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Napirendi javaslat  

 
1. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 2014. évi 

tevékenységéről szóló beszámoló (B/3675. szám)  
(Beszámoló megvitatása a HHSZ 85. § (2) bekezdése alapján és lehetőség szerint a 
határozathozatal) 
(Beszámolót tárgyaló bizottság) 

 
2. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2014. évi egységes költségvetésének 

végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/4907. szám)  
(A Költségvetési bizottság önálló indítványa)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság) 

 
3. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2016. évi egységes költségvetéséről szóló 

törvényjavaslat (T/6369. szám)  
(A Költségvetési bizottság önálló indítványa)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság) 

 
4. Az iskolai szegregációval kapcsolatos új kutatások eredményei, megoldási 

javaslatok lehetőségei 
 

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. Pósán László (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Hoffmann Rózsa (KDNP), a bizottság alelnöke  
Kunhalmi Ágnes (MSZP), a bizottság alelnöke  
Ikotity István (LMP), a bizottság alelnöke  
Dunai Mónika (Fidesz)  
Simon Róbert Balázs (Fidesz)  
Törő Gábor (Fidesz)  
Dr. Vinnai Győző (Fidesz)   
Dr. Hiller István (MSZP)  
Farkas Gergely (Jobbik)   
Szabó Szabolcs (független)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott 
 
Demeter Zoltán (Fidesz) Kucsák Lászlónak (Fidesz)  
Halász János (Fidesz) dr. Pósán Lászlónak (Fidesz)   
 
 

A bizottság titkársága részéről  
 
Takács Gabriella, a bizottság tanácsadója  
Gyetvánné Zweig Zsuzsanna, a bizottság munkatársa 
 
 

Meghívottak 
 

Dr. Karas Monika elnök (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság és 
Médiatanács) 
Sorbán János gazdasági igazgató (Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság)  
Tóthné dr. Kerülő Judit intézetigazgató, főiskolai tanár (Nyíregyházi 
Főiskola Társadalom- és Kultúratudományi Intézete)  
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Dr. Csillei Béla igazgató (Hegedűs T. András Szakiskola)  
Tollner József elnökségi tag (Pedagógusok Demokratikus 
Szakszervezete)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 6 perc) 

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

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

Az előzetes napirendi javaslatot a képviselők írásban megkapták. Ehhez 
módosító javaslatot senki nem terjesztett elő. Kérdezem, hogy szóban kíván-e valaki 
módosítást előterjeszteni a napirendhez. Nem látok jelzést, szavazunk... (Ikotity 
István: Nekem javaslatom lenne!) Bocsánat, Ikotity István, parancsoljon! 

 
IKOTITY ISTVÁN (LMP), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök asszony. Egy 

javaslatom, egy felvetésem lenne, amit immár sokadszor teszek meg a Kulturális 
bizottság napirendjének elfogadásakor. Nyilvánvalóan ismét valamikor fél öt 
magasságában az egyebekbe fog kerülni. Van nekünk egy Ellenőrző albizottságunk, 
amely már másfél éve nem tud megalakulni, az első ülését nem tartotta meg. Ezt 
ismét szeretném elmondani és szorgalmazni, hogy erre kerüljön sor mielőbb. 

 
ELNÖK: Ez nem a napirend módosítására vonatkozó javaslat. Vagy mi a 

módosító javaslat? 
 
IKOTITY ISTVÁN (LMP), a bizottság alelnöke: Bocsánat, akkor a javaslatom 

az, hogy önálló napirendként beszéljünk erről.  
 
ELNÖK: Hányadik napirendi pontnak javasolja? Vagy az egyebek napirendi 

pont keretein belül? 
 
IKOTITY ISTVÁN (LMP), a bizottság alelnöke: Az tökéletes! 
 
ELNÖK: Erről külön szavazást nem kell tartanunk, az egyebek napirendi 

pontban a felvetését megteheti a képviselő úr ezzel kapcsolatban.  
Így akkor módosító javaslat a napirendhez továbbra sem érkezett. Kíván-e 

valaki szóban előterjeszteni módosítást a napirendhez? (Nem érkezik jelzés.) Nem 
látok jelzést. Szavazunk. Ki az, aki támogatja az előzetesen kiküldött napirendi 
javaslatot? Aki igen, kérem, jelezze! (Szavazás.) Volt-e nem szavazat? (Senki sem 
jelentkezik.) Tartózkodás? (Senki sem jelentkezik.) A bizottság egyhangúlag 
támogatta.  

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 2014. évi 
tevékenységéről szóló B/3675. számú beszámoló (Beszámoló 
megvitatása a HHSZ 85. § (2) bekezdése alapján és lehetőség szerint 
a határozathozatal)  

1. napirendi pontunk a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
Médiatanácsának 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló. A beszámolót tárgyaló 
bizottságként határozatot is kell hoznunk. 

Köszöntöm a hatóság képviseletében Karas Monika elnök asszonyt és 
munkatársait. Kérem elnök asszonyt, hogy röviden egészítse ki a beszámolót a 
bizottság tagjai számára! Parancsoljon! 
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Dr. Karas Monika elnök (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság és 
Médiatanács) beszámolóhoz fűzött kiegészítése 

DR. KARAS MONIKA elnök (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság és 
Médiatanács): Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Bizottság! Köszönöm a lehetőséget, 
hogy idén ismét beszámolhatok a bizottság előtt a Médiatanács előző évi, tehát 2014. 
évi tevékenységéről. 

A tavalyi beszámolóban a támogatás, felügyelet, esélyegyenlőség hármasára 
helyeztük a hangsúlyt, 2013 feladatai a digitális átállásra nyújtott támogatásokkal, a 
hallási fogyatékkal élők tévézési lehetőségeinek javításával és a médiaszolgáltatások 
piacának felügyeletével ezekre az értékekre épültek. Idén is kiemeltünk három 
értéket, ami alapvetően fontos volt a tevékenységünkben, ez pedig az összefogás, a 
párbeszéd és az együttműködés hármasa volt. Itt gondolok a kiskorúak védelmében 
tett lépéseinkre, a rádiós frekvenciák pályáztatására vagy a mecenatúraprogramra, 
amely a kiváló magyar filmesek hazai vagy nemzetközi népszerűsítését szolgálja, és 
elmondhatom, hogy az összefogás, a párbeszédre való törekvés és az 
együttműködésre való képesség vezérelte a testületet a döntéseink során. 

Mindjárt egy 2014-ben megvalósult eredménnyel kezdeném, amit a kiskorúak 
védelme érdekében hozott a Médiatanács, rájuk egyébként külön kiemelt figyelmet 
fordítottunk, és ennek köszönhető, hogy évről évre egyre alacsonyabb szintű a 
kiskorúak védelmével kapcsolatos bejelentések száma. Ez a szám 2014-ben egyébként 
mindössze 16 volt. 

Az egyik legnagyobb érdeklődésre számot tartó bírság: összesen több mint 
39 millió forintot az RTL Klub tévécsatorna Éjjel-nappal Budapest című műsorával 
szemben szabtuk ki, mivel a műsorszám az előzetes közzétételi időszakot megsértette, 
és a korhatár-besorolása is téves volt.  

Úgy gondolom, hogy a műsorszámok utólagos monitorozása és a szabályok be 
nem tartásának a szankcionálása egyértelmű kereteket biztosít a médiaszolgáltatók 
számára, és jogkövető magatartásra ösztönzi őket. 

Az Éjjel-nappal Budapest és az egyéb valóságshowk azért is kiemelten 
célpontjai a Médiatanácsnak, mivel egy felmérésünk szerint az érintett korosztály, 
tehát a 16-17 évesek egy része valóságnak hiszi, amit ott lát, ami - azt gondoljuk - 
figyelemre méltó, és ezért is kell ezt különös figyelemmel kísérni nekünk is.  

Nemcsak a felügyeleti tevékenységben, hanem a támogatási rendszerben is 
tetten érhető a szemléletünk, hiszen a kifejezetten gyermekeknek szóló animációs 
filmek készítését is támogatjuk. 2014-ben a Macskássy Gyula animációs filmes 
pályázaton 23 alkotás kapott összesen 180 millió forintot a megvalósításhoz.  

A gyermekvédelem tekintetében újdonságként, vagyis régi újdonságként a 
Médiatanács egyik fontos küldetése volt 2014-ben annak a 2011-es ajánlásnak a 
frissítése, amely hatékony műszaki megoldásokkal kapcsolatos elvárásokat 
fogalmazott meg. Ezt az tette szükségessé, hogy 2011 óta jelentős technológiai fejlődés 
ment végbe, amire ennek az ajánlásnak mindenképpen reflektálnia kellett. 
Frissítettük tehát az ajánlás tartalmát amellett, hogy egységesebben és 
egyértelműbben tartalmazza a televíziók gyermekzárfunkciójára vonatkozó 
ajánlásokat, valamint kiegészült az okoseszközökre vonatkozó ajánlásokkal és egy 
ingyenes szűrőszoftverek elérhetőségére vonatkozó tájékoztatással.  

Úgy gondolom, ez az új ajánlás átláthatóbbá teszi a médiaszolgáltatók számára 
a törvényi elvárásokat, ezáltal még jobban meg tudnak majd felelni a gyermekvédelmi 
előírásoknak, ezzel pedig mi hatékonyabbá tudjuk tenni az együttműködést a hatóság 
és a szolgáltató között, és közösen tehetünk a kiskorúak káros tartalmaktól való 
megóvásáért. 
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Tisztelt Bizottság! Fontos küldetésünk a hallási fogyatékkal élők tévézési 
minőségének javítása. Mint azt az előző évek beszámolóiból tudjuk, élő kapcsolatot 
tart fenn az NMHH és a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége. Ennek az 
együttműködésnek az eredménye és egyik fontos eleme, hogy hallássérült 
munkatársak is segítik a televíziós műsorok feliratozásának monitorozását, tehát a 
figyelemmel kísérését. 2014-ben elsősorban azt vizsgáltuk, hogy teljesül-e az az 
előírás, hogy a médiaszolgáltatóknak naponta 10 órányi műsoridőt kötelezően el kell 
látniuk segédlettel, valamint ezeket a programokat kötelező 6 és 24 óra közötti 
műsorsávba tenniük.  

