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Napirendi javaslat  

 

1. Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat 
(T/4730. szám)   
(Döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről a HHSZ 92. 
§ (4) bekezdés alapján)   
(Vitához kapcsolódó bizottság)  
 

2. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről:  
a) A szülő köznevelési intézmény életében történő részvételének hatékony 
biztosításáról szóló törvényjavaslat (T/4548. szám)   
(Dúró Dóra és Farkas Gergely (Jobbik) képviselők önálló indítványa)   
b) A kulturális nevelés elősegítéséről szóló határozati javaslat (H/4635. szám)  
(Dúró Dóra és Farkas Gergely (Jobbik) képviselők önálló indítványa)  
 

3. Tájékozódás Győr megyei jogú város kulturális és oktatási életéről   
a) A Győri Nemzeti Színház működéséről  
Előadó: Forgács Péter, a Győri Nemzeti Színház igazgatója  
b) A Győri Balett munkájáról, terveiről   
Előadó: Kiss János, a Győri Balett igazgatója   
c) A Széchenyi István Egyetem helyzetéről  
Előadó: dr. Földesi Péter, a Széchenyi István Egyetem rektora   
d) A KLIK Győri Tankerületének tapasztalatairól   
Előadó: Blazovicsné Varga Marianna, a KLIK Győri Tankerületének igazgatója  
 

4. Látogatás az Audi-gyárban, tájékozódás a duális szakképzés tapasztalatairól 

5. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dúró Dóra (Jobbik), a bizottság elnöke  
 
Kucsák László (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Hoffmann Rózsa (KDNP), a bizottság alelnöke  
Dunai Mónika (Fidesz)  
Halász János (Fidesz)  
Simon Róbert Balázs (Fidesz)  
Törő Gábor (Fidesz)  
Dr. Vinnai Győző (Fidesz)  
Farkas Gergely (Jobbik)  
Szabó Szabolcs (független)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Dr. Pósán László (Fidesz) Halász Jánosnak (Fidesz)  
Demeter Zoltán (Fidesz) Kucsák Lászlónak (Fidesz)   
Dr. Hiller István (MSZP) Szabó Szabolcsnak (független)  
 

A bizottság titkársága részéről   
 
Takács Gabriella  
Gyetvánné Zweig Zsuzsanna  
 

Meghívottak 

Hozzászólók   
 
Forgács Péter, a Győri Nemzeti Színház igazgatója  
Kiss János, a Győri Balett igazgatója  
Dr. Földesi Péter, a Széchenyi István Egyetem rektora  
Blazovicsné Varga Marianna, a KLIK Győri Tankerületének 
igazgatója 
Lőre Péter vállalati kommunikációs és kormánykapcsolatokért felelős 
igazgató (Audi Hungaria Motor Kft.)  
 

Megjelentek   
 
Kissné Köles Erika szlovén nemzetiségi szószóló   
Markó Angéla, a Győri Nemzeti Színház ügyvezető igazgatója  
Páternoszter Piroska, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Humánpolitikai Főosztályának vezetője  
Hermanné Gesztrich Nikoletta, Győr Megyei Jogú Város 
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Önkormányzata Kulturális Osztályának osztályvezetője  
Grászli Bernadett, a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum 
igazgatója 
Dancsecz Mónika, Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára 
igazgatója 
Serfőzőné Tóth Andrea, a Győri Művészeti és Fesztiválközpont 
igazgatója 
Németh Zoltán, Győr-Moson-Sopron megyei közgyűlés elnöke  
Dr. Szabó Péter, a Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Karának 
dékánja  
Dr. Filep Bálint, a Széchenyi István Egyetem kancellárja  
Rózsavölgyi László önkormányzati képviselő, az Oktatási, kulturális, 
sport és turisztikai bizottság elnöke  
Horváth Péter, a Révai Miklós Gimnázium igazgatója, a Nemzeti 
Pedagógus Kar elnöke  
Németh Tibor, a Kazinczy Ferenc Gimnázium igazgatója, az Oktatási, 
kulturális, sport és turisztikai bizottság tagja  
Nagy Attila, a Krúdy Gyula Gimnázium, Középiskola és Szakképző 
Iskola igazgatója  
Bana József, a Győr Megyei Jogú Város Levéltára igazgatója  
Áldozó István, Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára 
igazgatóhelyettese  
Velekei László, a Győri Balett művészeti vezetője, koreográfusa   
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 05 perc)  

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DÚRÓ DÓRA (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Köszöntöm önöket az Országgyűlés Kulturális bizottságának mai ülésén. Az ülést 
megnyitom. A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. 

A napirendi javaslatot a képviselők előzetesen megkapták. Ehhez írásban senki 
nem terjesztett elő módosító javaslatot. Kérdezem, hogy szóban kíván-e valaki 
előterjeszteni módosítást a napirendhez. (Nincs jelzés.) Nem látok jelzést. Szavazunk. 
Ki az, aki támogatja a napirendet az előzetesen kiküldött formában? Kérem, jelezze! 
(Szavazás.) Volt-e nem szavazat? (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodás? (Szavazás.) 
Egy tartózkodással a bizottság támogatta a napirendet. 

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló T/4730. 
számú törvényjavaslat   
(Döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről 
a HHSZ 92. § (4) bekezdés alapján) 

Az 1. napirendi pont Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 
törvényjavaslat tekintetében a megtárgyalandó szerkezeti egységekről szóló döntés, a 
vitához kapcsolódó bizottságként. A bizottság titkársága azt javasolta, hogy a 
törvényjavaslat egészéhez kapcsolódjon a bizottságunk. Van-e más javaslat, hogy a 
törvényjavaslatnak csak egy részéhez kívánnak kapcsolódni? (Nincs jelzés.) Nem 
látok jelzést. 

Van-e észrevétel ezzel kapcsolatban, hogy a bizottság a költségvetéshez 
kapcsolódó bizottságként benyújtsa az erről szóló döntését? (Nincs jelzés.) Nem látok 
jelzést.  

Akkor szavazunk. Ki az, aki támogatja, hogy a Kulturális bizottság a 2016. évi 
központi költségvetésről szóló törvényjavaslat egészéhez kapcsolódjon? Aki igen, 
kérem, jelezze! (Szavazás.) Volt-e nem szavazat? (Senki sem jelentkezik.) 
Tartózkodás? (Senki sem jelentkezik.) Nem volt. Akkor az 1. napirendi pontot 
lezárom. 

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről:  

a) A szülő köznevelési intézmény életében történő részvételének 
hatékony biztosításáról szóló T/4548. számú törvényjavaslat   
(Dúró Dóra és Farkas Gergely (Jobbik) képviselők önálló 
indítványa)  

A 2. napirendi pontunk döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba 
vételéről. Az a) napirendi pontban a szülő köznevelési intézmény életében történő 
részvételének hatékony biztosításáról szóló törvényjavaslat tárgysorozatba vételének 
vitáját folytatjuk le és döntést hozunk. Dúró Dóra és Farkas Gergely képviselők önálló 
indítványáról van szó. Az előterjesztők képviseletében Farkas Gergelynek adom meg a 
szót. Parancsoljon!  

 
FARKAS GERGELY (Jobbik) előterjesztő: Köszönöm szépen. Ügyrendben 

szeretném jelezni, hogy én nagyon szívesen meghallgattam volna Simon Róbert 
Balázs köszöntőjét, nem tudom, hogy erre ez után a napirendi pont után vagy akár 
most tudunk-e időt szakítani. Ha jól emlékszem, ez benne volt a napirendben. 
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SIMON RÓBERT BALÁZS (Fidesz): Köszönöm képviselő úr kedves gesztusát, 

én azt javasolom, hogy ha lehetséges, akkor ezt a napirendi pontot zárjuk le, és ha 
végeztünk ezzel, utána megtartom a köszöntőt. 

 
ELNÖK: Rendben.  

Farkas Gergely indokolása 

FARKAS GERGELY (Jobbik) előterjesztő: Köszönöm szépen. Akkor 
indokolnám a javaslatunkat, melyet, bízom benne, hogy képviselőtársaim is 
elolvastak, ennek ellenére érdemes néhány szóban itt kiegészítenem, hogy miről is 
lenne szó. Magyarországon sajnálatos módon egy egyre elterjedtebb jelenség főleg 
olyan területeken, ahol nagyobb számban laknak mélyszegénységből érkezett 
gyermekek, hogy a szülők nem fordítanak kellő figyelmet a gyermekek nevelésére. 
Sok letükröződése van ennek a jelenségnek, amire mi most fel szeretnénk hívni a 
figyelmet tanárok jelzései alapján. Egyes megyékben és egyes iskolákban nagyon 
gyakran előfordul, hogy a fontos információk átadása és a kapcsolattartás 
szempontjából is elengedhetetlen osztályfőnöki órákon vagy szülői értekezleteken 
nem jelennek meg a szülők.  

Kaptunk olyan jelzéseket, hogy volt arra példa, hogy négy év alatt egyes 
szakközépiskolákban az osztályfőnök nem is ismerte az osztályába járó diákok 
szüleinek a többségét, mert egyszerűen nem voltak hajlandók elmenni a szülői 
értekezletekre, nem vettek ezen részt, és úgy gondolom, hogy nem kell nagyon 
indokolni, hogy ez milyen problémákat is vet fel.  

Köztudott, hogy milyen sokat számít a családi háttér egy-egy gyermeknél, hogy 
otthonról milyen támogatást kap a tanulásban, és annak egyik feltétele lenne, hogy a 
tanár és a szülő között megfelelő kapcsolat alakuljon ki, olyan, akár heti vagy havi 
rendszerességű találkozókat meg tudjanak ejteni, amelyben a szülő is tud 
visszajelzéseket kapni a gyermekéről, a tanár is át tudja adni azokat az információkat, 
amiket az iskolában tapasztal a gyermekkel kapcsolatban. Ugyanakkor, ha a szülő 
nem jelenik meg ezeken a szülői értekezleteken, akkor nincs meg erre a lehetőség.  

Mi egy ösztönzőt szeretnénk beépíteni és törvényi módon szabályozni arra 
vonatkozólag, hogy ezek a gyermekek ne kerüljenek hátrányba a szülő hanyag 
magatartása miatt, hanem minél inkább próbáljuk ösztönözni a szülőket, hogy 
vegyenek részt ezeken a szülői értekezleteken, legyen meg a lehetőség arra, hogy a 
kapcsolattartás a tanárok és a szülők között meglegyen. 

Számos kérdést vet fel, hogy milyen módon, hány alkalom után kellene ennek 
az ösztönzőnek vagy akár a szankciónak életbe lépnie. Mi azt szeretnénk ezzel a 
tárgysorozatba vétellel kezdeményezni, hogy egy vitát kezdjünk erről a problémáról, 
mert a probléma, mondom még egyszer, létezik, számos jelzés alapján ez megerősítést 
nyert, és úgy gondolom, hogy mindannyiunknak az az érdeke, hogy a szegényebb 
sorsú családokból származó gyermekek részére is meglegyen az a szülői segítség, ami 
megadja a kiemelkedéshez szükséges támogatást, és ennek egyik része a szülői 
értekezleteken való részvétel.  

Tehát azt szeretném kezdeményezni - és ehhez kérem a támogatásukat, Dúró 
Dóra nevében is -, hogy a tárgysorozatba vétellel támogassák azt, hogy erről az 
Országgyűlés plenáris ülésén tudjunk egy vitát folytatni, akár a megfelelő 
módosítások benyújtásával is el tudjuk azt érni, hogy legyen egy ösztönző rendszer 
vagy akár egy szankciórendszer azon szülők részére, akik nem vesznek részt ezeken a 
szülői értekezleteken, ezáltal a gyermeküket hátrányba hozzák a tanulás folyamán.  
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Én bízom benne, hogy önök is érzékelik ezt a problémát, és önök is felelősen 
gondolkodva támogatni fogják, hogy erről egy párbeszédet megnyithassunk ezzel a 
tárgysorozatba vétellel.  

 
ELNÖK: köszönjük szépen. Most a bizottsági tagoknak van lehetőségük a 

hozzászólásaikat megtenni az előterjesztéshez. (Jelzésre:) Kucsák képviselő úr, 
parancsoljon! 

Hozzászólások és reagálások 

KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke: Tisztelettel köszöntök 
mindenkit. Köszönjük Simon Róbertnek a kezdeményezést, hogy itt lehetünk. 
Érdeklődéssel várjuk majd a köszöntőt. Ez ébren tart és éberen tart majd minket, a 
sorrendiség miatt is. De a konkrét felvetéssel összefüggésben azt szeretném jelezni, 
hogy természetesen minden egyes, a működéssel összefüggő felvetés fontos, hiszen 
egy diák, egy gyerek előmenetele is fontos, hát még többé.  

Ugyanakkor az fontos kérdés szerintem, hogy - ahogy Farkas Gergely 
fogalmazott, számos ilyen megkeresés volt - ez körülbelül milyen arányt képvisel. 
Azért is fontos ez szerintem, mert nyilván Farkas Gergely és Dúró Dóra elnök asszony 
előtt sem ismeretlen az a körülmény, hogy a nemzeti köznevelési törvény egyébként 
szabályozza és teljes körűen szabályozza ezt a területet. Tapasztaljuk más 
szakmaterületeken is és a társadalom működésének egészét tekintve is, hogy annak 
ellenére, hogy léteznek mindenkire kötelező érvényű szabályozó elemek, akár 
törvények, akár ahhoz kapcsolódó alacsonyabb szintű jogszabályok, mindig van olyan 
tapasztalat, ami a megkívánt működéstől eltérő. Itt is nyilván lehetnek ilyenek.  

Az a kérdés, hogy akkor néhány - számosságát tekintve nincs információm, 
mert erről nem tettek említést az előterjesztők - eset alapján újabb szankciókat, 
szabályozókat vezessünk-e be, vagy azt nézzük meg, hogy hány területen - akár 
földrajzilag, akár szakmaterületet tekintve - fordulnak elő ilyen esetek, és ezekben az 
esetekben ki vét vagy mulaszt a jogszabályi környezetet tekintve.  

Tehát én fontosabbnak tartanám, hogy akkor azt nézzük meg, hogy a szülő 
nem tette-e a kötelességét, nem tette a dolgát, vagy az iskola, az iskolában valaki, 
esetleg az iskolával, a szülővel együttműködő különféle szervezetek, amelyeket 
szintén a törvény szabályoz, nem tették a dolgukat, vagy hogyan fordulhatnak elő 
olyan esetek, amelyekről Farkas Gergely utalásszerűen említést tett.  

Ha az előterjesztő ezt kifejti, akkor lehet, hogy egy kicsit közelebb jutunk a 
valós problémához, és meglátjuk azt, hogy a valós problémát vajon egy újabb, akár 
törvényi szabályozással kell kezelni, vagy elegendő lesz az, hogy nézzük meg, a 
konkrét esetekben hol siklott el az adott kérdésben az ügy menete, hol siklott ki. 
Egyelőre ennyi. Köszönöm szépen. (Dr. Hoffmann Rózsa jelentkezik.) 

 
ELNÖK: Hoffmann Rózsa! 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA (KDNP), a bizottság alelnöke: Köszönöm. Én is 

tisztelettel köszöntök mindenkit, különösen a házigazdákat és az itt lévő vendégeket.  
Az a probléma, amelyet az előterjesztés felvet, sajnos valós, ha a 

nagyságrendjét nem is ismerjük pontosan. Jó sok évvel ezelőtt már nemcsak 
iskolaigazgatók, hanem különösen kollégiumigazgatók panaszkodtak arra, hogy 
miközben a kollégiumban a nevelést nagyon hatékonyan kellene végezni, és 
nevelésről nem érdemes beszélni, gondolkodni anélkül, hogy a családdal ne 
működjenek együtt az intézményes nevelők, bizony azokban a kollégiumokban és 
iskolákban, ahol az intézményes nevelők nem találkozhatnak a szülőkkel, ez 
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megoldhatatlan gond. Ezért óriási erőfeszítéseket tesznek az ilyen iskolákban és 
kollégiumokban a tanárok és vezetők, hogy a szülőkkel, a családi házzal valamilyen 
kapcsolatot tartsanak, és elsősorban az ösztönzésre helyezik a hangsúlyt. Ez volt 
Farkas Gergely szóbeli bevezetőjében is a kulcsszó, az ösztönzés, a szankcionálást 
utána említette; én a szankcionálásnak ebben az esetben nem lennék híve, több okból 
sem.  

Egyrészt Kucsák László említette, és igaza van, hogy a jelenlegi jogi környezet 
nagyon sok lehetőséget, alkalmat teremt arra, hogy azokban az esetekben, ahol a 
család szemmel láthatóan vagy érzékelhetően elhanyagolja a gyerekek nevelését, nem 
tart kapcsolatot a többi nevelővel, nem törődik a gyerekkel, a gyermekjóléti 
szolgálatokban és egyéb hivatalokon keresztül a gyerek érdekeit szem előtt tartva 
megtegyen minden szükséges lépést.  

Ez az előterjesztés elég sok olyan pontatlanságot is tartalmaz, amely egy 
törvénybe iktatva számos értelmezési gondot jelentene. Elsősorban: az iskola, a 
kollégium nem hatóság, hogy szabálysértési eljárást kezdeményezhessen, másrészt a 
saját önhibájából távol lévő szülők kategóriája nagyon nehezen bebizonyítható, és 
nagyon sok félreértésre, visszaélésre is okot adna. Ezért én nem tartom ezt jó 
kezdeményezésnek, hogy mintegy megfenyegessük a szülőket.  

Nézze, képviselő úr, az a szülő, aki ennyire szabotálja a gyerek nevelése iránti 
kötelességét, egy szabálysértési eljárással történő fenyegetettség esetén sem nevelné 
hatékonyabban és ügyesebben a gyerekét.  

Ezért ezek a fenyegetések, ezek a szankciók vagy kilátásba helyezett szankciók 
nem oldják meg azokat a családi problémákat, amelyek jelentkeznek, különösen olyan 
környékeken, ahol a családok szociális, kulturális helyzete meglehetősen siralmas. 
Ezért sokkal inkább a szociális ellátás, a gyermekjóléti szolgálat és az iskola azon 
ösztönző intézkedései vezethetnek eredményre, amelyek működnek, még ha nem is 
mindenütt hatékonyan, de a szankció ezen nem segítene.  

Ezért én a Kereszténydemokrata Néppárt nevében azt tudom mondani, hogy 
jóllehet a helyzetfelismerést jogosnak tartjuk, de a megoldási utat nem, ezért ezt az 
előterjesztést nem tudjuk támogatni.  

