolkodtak Nyíregyházán. Az volt az alapelvünk, 
hogy meg kell tartani azt az elvet, hogy mindenhol a tanulóhoz és az iskolához 
igazítsuk a szakmai szolgáltatást, a helyi igényekhez, azonban az eljárásrendek, a 
protokollok nem lehetnek eltérőek, mert az nagyon nagy baj, ha egy országban 
másként gondolkodnak a szaktanácsadásról Debrecenben vagy teszem azt, 
Kaposváron, mert ez nem folyhat másként. Erről bizonyos értelemben beszéltem. 

Egy ilyen POK-ban, egy pedagógiai oktatási központban - ami tehát nem 
független egység, ők a hivatal integráns részei, szervezeti egységei - 10-19 
kormánytisztviselő dolgozik, hiszen ha egy megyét lát el, általában 10-en, ha két 
megyét, 19-en, Budapesten pedig 44-en dolgoznak, hiszen Budapest látja el a 
legnagyobb intézményi kört. Ez a korábbi Mérei bázisán jött létre, a korábbi FP 
bázisán, és még Pest megye északi részét is el kell hogy lássa, tehát itt azért elég nehéz 
küzdelem folyik az erőforrásainkkal, a rendkívül sok feladattal. 

Az OH szervezi a tanulmányi versenyek nagy részét: OKTV-k, államilag 
támogatott művészeti versenyek, államilag támogatott SNI-versenyek. Ezeket kivétel 
nélkül az OH szervezi meg most már a POK-ok bázisán, ez nagy könnyebbség nekünk. 
Az OKTV-k önmagukban nagy feladatot adnak, hiszen ennek komoly tétje van a 
későbbi tanulói előmenetel szempontjából is, plusz besegítünk rendkívül sok más 
versenybe, amelyek nem közvetlenül államilag finanszírozottak, hanem úgynevezett 
nemzeti tehetségprogramból támogatást kapott versenyek. Ezek mutatnak egy ilyen 
megoszlást, hogy ezeken a különböző - mint az Irinyi vagy a Mikola - versenyeken 
most éppen 2016-ban eddig hány tanuló vett részt.  

Ez az ábra azt mutatja, hogy rendkívül nagy az érdeklődés a versenyszervezés 
iránt. Az OH ezekkel a civil versenyszervezőkkel együttműködik, szó szerint, 
mindenkivel megállapodott. Az az elvünk, hogy csak olyan versenybe állunk bele, ahol 
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a verseny a tanuló számára ingyenes, nem fizet érte. Olyan versenyt az OH nem 
támogat, nem vesz részt, ahol fizetnie kellene valakinek a versenyrészvételért.  

A tanulók száma rendkívül terjedelmes, rendkívül nagy, úgyhogy nagyon 
örülünk annak, hogy a civil versenyszervezőkkel megyénként külön sikerült kiépíteni 
a kapcsolatrendszert. Ez mutatja azt, hogy erős a kooperáció, és szerintünk jövőre 
még nagyobb lehet.  

Nagyon lényeges változás, hogy addig, amíg a megelőző években a pedagógiai 
szakmai szolgáltatások mögött országos igényfelmérés egészen biztosan nem volt - ezt 
én magam tudom, hiszen a tárcánál dolgozva 17 évig követtem ezt a folyamatot -, 
most megcsináltuk, tehát ma Magyarországon a szakmai szolgáltatások, különösen a 
szaktanácsadás is, az intézményi igények felméréséhez igazodóan szerveződik meg. 
Ez úgy működik, hogy a hivatal honlapján közzétett és az intézményvezetők által 
hozzáfért felületen be tudják regisztrálni, hogy milyen típusú szakmai szolgáltatási, 
szaktanácsadói feladatot igényelnek és milyen célból. A tavalyi évben mintegy 
30 ezer, idén már 50 ezer pontos igény érkezett. Tehát, mondjuk azt, hogy egy 
tényekre alapuló szakmai szolgáltatásfejlesztés folyik a hivatalon belül.  

Ez az ábra azt mutatja, hogy mennyire eltérő és egyenetlen az igény: amíg az 
óvodapedagógusoknál nagyon nagy, tanítóknál tantárgygondozói igény is 
természetesen van, azonban kétségtelenül látszik az, hogy tantárgyanként ez eltérő, és 
ennek próbálunk megfelelni. 

Nagyon nagy az igény az olyan típusú szolgáltatásokra, mint konfliktuskezelés 
vagy akár az intézményfejlesztés, úgyhogy a szaktanácsadói kör, amely mintegy 
kétezer szaktanácsadó mesterpedagógus, ezekre a feladatokra kerül nagyjából 
hozzárendelésre az OH részéről. 

Köznevelési vonalon megteremtettük annak a lehetőségét, hogy megyei szinten 
összekapcsoljuk a megyei elvárásokat és a központi, tárcairányítási feladatokat, 
hiszen országos tanévnyitó konferenciától kezdve a szakértőknek tartott rendszeres 
tájékoztatásig a POK-ok intenzíven részt vesznek a feladatban. Úgyhogy, ha valaki azt 
mondja, hogy nem nagyon tudja, hogy kell - mondjuk - minősítési folyamatban részt 
venni vagy hogyan kell portfóliót készíteni, ajánlom figyelmükbe, hogy a POK-ok 
vonatkozásában gyakorlatilag negyedévente minden megyében ingyenes konferenciát 
szervezünk azért, hogy ott mindenki fel tudja tenni a kérdéseit és választ kaphasson 
rá. Tehát ez egy intenzív együttműködés.  

Ellátjuk a pedagógusminősítési és tanfelügyeleti eljárások országos 
koordinációját, ami egy nagyon nagy feladat az OH-nak. Ugye ez 2015-ben még 
projekt alapon működött, ’15. december 1-jétől, átkerülve a törzshivatalba, részben 
egy új belső eljárásrendet hoztunk létre erre. Úgyhogy a szakértők kirendelését, 
bizottságok létrehozását, tanúsítványok generálását, a minősítési eljárásokra való 
szakmai támogatást mind szervezzük. És az adatok is jól mutatják azt, hogy nagyon 
nagy számú szereplővel állunk kapcsolatban, gyakorlatilag évente, azt mondhatom, 
hogy tizenezer pedagógus minősítése folyik a hivatal koordinációjában, aminek egy 
nagy része szerencsére sikeres, de vannak azért sikertelenek is, például nem feltöltött 
portfólió vagy lényeges, súlyos plagizálások miatt is.  

’16. évi eljárások. Bocsánat, hogy kicsit haladok, mert nem akarom az idejüket 
rabolni, de az OH-nak sok feladata van, és azt kérték, hogy adjunk egy alapos 
áttekintést, úgyhogy ezért próbáltunk részletesek lenni. Működtetjük a ’16. évi 
eljárásokat egy elektronikus rendszerrel, 16 676 pedagógus jelentkezett a tervbe, 
illetve került beregisztrálásra, ehhez képest, azt kell hogy mondjam, hogy ennek egy 
jelentős része már átment a minősítési folyamaton. Tehát önök számára is érdekes 
lehet, hogy bár több mesterpedagógus biztosan nehezményezte, hogy minden héten 
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mennie kellett minősítésen részt venni, viszont jó hír, hogy a második félévben jóval 
kevesebb minősítésre kerül sor. Tehát az volt az elvünk, hogy az év első felében 
próbáljuk meg a legnagyobb részét megcsinálni, hiszen ha tolódnak az időpontok, az 
év végén kötött a pálya. Tehát nem nagyon akartuk ezt átcsúsztatni a második félévre. 
Így is a mesterpedagógus kutatók, tanárok esetében a 2016. évi minősítések 
beosztására később kerül sor, hiszen a jogszabályi rendelkezésekre még várunk, amit 
az EMMI-nek kell előkészíteni. 