Az ellenőrzött médiumok többségsége ugyan nem tudta a megemelt óraszámot 
biztosítani, de az előző évekhez képest jelentősen nőtt a kvótát alulmúlók száma, 
ugyanakkor a kvótaemelésnek az lett az eredménye, hogy 2013-hoz képest 
11 százalékkal, vagyis 67,4 százalékra nőtt a vizsgált tévécsatornák felirattal vagy 
jelnyelvi tolmácsolással ellátott műsorideje. Bízunk abban, hogy az első év után a 
másodikban még nagyobb növekedést tud majd elérni az új kvóta bevezetése, és a 
gyermekvédelmi előírásokhoz hasonlóan az együttműködés és összefogás égisze alatt 
még többet tudunk majd tenni hallássérült honfitársaink esélyegyenlőségéért. Ez 
egyébként a 2015. első félévi vizsgálatok szerint megvalósulni látszik, hiszen a 
televíziók az összes műsoridejük háromnegyedében már alkalmaznak feliratot vagy 
jeltolmácsolást, és műsorszámaik 95,6 százaléka már eleget tett az előírásoknak.  

Tisztelt Bizottság! A Médiatanács a 2014. december 31-én rögzített állapot 
szerint 154 médiaszolgáltató 190 médiaszolgáltatási jogosultságra vonatkozó hatósági 
szerződését kezelte, mindemellett pedig sajtónyilvántartásunk az év végén 3776 darab 
nyomtatott és 2999 darab internetes sajtótermék adatait tartalmazta. A hatósághoz 
2014-ben 788 új sajtótermék bejelentése érkezett, nem csoda tehát, hogy ilyen 
nagyszámú felügyelt médium mellett számszerűen is sok, összesen 1253 döntést 
hozott a testület 43 ülésén a tavalyi évben. Ezek között voltak médiafelügyeleti 
tárgykörben hozott döntések is, szám szerint 277, ebből 114 esetben 
jogkövetkezményt is alkalmaztunk. Ezek a szankciók a fokozatosság elvét mindig 
figyelembe veszik, figyelmeztetések, bírságok és végső megoldásként 
szerződésfelmondás voltak. Bírság szankcióval a hatóság 88 esetben élt, a főbb 
kategóriák pedig, amelyek miatt a médiaszolgáltatókat bírsággal igyekszünk a 
jogkövető magatartásra bírni, a reklámhangerősség szabályainak megsértése, a 
kiskorúak védelmét szolgáló előírások be nem tartása és a hatósági szerződésben 
vállalt műsorstruktúrától való nem megengedett eltérés voltak. 

A bírság és a szankció közül két példát emelnék ki a teljesség igénye nélkül. 
Fontos és közérdeklődésre számot tartó téma az emberi méltóság megsértése a 
médiában. Nagy médiavisszhangja volt a Class FM reggeli műsorának, amelyben az 
ELTE gólyatáborában történt nemi erőszakot tárgyalták oly módon, ami alkalmas volt 
az emberi méltóság megsértésére. A Médiatanács ebben az esetben 500 ezer forint 
bírság megfizetésére és a közönséget a jogsértésről tájékoztató közlemény 
közzétételére kötelezte a médiaszolgáltatót.  

Hasonlóan alapvető cél volt egy demokratikus elveket valló társadalomban a 
diszkrimináció, a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem. Ebben a körben a Hír TV 
Célpont című műsorának Borsodi sötét című összeállításával kapcsolatban szabott ki 
bírságot a testület, ezúttal azért, mert a műsorszám alkalmas volt arra, hogy a 
kisebbség tagjaival szembeni előítéletek kialakulását eredményezze. A Médiatanács a 
csatornát 100 ezer forint bírság megfizetésére kötelezte. Bízunk abban, hogy ezekkel a 
lépésekkel is egyértelműbbé tesszük a médiaszolgáltatók számára a törvényben 
foglaltakat, és még inkább jogkövetésre sarkalljuk őket.  
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A Médiatanács másik fontos feladata a rádiós frekvenciák értékesítése. Ezzel 
kapcsolatban szeretném elmondani, hogy a Médiatanács ebben az évben is - a 
pályázókkal együttműködésben - törekedett arra, hogy a magyar frekvenciákat az arra 
érdemes szolgáltatók használhassák, ezért 2014-ben 18 pályázatot indítottunk el és 
zártunk le médiaszolgáltatási jogosultságok hasznosítására. A Médiatanács célja, hogy 
Magyarországon minden tévénéző és rádióhallgató egyenlő eséllyel férhessen hozzá 
az információs és kulturális javakhoz. Meggyőződésem, hogy a helyi és kisközösségi 
televíziók, rádiók nagy közösségformáló erővel bírnak, és olyan kulturális értékek 
közvetítésére is képesek, amelyek egy országos médiumtól nem várhatóak el.  

Ugyanakkor mint szabályozó hatóság tisztában vagyunk azzal, hogy a 
kisközösségi vagy helyi médiumok nehezebb anyagi helyzetben vannak, mint a 
nagyobb versenytársak, ezért a testület támogatási projektjében, vagyis a „Magyar 
médiamecenatúra” program keretében támogatjuk ezeknek a médiumoknak a 
működését. 2014-ben több mint 1,1 milliárd forintot költöttünk arra, hogy a helyi és 
kisközösségi rádiók és televíziók rezsiköltségeit, műszaki fejlesztéseit vagy 
műsorainak elkészítését támogassuk. Ez az összeg tehát együttesen tartalmazza a tévé 
állandó, a rádió állandó költségeit, a műszaki fejlesztésre és rezsiköltségekre kiosztott 
összegeket. Ezeket a pályázatokat minden évben meghirdeti a Médiatanács. Összesen 
274 nyertes pályázó működését tudtuk a tavalyi évben támogatni, és az 
együttműködést a jövőben is fenn kívánjuk tartani.  

A mecenatúraprogramunk azonban, ahogy az önök előtt már nyilván ismert, 
nemcsak a rádiók és televíziók működését támogatja, hanem hozzájárul ahhoz is, 
hogy a magyar médiumok minél sokszínűbb műsorkínálattal tudjanak a nézők elé 
állni. Az indulás óta a program része a független magyar filmesek támogatása is, 
ennek az eredménye megannyi értékes és igényes filmes alkotás a 
dokumentumfilmektől a tévéfilmeken át az animációfilmes alkotásokig. Úgy 
gondolom, ezek az alkotások nemzeti kulturális örökségünk elidegeníthetetlen részei. 
Azt gondolom, itt valamennyien egy emberként tudnánk idézni a Vukból vagy akár A 
tanúból, és ezek a művészeti alkotások alkalmasak arra, hogy generációkat kössenek 
össze egymással, és így teremtsék meg a magyarság közös kulturális tudását. 

2014-ben több mint 1,8 milliárd forinttal támogattuk ismertterjesztő filmek, 
dokumentumfilmek, tévéfilmek, kisjátékfilmek, rádiójátékok, online terjesztésű 
alkotások, valamint animációs filmek és sorozatok elkészülését. Ugyanakkor ebben az 
évben a korábbi évek gyümölcsei, tehát a korábbi évek támogatásai is beértek, hiszen 
negyven, a korábbi években támogatott mecenatúrás alkotás vehetett részt különböző 
hazai és nemzetközi filmfesztiválon. Talán önök előtt is ismert „A berni követ” című 
film, amely szintén mecenatúra által támogatott alkotás volt, és számos elismerést 
hozott az alkotónak és ezzel hazánknak is.  

A „Magyar médiamecenatúra” programnak része, hogy minden támogatott 
alkotást bemutasson valamelyik televíziós csatorna. Ez egyébként a pályázaton 
indulásnak is a feltétele. Ezzel azt akarjuk elérni, hogy ezek az alkotások valójában 
eljussanak oda, akikhez szánták, akiknek készülnek, vagyis a nézőkhöz. Ezek a 
támogatott filmek azonban nemcsak a nézők, hanem a médiaszolgáltatók körében is 
érdeklődésre tartanak, tarthatnak számot, hiszen minden médiaszolgáltatónak 
meghatározott kvóta szerint, meghatározott arányban kell magyar gyártású 
alkotásokat, tartalmakat sugározni. A Médiatanács mecenatúraprogramjában 
elkészült filmek, úgy gondolom, színes kínálatot jelenthetnek ennek a kvótának a 
teljesítésére.  