 
ELNÖK: Van-e más képviselői hozzászólási szándék? (Jelzésre:) Szabó 

Szabolcs, parancsoljon! 
 
SZABÓ SZABOLCS (független): Köszönöm szépen a szót. Nagyon rövid leszek. 

Csak azt erősíteném meg, amit itt a képviselőtársaim is elmondtak, hogy önmagában 
a problémát valósnak gondolom. A problémának a kulcsa a szocializációs 
hátrányokban keresendő, és annak a leküzdésére szerintem nem szankciókat kell 
bevezetni.  

Úgyhogy én magam azzal se nagyon értek egyet, amikor arról van szó, hogy az 
iskolával kapcsolatban bármilyen hiányzást vagy bármilyen más renitens viselkedést 
vagy annak minősített viselkedést automatikusan szankcióval próbálunk megoldani; 
sokkal inkább az ösztönzésen van a hangsúly, amit szóban a képviselőtársam el is 
mondott. Ha erről kezdünk el beszélgetni, az biztos, hogy előre vezet; törvényi 
szankciókban én magam nem hiszek. Nem hiszem, hogy ez a jó irány. Köszönöm 
szépen. (Dunai Mónika jelentkezik.) 

 
ELNÖK: Dunai Mónika, parancsoljon! 
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DUNAI MÓNIKA (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Én is sok tisztelettel 
köszöntöm a helyieket, a győrieket és a bizottság minden tagját.  

Nagyon röviden: én is úgy gondolom, hogy Dúró Dóra és Farkas Gergely 
javaslata olyan problémára veti rá most a fényt, amellyel foglalkoznunk kell nekünk 
is, bizottsági szinten elsősorban, de a pedagógusokat is meghallgatva és a 
véleményüket bevonva kellene erről felelős döntést hozni.  

Én azt javaslom, hogy a mai alkalommal ne vegyük tárgysorozatba ezt az 
előterjesztést. Én magam is úgy gondolom, hogy nem ez a törvényi megoldás fogja az 
igazi jó megoldást kínálni erre a valós problémára. Viszont úgy se hagyjuk félbe ezt a 
témát, hogy most nem vesszük tárgysorozatba, és utána nem történik semmi. Tehát 
én azt javasolom, hogy kérjük ki a Nemzeti Pedagógus Kar véleményét, a 
pedagógusok véleményét erről, hogy ők hogy látják, de még kitágítottabban, ahogyan 
képviselőtársam is elmondta, ne csak az oktatási, hanem a szociális ellátóhálózat 
bevonásával tűzzük napirendre a bizottságunkon belül ezt a témát meghívva a 
szakembereket, és valóban folytassuk ezt az eszmecserét és a megoldások keresését 
majd egy bizottsági ülésen. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Más képviselői hozzászólási szándék van-e? (Nincs jelzés.) 
Én magam is hozzászólnék röviden, ha megengedik, nem előterjesztői 

zárszóként - arra megadnám majd Farkas Gergelynek a lehetőséget -, de reagálnék 
néhány olyan dologra, amit a képviselőtársaim elmondtak a vitában. 

Egyrészt Kucsák képviselő úr felvetette, hogy ki az, aki valójában elmulasztja a 
kötelezettségét, ezt is tisztázni kell. Ez a javaslat kizárólag azokra az esetekre 
vonatkozik, amikor a szülő önhibájáról van szó. Tehát elképzelhetők olyan esetek, 
amikor nem erről van szó, de ez csak ezzel a résszel foglalkozik, tehát erre teljesen 
egyértelmű a válasz: a szülő az, aki önhibájából nem jelenik meg sorozatosan a szülői 
értekezleten, vagy akár a gyereke úgy járja végig a középiskolát, hogy egyszer sem 
jelenik meg szülői értekezleten a szülő.  

Konkrét példát említve: Miskolcon jártam, a rektor úrral folytatott tárgyalás 
mellett ellátogattam egy szakiskolába, és ott azt mondta az egyik pedagógus, hogy egy 
28 fős osztályból 5 gyereknek ismerte meg a hároméves szakiskolai képzés során a 
szülőjét, a 28-ból 23 gyereknek soha nem találkozott a szülőjével. De hasonló 
problémáról panaszkodtak Szegeden is egy speciális szakiskolában, az igazgató úr 
elmondta, hogy nehézségekbe ütközik a szülőkkel való kapcsolattartás, és úgy 
gondolom, hogy ez a jelenség - ahogyan Hoffmann Rózsa képviselő asszony is mondta 
- bizony általános, a kollégiumokban valószínűleg még nagyobb arányban van ilyen. 
Tehát úgy gondolom, hogy egy valós problémáról beszélünk. 

De ha alacsony is lenne azoknak a száma, akiket érint ez a probléma, akkor is 
szerintem valamilyen választ a jogalkotónak kell rá adni. Vannak nagyon súlyos 
bűncselekmények, mégis benne vannak a Btk.-ban, hiába kevesen követnek el nagyon 
súlyos bűncselekményeket, mégis van rá törvényi szabályozás. Tehát úgy gondolom, 
hogy azokat a gyerekeket, akiknek a szülője nem adja meg azt a támogatást, ami 
szükséges lenne ahhoz, hogy normális körülmények között tudjanak iskolába járni, és 
a szülő alapvetően együttműködjön az iskolával, a pedagógussal, az osztályfőnökkel, 
azokat a gyermekeket még inkább segítenünk kellene. 

Ami minket arra indított, hogy ezt a megoldást válasszuk - és itt a 
szabálysértésre is kitérek -, az igazolatlan mulasztásokat követő szankció; 
ugyanannak a szankciónak a kiterjesztése történne meg, mint amit a köznevelési 
törvény jelenleg is alkalmaz az 50 óra igazolatlan mulasztást követően.  
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Amikor a szakképzési törvény vitáját folytattuk az Országgyűlésben néhány 
héttel ezelőtt, mindannyian egyetértettünk abban, hogy mennyire nagy probléma és 
nehézség a pedagógusoknak, iskoláknak, ha a szülő nem kíván együttműködni az 
iskolával, és erre valamilyen megoldást kell találni. Lehet, hogy nem feltétlenül csak 
ez a jó megoldás, sőt, biztosan ez egy komplex dolog, komplex kérdés, és be lehet 
vonni a gyermekvédelmet is természetesen, és vannak olyan esetek, amikor be kell 
vonni, de úgy gondolom, ha a gyerekkel szemben a gyerek kötelezettségének nem 
teljesítésére egy szankciót már megalkot a köznevelési törvény, mi ezt szeretnénk 
kiterjeszteni a szülők hasonló, úgymond igazolatlan meg nem jelenésére a szülői 
értekezleten, fogadóórán. Tehát, ha abban az esetben ezt az elvet elfogadta a 
kormánytöbbség, és hatékonynak tartották ezt a megoldást az igazolatlan órák 
visszaszorítása érdekében, akkor úgy gondolom, hogy ez az elv kerül itt kiterjesztésre 
a szülők iskolai részvételével kapcsolatban. 

Az egy jogtechnikai dolog, hogy itt a szabálysértési törvényt is módosítani kell, 
hiszen ha valamilyen szankciót szeretnénk valakivel szemben alkalmazni, akkor az 
nyilván szabálysértést kell hogy elkövessen azzal, hogy arra tudjunk valamilyen 
szankciót alkalmazni, tehát úgymond jogtechnikai okokból van szükség arra, hogy a 
szabálysértési törvényt is módosítsuk. 

Még egy utolsó dologra szeretném felhívni a figyelmet. Itt kizárólag a 
tárgysorozatba vételről döntünk, tehát arról, hogy ezzel a problémával foglalkozunk-e 
a bizottság és az Országgyűlés keretein belül. Nem kell most megtartani a 
végszavazást erről a javaslatról, tudják jól, hogy lehet módosítani, számos lehetőség 
van erre. Mi ezt egy problémafelvetésnek szántuk. Nyújtunk rá egyfajta megoldást, 
amit az igazolatlan órákra vonatkozóan most is nyújt a törvény, és ezt szeretnénk 
kiterjeszteni erre. De ha más módon szeretnék ezt megoldani, arra is lehetőség van. 
Mi azért terjesztettük ezt elő, hogy az Országgyűlés és a bizottság egyáltalán 
tárgyaljon erről a problémáról, és a mostani szavazáson kizárólag erről kell dönteni. 
Ha önök inkább az ösztönzés irányába szeretnék elmozdítani a javaslatot, arra is 
lehetőség van, csak ahhoz előbb tárgysorozatba kell venni. 

Ennyit szerettem volna elmondani. Kérdezem, hogy más képviselői 
hozzászólási szándék van-e. (Jelzésre:) Szabó Szabolcs, parancsoljon! 

 
SZABÓ SZABOLCS (független): Köszönöm szépen. Én értem, amit elnök 

asszony mond, természetesen. Én túlságosan általánosnak tartom ezt a javaslatot, és 
részben, amit indokolásként elmondott, azt is. Példaként én el tudom mondani, hogy 
amikor én középiskolába jártam, ha visszagondolok, szerintem a szüleim egy szülői 
értekezleten sem voltak ott, de ettől függetlenül nagyon jó volt a kapcsolat a szülő és 
az iskola között, mindenről értesültek, befejeztem talán nem túl rossz eredménnyel a 
középiskolát, tehát valószínűleg nem önmagában azzal van a probléma, hogy a szülői 
értekezleten nincs ott. Ennek meg lehet találni akár más formáit is, és meg lehet 
találni azokat az eseteket, amikor arra tényleg szükség van, hogy arra bárkit is 
kötelezzünk.  

Hogy egy másik példát is mondjak - szakiskolákat, szakközépiskolákat említett 
elnök asszony -: ha Miskolcra bejár, mondjuk, Krasznokvajdáról egy gyerek, egy 
nagyon szegény, hátrányos helyzetű családnak előírni azt például, hogy évente 
egyszer vagy akárhányszor jelenjen meg; lehet, hogy azért nem ment be, mert nincs 
pénze, hogy elmenjen a szülői értekezletre. Akkor azt is át kellene gondolni, hogy ha 
kötelezően előírom, akkor ki fogja például ahhoz, hogy a törvény által előírt 
kötelezettségét teljesítse, kifizetni neki az útiköltséget. Tehát egy csomó olyan 
problémát vet fel, amit lehet, hogy fordítottan is meg lehet oldani; ilyen esetben, ha 
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nagyon nagy problémák vannak, lehet, hogy érdemesebb házhoz menni és a többi. És 
akkor az egyéb ösztönzőkről még nem is beszéltünk. 

Úgyhogy én azt javasolnám, hogy kiterjesztettebben foglalkozzunk ezzel a 
témával, szakemberek bevonásával, mert valószínűleg - az alapján, amit elmondtunk 
többen is több párt részéről - egy teljesen más koncepció az, ami körvonalazódik, amit 
a többség ez alapján megszavazna, akkor lehet, hogy érdemesebb úgy indítani, hogy 
akkor az egész koncepciót gondoljuk át. De mondom, önmagában azt senki nem 
vitatta, hogy természetesen a probléma érdemi. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Kucsák képviselő úr, parancsoljon! 
 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, csak 

nagyon röviden, amit elnök asszony elmondott, azzal kapcsolatban: létező jelenség, a 
számosságát tekintve érdekes lenne azért kézzelfogható adatot ismernünk és 
tudnunk, de ha létező jelenség is, nem biztos, hogy erre a létező jelenségre vagy az 
abban rejlő problémára az a válasz, amit önök megfogalmaztak. Természetesen erről 
és több más kérdésről is indokolt beszélni, indokolt napirenden tartani; Dunai 
Mónika tett ezzel kapcsolatban javaslatot, amivel összefüggésben meg is lehet keresni 
az érintett szerveződést. 

Én annyit tennék hozzá, hogy több más mellett azért itt ebben a javaslatban a 
fogalomhasználattal kapcsolatban is vannak problémák. Hogyan lehet akkor majd 
szabályozni, definiálni, egyértelműen meghatározni, hogy mi az, hogy önhiba? 
Hogyan fogjuk ezt szabályozni? Hogyan fogjuk szabályozni a nemzeti köznevelési 
törvény keretei között ezt a fogalmat? Mi fog, adott esetben, ha ezen a nyomvonalon 
megyünk tovább, önhibának minősülni? Ha az érintett szülő, mondjuk, nem 
rosszhiszeműségből nem vesz részt egy ilyen megbeszélésen, hanem munkahelyi 
kötelezettsége miatt nem tud részt venni rajta, akkor a munkahelyről kell majd 
igazolást kérni, hogy azt bemutassa majd a gyermeke tanulói jogviszonnyal érintett 
intézményében? Hogyan fog ez működni? 

Szabó Szabolcs felvetéséhez kapcsolódva annyit szeretnék én is 
megfogalmazni, hogy gyanítom, hogy ezen problémajelzések, amelyekre Farkas 
Gergely is utalt, azon diákok kapcsán hangzottak el vagy hangozhattak el - hiszen én 
azon a megbeszélésen konkrétan nem voltam ott -, akikkel egyébként problémák 
mutatkoznak akár az iskolai előmenetele kapcsán, akár az ott tanúsított 
magatartásával, megjelenésével vagy meg nem jelenésével összefüggésben. Ha a 
szankciók oldaláról igyekszik közelíteni a javaslat, akkor viszont - ahol gyalulnak, ott 
hullik a forgács - ott érintettjei lehetnek olyanok is, akikkel egyébként nincs 
probléma.  

Én nem tudom, hogy Szabó Szabolcs milyen diák volt, feltételezem, hogy 
nagyon jó diák volt, de említette, hogy nála se voltak rendszeres látogatók a szülők az 
ilyen alkalmakon. Nem akarom elbagatellizálni a dolgot, csak arra szeretnék 
rávilágítani, hogy részelemeit tekintve is itt olyan felvetések vannak, amelyekkel 
könnyen abba a hibába lehet esni, mint a Murphy törvénye, hogy mérd 
mikrométerrel, jelöld krétával, vágd baltával. Ne alkalmazzuk ezt a módozatot, 
hanem próbáljunk meg egy valós felvetésre érdemi választ adni. Meggyőződésem, 
hogy ez a javaslat nem erre a kérdésre ad választ, vagy ha erre a kérdésre is próbált 
választ adni, akkor ez nem sikerült igazán. Tehát én ezért nem gondolnám, hogy 
vegyük tárgysorozatba. Köszönöm. (Dr. Hoffmann Rózsa jelentkezik.) 

 
ELNÖK: Hoffmann Rózsa! 



 13 

 
DR. HOFFMANN RÓZSA (KDNP), a bizottság alelnöke: Bár egy kicsit már 

hosszan beszéltünk erről az előterjesztésről, mégsem állom meg, hogy még két 
mondatot ne tegyek hozzá. 

Szerintem a téma, amit meg kellene vitatni, az iskola, kollégium, 
nevelőintézmény és a család kapcsolatának erősítése, javítása és ennek lehetőségei. És 
ha erről egyszer akármilyen formában a bizottság keretein belül vagy azon kívül 
megindul a párbeszéd, akkor azért ne feledkezzünk el egy olyan intézményről sem, 
amely sajnálatos módon kihalóban van, pedig még két évtizeddel ezelőtt is eléggé élő 
gyakorlat volt: ez a családlátogatás. Az a szülő, akivel a pedagógus a beiratkozáskor 
vagy a családlátogatás alkalmával felveszi a kapcsolatot, sokkal könnyebben elmegy 
utána a szülői értekezletre és minden fogadóórára. Nem ezt a kicsit katonás, büntető 
jellegű intézkedést kellene hangsúlyozni, hanem lehetőséget teremteni az iskoláknak, 
hogy vidéki környezetben is bizony az osztályfőnök az első évben családi 
környezetben is találkozhassék a gyerekkel és megismerkedhessen a szülővel; utána a 
kapcsolat már simábban megy.  

 
ELNÖK: Van-e más képviselői hozzászólási szándék? (Nincs jelentkező.) Akkor 

ismételten hozzászólnék, és igyekszem reagálni azokra a felvetésekre, amelyek 
elhangzottak.  

A javaslat persze nem arról szól, hogy a szülői értekezleteken kötelező részt 
venni, tehát itt a közérthetőség szempontjából és annak érdekében 
leegyszerűsítettem, hanem a pedagógus által előre meghirdetett egyeztetéseken, tehát 
ebbe belefér egy családlátogatás is, csak vannak, ahol erre sem hajlandók a szülők, 
tehát nem tudnak semmilyen módon kapcsolatba lépni velük a pedagógusok. Ez a 
javaslat arra is lehetőséget ad, hogy a pedagógus menjen el a családhoz, ha anyagi 
okokból nem tudják megoldani azt, hogy ők részt vegyenek. 

Az önhiba fogalmát jelenleg is ismeri a jogrendszer egyébként, és 
nyilvánvalóan, úgy gondolom, a javaslatnak nem célja az, hogy olyan szülőket 
büntessen, akik munkahelyi elfoglaltságuk miatt nem tudnak az iskola által szervezett 
konzultációkon részt venni. Ha ezt pontosítani kívánják, akkor szerintem lehet 
pontosítani, de nem gondolnám azt, hogy ezt bármelyik iskolában úgy alkalmaznák - 
a jelen megfogalmazás alapján sem -, hogy a szülő munkahelyi elfoglaltsága miatt azt 
mondanák, hogy az nem önhibája a szülőnek. Tehát úgy gondolom, az teljesen 
egyértelmű, hogy ha a munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tud részt venni, akkor az 
nem az ő hibája természetesen. 

A számosságát tekintve már az előbb reagáltam Kucsák László képviselő úr 
felvetésére. Tehát úgy gondolom, hogy továbbra sem hangzottak el olyan meggyőző 
érvek, amelyek miatt a tárgysorozatba vételt el kellene utasítani, hiszen egy felvetett 
problémára ez a javaslat nyújt egyfajta megoldást. Ez a megoldás nem feltétlenül 
végleges, ki lehet terjeszteni ezt a felvetést, tehát én továbbra is a támogatásukat 
kérném ehhez.  

Kérdezem, hogy más hozzászólási szándék van-e. (Nincs jelentkező.) 
Előterjesztőként Gergő, parancsolj! 

 
FARKAS GERGELY (Jobbik) előterjesztő: Köszönöm szépen, és köszönöm 

szépen a reagálásokat, hozzászólásokat. Én próbálnám a közös pontokat keresni, mert 
mindenki azzal kezdte a hozzászólását, hogy létező problémáról van szó.  