A ’16. évi tanfelügyeleti eljárások meg a ’15. éviek is az OH-nál szerveződnek. 
Itt a hivatal részéről mi azzal zártuk le a ’15. évi tanfelügyeletet lezáró TÁMOP-os 
projektet, hogy azon leszünk, hogy az önértékelési folyamatot egyszerűsítsük, sokkal 
egyszerűbbé tegyük, sokkal kezesebbé tegyük, ugye ezt nagy nyilvánosság előtt is 
elmondtuk a hivatal részéről december elején. Ezt meg is valósítottuk, hiszen a tárca 
részére olyan javaslattal álltunk elő január 10-én, ami végső soron elfogadásra is 
került. Tehát ennek kapcsán az önértékelési és a tanfelügyeleti rendszerben, a 
Pedagógus Karral és a szakszervezetekkel is egyeztetve, egy jóval egyszerűbb 
mechanizmus indult el márciustól, mert ez márciustól indult el, és ezáltal a 
pedagógusok terheinek a csökkentése már meg tudott valósulni.  

Én a magam részéről ezzel zárnám. Bocsánat, kicsit gyors voltam, de ez csak a 
köznevelési résznek a gyorsított etapja volt, a felsőoktatást az elnök úr ismerteti.  

 
ELNÖK: Elnök úr! 

Dr. Maruzsa Zoltán elnök (Oktatási Hivatal) tájékoztatója 

DR. MARUZSA ZOLTÁN elnök (Oktatási Hivatal): A felsőoktatásról, még egy 
picit visszavenném a szót. Egy kicsit hiányos a csapat, hiszen Stégler Csilla 
felsőoktatásért felelős elnökhelyettes asszony szabadságát tölti, és megengedtük neki, 
hogy emiatt ne vegyen részt a mai ülésen, bízva abban, hogy ismerem annyira a 
felsőoktatási feladatköreit az OH-nak, hogy ezt elő tudom én is adni. 

Gyakorlatilag az egyik nagy feladata az OH-nak a felsőoktatási információs 
rendszer működtetése, aminek itt szépen kivetítjük az elemeit. Az egyik az intézmény-
nyilvántartás vezetése, ez, mondjuk, a kevésbé bonyolult feladat; a felvételi rendszer 
már sokkal összetettebb, erről még fogok egypár szót mondani; a személyi 
nyilvántartás, ami gyakorlatilag a teljes oktatói, kutatói, tanári és hallgatói kör pontos 
adatbázisa, ami azért igen nagy létszám, erről mindjárt mutatunk adatokat; az 
oklevél-nyilvántartás, a végzettek adatainak a hosszú távon való megőrzése; illetve a 
végzett hallgatók esetén még a diplomás pályakövetés is a FIR részeként működik. 

Gyakorlatilag a FIR nyilvántartásai alapján történik a teljes felsőoktatási 
statisztika készítése, ez alapján zajlik a finanszírozás végrehajtása a teljes felsőoktatás 
vonatkozásában, és az összes adatszolgáltatás már FIR-alapon megy, tehát ma nem 
kell - a felsőoktatásban legalábbis - intézményekhez rohangászni az adatok jól 
meghatározható köréért. Természetesen vannak olyanok, amelyeket központilag nem 
tartunk nyilván, csak az intézményekben, de igen széles kört a FIR-ben megtalálunk.  

Talán még egy kis büszkeség: 2014-ben egyébként Magyar Termék nagydíjas is 
lett informatikai szempontból a FIR, mert valóban egy nagyon jól működő rendszer.  

Az adattartalom kapcsán néhány adatot kigyűjtöttünk. Azért az szerintem 
nagyon mutatja ennek az összetettségét, bonyolultságát, hogy egy időben 
folyamatosan változó, naprakész rendszert kell működtetni, amiben több mint 
32 ezer meghirdethető képzés van, amivel az intézmények indítási jogosultsággal 
rendelkeznek. Illetve 2006 óta 1 177 000 hallgatói jogviszony, jelen pillanatban 
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350 ezer hallgatói képzés, 320 ezer hallgató, több mint 20 ezer oktató, kutató, tanár 
és az ő mozgásuk természetesen időben az, ami követésre kerül a FIR-ben.  

Egy másik felsőoktatási feladat az engedélyezési és nyilvántartási hatósági 
feladatok. Intézménylétesítési eljárások az Oktatási Hivatalon keresztül zajlanak; 
működési engedélyezés szintén itt zajlik; képzésindítás, tehát ha egy létező intézmény 
valamilyen képzési üggyel jön, ugye 567 eljárásunk volt csak 2015-ben képzésindítási 
ügyekben; adatregisztrációk; közhasznú szervezetként való nyilvántartás; illetve 
szakhatósági állásfoglalások zajlanak még az OH-ban. 

Klasszikusan, amivel szinte mindenki szokott szembesülni, az a felsőoktatási 
felvételi, ami bár jóval később vette kezdetét, mint a köznevelésben, de szintén egy 
hivatali feladat. Ugye három eljárás van minden évben, most már ez bevett gyakorlat, 
egy keresztféléves eljárás, egy általános eljárás és egy pótfelvételi eljárás. 
Összességében 120-130 ezer jelentkezőnek az országos rendszerbe való 
becsatornázása a hivatal feladata. Azt gondolom, hogy ezt ugorhatjuk is, itt egy 
központi nyilvántartásra építve kell végül is a verseny igazságosságát megteremteni, 
és ennek a kontrollját, ha úgy tetszik, hogy egységes pontszámítás alapján, egységes 
elvek szerint történhessen meg a felvételi a felsőoktatási intézményekben, és 
természetesen ezáltal generálódjanak olyan stratégiai beavatkozási pontok is, amit az 
ágazatirányítás fontosnak tart. 

2015-ös felvetéli adatokról néhány adatot szintén hoztam. Nagyjából 250 fő 
dolgozik, amikor a dömpingmunka van. Nyilván nem folyamatosan, hanem ilyenkor, 
például jelenleg is, amikor az adatok beérkeznek, és a feldolgozásnak nyárig meg kell 
történnie. A tavalyi esztendőben csaknem 1 300 000 dokumentum került 
feldolgozásra, 773 ezer érettségi adatról beszélünk például, van 40 ezer telefonos 
megkeresés, 24 ezer e-mail, és ha mondjuk, a felvi.hu látogatottságról beszélünk, az 
ország egyik leglátogatottabb honlapja a 49 millió oldalletöltéssel, ebből július 23-án 
bírnia kell az informatikai rendszernek 2,4 millió letöltést, vagy ha mondjuk, arra 
gondolunk, hogy egyre elektronizáltabb a felvételi, most már csak elektronikus, azért 
utoljára, valamikor úgy 2009 környékén dőlt meg az Educatio informatikája, amikor 
egyszerűen berogyott a terhelés alatt, akkor olyan 900 jelentkező volt benn egyszerre 
a rendszerben, idén, az utolsó előtti nap estéjén több mint ötezren voltak benn, és 
nem dőlt meg. Tehát azért van ezzel feladat, ahogy mondani szokták, IT-vonalon is.  

Felvételi és érettségi pontszámításról hoztunk azért egy táblát, ha esetleg szóba 
jönne, de nem terveztünk részletesebben belemenni, mert egy nagyon összetett 
rendszerről van szó. 