Azért, hogy a keresletet és a kínálatot összehozzuk, vagyis a médiaszolgáltatók 
megismerhessék ezeket a filmalkotásokat, illetve az alkotóikat, 2014-ben első 
alkalommal rendeztük meg az úgynevezett kvótafórumot, amelyen a legnagyobb 
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médiaszolgáltatók képviselői találkoztak a filmes alkotással és alkotókkal; és az 
esemény sikerét mutatja, hogy a nap legfontosabb részén, az informális beszélgetésen 
számos megállapodás született a felek között. Bízom abban, hogy ez a párbeszéd, amit 
a kvótafórum elindított, megfelelő terepet biztosít majd filmesek és médiaszolgáltatók 
együttműködéséhez. 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A magyar filmalkotások, köztük - talán már 
mondhatom - a mecenatúrás alkotások is a nemzet kulturális értékének részei, ezért 
nagyszerűen alkalmasak arra, hogy velük a magyar kultúrát más országokban 
népszerűsítsük, és ezáltal nemzetközi kapcsolatokat építsünk és ápoljunk. Nagy 
jelentőségűnek tartom ezért, hogy 2014. év augusztusában a hirosimai animációs 
fesztiválon a magyar delegációt éppen az NMHH koordinálhatta. Magyarország 
díszvendég volt ezen a fesztiválon éppen százéves animációs múltjával, ezért három 
versenyfilmmel, 250 alkotással és 1600 percnyi műsoridővel volt jelen ezen a 
tematikus programon. A magyar delegáció egyébként elégedetten térhetett vissza 
Japánból, mert amellett, hogy rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk az ikonikus 
magyar alkotásokra a nemzetközi közönségtől, a fesztivál nagydíját, Hirosima város 
nagydíját egy magyar alkotás, Bucsi Réka „Symphony No. 42” című alkotása hozhatta 
el. Jó érzés tehát, hogy a kulturális értékeinken keresztül a nemzetközi kapcsolatok 
elmélyítéséhez is hozzá tudunk járulni. Bízunk abban, hogy ez a jövőben sem lesz 
másként. 

Én nagyon röviden ennyit szerettem volna az írásos beszámolónkhoz 
hozzátenni. Mindezek alapján kérem a tisztelt bíróságot, hogy vitassa meg… 
(Közbeszólások: Bizottságot!) Bizottságot akartam mondani, bíróság lett belőle? 
Bocsánat! (Kunhalmi Ágnes: Ajaj!) Freudi elszólás. Kérem a tisztelt bizottságot, hogy 
vitassa meg országgyűlési beszámolónkat, és támogató szavazatával döntsön annak 
elfogadásáról. Köszönöm.  

Hozzászólások  

ELNÖK: Köszönjük szépen elnök asszony beszámolóját. Most a bizottsági 
tagoknak van lehetősége kérdéseiket feltenni, hozzászólásaikat megfogalmazni a 
beszámolóval kapcsolatban. Parancsoljanak! Van-e hozzászólási szándék? (Jelzésre:) 
Kunhalmi Ágnes! 

 
KUNHALMI ÁGNES (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Először 

is, tisztelettel köszöntöm elnök asszonyt. Köszönöm szépen a beszámolót. Szoktam 
figyelni munkáját, megnyilatkozásait.  

Pár kérdést szeretnék feltenni, abból ki fog derülni az ön számára, hogy mire 
vonatkoznak ezek alapvetően, a közmédiára leginkább. Erről nagyon-nagyon keveset 
szoktam hallani öntől vagy a kollégáitól vagy munkatársaitól.  

Az első kérdésem az, hogy mennyire tartja elfogadhatónak, hogy a közpénzből 
fenntartott állami szervek, így elsősorban a Magyar Távirati Iroda pártok, politikusok 
véleményét cenzúrázza, a közmédiára vonatkozó kritikákat következetesen kihagyja a 
tudósításaiból, egyes esetekben nem is közli. Az a tapasztalatunk, hogy a közmédiával 
szemben kritikus, illetve kormánypárti politikusokkal és családtagjaikkal kapcsolatos 
korrupciós ügyeket rendre nem hoznak le, közleményeket nem adnak ki, ami - 
szerintem - nagyon súlyosan a sajtó- és véleménynyilvánítás szabadságát korlátozza. 
Az MTI-nek, azt hiszem, nem ez lenne a feladata, merthogy egy-egy független 
médium hogyan tálal egy adott hírt, ami az ellenzék részéről érkezik vagy a politika 
részéről érkezik, az a médium dolga, de a Magyar Távirati Iroda az első olyan szűrő 
gyakorlatilag ma már Magyarországon, amely meggátolja azt, hogy politikusoknak 
gyakorlatilag a véleménye eljusson médiumokig és az emberekig.  
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További kérdésem önhöz, hogy a közmédia hírcsatornája az elmúlt időszakban 
és sajnos most is, ahogy nézem naponta az MTV híradását, 0-24 óráig riogat a 
menekültekkel, és háború elől menekülő embereket gyakorlatilag terroristának állít 
be. (Kucsák László: Jaj!) Ezt csak azért merem ilyen direkten megfogalmazni, hiszen 
ön is hivatkozott arra, hogy az RTL Klub büntetést kapott, mivel valóságnak hiszik 
sokszor a gyerekek azt, amit látnak és a fiatal felnőttek is, bizony, ezek a kritikus 
gondolatok a közmédiára is vonatkozhatnának, hogy az emberek valóságnak hisznek 
valamit, amit a televízión keresztül látnak. Az NMHH szerint ez kimeríti-e az objektív 
tájékoztatás fogalmát, kérdezném öntől.  

Szintén a közmédia kapcsán gyakran merült fel a hírmanipuláció és a hírek 
hamisítása, volt erre már példa, amikor kitöröltek bizonyos mondatokat vagy akár 
embereket is egy-egy híradóból. Ilyen, azt hiszem, a rendszerváltás óta nem nagyon 
volt Magyarországon. (Kucsák László: Oh!) Olyan felvételeket mutogatnak például a 
migránsok telefonjain keresztül, videókat úgy állítanak be, amelyek teljesen más 
helyen és időben készültek. Korábban III/II-es hírszerzők és titkos megbízottak 
állítják ezt a képtelenséget, hogy Magyarország és Európa 2015-ben egészen 
egyszerűen háborúban áll. Önnek mint a médiahatóság elnökének mi erről a 
véleménye? Csak hogy a diszkrimináció és a társadalmi kirekesztés kapcsán tett 
egyébként helyes megjegyzéseit akarják-e érvényesíteni a közmédiával és a 
közmédiában megjelenő hírekkel kapcsolatban? 

További kérdésem önhöz. A Velencei Bizottság ajánlása szerint független 
Médiatanácsra lenne szükség Magyarországon. Nézze, asszonyom, nem hivatalos 
szereplőként, mert tudom, hogy nem ön állította össze a Médiatanácsot, de 
magánemberként mindenféleképpen kíváncsi lennék, hogy ön egyetért-e a Velencei 
Bizottság állításával.  

További kérdésem. Az állami reklámbevételek teljesen átláthatatlanul vannak 
ma kiosztva, lényegében politikai alapon. Tervezi-e az NMHH, hogy vizsgálja ezeknek 
az elosztását? Egyetért-e ön azzal, hogy komoly szükség lenne egy olyan kutatásra, 
amely összegzi, hogy milyen médiumok összesen mennyi állami reklámhoz és 
támogatáshoz jutottak az elmúlt időszakban? 

Tudna-e részletes tájékoztatást adni nekünk a TV2 egyfajta dupla eladása 
körüli botrányról? Nem gondolja-e, hogy az NMHH-nak is van felelőssége abban, 
hogy Magyarországon megtörténhet, hogy kétszer adnak el egyetlen televíziót, két 
ellenérdekelt tulajdonosnak? A véleményére lennék itt is kíváncsi. 

Végezetül egy nagyon érdekes kérdés: a közmédia 2015-ben orosz nyelvű 
híradót indított, el tudná-e mondani, mi indokolta ezt, mennyibe kerül, és pontosan 
ki, milyen személyek és testületek döntöttek erről, és mennyien nézik az adást? 

Nagyon köszönöm megtisztelő válaszát, és örülök, hogy személyesen is 
találkozhatunk.  

 
ELNÖK: Köszönjük Kunhalmi Ágnesnek. Mielőtt megadnám a szót Pósán 

alelnök úrnak, a házszabályból eredő kötelességem felhívni képviselő asszony 
figyelmét, hogy a Médiatanács 2014. évi tevékenységéről szóló parlamenti beszámoló 
a napirendünk témája. (Kucsák László: Nagyon helyes!)  

Pósán László alelnök úr jelentkezett.  
 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. 

Ugyancsak ezzel akartam kezdeni, hogy valószínűleg Kunhalmi Ágnes rossz brosúrát 
vett elő. Majd a következő évben tessék ezt megtenni, mert a 2014. évi tevékenységről 
van szó, és a 2014. évi tevékenység során számos olyan felvetés, ami most elhangzott, 
még egész egyszerűen nem volt. Tehát az aktuálpolitikai kérdéseket ne keverjük össze 
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azzal, amikor egy tevékenység, egy egész éves tevékenység, egy elmúlt, lezárt 
tevékenység megítéléséről van szó.  

Ha megengedi a tisztelt bizottság, én ehhez szólnék hozzá. Azt gondolom, egy 
alapos, részletes, kimerítő, mindenre kiterjedő beszámolót kaptunk. Ha jól tudom, 
májustól ez már elérhető egyébként a honlapon, tehát idő is volt mindenki számára, 
hogy alaposan utánanézzen, nem is kevés idő, úgyhogy köszönjük, hogy ilyen hosszú 
idő is rendelkezésre állt ahhoz, hogy ezt a képviselők tanulmányozhassák.  

Azt tudom mondani, hogy a beszámolót mi alaposnak, részletesnek, mindenre 
kiterjedőnek találjuk, így mi támogatni fogjuk. Köszönöm szépen. 

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

Csatlakozom az előttem szóló Pósán László alelnök úrhoz, amit a következőkkel 
szeretnék kiegészíteni. (Ikotity István kimegy az ülésteremből.) 

Azt hiszem, az önök munkája az egyik legkényesebb, borotvaélen táncoló 
munka a hazai közéletben, mert miközben őrködniük kell a sajtószabadság 
évszázados elvének érvényesülése felett, az is dolguk, hogy ügyeljenek arra, hogy az 
emberekre, különösen a kiskorúakra nézve hátrányos, kártékony, negatív hatást 
gyakorló tartalmak ne jelenjenek meg a médiában. Ennek az egyensúlynak a 
megtartása sem lehet könnyű, ami miatt nem irigylem önöket, és gratulálok az ez 
irányú erőfeszítéseikhez. Lám, még azt is önökön kérik számon, ha valamelyik 
hírműsorból vélekedés szerint kimaradt egy mondat, mintha az az önök személyes 
felelőssége lenne.  