Kucsák Lászlónak a felvetésére, hogy pontosan hány embert is érint, nem 
tudok pontos számot mondani, de ettől függetlenül az megerősítő volt számunkra és a 
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jelenlévők számára, hogy azzal kezdték, hogy létező problémáról van szó, önök is 
ismernek ilyen szituációkat, ismernek sajnálatos módon ilyen családokat, ahol ez a 
probléma. Innentől kezdve ez már indokolja azt, hogy nekünk igenis foglalkoznunk 
kell ezzel a kérdéssel.  

Én is azt szeretném megerősíteni, hogy nem egy végleges megoldási javaslat 
mindaz, amit mi ebbe a törvényjavaslatba belefoglaltunk; önöknek is van lehetőségük 
egy komoly vita után, amit a plenáris ülésen le tudunk folytatni, módosító 
javaslatokat beadni, és úgy gondolom, ez mutatná azt, hogy tényleg foglalkozunk ezzel 
a kérdéssel.  

Kicsit azért látva az elmúlt ötéves parlamenti munkám során a bizottság 
működését, azért engedjék meg azt, hogy tudjam, ilyenkor a tárgysorozatba vétel 
elutasításával gyakorlatilag a problémával való foglalkozásnak sem lesz 
következménye, itt nem lesz következő lépés. Én nagyon örülnék, ha erre esetleg 
rácáfolnának, vagy valami konkrét dologban tudna dönteni most a bizottság a 
tárgysorozatba vételen túlmenően is. De még egyszer mondom: mi ezzel a 
tárgysorozatba vétellel szeretnénk elérni azt, hogy erről a létező problémáról tudjunk 
közösen gondolkodni, tudjunk beszélgetni, és tudjuk a lehető legjobb megoldást, ami 
az önök jogos kérdéseire is választ ad, tudjunk egy olyan megoldást találni, ami 
tényleg eléri a célját, és megvalósítható, reális, senki nem szenved ezáltal hátrányt. 
Ellenkezőleg: a gyermekek ösztönzését és a gyermekek fejlődését tudja elősegíteni 
azáltal, hogy a szülők és a tanárok közötti kapcsolatot meg tudja teremteni.  

Egy dologra azért tényleg én is még szeretnék kitérni, Hoffmann Rózsa is 
említette, hogy a szankciókban nem bízik. Ez is egy nyitott kérdés, hogy tényleg 
szankciókra van-e szükség vagy ösztönző rendszerre. Ugyanakkor a következetesség 
abból a szempontból fontos, hogy az önök kormányzása alatt került bevezetésre az 
iskolai hiányzás utáni szankciók lehetősége, ebből kifolyólag úgy érzékeltük mi is, 
hogy önök is látják bizonyos esetekben, amikor más megoldás nincs, akkor sajnálatos 
módon bizonyos esetekben csak a szankciók maradnak; amikor már ösztönzéssel nem 
lehet a célt elérni, akkor csak ez a megoldási módszer marad. Én csak arra kérem 
önöket, hogy ha ott jónak tartották ezt a megoldási javaslatot, akkor itt se vessék el 
egyből ennek a lehetőségét.  

Még egyszer arra szeretném kérni önöket, hogy a tárgysorozatba vétellel 
teremtsék meg annak a lehetőségét, hogy tovább tudjuk folytatni ezt az érdemi vitát, 
amely egy létező problémára ad választ.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönjük szépen. Most a tárgysorozatba vételről döntünk a 2. a) 
napirendi pontban.  

Ki az, aki támogatja a T/4548. számú törvényjavaslat tárgysorozatba vételét? 
Aki igen, kérem, jelezze! (Szavazás.) Kettő igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? 
(Szavazás.) Kilenc nem szavazat. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Kettő tartózkodás. A 
bizottság nem vette tárgysorozatba.  

Ezzel a 2. a) napirendi pontot lezárom.  

b) A kulturális nevelés elősegítéséről szóló H/4635. számú 
határozati javaslat   
(Dúró Dóra és Farkas Gergely (Jobbik) képviselők önálló 
indítványa) 

A 2. b) napirendi pontunk következik: a kulturális nevelés elősegítéséről szóló 
határozati javaslat, Dúró Dóra és Farkas Gergely képviselők önálló indítványának 
tárgysorozatba-vételi vitáját folytatjuk, és a tárgysorozatba vételről döntünk.  
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Az előterjesztő képviseletében Farkas Gergelynek adok szót. Parancsoljon! 

Farkas Gergely indokolása 

FARKAS GERGELY (Jobbik) előterjesztő: Nem csökkenő lelkesedéssel 
szeretném egy újabb javaslatunkat önök elé tárni, és bízom abban, hogy ebben a 
kérdésben a támogatásukat is élvezni tudjuk.  

Egy 2002-es kormányhatározat alapján egyes országos hatáskörű 
gyűjtemények esetében a közoktatásban, köznevelésben részt vevő vagy óvodás 
gyermekek számára ingyenes vasúti közlekedés áll rendelkezésre. Ez egy nagyon 
fontos és pozitív előrelépés volt annak idején, hiszen ezek által is tudjuk a fiatalokat 
motiválni arra és segíteni abban, hogy ezekhez az értékes kulturális értékekhez 
hozzájussanak, megnézhessék ezeket, akár a Parlament épületét, akár számos más 
olyan gyönyörű épületet vagy éppen kiállítást, amellyel tényleg fontos, hogy egy fiatal 
megismerkedjen.  

A mi javaslatunk azt a célt szolgálná, hogy szeretnénk kiterjeszteni azon 
intézmények körét, ahova igénybe vehető ez az ingyenes vasúti utazás. Mindez azért is 
fontos lenne, mert számos esetben előfordul az, hogy egy diák mondjuk a közelében 
lévő, nem országos, csak megyei hatáskörű intézménybe nem tud ingyenesen 
elutazni, oda nem áll rendelkezésére ez a fajta kedvezmény, ugyanakkor mondjuk 
Budapest esetében igénybe veheti ezt a kedvezményt. Mindez nagyon jó, hogy 
Budapestre ezt igénybe vehetik, de mi szeretnénk azt is elérni, hogy hozzájuk közel 
lévő intézményekbe is el tudjanak utazni díjmentesen. Egy konkrét példát le is írtunk 
az indoklásban. Konkrétan például egy hódmezővásárhelyi gyermek szüleinek többe 
kerül, ha a gyermekük az osztályával ellátogat a 25 kilométerre lévő szegedi Móra 
Ferenc Múzeumba, mint ha a 180 kilométerre lévő budapesti Iparművészeti 
Múzeumba.  

Úgy gondolom, hogy logikus lenne megadni annak a lehetőségét, hogy a 
megyei hatókörű intézményekbe is ingyenesen látogathassanak el ezek a diákok.  

Mindennek azért is lenne előremutató hatása, ugyanis nagyon sok esetben 
például ezek a megyei hatókörű intézmények bizonyos európai uniós források által 
tudtak megépülni, tudnak most is működni, melyek megkapásához az Európai Unió 
komoly feltételeket is szabott, ilyen például egy bizonyos látogatói létszám 
megtartása. Ebből a szempontból is előnyös lenne, ha elősegítenénk azt, hogy ezeket 
az intézményeket egyre több diák tudja látogatni, hisz így akkor el tudnák érni azt a 
látogatói létszámot, amit az Európai Unió a pályázati pénzért cserébe kritériumként 
megszabott ezeknek az intézményeknek.  

Úgy gondolom tehát, hogy több célja is lenne ennek a javaslatnak, a kulturális 
értékekhez való hozzáférést tudná segíteni ezen fiatalok számára, és egyben pedig az 
intézményeket is tudná segíteni abban, hogy azokat a kritériumokat, amelyeket a 
pályázati pénzekért cserébe szabtak számukra, tudják teljesíteni. Ezért is bízom 
abban, hogy a tárgysorozatba vételt tudják támogatni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük. Képviselői hozzászólásokra van lehetőség. Ki az, aki hozzá 

kíván szólni a képviselők közül? (Jelzésre:) Szabó Szabolcs, parancsoljon! 

Hozzászólás és reagálások 

SZABÓ SZABOLCS (független): Köszönöm szépen. Az előterjesztőket 
kérdezném csak: az országos múzeumok látogatásáról szóló kormányhatározattal 
kapcsolatban van-e arról bármiféle becslés, hogy eddig mennyien vették és milyen 
összegben igénybe ezt az ingyenes látogatást, és arra esetleg bármiféle becslésük van-
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e, hogy ha ezt kiterjesztenék, akkor ez összegszerűen mennyiben változtatná meg 
forrásoldalon az igényt? Köszönöm. 

 
ELNÖK: Más képviselői hozzászólási szándék van-e? (Nincs jelzés.) Nincsen. 

Akkor előterjesztői válaszra megadom a lehetőséget Farkas Gergely képviselő úrnak. 
 
FARKAS GERGELY (Jobbik) előterjesztő: Megmondom őszintén, nem tudok 

pontos számokat mondani, ugyanakkor ez egy jogos felvetés, és érdemes lenne ennek 
is utánanézni. Én ettől függetlenül úgy gondolom, hogy amikor arról gondolkodunk, 
hogy egy fiatalnak milyenfajta segítséget kell megadni annak érdekében, hogy a 
kulturális értékeinkhez hozzáférjen, hogy ilyen téren is megkapja mindazt a szükséges 
tudást, emléket vagy élményt, ami fontos egy fiatal fejlődéséhez, akkor ezt nem lehet 
kizárólag pénzben mérni. Tehát úgy gondolom, hogy a konkrét összeg nagyságától 
függetlenül fontos az, hogy a magyar költségvetésből tudjunk erre a célra pénzt 
áldozni. 

 
ELNÖK: Előterjesztőként kiegészíteném képviselőtársamat. Nyilván vannak 

olyan osztályok, ahol a gyerekek, a családok anyagi helyzetéből kifolyólag fontos 
szempont az, hogy valamilyen módon a költségeket csökkenteni lehessen, de ha 
maradunk például az indokolásban leírt példánál, akkor az, ha Hódmezővásárhelyről 
ingyenesen utaznak el Szegedre, akkor az nyilván az államnak még olcsóbb is, mint ha 
Hódmezővásárhelyről ingyenesen utaznak Budapestre, hiszen ezzel pénzt takarítanak 
meg.  

Másrészről ez egy határozati javaslat, ami egy kormányhatározat 
kiegészítéséről szól. Tehát ha a kormány úgy dönt egyébként, hogy ezt a határozatot 
kiegészíti azzal, hogy létrehoz egy alapot, amiben pályázni lehet ezekre az ingyenes 
utazásokra, vagy valamilyen pénzt elkülönít erre a célra kifejezetten a 
költségvetésben, azt természetesen megteheti a kormány, illetve az Országgyűlés, 
hogy egy bizonyos összeghatárig - a határon túli osztálykirándulásokhoz hasonlóan - 
pályázati rendszerben biztosítja akár a támogatást, akár az ingyenes közlekedést. 
Tehát ez gyakorlatilag a parlament, illetve a kormány döntése is lehet, hogy milyen 
költségvetési forrásig tudja biztosítani ezeket a kirándulásokat. 

Határozathozatal 

Akkor a 2. b) napirendi pontról döntünk. Ki az, aki támogatja a kulturális 
nevelés elősegítéséről szóló határozati javaslat tárgysorozatba vételét? Aki igen, 
kérem, jelezze! (Szavazás.) Négy igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Senki sem 
jelentkezik.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) Kilenc tartózkodással a bizottság nem vette 
tárgysorozatba. 

Ezzel a 2. b) napirendi pontot és az egész 2. napirendi pontot lezárom. 
A 3. napirendi pontunk tájékozódás Győr megyei jogú város kulturális és 

oktatási életéről. Itt adnám meg a szót Simon Róbert képviselő úrnak, hogy a 
köszöntőjét elmondja. Parancsoljon, képviselő úr! 

Simon Róbert Balázs köszöntője 

SIMON RÓBERT BALÁZS (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Remélem, hogy 
lehet hallani, amit mondok. Tisztelettel köszöntöm a magyar Országgyűlés Kulturális 
bizottságának elnökét és tagjait, meghívott vendégeinket, a felkért előadóinkat, a 
sajtó képviselőit itt Győrben, a bizottság kihelyezett ülésén.  

Kérem, engedjék meg, hogy a bizottság tagjaként, a mai győri kihelyezett ülés 
kezdeményezőjeként néhány percben szóljak Győr történelméről, gazdasági 
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szerepéről, oktatási, kulturális, valamint sportéletéről. Győr - latin neve Arrabona - 
már az ókorban lakott település volt. Ma megyei jogú város, Győr-Moson-Sopron 
megye székhelye, a nyugat-dunántúli régió központja. Népessége megközelíti a 130 
ezer főt, ezzel ma Magyarország hatodik legnépesebb városa. 

Rendkívül kedvező városunk földrajzi fekvése, hiszen a Bécs-Pozsony-
Budapest arany háromszögben fekszik, az ország egyik legdinamikusabban fejlődő 
városa. A folyók városának is nevezik, mert a Mosoni-Duna, a Rába és a Rábca 
torkolatánál fekszik; nem tévesztendő össze a vizek városával, hiszen a vizek városa az 
Tata. Jelentős gazdasági, ipari, vallási, oktatási, kulturális és sportközpont. 
Magyarországon műemlékekben a harmadik leggazdagabb város, a belváros fő 
stíluseleme a barokk. Győrnek történelme során mindig meghatározó szerepe volt a 
térségben. Az államalapítás idején Szent István püspökséget alapított és 
székesegyházat emeltetett. A megyerendszer kialakításakor Győrt székhellyé tette 
várispánsággal az élén.  

1594-ben a hatalmas török ostromló hadsereg láttán az olasz és német várőrség 
szabad elvonulás mellett a várat feladta. Három és fél év telt csak el, 1598-ban 
visszafoglalták a kor kiváló hadvezérei, Pálffy Miklós és Adolf von Schwarzenberg. Az 
első világháborút lezáró trianoni békediktátum ezt a régiót is érintette. Az egykori 
Győr vármegyét egyesítették a területük töredékére zsugorodott Moson és Pozsony 
vármegyék maradékával. 

A második világháborúban a város komoly háborús károkat szenvedett, de 
szorgalmas elődeink a várost néhány év alatt újjáépítették. Az 1956-os forradalom és 
szabadságharc idején Győr volt a forradalom második fővárosa, ezért a megtorlás is 
kiemelten érintette a várost több halálos ítélettel és súlyos börtönbüntetésekkel.  

Az 1980-as években megindult a történelmi belváros tervszerű helyreállítása, 
amelynek elismeréseként 1989-ben Győr elnyerte a műemlékvédelem Europa Nostra-
díját. A belváros rekonstrukciója 2006-tól kapott új lendületet, 2010-ben elkészült a 
Széchenyi tér felújítása, a hangulatos kis utcák burkolata és az épületek folyamatosan 
újulnak meg, és kapnak új funkciót. Az idei évben átadásra kerül a teljesen felújított 
Dunakapu tér is, amely alá mélygarázs épült, javítva a belvárosban a parkolási 
lehetőségeket. A tér felszíne pedig úgy lett kialakítva, hogy az rendezvények 
lebonyolítására is alkalmas legyen.  

Néhány gondolatot Győr város gazdaságáról. Az 1830-as években Győr a 
kereskedelem legfontosabb hazai állomása volt. Évente 400 hajó fordult meg a 
városban, Bécs felé gabonát, dohányt, gyapjút, bőröket, lovat, ökröt, sertést és mézet 
szállítottak. Bécsből pedig épületfát, vasat, gyarmatárut hoztak. A nemzetközivé nőtt 
gabonakereskedelem az 1860-as években hanyatlásnak indult, mert a vasútépítés 
tönkretette a vízi szállításon alapuló győri piacot. Győr fejlődése azonban új irányba 
haladt tovább. Nagyarányú építkezések kezdődtek, amelyek megváltoztatták a város 
arculatát. A gabonakereskedelem elsorvasztásából létrejött olcsó munkaerőt a 
külföldi tőkével létrehozott gyárak alkalmazták. A 19. és a 20. század fordulóján Győr 
gazdasága és ipara hatalmas fejlődésnek indult a Magyar Vagon- és Gépgyár 
Részvénytársaság, későbbi nevén a Rába Magyar Vagon- és Gépgyár létrehozásával. 
Már a két világháború között Budapest után az ország második legjelentősebb ipari 
centruma lett, és az akkor kivívott jelentős szerepét ma is őrzi a város. 

A város lakossága 1945 után nagymértékben megnövekedett főként a vidékről 
beköltözőkkel. Gyáraink és üzemeink óriási fejlődésen mentek át. A 
rendszerváltoztatás után itt nyílt meg Közép-Európa első ipari parkja, ma már tíz 
nemzet több mint száz cége működik a Győri Nemzetközi Ipari Parkban. Számtalan 
nemzetközi nagyvállalat választotta Győrt közép-európai központjának, ezek közül a 
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legnagyobb az Audi Hungaria Motor Kft., ahol a bizottság tagjaival közösen a délután 
folyamán látogatást fogunk tenni.  

Győr kulturális életéről néhány gondolat. A színházak: Győri Nemzeti Színház. 
Az első kőszínházat 1798-ban építették fel a Radó-szigeten, ez az épület pedig, ahol 
most vagyunk, 1978-ban került átadásra. A színház jelenéről és jövőbeni terveiről az 
intézmény Jászai-díjas igazgatója, Forgács Péter fog bennünket részletesen 
tájékoztatni.  

A városban 1991-től önálló intézményként bábszínház is működik, a Vaskakas 
Bábszínház, amelynek vezetője a Blattner Géza-díjas Kocsis Rozi.  

A társulatokról néhány gondolatot: Győri Balett: 1979-ben végzős táncos 
osztályként kirepülve a Táncművészeti Főiskola falai közül otthont kerestek és 
találtak maguknak itt, az akkor új győri színházban.  

A balett történetéről, jelenéről és jövőbeni terveiről egy olyan személy fog 
nekünk beszélni, aki a kezdetektől a társulat tagja, 1991-től pedig direktora, Kiss 
János úr, a társulat Kossuth-díjas igazgatója.  

