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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 09 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 írásban megkapták. Ehhez senki 
nem terjesztett elő módosítást, így ebben a formában szavazunk a napirendi 
javaslatról. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki az, aki elfogadja a napirendet az 
előzetesen kiküldött formában. Aki igen, kérem, jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Volt-
e nem szavazat? (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodás? (Senki sem jelentkezik.) A 
bizottság egyhangúlag támogatta a napirendet.  

1. napirendi pontunk tájékoztatás az új nemzeti alaptanterv helyzetéről. 
Köszöntöm a napirendi pontunk előadóját, Csépe Valéria asszonyt, a köznevelés 
tartalmi megújításáért felelős miniszteri biztost, és meg is adom a szót, parancsoljon! 

Tájékoztatás az új nemzeti alaptanterv helyzetéről 

Csépe Valéria miniszteri biztos tájékoztatója  

CSÉPE VALÉRIA miniszteri biztos: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Bizottság! 
Köszönöm a meghívást. A tájékoztató viszonylag rövid lesz, és inkább szeretnék 
annak teret adni, hogy önök kérdezzenek, ugyanis nagyon sok kérdés merül fel és a 
kérdések tisztázása nagyon fontos abban a szakaszban, amelyben most a munkát 
végezzük. 

Szeretném önöket tájékoztatni, hogy szeptember 7-étől egy hat hónap, ami a 
miniszteri biztosi feladatom, nem ilyen szélesre szabott, mint ami itt szerepel, tehát 
nem a köznevelés tartalmi megújításáért felelek, ez egy embernek elég sok feladat, 
különösen, hogyha szakemberként, szakmai miniszteri biztosként látja el a feladatot 
és nem a minisztérium kötelékén belül. Szeretném jelezni, hogy ennek a szakmai 
háttere más, mint a szokásos a miniszteri biztosoknál, én március 6-áig a nemzeti 
alaptanterv megújításáért felelős miniszteri biztos vagyok, egész konkrétan a 
feladatköröm úgy határozódik meg, hogy a nemzeti alaptantervre és az abból 
levezetendő tantervekre tudományosan megalapozott, koherens, korszerű 
javaslatrendszert dolgozzunk ki és tegyünk javaslatot erre. Mint önök is tudják, a 
nemzeti alaptanterv egy jogszabály, kormányrendeleti szintű, és a magyarországi 
kétpólusú, háromszintű szabályozásban ehhez kapcsolódnak a kerettantervek, 
amelyek miniszteri szintű szabályozást jelentenek. Ezeket azért szerettem volna 
előrebocsátani, mert egyrészt van egy kormányhatározat, amely meghatározza az új 
nemzeti alaptanterv bevezetésének céldátumát 2019. szeptember 1-ben, és 
ugyanakkor van egy szakmai munka, amelynek az ütemezése és az időtartama - ez 
utóbbi különösen - sokak szerint túl lassú, mások szerint túl gyors. Túl gyors ahhoz 
képest, ahogy az első alaptanterv elkészült 1995-re, az első közoktatási törvénynek a 
hatálybalépését követően, 1993-ban. Az előkészítő munka hosszú volt, nevezetesen 
azért, mert ez volt az első formális nemzeti alaptanterv. A nemzetközi gyakorlatot 
áttekintve sikeres pedagógiai gyakorlatú és oktatási rendszerű országokban ma sincs 
formális nemzeti alaptanterv, hanem ajánlások rendszere van. Ilyen a dán oktatási 
rendszer. Míg másutt nincs többszintű szabályozás, ugyanakkor mindaz, illetve annál 
egy rugalmasabb és leegyszerűsítettebb változat, ami a mi kerettantervi rendszerünk, 
magának az alaptantervnek a része. Nagyon sok ország ezt követi.  
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Ami elkészült, az az a munka, amelynek hátterét - és itt nem a jogszabályról 
van szó, hanem a szakmai alapozásról, a fejlesztő-kutató munkáról, amely egyrészt 
arról szól, hogy egy szakmai támogatást adunk a jelenlegi alaptanterv bevezetését 
követő időszak oktatási, elsősorban a hazai és nemzetközi mérésekben látható 
eredményeknek a feldolgozására. Ez biztosítja a szakmai támogatását a nemzeti 
alaptanterv értékelésének, amit a köznevelési törvény úgy fogalmaz meg, hogy az 
emberi erőforrások minisztere felelős a folyamatos, de legalább ötévenkénti 
értékeléséért szakértői testület bevonásával. Nagyon sok szakmai testület van 
egyébként, ezt a munkát elvégeztük. 

Tehát a nemzetközi kitekintést, a hazai eredmények elemzését, ennek hátterét, 
a szakmai munkát, a tudományos munkát egy ágazati fejlesztési projekt, egész 
pontosan az EFOP 3.2.15 biztosítja, amely egy nagy konzorciumi projekt, amelynek 
során az elektronikus érettségi bevezetéséhez szükséges munkáktól kezdve, amelyek 
az Oktatási Hivatalnál vannak, egészen a digitális oktatási módszertan kidolgozásáig 
több konzorciumi résztvevővel összehangolandó és összehangolható az a fejlesztési 
munka, ami történik.  

A szakmai vezetésemmel folyik az a munka, amelyben elvileg - a július 6-án 
induló ágazati fejlesztési pályázat keretében szeptemberben, illetve november 
közepéig fejeződött be azoknak a munkatársaknak a felvétele, akik megfelelnek a 
pályázati előírás szerinti foglalkoztatásnak, szakmailag alkalmasak arra a munkára, 
amit vállaltak. Tehát egy fejlesztési projekt keretében nagyon szűk határidőt szabtunk 
magunknak is a fejlesztési munkában, így az alapdokumentumokra vonatkozó 
javaslatrendszer, amelyből a szövegszerű javaslat kialakításra kerül majd, ha tetszik, 
bővített koncepció, elkészítési határideje december 31. Több olyan pont van, 
amelyben további szakmai egyeztetések szükségesek, hiszen egy új szemléletű 
alaptantervről van szó, amelynek a középpontjában a tanulás és a tanuló áll, és 
amelynek a tartalmát nem a magyarországi pedagógusok képzési struktúrája 
határozza meg, hanem az a használható tudás, amire a XXI. században szükség van. 
Lehet erre mondani, hogy túl általános, ugyanakkor a szakmai munka után 
következnek azok a döntések, amelyek szakpolitikai, illetve politikai jellegűek. Én a 
szakmáról tudom önöket tájékoztatni.  

Tehát elkészült a teljes felmérés, a nemzetközi felmérés, a nemzetközi 
szabályozási gyakorlatok elemzése, a teljes magyarországi jogszabályi háttér, amely 
mindebből levezetésre került, és nagyon sok szinten, több jogszabályi szinten 
szabályozza mindazt a tartalmi munkát, ami az iskoláinkban a pedagógus számára 
megjelenik mint kötelezően betartandó feltételrendszer. Ez december 31.  

Ezt követően április 30. az a projekthatáridőnk, amely egy teljesen kidolgozott, 
szövegszerű javaslatot tesz majd alapdokumentum formájában, amely 
alapdokumentumban érthetően és a gyakorlatban használhatóan kell megjelenni 
mindannak, amit méltányosságnak nevezünk, tehát azok a szempontok, amelyek 
nagyon sokfélék: a különleges bánásmódot igénylő gyerekek, SNI, BTM, tehetség, 
nemzetiség, és nem sorolom mindazokat, amelyeket egy korszerű alaptanterv 
kialakításánál figyelembe kell venni.  

Ugyanakkor a tantervi keretek olyan rendszert fognak alkalmazni, amelyekhez 
ez a munkacsoport, amely a tantervi fejlesztéssel foglalkozik, áttekintette a 
magyarországi tantervi kereteket, azok koherenciáját. Nagyon sok helyen komoly 
problémák vannak egyes tartalmi elemek életkori elhelyezésével, egymásra 
épülésével, kapcsolatrendszerében és a sokat emlegetett kompetenciák értelmezésével 
kapcsolatban, nem beszélve arról a kompetenciaelvárásról, ami új a 2012-eshez 
képest: ez a digitális kompetenciáknak az a fajta beépítése, ami a számítógép-
használattól a digitális állampolgárságig terjed.  
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Tehát nagyon sok olyan új feladat van, amihez van egy nemzetközi támogató 
háttér, ez nevezetesen az OECD Education 2030 munkacsoportja, amelynek 
agykutató pszichológusként is tagja vagyok. A másik pedig az a projekt mellett 
tevékenykedő és hamarosan munkáját megkezdő nemzetközi tanácsadó testület, 
amelyben a sikeres reformokat, hogy ezt a szót használhassam, végrehajtó 
országokból az alaptanterv korszerűsítéséért felelős szakemberek vesznek részt. 

A tanulófolyamat arról szól, hogy egy olyan alaptanterv készüljön, amely időt 
álló, ugyanis az eddigi magyarországi alaptantervek általában alig értek meg több 
időt, mint öt év. ’95, 2003, 2007, 2012, ezek mind új vagy módosított alaptantervek 
bevezetésének időpontjai. És az ehhez kapcsolódó tantervi keretek, illetve az a nagyon 
új fejlesztő munka, amely egy megfelelő támogató rendszert biztosít egy kollaboratív 
platformon, ez olyan munka, amely abszolút új a nemzetközi gyakorlatban is. 

Az augusztus 31-ei határidőnk vonatkozik a teljes áttekintett tantervi 
keretrendszerre, amely a jelenleginél az ismereteket tekintve szűkebb, a készségek 
kialakítására biztosított idő és a készségek kialakítására tett javaslatok tekintetében 
bővebb, és egyértelműen jelöli azokat a kompetenciarendszereket, amelyek az átívelő, 
úgynevezett transzverzális kompetenciák.  

Ez az időszak jelenti azt, hogy 2018 szeptemberétől indulhat meg az a munka, 
amely egyrészt az implementációs, tehát a felkészítési feladat. Ebben az időszakban 
kell megvalósulnia a szakmai egyeztetésnek, és a tárcának kell majd a társadalmi 
egyeztetést elvégezni, ez egy fejlesztési projektnek nem feladata. És ezt követi mindaz, 
amiről döntést kell hozni, hogy milyen módon lehet majd az új nemzeti alaptantervet 
felmenő rendszerben bevezetni, ehhez milyen feltételek adottak, milyen kockázatok 
vannak 2019. szeptember 1-jéig, ugyanis egy korszerű tartalmi munka bevezetéséhez 
elodázhatatlan az a folyamat, amelynek bizonyos részei megkezdődtek, a 
pedagógusképzés megújulása, a pedagógus-továbbképzés, a pedagógiai 
kompetenciáknak az a fajta biztosítása, amely a humánerőforrás részéről szükséges, 
ugyanakkor a megkezdődött infrastruktúrafejlesztések, mindaz, ami majd a majdani 
úgynevezett e-tankönyveket vagy okostankönyveket érinti és azokat a módszereket, 
amelyek tartalmak az új, digitális felületeken és amelyek ma még nem állnak 
rendelkezésre vagy nagyon kevés, az a számítógép alapú, élményszerű, a megértést 
segítő programok rendszere, adaptációja vagy hazai fejlesztése. Enélkül 
többkomponensű tanulás nincsen, a többkomponensű tanulásnak pedig három 
nagyon fontos része a tankönyv, a digitális eszközök és a pedagógus, a fókusza pedig a 
tanuló.  

Tehát ezek a kialakított alapelvek és szövegszerű javaslatok, amelyeken a 
munkacsoportok dolgoznak. Mindezek egy komoly feltételrendszert kívánnak meg. Ez 
első helyen szakmai munka, és szakmai egyeztetések előzik meg. A szakmai 
egyeztetésekben most is ott van az a csoport, amely az érintettek meghatározott körét 
jelenti, ugyanis egy tanulóközpontú tartalmi szabályozás kialakításának meghatározó 
résztvevői maguk a tanulók - természetesen nem a hatévesekre gondolok - és a 
szülők. Tehát az a háromszög, ami a magyar nyelvben érintett, az angolban kicsit 
aktívabb, a stakeholder, a pedagógusok, a szülők és a gyerekek, illetve tanulók. És 
ebben a formában kell kialakítani, ugyanis abból érdemes tanulni, ami az elmúlt 
időszakban történt, hogy nem lehet változásokat, korszerűsítést úgy bevezetni, hogy a 
résztvevők, érintettek többsége ezt nem tekinti magáénak.  

Ezek azok a sarokpontok, amelyek nagyon fontosak. Bármi történjék is a 
következő időszakban, én azt gondolom, hogy egy nemzeti alaptanterv első helyen 
szakmai és utána egy társadalomnak olyan közmegegyezése, amelynek alapján kicsit 
elégedettebbek leszünk azzal, hogy mi történik az iskoláinkban. 

Én köszönöm a figyelmüket, és várom a kérdéseiket.  
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Kérdések, hozzászólások, vélemények  

ELNÖK: Köszönjük szépen miniszteri biztos asszony rövid tájékoztatóját. Most 
a képviselőknek van lehetősége, hogy kérdéseket tegyenek fel, illetve hozzászólásukat, 
véleményüket elmondják. Kérdezem a képviselőket, hogy van-e ilyen szándék. Senki? 
Senkinek semmi kérdés… (Jelzésre:) Szabó Szabolcs, tessék! 

 
SZABÓ SZABOLCS (független): Köszönöm. Akkor megnyitom a sort. Mindig 

kellemetlen feladat elsőnek kérdezni… Nem, nem lesz kellemetlen, abszolút nem. 
Igazából én pont ez utóbbira akartam rákérdezni, amit professzor asszony 

elkezdett mondani. Abszolút egyetértek azzal, amit elmondott, hogy nyilván az 
érintettek bevonása ebbe az egész munkába nagyon fontos, és erre kérdeznék rá, hogy 
esetleg erről tudna-e részleteket mondani, hogy konkrétan kik azok, milyen 
szervezetek, amelyek részt vesznek ebben a munkában. Erről nem nagyon tudok én 
személyesen - és azt hiszem, hogy a nyilvánosság sem - részleteket. Egy ideig azt 
gondoltam, hogy ez a kerekasztal, ami ebben majd lesz, de aztán az megszűnt abban a 
formában, most újjáalakult, nem tudom, hogy annak a stratégiai kerekasztalnak mi 
lesz a sorsa. De az elbeszéléséből már kitűnt, hogy itt egy ilyen konzorcium, ami 
dolgozik rajta, és feltételezem, ők vonják be partnerként ezeket a szervezeteket. Tehát 
ha ezt esetleg el tudná mondani, sikerült-e ebben a körben egyeztetni 
szakszervezetekkel, más érdekvédelmi szervezetekkel. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Más hozzászólási szándék? (Jelzésre:) Vinnai Győző, tessék! 
 
DR. VINNAI GYŐZŐ (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök asszony. Hadd 

kérdezzem meg azt, nekem nagyon tetszik ez a gondolat, hogy tanulóközpontú, tehát 
a tanulást megtanítani a gyerekekkel, ez a kulcskérdés, és a motivációról is szólt 
miniszteri biztos asszony. És az is tetszett, hogy szakmai módon mondta el. Nekem 
eszembe jut egy olyan Szentgyörgyi-idézet, most csak a tartalmát mondom el, hogy a 
tanulás öröme, a tudásvágy felkeltése és az alkotás, ami különböző életszakaszokban 
jelenik meg, de természetesen, ha az iskoláról beszélünk, mondjuk, az alapfokú 
iskoláról, akkor ez 7 és 14 vagy 15 éves korban. A kérdésem arra vonatkozik, hogy a 
feltételrendszerben van egy szakmai feltételrendszer, hogy megtanuljanak a gyerekek 
a szövegekkel bánni, a tárgyi tudással bánni, de nem tárgyi tudást akarunk átadni, 
hanem inkább fejleszteni a kompetenciáikat, és hogy tudjanak reagálni, válaszolni 
ezekre a kihívásokra jó gyakorlatokkal vagy kreatívan, hol tart ez a folyamat, ez a 
feltételrendszer. Mert azt világosan értettem, hogy ’19. szeptember 1-jén bevezetésre 
kerül, ennek vannak feltételei, és azt mondta miniszteri biztos asszony, hogy két 
alapvető feltétel van, az egyik a szakmai, a másik a tárgyi - benne a digitális 
eszközöket is – feltételrendszer, és egy tanulóközpontú iskola, egy „gyorsan reagáló” 
iskola kell.  