Úgyhogy azért mondtam el ezt, hogy szembesüljünk azzal, hogy mindezeket a 
néha egymásnak látszólag ellentmondó követelményeket teljesíteni nem lehet 
könnyű, ráadásul egy olyan nemzetközi környezetben, amikor a médiumok helyzete, a 
sajtószabadság kérdése állandóan napirenden van, és nagyon sok igaztalan vád éri 
Magyarországot - volt szerencsém az Európa Tanács keretében egy-két ilyet 
visszautasítani és végigélni -, azért teszik a munkájukat és nem is eredménytelenül, 
ahogy azt a beszámolóból is láttuk, amihez én is gratulálok. 

Két kérdésem lenne: az egyiket érinti a beszámoló, a másiknak nem láttam 
nyomát. Ez az első kérdés az, hogy mit tudnak tenni vagy hogy áll a helyzet abban az 
esetben, ha külföldön bejegyzett médiaszolgáltató közvetít olyan tartalmat, ami 
túlmegy azon a mértéken, amit itt el lehet viselni. A beszámolóban olvastuk, hogy 
ilyen esetben a külföldi székhelyű Médiatanáccsal vagy annak megfelelő hatósággal 
kötött szerződés értelmében lehet eljárni, és volt is ilyen Románia esetében. Hol tart 
ez a néhány ügy? Illetve milyen lehetőségeket lehetne még mozgósítani annak 
érdekében, hogy külföldi székhelyű, de Magyarországon magyar nyelven sugárzott 
adások ne irritálják itt a magyar emberek érzésvilágát, emberi méltóságát? 

A másik. Említést tett a beszámolójában a vidéki stúdiók helyzetéről és 
támogatásáról. Kérdezem, hogy van-e arra lehetőség, mód, esetleg történt-e már ez 
ügyben pozitív lépés, és ha igen, akkor mi, hogy a kárpát-medencei magyar nyelvű 
médiumoknak akár tartalmi, eszmei, erkölcsi, akár anyagi segítséget nyújtsanak. 
Most önt hallgatva eszembe jutott az az élményem, amikor tavasszal kint voltam a 
csángó magyar rádiónál, ami egy egyszemélyes vállalkozás, egy hősies vállalkozás, egy 
mozgássérült fiatalember működteti. Ő mondta, hogy rengeteg energiáját veszi el az, 
hogy pályázatokon keresztül pénzt szerezzen a kétségtelenül nagyon nemes céljához. 
Van-e erre lehetőségük, módjuk, hogy az ilyen vagy ennél jobb helyzetben lévő 
határon túli magyar nyelvű adásokat, lapkiadást, tévét, rádiót és a többit segítsék? 
Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Szabó Szabolcs, parancsoljon! 
 
SZABÓ SZABOLCS (független): Köszönöm szépen a szót. Talán napra 

pontosan egy évvel ezelőtt ültünk így itt ebben a körben, a 2013-as beszámolót 
beszéltük át, és nagyjából ugyanezek hangzottak el, mint ami eddig és valószínűleg a 
hátralévőkben is. Úgyhogy én is legfeljebb meg tudom magamat ismételni.  

Igazából én azt gondolom, a Médiatanács egyik legfontosabb feladata a 
kiegyensúlyozott tájékoztatás biztosítása lenne, ha már egyszer annyi adóforintot 
ráköltünk csak az MTVA-ra, és akkor most a Médiatanácsról meg az NMHH-ról még 
nem is beszéltünk, hogy mennyit nyelnek le. Ilyen szempontból szerintem jogosan 
kéri számon mindenki a Médiatanácson, hogy tartsa be a kiegyensúlyozott 
tájékoztatás követelményét, hiszen valakinek kell, és nyilván ez nem az ellenzéki 
pártoknak, nem tudom én, az Együtt választmányának a feladata, hanem a 
Médiatanácsnak, merthogy a törvényi szabályok szerint ez lenne a dolga. Ezt 
láthatóan nem tudja teljesíteni. 

Például pont egy 2014-es eset kapcsán, amikor merészeltem azt mondani, hogy 
a közmédia rendszeresen híreket hamisít és magyaráz, bepereltek, keresetet 
nyújtottak be ellenem az MTVA-tól. Megnyertem egyébként első fokon, most nem ez 
a lényeg, csak az volt a vicces, hogy a bíró azt mondta az indoklásában, hogy nem arra 
hivatkozva utasítják el az MTVA keresetét, merthogy én ezzel véleményt 
nyilvánítottam, hanem azzal, hogy sajnálatosan ez tény; becsatoltuk a különböző 
bírósági döntéseket már ezzel kapcsolatban. Szóval, tényszerűen nem 
kiegyensúlyozott a magyar közmédia, ennek megfelelően nagyon hosszasan nem is 
részletezném a véleményemet a beszámolóról.  

Nyilván nem személy szerint önökkel van problémám, nekem a rendszerrel 
van problémám, én egy kidobott rakat pénznek tartom azt, amit en bloc erre a 
közmédiára meg ennek az álellenőrző testületeire költünk. Mondom, ez nem személy 
szerint önöknek szól, hanem a hivatalnak, amelyik ezt képtelen betartani, úgyhogy 
innentől kezdve különösebben nem gondolom, hogy van annak jelentősége, hogy szó 
szerint meg szám szerint ezekben a beszámolókban mik vannak. Ha valaki 
bekapcsolja ezeket a tévécsatornákat, rádiócsatornákat, akkor hallhatja, hogy ez olyan 
messze van a kiegyensúlyozottságtól, mint Makó Jeruzsálemtől. Én médiafüggő 
vagyok, tévéfüggő vagyok, 2014-ben is az voltam, hogy maradjunk a napirendi 
pontnál, ennek ellenére nézhetetlennek tartom, tehát elaludni sem tudok rajta, 
annyira rossz. Ez a véleményem röviden. Köszönöm szépen. 

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

Tisztelettel köszöntök mindenkit, az elnök asszonyt és a stáb tagjait. Köszönjük 
szépen a részletes beszámolót és a kiegészítést is.  

Én magam az eddig elhangzottakkal összefüggésben annyit szeretnék 
megfogalmazni, hogy rendkívül érdekes volt meghallgatni az eddigi ellenzéki 
megszólalásokat, amelyek egyébként nem sokban találkoztak az előttünk lévő 2014. 
évi beszámolóval. Itt hallhattunk a jelenkor egy sajátos aspektusból történő 
megközelítéséről az MSZP-s alelnök asszonytól, erről eszembe jutott a régi reklám: 
„Végy egy Maggi kockát, ez legyen az alap!” Valahogy mindig-mindig ugyanazokat 
halljuk, csak nem mindegy, hogy mákos tésztát készítünk, pogácsát vagy éppen 
valami finom levest. (Kunhalmi Ágnes: Hát kábé ilyen az MTV is színvonalban!) 
Tehát a 2014. évi beszámolóval összefüggésben eddig konkrétumot nem hallhattunk, 
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hacsak annyit nem Szabó Szabolcstól, hogy ő már triumfált, és meghirdette a 
végeredményét egy folyamatban lévő jogi eljárásnak, amiről az információkat 
köszönjük.  

De a dolgunk mégiscsak az lenne, hogy a Médiatanács 2014. évi beszámolójáról 
ejtsünk itt szót, hiszen ahogy ön említette, ez tavaly is megtörtént már. Nem lenne 
baj, ha itt a Kulturális bizottságban a napirendhez tartanánk magunkat, és itt 
köszönöm meg az elnök asszonynak, hogy korrekten megtette ebben a helyreigazítást 
vagy az iránymutatást. 

Én a beszámolóval összefüggésben azt tudom mondani, megismételve egy 
kicsit az előbbiekben elhangzott gondolatokat akár Hoffmann Rózsától is, hogy 
valóban ez egy nagyon nehéz és összetett tevékenység és feladat. Vélhetően, ahogy a 
közelmúltban és a távoli múltban, úgy a jövőben sem fogja feltétlenül konszenzus 
övezni az ezzel összefüggő tevékenységet. Jóllehet, szerintem, a cél - nem lehet más 
tervünk - mint hósipkás csúcs, hogy egy régi magyar filmből idézzek.  

Én azt tudom mondani, hogy köszönjük szépen a beszámolót, ez egy részletes, 
sok momentumra kiterjedő beszámoló, amivel kapcsolatban eddig ellenvetéseket 
nem hallhattunk, úgyhogy bízom benne, hogy az ellenzéki kollégák is támogatni 
fogják ennek elfogadását. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Dunai Mónika, parancsoljon! 
 
DUNAI MÓNIKA (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Tisztelt 

Elnök Asszony! Tisztelt Vendégeink! Tisztelt Bizottság! Én magam is lapozgatva itt a 
beszámolót, és elnök asszony kiegészítését, összefoglalóját hallva azt láttam, hogy a 
médiahatóság igen alapos és odafigyelő munkát folytat. Én azt gondolom, hogy 
nemcsak a beszámolóból és ezekből a szavakból derült ki az, hanem abból is, hogy 
milyen nagy mértékben és milyen sokszor alkalmaztak igen szigorú szankciókat, a 
lehetőségekhez képest szigorú szankciókat.  