A másik kiemelt társulat a Győri Filharmonikus Zenekar, amelynek jogelődjét, 
a Győri Ének- és Zeneegyletet 1862-ben a világhírű, győri születésű karmester, 
Richter János édesapja, Richter Antal alapította. Városi zenekarrá 1894-ben vált az 
együttes. 1968 mérföldkő a zenekar életében, mert az addig félhivatalos művészeti 
intézmény professzionális koncertzenekarrá alakult át.  

A Győri Filharmonikus Zenekar művészeti vezetője Berkes Kálmán Liszt-díjas 
klarinétművész, karmester, igazgatója pedig Fűke Géza.  

További fontos, közgyűjteményi tevékenységet végző intézményeink a Dr. 
Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér, a Rómer Flóris Művészeti és Történeti 
Múzeum, valamint a Győrben működő megyei, illetve városi levéltár.  

Győr egy fesztiválváros is, ahol az igényes kikapcsolódásra vágyók is egész 
évben vonzó és igényes programokra lelhetnek.  

A programok szervezésében fontos szerepet játszik a Győri Művészeti és 
Fesztiválközpont, valamint a Gyermekek Háza.  

Az oktatásról, kérem, engedjenek meg néhány gondolatot. A városból és 
vonzáskörzetéből közel 50 ezer gyermek, ifjú és felnőtt tanul mintegy száz 
intézményben. Az általános iskoláktól az egyetemig közel 5000 dolgozó segíti a 
tanulást, a továbbtanulást, sikeresen felkészítve őket az életre. Városunkban 
színvonalas az alapfokú oktatás, a középfokú oktatásban nagy hagyományokkal 
rendelkező, országosan elismert gimnáziumok, az országos szakmai versenyeken 
kitűnően teljesítő diákokat nevelő szakközép- és szakképző iskolák működnek. A 
részletekről a KLIK Győri Tankerületének igazgatója, Blazovicsné Varga Marianna 
tájékoztat bennünket a prezentációjában.  

Győrben 2002-től működik önálló egyetem, a Széchenyi István Egyetem. Az 
intézmény együtt lélegzik a város gazdaságának szereplőivel, legyen az nemzetközi 
nagyvállalat vagy magyar vállalkozás. Országosan példaértékű a duális képzés, 
amelyről dr. Földesi Péter rektor úr előadásából tudhatunk meg szakmai részleteket.  

Több mint 230 éves múltra tekint vissza Győrben a tanítóképzés is, ami ma a 
Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Karán működik, öt másik intézettel 
egyetemben.  

A teljesség igényével megemlítem a harmadik felsőoktatási intézményt is, 
amely pedig nem más, mint a Győri Hittudományi Főiskola.  

Néhány mondatot a sportéletről. Győr nagy hagyományokkal és kiváló 
eredményekkel rendelkezik a verseny- és szabadidősport területén. Szerencsés 
helyzetben vagyunk, hiszen városunk polgármestere Borkai Zsolt olimpiai bajnok, aki 
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egyben a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke is. A legismertebb sportágak: kézilabda, 
kajak-kenu, labdarúgás, kosárlabda, de eredményes a sportlövészet, az úszás, az 
ökölvívás, a dzsúdó és még hosszan sorolhatnám.  

A város éves költségvetési főösszegének 1 százalékát, közel 400 millió forintot a 
sporttámogatásra biztosítja, kiemelten az utánpótlás-nevelésre fókuszálva.  

A sportinfrastruktúrával kapcsolatban néhány mondat. Az Audi Aréna Győr 
átadása 2014 novemberében volt, és egy új, 50 méteres versenymedencével 
rendelkező sportuszoda átadására is sor került tavaly decemberben. További 
csarnokok és tenisz-, illetve atlétikai pályák kerülnek átadásra még ebben az évben és 
a következő esztendőben, mert 2017 nyarán Győr rendezi Magyarország történetében 
az első olimpiát: az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivált.  

Tisztelt Bizottság! Hosszan tudnék még beszélni a város idegenforgalmáról, 
egyházi életéről, fejlesztési elképzeléseiről vagy a híres győriekről, de most nem 
teszem, mert tudom, hogy kevés az időnk. Két kérdés azonban biztosan felmerül a 
jelenlévőkben a mai nap kapcsán - ezekre röviden válaszolok.  

Az egyik az, hogy miért fontos nekünk, hogy ma itt Győrben van a Kulturális 
bizottság kihelyezett ülése. Azért, mert szeretnénk önöknek bepillantást adni a város 
sokszínű, minőségi kulturális életébe, bemutatni a Győrben folyó színvonalas 
oktatást, amire a jövőnket építhetjük.  

És miért éppen itt, a Győri Nemzeti Színházban tartjuk a mai ülést - merülhet 
fel a második kérdés. Ennek alapvetően két oka van. Az egyik: mert ez a város 
legnagyobb kulturális intézménye, ahol két társulat, a színház és a balett évtizedek óta 
egymással közösen, egymást kiegészítve eredményesen működik. A másik, hogy az 
épület 1978-ban, tehát közel negyven éve épült. A komplex felújítás időszerűvé vált, 
amelyhez forrást az összeg többmilliárdos nagyságrendje miatt csak a központi 
költségvetés tud biztosítani. A város országgyűlési képviselőjeként szeretném azt 
elérni, hogy még ebben a parlamenti ciklusban kormánydöntés szülessen arról, hogy 
a központi költségvetésből a felújítás megvalósulhat.  

Tisztelt Bizottság! Végezetül, bemutatom önöknek meghívott vendégeinket, 
akik a városunk közéletének ismert és elismert szereplői, a kulturális, oktatási 
intézményeink vezetői.  

Szeretettel köszöntöm - először a hölgyeket mutatom be - Markó Angélát, a 
Győri Nemzeti Színház ügyvezető igazgatóját (Taps.); Páternoszter Piroskát, Győr 
Megyei Jogú Város Önkormányzata Humánpolitikai Főosztályának vezetőjét (Taps.); 
Hermanné Gesztrich Nikolettát, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Kulturális 
Osztályának osztályvezetőjét (Taps.); Grászli Bernadettet, a Rómer Flóris Művészeti 
és Történeti Múzeum igazgatóját (Taps.); Dancsecz Mónikát, Győr-Moson-Sopron 
Megye Győri Levéltára igazgatóját (Taps.); Serfőzőné Tóth Andreát, a Győri 
Művészeti és Fesztiválközpont igazgatóját (Taps.). Az urakkal folytatom: Németh 
Zoltán urat, Győr-Moson-Sopron megyei közgyűlés elnökét (Taps.); dr. Szabó Péter 
urat, a Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Karának dékánját (Taps.); dr. Filep 
Bálintot, a Széchenyi István Egyetem kancellárját, aki éppen most ment el 
(Derültség.), de majd, reméljük, visszajön; Rózsavölgyi László urat, önkormányzati 
képviselőt, az Oktatási, kulturális, sport és turisztikai bizottság elnökét (Taps.); 
Horváth Péter urat, a Révai Miklós Gimnázium igazgatóját, a Nemzeti Pedagógus Kar 
elnökét (Taps.); Németh Tibor urat, a Kazinczy Ferenc Gimnázium igazgatóját, az 
Oktatási, kulturális, sport és turisztikai bizottság tagját (Taps.). Jelzem, hogy az 
önökhöz beszélő személy is annak idején a Kazinczy Ferenc Gimnáziumban 
érettségizett, nagy nehézségek közepette. (Derültség.) Köszöntöm Nagy Attila urat, a 
Krúdy Gyula Gimnázium, Középiskola és Szakképző Iskola igazgatóját (Taps.); Bana 
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József urat, a Győr Megyei Jogú Város Levéltára igazgatóját (Taps.); Áldozó István 
urat, Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára igazgatóhelyettesét (Taps.); Velekei 
László urat, a Győri Balett művészeti vezetőjét, koreográfusát. (Taps.)  

Végezetül, szeretném megköszönni a színház és a balett vezetőjének, hogy 
helyet adtak a mai ülésünknek; előadóinknak, hogy vállalták a prezentációkat; 
vendégeinknek, hogy eljöttek; a bizottság tagjainak pedig azt, hogy lehetővé tették, 
hogy itt, Győrben ülésezzünk.  

Kérem, vigyék jó hírnevét városunknak! Köszönöm a megtisztelő figyelmüket. 
(Taps.)  

(Bede-Fazekas Csaba - Kertes Anna zongorakíséretével - előad egy részletet a 
Bánk bán című előadásból.) 

Tájékozódás Győr megyei jogú város kulturális és oktatási életéről 

Forgács Péter tájékoztatója a Győri Nemzeti Színház működéséről 

FORGÁCS PÉTER, a Győri Nemzeti Színház igazgatója: Jó napot kívánok! 
Nagy-nagy szeretettel és örömmel köszöntöm önöket. Forgács Péter vagyok, a Győri 
Nemzeti Színház igazgatója. Bede-Fazekas Csaba, egyik büszkeségünk, a színház 
büszkesége Kertes Annamária kíséretében énekelte el az ismert, nagy operai dalt. Azt 
gondolom, hogy Csaba az egyik büszkeségünk, hiszen hadd mondjam el, hogy ebben 
az évben megkapta a kormány legnagyobb kulturális kitüntetését, Kossuth-díjas lett, 
amire nagyon büszkék vagyunk.  

Amikor az ember ilyen illusztris bizottság elé kerül, és végül is nagyon ritkán 
adatik meg az az alkalom, hogy színházi intézmény igazgatójaként elmondhat egy-két 
gondolatot, megoszthat önökkel egy-két gondolatot, hogy hogyan működik ez a 
színház, ez elég ritkán van, ezért nekem nagy öröm, hogy önök itt vannak, és a mi 
városunk láthatja vendégül először vidéki szinten önöket. 

Tényleg rövid leszek, és csak pár mondatot mondanék. Ilyenkor az ember 
mindig elkezd büszkélkedni, mondjuk, a saját színházával. Azon gondolkoztam, hogy 
jóval nagyobb százalékban tudok én dicsekedni és büszkélkedni önöknek, mint 
amennyire most sírnom kéne, mint ahogy sajnos nagyon sok színházi igazgató 
kollégámmal beszélgetek mostanában, és elég sokan panaszkodnak. De én tényleg 
nem fogok panaszkodni, én inkább büszke vagyok arra, hogy ennek a városnak 
tulajdonképpen a tagja lehetek, itt élhetek és itt tevékenykedhetek ebben a 
színházban. Büszke vagyok erre a színházra, és természetesen nem is tudnánk ezt 
maximálisan megtenni, ha nem lenne egy ilyen jó önkormányzatunk, amely 
bennünket nagyon szeret és támogat, és nem lenne egy nagyon jó állami 
támogatásunk.  

Természetesen el kell mondjam, hogy gyakorlatilag úgy áll össze a mi 
költségvetésünk, hogy szinte az egyharmada a mi saját bevételeink, tehát a jegy- és 
bérletbevételek. Erre én büszke vagyok, hiszen folyamatosan emelkednek a 
bérletszámok, a jegyeladások száma, a statisztikák, amióta én a színházat átvettem, 
négy éve. Csak pár számadat: amikor átvettem a színházat 7800 körüli bérletes volt, 
most 10 400 ez a szám, ami azt gondolom, hogy azért ebben a nem egyszerű 
helyzetben nagyon nagy dolog, és köszönet a lakosságnak is, hiszen egyre többen 
jönnek vissza hozzánk. Nagy örömömre szolgál, hogy kimegyek az utcára, és teljesen 
ismeretlen emberek gratulálnak nekem: „nagyon örülünk önnek, hogy itt van, és hogy 
megy a színház.” Na, ennyit a magam dicséretéről. 

Egypár gondolatot arról, hogy hogyan működik a mi színházunk. A neve Győri 
Nemzeti Színház, tehát nemzeti. Öt ilyen színház van Magyarországon, a Pécsi, a 
Szegedi, a Miskolci, a Győri és a Budapesti Nemzeti Színház. Az által a szó által, hogy 
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nemzeti, részben kiemelt támogatást kap az öt nemzeti színház, másrészt viszont 
nagyon-nagyon sok nemzeti kritériumnak kell nekünk megfelelni ahhoz, hogy 
működni tudjunk, és bizony ezek a kritériumok nem mindig egyszerűek, de 
megpróbáljuk teljesíteni őket. 

Nyilván a legfontosabb, hogy mint nemzeti színház nekünk kell játszani operát, 
balettet, táncesteket, musicalt, prózai és mindenféle más műfajt, kortársakat, 
ősbemutatókat. Csaba kapcsán az operát említeném. A budapesti Operának 
hagyományai vannak, ami azt jelenti, hogy évről évre szinte minden nap teltházak 
vannak, megtelítik az Operát. Vidéken ez nem egyszerű. Vidéken, ha a bérleteken túl 
tudunk bérletszünetes operai előadásokat játszani, az már nagyon nagy dolog, és 
tegyük mellé, hogy az opera a legdrágább műfaj a színpad világában, ezért, aki 
vidéken operát játszik, elég nagy nehézségekbe vágta a fejszét, de megpróbálunk 
ennek megfelelni. 

Tehát említettem ezt a háromtagozatúságot, amit a „nemzeti” létből fakadóan 
mi kötelesek vagyunk teljesíteni. Mi évi hat nagyszínpadi előadást, két kisszínpadi, 
Kisfaludy-termi előadást játszunk, és három gyerekelőadást. Mivel mondtam a 
háromtagozatúságunkat, ezért hadd mondjam el, hogy színházunkban van egy 
nagyszerű zenekar, van egy nagyszerű tánckar, van egy nagyszerű kórus, és 
természetesen vannak nagyszerű prózai színészek. Színházunkban 225 
közalkalmazott dolgozó van, és körülbelül háromszázan vagyunk összességében. 
Nálunk a művészek nem közalkalmazottak, hanem megbízási, úgynevezett 
darabszerződéssel vannak, és a műszak, a zenekar, a tánckar nagy része, a kórus és a 
háttérdolgozók, a GH, a munkaügy, ők közalkalmazotti státusban vannak.  

Egypár mondatot hadd mondjak az én célkitűzéseimről, és egyáltalán, hogy 
hogyan működünk mi, hogyan áll föl a mi struktúránk. Nagyon-nagyon fontos 
számomra - gondolom, ezt mindenki elmondja - a fiatalok nevelése. Ezt miért 
mondom? Azért - és ez nem közhely, nem sztereotípia -, mert belőlük lesz a jövő 
közönsége, és én nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy a 7-13 éves gyerekek 
bejöjjenek a színházba. Ezért kitaláltunk egy sulibérletet. Örömmel mondhatom - ezt 
magamnak mondom, de lehet, hogy önök is velem örülnek -, hogy öt nap alatt eladtuk 
az összes sulibérletet, és azok a sulibérletesek, akik tavaly vásároltak sulibérletet, már 
most diákbérletet vásároltak, és ez így megy feljebb és feljebb. Büszke vagyok arra, 
hogy a fiatalok tartják el bevételileg félig-meddig a színházat, és érdekes, hogy nálunk 
a nyugdíjasok a másik jelentős réteg. Ami miatt egy kicsit szomorú vagyok, hogy az 
egyetemistákat egyszerűen képtelen vagyok berángatni. A rektor úrral már 
beszélgettünk, és azt is elmondhatom, hogy fizikálisan én elmentem az egyetemre, és 
én magam árultam a jegyeket, hátha a személyem valamilyen szinten vonzóvá válik 
ezáltal, hogy bejöjjenek - kisebb-nagyobb sikerrel.  

Ami nagyon fontos nálunk, hogy én nagyon adok arra, hogy nagyszerű 
rendezők rendezzenek ebben a színházban. Most tényleg nem akarok sok nevet 
mondani, de most éppen Valló Péter Kossuth-díjas rendező tart próbát a 
nagyszínpadon. Ez azért fontos, mert tényleg régen erre a színházra nem volt annyira 
jellemző, hogy megfordultak volna mindenhonnan illusztris, ismert, nagy tudású 
rendezők, és ez azért fontos számomra, mert látom azt, hogy a társulat folyamatosan 
változik, folyamatosan fejlődik, és ezek a rendezők borzasztóan nagy hatással vannak 
rájuk. Nagyon fontos az is, hogy minden évben meghívok egy-egy Kossuth-díjas vagy 
kiváló színművészt, hiszen ők is pezsdítést hoznak. Sorolhatnám: Pásztor Erzsi, vagy 
most Gáspár Sándor visszatérő Kossuth-díjas művészünk, mind-mind színezik a 
társulatot, és ösztökélik őket is, hogy minél jobban szerepeljenek. 
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Kiváló karmesterünk van Silló István személyében. Akire nagyon büszke 
vagyok, az Egressy Zoli, aki - gondolom, ismerik - József Attila-díjas író, nálam ő 
közalkalmazotti státusban dramaturg, irodalmi tanácsadó. Ő írta a híres Portugál 
című színdarabot, amit még a mai napig játszunk nyolc éve, most már lassan a 700. 
előadást játsszuk, ami, azt gondolom, vidéki szinten borzasztó nagy dolog.  

Nagyon-nagyon adok arra, hogy a színház országos szinten is ismert legyen, és 
hála a Jóistennek, mi vagyunk talán az országban az egyetlen olyan vidéki színház, 
amely, mondhatom azt, szuper nagy produkciókat készít. Hiszen szinte minden évben 
- és ez ebben az évben is így van - olyan szabadtéri színpadokra kapunk meghívást, 
mint a szegedi szabadtéri, ahol 9000-en nézték az előadásainkat. Majdnem minden 
évben megyünk a Margitszigeti Szabadtéri Színpadra, ezen a nyáron is megyünk a 
Jézus Krisztus Szupersztárral; néztem a jegyeladást, szinte az megy a legjobban, 
úgyhogy tényleg büszke vagyok arra, hogy megfordulunk nagyon sok helyen az 
országban, rengeteg vendégszereplésünk van, most a városmajori színpadra megyünk 
majd.  

Különböző díjaink vannak. A Vidéki Színházak Fesztiválján is tavaly díjat 
nyertünk A kripli című előadásunkkal.  