És az egyik legfiatalabb tevékenysége az Oktatási Hivatalnak, ami viszont 
szintén brutális terhelést jelent: a magyar állami ösztöndíjas képzésekkel kapcsolatos 
nyilvántartások. Ugye 2012-től kötelezettségeket is jelent az, hogyha valaki magyar 
állami ösztöndíjas képzésben vesz részt. A tanulmányi szakaszban nyilván kell azt 
tartani, hogy abbahagyja-e a képzését, a munkavállalási szakaszban meg kell nézni, 
hogy a hazai munkavállalási feltételek teljesülnek-e, illetve amennyiben ezekre 
nemleges válaszok vannak, akkor vagy valamilyen pénzügyi szakaszba kerül a dolog, 
vagy pedig a ledolgozás állapotába kerül az érintett hallgató. Itt jelenleg 210 ezer főt 
tartunk nyilván és követünk a rendszerben, ennyien vannak, akik magyar állami 
ösztöndíjat vesznek jelenleg igénybe. Ez mintegy 80 milliárd forintnyi, ha úgy tetszik, 
ez egy nagyon rossz fogalom rá, követeléskezelés, de mégiscsak az, hiszen a magyar 
állam ennyi képzési támogatást fizetett ki eddig ezeknek az érintetteknek abban a 
reményben, hogy valamikor oklevelet szereznek és Magyarországon munkát 
vállalnak.  
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Ennek a nyomon követése valóban komoly kihívás, de talán itt a 
leginnovatívabb is a hivatal, hiszen egy olyan e-közigazgatási rendszert építettünk fel 
ilyen tömegű állomány kezelésére, ami gyakorlatilag kizárólag elektronikus formában 
zajlik majd. Most a SZEÜSZ szolgáltatáson keresztül zajlik mindennek a kiküldése, 
ügyfélkapus kapcsolattartás van a magyar állami ösztöndíj vonatkozásában, tehát 
ilyen technikai módszerekkel sikerül ezt hatékonnyá és lényegében azt lehet mondani, 
hogy viszonylag kis létszámú állomány, munkavállalói kör bevonásával 
működtetnünk.  

A végén még néhány olyan feladatról, ami nem felsőoktatási és nem 
köznevelési, hanem valóban, ha úgy teszik, közös. Az egyik ilyen - emlegettük már az 
előadás legelején is - a képesítések, külföldi diplomák, oklevelek, bizonyítványok 
elismerésével kapcsolatos feladatok; adatokat szolgáltatunk, adatokat fogadunk ezen 
a téren, továbbá az Oktatási Hivatal látja el a Sulinet portállal kapcsolatos 
tartalomszolgáltatási feladatokat, a felsőoktatási digitális tankönyvtárral kapcsolatos 
beszerzéseket, közzétételeket. Itt is mind a két portálon óriási adatforgalom zajlik. A 
magyar képesítési keretrendszerrel kapcsolatos, az európai uniós kötelezettségekkel 
összefüggő feladatokat is az OH látja el.  

Az ágazat statisztikai adatszolgáltatásai mind a KSH irányába, mindenki más 
irányába, ha úgy tetszik, illetve nemzetközi téren is néhány apró kivételtől eltekintve, 
illetve az Oktatási Hivatalnak is van kutatáselemzési feladatköre, a diplomás 
pályakövetés és az Eurostudent, talán ez a két legismertebb. Azt gondolom, ezt a 
kapacitását a hivatalnak pontosan abból a szempontból, amit az előző napirendi 
pontnál is érintett a tisztelt bizottság - rengeteg kutatás zajlik, de hogy ezeknek 
milyen a hasznosulása és milyen a célirányultsága, az sokszor nagyon kérdéses. Az 
OH gigantikus mennyiségű adaton ül, illetve kezel, és sok kérdésre sok választ tud 
adni. Ritkán volt az a kérés a hivatal felé, hogy önmagától is kutasson. Ezt öncélúan 
nem is feltétlenül tennénk a jövőben sem, de a hivatalon belül, mondjuk így, 
problémaelemző központokat - amelyek még mielőtt a politika vagy bármi más 
figyelne fel rá, észrevennék az adatok olyan eltolódását, ami esetleg beavatkozásokat 
igényelne - egyébként felállítottunk az új OH-szervezetben.  

Valóban utolsó diaként hoztam azt, hogy 2016. január 1-jétől új OH-SZMSZ-
szel, már az Educatiót integrálva működünk elég összetett struktúrában, de egy elég 
feladatalapú hivatalt sikerült tervezni, ahol viszonylag jól, transzparensen látszik az, 
hogy hol, kik, hányan mit dolgoznak, és milyen feladatokat látnak el. Most elég 
hatékonynak gondoljuk a szervezetet, és igyekszünk azon működni, hogy ennél csak 
még hatékonyabb legyen a jövőben.  

Köszönjük szépen egyébként a lehetőséget és a meghívást is. Azért külön 
elnézést kérek, hogy több alkalommal toltuk már az ősztől fogva, hogy mikor kerüljön 
erre sor, de nagyon örülünk, hogy sor kerülhetett rá, és természetesen állunk 
rendelkezésre minden kérdés vonatkozásában. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. A képviselőknek van lehetősége kérdéseket 

feltenni, hozzászólásokat megfogalmazni. (Jelzésre:) Farkas Gergely, tessék! 

Kérdések, hozzászólások 

FARKAS GERGELY (Jobbik): Köszönöm szépen. Több kérdésem van, de 
igyekszem azért rövid lenni.  

Az érintettek már többször tapasztalhatták a felvételi eljárás kapcsán a 
jogorvoslati idők csökkentését. Sajnos, az érintettek panaszai annak idején nem 
voltak elegendőek a változtatáshoz, most egy ombudsmani vizsgálat is felhívta a 
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figyelmet arra, hogy nincsenek összhangban az egyetemek és a főiskolák 
oktatásszervezési ciklusaival azok a határidők, amelyeken belül el kell bírálni a 
felsősoktatási felvételivel összefüggő jogorvoslati kérelmeket. Ezt eredményezheti az 
is, hogy valaki valamilyen panaszt nyújt be, viszont amikorra az ő panaszát elbírálják, 
addigra már elkezdődött a tanév, így nem tudja elkezdeni felsőoktatási intézményben 
a tanulmányait. Az alapvető jogok biztosa is kezdeményezte már az emberi 
erőforrások miniszterénél ennek a szabályozásnak a módosítását. Kérdezem, ez 
hogyan áll, mikor lesz ennek eredménye. Ez lenne az első kérdésem. 

A második kérdésem azzal kapcsolatos, szintén a felsőoktatási felvételi 
eljárásnál, hogy a nyelvvizsga csak abban az esetben számítható be, ha április 30-ig 
befejezett nyelvvizsgaeljárásokra vonatkoznak ezek; ezek esetében lehetséges az, hogy 
július 12-ig megkapják a tényleges fizikai bizonyítványt is, és az így hiteles, eredeti 
bizonyítványt fogadják csak el. Ugyanakkor úgy gondolom - április 30. és július 12. 
között azért van két és fél hónap -, hogy a mai világban lehetne valamifajta 
lehetőséget találni arra, hogy az április 30. után befejezett nyelvvizsgákat is el tudják 
fogadni valamilyen módon, ha, mondjuk, a felvételi már csak elektronikusan történik. 
Biztos, hogy valamilyen lehetőséget lehetne találni erre, hogy az április 30. után 
befejezett nyelvvizsga is beleszámíthasson még pluszpontként. Kérdezem, hogy van-e 
erre önökben nyitottság, hogy ez ügyben ezt a határidőt kijjebb tudják tolni.  

A harmadik kérdés. Azoknak, akik nem a középiskolai tanulmányaik 
befejeztével érettségiznek, fizetni kell a középszintű, illetve az emelt szintű 
érettségiért. 2016-ban egy középszintű érettségi 17 ezer forint, egy emelt szintű 28 
ezer forint, ez azonban lehet, hogy sokaknak nehézséget okoz. Abból a szempontból 
azért ezt tekintsük ilyenkor fontosnak, hogy azért is mennek újra érettségizni ezek a 
diákok, hogy az újrafelvételizésnél pluszpontokat tudjanak ezáltal szerezni, javítsák az 
eredményeiket. Tehát úgy gondolom, ez egy abszolút pozitív és értékelendő dolog, 
hogy ilyenfajta motivációval rendelkeznek. Ebből a szempontból is kérdezem, hogy 
van-e esetleg arra lehetőség vagy szintén nyitottság önökben, hogy ezeket az 
érettségivizsga-díjakat csökkentsék.  

A kiszámíthatósággal kapcsolatban. Itt azért volt az elmúlt időszakban több 
olyan eset is, ami ezt egy picit megkérdőjelezi, illetve a középiskolás fiataloknak 
nehézzé teszi a kiszámíthatóságot. Biztos, önök is emlékeznek arra az esetre, amikor a 
Magyar Rektori Konferencia agrárszakbizottságának ajánlása alapján, egy 2014-es 
döntés alapján előírták az agrárterületeken a kémia vagy biológia tárgy emelt szintű 
érettségi követelményét. Ez rendeletmódosítás alapján bekerült a felvételi eljárásba, 
és utána egy módosítással sikerült csak ezt orvosolni, de ez azért ott okozott 
kavarodást az érintettek körében. Fontos lenne ezeket elkerülni, illetve például annak 
a lehetőségét is, hogy értesülésem szerint az idei évben fordult elő az a visszásság, 
hogy a kétnyelvű és nemzetiségi nyelven oktató középiskolák minden tanulója idegen 
nyelven, illetve nemzetiségi nyelven érettségit tehet, ez eddig adott volt - ez a 
lehetőség azokra is vonatkozott, akiknek az iskolája nem vett részt az idegen nyelvű 
vagy nemzetiségi oktatásban -, a kormány azonban idén január 23-ától egy 
rendeletmódosítással eltörölte az utóbbi tanulók számára rendelkezésre álló 
lehetőséget, és ezt nem felmenő rendszerben, hanem azonnali hatállyal tette meg. 
Tehát ez a február 15-ei érettségi jelentkezési határidő előtt történt 24 nappal, ami azt 
jelentette, hogy az érintett diákok, akik eddig, mondjuk, a nemzetiségi nyelven 
történő érettségi vizsgájukra készülhettek, most három hónappal az érettségi előtt 
szembesültek azzal, hogy egy új tantárgyból kell felkészülniük az érettségire.  

Én ezeket nagyon súlyos hibáknak vélem. Bízom benne, hogy ez nem 
rendszerszintű, de akárcsak ez az említett két eset is mutatja, hogy azért van még mit 
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javítani a kiszámíthatóságon. Tehát egyrészt kérdezem, ez hogyan fordulhat elő, 
másrészt kérdezem, hogy a jövőre vonatkozóan milyen garanciák vannak, hogy 
hasonló esetek ne forduljanak elő. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Más képviselői kérdés van-e. (Jelzésre:) Szabó Szabolcs, 

tessék! 
 
SZABÓ SZABOLCS (független): Köszönöm szépen a szót is. Egy kérésem 

lenne, egy postásfunkciót látnék el és egy rövid megjegyzésem. A kérés az lenne, hogy 
esetleg a PPT-t majd megkaphatnánk-e, mert ilyen hosszú bizottsági ülés után ennyi 
információt én már nehezen fogadok be. Én ezt megköszönném a magam részéről, 
nem tudom, bizottsági társaim hogy vannak vele. 

A második a postásfunkció. Az elnökhelyettes úr előadásához kapcsolódna, a 
POK-okról beszélt hosszasan. Választókerületemben, amikor iskolaigazgatókkal 
beszélek, elő szokott kerülni a POK, és nekem a lelkemre kötötték, ha találkozok 
illetékessel, adjam át, úgyhogy átadom. Egyrészt ők azt mondják, tapasztalják, hogy 
kevesen vannak, ezt mondta az elnökhelyettes úr is, hogy kevesen vannak, és 
valószínűleg ebből adódik az a probléma, hogy akadozik a kapcsolattartás még az 
intézmények és a POK-ok között, miközben ők nagyon szeretnék, ha ez sokkal 
intenzívebb lenne. Úgyhogy Csepelre, Soroksárra nyugodtan hivatkozzon, ha a 
költségvetésnél kell ütni valakinek a fejét, hogy több embert tudjanak felvenni, mert 
erre van igény.  

A másik, amit nekem mindig szoktak mondani, hogy akadoznak a versenyek. 
Főleg arra szoktak nekem hivatkozni, hogy nincs meg az a hierarchia most jól a 
rendszerben, hogy a kerületire épül, aztán a fővárosi, és akkor a gyerek sikerélménye 
így csorbul egy picit. Ezt ők nagyon szeretnék, hogy intenzívebb legyen. Ez volt a 
postásfunkció. 

A harmadik egy rövid megjegyzés, nagyon nem akarnék ebbe belemenni. 
Említette szintén az elnökhelyettes úr, hogy milyen sok tankönyv rendelkezik 
engedéllyel, és hogy európai viszonylatban is, ha arányosan ezt vizsgáljuk, akkor 
soknak számít. Erre lehet azt mondani, hogy persze, engedéllyel sok tankönyv 
rendelkezik, hiszen amikor az új alaptantervet, kerettanterveket kidolgozták, akkor a 
tankönyvkiadók engedélyeztették, vagyis átalakították és újraengedélyeztették a 
tankönyveiket; az egy másik kérdés, hogy azt direkt utasításra vagy adminisztratív 
eszközökkel hogyan oldották meg. A rendelésállomány voltaképpen átalakult és 
koncentrálódott ilyen értelemben, de ez csak a jegyzőkönyv kedvéért volt egy 
megjegyzés. 

 
ELNÖK: Más képviselői hozzászólási szándék van-e? (Jelzésre:) Ikotity alelnök 

úr, tessék! 
 
IKOTITY ISTVÁN (LMP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Tisztelettel 

köszöntöm önöket. Azt gondolom, a kérdésem inkább Brassói elnökhelyettes úrhoz 
szól az érettségik rendszeréről. Az a kérdésem, tudnak-e valamit arról mondani, hogy 
a jogilag jelenleg egységes érettségivel kapcsolatban várható-e változás, ennek 
megszűnése. Ugye a hírek arról szóltak, hogy különböző speciális változatokat 
terveznek bevezetni majd, ami a maihoz képest csökkent lehetőségeket adna. Nyilván 
fölbukkant az elmúlt időszakban többször a szakérettségik rendszere, ami szól arról 
is, hogy egyes szakterületekről továbbtanulási lehetőség van, de csak korlátozottan 
azon a területen. Erről lehet-e már most többet tudni, tudnak-e önök tájékoztatást 
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adni nekünk erről? Tehát megmarad-e az egységes érettségi vagy különböző fajták 
jönnek, intézménytípustól függően? 

Egyetlen kérdésem van még elnök úrhoz. Láttam azt, hogy január 17-től az 
EMMI-nél, tehát Balog miniszter úrnál egy új felsőoktatásért felelős miniszteri biztos 
került kinevezésre, kérdésem, hogy milyen munkakapcsolatot sikerült kialakítani. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Más képviselői hozzászólási szándék vagy kérdés van-e? (Nem érkezik 

jelzés.) Nem látok jelzést. Akkor én egy kérdést feltennék, ami nem, mondjuk, az 
Oktatási Hivatal belső működésével kapcsolatos, azt hittem, hogy lelövik a 
képviselőtársaim, mire én sorra kerülnék. Ez a Lázár János által jegyzett vagy 
kiszivárogott dokumentum, amiben az volt, hogy 73 állami hivatalt és intézményt 
megszüntetnek vagy átszerveznek, és ebben szerepelt az Oktatási Hivatal is. Mi 
bizottságként - pont azért, mert sok oktatási és kulturális intézmény is szerepel ezen a 
listán - megkerestük a Miniszterelnökséget, de akkor azt a tájékoztatást kaptuk, hogy 
még nem döntött a kormány ezekről, azóta, kérdezem, történt-e előrelépés, illetve mi 
az Oktatási Hivatal jövője, illetve ki venné át ezeket a funkciókat, hogyha erre sor 
kerülne. 

Illetve elnök úr még tavaly augusztusban tette közzé a hivatal átszervezésével 
és a szerkezet újragondolásával kapcsolatos mondatait, hogy egy év alatt biztosan 
minden átalakítást végrehajtanak, ennek az ütemterve az előzetesen tervezettnek 
megfelelően halad-e? És itt nyilván beszélt az Educatióról meg sok szervezeti 
átalakításról, mik azok, amik még várhatók a következő hónapokban? 

Én ennyit szerettem volna kérdezni. Más képviselői kérdés van-e? (Nem 
érkezik jelzés.) Ha nincsen, akkor megadom válaszra a lehetőséget. Elnök úrnak 
előbb, parancsoljon! 

Dr. Maruzsa Zoltán elnök (Oktatási Hivatal) válaszai 

DR. MARUZSA ZOLTÁN elnök (Oktatási Hivatal): Köszönöm szépen a 
kérdéseket. Időrendi sorrendben haladnék. Farkas Gergely képviselő úr első kérdése 
a határidő-csökkentés és az ombudsmani vizsgálat kapcsán. Ez jó egy évvel ezelőtt 
indult vizsgálat volt, és azt kell mondjam, hogy egyrészt a tárca a csökkentést részben 
végrehajtotta. Korábban 40 plusz 40 nap állt rendelkezésre, a tavaly őszi ülésszakon 
volt az elhíresült kormányzati bürokráciacsökkentési csomag része, ahol módosult ez, 
és meghosszabbítási lehetőség nélküli egyszeri 35 napos határidőre lett csökkentve a 
határideje a fellebbezéseknek. Ez egyébként véghatáridő. Tehát a hivatal mindig úgy 
jár el, amikor nyáron is megvan a vonalhúzás július huszonvalahanyadikán, minden 
évben változó dátummal, ahogy nagyjából belőjük előző év decemberében, hogy mi 
legyen a dátum, ehhez képest számolunk ugye, augusztus első napjaiban kapnak 
besorolási döntést, és az intézményektől indul a kiértesítés, ehhez képest kell 
értelmezni az időpontokat. Mindig az történik, hogy a hivatalban első körben már 
szétválogatják. Amit a hivatal befogad, azok a határozatok egyébként megszületnek 
általában szeptember 1-ig is. Tehát mindig az a prioritás, hogy aki be fog tudni 
iratkozni, ott egyébként ebben ne legyen probléma. Ahol viszont problémák vannak, 
és ebben a legeltérőbb ügyek is előfordulhatnak, nyilván nem ez a prioritásként kezelt 
terület, illetve ott lehet olyan jogvitára számítani, ahol esetleg bíróság előtt is meg kell 
állnia a hivatalnak is. Ezek tudnak elhúzódni, főleg akkor, hogyha az intézményt be 
kell vonni, hogyha más hatóságot be kell vonni, valótlan adat közlése, jegyzői HHH-s 
igazolás hamisítási vádja meg egyebek ügyében, tehát nagyon szerteágazó ügy lehet.  
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Összességében ezer fellebbezésről beszélünk, az arány nagyjából az, hogy 3-
400, ami ebből meg szokott állni első körben. Ezeket a hivatal gyorsan előreveszi, a 
többieknél pedig a legvége az, ami ki szokott húzódni egészen novemberig. Igazából 
ezt kifogásolta az ombudsman. Én, megmondom őszintén, nagyon fogok annak 
örülni, hogyha az ombudsman ajánlásának megfelelően - ugye két ajánlás volt, az 
egyik, hogy nézzük meg, hogy lehet-e még a 35 naphoz képest is tovább rövidíteni a 
határidőt, a másik pedig arra vonatkozott, hogy nagyobb erőforrás álljon 
rendelkezésre -, ha kapunk még létszámot, embereket, akkor természetesen még 
ennél gyorsabban is meg fogjuk tudni ezt csinálni.  

Annyiban nagyon tanulságos az ombudsman anyaga, hogy ki lehet belőle venni 
olyan mondatokat is, amelyek szerint nagyon nagy baj van meg egy csomó olyan 
megállapítást is, ami meg azt mondja, hogy valóban, mondjuk, a keresztfélévnél, ahol 
január 25. a vonalhúzás, a döntés február 1-ig. Február 1-ig lényegében a határozatok 
kimennek online, de hogy ott milyen határidőt kellene ahhoz alkalmazni, hogy 
február 1-ig megszülethessen a fellebbezésről a döntés, lényegében lehetetlen. Tehát a 
tanév rendjét lehetne úgy alakítani, hogy legyen egy hónap szünet a két fél év között. 
Nyilván ez abszurd, tehát ott egyszerűen lehetetlen máshogy eljárni. De mindent 
megteszünk, még egyszer szeretném aláhúzni, első fokon a hivatal, másodfokon pedig 
az EMMI-ben a kollégák, hogy ez gyorsan menjen. 

Nyelvvizsga-kiállítás, április 30-ai dátum. Ez egy olyan ajánlás, hogy igazából a 
hivatal arra figyelmezteti a jelentkezőt, hogy a hivatal számára az a fontos, hogy 
körülbelül július 10-éig feltölthető legyen és feldolgozható legyen, tehát pontszámot 
lehessen számolni a vonalhúzás előtt. Tehát a hivatal számára a határidő a július 10. 
És az is egyébként úgy működik, hogy amit emberileg be lehet dolgozni, azt 
bedolgozzuk július 22-én is. Tehát ha van olyan, aki az Újvidéki Egyetemen július 21-
én kapja meg, és úgy küldi meg ezt igazolási kérelemmel, van ennek módja, vannak, 
akik ezt supportálják, és van idő betenni és pontot számítani, mindent megteszünk, 
hogy bekerüljenek, hiszen nem az a cél, hogy jól távol tartsuk a felvételizőket a 
rendszertől, hanem hogy bekerüljenek. Ezek megtörténnek, de az április 30. az a 
dátum, amíg biztosan kiállításra kerül a nyelvvizsgaközpontok meg a vizsgáztatók 
oldaláról a bizonyítvány.  

Tehát ez nem egy felvételi probléma. Ha ott tud gyorsulni a folyamat, hogy 
gyorsabban történjen meg a kiállítás, akkor egyébként a felvételi szempontjából a 
július 8. is jó lehet, ha van olyan nyelvvizsga-bizonyítvány, ami 9-én, 10-én 
feltölthető. Ennek egyébként meg lehet vizsgálni a szabályozási környezetét, hogy ez 
gyorsítható-e, ígérem, hogy ezt meg fogjuk nézni, a felvételi szempontjából 
semmilyen akadálya nincsen a dolognak.  

Hogy az érettségiért bizonyos körben miért kell fizetni, azt gondolom, az az 
újabb kormányzati rezsicsökkentésnek lehet egy olyan eleme egyébként, ahol - ha 
születik egy olyan jogszabálycsomag, ami újabb, valamilyen jelenleg hatósági díjas 
körre mondja azt, hogy ezt az állam valamilyen módon vagy kompenzálja, vagy 
egyszerűen ingyenessé teszi, akkor ebben az Oktatási Hivatal természetesen 
végrehajtó, hogy miért és mit kérjen, megvannak a díjrendeleti tételei. A felsőoktatási 
felvételi is ebben a mostani általános felvételi eljárási körben annak, aki csak három 
jelentkezést adott be, az ő esetükben ingyenes volt, így akkor az adófizetőkre 
terhelődik át az, amit egyébként eddig az érintettek fizettek be. Ha úgy tetszik, akkor 
ez egy koncepcionális kérdés, hogy generálisan van-e kifizetve vagy az érintettek által. 
Nyilván meg lehet vizsgálni ezzel párhuzamosan azt is, hogy milyen forrásigénye van 
pontosan ezeknek a lépéseknek. Úgyhogy ebben az Oktatási Hivatal teljes mértékben 
végrehajtó, ami a rendeletekben van, aszerint kell fizetni vagy sem, de valóban meg 
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lehet vizsgálni egy újabb körben ennek a szükségességét. (Dr. Hoffmann Rózsa 
távozik az ülésről.)  

Két olyan kérdést vetett még fel, ami mind a kettő az EMMI rendeletalkotási 
hatásköre, tehát a hivatal ezekhez igazodik. Az egyik az MRK-nak az 
agrárkövetelmény-módosítása. Nem árulok el titkot, ha azt mondom, hogy nem 
lelkesedtem, amikor megkaptuk az MRK-nak azt a levelét, amelyben leírta, hogy a 
saját maga által megfogalmazott követelményektől eltérően egyébként egy másikat 
alkalmazzon a tárca ennél a felvételinél, ahol gyakorlatilag szokásos a kétéves szabály 
betartása, és valóban nem volt olyan precedens, hogy ezen módosítgatásokra sor 
kerüljön. Gyakorlatilag nem egy tárcakoncepció változott, tehát nem az állam volt az, 
aki, mondjuk így, a saját szabályait felrúgva itt jól megszigorított valamit, hanem 
egyébként egy könnyítő lépést kért az a Rektori Konferencia, amelyik egyébként a 
korábbihoz képest szigorúbb javaslatot tette.  

Úgyhogy elég sokat disputáltunk a jogászokkal, hogy a kérésnek engedjünk 
vagy sem, konzultáltunk a HÖOK-kal, a szakmai szervezetekkel, és akkor mindenki 
azt mondta, hogy a puhítással nincs bajuk, azzal lenne bajuk, ha hirtelen 
szigorítanánk három héttel a felvételi beadása előtt, ezért a tárca államtitkári döntése 
ebben megengedő volt. Azt gondolom, a szigorításoknál mindenképpen nagyon 
figyelembe kell venni a kétéves felmenő rendszert, hiszen az semmiképpen sem fair, 
és az sem lesz szerencsés, ha ebből gyakorlat lesz, és folyamatosan a rendszer 
cibálódik, hisz akkor nincs értelme a kétéves felmenő szabálynak. Nem gondolom, 
hogy most bárkinek sérülhetett volna az érdeke, emiatt végül is nem is érkezett 
egyetlen ilyen jellegű panasz sem.  

Az idegen nyelvű érettségi ügyében Brassói úr fog hamarosan, mindjárt, 
utánam követően részletes választ adni, ugyanúgy, ahogy Szabó Szabolcs képviselő úr 
felvetésére is, azok is köznevelési területet érintettek elsősorban. 

Ikotity képviselő úrnak az egységes érettségi kapcsán szintén olyan köznevelési 
kérdése volt, ahol az elnökhelyettes urat kérném, hogy válaszoljon. 

Az új EMMI miniszteri biztos kapcsán kicsit el is mosolyodtam, mert a 
képviselő úr olyan komolyan kérdezte, hogy nem is biztos, hogy mindenki pontosan 
értette, miről van szó. Nekem van ilyen miniszteri biztosi megbízatásom az OH-
elnökség mellett. A dolog érdekessége az, hogy erről a miniszter úr tavaly augusztus 
17-én tartott egy sajtótájékoztatót, Palkovics államtitkár úrral és Czunyiné Bertalan 
Judit államtitkár asszonnyal közösen, ahol az oktatási háttérintézmények 
átszervezésével kapcsolatos felkérést én is megkaptam, illetve ahol ennek a 
bejelentése történt.  

Végül is mondhatom röviden azt, hogy kiválóan dolgozom együtt magammal, 
hiszen az Oktatási Hivatal élére beülve koordinálhattam az elmúlt időszakban az 
Educatio integrációját, illetve azt az oktatásigazgatás-átszervezést, aminek végül is az 
eredményeit, szervezetét részben most tudtuk bemutatni, illetve nyilván az ezután 
következő lépésekben is sikerül kivenni a részemet. Ezzel párhuzamosan nem került 
betöltésre a helyettes államtitkári pozíció, hanem az ottani feladatok nagy részét 
ebben a miniszteri biztosi minőségben láthatom el, ami kifejezett megtiszteltetés. 
Annyiból egyébként egy nagyon hatékony struktúrát is tudtunk ezzel csinálni, hogy 
tényleg az oktatásigazgatás átszervezése így viszonylag, mondjuk így, közel került az 
érintett államtitkárság döntéshozóihoz, és, mondjuk így, kellő konstruktivitással és 
határozottsággal igyekszünk ezt végrehajtani. 

Az elnök asszony kérdése kapcsán. Nagyon rövid, még az Indexre is kikerült az 
a levél, amelyet januárban a kollégáimnak írtam, amikor a háttérintézmények 
átszervezése kikerült. Azt gondolom, a kormányzatnak szíve joga, lehetősége, hogy a 
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kormányzati feladatok elvégzésének a struktúráját meghatározza, és sok jó 
struktúrában lehet a feladatokat jól ellátni meg nyilván egyébként hibásan is, tehát 
nem véletlen, hogy állandó átalakításban vagyunk, hiszen a jobbító szándék állandóan 
jelen van, és mindig vannak új kihívások. 

Nyilván ezen általános szabályelv mentén is azért komoly tárgyalások és 
egyeztetések folytak a Miniszterelnökség és az EMMI között egyébként nemcsak az 
Oktatási Hivatallal, hanem valamennyi háttérintézmény sorsát illetően, ahol 
érdemben átnéztük azt, hogy milyen alternatívája van a feladatellátásnak. Vannak 
egyébként a hivatalnak olyan funkciói is, amelyek a tárcában is tökéletesen 
elláthatóak lennének, csak az elmúlt évek gyakorlata az volt, hogy a hivatalba kerültek 
be, és nyilván vannak olyan feladatai, amelyektől mindenki kicsit ódzkodik, hogy 
tényleg tárcafeladat-e, mondjuk, a felvételi lebonyolítása, nem lehet-e ilyen módon 
hatékonyabban ellátni. Mivel Lázár miniszter úr a múlt csütörtöki kormányinfón 
adott is arról tájékoztatást, hogy a tegnapi közigazgatási államtitkári értekezlet 
tárgyalta újra anyagot, és a holnapi kormányülésen várható végleges döntés, az ügyek 
jelenlegi, naprakész állásáról információt adni nincs igazán módomban, de azt 
gondolom, ha mondhatom így, hogy felelős és jó döntés várható a holnapi 
kormányülésen ebben a kérdésben is. 

Az augusztusban bejelentett egy év kapcsán, hogy lezárul-e az átszervezés a 
következő hónapokban, illetve mi várható még. Azt gondolom, az igazán nagy feladat 
a tavalyi évben egyfelől a POK-rendszer kialakítása volt, ami azért elhúzódott egészen 
őszig, tehát mire a teljes állományt fel tudtuk tölteni, mire minden a helyére került, 
mire mindenkinek lett számítógépe, nyomtatója és minden más, az azért igénybe 
vette a 2015. év második felét is. Gyakorlatilag az Educatio volt az, amitől mindenki 
nagyon rettegett, hiszen lényegében egy évtizede azért a legérzékenyebb dolog az, 
amikor nem működik az érettségi feltöltőfelülete meg a többi, ettől mindenki nagyon 
fázott. Ezt kellő odafigyeléssel és óvatossággal kezeltük, és lényegében, azt gondolom, 
nagyobb megrázkódtatás nélkül az integráció meg tudott történni. Úgy gondolom, 
tudtunk megtakarításokat és hatékonyságnövelő szervezeti lépéseket is tenni ezen a 
területen. 

A magam részéről azt tudom mondani, hogy az integráció végrehajtását 
követően amire még számítok, az az, hogy az OFI átalakításával párhuzamosan az ott 
lévő kutatói állományból szeretnénk még a hivatalba meghívni néhány kollégát, hogy 
- amiről beszéltem - az OH által kezelt adatbázisokra erőteljesebben odafigyelő, 
elemző, nem kifelé publikálgató, hanem a hivatal vezetése meg a tárca felé riadóztató 
adatelemzőket tudjunk alkalmazni. Az OFI-nak van néhány olyan nemzetközi 
funkciója, adatszolgáltatás és a többi, amiket még, azt gondolom, a hivatalba érdemes 
integrálni. Összességében más nagyobb átalakítást egyébként nem terveznék. Nyilván 
a holnapi kormánydöntés függvényében, ha át kell egyébként strukturálni és át kell 
szervezni, akkor ezt a feladatot is meg tudjuk oldani természetesen. 

Mielőtt átadnám Brassói úrnak a szót, talán még két mondat. Azt gondolom, 
hogy a szakmai tanácsadói funkciókra igen nagy szükség van. Tehát az, hogy kétezer 
meg tízezer szaktanácsadót, szakértőt tudunk-e mozgatni, ami az igényeknek az iksz 
meghatározható százaléka az egyes területeken, itt biztosan kell az 
intézményrendszernek egy olyan szakmai támogatást adni, amit részben a 
felsőoktatási intézmények tudnak megadni, részben pedig az Oktatási Hivatal tud 
megadni. Tehát van erősíthető, felerősítendő funkció, amiben további erősítésre 
gondolunk és amit tervezünk. 

Köszönöm szépen. És akkor átadnám néhány köznevelési kérdésben 
Sándornak a szót. 
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Brassói Sándor elnökhelyettes (Oktatási Hivatal) válaszai 

BRASSÓI SÁNDOR elnökhelyettes (Oktatási Hivatal): Három-négy kérdés 
érkezett, ezekre próbálok választ adni. Elöljáróban szeretném azt hangsúlyozni, hogy 
a 2016. évi érettségi vizsga szervezésében semmiféle tartalmi, tantervi, 
követelményrendszerbeli változás nem történt. Megjelentek a médiában különböző 
hírek, hogy bevezetés előtt így-úgy-amúgy változnak a követelmények, a 
jogszabályokban semmilyen változás nincs, a következő vizsgakövetelménybeli 
változás a 2017. évi május-júniusi vizsgaidőszakban lesz, hiszen akkor kerül 
bevezetésre a szakképzési rendszer átalakításából fakadó tartalmi változás és azok, 
amelyek bizonyos értelemben a NAT-felülvizsgálatból, a korábbiból és a tantervi 
felülvizsgálatokból fakadóan a főbb vizsgatárgyakat is majd érintik. Ezek a 
köznevelési vonalon - még a tárcánál dolgoztam akkor - 2015 tavaszán kihirdetésre 
kerültek. Tehát úgymond azt a kétéves szabályt mi magunk is a köznevelési oldalról 
tartottuk, ami a köznevelési vizsgakövetelményeket, akár az általános, akár a részletes 
követelményeket érintette. Az egy más dolog, ahogy változik a rendszer, az ágazat 
egész felépítése apránként, évről évre, így a szakképzésben létrejöttek a szakképzési 
centrumok. Tehát ebből fakadóan a vizsgaszervezési feladatokat a szakképzési 
centrumokban bizonyos értelemben másként, más struktúrában és más 
jogosultsággal kell ellátni, mint mondjuk egy sima, négy évfolyamon működő 
gimnáziumban vagy egy magán- vagy egyházi szakképző intézményben. Tehát ezért a 
100/1997. rendeletnek ez a bizonyos módosítása, ami kicsit a médiaérdeklődés 
középpontjába került, ez leginkább egyébként szervezési kérdésekről szólt, arról, hogy 
meg kell jelenni a vizsga előtt fél órával, hogy igazolni kell magát a tanulónak, hogy a 
centrumban hogy kell szervezni a vizsgát. Bocsánat, hogy ilyen kitérőt tettem, tehát 
alapvetően ezek szervezési kérdések. 

Ami itt elhangzott, a két tanítási nyelvű és a nemzetiségi iskolák 
vonatkozásában egy ilyen szabály, tulajdonképpen egy régi szabálynak a 
megváltoztatására került sor, ugyanis az látszott az érettségi vizsga elektronikus 
rendszerében, amit 2005 óta működtet a hivatal és 2005 óta minden adat 
rendelkezésre áll benne, hogy tulajdonképpen olyan tanulók igazából nemigen 
vannak jogszerűen - nem lehetnek -, akik számára ez a változás problémát okozna. Itt 
a médiába egy kicsit bekerült ez a téma február végén, úgyhogy én is tárgyaltam az 
oktatási jogok biztosával erről és az érintett intézmény vezetőjével. Ez egy csepeli 
iskola egyébként, tehát pontosan tudom képviselő úrnak… (Szabó Szabolcs 
közbeszólása.) Így van. Tehát mi beszéltünk az igazgató úrral is, tehát ott azért 
kiderült, hogy ebben a szakképző intézményben úgy szervezték az oktatást, egy kicsit 
tanulóbecsalogatás módjára is, hogy a tanulónak ígértek egy két tannyelvű érettségi 
vizsga-bizonyítványt, amivel együtt jár a C felsőfokú nyelvvizsga, a C1, miközben 
tulajdonképpen ők egy nyelvi előkészítő évfolyamos képzésre jártak, és ez a hatályos 
és a korábbi szabályok szerint sem volt lehetséges. Tehát a dolgot sikerült megoldani, 
mondom, egyik oldalon az intézménnyel egyeztetve, tehát a tanulók is meg az 
intézményvezető is, látva az adott helyzetet, meg az OH javasolta akkor ezt a 
megoldást, a tanulóknak az osztályozó vizsgával való átirányítása a két tannyelvű 
képzésbe lehetővé teszi most számukra magát a két tannyelvű érettségi vizsga 
megszerzését, ezáltal el tudnak jutni a nyelvvizsgához, persze feltéve, ha C szinten az 
érettségi követelményeket teljesítik. (Ikotity István távozik az ülésről.) Ez a helyzet 
abból állt elő, bocsánat, hogy így fogalmazok, hogy egyes intézményekben - ez 
körülbelül három az országban - a hatályos szabályozáshoz képest egy kicsit más 
értelmezésben kínáltak nevelési programot a gyerekeknek, ami a végén belefutott egy 
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ilyen változásba, amit egyébként előre kalibrálni nem lehetett. Tehát úgy látjuk, hogy 
ez nem okoz problémát jelenleg, a dolog kezelve lett, a tanulók érdekéhez is igazítva. 
Mellesleg a helyzet nem fordulhatott volna elő egyébként, ha mindenki szabályosan 
végzi a dolgát. De ebben a kicsit szabálytalan helyzetben is a kormányzati oldal 
megtette a magáét, hogy így fogalmazzak, tehát áthidalta ezt a problémát a tanulók 
érdekében.  

A másik kérdés a POK-ok, pontosabban a budapesti POK elérhetősége a csepeli 
intézmények számára. Itt annyit hadd tegyek még hozzá, hogy a megelőző tizenévben 
Budapesten is a fenntartók létrehozhattak meg létrehozhattak volna pedagógiai 
kabineteket, aztán vagy megtették vagy nem tették meg, tehát ez az akkori közoktatási 
törvényi szabályok között így volt, és ezen a területen nagyon sok piaci alapú 
szolgáltató próbált HEFOP-ot, TÁMOP-ot, mindenféle forrásokat megszerezni 
magának ennek az oldalvizén, a Fővárosi Önkormányzat pedig működtette a Méreit, 
pontosabban az FPI-t, és volt egy létszám. Amikor a POK-okat létrehoztuk, a jelenlegi 
15 POK-ba beolvadt kvázi tíz darab, 2015-ben KLIK-es, 2012-ben meg még 
önkormányzati vagy megyei önkormányzati POK, nem POK, ugye akkor ped. intézet 
volt. Ezeket most az OH, finoman szólva, kistafírungozta rendesen, úgy, ahogy kell, 
ahogy elnök úr is mondta, legyen gépük, legyenek felkészítve, legyenek 
egyenhangolva, legyen meg az infrastruktúrájuk. A Méreit is fizikálisan rendbe 
hoztuk, bár a fővárostól béreljük. Létszámilag ennyi létszámunk van jelenleg. Tehát 
mi is látjuk azt, hogy ez egy indulási állapot. Amúgy most már az elérése a 
rendszereiknek működik a honlaptól kezdve telefonon, e-mailen. Ez egy fejlődő 
rendszer. Ez volt az első év, úgy vettük át a szakmai szolgáltatásokat, mondom, hogy 
az országban tíz pedagógiai intézet működött, most működik tizenöt, aminek a 
létszáma egy szabályozott rendszer szerint működik. Én bízom abban, hogy javulni 
fog ez az elérhetőség. A pedagógusminősítések kapcsán működik is egyébként, hiszen 
a pedagógusok, azt látom, hogyha három napon belül nem kapnak választ a ránk eső 
30 napos határidőn belül, már akkor jelzik, hogy miért nem kapnak választ. Tehát ez 
viszonylag gyorsan működik, és kapcsolatban állunk több tízezer tanárral. A szakmai 
szolgáltatáson mindenképpen erősíteni kívánunk. Egyébként a kerekasztal is pont egy 
ilyen javaslatot tett a tárca felé, én is tagja vagyok annak a munkacsoportnak.  

Versenyek kapcsán. A versenyek az egy nehéz dolog. Amikor ’99-ben a tárcánál 
dolgoztam, és akkor néztük át a versenyek szabályozását, az akkori OM-ben, akkor 
pontosan látszott az, hogy az országban szanaszét szerveznek tehetséggondozó vagy 
annak nevezett versenyeket, amelyek egy része magas színvonalon működik, egy része 
pedig katasztrofális színvonalon működik, és akkor került be a tanév rendjébe, ’99-
ben, és azóta minden évben benne is van az a szabály, hogy az iskola tanév rendje 
mellékletében levő versenyeken kívül más versenyt akkor szervezhet meg, hogyha 
azzal a nevelőtestület is egyetért. Azért került be az a szabály, hogy ezeket az 
egyenetlen minőségű, rossz minőségű versenyeket tulajdonképpen ne engedjük be a 
gyerekek felé, hanem ezt minőséggel lássa el a rendszer. 

Akkor, ’99-től kezdve felépítettük azt a struktúrát, hogy az állam vagy a 
minisztérium, tulajdonképpen ebben az esetben mindegy, azt az elvet támogatja, és 
azóta is azt követi, hogy a felső tagozaton, a középiskola első két évfolyamán meg az 
utolsó kettőn, tehát ez azt jelenti, hogy a 7-8., a 9-10. és a 11-12. évfolyamokon 
egymásra épülő versenyrendszer legyen az összes nagyobb tantárgyból, tehát 
történelem, angol, biológia, kémia, fizika. Ez meg is valósult, hiszen a tárca és nemzeti 
tehetség program ezt a logikát követi. Miért beszéltem ilyen hosszan? Azért, mert 
ezekben a versenyekben kivétel nélkül megvalósul az az elv, hogy van egy iskolai 
forduló, van egy megyei vagy kerületi forduló és van egy országos, lásd az OKTV-knél. 
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Amelyeknél ez nincs meg, az nem államilag támogatott verseny, hanem vagy egy 
kerületi verseny vagy egy önkormányzati verseny, aminek a szervezése teljesen 
szabad elven működik, hogy így fogalmazzak és nem egy központi keretrendszer 
szerint. Tehát amit a POK csinál, mindegyik ezen az elven működik, mi csak ilyen 
versenybe kapcsolódtunk be. Illetve egy ponton nem, hogyha a helyi, a települési 
vezetés, egy polgármesteri kör azt akarja, hogy ott neki van egy régi, hagyományos 
versenye, teszem azt Csepelen vagy az V. kerületben vagy Nyíregyházán vagy Pécsen, 
akkor, ha van rá kapacitásunk, próbálunk benne szakértelemmel segíteni. Tehát ezt 
tudom így összességében válaszolni. 

És van Ikotity képviselő úrnak az érettségivel kapcsolatos kérdése. Jelenleg 
nem tudok arról nyilatkozni, hogy… Képviselő úr közben kiment.  

 
ELNÖK: Igen. El kellett mennie.  
 
BRASSÓI SÁNDOR elnökhelyettes (Oktatási Hivatal): Ilyenkor mit tegyünk?  
 
ELNÖK: A jegyzőkönyv kedvéért… 
 
BRASSÓI SÁNDOR elnökhelyettes (Oktatási Hivatal): A jegyzőkönyvnek 

elmondom. (Demeter Zoltán megérkezik az ülésre.) Azt kell látni, hogy jelenleg az 
érettségivizsga-szabályozás teljesen egységesen működik közép- és emelt szinten is a 
követelmények támasztásában meg a szervezésben, ami azt jelenti, hogy alapvetően 
van egy középszintű vizsga és van egy emelt szintű vizsga. Ez alól bizonyos 
értelemben kivételt fog jelenteni 2017-ben a szakmaivizsga-szervezés, hiszen bekerült 
a „Szakképzés a gazdaság szolgálatában” című dokumentum alapján a szakképzési 
törvénybe és a 100/1997. kormányrendeletbe az, hogy a szakgimnáziumokban majd 
2017-től a szakmai érettségi vizsga szervezése a szakképzés által előállított 
követelményekre fog épülni. Tehát 2017-ben itt lesz egy változás, és a jelenlegi 
szabályozás alapján ez egy magasabb szintű követelmény szerint szervezett vizsgának 
minősül. Ez az egyik, ami ilyen értelemben válasz lehet a kérdésre. 

A másik, ami az idei tanévet érinti már a májusi időszakban: a szakképzési 
törvény és a 100/1997. kormányrendelet alapján azokat a személyeket, akik 2015-öt 
megelőzően szakiskolában szakmai bizonyítványt szereztek, ez a szakmai 
bizonyítványuk feljogosítja arra, hogy úgynevezett négytárgyas érettségi vizsgát 
tegyenek most májusban, vagyis nekik az ötödik kötelezően választandó vizsgatárgyat  
- ami lehetne a földrajz, egy második nyelv, az ének, a tesi vagy bármi más - a szakmai 
bizonyítvány váltja ki, és ezt úgynevezett záradékolással az érettségi bizonyítványba 
majd be lesz köteles vezetni a vizsgabizottság. Ennek a záradéka a 
100/1997. rendeletben olvasható. A másik négy tárgyat meg kell tenniük a normál 
vizsgaszervezési keretek között minden további nélkül. Tehát bizonyos szinten, ha úgy 
veszem, akkor a jelenlegi szabályozáshoz képest - ha öttárgyas valaki vagy hat, ha 
kellett neki egy orvosi karra a felsőoktatásba bemenéshez a fizika, a biológia - nekik 
négy tárgy plusz a szakmai bizonyítvány fogja eredményezni magát a 
vizsgacselekményt. Röviden, dióhéjban ennyit mondanék.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen az elnök úrnak és az elnökhelyettes úrnak, hogy 

rendelkezésünkre álltak. Jó munkát kívánok a továbbiakban is! Ezzel a 2. napirendi 
pontot lezárom. (Dr. Maruzsa Zoltán, Brassói Sándor és munkatársaik távoznak az 
ülésről.)  
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A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény módosításáról szóló 
T/9715. számú törvényjavaslat (Döntés képviselői önálló indítvány 
tárgysorozatba vételéről) 

A 3. napirendi pontunk a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről szóló vita lefolytatása és 
a döntés. Szatmáry Kristóf fideszes képviselő úr önálló indítványáról van szó.  

Szatmáry Kristóf képviselő úr nem jelezte, hogy a bizottság ülésén részt kíván 
venni, így a képviselőknek van lehetősége hozzászólásaikat megtenni a tárgysorozatba 
vétellel kapcsolatban. Van hozzászólási szándék? (Jelzésre:) Szabó Szabolcs, tessék! 

 
SZABÓ SZABOLCS (független): Csak jeleztem volna, hogy lett volna kérdésem, 

de így nem akarok hozzászólni értelemszerűen. Csak hogy így nem értem a javaslatot, 
és nyilván ezért fogok nemmel szavazni, mert valamit én ebben nem értek. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Rendben. Más képviselői hozzászólási szándék van-e? (Senki sem 

jelentkezik.) Nem látok jelzést. Szavazzunk! Ki az, aki támogatja a T/9715. számon 
előterjesztett törvénymódosító javaslat tárgysorozatba vételét? Aki igen, kérem, az 
jelezze! (Szavazás.) 6 igen szavazat. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 1 nem szavazat. 
Ki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodással a bizottság tárgysorozatba vette. Ezzel a 
3. napirendi pontot lezárom. 

Egyebek 

A 4. napirendi pont az egyebek. Kérdezem, hogy van-e valakinek felvetése az 
egyebek között. (Senki sem jelentkezik.) Nem látok jelzést, így a 4. napirendi pontot 
lezárom. 

Az ülés berekesztése 

A bizottsági ülést is lezárom. Jó munkát kívánok!  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 16 óra 44 perc)  
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