Nagyon fontosnak tartom, és nagyon jó volt olvasni és hallani is azt, hogy a 
gyűlöletbeszéddel kapcsolatban igen erőteljesen lép fel a médiahatóság, és 
rendszeresen monitorozza és észre is veszi ezeket a jogszabálysértéseket. Ezenkívül 
pedig a kiskorúak védelmében is a kellő szigort alkalmazza. Egy olyan kérdésem van, 
hogy monitorozzák-e más csoportok méltóságának a megsértését. Gondolok itt 
például arra, hogy az idősek méltóságának a megsértését külön monitorozzák-e, vagy 
az imént tartottuk a Női Méltóságért Albizottság ülését és napirendre is tűztük azt a 
témát, amelyben kiemelten a nők méltóságának esetleges megsértését - illetve mindig 
tapasztaljuk, hogy a női méltóság megsértése bizony különféle 
reklámtevékenységekben és különféle médiumokban sajnos jelen van. Tehát azt 
szeretném kérdezni, hogy csak panaszra vagy pedig külön célcsoportként ezt a két 
csoportot monitorozzák-e. Amennyiben nem, akkor lát-e lehetőséget ennek a 
monitorozására? Köszönöm szépen.  

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

nincsen, akkor én is feltenném kérdéseimet a beszámolóval kapcsolatban. Mindig a 
legérzékenyebb téma talán a kiegyensúlyozottság, és itt Szabó Szabolcs képviselő úr is 
és Kunhalmi Ágnes is ezt szóba hozta. Arra szeretném felhívni az önök figyelmét, 
hogy van lehetősége a pártoknak is a Médiatanácshoz panaszbeadvánnyal fordulni. A 
2014-es évben 45 panaszbeadvány érkezett a Médiatanácshoz, ebből 17-et a Jobbik 
nyújtott be, sem az MSZP, sem az Együtt nincsen megemlítve, hogy hány 
panaszbeadvánnyal élt. Tehát erre önöknek is lehetőségük van, hogyha kifogásolják, 
hogy elhallgatják önöket. 
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Szabó Szabolcsnak viszont nincsen kifogásolnivalója, úgy gondolom, sőt, ha 
megnézi az adatokat, akkor az Együtt a társadalmi támogatottsághoz képest sokkal 
magasabb arányban szerepel a hírműsorokban. Hogyha a hírműsorokat vesszük 
figyelembe, akkor az Együttnek a megjelenési aránya 7,3 százalék, a Jobbiknak 
6 százalék; hogyha a magazinműsorokat vesszük figyelembe, az Együtt megjelenési 
aránya - a pártokat tekintve száz százaléknak - 10,9 százalék, a Jobbiknak 
5,3 százalék. Hogyha megnézzük azt, hogy az egyes nagy nézettséggel rendelkező 
televíziós csatornák hírműsoraiban milyen arányban jelenik meg az Együtt, akkor azt 
látjuk például, hogy az RTL Klub híradójában 14 százalékban jelenik meg az Együtt 
véleménye, míg a Jobbik véleménye 2,7 százalékban jelenik meg. Tehát, ha valakinek, 
akkor önnek aztán, Szabó Szabolcs képviselő úr, a kiegyensúlyozottságra, illetve a 
saját pártjának a hírműsorokban vagy magazinműsorokban való megjelenési 
arányára panasza egyáltalán nem lehet. Én most látatlanban cserélnék a 2015-ös 
adatok vonatkozásában az Együtt és a Jobbik megjelenési arányával ezekben a 
hírműsorokban. De a Class FM hírei között 23,7 százalékban szerepel az Együtt 
véleménye… (Kunhalmi Ágnes: Tényleg?) Igen. Úgy, hogy a Fideszé egyébként 
44 százalék, és a második legnagyobb megjelenési aránnyal szerepel az Együtt 
véleménye. Tehát nem hiszem, hogy önnek lehetne, lenne bármi kifogásolnivalója 
ezzel kapcsolatban. A Jobbik történetében összesen nem szerepelt ennyit a Class FM-
en, mint amennyit önök egy év alatt. Tehát úgy gondolom, hogy ezzel egy öngólt 
sikerült lőnie. (Derültség.) 

Hogyha nemcsak a pártok kiegyensúlyozottságáról beszélünk, hanem egy 
nagyon fontos másik aspektusról is, ez pedig a magyar zenei kvóta érvényesülése a 
rádióműsorokban. Itt viszont külön szeretném felhívni a figyelmet a Petőfi rádiónak a 
szerintem nagyon alacsony, 26,3 százalékos magyar zenei arányára. Tudom, hogy a 
műsorszolgáltató egészét kell figyelembe venni a törvényi szabályozás alapján és így a 
közmédia rádiócsatornái megfelelnek összességében a törvényben előírt kvótának, 
azonban mégis a Petőfi rádió az, amelyik könnyűzenei csatornája a közmédiának, és 
hirdeti is magáról, hogy a magyar zenét szeretné népszerűsíteni és a feltörekvő 
magyar zenekaroknak szeretne lehetőséget adni, és van külön erre műsora a Petőfi 
rádiónak, azonban az, hogy egy ilyen arculatú csatorna önmagában nem éri el a 
35 százalékos zenei kvótát, úgy gondolom, hogy ezt át kellene gondolni, mert ez 
nagyon súlyos csorba a Petőfi rádió hitelességén. 

Egy utolsó kérdéssel szeretnék élni önök felé, ami úgy gondolom, hogy 
leginkább a mi munkánkat tudná segíteni. Nagyon fontos társadalmi célok vannak 
meghatározva a médiatörvényben is, és ebben a beszámolóban is olvashatunk róla, a 
kiskorúak védelmétől kezdve egészen a reklámhangerő szabályozásáig - nyilván 
különböző társadalmi súlyú kérdésekről van szó -, milyen területek azok, amelyeken 
önök úgy gondolják, hogy ezen célok érvényesülése hatékonyabb lehetne, hogyha a 
szabályozást megváltoztatnánk valamilyen irányba? Erre szeretném, hogyha választ 
tudnának adni.  

Más képviselői hozzászólási szándék van-e a bizottsági tagok részéről? (Nem 
érkezik jelzés.) Ha nincsen, akkor megadom a szót Karas Monika elnök asszonynak 
válaszadásra. Parancsoljon! 

Dr. Karas Monika elnök (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság és 
Méditanács) válaszai  

DR. KARAS MONIKA elnök (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság és 
Médiatanács): Köszönöm szépen, elnök asszony. Próbálok sorba menni és azokra a 
kérdésekre válaszolni, amelyek valóban a Médiatanács 2014. évi beszámolójához 
szorosan köthetők. Itt elsősorban az alelnök asszonynak az MTI-re vonatkozó 
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kérdésével kapcsolatban szeretném megjegyezni, hogy az MTI-ben az én ismereteim 
szerint olyan szabályozás él, hogy az MTI jó hírnevét nem sértheti olyan anyag, amely 
az OS-ben megjelenik. Szeretném felhívni a figyelmet, hogy ezt a szabályt 2004-ben 
hozták, ez azóta létezik, és mivel a médiaszolgáltatók egyesítésre kerültek, azért terjed 
ki a teljes működésre. Tehát 2004-es szabályról beszélünk. (Kunhalmi Ágnes: Nem 
volt egyesítve!) 

Az is alapelvi szinten megállapítható, illetve nagyon fontos, hogy a szerkesztői 
szabadságba a Médiatanács sem a felügyeleti tevékenysége, sem az MTVA kezelői joga 
alapján nem szól bele. Tehát a kérdés a hírcsatorna menekültekkel kapcsolatos 
tájékoztatására vonatkozott - tehát a szerkesztői szabadságba nem szólhat bele a 
Médiatanács. Azt gondolom, hogy ezzel tisztában kell lenni, és akkor a tartalmi 
kérdések és tartalmi kifogások egyértelmű, hogy nem a Médiatanács hatásköre ebben 
a körben. 

A TV2-vel kapcsolatban, bár nem a tavalyi évre vonatkozik, de azt a napi 
híradásból lehet tudni, hogy a médiahatóságnak, ezen belül is a Médiatanácsnak 
akkor lesz vele feladata, hogyha a tulajdonosi nyilvántartás, aminek a vezetésére 
jogosítva van törvény által a Médiatanács, az ottani változást az új tulajdonos 
bejelenti. Tehát abban a pillanatban, hogy ez bejelentésre kerül, akkor indul meg 
részünkre az eljárási kötelezettség, illetve a határidők. Egyelőre mi is csak 
sajtóhíreket láttunk, hivatalos bejelentés hozzánk nem érkezett. (Kunhalmi Ágnes: 
Köszönöm.) Köszönöm szépen.  

Hoffmann Rózsa képviselő asszonynak a külföldön bejegyzett 
médiaszolgáltatókkal kapcsolatos kérdése. Az valóban nem egy könnyű feladat a 
Médiatanács számára, hiszen a jogsértéseknél a bejegyzés helye szerinti hatóságot 
kell megkeressük együttműködésre. Ez a Romániában bejegyzett 
médiaszolgáltatóknál viszonylag egyszerű, és a román hatóság nagyon együttműködő, 
de például az Ofcom alá tartozó, tehát a Nagy-Britanniában bejegyzett 
médiaszolgáltatóknál nagyon-nagyon nehézkes. 

A Való Világgal kapcsolatban van most folyamatban egy eljárásunk, de annyira 
nehézkesek az eljárási szabályok, sőt ott az RTL2 közben áthelyezte a székhelyét is, 
tehát ez is lassítja az eljárást. Mindent, amit a törvény lehetővé tesz számunkra, 
megteszünk azért, hogy a külföldről kifejezetten Magyarországra magyar nyelven 
sugárzott adásokkal kapcsolatos jogainkat tudjuk érvényesíteni. Egyébként uniós 
szinten most folyik az audiovizuális irányelv felülvizsgálata, ott ezeken a nemzetközi 
fórumokon mindig megpróbáljuk a többi kis állammal szövetkezve - mert mi vagyunk 
azok, akikhez besugározzák az adásokat - az érdekeinket együtt érvényesíteni, de 
nagyon nehéz, nagyon nehéz. Egyelőre ez a felülvizsgálat folyik, ezek az eljárások, 
tanácskozások folynak, mindig mindent megteszünk. 

A vidéki stúdiók, illetve a külföldi, magyar nyelven sugárzó kis adók 
támogatásával kapcsolatban azt tudom mondani, hogy a határon túliak támogatásra, 
rezsi- és műszaki támogatásra nem jogosultak, hiszen a pályázati rendszer csak a 
Magyarországon honos szolgáltatóknak engedi meg, azonban a filmek és egyéb 
tartalmak, tehát rádióműsorok gyártására külön határon túli keret van elkülönítve az 
egyes pályázatoknál. Oda egyébként érkeznek is rendszeresen határon túli pályázatok, 
úgyhogy ezeket tudjuk e pillanatban támogatni. 

Dunai Mónika képviselő asszony kérdezte a monitorozást. Így kifejezetten, 
hogy idősek vagy nők, nem folyik monitortevékenység, viszont a társadalmi 
sokszínűség kutatása keretében igen, és azon belül van olyan kutatási szempont is, 
hogy az inaktívak - gondolom, a nyugdíjas korúak ebbe a körbe tartoznak 
mindenképp - részvétele, illetve az ő érintettségük vizsgálata folyik, de külön nem.  
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Még az elnök asszonynak volt egy, a magyar zenei aránnyal kapcsolatos 
kérdésére azt tudom elmondani, hogy minden médiaszolgáltatót meghatározott 
rendben vizsgálunk, egyformán vizsgáljuk a magyar zenei arányt, tehát a kvóta 
teljesítését. Ez minden évben nehéz kérdés minden adónak, de igyekszünk őket 
rábírni felhívással, bírságokkal, egyebekkel arra, hogy ezt betartsák. Köszönöm 
szépen. Nem tudom, hogy van-e még valami, ami kimaradt.   

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönjük szépen a beszámolót és a válaszokat is. A bizottságunk 
kijelölt bizottságként határozatot kell hogy elfogadjon a beszámolóval kapcsolatban. 
Ennek a szövegszerű tervezetét felolvasom a bizottságnak, és erről kell döntenünk.   

Az Országgyűlés Kulturális bizottságának 4/2014-2018. számú határozata a 
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 2014. évi tevékenységéről 
szóló B/3675. számú beszámoló elfogadásáról. Az Országgyűlés Kulturális bizottsága 
az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. OGY-határozat 85. § 
(2) bekezdése a) pontja alapján a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
Médiatanácsának 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. Indokolás: a 
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a médiaszolgáltatásokról és a 
tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 133. § 1) bekezdése alapján 
határidőre benyújtotta a 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót, amelyben a 
jogszabályoknak megfelelő tartalommal és formában részletesen tájékoztatja az 
Országgyűlést elvégzett munkájáról. Ennek alapján az Országgyűlés Kulturális 
bizottsága 2015. október 27-ei ülésén a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
Médiatanácsa által B/3675. számon benyújtott beszámoló elfogadásáról döntött.  

Kérdezem a képviselőket, hogy ki az, aki támogatja ennek a határozatnak az 
elfogadását. Aki igen, kérem, az jelezze! (Szavazás.) 9 igen szavazat. Ki az, aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 3 nem szavazat. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodással 
a bizottság a határozatot elfogadta. Ezzel az 1. napirendi pontot lezárom. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2014. évi egységes 
költségvetésének végrehajtásáról szóló T/4907. számú 
törvényjavaslat 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

A 2. napirendi pontunk a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2014. évi 
egységes költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslat, a Költségvetési 
bizottság önálló indítványa, részletes vita lefolytatása kijelölt bizottságként. A 
Költségvetési bizottság nem jelezte, hogy előterjesztőként részt kívánnak venni a 
bizottsági ülésen. A gazdasági igazgató urat kérdezem, hogy kíván-e az előterjesztéssel 
kapcsolatban felszólalni. (Jelzésre:) Parancsoljon! 

Sorbán János gazdasági igazgató (Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság) tájékozatója 

SORBÁN JÁNOS gazdasági igazgató (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság): 
Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Bizottság! Ez a zárszámadás 2014. évi, és 
tulajdonképpen négy darab zárszámadást foglal magában. A hatóság ezt a 
médiatörvény rendelkezéseinek megfelelően benyújtotta 2015. május 20-án a 
Költségvetési bizottság részére. Ez a négy költségvetés, amit tartalmaz: a Nemzeti 
Média- és Hírközlési Hatóság zárszámadása, a Médiatanács zárszámadása, a 
Médiatanács kezelésű előirányzatok zárása és az MTVA beszámolója. 

A hatóság költségvetését az Országgyűlés a 2013. évi CLXXXI. törvénnyel 
fogadta el. Ebben a bevételek előirányzata 32,4 milliárd forint volt, ez 27,1 milliárddal 
teljesült, tehát itt egy viszonylag jelentős elmaradás van a bevételekben; ennek oka a 
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800-as frekvencia értékesítésének a késedelme. A hatóság úgy tervezte, hogy ez kora 
tavasszal, tehát 2014 márciusában eladásra kerül, és innentől ebből már bevételek 
generálódnak a hatóság számára. Ugyanakkor a szolgáltatókkal - ezek főleg a 
mobilszolgáltatók, akik ezeket használják - való tárgyalások során kiderült, hogy 
nincs még meg rá a megfelelő igény, illetve nincs megfelelő, kialakult versenyhelyzet, 
úgyhogy itt elhúzódott ez az előkészítés, és csak szeptemberben történt meg a 
frekvenciák értékesítése, akkor viszont nagy sikerrel, hiszen 130 milliárd forintos 
bevételt generált ez az állami költségvetés számára. Viszont a hatóságnak a 
frekvenciadíjak így jóval később kezdtek el befolyni, itt keletkezett 4,5 milliárd forint 
elmaradás a bevételekben, és ehhez kapcsolódott félmilliárdnyi áfabevétel-kiesés is.  

A kiadások teljesítése 25,4 milliárd forintra teljesült. Ez gyakorlatilag minden 
pozícióban megtakarításokat mutat, a legnagyobbakat a fejlesztési, beruházási 
kiadásoknál, itt közel egymilliárdos megtakarítás származott ebből. 

A bevételek és kiadások különbözeteként adódik egy tartalék, aminek a 
felosztására, a tartalékolás módjára is javaslatot tettünk a zárszámadási anyagban.  

A második költségvetés a Médiatanácsé. Ez egy jóval kisebb büdzsé, hiszen ez 
csak a Médiatanács-tagok tiszteletdíját, szakértői díjait tartalmazza, illetve még a társ 
szabályozó szervezetek működési támogatását. Ennek a fő összege mindössze 
173,9 millió forint volt. Ez kiegészült egy számviteli változás miatt egy 
áfakötelezettséggel. (Dr. Hoffmann Rózsa távozik az ülésről.) A médiaszolgáltatások 
díjait terhelő áfát is itt kellett elszámolni, ez megemelte 554 millió forintra ezt a 
költségvetést. De ezt a különbözetet természetesen be kellett fizessük fizetendő áfa 
gyanánt az állami költségvetésbe. Tehát ez a kiadási oldalon is megjelent. 

A harmadik ilyen blokk a médiapiacról befolyt bevételek, médiaszolgáltatási 
díjak területe. Ezt a hatóság szedi be, de közvetlenül átutalja az MTVA-nak. Ez egy 
elkülönített keret, és ez a forrása annak a mecenatúraprogramnak, amiről elnök 
asszony is az előbb beszélt, ez az egyik fő forrása. Ezek az összegek a tervet kicsit 
meghaladó mértékben folytak be, 1,2 milliárd forint bevétel keletkezett.  

Az MTVA költségvetése a negyedik, az utolsó blokk. Ezt a költségvetési törvény 
3. számú melléklete tartalmazza, a legnagyobb tétele pedig az a közszolgálati 
hozzájárulás, amelyik a fő forrása az MTVA tevékenységének. Ezt 70,5 milliárd 
forintos összegben terveztük meg 2013 augusztusában, aztán az infláció némileg 
elmaradt ettől és a költségvetés alacsonyabb inflációs rátával számolt, ez ezért 
69,9 milliárd forintra mérséklődött, és ebben az összegben is teljesült. 

A következő nagy bevétel a médiaszolgáltatási díj, amiről az előzőekben is szó 
volt, 1,1-1,2 milliárdos összegben.  

Majd a kereskedelmi bevételek következnek. Ez 4,7 milliárdos összeg volt.  
A kiadási oldalán az MTVA-nak jó néhány soron megtakarítások látszanak, és 

szinte minden ilyenfajta megtakarítás a műsorgyártási költségekben az MTVA 
támogatási és vagyonkezelési tevékenységének kiadásai sorába került át.  

Az még elmondható, hogy valamennyi benyújtott intézményi beszámolóhoz 
kapcsolódik egy úgynevezett számszaki beszámoló, a költségvetési részeken 
űrlapgarnitúra, az MTVA esetében a számviteli törvénynek megfelelő beszámoló és 
kiegészítő melléklet. Ezt a beszámolót a független könyvvizsgálók véleményezték, 
mint mind a három szervezet esetében, és mind a három könyvvizsgálat azt 
állapította meg, hogy a 2014. december 31-i állapotról ezek a beszámolók, a pénzügyi 
helyzetről is és a vagyoni, jövedelmi helyzetről is megbízható és valós képet adnak. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. A bizottság tagjait kérdezem, hogy a részletes vita 

első szakaszában, azaz a törvényjavaslatnak a határozati házszabály 44. § (1) bekezdés 
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a)-d) pontjaiban meghatározott szempontok szerinti vizsgálatához kíván-e valaki 
hozzászólni. (Jelzésre:) Kucsák képviselő úr, parancsoljon! 

 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót. Azt 

gondoltam, hogy Szabó Szabolcs… (Közbeszólások: Az a következő!) 
 