A reklám: nálunk nagyon fontos a reklám. Hála Istennek, tudunk azért rá 
költeni, és mi minden színházi előadásunkról készítünk egy úgymond trailert, egy 
bemutatkozó trailert, full HD-sat, ami megjelenik a Youtube-on. Az emberek nézhetik 
és nagyon sokan nézik ezeket, és nagyon-nagyon sok néző azért jön le hozzánk, mert 
megnézi ezeket a trailereket, és bizony annak ellenére, hogy Budapest az abszolút 
központ kulturálisan, én örülök annak, hogy rengeteg budapesti embert és 
máshonnan jövő embert is láthatok a nézőtéren. Ez mind annak köszönhető, hogy 
megjelenünk felületeken. Például büszke vagyok arra, hogy legutóbb a Duna Tv egy 
egyórás komplett tévéműsort adott a Győri Nemzeti Színházról, ahol 
bemutatkoztunk; ezt nagyon-nagyon sokan nézték, hála Istennek. A Varázsfuvolával, 
az operákkal minden évben megyünk az Erkel Színházba, most voltunk a 
Varázsfuvolával épp az Erkel Színházban, és örömmel vettem tudomásul, hogy 
teltházzal játszottunk, 1800 ember nézte meg az előadásunkat.  

Úgyhogy én összességében borzasztó büszke vagyok arra, hogy ennek a 
színháznak a vezetője lehetek. Nagyon-nagyon jól dolgozunk együtt Kiss János 
balettigazgatóval, nagyon jó a barátságunk, és tényleg borzasztó jó az együttműködés.  

Van egy nagyon fontos dolog még, ami ugyancsak a büszkeségünk: minden 
évben a városban egy egész napos nyílt napot - ami nagyon sok színházban van - 
rendezünk meg. Ez most már olyan méreteket ölt, hogy tényleg már egyszerűen nem 
férnek be az emberek a színházba. A színház sajátossága az, hogy az ország szinte 
legnagyobb színháza, és az emberek annak örülnek a legjobban, amikor a padlástól a 
tetőig, a zsinórig 17 méteren fölmehetnek és körbemehetnek - ez hatalmas élmény 
mindenkinek. Van, aki minden évben megjárja ezt, de természetesen regisztrálni kell, 
és nem mindenki tud bejutni. Épp valamelyik nap Simon Róbert képviselő úrral 
jártuk be a színházat, akinek megmutattam mindenféle kulisszát, és nagyon tetszett 
neki, amit látott, meg azért kicsit el is szörnyülködött, de valóban van, aki azt mondja, 
hogy bejön ide, és azt mondja: „Miért kell itt rekonstrukció? Hát ez egy gyönyörű 
színház! Nézzük meg ezt a csillárszintet, ezt az előcsarnokot!” Igen, büszkék vagyunk 
arra, hogy azért mi minden évben az állagán dolgozunk, és a megtakarításainkat, 
mindig engedéllyel persze, de a színház-rekonstrukció során kisebb-nagyobb 
felújításokra fordítjuk.  

Nagy kapcsolatteremtés nálunk az, hogy testvérvárosunkkal, a finnekkel, 
Kuopióval is jóban vagyunk. Épp a minap voltak itt, és nézték meg a Jézus Krisztus 
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Szupersztárt, és most úgy néz ki, hogy Finnországban vendégeskedhetünk majd az 
előadással.  

Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt vannak, és elmondhattam önöknek 
ezeket a dolgokat, és büszkélkedhettem önöknek, és hogy ilyen értő embereknek 
mondhattam el, mert az nagyon fontos, hogy egy ilyen fórum és Kulturális bizottság 
előtt egy színházigazgatónak lehetősége van arra, hogy büszkélkedhessen a 
színházzal. Köszönöm, hogy itt vannak, és további jó szórakozást és jó munkát 
kívánok! Köszönjük szépen. (Taps.)  

(Matuza Adrienn és Jekli Zoltán táncművészek egy rövid táncbemutatót 
tartanak a megjelenteknek.) 

Kiss János tájékoztatója a Győri Balett munkájáról, terveiről  

KISS JÁNOS, a Győri Balett igazgatója: Nagy szeretettel és tisztelettel 
köszöntöm az Országgyűlés Kulturális bizottságának tagjait, elnök asszonyt, a 
képviselő hölgyeket és urakat. Köszönöm a Győri Balett művészeinek, Matuza 
Adrienn és Jekli Zoltán magántáncosoknak ezt a kis bemutatót. Kodály Zoltán 
zenéjére készítette a koreográfiát Velekei László, a Győri Balett koreográfusa, 
asszisztense, leendő művészeti vezető, és a Fiatalok a fiatalokért program vezetője.  

Egy kis történelmi visszatekintést szeretnék tartani azzal a megjegyzéssel, hogy 
én vagyok a legrégebbi bútordarab ebben a csodálatos házban, amit színháznak 
nevezünk, a mi otthonunk, itt születnek a varázslatok, és itt válnak valóra álmaink.  

1977-ben Budapesten jártam az Állami Balett Intézetbe, ott tanultam 
évfolyamtársaimmal, és a Magyar Állami Operaházban egy fantasztikus előadást 
láttunk, minden balettelőadásban részt vettünk, statisztáltunk, és ott ültünk fenn a 3. 
emeleti karzaton, és szívtuk magunkba azoknak a fantasztikus művészeknek az 
előadásait, amikből táplálkoztunk. 1977-ben mutatta be a Magyar Állami Operaház 
Maurice Béjart XX. Század Balettjének darabját, a Tűzmadarat, ahol meggyulladt a 
forradalom fénye, és a Sacre du Printempst, a Tavaszi áldozatot, és olyan élményben 
volt részünk, hogy azt mondtuk, hogy igaz, hogy mi klasszikus balettképzést kapunk, 
de mi hasonlót szeretnénk táncolni. Mindent értettünk, amit láttunk, és láttunk egy 
fantasztikus táncművészt, úgy hívták, hogy Markó Iván, aki a XX. Század Balettjének 
szólótáncosa volt. Bementünk az öltözőbe, elkértük a balettcipőjét, és meghívtuk a 
Balett Intézetbe egy beszélgetésre.  

Ez a beszélgetés valójában nagyon sok érzelmet váltott ki belőlünk, és azt 
mondtuk, hogy valami új utat szeretnénk keresni, és mi ezzel az emberrel szeretnénk 
dolgozni, és hogy az egész történet valójában olyan, mintha egy mesebeli történet 
lenne. Évfolyamtársunk, Greiner Éva édesapja győri volt, és meghívtuk, hogy 
Győrben épül egy színház, és azt mondtuk, hogy mi együtt szeretnénk maradni, a mi 
évfolyamunk együtt szeretne maradni, és szeretnénk egy választott vezetőt. Ez 1977-
ben volt. 

Eljöttünk Győrbe, és tulajdonképpen olyan hit és akarat volt bennünk, hogy 
mindenkit meggyőztünk, bár megmondom őszintén, hogy az akkori kulturális 
miniszter, Pozsgay Imre maximálisan támogatta az elképzelésünket, de az akkori 
táncszövetség főtitkárának az akkori szakvéleménye az volt, hogy Győrben nincs 
szükség balettegyüttesre, ez egy elvetélt ötlet, hiszen Győr egy ipari város, a 
táncművészetnek nincsenek hagyományai. Markó Iván egy kitűnő táncművész, de 
semmi garancia nincs rá, hogy ő mint alkotó egyáltalán mit tud csinálni, ezeknek a 
gyerekeknek még a tojáshéj ott van a helyén, tehát maradjanak ott, ahol a helyük van, 
és a Táncművészek Szövetsége nem támogatta a Győri Balett létrejöttét.  

Hál’ istennek nem így történt. Titokban 1979 márciusában aláírtuk a Negro 
presszóban az Andrássy úton a szerződést, amiért majdnem fegyelmit kaptunk, és 
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1979 novemberében a halottak napján megszületett a Győri Balett. Ez egyfajta üzenet 
is volt. Semmi mást nem akartunk tulajdonképpen választott vezetőnkkel, mint 
megváltani a világot, és hihetetlen volt az a szeretet, ami felénk áradt a város 
polgáraitól: sétáltunk az utcán, megszólítottak, drukkoltak nekünk, és elkezdődött egy 
hihetetlen sikersorozat. 1980-ban már Milánóban léptünk fel, majd elkezdődött egy 
fantasztikus út, kitörtünk a falak közül, sportcsarnokban léptünk fel, szabadtéren, és 
óriási szeretet vett bennünket körül, amiért nagyon sokat kellett harcolni, és a mai 
napig sokat kell harcolni, mert mint ahogy szoktam volt mondani: a sikernél 
mulandóbb dolog nincs, mert ma este majd Budapesten a Művészetek Palotájában 
összemegy a függöny, és holnapután újra meg kell harcolni azért, hogy sikeresek 
legyenek.  

1991-ben Markó Iván távozott a társulattól, és a távozásával együtt letiltotta a 
repertoárunkat. Tehát 1991 márciusában nulláról indultunk. Én erről a történetről, 
Iván távozásáról akkor, amikor felhívott a Szabad Európa Rádió riportere, és 
megkért, hogy mondjam el, mi történt, miért távozott Iván, azt mondtam, hogy a 
családi titkokat soha nem fogjuk elárulni, és ehhez a mai napig tartom magam, mert 
mi csak a szépre emlékezünk, mert van múltunk, és van, amire büszkék lehetünk, és 
ez egy nagyon-nagyon fontos és fantasztikus együttdolgozás volt, és rengeteg 
embernek szereztünk hazánkban és természetesen a határon túl is rengeteg élményt.  

1991-ben, amikor Iván távozott, bementem a henteshez, és azt mondta nekem 
a hentes: hogy tudok segíteni nektek? Fantasztikus dolog, hogy a boltban, az utcán, 
iskolaigazgatók, tanárok, mindenki drukkolt nekünk, hogy hogy lehet a padlóról 
felállni és újraépítkezni. Az első előadásunk 1991-ben nem más volt, mint az akkori 
Népstadionban őszentsége, a pápa tiszteletére készített Szent Margit legenda, ami 
már az új korszakunk, tehát már az Iván utáni korszakunk első előadása volt a 
püspöki kar felkérésére. Megkeresett a püspöki kar titkára, azt mondta - megbízott 
igazgató voltam még -, hogy fel szeretnének kérni, hogy tartsunk őszentsége, a pápa 
tiszteletére a Népstadionban egy előadást. Ivánnal szerették volna megvalósítani; 
elvállaljuk-e? Természetes, mondtam, természetes. A mai fejemmel azt mondom, 
hogy Jézus Máriám, hogy tudtam akkor ezt mondani, de annyira hittünk egymásban, 
és annyira hittünk abban, hogy az újrakezdés sikeres lesz. Egy kérésünk volt: volt egy 
nagyon régi hagyományunk, 1979 óta mindig beálltunk egy körbe, és fogtuk egymás 
kezét, hogy energiát adjunk egymásnak. Ez egyfajta szertartás volt, és azt képzeltük el, 
hogy amikor a fiatalokkal találkozik Őszentsége, a pápa, akkor lejön hozzánk, 
megfogja a gyerekek kezét, és tulajdonképpen 50 ezer ember együtt fogja egymás 
kezét. Azt mondták nekem, hogy ez lehetetlen; hogy jöhetne le Őszentsége, a pápa? 
Hát lejött. Elképesztő, hogy… Erre szoktam azt mondani, hogy amit az ember nem 
akar tiszta szívvel… Nincs lehetetlen, csak tehetetlen.  

Nem akarok nagyon hosszasan a múltról beszélni, mert sokkal fontosabb 
számunkra a jelen és természetesen a jövő. Nagyon-nagyon boldog és büszke vagyok 
a társulatra. Magyarország, hazánk második nemzeti minősítésű együttese, az új 
előadó-művészeti törvénynek megfelelve, ami elég sok feladatot ró számunkra, de 
nagyon boldogok vagyunk, hogy önálló intézményként nemzeti minősítéssel 
szolgáljuk a magyar kultúrát, és van egy olyan fantasztikus stáb - 52 tagja van a Győri 
Balett társulatának, 30 művész, közalkalmazott művész, valamint a technikai bázis és 
a menedzsment -, akikre nagyon-nagyon büszke vagyok. Mert azt szoktam mondani, 
hogy mi egy hajóban evezünk, én vagyok a hajóban a dobos, akinek a ritmust kell ütni 
ahhoz, hogy ez a hajó mindig megfelelő tempóval tudjon haladni, mindig egy kicsit 
gyorsítani kell, és mindig a tempót egy kicsit fokozni kell.  
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Az együttes repertoárja nagyon sokszínű. A társulat művészi bázisa, tehát a 
technikai bázisa a klasszikus balett, de mégis minket kortárs balettként tartanak 
számon. Nagyon nagy a konkurens harc természetesen Európában és a világban. Én 
nagyon fontosnak tartom azt, hogy a Győri Balett társulata mindig, mindenkor 
nemzetközi mércével kellett hogy megmérettessen, és ennek eredménye az, hogy ha 
csak erre az évre gondolok, és nem tekintek vissza az elmúlt 35 évre, januártól a 
társulat kereskedelmi alapon történő meghívásnak tett eleget: Ausztriában, Svájcban, 
Németországban, Dániában léptünk fel, Olaszországban, holnapután Nagyváradra 
utazunk, és hála Istennek, ebben az évben is több turnét tart az együttes. 

A darabjainkról nagyon röviden csak annyit, hogy múlt héten mutattuk be, egy 
nagyon érdekes kezdeményezése volt Velekei Lászlónak, három évvel ezelőtt 
elkezdtük a Fiatalok a fiatalokért-programot. Óriási a felelősségünk, tehát az, hogy a 
fiatalokat megszólítsuk, a fiatalokat behozzuk a színházba; ahogy igazgatókollégám, 
barátom, Péter is mondta, nagyon sokat kell tennünk azért, hogy értő, érzékeny 
embereket tudjunk nevelni. Nekünk van egy nagyon nagy vágyunk, és ebben önök 
nagyon tudnának segíteni, és nagyon kérem, hogy segítsenek: az, hogy minden 
magyar gyerek egy évben egyszer, pláne olyan területeken, ahol nincs színház, el 
tudjon jutni, legalább egyszer egy évben színházba. Nagyon fontos az az élmény, amit 
kapnak kisgyerekkorban, és ez a program indított el bennünket - először három évvel 
ezelőtt - ebbe az irányba. Kifejezetten középiskolásoknak szánt a Tóth Ilona emlékére 
’56, melynek koreográfusa Velekei László volt, és az előadás után nagyon nagy 
élményt és nagyon furcsa hangulatot teremtett a gyerekeknél - az előadás után 
beszéltünk Tóth Ilonáról, illetve ’56-ról, és megnyíltak a gyerekek.  

Ezt követte a Forgószél, Óz története, ami a kisiskolásokat, tehát az általános 
iskolásokat szólította meg. A Forgószél majdnem végigsöpört az egész országon, 
hiszen Budapesten is, Veszprémben is gyerekeknek játszottunk. Ezt követte a 
városunk történelme, a Vaskakas című előadás, és múlt héten mutattunk be szintén 
középiskolásoknak egy szigorúan 14 éves karikával megjelölt előadást „Ne bánts!” 
címmel. Ennek a témája a családon belüli erőszak. Pszichológussal, a Szent Civil 
Alapítvánnyal együttműködve erről a témáról készült egy darab, és mindenkinek 
ajánlom a figyelmébe, mert akik ezt az előadást látták, úgy gondolom, másképp 
fognak gondolkozni középiskolásként is és felnőttként is.  

Tehát valójában nincs semmi más szerepünk tulajdonképpen a közönség, a 
fenntartónk és természetesen a színházat szerető nézők felől, mint az, hogy lepjél 
meg. Tehát mindig azt teszik fel nekünk a nézők, hogy lepjél meg. Mi ezért dolgozunk, 
és természetesen nagyon boldogok és büszkék vagyunk arra, hogy minket szeretnek 
Győrben, és együttműködhetünk olyan kiváló intézményekkel és olyan kollégákkal, 
akikkel együtt tudunk gondolkodni.  

Nagyon szépen köszönöm, egy kicsit hosszúra nyúlt, de ilyenkor mindig az 
érzelmek úrrá lesznek rajtam, és nagyon boldog vagyok, hogy ezt önökkel 
megoszthattam.  

Van egy nagyon fontos feladatom, mert nemcsak mint a Győri Balett igazgatója 
állok itt; meg szeretném ragadni az alkalmat, a képviselő úrral, Robival egyeztettem, 
és megkértem, hogy mint a Táncszövetség társelnöke, a magyar táncművészek 
nevében is beszélhessek önökhöz, hiszen megérdemlik, és nagyon boldog vagyok, 
hogy Győr városa, mint ahogy a képviselő úr is említette, egy befogadó város, nyitott 
város. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy 11. alkalommal lesz most már Győr a tánc 
fővárosa nyáron, a néptánckultúránk, a balett és a kortárs tánc jóformán az összes 
professzionális együttesnek egy befogadó helye, ami valójában az értékek felmutatása, 
ennek a fantasztikus művészeti ágnak, a táncművészetnek az igazi nagy ünnepe.  
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A Magyar Táncművészek Szövetsége elsőként az előadó-művészeti szervezetek 
között, bár mi nem a tollforgatásról vagyunk híresek, de mégis nagyon komolyan 
vettük azt, hogy a jövőről gondoskodnunk kell, ezért elkészítettük a Nemzeti 
Táncprogramot, és nagyon nagy örömmel és büszkeséggel szeretném ezt átadni a 
Táncszövetség elnöke és jómagam nevében az elnök asszonynak és jelképesen a 
Kulturális bizottság tagjainak. (Átadja Dúró Dórának, a bizottság elnökének. - Taps.) 

Most pedig szeretném megkérni önöket, hogy egy rövid filmbejátszást 
nézzenek meg a XI. Magyar Táncfesztiválról, és várjuk szeretettel önöket Győrben, a 
Győri Nemzeti Színházban, a Győri Balett otthonában és a Magyar Táncfesztiválra. 
Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. (Taps.)  

(A jelenlévők megtekintenek egy rövid filmet a Táncfesztiválról.) 

Dr. Földesi Péter tájékoztatója a Széchenyi István Egyetem 
helyzetéről 

DR. FÖLDESI PÉTER, a Széchenyi István Egyetem rektora (Előadását 
számítógépes prezentáció kíséri.): Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök Asszony! Nagy 
szeretettel köszöntöm önöket itt Győrben. Én Földesi Péter vagyok, a győri Széchenyi 
István Egyetem rektora.  

Stílusosan egy napirend előtti megjegyzéssel kezdeném. Igazgató úr említette, 
hogy olyan ravasz volt, hogy átjött már és próbált jegyeket árulni az egyetemistáknak, 
viszonylag kevés sikerrel. Az a helyzet, hogy nálad vannak ravaszabbak is, mert a 
Fűke Géza átjött - ő a Győri Zenekar igazgatója -, árusított jegyet, és az előadást is 
odahozta, tehát ott volt az aulánkban a múltkor az éjféli koncert, és annyival is 
könnyebb volt a helyzet, hogy farmernadrágos koncert volt, a zenekar tagjai is 
civilben voltak. Annyi volt a nehézség, hogy széket se hoztunk, úgyhogy a földön 
kellett ülni, az én koromban egy polifoamon kicsit nehezebben bírtam, de a fiatalok 
nagyon élvezték. És még továbbmegyek, ott a Szabó Feri - Győr Symphonic Band -, 
aki meg jegyet se árusít, mert a saját hangversenytermünkben a saját zenekarunk 
ingyen adja a koncerteket, aztán ott van még a két sportcsarnok, meg a víz, meg 
minden, és időnként még tanulni is kell ezeknek a gyerekeknek, szóval megértem, 
hogy nagyon nagy a konkurenciaharc. Ennyit napirend előtti felszólalásként, és ezzel 
egy csomó mindent elmondtam már rólunk.  

A Széchenyi István Egyetemről néhány számot. Tudom, hogy nem nagyon 
látszik hátulról, de hogy körülbelül elképzelés legyen arról, hogy mekkorák vagyunk 
mi. Látszólag kicsik. A campus nagyon kicsi - most azt, hogy 101 724 négyzetméter, én 
nem néztem meg, de körülbelül ennyi, körül lehet sétálni -, ennek ellenére 63 
különböző szak van benne. A történelmi hagyományok miatt, illetve a 
régióigényekből adódóan elsődleges a műszaki-informatikai szak, ez a hallgatóknak 
körülbelül az 50 százalékát adja, illetve az oktató-kutató gárdának is körülbelül az 50 
százalékát, de van jogi, igazgatási, gazdasági, pedagógiai, egészségügyi, szociális és 
zeneművészeti, hogy miért pont ezek, erről most hosszasan tudnék beszélni, nem 
teszem, hiszen a bizottságnak még számos napirendi pontja van, többek között az 
ebéd és az Audi-gyár látogatása, ami szintén nagyon izgalmas. 

Ami fontos, hogy 22-féle sportolási, kulturális és szórakozási lehetőség van, mi 
érezzük, hogy a hallgatóink egy kicsikét talán ellustultak, nincs kedvük átjönni a 
hídon, mert megvan minden ott a campuson. A várossal is egyeztettünk többször, és 
remélhetőleg, ha majd ez a Dunakapu téri dolog beindul, és itt egy fesztivállüktetés 
lesz, akkor valahogy megpróbáljuk átcsábítani a hallgatóinkat, hogy egy kicsikét 
jöjjenek át, vegyüljünk a városlakókkal, hozzátéve, hogy a mi egyetemünk egy nyitott 
egyetem, tehát nincsenek kerítései, nincsen portás, gyakorlatilag próbálunk egy olyan 
felsőoktatási modellt kitalálni, amiben valamilyen társadalmi-gazdasági szövetbe 
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beleágyazunk egy felsőoktatási intézményt, és igazából nem kell azt pontosan 
megmondani, hogy ez még egyetem vagy már nem, vagy hol kezdődik az ipar, vagy 
hol kezdődik a civil szféra, hanem ezek itt együtt, közösen tudnak dolgozni.  

Ami ilyenkor mindig obligát dolog, hogy hol a pénz, és mi a helyzet a 
finanszírozással, amikor a felsőoktatási témák előkerülnek. Ami itt látszik - már 
akinek nagyon jó a szeme, onnan hátulról valószínűleg nem -, hogy három oszlopot 
tettünk föl, a költségvetési főösszeg, a fenntartatói támogatás és a hallgatói létszám. A 
2010-es évhez viszonyítva a fenntartói támogatás 2010-ben 3,2 milliárd forint volt, ez 
2014-ben 2,4 milliárd forint, miközben a hallgatói létszám a 2010-es bázishoz képest 
6 százalékkal nőtt. Itt az a kérdés, hogy hogy a bánatban lehet megoldani, hogy 
mégiscsak megy valahogy. Úgy, hogy a költségvetési főösszegünk, ami a fenntartói 
támogatás mellett további forrásbevonásokról szól, a 2010-es 6,6 milliárdhoz képest 
kicsit változó, de általában 6-8 milliárd körül van, 2014-ben is 8,2 milliárd, ami azt 
jelenti, hogy a felsőoktatási koncepció, illetve a felsőoktatási stratégia, ami tavaly 
került végül is nagyjából konszenzussal elfogadásra, megfogalmazta, hogy az 
egyetemek, főiskolák költségvetésének körülbelül 50 százaléka fenntartói támogatás, 
és a maradékot részint a költségtérítésekből, részint támogatásokból, projektekből, 
különböző operatív programokból, vállalati árbevételekből kell teljesíteni. Ez nálunk 
már 2010-ben is így volt, hiszen, ha megnézzük, 2010-ben a költségvetési 
főösszegünk 6,6 milliárd, fenntartói támogatás 3,2 milliárd, tehát bennünket ez 
nagyon komoly meglepetésként nem ért, úgyhogy mi tesszük a dolgunkat, ahogy 
eddig is tettük.  

A szerkezetről nagyon röviden. Korábban egy viszonylag nagy, monolitikus 
műszaki-tudományi kar volt annak minden előnyével, a szinergiákkal, de aztán most 
már ez annyira kinőtte magát, hogy tavaly év végén volt egy szerkezeti átalakítás, és a 
műszaki területet három műszaki kar fedi le. Az egyik az Audi Hungaria 
járműmérnöki kar, ez nem meglepő, hiszen a győri régióban a járműmérnökség - nem 
tudom, hogy blaszfémia-e, de - nagyjából a Győri Balettel kezd most már vetekedni az 
országos hír tekintetében, ami azt jelenti, hogy a beiskolázási adatok azt mutatják, 
hogy alapvetően a mi egyetemünkön vannak olyan képzések, amelyekre Győrből 
hozzuk a legtöbb hallgatót, van, ahova a megyéből, van, amelyre a régióból, tehát a 
Balatontól északra lévő területekről, és van, ahova az egész országból; kettő ilyen van, 
az egyik nem meglepő módon a járműmérnökség, a másik a zeneművészeti képzés, 
aminek meg egyszerűen az az oka, hogy a zeneművészeti képzésben a hallgatók nem 
intézményt választanak, hanem tanárt és mestert, és ha az a mester itt van, akkor 
bárhonnan a világból ide fog érkezni a hallgató hozzánk. Tehát az Audi Hungaria 
járműmérnöki kar, gépészmérnöki, informatikai, villamosmérnöki kar, építész, építő- 
és közlekedésmérnöki kar - ezek a hagyományos műszaki területek. 

A következő dián majd látjuk, hogy honnan indultunk és hol tartunk. A 
gazdaságtudományi terület, az állam- és jogtudományi terület, az egészségtudományi 
és szociális képzési terület, illetve a Varga Tibor Zeneművészeti Intézet, és ennek 
megfelelően a tudományos szinten a doktori iskolák, illetve a kutatószervezetek.  

Egy picit a történelemről. Az ország második legfiatalabb egyeteme vagyunk. 
Valamikor a 70-es évek elején egy zöldmezős beruházással indult akkor még a 
Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola, és egy nagyon gyors, de szerves 
fejlődésen keresztül jutottunk el odáig, hogy először a szakfőiskolából műszaki 
főiskola lett, aztán már csak főiskola olyan értelemben, hogy a műszaki terület mellett 
megjelentek további tudományterületek, majd valamikor 2002-ben - a dátumok nem 
látszanak - lett Széchenyi István Egyetem, vagyis még nem vagyunk nagykorúak, de 
az látszik, és ez a ábra nemcsak egy szimbólum, hanem mutatja a exponenciális 
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fejlődést, hogy mind költségvetési összegben, mint hallgatói létszámban, mint oktatói 
létszámban, mind tudományos teljesítményben valami hasonló fejlődési ívet tudunk 
fölmutatni.  

Jelen pillanatban körülbelül 12 ezer hallgatónk van, ez nagyon sok mindentől 
függ, ősszel kicsit több, tavasszal kicsit kevesebb, attól függ, hogy mondjuk, egy 
méltányossági kérelmet, ha a rektor éppen megad valakinek, akkor az megmarad, ha 
nem, akkor nem. De nagyjából 12 ezer hallgatónk van, aminek körülbelül a fele 
nappali, másik fele levelező, táv- és egyéb más munkarendben, illetve, ahogy 
említettem a hallgatók megosztását, körülbelül a fele műszaki vagy műszaki és 
informatikai területen van.  

Ami az önök bizottságát talán jobban érdekli azonkívül, hogy egy felsőoktatási 
intézmény az alapfolyamatait tekintve arra hivatott, hogy az érettségizett diákok 
hozzánk eljönnek, és mi megpróbálunk nekik abban segíteni, hogy értelmes és 
hasznos tagjaivá váljanak a saját szakmájuknak, a társadalomnak és az egész 
közösségnek, ezenkívül rengeteg más feladatunk is van.  

Mi ezt régebben úgy fogalmaztuk meg, hogy társadalmi felelősségvállalás; azért 
mondom, hogy régebben, mert most már úgy hívjuk, hogy társadalmi és gazdasági 
felelősségvállalás, hiszen bármilyen szép elvek mentén próbálunk a társadalomban 
segédkezet nyújtani bárkinek is, ha a gazdasági felelősség ezt nem teszi lehetővé, ha 
nincsenek meg a pénzügyi források. Mert azt is meghirdettük, hogy egy egyetemnek, a 
mi egyetemünknek az is a feladata, hogy a régió gazdasági fejlődéséhez hozzájáruljon, 
konkrétan olyan indikátorokat tűztünk ki magunk elé, hogy hogyan tudjuk a térség 
GDP-jének a növekedését támogatni, hogyan tudunk részt venni a munkahelyteremtő 
programokban, hogyan tudunk a munkanélküliség ellen valami módon küzdeni. De 
általában az az elvárás saját magunkkal szemben, és az a hitünk, hogy egy 
felsőoktatási intézménynek be kell ágyazódnia a társadalom és a gazdaság szövetébe, 
mert ha ez a beágyazódás nincs meg, akkor ebből nem lesz fejlődés. Nem lehet 
elszigetelten és nem lehet kerítéseket állítva együttműködni.  

Van egy régi mondás, hogy „a jövő Győrben épül”, és ezt közösen építjük. 
Mindig hozzá szoktuk magunkban tenni, hogy persze, Győrben épül, de nem saját 
magától, ezt valakinek építeni kell, közösen építjük. A térség gazdasága, a város és az 
egyetem minden kérdésben egyeztet, a lehető legkisebb kérdésekben is; ez időnként 
fárasztó, időnként időigényes, de úgy érezzük, hogy megéri, mert minden 
programunk siker. Egyet hadd emeljek ki ebből, ami pont ezen az ábrán nincs rajta.  

A győri életpályamodellről: azt mondtuk, hogy onnantól kezdve, hogy 
megszületik valaki Győrben, részint orientáljuk arra, hogy ha Győr, akkor közlekedés, 
járműipar. Már az óvodában például egy interaktív központban, a Mobilis Interaktív 
Kiállítási Központban, ez egy csuda kis palota, tehát az óvodától kezdve mutassuk 
meg nekik, hogy mi az a hátsó híd, tehát nem az, hogy kinézek az ablakon, ott hátul 
áll egy híd, és az a hátsó híd, hanem a hátsó híd egy autóalkatrész, és akkor ő ezt már 
tudja. Mutassuk meg neki, hogy milyen életpályát tud itt Győrben végigfutni, 
mutassuk meg, hogy a városban jó élni, hogy itt van kultúra, sport, és mindenféle 
lehetőség a rendelkezésére áll, hogy itt megbecsült tagja lesz ennek a közösségnek, 
hogy járjon ide egyetemre, aztán akár el is mehet külföldre, de utána jöjjön vissza, és 
hozza haza a szaktudását. Tehát ez egy olyan életpályamodell, ami csak közösen tud 
Győr városával, a nagy ipari partnerekkel együtt működni. 

Még egyet hadd emeljek ki: a Nyugdíjasegyetemet. Az igazgató úr is említette, 
hogy a közönségnek egy nagy része a nyugdíjas. Igen, aktív nyugdíjasok vannak ebben 
a városban. Elindítottunk jó pár évvel ezelőtt, most már nem is tudom, mikor, nagyon 
sok évvel ezelőtt egy nyugdíjasegyetemet, ami azt jelenti, hogy havonta egyszer egy 
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előadást tartunk azokból az izgalmas témákból, amelyeket a kutatóink visznek, meg 
ami látványos, ezt elindítottuk annak idején. Jelen pillanatban ott tartunk, hogy 
regisztrálni kell, és van formális leckekönyvük is, jelen pillanatban 1200 állandó 
hallgatója van ennek a nyugdíjasegyetemnek. A nagy egyetemi sportcsarnokot kell 
berendezni az előadásokra. Ez egy társadalmi eseménnyé vált, hogy valaki eljön a 
győri egyetemre, és valamilyen előadást meghallgat. Imádják ezek az emberek ezt, ez 
egy program, utána kávéznak, előtte fodrászhoz mennek, és viszik persze a jó 
hírünket, hogy micsoda jó dolgok és aranyos emberek vannak a mi egyetemünkön.  

Rengeteg jövőbeli tervünk van, de ezekre most nem fogok kitérni, mert a 
képviselő úr arra kért, hogy egy kiemelt témával foglalkozzak, az úgynevezett duális 
képzéssel, és erre szeretnék most egy pár percet szánni. 

Az természetes, hogy nemzetközi nyitás, az iparral való együttműködés, a 
társadalommal való együttműködés, más intézményekkel való együttműködés 
szerepel a terveinkben. Ebből egy mondatot hadd mondjak: a felsőoktatási 
intézmények közötti együttműködést nagyon-nagyon fontosnak tartjuk. Bizonyos 
értelemben persze verseny van a felsőoktatási intézmények között, hiszen amelyik 
gépészmérnök hallgató hozzám jelentkezik, az nem jelentkezik Miskolcra, és aki 
Miskolcra jelentkezik, az nem jelentkezik hozzám - ez igaz. De ugyanakkor azt a 
tudást, azt a tudásbázist, ami ebben az országban van, ha nem tesszük össze, és nem 
közösen lépünk fel, akkor az ország versenyhátrányba fog kerülni. Ezt felismerve van 
egy olyan kezdeményezés, és ennek a konzorciumvezetője vagyok, hogy járműipari 
egyetemi együttműködés, amely alapján iparvállalatok és a járműiparban érdekelt 
egyetemek egy szövetséget kötnek, és ebben azt vállaljuk, hogy közös kutatásokat 
viszünk, és megosztjuk egymással a tudást, a know-how-t. Mert azt szoktam 
mondani, hogy nekem meg nekünk, a Széchenyi István Egyetemnek, nem a magyar 
egyetemekkel kell elsősorban versenyezni, hanem a pozsonyi, a bécsi, a maribori, a 
brassói, a krakkói egyetemekkel, ezt pedig úgy tudjuk megtenni, ha itthon mi 
egyetemi szövetségeket kötünk, ami nem feltétlenül intézményi integráció, hanem 
valami szellemi közösség, valami hálózatos együttműködés. Hiszen pontosan a 
különböző kutatási feladatok esetében más és más lesz a szövetségnek az összetétele 
és a célja. Ezt szerettem volna kiemelni, mert ebben, azt gondolom, mi egy kicsikét 
másképp gondolkodunk, mint a többi felsőoktatási intézmény.  

Mi ezt a XXI. századi egyetemi modellt hagymahéjmodellnek hívjuk: középen 
van a nagyon egyetem, a rektori hivatal, ez a „nagyon egyetem”, aztán kicsit kijjebb 
megyek, az oktatótermekbe, az már nem teljesen egyetem, mert ott vannak az iparból 
szakemberek, meghívott óraadók, vannak más egyetemről meghívott emberek, 
vannak külföldi vendégprofesszorok. Megyek tovább, ott vannak a laborok. Már 
vannak közös laborjaink például az Audi Hungáriával, az mondjuk fele-fele alapon az 
övé, fele-fele alapon a miénk, de egyébként pénzileg is, tehát mondjuk a legújabb 
labor a járműfejlesztési tanszék laborja, az infrastruktúrát, a hátterét - víz, villany, 
világítás, szerver - mi építettük ki, az összes berendezést pedig az Audi Hungária 
hozta, és közösen üzemeltetjük.  

Tehát ez egy nyitott, kisugárzó egyetem, amit mi elképzelünk, és ennek a része 
lehet a duális képzés, ami most nagy lendületet kapott, és úgy tűnik, mintha az elmúlt 
egy vagy másfél évben indult volna el, de majd mindjárt megmutatom önöknek, hogy 
azért ennek több évtizedes hagyománya van ebben az országban.  

A duális képzésről csak azért kettő dia az elejére, hogy körülbelül képben 
legyünk, hogy mi ez az egész. Az egyik diát dr. Háry András bocsátotta a 
rendelkezésünkre, a miniszteri biztosa ennek a duális képzésnek, a másik két diát 
pedig Palkovics államtitkár úrnak az anyagából vettem át. Tulajdonképpen arról van 
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szó , hogy a kritikák nagy része, ami az egyetemi-főiskolai képzéssel kapcsolatos, azt 
mondja, hogy adunk valamiféle tudást, valamiféle diplomát, ezzel a fiatal kimegy a 
munkaerőpiacra, és nagyon-nagyon nehezen tud beilleszkedni a valós termelési 
folyamatokba, mert a gyakorlati ismeretei - a csapatmunka, a teammunka, a 
projektmunka, általában a vállalati közeghez való viszonyulása - nem megfelelők, 
tehát csináljunk valami olyasmit, hogy amikor ő megkapja a diplomáját, akkor 
azonnal úgymond hadra fogható legyen, kész mérnök, közgazdász, jogász, bármi. 
Azért említem ma a mérnököt, közgazdászt és jogászt is, mert éppen mi pár hónappal 
ezelőtt írtunk alá a Győri Törvényszékkel egy olyan együttműködési megállapodást, 
hogy a jogász szakon tanuló hallgatóink ott gyakorlatorientált képzésben, kihelyezett 
területen fognak tanulni.  

Amikor azt mondjuk, hogy duális képzés, mi jobban szeretjük inkább azt 
mondani, hogy gyakorlatorientált képzés, mert a duális képzés bizonyos értelemben 
egy foglalt terminus technikus. Ez a duális képzés - majd a következő dián talán 
jobban látszik, ez egy jól összefogott táblázat - arról szól, a jobb szélén látjuk a 
hagyományos képzést, hogy beiratkozik a hallgató valamikor az első évben, végigjár 
5-6-7-8, bármennyi félévet, utána kimegy az iskola falain kívül, kap egy diplomát, és 
ezzel próbál szerencsét, mint a népmesében, hogy majd valamit talál vagy nem talál.  

Azt mondják, hogy de próbáljuk valahogy belecsempészni az ipari gyakorlatot 
is. Ennek nagyon sokféle modellje van, és nemcsak nálunk. A duális képzés területén 
a legeklatánsabb példa Németország, ahonnan ez a dolog elindult, de ott is különböző 
modelljei vannak ennek a duális képzésnek. Amikor ez az egész duális képzés elindult, 
mint bocsánat, divathullám, tavaly januárban én fogtam magam, elzarándokoltam 
Baden-Württembergbe, a mosbachi duális főiskolára, és ott megnéztem, hogy ők ott 
mit csináltak, ott beszélgettem a rektor úrral, egy nagyon fiatal, agilis kollega volt, ő 
kérdezte, hogy miért jövök, mondtam, hogy mi otthon csináljuk a duális képzést, hogy 
ez jó lesz. Mondta, hogy ez tényleg nagyon jó, hiszen ő a duális főiskola rektora, 
persze, hogy jó, mondta, hogy nekik 30 évbe telt, amíg ezt kialakították. Mondtam, 
hogy rektor úr, nekünk 30 hónapunk van rá, mi nem érünk rá 30 évet ezzel vacakolni. 
Mondta, hogy nehéz lesz, de azt is ígérte, hogy segít, úgyhogy meg is hívtuk, itt volt 
nálunk párszor, és most is jön majd valamikor az év folyamán. Azt mondtuk neki, 
hogy nekünk erre nincs 30 évünk, hogy elkezdjük nulláról, nézzük meg a 
tapasztalatokat, hogy Németországban mit rontottak el, azt mi megígértük, hogy nem 
fogjuk elrontani, és nekiálltunk. 

A lényeg az, hogy két különböző modell van, és ezt látják középen és a bal 
szélen. A különbség a kettő között az, hogy az egyik egy ilyen fésűfogszerű modell, 
ami azt mondja, hogy a hallgató megérkezik a képzésbe, valamennyi elméleti képzés 
után, ebben a modellben 12 hét elméleti képzés után kimegy 12 hétre az iparba, aztán 
visszajön 12 hétre hozzánk, kimegy 12 hétre az iparba, és így egymásra épülve telik el 
az ő munkaideje. Ezzel egy csomó tennivaló van még, mert a jelen pillanatban 
érvényes felsőoktatási törvény, illetve a jelen pillanatban érvényes magyar 
akkreditációs bizottsági akkreditációk alapján ezt nem egyszerű megszervezni. És van 
a másikfajta modell, amikor az van, hogy bent tölt az egyetemen négy félévet, utána 
egy egész félévre kimegy az iparba, aztán visszajön, akkor esetleg kimegy még egy fél 
évre az iparba, és visszajön. Hangsúlyozom, hogy mind a kettő duális képzési modell 
a hagyományos értelemben, a németországi modell értelmében is.  

Jelen pillanatban, ami az érdeklődés előterében áll, ez a középső modell, ez a 
fésűfogszerű modell. Ez azért is van, mert ennek a pilotprojektjét a Kecskeméti 
Főiskolán indították el a Mercedes, a Knorr és pár más cég részvételével, és igen jók a 
tapasztalatok, bár mi erre azt szoktuk mondani, hogy a pilotprojekt tapasztalata nem 
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egy reprezentatív minta, nyilván oda a legtehetségesebb, a legelszántabb hallgatók 
jöttek, arra mindenki odafigyel, azért azt mondjuk, statisztikailag nem lehet 
reprezentatív mintavételnek venni, de mindenesetre örülünk neki, hogy ez a program 
népszerű. Zárójelben jegyzem meg, hogy a most meghirdetett duális képzésekre is 
nagyon nagy a túljelentkezés, még talán 30-40 évvel ezelőtt voltak utoljára ilyen 
túljelentkezések. 

Miért mondom azt, hogy mi azért a győri egyetemen ezt a duális képzést már 
nagyon régóta csináljuk? 1996-ban, még a hőskorban, amikor az Unió még nem 
ezeket az okokat meg mindenféléket hozta, voltak a PHARE-projektek, és annak a 
keretében indult egy practing program, aminek az volt a célja, hogy gyakorlatorientált 
mérnökképzést csináljunk, és ez a practing program pont annak a bal szélső 
modellnek a megvalósítása volt. Tehát a hallgató bejön, négy félévet itt van, közben 
megkötjük a szerződést a partnervállalattal, utána ő egy félévet kint tölt, akkor kvázi 
levelezőként vagy távoktatás formájában folytatja a tanulmányait, utána egy félévre 
visszajön, utána megint kimegy félévre, vagy két félévet itt, egyet kint, tehát ezt lehet 
variálni. Az a helyzet, hogy ezeknek a programoknak az utóélete időnként csúfos, 
tehát ameddig van finanszírozás, addig megy, utána aztán nem szokott belőle semmi 
se lenni. Ez nem egy ilyen program. 1996 óta folyamatosan megy. A számok most 
pont jól jönnek ki, mert körülbelül két évtized alatt körülbelül kétszáz különböző ipari 
partnerrel körülbelül kettőezer hallgató végzett ebben a programban. Ez egy nagyon 
népszerű program, nagyon eredményes program.  

Általában is elmondható, hogy jelen pillanatban az egyetemen a műszaki 
hallgatók 50 százalékának, amikor jön a záróvizsgára, már van állása, tehát ő úgy jön 
be záróvizsgázni, hogy ott van a zsebében a szerződés. Ezekben az esetekben, akik 
viszont a practingben részt vesznek, gyakorlatilag 100 százalékban, mert megint az 
elszántabbak választják ezt a dolgot, hiszen van egy olyan félév vagy két félév az 
életükben, amikor részint a munkahelyen kell teljesíteni, egy csomó dolgot ott meg 
kell tanulni, mellette közben a tanulmányi kötelezettségeknek is eleget kell tenni. 
Tehát ezek kiváló és elkötelezett hallgatók gyakorlatilag úgy jönnek záróvizsgázni, 
hogy megvan a karrierjük első valamilyen része. Itt alatta vannak a számok, külföldi 
partnerek is bekapcsolódtak ebbe.  

Ami az érdekesség még - és ezzel zárnám itt az egészet, hogy a program 
nemcsak a műszaki területen sikeres, pár héttel ezelőtt voltak itt Szombathelyről az 
LUK képviselői, és aláírtunk egy olyan szerződést, amiben azt kérték és mi azt ígértük, 
hogy nemcsak a műszaki területen, hanem közgazdászhallgatókat is tudunk ilyen 
programban küldeni, és akkor nem állunk meg, mert említettem a Győri 
Törvényszékkel az együttműködést, tehát oda is ki tudunk tenni hallgatókat.  

Záró gondolatként még csak annyit a duális képzésről, hogy jó, hasznos, de van 
benne egy csomó feladatunk még. Itt egyeztetni kell a tanterveket, az akkreditációs 
követelményeket, a partnerintézményeket, és itt a partnerintézmény egy ipar, vállalat, 
azokkal kapcsolatban is minőségi követelményeket meg kell határozni, hiszen azt 
nem kockáztathatjuk, hogy akár egyetlenegy hallgató kollegának is a diplomájáról, 
mondjuk, a legvégén derül ki, hogy értéktelen vagy nem elég jó. Azt szoktuk mondani, 
hogy ők ránk bízzák az életüket, ők hisznek egy intézményben, szavaznak az 
intézményre, odamennek, és azt gondolják, hogy mi mindent megteszünk értük. 
Tehát például egy nagyon komoly és nehéz feladat lesz, hogy ezeket a 
partnerintézményeket, partnervállalatokat darabonként akkreditáljuk. De miért olyan 
nagy baj ez? Nyilván egy nagy nemzetközi cégnél viszonylag egyszerű dolog lesz, az 
Audi Hungarianál ezt, gondolom, öt perc alatt meg lehet tenni. De nem mehet 
mindenki az Audi Hungariához.  
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De mivel az ördög a részletekben lakozik, itt van az a szakadék, amit a 
pilotprojekt és a teljes bevezetés között meg kell valósítani, ugyanis a pilotprojektben 
25 hallgatót akarok egy duális képzésben eltenni, viszonylag hamar találok neki 
helyet. Ha ez nem pilotprojekt, hanem 250 hallgatót kell eltennem, az már sokkal 
bonyolultabb dolog. Nem véletlen - ezt meg kell jegyeznem -, hogy a Budapesti 
Műszaki Egyetem meg is mondta, hogy ő nem tudja ezt vállalni, hiszen olyan hallgatói 
létszámok vannak, hogy ha csak az évfolyam 5 százalékát szeretné ilyen duális képzési 
programban elindítani, nem találnának hozzá gyakorlati helyet.  

Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy fontos és nagyon jó program, de 
rengeteg feladatunk van még ezzel kapcsolatban. Mi állunk elébe, a tapasztalataink 
megvannak, a jó élményeink megvannak, a visszajelzések jók. Dolgozunk rajta, és 
majd meglátjuk, hogy mi fog belőle kisülni.  

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök Asszony! Köszönöm a figyelmüket. (Taps.) 

Blazovicsné Varga Marianna tájékoztatója a KLIK Győri 
Tankerületének tapasztalatairól 

BLAZOVICSNÉ VARGA MARIANNA, a KLIK Győri Tankerületének igazgatója 
(Előadását számítógépes prezentáció kíséri.): Tisztelt Bizottság! Tisztelt meghívott, 
kedves Vendégeink! Én is nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm önöket. 
Blazovicsné Varga Marianna vagyok, a győri megyeközponti tankerület igazgatója. 
Amikor készültem az előadásom összeállítására, nézegettem a meghívót meg a többi 
felkért előadó előadásának a címét, és azon gondolkodtam, hogy hogyan fogom 
megtenni, hogy egy ügyes mondattal valahogy átkapcsoljak az oktatáshoz. Aztán 
eszembe jutott, hogy ez nagyon egyszerű dolog, hiszen a tankerületünk iskoláinak a 
padjaiban ülnek jelenleg még azok a kisiskolások és azok a nagydiákok, akik később 
majd a jövőben remélem, hogy a mi munkánk hozzáadásával is értő színházlátogatók, 
balettelőadás-látogatók lesznek, és a mi iskoláinkban vannak jelenleg a jövő 
szakemberei is, a jövő hallgató is, akik remélhetőleg nagyon nagy számban az 
egyetemre bejutnak, és akik biztosítják Győr nagyon erős gazdasági életének a 
szakember-utánpótlását. 

Mielőtt a tankerületek munkájáról beszélnék, egy nagyon fontos dátumot 
szeretnék megemlíteni: 2013. január 1-je. Mindenki előtt ismert ez a dátum, ekkor 
történt meg a köznevelési intézmények állami fenntartásba vétele, és ekkortól 
számítódik - ekkor én is itt dolgoztam már - a tankerületi munka.  

A tankerületet számokban szeretném majd bemutatni, hogy ne legyek 
unalmas, előtte azonban, azt gondolom, érdemes azt tisztázni, hogy a köznevelés 
feladatait hogyan látják el megyénkben is és országszerte is a tankerületek.  

Két tankerület működik minden megyében, kétféle, két típus: a járási és a 
megyeközponti tankerület. A járási tankerületek végzik az alapfokú intézményeink - 
ez az általános iskolát jelenti, és az alapfokú művészeti oktatást -, valamint jelenleg 
még a gimnáziumok fenntartását. Ez majd változni fog, hiszen a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ működéséről szóló törvény 2014 decemberében 
módosult, és a gimnáziumok irányítását, fenntartói feladatait is megyei szintre 
emelte.  

A megyeközponti tankerület ellátja a székhelye szerinti járási feladatokat, tehát 
ugyanazokat a feladatokat is a járás kistelepüléseit érintően, mint amit az előbb 
elmondtam, ugyanakkor vannak megyei illetékességű feladatai is - ez a szakképzés; 
majd ha már a módosított rendelet szerint működünk, akkor a gimnáziumok 
fenntartása, a megyei szakszolgálati feladatok ellátása. 2015. április 1-jéig a 
pedagógiai szakmai szolgáltatás feladatát is mi láttuk el, és a kollégiumok fenntartói 
feladataiért is mi felelünk. A módosított rendelet szerint a járások munkájának a 
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koordinálása is a megyeközpontok feladata lesz, valamint a funkcionális feladatok 
ellátása. Ez jelenleg még nem így történik, most még a járások is végeznek 
humánpolitikai, humán erőforrással kapcsolatos és humánerő-gazdálkodást érintő 
feladatokat, ez később megyei szinten fog megvalósulni, ugyanúgy, mint a 
gazdálkodás feladata.  

Néhány számot és adatot szeretnék megmutatni a Győri Megyeközponti 
Tankerületet és a hat járási tankerületet érintően. Megyénkben hat járás van, így hat 
járási tankerület végzi ezeket a feladatokat. Láthatóak a számok? (Jelzésre:) Jó, mert 
akkor nem kell elmondani, köszönöm. Talán az egyik legjellemzőbb, hogy mennyi 
tanuló van, és mennyi tanuló munkájáért felel a győri tankerület. Közel 27 ezer a 
tanulóink száma a tanköteles kortól, tehát 6 éves kortól felmenően egészen a kimeneti 
nagyvizsgáig, az érettségiig. Alatta próbáltam megmutatni a járási tankerületek 
számát is, ami talán érdekes lehet, a kontraszt. A megyében a legkisebb 
tankerületünkben 885 fő van. Az intézményeink száma is természetesen ebben az 
arányban több és kevesebb. A győri tankerülethez 75 székhelyintézmény 12 
tagintézménnyel tartozik, és a járásokhoz tartozó intézmények számát látják alatta.  

Nemcsak az intézmények száma és nemcsak a tanulóink száma határozza meg 
a mindennapjainkat, hanem az is nagyon fontos és sokat jelentő szám és adat lehet, 
hogy mennyi munkavállaló munkáltatói feladatait kell a tankerületben elvégezni.  

A megyeközponti tankerületben 3675 közalkalmazottat foglalkoztatunk, ők 
azok, akik a köznevelésben az oktató-nevelő munkát végzik. Közel 3000 pedagógus, a 
többiek a pedagógiai munkát segítők és a technikai dolgozóink. Rajtuk kívül, amit 
nem írtam ide fel, nagyon sok óraadót foglalkoztatunk, különösen a művészeti 
képzéssel foglalkozó iskoláinkban.  

A tankerületben dolgozók száma, tehát akik ezt a feladatot ellátják, 37 fő a 
győri tankerületben, nyilván a feladatok arányában, ahogy önök látják alatta, a járási 
tankerületekben ez a létszám lényegesen kevesebb.  

Mi sem 37-en tudjuk ellátni ezeket a feladatokat, még 17 közalkalmazott 
dolgozik együtt velünk a hivatalban, tehát 56 azoknak a munkatársainknak a száma, 
akik a tankerületi munkát, a fenntartói feladatokat végzik.  

Amit még szeretnék megemlíteni - mert a mindennapjainkat nagyon 
befolyásolja mind tartalmi téren, mind források terén -, az a projektjeinknek a száma. 
A győri tankerületnek 293 projekttel dolgozunk. Ezek között a projektek között 
vannak már lezárt és fenntartási időszakban lévő projektjeink, vannak futó 
projektjeink, vannak újonnan benyújtott projektjeink, ezek közül néhány már fut, és 
van néhány, aminek most kötjük meg a támogatási szerződését. Forrás szempontjából 
ez azért fontos, mert közel 2 milliárd volt az elmúlt 2,5 év alatt a tankerületben az a 
pénzösszeg, ami uniós és hazai projektek kapcsán mozgott a tankerület keretei között. 
Ehhez csak zárójelben jegyezném meg, hogy az elmúlt két évben 12 milliárdos 
költségvetése volt a tankerületnek. Ehhez az intézményrendszerhez ez nem sok, csak 
kimondva.  

Nagyon sokrétűek a feladataink. Amikor én idekerültem, akkor azt gondoltam, 
hogy neveléssel-oktatással kell foglalkozni, itt már van tapasztalatom, és nem is lesz 
ez olyan nehéz. Ehhez képest meg kellett azt tapasztalni, hogy az alapfeladatokon 
kívül, tehát amit a köznevelési törvény számunkra meghatároz, sokkal más 
irányúbbak és sokkal sokrétűbbek a feladataink. El kellett látni - és el kell most is 
látni - működtetési feladatokat; ezt a törvény erejénél fogva végezzük. Vannak 
iskoláink, a 3000 lélekszám alatti településeken lévők, ahol az iskolának az 
üzemeltetési feladatait is a tankerület végzi; a járási tankerületeinkben 18 ilyen iskola 
van. Szerencsésnek mondható a megyeközponti tankerület abban a vonatkozásban, 
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hogy az egyik legnagyobb iskolahálózatot és -rendszert a győri önkormányzattól vette 
át, és nagyon magas színvonalúak és jól szervezettek voltak ezek az iskolák, tehát 
ezzel külön munkánk nem volt, és az üzemeltetést is Győr területén Győr Megyei Jogú 
Város Önkormányzata végzi, szintén nagyon magas színvonalon. Az elmúlt években, 
amióta együtt dolgozunk, nagyon sokat fordítanak a fenntartásukban lévő iskolákra - 
ez nagymértékben könnyíti a mi munkánkat.  

Uniós és hazai projekteket kellett lezárnunk, ahogy említettem, működtetnünk, 
és megfelelni mindenféle ellenőrzésnek. Ezek között most éppen európai bizottsági 
ellenőrzés is van. Eddig még sikerült ezeknek a feltételeknek is mindenütt jól 
megfelelnünk. Iskolabusz-hálózatot is működtetünk, gyermekotthon fenntartását és 
működtetését is végezzük. A munkánk közé tartozik a Győrhöz nagyon közel eső 
vámosszabadi menekülttábor tanköteles tanulói számára az oktatás megszervezése, 
valamint tájházaink is vannak Fertőszéplakon, ezeket is mi működtetjük. 
Múzeumpedagógia keretében projektoktatás megszervezését végezzük itt is.  

Voltak mérföldkövek ezen az úton, amin végigmentünk 2013 januárjától 
napjainkig, ezeket szeretném bemutatni önöknek. Nem tagadom, voltak nehézségek 
ezen az úton, de most már visszatekintve örömmel mondhatom, hogy ezeket a 
problémákat optimista megoldásokkal sikerült megoldani, és sikerült haladnunk. 

Tehát 2012 decemberében történt meg az önkormányzati fenntartású általános 
iskolák és középiskolák átvétele. 2013 februárjáig kötöttük meg a vagyonkezelési és 
ingyenes használatbavételi szerződéseket az önkormányzatokkal, majd 2013. április 
1-jétől újabb intézményeket kaptunk a megyei intézményfenntartó központból. Ekkor 
kerültek hozzánk a tájházak, ekkor került hozzánk a gyermekotthon, ekkor kaptuk 
meg a pedagógiai szakszolgálati intézményt a megyei rehabilitációs szakértői 
bizottsággal együtt, tehát ezeket az intézményeket is integrálnunk kellett a saját 
rendszerünkbe. 2013 április-májusában mindegyik intézményünknek, ennek a 89-
nek - mert akkor még 89 volt -, a szakmai alapdokumentumait is meg kellett 
vizsgálnunk és rendbe kellett tennünk. 

2013. augusztus 1-jén a mezőgazdasági szakközépiskoláinkat a Vidékfejlesztési 
Minisztériumnak adtuk át, majd a változások tovább tartottak. 2015. április 1-jén a 
Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézetet, a pedagógiai szakmai szolgáltatás 
feladatát az Oktatási Hivatal vette át tőlünk. Vannak még változások, amire 
készülünk, és amire várunk, ez 2015. július 1-jén a szakképzés átadása lesz, és a 
gyermekotthonunk is 2015. augusztus 1-jével a Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatósághoz fog kerülni. 

A munkánk során nagyon sok partnerkapcsolatot alakítottunk ki, nem 
soroltam fel, hogy ezek melyek. Az iskolák is és maga a tankerület is több vonalon 
nagyon sok együttműködési szerződéssel rendelkezik. Ezek közül néhányat említek. 
Kapcsolataink vannak a szülői szervezetekkel, az önkormányzatokkal, civil 
szervezetekkel, alapítványokkal, a gazdaság szereplőivel, más iskolákkal. Itt az iskolák 
közé sorolom én a felsőoktatást is. Együttműködési szerződésünk van az egyetemmel 
több területen, például pályairányítás, pályaorientáció témakörben, de ugyanennek a 
konzorciumnak tagjai a gazdaság szereplői, Bosch, Nemak, aztán a megyei 
iparkamara, a Nyugat-magyarországi Egyetemmel is van együttműködésünk 
projektekben, és azt gondolom, hogy lesz is még, hiszen most már, hogy az átállás 
feladatait sikerült valamilyen formában megoldanunk és mederben tartani, lesz majd 
időnk ezekre a feladatokra is, több, mint eddig. Látják, hogy milyen nagy a 
projektrendszerünk, ezt szeretnénk minél inkább - ez a cél és efelé törekszünk - helyi 
szereplőkkel megvalósítani. 
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Voltak problémák és megoldandó feladatok is, nem fért volna rá mind egy 
diára. Ide azokat gyűjtöttem össze, amiket országos szinten is meg kell oldani. 
Küzdünk a szakemberpótlással. Vannak hiányszakok, nemcsak nálunk. Olvasom, 
hallom, hogy máshol is matematika, fizika, kémia, biológia szakos tanárok és a 
gyógypedagógusok körében óriási hiányokat tapasztalnak. Az állami fenntartásban és 
a megyei szinten történő oktatásszervezésben látom azt a nagyon nagy előnyt, hogy 
egyelőre még meg tudtuk oldani kirendelésekkel, munkaerő-átcsoportosításokkal, 
tehát egyelőre még megy, de azt gondolom, ha hamarosan nem érkezik utánpótlás, 
ezeket a hiányszakokat egyre nehezebben fogjuk pótolni.  

Itt Győrben férőhelyhiány is jelentkezett már. Az elmúlt évben háromszáz fővel 
nőtt az iskolások száma. Nem azért, mert többen születtek, hanem ennyien költöztek 
be a városba, ők a betelepülők, akik év közben íratták be hozzánk a gyermekeiket. A 
300 fő, ha meggondolják, egy kistelepülés nyolc évfolyamos iskolája, vagy az gyakran 
még ezt sem éri el. Ebben is partnerünk az önkormányzat, egyelőre tudjuk még 
kezelni ezt a helyzetet is új tantermek kialakításával, de hosszú távon biztos, hogy erre 
is kell egy stratégia, mert azt reméljük, hogy ez így marad, és továbbra is nő az 
iskolások száma.  

A kistelepüléseknél egy ellenkező problémát látunk. A létszám folyamatosan 
csökken, néhol összevont osztályokat kell indítani, ami - mindenütt elmondom - nem 
baj, magam is jártam összevont tantervű osztályokba, és semmilyen hátrány nem 
származott belőle, ezt viszont nagyon nehéz elfogadtatni a szülői körrel. 

Probléma még a beszerzések hatékonysága. Egyelőre a kívántnál lassabban 
haladnak ezek a beszerzések, de ha a KLIK-ben most folyamatban lévő átalakulás 
megtörténik teljes egészében, akkor helyben a megyeközponthoz kerülnek le olyan 
hatáskörök, amik nagyon reméljük, hogy ezeket a problémákat megoldják. 

Az eredményeink felsorolását szeretném azzal kezdeni, hogy úgy gondolom, 
nagyon kiegyensúlyozott és nagyon jó a kapcsolatunk az intézményvezetőkkel. A 
tankerület 87 intézményvezetővel dolgozik együtt, nélkülük nem tudtuk volna ezt az 
óriási munkát és az átállás feladatait megoldani. Nagyon sokszor kellett előremutató 
kompromisszumokat kötnünk, de azt gondolom, hogy a kihívások mindig erősítik a 
fejlődés vonalát; nekünk ebből jutott bőven. A másik, ami nagyon fontos és az 
eredményeink között számolandó, az erős csapatmunka a tankerületben. A 
tankerületünkben a megalakulás óta - ez már több mint két és fél év, mert mi már 
2012 novemberétől dolgozunk - a fluktuáció nagyon alacsony, 8 százalék. Tehát itt 
mind olyan emberek dolgoznak, akik nagyon lojálisak a szervezethez, és én ezt 
nagyon fontosnak tartom.  

Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a 87 intézményünkben ismerjük, tudjuk a 
tanügy-igazgatási referensekkel együtt az intézmények munkáját, tudjuk őket 
szakmailag segíteni. Ami talán az eddigi, sikeresen vett akadályok leküzdésének az 
alapja, az az, hogy megbecsüljük, tiszteljük egymás munkáját. A többi sikerünk, amit 
itt felsoroltam, már a mérföldköveknél is nagyrészt megjelent, ezek az uniós és hazai 
projektjeink működtetése. Ami talán itt még új: száz új projektet adtunk be, száz új 
pályázatot, és ezt mind sikeresnek ítélték, és ezeknek a megvalósítása már 
folyamatban van. Ami nincs, ott a szerződéskötések most kerülnek sorra.  

Itt a projekteknél szeretnék egy kitekintést tenni, mert fontosnak tartom a 
működésünket érintően, hogy a KLIK-ben van négy kiemelt projekt országos szinten, 
ami mind forrás szempontjából, mind a tartalmi munkában rendkívül sokat hozzátesz 
a tankerületi feladatellátáshoz. Ilyen projekt a „Köznevelés az iskolában”. Ennek öt 
fejlesztési területe van, ez mintegy tízmilliárdot hoz a rendszerbe. Az első az 
intézményi fejlesztés. Most furcsa lesz, amit mondok, de hála istennek, ebben az 
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alprogramban nem tudunk részt venni, mert nincs egyetlenegy olyan iskolánk sem, 
ami megfelelne ezeknek a feltételeknek; 150, a lemaradó térségekben hátrányos iskola 
kap ennek keretében támogatást.  

A módszertani innováció alprogramban a mi iskoláink is részt vesznek, 20 
iskolával bent vagyunk a mentorhálózatban. Ez a jó gyakorlatok átadását segíti, a 
pedagógus-továbbképzésben tudjuk ezt a hálózatosodást felhasználni, hiszen itt 
akkreditált pontokat is lehet szerezni.  

A partnerség és hálózatosodás a másik programpontunk, itt közösségi térként 
alakítjuk ki az iskolákat. Itt beszélhetünk arról, hogy a helyi társadalmi életbe is 
integráljuk őket. A projekt forrásaiból a közösségi terekhez bútorzatot kapnak az 
iskolák, a pedagógusok pedig képzést és olyan terveket, programokat, amelyekkel ezt 
a közösségi munkát segíteni tudják. A szervezetfejlesztésben mind a tankerületek, 
mind az iskolák részt vettek, aztán a rendszerszervezés során is olyan szoftverek, 
programok készülnek, amelyek segítik az adminisztrációt, ezt mindnyájan tudjuk a 
sajtóból, a híradásokból, hogy az elején borzasztó sok volt az adatszolgáltatás, ami 
megterhelte az iskoláinkat; most már olyan felületek, adatbázisok kerülnek 
kialakításra, amelyek ezeket nagymértékben megkönnyítik.  

Az eredményeinkhez tartozik a 2013. szeptember 1-jétől felállított Győr-
Moson-Sopron megyei szakszolgálati intézményünk. A székhely itt van Győrben, de 
minden járási tankerületben is fel kellett állítanunk egy tagintézményt; volt, ahol 
ennek voltak már előzményei, viszont a pannonhalmi és a kapuvári járásban teljesen 
nulláról kellett ezt elkezdenünk. Ma örömmel mondhatom, hogy mindegyik 
járásunkban és győri székhellyel a megyei intézmény is működik, felállt, és ellátja a 
feladatát.  

Én eredményként értékelem a Nemzeti Pedagógus Karral történő 
együttműködést valamint azt is, hogy a pedagógusaink, ha az előző diákra gondolunk, 
közel 3000, nagyon aktívan vettek részt a megalakulás időszakában, és ez a mostani 
együttműködésünkben is töretlen.  

Nagyon nehéz volt a vámosszabadi menekülttábor tanköteles tanulóinak 
megszervezni a feladatellátását, de ezt is sikerrel tudtuk megoldani. A tavalyi évben a 
tábort ellenőrző nemzetközi bizottság megnézte ezt a feladatot is, és nagyon jó 
véleményt kaptunk, példaértékűnek ítélték ezt a munkánkat. A debreceni és a bicskei 
példa kapcsán dolgoztunk ki tananyagokat, tanmeneteket, amivel ezeket a tanulókat 
segítjük.  

Eredmény számomra az is, hogy sikerült megszervezni a tankerületben a teljes 
körű úszásoktatást. Ha csak Győrről lenne szó, akkor ezt nem írhattam volna ide; 
Győr gazdasági erejénél fogva, amikor átvettük az iskolákat, már akkor sokkal 
nagyobb létszámban biztosította az úszásoktatást a tanulóinak, viszont a 
kistelepüléseken a tankerületi szervezésnek köszönhetően sikerült teljes egészében az 
úszásoktatást megvalósítani. Ebben segítenek nekünk azok az iskoláink is itt 
Győrben, ahol vannak tanuszodák.  

Az elmúlt időszakban 35 eredményes igazgatói pályázatot bonyolított le a 
tankerület. A projektjeinknek köszönhetően 21, KLIK által benyújtott képzés 
akkreditálása van folyamatban. Ebből 9 meg is valósult már itt a tankerületünkben. 
Ezek tantestületi képzések, és nagyon jó a visszhangjuk.  

Nagyon nagy eredménynek ítélem, hogy egyetlenegy feladatellátási hely 
megszüntetésére sem került sor, és arra sem, hogy a tankerülethez tartozó 
egyetlenegy pedagógus is elveszítse az állását. A szakos ellátottság, mivel megyei 
tankerületi szinten történik az oktatás szervezése, tehát rálátunk arra, hogy hol 
vannak hiányterületek, jelentősen javult, hiszen a kistelepülések kisiskoláiban a 
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kisebb óraszámú szakosokat nem tudnák alkalmazni, viszont így utazó óraadó 
megoldással ez megvalósítható.  

A szakmai munka színvonalának megőrzését is nagyon nagy feladatomnak 
tekintettem, remélem, hogy ez sikerült is. Most az idő rövidsége miatt csak egy 
áttekintő táblázatot szeretnék megmutatni.  

Ebben a tanévben, a 2014/15-ös tanévben eddig nemzetközi első helyezést a 
tankerület iskoláinak diákjai 37 esetben értek el, országos első helyezést 161 esetben, 
megyei első helyezést pedig 317 esetben, és 1-től 6-ig látják itt a helyezéseket. 
Nemcsak versenyeztünk, hanem versenyeket is rendeztünk, nemzetközi versenyt 
hármat, országos versenyt kilencet, és ami még a versenyeken kívül számomra 
nagyon fontos: jótékonysági rendezvény is 18 került megrendezésre a tankerület 
iskoláiban, jubileumi ünnepséget pedig 8 helyen szerveztek.  

Szerettem volna bemutatni még itt a versenyeredményeknél azt, hogy ezek 
nemcsak a tudást, az ismereteket tükrözik, hanem ezek a nemzetközi helyezések, 
országos helyezések, megyei helyezések, a versenyeredmények és a kapott díjak a 
nevelőmunkánkat is erősítik, segítenek bennünket abban, hogy mind a NAT-ban, 
mind a helyi tantervekben, kerettantervekben megfogalmazott követelményeknek 
eleget tegyünk. De igazából nem tudtam kiválasztani az iskolák közül, hogy most 
melyiket mutassam be; mindegyik egyedi, mindegyik különleges. Ezért azt 
választottam zárásként, hogy a dátumilag legutoljára kapott, május elején kapott díj 
kapcsán mutatom be, hogy mik azok, amikkel foglalkoznak az iskolánkban.  

Ez egy ICOMOS-díj, egy nemzeti díj, a Hild Építőipari Szakközépiskolánk 
kapta. Ez a díj a nemzeti műemlékek felújításáért, feltárásáért jár. A gyerekek 2-3 évig 
dolgoznak egy-egy térség, település népi műemlékeinek a feltárásán, olyan értékeket 
fedeznek fel és kutatnak fel, amelyek talán a helyieknek nem is érték, viszont, azt 
gondolom, óriási nevelőértékkel bír. Ez alatt a 2-3 év alatt a tárgyi emlékek 
felkutatásával, azoknak a történetének a feldolgozásával nagyon sok mindent 
megismernek. Ez alatt a 2-3 év alatt szinte együtt élnek a településsel, integrálódnak a 
település életében. Mi az, ami igazából értékátadó nevelés lenne, mi az, amivel jobban 
lehetne mondjuk hazafiságra, hazaszeretetre nevelni, ha nem ezek?  

Nagyon sokat olvasni arról, hogy ha látom, akkor 45 százaléka rögzül, ha látom 
is meg hallom is, akkor 70, ha meg tevékenyen részt veszek az ismeretszerzésben, az 
ismeretátadásban, akkor 90. Én azt gondolom, hogy ezek azok a feladatok, ezek azok 
a munkák az iskolákban, amelyek alapján valóban nyomot hagyhatunk, és olyan 
útravalót adhatunk a gyerekeknek, amire a későbbiek folyamán mindig emlékezni 
fognak.  

Végül, hasonlóképpen a projektjeinkből, mert azt se tudtam mindet bemutatni, 
mondjuk egy Határtalanul! projektet szeretnék itt most megmutatni önöknek. Ebből 
is sok van a tankerületben, közel negyven, „Regélő kövek a nyugati végektől a keleti 
végekig”, itt egy székelyföldi iskolával dolgozik együtt a tankerület egyik 
szakközépiskolája, szintén építészeti értékeket tárnak fel. Én azt gondolom, hogy itt is 
a szemléletformálás, a nevelőmunka ereje az, ami a legfontosabb lehet.  

Utolsó lépésként nem véletlenül választottam a logóját a Határtalanul! 
projektnek, mert azt gondolom, hogy ebben a szűk keresztmetszetben, amit a 
tankerület bemutatásáról nyújtani tudtam itt önöknek, mégis talán az látható, hogy 
határtalanok a lehetőségeink a közel 28 ezer tanulóval.  

Azt is gondolom, hogy határtalan a felelősségünk is, határtalanul sokat kell 
tennünk azért, hogy ezt a rendszert így működtessük, vagy ha lehet, akkor még 
jobban is tudjuk működtetni. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. (Taps.) 
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Simon Róbert Balázs zárszava 

SIMON RÓBERT BALÁZS (Fidesz): Mielőtt elnök asszony lezárja majd az 
ülést, kérem, két gondolatot engedjenek meg nekem. Az egyik, hogy először is 
szeretném megköszönni előadóinknak, Blazovicsné Varga Mariannának, dr. Földesi 
Péter rektor úrnak, Kiss János igazgató úrnak és Forgács Péter igazgató úrnak a 
színvonalas, minden részletre kiterjedő előadást. Kérem, tapsoljuk meg őket. (Taps.) 

A másik pedig egy inkább technikai jellegű információ. Az ülés lezárása után át 
fogunk sétálni a Pálffy étterembe; említettem, hogy 1598-ban Pálffy Miklós 
visszafoglalta a törököktől Győrt, tehát az őróla elnevezett étteremben szeretettel 
várjuk a tisztelt jelenlévőket az ebédre. Ahogy ránézek az órámra, gyakorlatilag tíz 
perc eltéréssel az időt tudtuk tartani, úgyhogy abba is hagyom a beszédet.  

Még egyszer köszönöm a bizottságnak, hogy eljöttek, eljöttetek ide, és a 
vendégeknek is, persze. Tartsanak velünk az ebédnél is! Köszönöm. (Taps.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen előadóinknak a tájékoztatást és Simon Róbert 

képviselő úrnak is a kedves szavakat. A bizottsági ülés folyamán most szünetet 
rendelek el, az ülést pedig 14 óra 30 perckor folytatjuk az Audi-gyárban. Az ebédre 
pedig szeretettel várjuk vendégeinket. 

 
(Szünet: 12.42-14.30 

A bizottság 14 óra 30 perctől 16 óra 15 percig  
az Audi-gyárban tájékoztatót hallgatott meg  

a duális szakképzés tapasztalatairól, valamint helyszíni bejárást tett.)  

 

 

Dúró Dóra 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Morvai Elvira és Nánásiné Czapári Judit 