És azzal meg maximálisan egyetértek, hogy ez nem megy a szülők nélkül, tehát 
a szülők és tanárok együttműködése nélkül. Én sokfajta iskolát látok, látok olyan 
iskolát, ahol a tehetséggondozás kiemelt helyen van, van, ahol esélyteremtő az iskola, 
nagyon sok hátrányos helyzetű gyerek van, de ha a szülők nem értik meg, mert van 
ilyen helyzet, azért ezt ne tagadjuk el, hogy nem minden szép, ha nem értik meg azt, 
hogy a gyerekeik csak akkor lehetnek sikeresek felnőttkorukban, ha megszerzik azt a 
tudást, amivel felnőttkorukban sikeresek lehetnek és egy boldogabb életet élhetnek, 
mert minden szülő azt szeretné, hogy a saját gyereke legalább olyan pályát vagy még 
jobb pályát fusson be, még boldogabb legyen, még sikeresebb legyen, még többet 
hozzátegyen a társadalmi értékekhez, ne egy rossz pályára fusson, akkor itt a 
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szülőkkel való együttműködés, szerintem ez egy komoly feladat a tanárok, a 
pedagógustársadalom részéről. És nekik is, azt kell gondolnom, hogy a 
továbbképzések, képzések mellett valami társadalmi együttműködési kompetenciát is 
ki kell alakítani, akár a most dolgozók vagy akik most jelentkeznek a tanárképző 
főiskolákra, egyetemekre, nekik is ezt ki kell alakítani. Tehát a kérdésem lényege, 
szerintem ez egy kulcsfontosságú kérdés, hogy ez a tanulóközpontú iskola, a tanulás 
öröme, a tudás átadásának modern, XXI. századi módja hogyan képzelhető el a 
nemzeti alaptanterven belül vagy a nemzeti alaptanterv segítségével. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük. (Jelzésre:) Farkas Gergely, tessék! 
 
FARKAS GERGELY (Jobbik): Köszönöm szépen. Két témakörben szeretnék 

kérdést feltenni. Az egyik a diákok túlterheltségének kérdésköre, a másik pedig az 
idegennyelvtudás kérdése, a tanítás kérdése.  

A köznevelés kapcsán az egyik leggyakoribb probléma, amit hallunk szülőktől, 
diákoktól, a túlterheltség. Szerintem mindannyian tudnánk horrorsztoriba illő 
történeteket felidézni, hogy elsősöknek, másodikosoknak hét órájuk van, és mennyire 
túlterheltek, mennyire nem képesek már az utolsó órákon figyelni, és még otthon is 
tanulniuk kell, másnap fáradtan mennek iskolába, és lehetne folytatni ezeket a 
történeket, amelyek sajnos mindennaposak. Ha ez nem is kizárólagosan a nemzeti 
alaptanterven múlik, de azért komoly hatása van erre a nemzeti alaptantervnek. Ezért 
kérdezem önt, hogy a jövőre nézve milyen biztatást tud mondani az aggódó 
szülőknek, az érintett diákoknak, a túlterheltségük csökkentve lesz-e. Nagyon sokan 
reménykednek és reménykedve várják az új nemzeti alaptantervet ebből a 
szempontból, hogy végre ez a kérdés megoldódik, és reális mennyiségű tananyaggal, 
tanulnivalóval fogják terhelni a diákokat. Ebben várnék valamilyen megnyugtatást, 
előremutató jelzést, biztatást öntől. 

A másik az idegennyelvtudás kérdése. Tudjuk nagyon jól, hogy a jelenlegi 
nemzeti alaptanterv és a felsőoktatási stratégia sajnálatos módon nincs összhangban, 
ugyanis míg a felsőoktatási stratégia azt a célt tűzte ki, hogy 2020-tól egyetemekre, 
főiskolákra csak középfokú nyelvvizsgával lehet bejutni, addig a nemzeti alaptanterv 
kimeneteli követelményként mindösszesen az alapfokú nyelvtudást szabja meg, 
láthatjuk, hogy a kettő között különbség van. A mi véleményünk szerint ez 
problémákat is fog okozni, ugyanis 2020-tól csak azok tudnak majd felsőoktatási 
intézményekbe járni, akiknek van olyan anyagi lehetőségük, hogy mondjuk, 
pluszórákat, különórákat vesznek, és így tudják elérni, megszerezni azt a nyelvvizsgát, 
ami szükséges az egyetemekre, főiskolákra való bejutáshoz. 

Egyrészt kérdezem önt, hogy önnek e jelenlegi helyzetről mi a véleménye, 
hogyan látja ezt a véleményünk szerint problémás helyzetet, másrészt pedig 
kérdezném, hogy az új nemzeti alaptantervben hogyan kívánják kezelni ezt a kérdést, 
hogy megszűnjön ez az ellentmondás. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Ikotity István, tessék!  
 
IKOTITY ISTVÁN (LMP), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, elnök 

asszony. Tisztelt Bizottság! Tisztelt Miniszteri Biztos Asszony! Három kérdésem 
lenne. Az első kérdésem - egy szóhasználatbeli rendet kellene tennünk, és ebben 
kérem az ön segítségét. Gyakran elhangzik, hogy egy új alaptanterv készül, illetve 
gyakran elhangzik az is, hogy pusztán a törvényi hely szerinti felülvizsgálata zajlik a 
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korábbi alaptantervnek. Ön hogyan határozná meg saját feladatát: új alaptantervet 
készít vagy átrajzol egy korábbi alaptantervet? Ez az első. 

A másik kérdésem. Ön is elmondta azt, hogy 1995, 2003, 2007, 2012 után 
készül az új alaptanterv, meglehetősen kevés idő volt, mintegy öt év vagy annyi sem, 
egy-egy alaptanterv szervesülésére, beépülésére a rendszerbe. Mennyi idő lenne az, 
amit ön szerencsésnek érez egy alaptanterv szervesüléséhez? Mikor érezné sikeresnek 
ezt a jelenleg készülő alaptantervet? Mennyi idő lenne az, ami után azt mondaná, 
hogy igen, itt kell ezt felülvizsgálni a szokásos öt évtől függetlenül, és egy másikat 
készíteni?  

Említette, hogy ez egy új rendszer alapján készül, és ez a harmadik kérdésem 
mindjárt. Mennyire széles körű az a konszenzus, ami alapján ez készül? Mennyire 
vonnak be ebbe a különböző szakértőkön túl kontrollt is? Gondolok itt arra például, 
hogy törekszenek-e arra, hogy már most megjelenjenek - már egyébként korábban is 
feltette a képviselőtársam ezt - akár szakszervezetek, más szakmai szervezetek, akár a 
stakeholder különböző tagjai vagy, és ezt merem megkérdezni, ha egy forradalmian új 
dologra készülnek, akár, mondjuk, ellenzéki szempontok is egy ilyenben. Erre 
mennyire törekszik ön? Várom válaszát, előre köszönöm. 

 
ELNÖK: Más képviselői hozzászólási szándék? (Jelzésre:) Hiller István jelzi, 

parancsoljon! 
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Professzor Asszony! Nagyra értékelem az ön 

tudományos tevékenységét, az egyetemünkön is meg a Magyar Tudományos 
Akadémián is az ön neve egy mérce és a nemzetközi tudományos életben is, bár az ön 
tudományterülete és az, amivel én foglalkoztam, alapesetben különbözik. Azt is 
tisztességes dolognak tartom, hogy elvállalta a miniszteri biztosi feladatot, és az első 
nyilatkozataiban elmondta, hogy ön ezt szakmai kihívásnak és nem politikai 
feladatnak tartja. Én is ehhez tartom magam, mint ahogy alkalom és helyes dolog, 
hogy egy útközbeni beszámolóval érkezik, mert akkor van módunk véleményeket 
ütköztetni vagy éppenséggel tisztázni.  

Szerintem azért van szükség miniszteri biztosra, mert a jelenlegi minisztérium 
nem képes a feladatait ellátni. Ha nem verték volna szét az Országos Köznevelési 
Tanácsot, ha nem szüntették volna meg azokat a szakmai, tehát nem politikai, hanem 
szakmai testületeket, amelyeket annak idején törvény garantált, és az egymást követő 
kormányok idejében, Orbán Viktor első kormányától kezdődően 2010-ig ezek 
kontinuus módon működtek, akkor ilyen helyzetet nem kellett volna létrehozni. 
Könnyen elképzelhetőnek tartottam volna akkor is, hogy egy ilyen feladatra egy 
tekintélyes tudós javaslatait figyelembe veszik, de hogy ez hátráltatta és hátráltatja a 
szakmai munkát, ebben én biztos vagyok. De ha már így történt, akkor ehhez kell 
alkalmazkodni, már legalábbis én ugyan nem fogadom el, de ez a realitás. 

Szeretném, ha két kérdésben a véleményünket kicserélhetnénk. Az egyik. 
Nagyon szeretném, ha elmondaná, hogy ön a nemzeti alaptantervet milyen 
tankötelezettségi korhatár mellett tervezi. Szerintem gyalázat, hogy az országunkban 
csökkentették a tankötelezettség korhatárát. Nincsen olyan európai uniós, sőt európai 
ország, amely ha hozzányúlt a saját oktatási rendszeréhez - volt, amelyik nem nyúlt 
hozzá, de amelyik hozzányúlt -, akkor csökkentette volna a tankötelezettség 
korhatárát. Olyan van, amelyik nem változtatott, és olyan van, amelyik emelt, de 
olyat, amelyik csökkentette volna, nem lehet mondani, mert nincs. Ezért kérem 
szépen, tessék elmondani, hogy ön a jelenlegi gyalázatos korhatárhoz köti a nemzeti 
alaptanterv egészét, vagy hisz abban, hogy érdemes egy olyan rendszert felállítani, 
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amikor hosszabb időn keresztül a tankötelezettségi korhatár a magyar fiatalokat 
érinti. 

A másik lényeges kérdés, amiről szintén több interjújában beszélt, az 
alapkészségek kérdése, és abszolút egyetértek, hogy ennek nem lehet mechanikus és 
változatlan a formája, mert olyan mértékben változik a tudásátadás, a tudásátvétel 
folyamata, hogyha erre nem reagálunk, akkor igazából semmit nem tudunk mondani, 
csak húsz évvel ezelőtti dolgokat ismételni. Így aztán azt, hogy a digitális 
alapismeretek az alapkompetenciák közé tartozók, legalábbis a mondataiból ezt 
vettem ki, teljes egészében támogatom, szerintem ez egy nagyon helyes dolog, hiszen 
ha valamit alapkészségnek tekintünk, annak a nemzeti alaptanterven belül, hogy még 
plasztikusabban mondjam, egy tanuló, egy gyermek tanulmányai számára egészen 
más hatása van, mintha egyszerűen egy tantárgy. Tehát minden tekintetben én és mi 
abban önt erősítjük és egyetértünk, hogy az alapkompetenciák körét bővítsük. 

Ha már bővítésről van szó, beszélni kell ennek időtartamáról is, ezért a 
második konkrét ügy, amiben szeretném, ha a véleményünket összehasonlítanánk, az 
alapkészségek időbeli megerősítése, magyarul, hogy konkrét legyek, azt szeretném 
kérdezni, hogy támogatja-e ön a kilencosztályos iskola bevezetését a magyar 
iskolarendszerben. 

És elmondom én is a véleményemet, hogy ne kelljen szót kérnem. Én igen, 
abban az esetben, hogyha nem azt csináljuk, hogy a jelenlegi, hagyományos 
értelemben vett nyolc osztályt kilenc egységre osztjuk, annak nem látom értelmét. 
Annak igen - a közérthetőség kedvéért mondom -, hogy a hagyományos értelemben 
vett alsó tagozatot, tehát leginkább az alapkompetenciák megszerzésének és 
megerősítésének időszakát bővítjük. Magyarul: azt szeretném kérdezni, hogy egy 
olyan formát, amelyben a kilencosztályos iskola Magyarországon bevezetésre kerül és 
- hogy leegyszerűsítem - ezt öt plusz négyben és nem úgy képzeljük el, hogy ami most 
nyolc, az mechanikusan kilenc legyen, ehhez ön mit szól, mi a véleménye, és ez 
hogyan tükröződik a nemzeti alaptantervben. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Dunai Mónika képviselő asszony. Parancsoljon! 
 
DUNAI MÓNIKA (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Asszony! 

Tisztelt Professzor Asszony! Tisztelt Bizottság! Egy kérdésem lenne és néhány 
észrevételem. A kérdésemmel kezdem, mert Hiller István képviselőtársam is ugyanezt 
a témát érintette, a nyolcévfolyamos általános iskolának a kilenc évfolyamra 
bővítésének kérdése. Nagyon sok mindenben egyetértek ebben a tekintetben Hiller 
Istvánnal, én is úgy gondolom, bár erről a viták még zajlanak, de egyértelműen abba 
az irányba haladunk, hogy az első évfolyam tájékán kellene ezt a pluszévfolyamot 
beiktatni és valóban olyan tartalommal megtölteni, ami valóban nem szétszórja az 
eddigi tudásanyagot, illetve elsajátítandó képességeket, hanem elsősorban nem is a 
tudásanyagra, hanem a képességek fejlesztésére tud koncentrálni. A kérdésem ezzel 
kapcsolatban, hogy mivel ez a két munka párhuzamosan folyik, a nemzeti 
alaptanterv, illetve ennek a kidolgozása, legyen-e bővítés és az melyik évfolyamon 
legyen. Önök hogyan kalkulálnak a munkájukban a nemzeti alaptanterv 
kidolgozásakor? Több variáció van esetleg? Hogyha az első, akkor mi történik? Ha 
másik valamelyik évfolyamon lenne? Ezt hogyan tudják kezelni, hol van itt átjárás, 
mire készülnek? 

A másik pedig egy észrevétel, hogy itt elhangzott képviselőtársaimtól, hogy a 
diákoknak a túlterheltsége csökkenjen. Az valóban egy cél tud lenni, hogy a 
túlterheltség csökkenjen, viszont tanulni értelemszerűen eddig is kellett és a jövőben 
is kell, én azt gondolom, hogy a tanulnivalónak nem is annyira a mennyiségén, hanem 
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inkább a minőségén - hogy minél hasznosabb tudást tudjanak, a mai kor megfelelő 
követelményeivel alátámasztott tananyagot tanuljanak a gyerekek, és nagyon sok 
képességfejlesztésre legyen lehetőség.  

Professzor asszony említette a pedagógusképzés és -továbbképzés területét, és 
nagyon örültem, hogy ezt említette professzor asszony, mert valóban, hogyha a 
pedagógus-továbbképzésben és a pedagógusképzésben nincs egy fordulat, akkor 
akármilyen nemzeti alaptanterv lehet, ha a pedagógusok nem képesek azt tanítani, 
hanem továbbra is úgy tanítanak, mint eddig: elő a könyvet, és durr bele, és ennyi 
házi feladat és annyi házi feladat, akkor nem fogunk tudni egyről a kettőre lépni 
semmiféleképpen. Tehát én ezt mindenféleképpen üdvözlöm, hogy ez a 
nemzetialaptanterv-kidolgozási folyamat és munka párosul a felsőoktatásnak, a 
pedagógusképzésnek a módszertani megreformálásával is. Én még arra is helyeznék 
hangsúlyt, hogy ne csak a most meg az ezen túl jelentkező hallgatóknál legyen ez, 
hanem a már akár harminc éve pályán lévő pedagógusok esetében is történjen meg, 
ne csak ilyen futottak még pedagógusképzés keretében, illetve -továbbképzés 
keretében, hanem kifejezetten célzottan és hangsúlyosan, komoly továbbképzésekkel 
ez a módszertani váltást rásegítő folyamat. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Más képviselői hozzászólási szándék van-e? (Nem érkezik jelzés.) 

Nem látok jelzést. Akkor én is megtenném észrevételeimet, illetve a kérdéseimet 
megfogalmaznám miniszteri biztos asszonyhoz. Az észrevételeim között lesznek 
olyanok, amelyek sokkal inkább praktikus jellegűek és lesznek olyanok, amelyek 
inkább átfogóbb, elméletibb jellegűek.  

Akkor kezdem én is, ha már két képviselőtársam is erről beszélt, a leterheltség 
csökkentése. Nagyon sok szakmai szervezettel vagy konkrét iskolákkal, 
intézményekkel vagyunk kapcsolatban mindannyian, akik képviselőként végezzük a 
munkánkat, és mindenhova, ahová el szoktam menni, meg szoktam kérdezni, hogy az 
intézményvezető vagy a pedagógusok szerint mi a három legnagyobb probléma, ami 
az iskola életét érinti, és a tanulók és a pedagógusok túlterheltségét és a tananyag 
túlzott mennyiségét mindenhol a három legnagyobb probléma között említik. 

Igyekszem nyomon követni a sajtón keresztül az ön munkáját, illetve a nemzeti 
alaptanterv készülését, és ezzel kapcsolatban önt már többször kérdezték és el is 
olvastam azokat a válaszokat, amiket mondott, de ennek a bővebb kifejtésére kérném 
most. Amikor erről kérdezték, akkor azt mondta az egyik interjúban, hogy a 
tananyagot nem csökkenteni, hanem súlyozni kell. Ezzel kapcsolatban nagyon sok 
kérdés felmerül nyilván sokakban: ki súlyozza, mi alapján, milyen szempontok azok, 
amelyek a súlyokat meg fogják határozni, milyen szemlélet az, amely meghatározza 
azt, hogy ezeket a súlyokat hol szerzik meg. 

Egy másik kérdés ezzel kapcsolatban, hogy a koncepcióban az szerepel, hogy az 
érettségi megszerzése a XXI. század egyik alapértéke kellene hogy legyen. Ez 
rendkívül előremutató és nagyon támogatom, hogy ezt így kitűzik. Önmagában az, 
hogy ilyen mondatok szerepelnek benne, már ez óriási előrelépés meglátásom szerint, 
de ez a konkrét elképzelés és konkrét célkitűzés pedig, valóban úgy gondolom, hogy 
igazán XXI. századi gondolkodásmódra vall. Ugyanakkor volt számos olyan 
intézkedés a minisztérium részéről, illetve a kormány részéről, amely ezzel ellentétes 
irányba hatott, például a gimnáziumi férőhelyek csökkentése, illetve a gimnáziumban 
tanulók létszámának csökkenése, a NAT mennyiben tud ilyen intézményrendszer 
keretei között hozzájárulni ahhoz, hogy az érettségi megszerzése valóban alapérték 
tudjon lenni? 

Egy következő kérdésem, illetve témakör, amiről szeretném a véleményét 
meghallgatni, ez az egyéniség mint szempont az oktatásban, és elsősorban szintén a 
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gyerekek, a szülők és a pedagógusok vonatkozásában szeretném felhívni erre a 
figyelmet, illetve erősíteni azt, hogy a munkájukban ez mindenképpen hangsúlyos 
szerepet kapjon. 

Az, hogy milyen alapállás az, amivel egy pedagógusra tekintünk, ez egy 
alapvető kérdés, úgy gondolom, a nemzeti alaptanterv meghatározásában és minden 
kérdésben, ami az oktatással kapcsolatos, hiszen a tanárok azok, akik még nálunk is 
több időt töltenek a gyerekeinkkel, sőt a legtöbb időt töltik a gyerekeinkkel, így 
nagyon nem mindegy, hogy egyrészt a társadalom hogyan viszonyul a 
pedagógusokhoz, másrészt a közélet, a politika és a szakmai támogatás milyen, amit 
ők megkapnak. Tehát nagyon fontosnak tartom azt, hogy például a pedagógusoknak 
minél több ideje legyen arra, hogy a szakmai munkával tudjanak foglalkozni, tehát az 
oktatással, a neveléssel kapcsolatos feladatukat tudják ellátni és mondjuk ne 
adminisztratív terhekkel legyenek kénytelenek az idejük nagy részét eltölteni.  

Arról is szeretném a véleményét meghallgatni, hogy a lemorzsolódás, illetve a 
társadalmi különbségek csökkentéséhez hogyan tud hozzájárulni a nemzeti 
alaptanterv. Összességében azt látjuk, az elmúlt 25 évben különböző ingadozások 
voltak ugyan a legrosszabb helyzetben lévők élethelyzetének tekintetében, de azért 
jelentős előrelépést nem sikerült elérnünk a tekintetben, hogy a társadalmi 
különbségek csökkenjenek, sőt bizonyos tekintetben növekedtek is, és az Eurostat 
idei statisztikái szerint az összes európai uniós tagállam közül Magyarországon a 
leggyengébb a társadalmi mobilitás. Az mondható tehát el, hogy az oktatási 
rendszerben sem sikerült rendszer szinten orvosolni ezt a problémát, ugyanakkor 
vannak olyan alternatív programok Magyarországon is, ahol tudnak, ha kis 
létszámban is és akár egy-egy intézményben is, de kimagasló eredményeket elérni, és 
hosszú távon is sikeres gyerekeket és boldog gyerekeket tudnak nevelni, olyan 
családokból érkezőket, akiknek nincsen meg az a támogató háttér, amiről Vinnai 
Győző képviselő úr is beszélt. Tehát vannak ilyen alternatív programok, amelyek 
nagyon jól működnek Magyarországon is. Ezeket mennyire tudják figyelembe venni? 
Az ezekben rejlő lehetőségeket mennyire tudja becsatornázni a nemzeti alaptanterv, 
és mennyiben tudja ezekre támaszkodva is akár csökkenteni ezeket a különbségeket? 

Még egy olyan dolog van, amit szintén az ön korábbi nyilatkozataiból, illetve a 
koncepcióból ismerhettünk meg, ez a bizonyos jelenségalapú tartalomleírás kérdése. 
Ha erről egy picit részletesebben beszélne a bizottságnak, azt nagy örömmel venném, 
és ehhez kapcsolódva tenném fel azokat a kérdéseket, hogy mikor lehet reális egy 
olyan ideális helyzet, amikor erre felkészített pedagógusok ezt befogadni képes 
gyerekekkel, ehhez megfelelő eszközök rendelkezésre állásával tudják ezt a bizonyos 
jelenségalapú tartalomleírást a különböző iskolákban a gyerekek elé tárni.  

Nagyon sok sikert kívánok a munkájukhoz! Óriási felelősség van az önök 
vállán, és érdeklődve figyeljük a további munkájukat is. Ennyit szerettem volna 
kérdésként feltenni. 

Illetve Ritter Imre nemzetiségi szószóló jelzi, hogy ő is szeretne kérdést 
feltenni a miniszteri biztos asszonyhoz. Parancsoljon! 

 
RITTER IMRE nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen. Tisztelettel üdvözlök 

mindenkit. Nem vagyok köznevelési szakember, de örömmel hallottam egyrészt 
Hiller Istvánnak, Dunai Mónikának is a hozzászólását. Nálunk a nemzetiségi oktatási 
rendszerben alapvető probléma, hogy sajnos a nemzetiségi oktatásba érkező 
nemzetiségi gyerekek nem rendelkeznek megfelelő nemzetiségi nyelvi 
kompetenciával és tudással, legalábbis egy jelentős részük, és ha ezt nem lehet az 
általános iskola elején, első vagy második osztályig biztosítani, ez azt jelenti, hogy 
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később szinte kizárja azt, hogy nemzetiségi nyelven lehessen hatékony, színvonalas 
szaktárgyoktatás és színvonalas nemzetiségi nevelés.  

Mi egyetlen lehetőséget látunk ennek a helyzetnek a javítására és megoldására. 
Ez pontosan az lenne, hogy a nyolcosztályos helyett kilencosztályos általános iskola 
lenne, és az első két évben lenne akkor lehetőség a nemzetiségi nyelvi kompetenciák 
olyan szintű fejlesztésére és valamennyi gyereknél olyan szintre hozására, hogy ezt 
követően ne okozzon problémát a későbbi nemzetiségi oktatásban a nyelvtudás és a 
nemzetiségi nyelvi kompetenciák hiánya, illetve ezt követően a szaktárgyakat is 
megfelelő szinten lehessen nemzetiségi nyelven oktatni. Tehát azt tudom mondani, 
hogy a Magyarországon élő nemzetiségek szempontjából mi biztos, hogy egységesen 
támogatnánk azt, hogy kilencosztályos rendszer legyen, és ebben az első két 
osztályban el lehessen érni azt, hogy valamennyi gyerek olyan nemzetiségi nyelvi 
szintről induljon, ami garancia arra, hogy a következő hét év eredményes, színvonalas 
nemzetiségi oktatást tesz lehetővé. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük. Más képviselői hozzászólási szándék van-e még? (Senki 

sem jelentkezik.) Ha nincsen, akkor válaszadásra megadom a szót a miniszteri biztos 
asszonynak. Parancsoljon! 

Csépe Valéria miniszteri biztos reagálása 

CSÉPE VALÉRIA miniszteri biztos: Köszönöm szépen, elnök asszony. Ha 
megengedik, azokat a kérdéseket, amelyek egy irányba mutatnak, együtt válaszolnám 
meg és nem külön-külön a képviselői felvetésekre.  

Kezdeném azért mindjárt az első kérdésnél, Szabó Szabolcsnál, a különböző 
szervezetek részvételénél. Azt hiszem, világosan megfogalmaztam, azt is lehet 
mondani, hogy kétféle sapkám van: az egyik, ami a szakmai feladat, a másik pedig az 
a miniszteri biztosi feladat, ami azt teszi lehetővé, hogy azoknak az érintetteknek, akik 
a különböző területeken a döntéseket készítik elő és hozzák, különböző szintű 
stratégiák, rendeletek, határozatok vannak, egyeztetni kell. Általában abban a 
formában - azt mondhatnám, hogy csak akadémikus vagyok - nem valószínű, hogy 
ezekkel a fórumokkal egyeztetni lehetne azon a szinten, ami szükséges. Ez vonatkozik 
például az ágazati fejlesztési projektekre, az alaptantervvel, illetve a kerettantervekkel 
releváns vállalások rendszerére. Számos programban ígérték olyan anyagok 
kidolgozását, amely munkák egyrészt előbb indultak, mint a NAT-dokumentumra 
vonatkozó szakmai fejlesztés, másrészt olyan kész programokat kapunk meg, 
amelyekre lehet azt mondani, hogy kérem, tessék várni.  

Tehát itt ebben az esetben én a kerekasztalban még mint az Akadémia 
Közoktatási Elnöki Bizottságának az elnöke vettem részt, egy munkacsoportot 
hoztunk létre azokból a szakmai szervezetekből, akik elfogadták a meghívást, és 
együtt dolgoztuk ki azt a koncepcióvázlatot, amely aztán sokféle vita tárgya lett. 
Ugyanakkor magához a pályázathoz le kellett tenni egy bővített koncepciót, amelynek 
alapján megterveztük ezt a pályázatot. 

Hogyan fog a köznevelés-stratégiai kerekasztal működni? Nem tudom. Az 
összetétele ismerhető, én magam is ismerem, tehát itt számos változatlan képviselő 
van, van ugyanakkor az OKNT és a többi. Ezeknek az összetételére vonatkozóan, 
nagyon kérem önöket, ne tőlem várják választ. Nekem szakmai feladatom van, 
szakpolitikai, politikai kérdésekben nyilatkozni nem az én tisztem. Ugyanakkor annak 
a félreértése állandóan megjelenik, hogy 174 bejegyzett szakmai szervezet közül ki 
mindenki szervezetnek kellene részt venni egy szakmai munkában. Így nem lehet 
dolgozni, ennél kisebb úgynevezett bizottságok sem működnek.  
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Tehát a feladaton komoly határidőkkel és specifikált feladatokkal szakemberek 
dolgoznak most ebben a fejlesztési projektben, a tanítónőtől az egyetemi tanárig 
különböző területekről és a tanulástudomány összes szakmája, benne az én szakmám 
is, aminek azért elég nagy köze van ahhoz, hogy egy 6-18 éves gyerek és fiatal mit tud, 
mire alkalmas, a kognitív és nem kognitív képességei, készségei hogyan fejlődnek, és 
ezzel összhangban van-e az a jelenlegi tartalmi rendszer, amire az ismereteket az 
elmúlt években felépítettünk, és megpróbáljuk a gyerekeinkbe beletömni. 

Tehát itt akkor van szakmai vita, amikor vállalható munka kerül az asztalra. 
Még egyszer kérem a türelmüket, ez december. Mi egyébként folyamatosan részt 
veszünk különböző konferenciákon, nemcsak Csépe Valéria az ő egyéni roadshow-
jában, hanem azok a munkatársak, akik a projektben dolgoznak, és akik a különböző 
workshopokon, konferenciákon, szekciókban vesznek részt, és folyamatosan szakmai 
vitákat folytatnak ennek a munkának a tartalmáról. 

Ami az alapkészségeket illeti. Az alapkészségek egyik legfőbb szószólója 
magam vagyok, ugyanis a korai matematika-, olvasásfejlődés, a szövegértés, 
szövegértelmezés fejlődésének és ennek agyi mechanizmusainak a kérdése a kutatási 
területem, ezzel foglalkozom húsz éve, és ez a fundamentum. Tehát én nagyon 
fontosnak tartom, hogy ezt önök követendő példának tartják, hogy az alapkészségeket 
kell megerősíteni. Én elmondom egyébként, hogy a sikeres országokban, és ezek már 
a kompetenciákat érintik, hogyan határoztuk meg mindazt, ami az alapkészségek 
körébe tartozik, és ennek az életkorát és a lehetőségeit minden országban máshová 
teszik. Ír, olvas, számol, így kezdődik, de nemcsak ír, olvas, hanem beszél, 
kommunikál, és elkezd egy idegen nyelvet tanulni, amit először nyelvi fürdőnek 
neveznek, és ehhez még hozzátartozik minden más, a művészetek 
személyiségformáló, a nyelvi fejlődést segítő szerepe, a belső világ, a személyiség 
kialakítása. Tehát ebben a beszámolóban sok mindenre nem tértem ki, mert 
pillanatnyilag egy több száz oldalas anyagon dolgozunk, hogy mindent határidőre, 
háttéranyagokkal alátámasztva, ahogy azt a tudományos és fejlesztési munkáknál 
szokásos, úgymond letegyünk az asztalra. 

Igen, tanulni kell a gyerekeinket megtanítani. Azt is lehet időnként figyelembe 
venni, de nem az alaptanterv tervezésénél, hogy mi a munkaerőpiac aktuális elvárása, 
mert nem tudjuk, hogy az a kisgyermek, aki most 2017. szeptember 1-jén elkezdte az 
első osztályt és 2029-ben fog érettségizni, és ha öt év alatt elvégzi az egyetemet, 2034-
ben fog diplomát kapni, hogy 2034-ben milyen szakmák lesznek, hol tart a világ, 
történik-e egy olyan nagyon erőteljes újabb átalakulás, mint ami az előretörése a 
digitális technológiának, ami történt 2010 és 2016 között. Tehát egy nagyon nagy 
gapről beszélünk, tehát egy nagyon nagy szakadékról. Az oktatás mindig rohan 
egyébként a társadalom és a gazdaság kihívásai után. Ezekben valóban a 
kompetenciákat kell meghatározni. 

Gyakori téma - és ezt Farkas Gergely is felvetette - a diákok túlterheltsége. 
Miből adódik a diákok túlterheltsége? És ebben egyetértek, és elnök asszony is utalt 
rá, hogy az interjúkat mindig lehet sokféleképpen magyarázni, én tegnap egy 
beszélgetésben mondtam, hogy lassan nem tudok olyan egyszerű mondatot mondani, 
amit nem lehet legalább tizenötféleképpen értelmezni és félreértelmezni. Tehát nem 
csökkenteni, az az a fajta - az egyszerű csökkentés az lenne, hogy vágjunk le belőle 
30 százalékot. Így nem fog működni, de azt, hogy hogyan kell és hogyan kell 
elhelyezni, az egy másik történet, de erre majd még visszatérek, hogy mi ennek a 
szakmai háttere. Valóban, az a folyamat, amely a NAT-fejlesztéseknél vagy -
változtatásoknál történt, ott mindig volt egy ígéret, hogy kevesebb lesz, aztán egyre 
több lett. Tehát a mostani kerettantervek pontosan ezt mutatják, ami az utolsó 
versszakig meghatározza, hogy mikor, mit, mennyi időben kell tanítani. Ez nem 
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biztosít lehetőséget, és én ezt nem most mondom, hanem 2012-ben a mostani 
alaptantervre és kerettantervre vonatkozó akadémiai vélemény, amit név szerint 
jegyzek, de huszonvalahány ember munkája, ugyanígy leírta, hogy nem biztosít 
lehetőséget a használható tudás felépítésére, nem határozza meg egyértelműen az 
ismeretek és a készségek együttes megszerzésének az arányát, hogyanját, ennek 
szakmai feladatokra történő konkrét lebonthatóságát, és ehhez időt se biztosít. Mire? 
A fejlesztésre, ahol az szükséges, a tehetség kibontakoztatására, ahol az szükséges, a 
többre, a másra, a specializációra, nem sorolom. Tehát ezt úgy hívjuk, hogy szabad 
időkeret vagy szabad órakeret. Tehát ahhoz, hogy szabad órakeretet biztosítsunk, át 
kell strukturálni, a strukturálásban pedig ott a súlyozás, hogy az elmúlt 
huszonvalahány évben, ami még pluszban bekerült ismeret, adat, tény, definíció a 
megértésre, a stabilizálásra adott idő nélkül, azokból melyek azok, amelyek a 
tartópillérei egy adott diszciplínának, egy adott műveltségterületnek, egy adott 
tanulási területnek. És ez nagyon fontos, ez nemcsak szakmai kérdés, ez 
tudásépítkezési kérdés, és a diszciplínák területén más és más, ezért beszélek 
súlyozásról.  

A diákok túlterheltsége úgy is csökken, hogyha élményt ad az a munka, amit az 
iskolában végeznek. Ez a learning by doing, tehát a tevékenység közben végezni. 
Ennek ideális feltételrendszert adnak a digitális programok, minden korszakban más, 
módszere más, VR, AR stb. Egyik vesszőparipám, nem vagyon annyira digitális-
lelkes, hogy azt mondjam, hogy csak ezt kell, ezt is kell, és azt látom és mérhetően 
látjuk, hogy milyen tanulási eredményekkel jár.  

Tehát a kedvvel végzett munka, a frontális oktatás visszaszorítása, ezeket nem 
a NAT fogja meghatározni. Tehát nagyon nagy a várakozás, ijesztően nagy a 
várakozás egy korszerű alaptantervvel és tantervi kerettel és szabályozási rendszerrel 
szemben. Ez nem varázsszere annak az oktatási rendszernek, ahol, említettem, 
nagyon sok kockázata van annak, hogy ez működjön.  

A túlterheltségnél merült fel az, hogy az óraszám. Igen, elfogadhatatlan, hogy 
vannak iskolák, ahol heti 40 óra a tanítás. Gondoljanak bele, napi nyolcszor 
negyvenöt perc. Ha csak ennek a felében új ismeretet kapnak, nincs az a kognitív 
rendszer, nincs az az emlékezeti rendszer, ami ezt bírja. Ismeretek átmeneti 
megőrzése történik, tudás nem épül belőle. Ezt látjuk a hazai és a nemzetközi 
mérésekben, 2001 óta a PISA-mérésekben minden területen csúszunk lefelé. És 
ennek az összetétele is, hogy mekkora százalék a lemaradók százaléka, majd a 
lemorzsolódásra vissza fogok térni.  

És itt mindig felmerülnek olyan kérdések, amelyek nem olyan szempontból 
NAT-relevánsak, hogy majd egy NAT meg fogja oldani. Kérem szépen, az 
idegennyelv-tanulás területén az európai képzési keretrendszernek, a magyar képzési 
és keretrendszer 1-3. szintre még nem volt kidolgozva, de az idegennyelv-tanulásra 
vonatkozó rész a NAT-ban már eszerint készült. Nem a NAT határozza meg, hogy 
nem tudunk rendesen idegen nyelvet tanítani az iskolákban, nem a NAT határozza 
meg, hogy hiába szabadon használhatók a nyelv tankönyvek, számos helyen az 
idegennyelv-tanítás az, hogy szótár plusz nyelvtan. Kérem, ez nem az idegennyelv-
tanítás, de ezt sem nem a NAT, sem a kerettanterv nem tudja megváltoztatni, hanem 
a pedagógiai gyakorlat, a pedagógusok felkészítése és annak az elfogadása, amit mi 
most a bővített koncepcióra is már kidolgoztunk, nevezetesen a nyelveknek az a köre, 
ami egy kategóriába tartozik, a magyar, a második nyelv és igen, tudom, mert 
nemzetiségi iskolákban tanító pedagógusok is dolgoznak a projektben, hogy nem 
második nyelvként használják a nemzetiségi nyelvet, mert már nem hozzák a 
családból, de ettől még oda kellene eljuttatni a nemzetiségi gyerekeket, hogy 
kétnyelvűek legyenek. Ezekről órákat tudnék beszélni, nem teszem. És van az idegen 
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nyelv, ami a mai világban, és lehet vitatni, ez az English first. Nem kell azon 
vitatkozni, hogy ez milyen nyelv, ezt el lehet akkor kezdeni, amikor már viszonylag 
stabil az az alaprendszer, ami az anyanyelven történő írás, olvasás és alapvető 
szövegértés. Egyébként az emberi agy körülbelül négy évet tölt azzal, hogy elég jól 
működő olvasási rendszert és szövegértő rendszert alakítson ki, és még mindig 
nincsen készen. Tehát amikor ez megvan, akkor lehet az úgynevezett nyelvi fürdőt 
végigvinni. 

És ami kérdésként felmerült, hogy hogy is néz ki mindez, hogy idegen nyelv és 
hogyan áll összefüggésben mindazzal, ami a különböző típusú rendelkezések. Nagyon 
kérem önöket, hogy azt azért lássák, hogy a mi szakmai munkánk nincs összhangban 
azzal, ami a tárca működése, mert ez a rendszer megy a maga kialakított útján. Mi 
még nem ott tartunk, hogy ezt most megállítjuk, csak azt az eszközt készítjük elő, 
amivel megállítható. Tehát az, hogy nyelvtudás versus nyelvvizsga hogy néz ki, ez két 
különböző dolog. Tehát a cél az, hogy a nyolcadik osztály végére - és most csak a 
nyolcosztályos alapfokú képzéséről beszélek - legyen egy alapfokú nyelvtudás, 
használható nyelvtudás, nem nyelvvizsga, nem keverném össze a nyelvvizsgával. 
Körül vagyok véve több olyan emberekkel, akiknek csodálatos közép- és felsőfokú 
nyelvvizsgájuk van és egy kukkot nem tudnak azon a nyelven megszólalni és 
kommunikálni. Tehát használható nyelvtudás a nyolcadik osztály végéig, és egy 
magasabb szinten történő nyelvhasználat.  

Mi várható el, mondjuk, egy tizennégy éves fiataltól? Az első öt angol 
nyelvlecke a világ legegyszerűbbje, minimális kommunikációra alkalmas, tehát a 
nyolcadik évfolyam végére adott nyelven, nevezetesen angol nyelven tudjon 
kommunikálni. Ne nyelvvizsgát tegyen a Past Perfectről és minden másról, ami már 
egy magasabb szintű metakognitív tudás. Kérem szépen, összekeverjük a 
használhatóságot a nyelvvizsgában megjelenő valamivel, ami még mindig nem 
tudom, hogy micsoda. Sok nyelvvizsgán estem keresztül, de még mindig nem tudom, 
hogy mi van benne, de biztos vannak itt olyanok, akik tudják.  

Tehát a NAT ezeket a kérdéseket nem tudja kezelni; le tudja írni azokat az 
elvárásokat, azokat a standardokat, azokat a tanulási eredményeket, az úgynevezett 
learning outcome-ot, amit mindig kimenetnek fordítunk. Tanulási eredményeket, 
eredménycélokat tud meghatározni, a tudás ismeret- és készségtartalmát és azokat a 
kompetenciákat, amelyeket ki kell alakítani. Ez a javaslatunk az alaptanterv 
használatára. 

Ikotity István több dologra hívta fel a figyelmemet. Az egyik a szóhasználat, 
hogy pusztán toldozzuk-foltozzuk az alaptantervet, nem így fogalmazott 
természetesen, vagy egy újat csinálunk. Az új szemléletében új, az új úgy új, hogy azok 
a részei a nemzeti alaptanterveknek, amelyek jók - tehát a fejlesztési célok 
megfogalmazása vagy kialakítása jól sikerült, kár, hogy akkor nem kapcsolódott hozzá 
a pedagógusképzés és -továbbképzés megújítása. Tehát ezért felelek a megújításért. A 
megújítás azt jelenti, hogy biztosan maradnak olyan részek, általános értékek és a 
többi, amelyek szükségesek.  

A „Mennyi idő?” kérdése. A probléma az, hogy ebben is, mint sok minden 
másban, türelmetlenek vagyunk, azt gondoljuk, hogy itt egy-két év alatt ilyen-olyan 
méretű változás lesz. Kérem szépen, ez egy nagyon nagy rendszer, itt öt-tíz években 
mérhető a valódi elmozdulás. Éppen ezért az a támogató rendszer, ami a helyi 
tantervek kialakítását segíti - ami azokból a tantervi ajánlásokból áll, amelyeknek 
lehet egy alapértéke, ha nem tudsz mást csinálni, ez a tantervi ajánlat, viszont magad 
is összeállíthatod rugalmasan -, alkalmas lesz arra is, hogy a nemzeti alaptanterv 
folyamatos értékelését biztosítsa. Egy rendszer akkor szabályozó rendszer, ha van 
visszacsatolás, tipek nélkül nem működik, tehát folyamatos értékelés kell. Én öt-tíz 
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évben tudom a változást - mindenki más, nem én egyedül, ez egy általános szakmai 
nézet, nem ilyen rövid idő alatt történik valami. 

A másik az, hogy önmagában nagyon nehéz egy nemzeti alaptanterv beválása. 
A kerettanterveket látjuk, tehát az a túlterheltség és az a használhatótudás-hiány, 
amit látunk minden mérésben, jelzi, hogy a kerettanterveknek ez a változata nem 
váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Azt, hogy nem kell benne reménykedni, mi 
magunk a tudomány eszközével már korábban jeleztük, de a nemzeti alaptanterv nem 
önmagában egyetlenegy faktora annak, ami az oktatási eredményességben mérhető. 
Ezeket a faktorokat nagyon nehéz úgy elemezni, hogy nagyon sok összetevője van, túl 
azon, hogy készítjük fel a pedagógust, hogy visszük végig a pályán, hogy követjük az 
alkalmasságát, hogyan biztosítjuk azt, hogy a presztízsnek az az eleme, ami a 
pedagógus szaktudása, alkalmassága, készsége, kompetenciája, felkészültsége, 
alakuljon. Nem kijelölni kell, hogy ezt várjuk el tőled, mert azért azt talán önök is 
látják, hogy a digitális forradalom azért eléggé elszaladt a pedagógustársadalom egy 
elég nagy része mellett, és erről nem csak ő tehet, de azért én kevés diplomás szakmát 
ismerek, ahol ez így történt meg.  

Infrastruktúra sincsen, van, hogy az iskola kéri a szülőket - én is tudok nagyon 
sokat, nem az akadémiai kutatóintézet ablakából nézegetek ki, hogy mégis milyennek 
kellene egy alaptantervnek lenni, hanem több mint tíz éve nagyon sokat vagyok 
iskolákban, folyamatosan, itt a nemzeti alaptanterv megvalósításánál nagyon sok 
olyan tényező van, amelyekre mindenki tud történetet mondani -, hogyha van 
használt számítógépük, akkor biztosítsák. Tehát nagyon sok anomáliát lehetne 
felmutatni. Engedjék meg, hogy én ezt csak tudjam, de jelezzem azt, hogy ennek 
megváltoztatása szintén nem az én feladatom. 

Széles körű konszenzus. A kérdés az, hogy annak a szakmai munkának, amit 
csinálunk, kontrollra van szüksége vagy együttműködésre. A szakmai tapasztalataim 
azok, hogy a korábbi javaslatoknál is, óraszámcsökkentés, átstrukturálás, az 
alapszakasz megerősítése, általában szakszervezeti válaszokat kaptam a 
pedagógusfoglalkoztatásra és sok minden másra vonatkozóan. Engedjék meg, hogy 
ezzel se foglalkozzak, mert ez nem az én feladatom. 

A szakszervezetekbe tömörülő szakembereknek viszont van és lesz lehetősége 
azokon a workshopokon, konferenciákon részt venni, amelyeket mi 2018-ra 
terveztünk. Tehát az a vita, ami kialakult a NAT-ról, időnként nem kifejezetten 
szakmai vita, és mondom, 174 szakmai szervezetből csak egy ember, az már egy ilyen 
174 fős csoportot biztosítana. Van egy szakmai anyag, vállalható, átnézett, szakmailag 
konkrét anyagok fognak kikerülni, és ennek egyik fóruma lesz nem az állandó 
egyeztetés a különböző fórumokon és vitákon, az is, de elkészül a projektnek az a 
honlapja, amely egy digitális platformot biztosít a szakmai eszmecserére, még egyszer 
szeretném jelezni.  

És ami itt felmerült, ellenzéki szempontok. Kérem szépen, a szakpolitikában, 
politikában biztos vannak, a szakmában nincsenek, tehát nincs kormánypárti szakma 
és ellenzéki szakma, nekem legalábbis, az én fejemben. Szakma egy van, és a 
szakmában vannak különböző felfogások, nézetek és viták, és ezt próbáljuk a legjobb 
tudásunk szerint végigvinni, és akkor ebben azért mindenképpen előbbre fogunk 
lépni. 

Mivel elfogyott a papírom, Hiller Istvántól kezdve elkezdtem digitálisba 
átmenni. (Dr. Hiller István: Megtisztelő! Van jövő! - Derültség.) Van, igen, és van, 
ahonnan szép nyerni. 

Szakmai kihívás, igen. Engedje meg, hogy megköszönjem egyrészt, hogy azt 
látja, a szándékaim tisztességesek, és hogy annak a szakmai munkának, ami 
megkezdődött a kerekasztal mellett, majd arról leválva, az élére álltam. Hogy ezt 
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miért vállaltam? Hogy lehessen olyan szinten is egyeztetni, ami nem az én világom. 
Tehát még a szakpolitika hagyján, bár inkább azt a tudományterületen szoktam volt 
gyakorolni, de a politika semmiképpen nem az én terepem. Igen, hátráltatja jelenleg a 
munkát, de ez az a szakasz, amit még vállaltam, ez a hat hónap március 6-ig, mert a 
projekt, amelyben fejlesztünk, megy a maga útján. Nagyon sok fejlesztés történik, 
tehát nem nemzeti alaptanterv készül titokban ekkora összegből, hadd jelezzem itt, 
ami minderről aztán megjelent. (Ikotity István kimegy a teremből.)  

A kérdései. Milyen tankötelezettségi kor mellett tervezzük? Nem a nemzeti 
alaptanterv rendelkezik a tankötelezettségi korról, a jelenlegi nemzeti alaptanterv 1-
12 évfolyamra tervez. Látom, látjuk az ellentmondást, és olyan szakmai kérdésekkel 
kapcsolatban, hogy legyen-e egy alapvizsga és hol legyen az alapvizsga és az 
alapvizsga belépője legyen-e egy majdani érettséginek, ezen pillanatnyilag szakmai 
viták folynak. Mindenesetre, amit jeleztem, december 31-ig elkészítünk egy anyagot, 
az anyagban pontosan jelezzük azokat a döntési pontokat, amelyre a szakpolitikától 
választ várunk. És itt megjelennek azok a kérdések, amelyek semmiképpen nem NAT-
szintű döntések, a szakma pedig, önök mindannyian tudják, javaslattevő. 

Valójában ez a fajta tervezés sok helyen igényel egyeztetést és egyfajta döntést 
is. Én sok helyen jeleztem, hogy a kilencosztályos miért kíván nagyon komoly 
előkészítést és magasabb szintű döntést, egyeztetést, ezt mindjárt elmondom.  

Alapkészségek, amit alapkészségekről mondott, a legfontosabbak, és 
gyakorlatilag az alapkészségek határozzák meg a későbbi előmenetelt. Majd vissza 
fogok még arra térni, hogy hogyan tervezzük meg az alaptantervben azt, hogy az 
értékeléssel, az előjelzéssel, tehát azokkal az eszközökkel, amiket ma pedagógiai 
diagnosztikának nevezünk, ami a tanulóról szól, hogy milyen a tudásmélysége - a mai 
egyszerű 1-5 értékelés nem mond semmit annak tartalmáról egyébként, hogy mit 
mond a gyermek és mit tud a gyermek, csak a nagyon jó pedagógusnak. Tehát itt 
nagyon sok olyan eszköz van, ami kipróbált eszköz a világban és Európában a 
reformok útján tempósan előrelépő országok esetében. És itt a digitális 
alapkompetencia azt jelenti, hogy az a mítosz, hogy a gyerekeink azért, mert a 
kütyüket nyomkodják, digitális bennszülöttek, ez a tudomány által többszörösen 
megcáfolt mítosz. Tehát az eszközhasználatot, az eszköznek a tudásszerzésre, az 
ismeretek megszerzésére, az ismeret forrásának azonosítására, nagyon sok mindenre. 
Tehát ez egy nagyon komoly alapkompetencia-rendszer, ami sokkal több és 
történelmietlen lenne ezt a 2012-es alaptantervtől elvárni, ami médiatudatosságról 
beszél, ezen már réges-régen túl vagyunk. Tehát amit elmondtam, hogy mik az 
alapkészségek, kérdezte, ír, olvas, számol, beszél, angolul is és digitális. Erre már 
nagyon sok mindent fel lehet építeni. És annyi komoly ismeretet és alapos ismeretet, 
ami nem agyoncizellált. Ha megnézik önök a tankönyveket és a jelenlegi 
kerettantervet, akkor azt látják, hogy az elmúlt húsz évben sikerült fölülről mindent 
lefelé nyomni, egyetemi oktatási anyagot a középiskolába, középiskolai anyagot az 
általános iskolába. Az ötödikes nyelvtankönyvek tartalma azonos az öt évvel ezelőtti 
nyelvszakos egyetemi hallgatók anyagával arra vonatkozóan, hogy a különböző 
beszédhangokat hol képezzük. Üssenek fel egy ötödikes nyelvtan tankönyvet és 
azonnal látni fogják, hogy egy 10 éves gyermek képtelen ennek a befogadására. 

Alapkészségek időbeli megerősítése. If, ha kilencosztályos, akkor valóban ezt a 
szakaszt kell megerősíteni. A kérdés az, és ezt Dunai Mónika is kérdezte, a nyolc 
versus kilenc évfolyam. Kérem szépen, ezt elő kell készíteni. Nem az alaptantervre és 
a tantervi keretek rendszerére tett javaslatot a fejlesztőknek, ugyanis föl kell mérni, 
hogy ez mit jelent. Kerekítsünk, mondjuk, 84-85 ezer gyerek van egy életkorban, elég 
könnyen ki lehet számolni, hogy hat év múlva hányan fognak iskolába menni, nem 
84 ezren meg 86 ezren, hanem 90 ezren. Ezt tessék elosztani egy elég nagy osztállyal, 
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ami, mondjuk, 30 fő, az ideális egyébként az alsó tagozaton, de különösen az első két 
osztályban 24 lenne, de vegyünk 30-at, ez azt jelenti, hogy 3 ezer új osztály. Nem 
ismerjük ennek az eloszlását Magyarország különböző tankerületeiben, ezt föl kellene 
mérni. Nem ismerjük, illetve tudjuk, hogy nincs ennyi tanító. Nem tudjuk, illetve 
tudjuk, hogy nincs annyi pedagógusasszisztens vagy ahol szükséges, fejlesztő 
pedagógus, aki együtt tanít - az úgynevezett co-teaching - azokban az osztályokban, 
ahol a gyerekek, a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű és még sok 
minden más, hogy ez mekkora humánerőforrás-igényű, van-e rá elegendő 
osztályterem és ennek mi a költsége. Tehát úgy általában a kilencosztályos 
támogatható lenne, kérdés az, hogy ezt mind ismerjük-e, erre megvan-e a szándék és 
erre megvan-e a forrás, humánerőforrás, infrastrukturális és financiális. Tehát lehet 
sokféle jó dolgot bevezetni, csak az elmúlt évek, évtizedek is sajnos azt mutatják, hogy 
előkészítetlenül ezek inkább visszaütnek.  

Diákok túlterheltsége, inkább minőség, mint mennyiség. Egyetértek. Már 
elmondtam, hogy a mennyiség mit érinthet. És ennek van egy olyanfajta felépítése, 
amit a szakma a spirálos, teraszos ismeretfelépítésnek nevez, tehát nem mindig 
mindent megismétlünk, megtanítjuk egy kicsit, aztán megtanítjuk egy kicsit jobban, 
aztán megpróbáljuk még egyszer még jobban megtanítani, csak mindig ugyanonnan 
indulunk, mert az ismeretek közben kiestek. Tehát erre van egy külön három-négy fős 
szakmai csoport, amely pont ezeken dolgozik.  

A túlterheltségnek is sok olyan lehetősége lenne, amelynek szintén másfajta 
feltételei vannak, mint a NAT-nak. Tehát az az első osztály, ahol 30-34 kisgyermek 
bent van a jelenlegi előírásoknál kisebb négyzetméteren egy osztályban, ott a tanító 
elsősorban az idejének egy jó részét fegyelmezéssel tölti. Helye sincs, tehát a kívánság, 
hogy legyen egy meseszőnyeg - egy lábtörlőnyi hely sincs már. Kívánnánk különböző 
módokat.  

És itt jelenik meg a pedagógusképzés. Tegyük föl, hogy elképesztő 
szaktudással, módszertani tudással vérteztük fel. A módszertan. Önök azért talán 
tudják, hogy tantárgy-pedagógiában a fejlődés meglehetősen megakadt akkor, amikor 
az egyetemeink elsősorban a szakmódszertanosoktól váltak meg. Úgyhogy itt azért 
volna mit tenni. Na most, ez a szaktudás, módszertani tudás, pedagógiai alkalmasság, 
ez adja együtt a presztízst, de vannak olyan módszerek, amelyek megpróbálják a 
pedagógusnak átadni, hogy mit jelent másként tanítani. Ilyen a komplex instrukciós 
program, a komplex alapprogram és még nagyon sok van az országban. Az előző 
fejlesztési szakaszokban készült fejlesztéseknek nagyon nehezen találhatók meg a jó 
példái, jó gyakorlatai, tehát mindenképpen szükséges egy módszertani megújulás.  

Végül, ha megengedi, elnök asszony kérdéseire, azt hiszem, hogy a leterheltség 
csökkentésére, túlterheltségre válaszoltam, hogy mit jelent a súlyozás. Bizony, néhány 
sallangot le kell szedni a tartópillérekről, mert nem látszanak a tartópillérek. A 
spirális, teraszos, amelyik egy felépítési mód most.  

Érettségi. Említette elnök asszony a minisztériumi intézkedéseket, itt már 
jeleztem, és azt is szeretném jelezni, hogy azok a változások, amelyek történnek, a 
tárcaszintű feladatok, az enyém pedig ez a szűk, bár nem kicsi szakmai feladat.  

A NAT az érettségit, igen, alapértékként jelöli meg, és az alaptantervnek és az 
ehhez kapcsolódó további jogszabályoknak kell azt meghatározni, hogy ennek a 
biztosítása hogyan történik. Tehát ez egy időtálló alapdokumentum, és ebből kellene 
mindent levezetni. Két közoktatási jogász tevékenykedik a projekt szakmai 
csoportjában, és elkezdték az összes vonatkozó jogszabályt összegyűjteni, amelyek 
szabályozzák az iskolában folyó tartalmi munkát. Ez azért is nagyon fontos, mert ha a 
javaslatunkra elindul egy leendő NAT kodifikációs folyamata, akkor az igényel 
jogharmonizációt, és igényli egyes felesleges szabályozástípusok vagy -formák 
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megszüntetését is, miközben azért a rendszer nagyon sok ígérvénnyel van tele. Tehát 
azért a miniszteri biztosi funkció egyik előnye, hogy különböző szakmai csoportok 
kerülnek elő, különböző, elnézést, hogy ilyet mondok, kilobbizott rendeletekkel, hogy 
mi mindent kellene még a nemzeti alaptantervbe beletenni. 

Ha megengedik, a téma komolyságát egy kicsit enyhítendő, nem fogjuk 
megtenni, de volt egy olyan napom, amikor úgy gondoltam, hogy a fejlesztésben 
hamarosan kész honlapunkon megjelentetünk egy számlálót, ott lesz egy „Írjon 
nekünk!” oldal, amelyik számláló mindig lép egyet, amikor valakinek a javaslatát be 
kellene építeni a tantervi keretbe, ami úgy szólna, hogy: „Köszönjük a javaslatát, az ön 
javaslatával a gyerekek heti óraszáma 127.”  

Tehát most pillanatnyilag itt tartunk, tehát itt nagyon-nagyon komolyan meg 
kell azt nézni, hogy mi történik. Nagyon komoly ellenszélben kell azért ezt 
megcsinálni, mert minden olyan javaslat esetében, amely korszerűsítési irányba lépne 
át, azért a szakma a konferenciákon, közoktatási országos konferencián, bármi 
máson, azt jelzi, hogy ezek a javaslatok, és akkor idézem, idegenek a magyar 
pedagógiai gyakorlatban. Ezt meg kell tudni oldani a bevonással, az egyeztetésekkel, 
és ebben azért az elmúlt időszak történései - én játszom a villámhárítót, nem sorolom 
fel az összes minősítést, amit kaptam a jelenlegi szerepemre vonatkozóan. Ez azt is 
jelenti, hogy védem azokat a munkatársakat, akik nagyon rosszul bírják azt a közeget, 
amiben ezt a szakmai munkát végezniük kell, ezt így szeretném jelezni, és azt is 
szeretném jelezni, hogy abban, hogy ilyen közhangulat alakult ki a nemzeti 
alaptanterv szakmai előkészítésével kapcsolatban, sajnos a médiának óriási szerepe 
van. 

Visszatérnék az egyéniségre mint szempontra. Igen, a személyre szabott 
oktatás a végcél, még csak nem is a differenciált, miközben még nem tartunk a 
differenciáltnál, és ehhez a pedagógusnak nagyon sok eszközt kell adni, hogy hogyan 
legyen a formális és nem formális értékelés, a digitális eszközöket hogyan lehet erre 
használni. Az egész tudásrendszer mélyébe tud belenézni a pedagógus ezeknek az 
eszközöknek, a számítógépalapú pedagógiai-diagnosztikai eszközöknek a 
használatával. A továbbfejlesztés az egyik eleme ennek. 

A pedagógusoknak kockázati tényező a közélet, a politika, az idő. Meg 
szeretném önöket kérdezni, hogy miért várjuk az iskolától, hogy máshogy működjön, 
mint a társadalom. Miért legyen együttműködőbb, mint a társadalom egésze? Hogyan 
tudjuk az iskolában elérni - ez az én kérdésem, ez pedig onnan jön, hogy az, hogy aki 
ma hatéves, és ahogy említettem, 2034-ben befejezi az egyetemet, milyen szülő lesz és 
a társadalomnak milyen tagja lesz, attól függ, hogy az iskolában azért milyen modellt 
kap, milyen értékeket kap, de a közélet, a politika, az idő, mindez komoly kockázati 
tényező. 

Tehát mennyi idő alatt lehet változtatni? Ami a leglassabb, az a szemlélet 
megváltoztatása, miközben egy korszerű NAT bevezetése szükségszerűen elő kell 
hogy hívja a pedagógiai kultúra változását is és végül a lemorzsolódást. Előjelző 
rendszer beépítve, értékelés, a társadalmi mobilitást nem az iskola biztosítja, de egy 
nemzeti alaptantervnek úgy kell elkészülnie és minden szakaszának, átmeneteknek, 
standardoknak, minden egyébnek, hogy biztosítsa azt az alapfeltételt, ami minden 
nemzeti alaptantervnél és tartalomnál az átjárhatóságot biztosítja. Ez a mobilitásnak 
az egyik alapfeltétele, hogy az a minimális konszenzuson alapuló tartalom minden 
iskolában ugyanaz legyen, többet szabad adni, kevesebbet nem, és ebben az alternatív 
programok nagyon fontosak.  

Kérem, ne tessék elfelejteni, hogy eddig a nemzeti alaptanterveknél főleg arról 
beszéltünk, hogy mi az elit elvárása. Azt is kérem nem félreérteni, hogy mit jelent az 
elit, jaj annak az országnak, amelyiknek nincsen elitje. Tehát arra is figyelni kell, de 
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azért van a feketeszárnyú pillangó Magyarországon, a lemaradó övezetei 
Magyarországnak, a mélyszegénység, a nyomor. Hogyan lehet megvalósítani az 
oktatást különböző alternatív iskolatípusokban? Én elég közelről ismerem a Máltai 
Szeretetszolgálat gyakorlatát, a cigány lakta falvakban - azért mondom a cigányt és 
nem a romát, mert a cigányságnak három nemzetiségi nyelve van. Tehát ahhoz, hogy 
ezeket hogyan tudjuk megoldani, csak keretet ad az alaptanterv és a tantervi keret, de 
a lemorzsolódás egyik eszköze az, hogy hogyan értékelünk az iskolában, hogyan 
tudjuk korán jelezni a problémákat, mi a pedagógus feladata, hogyan vesz ebben részt 
az ellátórendszer, tehát ennek az alapelveit viszont le tudja írni. A jelenségalapú 
tartalom leírása - hogy mikor lesz ideális helyzet, őszintén szólva, azt nem tudom, de 
az alaptanterv és a tantervi keretek is úgy készülnek, hogy érthetően, lebonthatóan 
fogalmazzák meg, hogy melyik tudásterület melyikhez hogyan csatlakozik.  

Zárásul engedjék meg, hogy egy példát mondjak erre. A nyelvtankönyvet se 
véletlenül hoztam, hiszen a sok dolog mellett, sőt nem mellett, első helyen az egyik 
unokámmal ötödikes nagymama vagyok. Na most, ötödikes nagymamaként azt látom 
például - és ez Hiller István területe, nem tudom, hogy látta-e az újgenerációs 
történelemtankönyvet, amely úgy magyarázza el az időszámítást, hogy ember legyen a 
talpán, hogy hányféle időszámítás meg kronológia van, mik a történelemtudomány 
módszerei. És akkor mutathatnám így is, mondjuk, egy timeline-on, egy idővonalon, 
hogy történelemből ókor, irodalomból a János vitéz után A Pál utcai fiúk. Kérem 
szépen, ekkora időt hogyan lehet áthidalnia egy tízéves agynak? Ugyanez vonatkozik a 
matematikára. A matematikában olyankor tanítunk aránypárokat, amikor a gyerekek 
30 százaléka képes azt megérteni. A magyar felnőtt lakosság jelentős része nem tud 
törtekkel számolni, a hitelfelvételi példák pedig mutatják, hogy még a kamatos 
kamatot sem ismerik.  

Tehát nagyon nagy feladatunk van abban, hogy mit tekintünk annak a 
használható tudásnak, amit az alapfokú képzés végéig meg kell szerezni, erre hogy 
épül a sokféle formája annak a középfokú oktatásnak, amelynek többféle módon, de 
mindenképpen kell tudnia biztosítania azt, hogy mindenki érettségizni tudjon, és a 
munka világa és a felsőoktatás világa között is legyen átjárhatóság, hiszen 
különbözőképpen érünk, különböző lehetőségeink vannak, és ez az a fő cél, amit 
szeretnénk közvetíteni. Kiváló szakemberek dolgoznak.  

Én azt szeretném kérni, hogy legyenek türelemmel mindaddig, amíg kiérlelt, 
de nem végleges, vagyis megvitatható anyagok kerülnek az asztalra. És erről szól 
majd a 2018-as év. Tehát semmi nincs eldöntve. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen miniszteri biztos asszony tájékoztatóját. 

Munkájához sok sikert és jó egészséget kívánunk! 
Ezzel az 1. napirendi pontot lezárom. Köszönjük szépen, hogy 

rendelkezésünkre állt. (A meghívottak távoznak az ülésről.)  

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módostásáról 
szóló T/18297. számú törvényjavaslat   
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Következik a 2. napirendi pontunk, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény módosításáról szóló T/18297. számú törvényjavaslat részletes vitájának 
kijelölt bizottságként történő lefolytatása. E rendelkezésre megnyitom a részletes vita 
első szakaszát, azaz a törvényjavaslatnak a határozati házszabály 44. § (1) bekezdés 
a)-d) pontjaiban meghatározott szempontok szerinti vizsgálatát. Az előterjesztő 
képviseletében jelen van Ritter Imre képviselő úr. Kérdezem, hogy kíván-e e 
vitaszakaszban előzetesen felszólalni.  
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RITTER IMRE nemzetiségi szószóló, előterjesztő: Nem, köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Nem kíván. Köszönjük szépen. A kormány képviseletében Fülöp 

Attila helyettes államtitkár urat köszöntöm. Kérdezem, hogy ebben a vitaszakaszban 
kíván-e felszólalni. (Fülöp Attila: Nem, köszönöm.) Jelzi, hogy nem kíván. 

A képviselőknek van lehetősége hozzászólni ebben a vitaszakaszban. 
Kérdezem, hogy van-e hozzászólási szándék. (Nem érkezik jelzés.) Nem látok jelzést.  

Tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy a bizottságnak a határozati házszabály 
44. § (1) bekezdésében foglaltakkal kapcsolatos megállapításait a bizottság jelentése 
tartalmazza, így erről döntenünk kell. Támogatja-e tehát a bizottság, hogy a 
törvényjavaslat megfelel a határozati házszabály 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak? 
Aki igen, kérem, jelezze! (Szavazás.) Tíz igen szavazat. Ki az, aki nem? (Senki sem 
jelentkezik.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) Egy tartózkodással a bizottság ennek 
megfelelően döntött.  

A részletes vita ezen szakaszát lezárom, és ezzel áttérünk a részletes vita 
második szakaszára.  

Megnyitom a részletes vita második szakaszát, amelyben a módosító 
javaslatokról kell állást foglalnunk. A javaslathoz nem érkezett módosító javaslat. 
Előzetesen saját bizottsági módosítási szándékra sem érkezett javaslat. Kérdezem a 
bizottságot, hogy van-e valakinek további módosításra szövegszerű javaslata. (Nem 
érkezik jelzés.) Nem látok jelzést. Akkor, amennyiben nincs módosítási szándék, a 
jegyzőkönyv számára ismertetem, hogy módosító javaslat hiányában a bizottság nem 
nyújt be részletes vitát lezáró módosító javaslatot. A vita ezen szakaszát lezárom. 

Megnyitom a részletes vita utolsó szakaszát, amelyben a bizottság dönt a 
részletes vita lezárásáról, a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról és 
benyújtásáról. Kérdezem a bizottságot, hogy lezárja-e a részletes vitát. Aki igen, 
kérem, jelezze! (Szavazás.) Tizenegy igen szavazat. Ki az, aki nem? (Senki sem 
jelentkezik.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) Egy tartózkodással a bizottság lezárta a 
részletes vitát.  

Tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy az általunk most tárgyalt indítvány a 
törvényalkotás parlamenti informatikai rendszerében került feldolgozásra. Ennek 
megfelelően kérdezem a bizottságot, elfogadja-e a részletes vitáról szóló jelentést, 
valamint felhatalmazza-e a bizottság elnökét arra, hogy gondoskodjon a bizottság 
döntéseit összefoglaló jelentés benyújtásáról. Aki igen, kérem, jelezze! (Szavazás.) 
Tizenegy igen szavazat. Ki az, aki nem? (Senki sem jelentkezik.) Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) Egy tartózkodással a bizottság ennek megfelelően döntött.  

Ezzel a 2. napirendi pontot, a részletes vitát lezárom.  
Köszönöm szépen helyettes államtitkár úrnak és Ritter Imre szószóló úrnak is, 

hogy rendelkezésünkre álltak. (A meghívottak távoznak az ülésről.)  

A műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi 
LXXIV. törvény módosításáról szóló T/18566. számú 
törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  

A 3. napirendi pontunk következik, a műsorterjesztés és a digitális átállás 
szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény módosításáról szóló T/18566. számú 
törvényjavaslat részletes vitájának kijelölt bizottságként történő lefolytatása. E 
rendelkezésre megnyitom a részletes vita első szakaszát, azaz a törvényjavaslatnak a 
határozati házszabály 44. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározott szempontok 
szerinti vizsgálatát.  
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Az előterjesztők képviseletében nincsen jelen senki. (Dunai Mónika: De!) 
Bocsánat! Csatlakozott képviselő asszony is. Akkor Dunai Mónika képviselő asszony 
van jelen, a papírjaimon még nem szerepelt. Megkérdezem, hogy kíván-e e 
vitaszakaszban előzetesen hozzászólni. (Dunai Mónika jelzésére:) Jelzi, hogy nem 
kíván. (Dr. Hiller István távozik az ülésről.)  

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium képviseletében köszöntöm Solymár Károly 
helyettes államtitkár urat. Kérdezem, hogy ebben a vitaszakaszban kíván-e előzetesen 
hozzászólni. (Dr. Solymár Károly jelzésére:) Jelzi, hogy nem kíván.  

A bizottság tagjai közül kíván-e valaki e vitaszakaszban hozzászólni? (Nem 
érkezik jelzés.) Nem látok jelzést.  

Tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy a bizottságnak a határozati házszabály 
44. (1) bekezdésében foglaltakkal kapcsolatos megállapításait a bizottság jelentése 
tartalmazza, így erről döntenünk kell. Támogatja-e a bizottság, hogy a törvényjavaslat 
megfelel a határozati házszabály 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak. Aki igen, kérem, 
jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Volt-e nem szavazat? (Senki sem jelentkezik.) 
Tartózkodás? (Szavazás.) Egy tartózkodással a bizottság ennek megfelelően döntött.  

A részletes vita ezen szakaszát lezárom, és ezzel áttérünk a részletes vita 
második szakaszára.  

Megnyitom a részletes vita második szakaszát, amelyben a módosító 
javaslatokról kell állást foglalnunk. A javaslathoz nem érkezett módosító javaslat. 
Saját bizottsági módosítási szándékra előzetesen érkezett javaslatot tegnap a 
képviselőknek kiküldtük. Kérdezem az előterjesztők képviseletében Dunai Mónika 
képviselő asszonyt, hogy támogatják-e.  

 
DUNAI MÓNIKA (Fidesz), előterjesztő: Igen, támogatjuk.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem helyettes államtitkár urat, hogy a tárca 

támogatja-e.  
 
DR. SOLYMÁR KÁROLY helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium): Támogatjuk.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A képviselőknek van lehetősége hozzászólni. 

(Senki sem jelzi hozzászólási szándékát.) Nem látok jelzést.  
Szavazunk! Ki az, aki támogatja az 1. pontban szereplő módosító javaslat saját 

bizottsági módosító javaslatként történő benyújtását? Aki igen, kérem, jelezze! 
(Szavazás.) Nyolc igen szavazat. Ki az, aki nem? (Senki sem jelentkezik.) 
Tartózkodott? (Szavazás.) Három tartózkodással a bizottság benyújtja az 1. pontot.  

A 2. ponttal kapcsolatban kérdezem Dunai Mónika képviselő asszonyt, az 
előterjesztő támogatja-e.  

 
DUNAI MÓNIKA (Fidesz), előterjesztő: Igen, támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Helyettes államtitkár urat kérdezem, hogy a tárca 

támogatja-e.  
 
DR. SOLYMÁR KÁROLY helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. A képviselők közül ki kíván hozzászólni? (Senki sem jelzi 

hozzászólási szándékát.) Nem látok jelzést.  
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Szavazunk! Ki az, aki támogatja a 2. pont benyújtását? Aki igen, kérem, jelezze! 
(Szavazás.) Nyolc igen szavazat. Ki az, aki nem? (Senki sem jelentkezik.) Ki 
tartózkodik? (Szavazás.) Három tartózkodással a bizottság benyújtja a 2. pontot is.  

További módosítási szándékra nem érkezett javaslat. Kérdezem a bizottságot, 
hogy van-e valakinek további módosításra szövegszerű javaslata. (Nem érkezik 
jelzés.) Nem látok jelzést. 

Kérdezem a bizottságot, hogy az előbbiekben meghozott döntéseknek 
megfelelően elfogadja-e és benyújtja-a a részletes vitát lezáró bizottsági módosító 
javaslatot. Aki igen, kérem, jelezze! (Szavazás.) Nyolc igen szavazat. Ki az, aki nem? 
(Senki sem jelentkezik.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) Három tartózkodással a 
bizottság ennek megfelelően jár el.  

A vita ezen szakaszát lezárom.  
Megnyitom a részletes vita utolsó szakaszát, amelyben a bizottságunk dönt a 

részletes vita lezárásáról és a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról és 
benyújtásáról. Kérdezem a bizottságot, hogy lezárja-e a részletes vitát. Aki igen, 
kérem, jelezze! (Szavazás.) Nyolc igen szavazat. Ki az, aki nem? (Senki sem 
jelentkezik.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) Három tartózkodással a bizottság lezárta a 
részletes vitát.  

Tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy az általunk most tárgyalt indítvány a 
törvényalkotás parlamenti informatikai rendszerében került feldolgozásra. Ennek 
megfelelően kérdezem a bizottságot, elfogadja-e a részletes vitáról szóló jelentést, 
valamint felhatalmazza-e a bizottság elnökét arra, hogy gondoskodjon a bizottság 
döntéseit összefoglaló jelentés benyújtásáról. Aki igen, kérem, jelezze! (Szavazás.) 
Nyolc igen szavazat. Ki az, aki nem? (Senki sem jelentkezik.) Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) Három tartózkodással a bizottság ennek megfelelően jár el.  

Ezzel a 3. napirendi pontot lezárom. Helyettes államtitkár úrnak köszönöm 
szépen, hogy rendelkezésünkre állt. Dunai Mónika képviselő asszonynak is, bár ő még 
a többi napirendi ponton is velünk tart. (A meghívottak távoznak az ülésről.)  

A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól 
szóló 2010. évi CIV. törvény, valamint a médiaszolgáltatásokról és 
a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 
módosításáról szóló T/18380. számú törvényjavaslat   
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Következik a 4. napirendi pontunk, döntés képviselői önálló indítványok 
tárgysorozatba vételéről. A 4/a. napirendi pontban a sajtószabadságról és a 
médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény, valamint a 
médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat tárgysorozatba vételének vitáját kell 
lefolytatnia, illetve a döntést kell meghozni a bizottságnak. Dúró Dóra és Mirkóczki 
Ádám képviselők önálló indítványáról van szó. Nincsen alelnököm, úgyhogy nem 
tudom átadni az ülésvezetést erre a napirendi pontra, de ha megengedik, akkor 
előterjesztőként összefoglalnám a javaslat tartalmát.  

Néhány hónappal ezelőtt már egy hasonló javaslatot terjesztettünk a bizottság 
elé, ugyanis az a gyakorlat alakult ki a médiában (Ikotity István visszatér az 
ülésterembe.), hogy a helyreigazításokat hiába nyerjük meg akár jogerősen is, a 
különböző médiaszolgáltatók egész egyszerűen nem közlik le a helyreigazítást. 
Ismertettem akkor önökkel, hogy a végrehajtási szabályok is hibásak abban, hogy ez a 
helyzet fennállhat, azonban most továbbfejlesztették ezt a gyakorlatot a különböző 
médiumok, most már megnyerjük ugyan a helyreigazítást egy adott ügyben, 
ugyanakkor még egyszer annak ellenére megjelentetik ezt. Ebben élen jár az Origo és 
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a Ripost egyébként, hogy bíróság által jogerősen kimondott ügyben hazudtak és majd 
ennek ellenére még egyszer ugyanazt a tényállást, ugyanazt a tényközlést megteszik. 
Tehát ez a javaslat arra irányul, hogy ezt se tehessék meg, ugyanis ilyenkor újra le kell 
folytatnunk - hiszen különböző ügynek minősül a jelenlegi szabályozás szerint, 
hogyha még egyszer ugyanazt a kérdést megjelentetik - az egész eljárást, újra 
helyreigazítást kell közzétetetnünk, amely szintén hónapokat vesz igénybe. Tehát ez a 
javaslat arra vonatkozik, hogy ilyen esetekben a Médiatanács szintén hatósági 
hatáskörében eljárva bírságot szabhasson ki ezekkel a médiumokkal szemben. 
Expozéként ennyit szerettem volna elmondani.  

Ha van hozzászólási szándék, akkor várom. (Jelzésre:) Dunai Mónika 
képviselő asszony, tessék! 

Hozzászólások, reagálások 

DUNAI MÓNIKA (Fidesz): Nagyon rövid leszek, mert valóban azt a célt értjük, 
és az előző törvényjavaslatnál is értettük, amit az előterjesztők benyújtottak. Akkor is 
az volt az álláspontja a Fidesz képviselőcsoportjának és most ezzel a módosított 
törvényjavaslattal kapcsolatban is az az álláspontunk, hogy a célt értjük, és a célról 
lehete is vitatkozni vagy beszélni, hogy ezt a célt milyen eszközökkel lehetne elérni. 
Továbbra is az az álláspontunk, hogy nem a média jogrendszerében kell ezt 
szabályozni, hiszen ez egy keretszabályozás, és ilyen végrehajtási jellegű szankciókat 
nem tartalmaz, és azt gondoljuk, a jövőben sem kell tartalmaznia, a bírói ítéletek 
végrehajtását a bírói ítéletek végrehajtásáról szóló törvény tartalmazza. Úgy 
gondoljuk, az az álláspontunk, hogy ez alól a médiaperekben kiszabott bírságok és 
ítéletek sem lehetnek kivételek, ezért az álláspontunk továbbra is változatlan: nem 
támogatjuk jelen formájában a benyújtott előterjesztést. 

 
ELNÖK: Más hozzászólási szándék? (Senki sem jelentkezik.) Ha nincsen, akkor 

válaszolnék arra, amit a képviselő asszony mondott.  
Ennek nincsen köze a végrehajtási perekhez, tehát ez nem arról szól, hogy 

hónapokig nem tudjuk érvényesíteni az igazunkat. Van egy olyan probléma is, hogy 
igen, jogerős bírósági ítélet kötelezi, mondjuk, a Ripostot arra, hogy a hazugság 
helyett jelentesse meg a helyreigazítást, erre nem hajlandó, öt hónapja van, és még 
nekünk kell pénzt befizetni azért, hogy az igazunkat, mondjuk, tudjuk érvényesíteni. 
Ez egy dolog. 

Egy másik dolog az, hogy a Ripost leírja azt, hogy zöld az ég, majd a bíróság 
megállapítja, hogy nem, az ég kék, a Ripost ezt lehozza, hogy kék az ég, majd két hét 
múlva megint leírja, hogy zöld az ég. Itt ennek nincsen köze a végrehajtási 
szabályokhoz, ez kizárólag egy rosszhiszemű joggyakorlás szintén a médiumok 
részéről, tehát nem lehet a bírósági végrehajtási szabályok között ezt a tényállást 
rögzíteni, hiszen nincsen ahhoz köze. Az egy másik ügy volt. Az is egy problémánk, 
hogy nem hozzák le. Most már 80 helyreigazítást nyertünk meg egyébként kizárólag a 
Mészáros Lőrinc, Habony Árpád és Andy Vajna érdekeltségébe tartozó médiumokkal 
szemben egy év alatt, nem tudom, hogy volt-e ilyen mértékű médiatámadás bármikor 
is Magyarországon egy párttal szemben. Tehát nem tudjuk a végrehajtási szabályok 
miatt ott érvényesíteni, itt meg arról van szó, hogy egész egyszerűen ugyanazt a tényt, 
ami a bírósági ítélettel érintett, az ítélet jogerőre emelkedését követően ismételten 
közzéteszi, mintha nem is lett volna a bírósági ítélet.  

Tehát ezt igenis lehet a médiaszabályok között, sőt szerintem elsősorban a 
médiaszabályok között kell rögzíteni. A pénzbírság intézménye szintén szerepel már a 
médiaszabályok között most is, erre van lehetőség, így igazából nem értem ezeket a 
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jogi kifogásokat, amelyeket itt a képviselő asszony elmondott, úgyhogy a javaslat 
támogatását kérem mindannyiuktól.  

Határozathozatal 

Most a szavazás következik. Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja a 
T/18380. számon Dúró Dóra és Mirkóczki Ádám képviselők által előterjesztett 
javaslat tárgysorozatba vételét. Aki igen, kérem, az jelezze! (Szavazás.) 4 igen 
szavazat. Ki az, aki nem? (Szavazás.) 8 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a 
bizottság nem vette tárgysorozatba. 

A Nemzeti Pedagógus Kar tagságának önkéntességéről szóló 
T/18605. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Soron következik a 4/b. napirendi pontunk, a Nemzeti Pedagógus Kar 
tagságának önkéntességéről szóló törvényjavaslat T/18605. számon, az Ikotity István 
és dr. Szél Bernadett képviselők által benyújtott javaslat tárgysorozatba-vételi 
vitájának lefolytatása és a döntés. 

Az előterjesztők képviseletében jelen van Ikotity István, megadom a szót az 
expozé elmondására. Tessék! 

Ikotity István (LMP) előterjesztése 

IKOTITY ISTVÁN (LMP), a bizottság alelnöke, előterjesztő: Köszönöm szépen. 
Tisztelt Bizottság! Ezzel a javaslattal a kötelező pedagóguskar-tagságot szüntetnénk 
meg, és önkéntessé tennénk ezt a részvételt ebben a szervezetben. Azt gondoljuk, 
hogy ez egy kompromisszumos megoldás, tehát nem arról szól, hogy mi 
megszüntetnénk a pedagógus kart, de a tagság önkéntességét teremtenénk meg és a 
kilépés lehetőségét. Olyan konzultatív rendszert képzelnénk el, ahol a kar az egyik 
szereplő a sok közül, és valamennyi szervezetre figyel a kormány, nemcsak egyre, 
tehát ugyanúgy a szakszervezetekre, a szakmai testületekre, a konzultatív 
testületekre. Ez a mi javaslatunk, ehhez kérném szépen a támogatásukat. 

 
ELNÖK: A képviselőknek van lehetősége hozzászólni. Kérdezem, hogy ki az, 

aki élni kíván ezzel a lehetőséggel. (Jelzésre:) Törő képviselő úr, tessék! 

Hozzászólások, reagálások 

TÖRŐ GÁBOR (Fidesz): Véleményünk szerint, álláspontunk szerint a kar által 
ellátott feladatok indokolttá teszik az automatikus tagság fenntartását az állami és az 
önkormányzati intézmények pedagógusainál, tekintettel arra, hogy a tagok révén 
minél szélesebb körű véleményt tudnak kifejezésre juttatni, képviselni. A hatályos 
szabályozás szerint ugyan a tagság automatikus, a részvételi jog azonban önkéntes, 
úgyhogy élhet a pedagógus a jogával, hogy részt vesz rajta vagy sem. Úgyhogy a 
képviselőcsoportunk a módosító javaslatot nem támogatja. 

 
ELNÖK: Kérdezem, hogy van-e más hozzászólási szándék. (Jelzésre:) Szabó 

Szabolcs, tessék! 
 
SZABÓ SZABOLCS (független): Köszönöm szépen a szót. Egyébként tényleg 

igaza van Törő Gábor képviselőtársamnak. Itt el is hangzott, amikor legutoljára itt 
volt a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke, valami rettentően alacsony részvételi arány volt 
a választáson, nem is tudom, 8-9 százalék, valami ilyesmi rémlik most hirtelen.  
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Az Együtt részéről természetesen támogatni fogom a javaslatot, bár hozzá kell 
tenni, hogy mi úgy en bloc megszüntetnénk, mert az lenne a legtisztább, és ha bárki 
akar, akkor hozzon létre önkéntes alapon egy önkéntes szervezetet. Természetesen a 
javaslatot támogatni fogjuk. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Törő Gábor képviselő úr, tessék! 
 
TÖRŐ GÁBOR (Fidesz): Még csak annyit a vitát folytatva, hogy a részvétel 

folyamatosan növekszik természetesen, és a Nemzeti Pedagógus Kar folyamatosan 
tárgyalásokat folytat más szervezetekkel, úgyhogy ha a pedagógusok érdekében 
együttműködést ki tudnak alakítani, ezt szerződésben rögzíteni fogják. Javuló 
tendenciát mutat ez a kép. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Dunai Mónika, tessék! 
 
DUNAI MÓNIKA (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Én egy 

gondolatot még tennék hozzá: a Nemzeti Pedagógus Karnak mint szakmai 
szervezetnek van önálló véleményalkotási joga és más a funkciója. Tehát megvan a 
maga funkciója a szakmai szervezetnek, vagyis a Nemzeti Pedagógus Karnak, ami 
nem ugyanaz, nem azonos a szakszervezetével. Mind a kettő nagyon fontos, a 
szakszervezetek feladatköre is és a tevékenysége, de más némileg, mint a szakmai 
szervezeteké. Ezért én azt gondolom, hogy mind a kettőnek helye van, és egyetlen 
ilyen, minden pedagógust felölelő szakmai szervezetünk van, a Nemzeti Pedagógus 
Kar. Egyébként nézzük az Ügyvédi Kamarát, ott is kötelező tagság van, ez egyfajta 
szakmai együttműködést is feltételez és egyfajta szakmai kontrollt is a pedagógusok 
egymás közötti szakmai munkáját illetően is. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Szabó Szabolcs, tessék! 
 
SZABÓ SZABOLCS (független): Köszönöm szépen. Bár tudunk olyan 

kamaráról, ami meg nem kötelező tagságú. Ez általában attól függ, hogy az adott 
kormány éppen kivel jön ki meg kivel nem, ez így szokott lenni, lásd Orvosi Kamara 
és hosszasan tudnánk sorolni. 

Csak azt kérdezném meg - számomra ez még nem világos, hátha akkor Dunai 
Mónika nekem elmondja -, hogy egészen pontosan mi az a markáns különbség a 
szakszervezetek és a pedagógus kar között. Nekem ez nem esett le, mert általában 
ugyanazt mondják ugyanabban a stílusban. Köszönöm. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Dunai Mónika, tessék! 
 
DUNAI MÓNIKA (Fidesz): Ezt némileg költői kérdésnek veszem, hiszen 

egyáltalán nem feltételezem Szabó Szabolcs képviselőtársamról, hogy ezt ne tudná, de 
természetesen, mondjuk, lehet olyan esetleg, akik a jegyzőkönyvet olvassák majd 
valamikor, hogy nem tudják, mert nem pedagógusokról van szó.  

Lehet, hogy sok kérdésben hasonló álláspontot képviselnek, hiszen maga a 
téma közös, gyerekek, oktatás, nevelés, de tudjuk jól, hogy a szakmai szervezet 
kifejezetten a szakmával foglalkozik, a pedagógusok érdekképviseletével pedig a 
szakszervezetek. Tehát az egyik a pedagógusok érdekvédelme, a másik pedig 
kifejezetten a szakmával kapcsolatos. Persze nincs megtiltva, hogy bárki bármivel 
foglalkozzon azonkívül, ami az ő jogköre, és szót emeljen vagy erősítsék egymást, ahol 
azt gondolják, hogy erre szükség van. 



30 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Törő Gábor képviselő úr, tessék! 
 
TÖRŐ GÁBOR (Fidesz): Csak hogy világos legyen. Szerintem a Nemzeti 

Pedagógus Kar a szakmai szervezeteket képviseli inkább, ugyanakkor az elmúlt 
időszak azt jelzi irányunkban, hogy a szakszervezetek inkább politikai célokra álltak 
be annak ellenére, hogy az oktatás területén komoly eredményeket értünk el mind 
szakmai téren, mind finanszírozási téren. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Szabó Szabolcs, tessék! 
 
SZABÓ SZABOLCS (független): Milyen szakmai szervezeteket képvisel a 

Pedagógus Kar? Tehát akkor most pedagógusoknak, szakmai szervezeteknek 
valamiféle véleményét képviseli? Meg nem tudom, a szakszervezetek így en bloc 
politizálnak, és ezért hoztak létre egy másikat? (Törő Gábor: Nem politizálnak?) 
Szóval egyből itt előjön, hogy tényleg arról van szó, hogy valamiért önök nem jönnek 
ki a szakszervezetekkel vagy egyes szakszervezetekkel, vagy majd meg is lehetne 
nevezni, hogy melyikkel van probléma, és akkor ezért hozták létre, és nyilván ebből 
adódik az egész probléma. De ez már csak a jegyzőkönyv kedvéért folytatott vita 
valóban, úgyhogy köszönöm szépen a válaszokat, tényleg érdekes bizottsági ülés lett. 
Köszönöm, mert vitatkoztunk egy picit.  

 
ELNÖK: Más képviselői hozzászólási szándék? (Nem érkezik jelzés.) Nincsen. 

Akkor válaszadásra Ikotity István alelnök úrnak adok szót Parancsoljon! 
 
IKOTITY ISTVÁN (LMP), a bizottság alelnöke, előterjesztő: Köszönöm, elnök 

asszony. Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselőtársaim! Engedjék meg, beugrott nekem 
egy élmény, azt hadd mondjam, mert nyilván nem a zárszó kategória, mégis 
megtenném ezt. Az a pillanat, amikor én egy nyolcadik osztályos tanuló voltam és 
bejelentették, hogy megszűnik az úttörőmozgalom és most már nem kötelező benne 
lenni, és mindenki tudta, hogy amiben nem kötelező benne lenni, és mégis kényszer 
volt, az magától meg fog szűnni. Talán félnek, hogy ez így fog történni. 

Én azt látom, hogy ez egy pártállami megoldás, egy ráerőszakolás egy 
rendszerre. Lenne ennek helye, nem lenne ez egy inkorrekt dolog, hogy legyen 
Pedagógus Kar, de ebben a rendszerben, ahogy önök megvalósították és kötelezővé 
teszik, ez nem korrekt, és úgy gondolom, hogy ez egy szégyenteljes megoldás. Ezt jól 
kifejezi a pedagógustársadalom részvétele is ebben, és nyilván ezt majd az idő is 
igazolni fogja, hogy mennyire képtelen modell ez. Köszönöm szépen.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönjük. A zárszó elhangzott, úgyhogy a döntés következik. 
Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki az, aki tárgysorozatba veszi T/18605. számon 
Ikotity István és dr. Szél Bernadett képviselők által előterjesztett törvényjavaslatot. 
Aki igen, kérem, jelezze! (Szavazás.) Négy igen szavazat. Ki az, aki nem? (Szavazás.) 
Nyolc nem szavazattal a bizottság nem vette tárgysorozatba.  
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A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
intézményvezetői pályázatokkal összefüggő módosításáról szóló 
T/18607. számú törvényjavaslat   
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  

A 4/c. napirendi pontunk következik, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény intézményvezetői pályázatokkal összefüggő módosításáról szóló 
törvényjavaslat tárgysorozatba-vételi vitájának lefolytatása és a döntés. T/18607. 
számon Ikotity István és Szél Bernadett képviselők önálló indítványáról van szó.  

Az előterjesztők képviseletében jelen van Ikotity István alelnök úr. 
Parancsoljon! 

Ikotity István (LMP) előterjesztése  

IKOTITY ISTVÁN (LMP), a bizottság alelnöke, előterjesztő: Köszönöm. 
Tisztelt Bizottság! Ez szintén egy kompromisszumos javaslat szeretne lenni. Az LMP 
az oktatáspolitikában is keresi a közös nevezőket, a mindenki számára 
legelfogadhatóbb megoldásra törekszünk. Ez konkrétan az igazgatók kiválasztása 
terén azt jelenti, hogy továbbra is a miniszter bízza meg az igazgatókat, viszont a 
kinevezés a tantestület, valamint az intézményben működő szülői szervezetek 
javaslatához van kötve, és nyilván a pályázatok elbírálásának, a megbízás felelőségét 
is megosztja ezzel. Azt szeretnénk, hogy ne egyetlenegy helyről, egy központból legyen 
vezérelve az oktatás, az oktatás helyi ügy, beleszólási lehetősége meg kell hogy legyen, 
azt gondoljuk, a helyi szerepelőknek ebbe.  

Ugyancsak az előző javaslathoz képest egy szemléletbeli változás, azt 
gondoljuk, hogy kompromisszumos, mert nem azt mondjuk, hogy minden ott dőljön 
el és ne legyen a miniszternek szerepe, véletlenül se ez a javaslatunk, hanem az, hogy 
legyen meg a helyi szereplőknek a beleszólási lehetősége.  

Az elmúlt években nagyon sok hullámot, nagyon sok kellemetlenséget okoztak 
a magyar oktatási rendszerben az igazgatói kinevezések, és sajnos nagyon szomorú 
tapasztalatok vannak, ezen változtatna ez a javaslat. Kérem, támogassák! 

 
ELNÖK: Köszönjük. (Jelzésre:) Dunai Mónika jelzi hozzászólási szándékát. 

Tessék! 

Hozzászólások, reagálások 

DUNAI MÓNIKA (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Asszony! 
Tisztelt Bizottság! Azzal egyet is lehet érteni, amit Ikotity István elmondott az imént, 
hogy legyen beleszólása a helyi közösségeknek, de jelen pillanatban is így van. (Ikotity 
István: A sajtóba beleszólhatnak.) Tehát ma egy igazgatói pályázatnál kötelező a 
törvény erejénél fogva is kikérni, és nem is csak annyinak, amit ön elmondott, tehát 
tudjuk jól, hogy nemcsak a szülőknek, de tudjuk, hogy a szülők véleményt 
nyilvánítanak, a nevelőtestület véleményt nyilvánít, sőt nem is csak a nevelőtestület, 
hanem a teljes alkalmazotti közösség, vagyis mindazok az emberek, akik az iskolában 
nem pedagógus munkakörben dolgoznak, ők is véleményt formálnak, tudjuk, hogy a 
diákok is, a diákönkormányzat révén, aztán az önkormányzatok továbbra is, pedig 
már nem fenntartói és működtetői az iskoláknak, és egyes speciális esetekben még 
más mindenki is, például nemzetiségi oktatást folytató intézményekben a nemzetiségi 
önkormányzatok, szakképző iskolák esetében kamara. Tehát nagyon sok 
mindenkinek megvan a jelen helyzetben is a véleményalkotási joga. Egyébként, 
hogyha valamelyiket nem szerzi be a pályáztatás során a pályázó, akkor ennek nagyon 
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komoly következményei is vannak, mert akkor nem érvényes a pályázat. Tehát ez ma 
megvalósul a jelen törvényeknél fogva. 

Amit ön említett, hogy voltak anomáliák vagy botrányok az elmúlt évben: 
nagyon sok iskola van Magyarországon, néhány esetében valóban volt olyan, amikor 
nem volt egybehangzó a véleménye ezeknek a véleményalkotó grémiumoknak. Ebben 
az esetben valóban valakinek dönteni kell. Dönthet úgy, hogy kinevezi, ha egyszem 
pályázó van, ennek ellenére, hogy nem támogatta őt, mondjuk, a tantestület, de az 
önkormányzat igen meg a szülők igen. Tehát valakinek döntenie kell és a felelősséget 
is vállalnia kell. Nagyon jó dolog az, hogy valaki egy személyben felelősséget vállal. És 
a törvény is azt mondja, hogy ne megosztott felelősség legyen, hanem igen, legyen az 
az aktuális, mindenkori miniszter, aki ezért felelősséget vállal. De dönthet úgy, és én 
erre is tudok példát, amikor nagyon szerteágazók voltak a vélemények, és ebben az 
esetben megvan a joga a miniszternek, hogy ne nevezze ki akár egyik pályázót sem. 
Vagyis eredménytelen ebben az esetben, és új pályázatot írnak ki. Tehát arra a néhány 
esetre, amit képviselő úr elmondott, arra megoldás a jelen helyzet is, egyrészt a 
véleményalkotásban, másrészt abban, hogyha nagyon megoszlanak a vélemények, 
akkor a miniszter dönthet úgy, hogy eredménytelen, és a következő pályázatig van 
lehetősége a helyi szereplőknek vagy új pályázót rábeszélni úgymond arra, hogy 
induljon, akit el tud mindenki fogadni, avagy addig ezeket a félreértéseket lehet 
tovább tárgyalni és valamilyen módon közös konszenzusra jutni, akár úgy, hogy egy 
módosított pályázatot fog beadni legközelebb akár ugyanaz a pályázó. Tehát ez egy 
ilyen szabad terep.  

A másik kérdés. Ha a szülői közösség - és ebben mond még többet az önök 
javaslata - és a nevelőtestület egyetért, akkor ebben az esetben dönthessen csak úgy a 
miniszter, hogy kinevezi. Ha ezt így gondolták, én így értelmeztem az előterjesztésből, 
akkor ez viszont még további problémákat vet fel, hiszen a szülők más szempontból 
értékelnek és más szempontból fejtik ki a véleményüket egy jelöltről és annak a 
programjáról, mint a nevelőtestület. Ezért jó, hogy a különféle szereplők megteszik a 
saját véleményüket a saját maguk szempontjából. Elképzelhetőnek tartom, én magam 
is tanári pályám során találkoztam olyanokkal, amikor a nevelőtestület nagyon akart 
továbbra is egy korábbi igazgatót, mert a saját szempontjaik szerint megfelelő vezető 
volt, de a szülők teljesen élesen más véleményt alkottak és azt mondták, hogy bárki, 
csak ő nem. Tehát ha ilyen esetek előfordulnak, hogy az egyik véleményezőt a másik 
véleményezővel akarjuk úgy összehozni, hogy egyetértésre kell jussanak, akkor ez 
még több eredménytelen pályázathoz vezethet.  

Tehát a Fidesz képviselőcsoportjának az az álláspontja, hogy helyénvaló, hogy 
a sok-sok szervezet a saját maga szempontjából kinyilvánítja a véleményt, majd a 
miniszter ezeket megfogadva, meghallgatva dönt.  

A másik kérdés, amit az előterjesztés javasol módosítani, a bizonyos 
intézményvezetői megbízás nyilvánosságra hozatalának a kérdése. Jelen pillanatban 
is a vezetői koncepció része nyilvános az igazgatói pályázatoknak. Azt a részét, amely 
személyes adatot tartalmaz, nem szerencsés a jövőben sem nyilvánosságra hozni. 
Tehát a vezetői pályázat a lényeg, és az tényleg közérdeklődésre tarthat számot, hogy 
X. pályázó az adott iskolát hogy értékeli, mit szeretne ő a vezetői pályázata alapján 
megvalósítani, és erről alkotnak véleményt a különféle szervezetek. 

Adatvédelmi aggályokat vet fel az, ha a személyes adatai is nyilvánosságra 
kerülnének. De ez a nyilvánosság nem is csak azt jelenti, hogy bárki bemehet, 
megnézheti, és ezeket a vezetői pályázatokat nemcsak hogy megismerik azok a 
szervezetek, amelyek véleményt alkotnak, hanem ezt még az iskola honlapjára is 
például fel kell tenni, vagy helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni, de 
bárki betekinthet, az a szülő is, akinek nem jár az adott intézménybe a gyermeke, vagy 
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egészen máshol lakik, más településen. Mi is megnézhetünk bármikor bármilyen 
iskolában egy-egy ilyen vezetői programot. 

Összefoglalva: azt az álláspontot képviseli a Fidesz képviselőcsoportja, hogy 
ebben a két kérdésben nem támogatjuk a tárgysorozatba vételt, mert az egyik jelen 
pillanatban is széles körű lehetőséget biztosít a véleményezésre, még szélesebb 
körben is, mint ahogy az előterjesztő az expozéjában elmondta, illetve a nyilvánosság 
is biztosított a vezetői pályázatoknál. Köszönöm szépen a figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e más képviselői hozzászólási szándék? (Senki sem 

jelentkezik.) Nem látok jelzést. Akkor zárszóra megadom a szót Ikotity alelnök úrnak. 
Tessék! 

 
IKOTITY ISTVÁN (LMP) előterjesztő: Köszönöm szépen. Röviden reagálnék az 

egyetlen hozzászólásra. Azt gondolom, félreértette a képviselő asszony, hogy miről 
van szó. Nem arról van szó, hogy nincsen lehetősége véleményt nyilvánítani ezeknek a 
szervezeteknek, hanem arról, hogy nincsen beleszólásuk a döntésbe. Véleményt 
nyilvánítani jelen pillanatban is lehet, bár kérdés, hogy szabad-e, erről megoszlanak a 
vélemények, nagyon pórul járhat az, aki a véleményét elmondja ennek kapcsán. Ahol 
a félelem uralkodik, ott bizony ez gyakran előfordul.  

Amit mi javaslunk ezzel, az nem más, mint hogy valódi beleszólásuk legyen a 
helyi szereplőknek, tehát a miniszter megbízásával történne az igazgatói kinevezés 
továbbra, de a szülői szervezet és a tantestület egybehangzó javaslatához kötnénk ezt, 
tehát ilyen értelemben félreértette ezt a módosító szándékot. Kérem, támogassák a 
javaslatot. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönjük. A zárszó elhangzott, így a döntés következik. Kérdezem a 
bizottság tagjait, hogy ki az, aki támogatja a T/18607. számon Ikotity István és Szél 
Bernadett képviselők által előterjesztett törvényjavaslat tárgysorozatba vételét. Aki 
igen, kérem, az jelezze! (Szavazás.) 4 igen szavazat. Ki az, aki nem? (Szavazás.) 
8 nem szavazattal a bizottság nem vette tárgysorozatba. 

A magyarországi iskolai szegregáció felméréséről szóló 
H/18604. számú határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

A 4/d. napirendi pontunk következik, a magyarországi iskolai szegregáció 
felméréséről szóló határozati javaslat, amelyet szintén Ikotity István és Szél Bernadett 
képviselők terjesztettek elő H/18604. számon. Az expozéra megadom a szót Ikotity 
Istvánnak. Tessék! 

Ikotity István (LMP) előterjesztése 

IKOTITY ISTVÁN (LMP), a bizottság alelnöke, előterjesztő: Köszönöm a szót. 
Tisztelt Bizottság! Ez a javaslat, amelyet korábban benyújtottunk, továbbra is 
aktuális. A szegregáció jelen pillanatban is fennáll, meggyőződésünk, hogy minden 
politikai erőnek az a szándéka, hogy ezt megszüntessük, ehhez azonban az kell, hogy 
ez fel legyen mérve. Ezt fel lehet mérni társadalomtudományos eszközökkel, 
Magyarországon is több példa volt már erre. Az a javaslatunk, hogy ezt tegyük meg. 
Egy ilyen országos kutatás elrendelése és kivitelezése az, ami után egyáltalán kezelni 
lehet a problémát, hiszen csak korábbi, jóval régebbi kutatásokból, tudományos 
kutatásokból tudjuk, hogy ez fennáll, azontúl, hogy nyilván érzékeljük a 
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mindennapokban is ezt. Arra kérem a bizottságot, hogy támogassa ezt a határozati 
javaslatot.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e hozzászólási szándék? (Jelzésre:) Gaal Gergely 

képviselő úr jelzi. Parancsoljon! 

Hozzászólások, reagálások 

GAAL GERGELY (KDNP): Köszönöm szépen. Abban egyetértek a képviselő 
úrral, hogy ez minden politikai erő számára fontos cél, mármint a szegregáció 
megelőzése és megakadályozása, azonban nem látjuk indokoltnak egy újabb 
cselekvési terv, illetve egy újabb felmérés elindítását, hiszen azért az elmúlt 
időszakban is történtek ezzel kapcsolatban intézkedések, erőfeszítések, illetve a 
kormány eddig is fontosnak tartotta az ezzel összefüggő feladatokat, hogy mást ne 
említsek, a nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia intézkedési terveit vagy a 
végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégia cselekvési tervét. Ezeknek 
az intézkedéseknek az előrehaladását egyébként az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma folyamatosan nyomon követi, tehát itt egy folyamat van, ami a 
kormányzat által is fontosnak tartott folyamat. Úgy látjuk, hogy újabb cselekvési 
program elfogadása nem aktuális, nincs rá szükség most ebben a pillanatban. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Más hozzászólási szándék van-e? (Senki sem jelentkezik.) Nem látok 

jelzést. Akkor válaszadásra megadom a szót Ikotity Istvánnak. Tessék! 
 
IKOTITY ISTVÁN (LMP) előterjesztő: Köszönöm. Tisztelt Bizottság! Gaal 

Gergely képviselőtársam hozzászólására reagálva, ez nem egy cselekvési program, ez 
egy felmérésről szól egészen konkrétan. Ha elismerjük, hogy a szegregáció van, akkor 
tudunk vele szembeszállni, akkor tudunk ennek csökkentésére, felszámolására 
lépéseket tenni, ha ismerjük, ködbe szurkálunk, ha ezt nem tesszük meg. Bizonyára a 
képviselő úr is, amikor jelezte, hogy voltak már ilyen kutatások, a Havas-Liskó- vagy a 
Gazsó-Ferge-kutatásokra utalt, mert hiszen ezek a kutatások történtek; meglepő, 
hogy a kormányzat ezekre támaszkodik. Ha még más is van, akkor sajnálom, hogy 
nem hangzott el.  

Nyilván nem tudom azt az indokolást elfogadni, hogy nem kell megismerni a 
problémát, és úgy vágjunk bele egy hadműveletbe, hogy nem tudjuk, hol a térkép, 
nem tudjuk, hol az ellenség, nem tudjuk, hogy mi ellen kell pontosan küzdenünk, és 
annak hol vannak a gyenge pontjai esetleg, tehát hogy hol lehet a szegregációt 
csökkenteni, felszámolni. Ezért nyilván továbbra is kitartok e mellett a határozati 
javaslat mellett, hogy ismerjük meg, méressük fel a szegregációt, és kérem 
képviselőtársaimat is, hogy támogassák ezt. 

Határozathozatal 

ELNÖK: A zárszó elhangzott, így a döntés következik. Kérdezem a bizottság 
tagjait, hogy ki az, aki tárgysorozatba veszi a H/18604. számon Ikotity István és Szél 
Bernadett által előterjesztett határozati javaslatot. Aki igen, kérem, az jelezze! 
(Szavazás.) 4 igen szavazat. Ki az, aki nem? (Szavazás.) 8 nem szavazattal a bizottság 
nem vette tárgysorozatba.  



35 

A tanodák normatív finanszírozásáról szóló H/18606. számú 
határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

A 4/e. napirendi pontunk következik, a tanodák normatív finanszírozásáról 
szóló határozati javaslat tárgysorozatba-vételi vitájának lefolytatása és a döntés. 
Ikotity István és Szél Bernadett képviselők által H/18606. számon előterjesztett 
javaslatról van szó. Az előterjesztő képviseletében megadom a szót Ikotity Istvánnak. 
Tessék! 

Ikotity István (LMP) előterjesztése 

IKOTITY ISTVÁN (LMP), a bizottság alelnöke, előterjesztő: Köszönöm a szót. 
Tisztelt Bizottság! Tanodákról itt a bizottság keretein belül is többször volt szó, 
beszéltünk róla, nyilván nem kell bemutatnom a tanodákat, pontosan tudják 
képviselőtársaim is, hogy miről szólnak, mennyire hiánypótló és mennyire 
nélkülözhetetlen feladatot, egy utolsó védőhálót alkotnak.  

Tavaly egy nagyon komoly és nagyon is megalapozott botrány robbant ki, 
amikor az akkori tanodapályázatokat nemcsak hogy nagyon hosszú időn keresztül 
nem bírálták el, de olyan eredmények jöttek ki, hogy olyan szervezeteket támogatnak, 
amelyeknek nem voltak referenciái, és hosszan sorolhatnám az anomáliákat. 
Próbálták ezt azzal csökkenteni, hogy utána támogatták mégis azokat a szervezeteket, 
legalábbis egy részüket újabb források bevonásával. Egyébként nagyon kíváncsi 
lennék azoknak a tanodáknak a sikerességére, amelyek újonnan kezdett tanodák 
voltak, ezzel kapcsolatban jó lenne, ha egyszer valamikor tájékoztatást is kérnénk.  

Azonban visszatérve itt a tárgyra, a kormány is, amikor ez elhangzott, felmerült 
ez a probléma, szavak szintjén támogatta, hogy valóban normatív finanszírozásra 
lenne szükség a tanodák esetében, hiszen ha ismerik ezeket az intézményeket, 
ellátogatnak egy ilyenbe, tudják, hogy augusztus végén még mindig nem tudja 
megmondani - nemhogy júniusban nem tudja megmondani egy tanoda vezetője, hogy 
arra a pedagógusra számít-e szeptemberben, de augusztus végén se teszi meg. 
Ígéretre, bizalomra, önkéntességre építve mégis elkezd közreműködni egy pedagógus, 
novemberben kiderül talán, hogy kapnak-e támogatást, ami nyilván elképesztően 
rossz helyzetet eredményez. Ezt megoldaná a tanodák normatív finanszírozása, erre 
teszünk mi határozati javaslatot, amelyet, kérem, támogassanak.  

Hozzászólások, reagálások 

ELNÖK: Köszönjük. A képviselőknek van lehetősége hozzászólni. (Jelzésre:) 
Vinnai Győző képviselő úr! 

 
DR. VINNAI GYŐZŐ (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök asszony. Tisztelt 

Bizottság! Ikotity István a tanodákról szólt. A tanodáknak nagyon fontos szerepe van. 
Ugye civil és egyházi fenntartásban működnek, tehát nem állami fenntartásban, és 
olyan halmozottan hátrányos helyzetű társadalmi csoportokat, köztük a roma 
kisebbséget segítik, mondjuk, iskolán kívüli, nonformális oktatással - de ez több is 
mint oktatás, mert ott szabadidős programok szervezése folyik, életpályavezetés, 
tehát az életről szólnak ezek a tanodák. És azt hiszem, helyes döntés volt, amikor a 
kormány úgy döntött, hogy megemeli azt a keretet, ugye emlékszünk mindannyian, 
hogy sokkal több tanoda nyerjen pályázatot. Mert azt látni kell, hogy tizenöt évvel 
ezelőtt jelentek meg ezek a tanodák, akkor, nyolc-tíz éve mindössze 50-60 tanoda 
volt, az úgynevezett uniós forrásoknak, az EFOP-os forrásoknak köszönhetően ’15 
végére megháromszorozódott, 178 ilyen tanodáról tudunk és most pedig majdnem 
háromszáz ilyen tanoda van. Tehát lehet látni, hogy nemcsak a számuk nőtt 
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mennyiségileg, hanem társadalmilag szükség van rájuk. Én egy olyan 
választókerületből jövök, éppen holnap megyek ilyen tanodaprogram zárására 
Tiszadobra, ahol a kisebbségi önkormányzat vezetői és tagjai ott lesznek, 
maximálisan támogatni lehet. Viszont, mivel itt uniós források vannak és egy szakmai 
koncepció alapján szeretnénk - az érintett szakterület ezt ki is számította, én ehhez 
nem értek - beépíteni a hazai rendszerbe a tanodák finanszírozását, ezért csak azt 
tudom mondani, hogy mivel ezek az uniós tanodakonstrukciók, amelyeket most uniós 
források finanszíroznak, 2018 december és 2019 december között zárulnak, a 
legkorábbi 2018 június végén, tudunk ilyet, ami június 30-án zárul, ezért mi is 
támogatjuk azt, hogy a tanodaprogram hazai költségvetésből történő finanszírozása 
meglegyen és a folytatásnak legyen lehetősége, hiszen a cél a tanodák által teremtett 
értékek megteremtése és hiánypótló tevékenységük támogatása.  

Úgyhogy én azt javaslom, hogy legyünk egy pici türelemmel, mert a szándék 
egyértelmű, hogy a tanodák biztos finanszírozása meglegyen, de a hazai rendszerbe 
vezetés egy kis időbe telik és 2018 júliusa előtt nem célszerű. Úgyhogy 
visszatérhetünk majd egy következő körben, most nem tudjuk támogatni a 
tárgysorozatba vételt. Köszönöm szépen.  

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

Akkor zárszóra megadom a szót Ikotity Istvánnak. Tessék! 
 
IKOTITY ISTVÁN (LMP), a bizottság alelnöke, előterjesztő: Tisztelt Bizottság! 

Köszönöm, és örülök annak, hogy legalább elvi szinten van ebben egyetértés, hiszen a 
hangsúly a normatívon, a kiszámíthatóságon van. Azt gondolom, láttunk számos 
olyan rendszert, amelynek van egy normatív finanszírozása, van egy állami 
finanszírozása, emellett még uniós forrásokat is fel tud használni például 
fejlesztésekre. Ennek meglenne a helye.  

Azt őszintén sajnálom, hogy egy választások utáni időpontra tolják, tehát 
elodázzák, egy következő kormányzatra bízzák, hogy ez megvalósuljon vagy nem. Azt 
gondolom, ez sokkal fontosabb és égetőbb probléma, mintsem ez halasztható lenne 
akár jövő nyárig, hiszen ha belegondolnak, hogy ha jövő nyáron kezdünk erről 
gondolkodni, akkor nyilván jövő szeptemberben már megint nem fogják tudni 
kiszámíthatóan elkezdeni ezt a munkát ezek a szervezetek és így tovább, ki tudja, a 
következő évben megvalósulhat-e, ha egyáltalán nem felejtik el ezt az ígéretüket, ami 
most elhangzott, hiszen azért lett volna már jócskán idő ezt kidolgozni, nem kellene 
ezt ennyire halasztani, nem ennyire jelentéktelen terület ez meggyőződésem szerint.  

Végezetül, kicsit eltérve a zárszótól, de megköszönöm, hogy ilyen váltott 
csatasort állítottak és négy előterjesztésemre négy képviselő válaszolt. Már 
megbántam, hogy nem ötöt hoztam, hiszen lehet, hogy akkor még egy kormánypárti 
képviselőt becsalogattam volna.  

Kérem, támogassák mégis a javaslatot! 

Határozathozatal  

ELNÖK: Köszönjük. A zárszó elhangzott. A döntés következik. Ki az, aki 
támogatja a bizottság tagjai közül a H/18606. számon Ikotity István és Szél Bernadett 
képviselők által előterjesztett határozati javaslat tárgysorozatba vételét? Aki igen, 
kérem, jelezze! (Szavazás.) Négy igen szavazat. Ki az, aki nem? (Szavazás.) Nyolc 
nem szavazattal a bizottság nem vette tárgysorozatba.  

Ezzel a 4. napirendi pontot lezárom. 
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Egyebek  

5. napirendi pontunk az egyebek. Kérdezem, hogy van-e valakinek felvetése. 
(Nem érkezik jelzés.) Nem látok jelzést. Akkor tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy 
vélhetően ez az utolsó bizottsági ülésünk ebben az évben, ezért egy kis ajándékkal 
kedveskedtünk önöknek.  

Az ülés berekesztése  

Mindannyiuknak áldott karácsonyt és boldog új évet kívánok! Az egyebek 
napirendi pontot és a bizottsági ülést lezárom. (Dunai Mónika: Köszönjük szépen, 
viszont kívánjuk! – Ikotity István: Köszönjük, viszont kívánjuk!)  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 25 perc)  

  

Dúró Dóra 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Podmaniczki Ildikó és Szűcs Dóra 
 

 