ELNÖK: Az nem ehhez van, a következő napirendhez.  
 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke: Bocsánat, elaludtam. 

Köszönöm.  
 
ELNÖK: (Jelzésre:) Pósán alelnök úr, parancsoljon! 
 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke: Tisztelt Bizottság! Én csak 

arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a múlt héten a Házban az általános vita 
ezzel kapcsolatban lefolyt, módosító javaslat nem érkezett, következésképpen érdemi 
részletes vitát nyilvánvalóan nem is tudunk miről folytatni. Köszönöm szépen.  

Határozathozatalok 

ELNÖK: Ez így van. Azonban tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy a 
határozati házszabály 44. § (1) bekezdésében foglaltakkal kapcsolatos megállapításait 
a bizottság jelentése tartalmazza, így erről döntenünk kell. Kérdezem tehát, hogy 
támogatja-e a bizottság, hogy a törvényjavaslat megfelel a határozati házszabály 44. § 
(1) bekezdésében foglaltaknak. Aki igen, kérem, jelezze! (Szavazás.) Kilenc igen 
szavazat. Ki az, aki nem? (Szavazás.) Három nem szavazat. Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) Egy tartózkodás. A bizottság ezt támogatja.  

A részletes vita ezen szakaszát lezárom.  
Áttérünk a részletes vita második szakaszára. A javaslathoz nem érkezett 

módosító javaslat, így azt kell megtennünk ebben a vitaszakaszban, hogy a 
bizottságban van-e valakinek további módosító javaslata. (Nem érkezik jelzés.) Nem 
látok jelzést. Így akkor az előterjesztő sem kíván reagálni. Amennyiben nincs 
módosítási szándék, a jegyzőkönyv számára ismertetem, hogy módosító javaslat 
hiányában a bizottság nem nyújt be részletes vitát lezáró módosító javaslatot. A vita 
ezen szakaszát is lezárom. 

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

Tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy a bizottság a részletes vitáról jelentést 
nyújt be, amely a bizottság korábbi vitaszakaszban meghozott döntéseit tartalmazza. 
Ennek megfelelően kérdezem tehát a bizottságot, elfogadja-e a részletes vitáról szóló 
jelentést, valamint felhatalmazza-e a bizottság elnökét arra, hogy gondoskodjon a 
bizottság döntéseit összefoglaló jelentés aláírásáról és benyújtásáról, aki igen, az 
kérem, jelezze! (Szavazás.) Kilenc igen szavazat. Ki az, aki nem? (Szavazás.) Három 
nem. Tartózkodás? (Szavazás.) Egy tartózkodással a bizottságnak ennek megfelelően 
fog eljárni.  

Ezzel a 2. napirendi pontot is lezárom. 
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A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2016. évi egységes 
költségvetéséről szóló T/6369. számú törvényjavaslat (Részletes 
vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  

A 3. napirendi pontunk a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2016. évi 
egységes költségvetéséről szóló törvényjavaslat részletes vitájának lefolytatása kijelölt 
bizottságként.  

Megnyitom a részletes vita első szakaszát, azaz a törvényjavaslat határozati 
házszabály 44. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározott szempontok szerinti 
vizsgálatát. A Költségvetési bizottság részéről jelezték, hogy nem tudnak részt venni 
az ülésen.  

Kérdezem az NMHH megjelent képviselőit, hogy kívánnak-e a költségvetési 
javaslathoz hozzászólni.  

 
SORBÁN JÁNOS gazdasági igazgató (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság): 

Röviden, ha szabad.  
 
ELNÖK: Parancsoljon! 

Sorbán János gazdasági igazgató (Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság) hozzászólása 

SORBÁN JÁNOS gazdasági igazgató (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság): 
Előbb a zárszámadásról volt szó, ez pedig a jövő évi terv tulajdonképpen, a jövő évi 
költségvetés. Ezt is benyújtottuk a megfelelő határidőben, szeptember 11-én a 
Költségvetési bizottság részére.  

Itt is ugyanaz a négy terület van, mint a zárszámadásban. Az első ezek közül az 
NMHH. Az NMHH költségvetése nagyon hasonló a 2015-öshöz, gyakorlatilag 
ugyanolyan, 32,3 milliárdos bevételi és kiadási előirányzatot tartalmaz, mint az előző 
év. 

A Médiatanácsnál is ugyanez a helyzet. A Médiatanács működési költségeinek 
fedezetére szolgáló rész ugyanaz maradt, 173,9 millió forint, mint az előző évben, és 
itt is hozzájön az áfa, amiről az előbb beszéltem, 307 millió forinttal. 

A Médiatanács kezelésében lévő előirányzatoknál 1,1 milliárd forintnyi 
médiaszolgáltatási díjat terveztünk. Ez is az előző éveknek megfelelő összeg.  

Az MTVA bevételeinél a meghatározó tétel a 77,7 milliárdos közszolgálati 
hozzájárulás. Ez nem inflált adat, tehát ugyanannyi, mint az előző év. A 
médiaszolgáltatási díj tartozik ide, illetve a kereskedelmi és vagyongazdálkodási 
bevételei, amelyek némileg emelkedtek, miután a terv szerint a jövő évben két nagy 
sporteseményt is közvetít majd az MTVA. 

A kiadásoknál megtakarítás mutatkozik, az egységes közmédia kialakítása 
miatt az összevont közmédiumok működési támogatása csökken mintegy 
700 millióval. Jelentősen csökken az adósságszolgálat az MTVA hiteleinek átvállalása 
miatt, ez 3,5 milliárd. Minden egyéb megtakarítás a műsorköltségekbe 
koncentrálódik. Az MTVA alaptevékenységek kiadásai sor, amelyik tartalmazza a 
műsorgyártás költségeit, az 6,9 milliárd forinttal nő. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. E vitaszakaszban a bizottság tagjai közül kíván-e 

valaki hozzászólni. (Jelzésre:) Vinnai Győző, parancsoljon! 

Hozzászólások 

DR. VINNAI GYŐZŐ (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök asszony. Köszönjük az 
írásos anyagot, illetve a szóbeli kiegészítőt, de mind a bevételekhez, mind a 



21 

kiadásokhoz feltennék egy-egy kérdést. Látható, hogy ugyanaz a struktúrája, mint a 
zárszámadásnak, ugyanúgy épül fel, de a főösszegből is lehet látni, hogy a 2016. évre 
tervezett bevételi főösszeg előirányzata egy kicsit kisebb a 2015. évi előirányzatnál, 
mintegy 0,3 százalékkal. Éppen ezzel kapcsolatban kérdezném, hogy mire alapozza 
akkor a hatóság a bevételi tervét, és vannak-e kockázatok a tervezett bevételben. 

Ami a kiadásokat illeti, két dolog érdekelne. Az egyik az, hogy a személyi 
juttatások a 2015-ös költségvetéshez képest hogyan változnak, bármilyen értelemben, 
nőnek-e vagy csökkennek. Illetve jelentős tartalékokról hallottunk itt a szóbeli 
kiegészítőben is. Mit tervez a hatóság ezekkel a jelentős tartalékokkal, mire kívánja 
felhasználni? Egyébként áttanulmányozva, teljesen hasonló a struktúra és 
áttekinthető mind a bevételek, mind a kiadások vonatkozásában. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük a képviselő úr kérdését. Ugyanakkor azt jelzem, hogy a 

részletes vita első szakaszában az Alaptörvényből eredő kötelezettséget a jogrendszer 
egységébe való illeszkedésről, a nemzetközi jogból eredő kötelezettségeknek és a 
jogalkotás szakmai követelményeinek való megfelelést vizsgáljuk egyrészről, 
másrészről az előterjesztőnk pedig a Költségvetési bizottság, aki nincsen jelen, így az 
NMHH képviselői nem kötelesek válaszolni az ön kérdéseire. Amennyiben megteszik, 
nyilván azt örömmel vesszük. Kérdezem a gazdasági igazgató urat, parancsoljon! 

 
SORBÁN JÁNOS gazdasági igazgató (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság): 

Nagyon szívesen. A bevételi tervei az NMHH-nak meglehetősen stabil alapokon 
nyugszanak, hiszen az egységes hírközlési törvény rögzíti azokat a tarifákat, 
amelyeket fel lehet számolni, és itt meglévő szerződésekre alapozva tervezünk. Tehát 
azt gondolom, az NMHH bevételei akkor térhetnek el a tervtől, ha valamiféle új 
frekvenciaértékesítésről van szó, de ez most nincs tervezve 2016-ra, tehát nagy 
biztonsággal be fog folyni ez a bevétel.  

A kiadásoknál a személyi juttatások esetében terveztünk egy 6 százalékos 
növekményt, ennek létszámbővülés az oka. Az NMHH folyamatosan új feladatokat 
kap különféle okokból, ebben az évben két nagy csoportja van az új feladatainknak. 
Az egyik az építményengedélyezés; az építmény most ilyen hírközlési adótornyokat 
jelent ebben az esetben. A hírközlési adótornyok építményengedélyezése került 
hozzánk országos szinten, erre nem volt meg a szükséges kompetencia. Ez egy ilyen 
mérnöki, műszaki feladat gyakorlatilag az egész ország területén, tehát itt kell 
létszámbővítést csinálnunk. Illetve egy teljesen új feladatot vettünk még át, a 
Bűvösvölgy üzemletetését, ez a Médiaértés-oktató Központ. Ezeknek az új 
feladatoknak a létszámigényére terveztünk 30 fő létszámbővülést, ennek a 
költségvonzata van benne a költségvetésünkben.  

A tartalékok szintje most az előterjesztett zárszámadásunk szerint 38,2 
milliárd forint, ez valóban egy szép nagy szám. A legnagyobb tétel, amire gyűjtünk 
tulajdonképpen, a digitális átállás második fordulója lesz; az első digitális átállás 
közel 10 milliárd forintba került a hatóságnak. Itt szociális, rászorultsági alapon 
biztosítottunk vevőkészülékeket több mint 150 ezer család, illetve háztartás számára, 
ez volt a fő költségeleme. A hozadéka pedig éppen annak a 800 megahertzes 
frekvenciasávnak a felszabadulása, amit aztán 130 milliárd forintért értékesíteni 
sikerült főleg a mobilszolgáltatók számára.  

Létezik egy második üteme ennek, amikor a 700 megahertzes frekvenciasáv 
fog felszabadulni, ez egy hosszú távú projekt. A hatóságunk műszaki kollégáinak 
becslései szerint itt sokkal drágább eszközöket kell majd alkalmazni, ennek a várható 
költsége akár a 20 milliárd forintot is elérheti. 2020-ig tervezzük egyébként ennek a 
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megvalósítását, és ez egy olyan összeg, hogy erre gyakorlatilag évente gyűjtögetünk. 
Tehát a fő tartalékunk ez, jelenleg közel 7 milliárd forintunk gyűlt ebben össze. 

A másik ilyen nagy projektünk a hírközműprojekt, ez pedig a magyar hírközlési 
hálózatok térinformatikai alapú nyilvántartásának a létrehozását célozza meg. 
Gyakorlatilag bárki interneten keresztül láthatja majd az összes hálózatot, ha ez a 
projekt megvalósul. 

Ezen kívül van kötelezettségvállalással terhelt maradványunk is. Ezek olyan 
összegek gyakorlatilag, amelyekre a szerződés vagy a megrendelés megköttetett, de 
nem kerültek kifizetésre a december 31-ei állapotig. A költségvetésben ez normális, 
hogy mondjam, átlagos, minden költségvetési tervnél előforduló maradvány. Illetve 
kisebb összegeket, tehát egy 600 milliós összeget elkülönítettünk további médiaértés-
központok létrehozására, illetve 200 milliónyit a megváltozott munkaképességűek 
számára hírközlési szolgáltatási hozzáférés biztosítására is. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Kérdezem, hogy ebben a vitaszakaszban a 

házszabálynak megfelelően kíván-e valaki felszólalni. (Senki sem jelentkezik.) Nem 
látok jelzést.  

Határozathozatal 

Tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy a bizottságnak a határozati házszabály 
44. § (1) bekezdésében foglaltakkal kapcsolatos megállapításait a bizottság jelentése 
tartalmazza, így erről döntenünk kell.  

Támogatja-e a bizottság, hogy a T/6369. számon benyújtott törvényjavaslat 
megfelel a határozati házszabály 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak? Aki igen, 
kérem, az jelezze! (Szavazás.) 9 igen szavazat. Ki az, aki nem? (Szavazás.) 3 nem 
szavazat. Egy tartózkodással a bizottság támogatta. A részletes vita ezen szakaszát 
lezárom. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2016. évi egységes 
költségvetéséről szóló T/6369. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Ezzel áttérünk a benyújtott módosító javaslatok megtárgyalására, a részletes 
vita második szakaszát nyitom meg, a módosító javaslat értékelését és az arról történő 
állásfoglalást. A Költségvetési bizottság jelezte, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot. A háttéranyagot megkapták mindannyian, így ennek 
tárgyalására kerül most sor. 

Az 1. pontban Szabó Szabolcs képviselő úr módosító javaslatáról döntünk. 
Kérdezem a képviselő urat, kívánja-e indokolni. (Szabó Szabolcs jelzésre:) 
Parancsoljon! 

 
SZABÓ SZABOLCS (független): Köszönöm szépen. Itt látszik is, hogy a 

módosítók terén 100 százalékos részesedést sikerült megszerezni, ami szintén egy 
nagy előrelépés. Egyébként részben azért is nyújtottunk be ezt a módosítót, mert ha 
az elnök asszony például nem engedte volna, akkor itt Vinnai Győző nyugodtan tudott 
volna kérdezni, mert egyébként ezt a vitaszakaszt simán csak túlléptük volna.  

És még akkor is a fejemre húzom ezt a megoldást, hogy két mondatot itt is 
elmondjak arról, hogy mennyire nem tartom kiegyensúlyozottnak a közmédiát jelen 
esetben. Amennyiben ezt, mondjuk, Pósán alelnök úr majd provokációnak minősíti 
vagy éppen az elnök asszony hosszasan elkezdi majd azt mondani, hogy bezzeg nekem 
erre szinte már alapom se lenne, hogy megtegyem - ugyanis én tényleg azt gondolom, 
hogy a közmédia nem kiegyensúlyozott, és a Médiatanács egyszerűen képtelen 
biztosítani azt a feladatot, hogy az kiegyensúlyozott legyen. Ennek megfelelően egy 
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forintot is sajnálok ettől az egésztől, ennek megfelelően született a módosítás, amely 
két ponton nullázná le gyakorlatilag a kiadásokat. Ennyi röviden az indokolnivalóm. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. (Jelzésre:) Kucsák képviselő úr jelzi hozzászólási 

szándékát. Parancsoljon! 
 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Tisztelt 

Bizottság! Tisztelt Vendégeink! Szabó Szabolcs imént hallható indokolása is 
önmagáért beszélt szerintem. Én magam egyébként nem feltétlenül tekintem azt 
érdemnek, ha valaki 100 százalékos reprezentációt tud felmutatni a módosító 
javaslatok terén, mert sokkal inkább érdekes annak beltartalma, minősége, a 
vélekedésünk eltér nyilvánvaló módon. Úgy gondolom, ha ön személy szerint 
elégedetlen valamivel, igyekezzen ezen változtatni, módosítani, és tenni annak 
érdekében, hogy az ön ízlésének és elképzeléseinek is megfeleljen. Az persze egy 
egyszerű kínálkozó megoldás, hogy megszüntetni, sóval behinteni. Én ezt 
semmiképpen nem javasolnám magunknak. 

És itt szeretném felhívni képviselő úr figyelmét arra egyébként, itt jelezte, hogy 
esetleg megrovásokat kap azért, hogy bizonyos véleményét megosztja a tisztelt 
jelenlévőkkel: ezt megtehette volna az általános vitában, de ha jók az információim, 
azon nem vett részt. Nyilván jogában áll természetesen részt venni vagy részt nem 
venni, de az általános vita praktikusan pontosan alkalmas arra, hogy minden 
képviselő, képviselőcsoport, képviselőcsoporttal nem rendelkező személyek is, 
országgyűlési képviselők elmondják az álláspontjukat általában véve a 
törvényjavaslatról, és ennek megfelelően fogalmazzanak meg módosító javaslatot. 

Mindezekre való tekintettel én nem javasolom a módosító javaslatok 
elfogadását. Köszönöm szépen a figyelmet.  

 
ELNÖK: Köszönjük. Az 1. pontban beterjesztett módosító javaslathoz kíván-e 

még valaki hozzászólni? (Nem érkezik jelzés.) Nem látok jelzést. Szavazzunk! Ki az, 
aki támogatja Szabó Szabolcs… (Szabó Szabolcs jelzésére:) Bocsánat, igaza van, 
elnézést kérek, előterjesztőként reagálhat. Parancsoljon, Szabó Szabolcs! 

 
SZABÓ SZABOLCS (független): Köszönöm szépen. Ígérem, nem leszek hosszú. 

Értelemszerűen az, hogy a naptáramban mikor milyen program szerepel, és miért 
tudok, illetve nem tudok elmenni, az, gondolom, nem vita tárgya.  

Az, hogy jogom van ahhoz, hogy módosítót benyújtsak, és annak kapcsán 
egyébként a véleményemet elmondjam és egy politikai jellegű vitában a területet 
felügyelő bizottságban, azt gondolom, hogy ehhez is jogom van. És nagyon ezt 
önmagában kritizálni nem látom értelmét. (Kucsák László: Összefüggések!) Tessék? 
(Kucsák László: Összefüggések!) Összefüggésében van jogom hozzá, hogy ezt 
benyújtsam és elmondjam összefüggésében a véleményemet ezzel kapcsolatban.  

Én nem nagyon látom, hogy önmagában az, amit a képviselő úr elmondott itt 
az előbbiekben, mennyiben elfogadható egy ilyen beadvánnyal kapcsolatban, nekem 
ez a véleményem, természetesen én abszolút elfogadom azt, hogy képviselő úrnak 
más a véleménye. És, higgye el, teszünk meg teszek is azért, hogy megváltozzon ez a 
helyzet, mert nyilvánvalóan választásokat szeretnénk nyerni legközelebb, és ezen 
dolgozik egy ellenzéki párt, már amelyik ellenzéki és nem éppen a kormánypártot 
védi. Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Köszönjük szépen képviselő úr hozzászólását. Most előterjesztői 
zárszó hangzott el. Tehát az 1. pontról most szavazunk. Ki az, aki támogatja Szabó 
Szabolcs által 1. pontban előterjesztett módosítást? (Szavazás.) Három igen szavazat. 
Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Kilenc nem szavazat. Tartózkodás? (Szavazás.) 
Egy tartózkodással a bizottság nem támogatta. 

A 2. pontban szintén Szabó Szabolcs képviselő úr módosításáról döntünk. 
Kérdezem képviselő urat, hogy kívánja-e előzetesen indokolni.  

 
SZABÓ SZABOLCS (független): Kapcsolódik az előzőhöz, úgyhogy nem.  
 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke: Szívesen meghallgatom 

még egyszer! (Derültség.) 
 
ELNÖK: Nem kívánja. Van-e képviselői hozzászólási szándék a 2. ponthoz? 

(Nem érkezik jelzés.) Nem látok jelzést. Így akkor képviselő úr sem kíván válaszolni. 
(Dr. Pósán László: Azt is meghallgattam volna szívesen! - