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országgyűlési képviselő
Interpelláció

Dr. Kövér László úrnak

az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Magyarország Alaptörvénye 7. cikk (2) bekezdése, valamint az egyes házszabályi
rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 121. § alapján

Közpénzből miért épül magániskola Debrecenben? címmel interpellációt kívánok
benyújtani

Dr. Kásler Miklós miniszter úrhoz.

Tisztelt Miniszter Úr!

Szerencsére a kormány egyre többet beszél arról, hogy magas hozzáadott értékű
munkahelyeket kell teremteni az országban. Gondolom, azt önök is tudják, hogy ez egy
mindenki számára elérhető, sokkal jobb minőségű oktatás nélkül nem fog sikerülni.
Az LMP és az Új Kezdet Párt közös programjában kiemelt jelentőséget tulajdonított az
oktatásnak, különös tekintettel a tehetséggondozásra. Fontos viszont, hogy ebben is biztosítani
kell az esélyegyenlőséget.
Örömhír lehetne, hogy történnek ilyen irányú fejlesztések: Debrecenben például jut pénz egy
új iskolára, melynek létrehozására mintegy 3,3 milliárd forint közpénz is elköltésre kerül
majd.
Ugye ez olyan ország, hogy mindenki tudja majd, hogy pontosan mire, miért és mennyit
költenek? Ugye egyértelmű lesz az, hogy közpénzből miért épül magániskola Debrecenben?!
Ugye a tehetséggondozás az ország egész területén fontos?!
Hiszen a befektetés túlzónak tűnik. Miközben az állam ennyi pénzt fordít ennek az iskolának
a megépítésére több önkormányzat szenved a Területi Operatív programok végrehajtása során
keletkezett forráshiánytól, pedig ezek jó része is például oktatási intézmények felújítását,
korszerűsítését célozzák.



Tudjuk, hogy az említett iskola tandíjas lesz, a hírek szerint egy tanévért akár ötmillió
forintot is kell majd fizetni. Mi lesz ennek az összegnek a sorsa? Az iskola fenntartására
fordítják? Vagy állami fenntartásból fog működni? Képes lesz majd az önfenntartásra?
Sok esetben előfordul, hogy a külföldi diákok tandíjkedvezményeket kapnak. Ebben az
iskolában is így lesz ez, vagy a magyar gyerekek számára is ugyanolyan elérhető lesz ez az
intézmény is? Az önkormányzat ugyan kilátásba helyezett egy ösztöndíj rendszert, de ennek
a részleteit bejelentés óta eltelt mintegy három évben nem sikerült kidolgozni: legalábbis az
önkormányzat közleményéből ez derül ki.

A Debreceni iskola üzemeltetője a Debreceni Nemzetközi Oktatási Központ, melynek 97 %-a
önkormányzati tulajdon 3%-a állami tulajdon. Tehát feltételezhető, hogy a fenntartáshoz
további közpénzek igénybevételére kerül sor. Jogosan vetődik fel a kérdés, hogy egy
magániskola építéséhez és működtetéséhez felhasznált közpénz pontosan mire kerül
elköltésre.
Rendkívül fontos az oktatásban az esélyegyenlősség, a mindenki számára hozzáférhető magas
színvonalú oktatás. Az állami oktatási intézmények színvonala nem megfelelő, hiszen
infrastruktúrája nem képes megfelelni a 21. század kihívásainak.

És végül: képezte-e részét bármilyen módon a BMW gyárral kötött megállapodásnak, hogy ez
az iskola létrejön Debrecenben?

Miniszter Úr, várom megtisztelő érdemi válaszát.

Budapest, 2018. 10. 11.
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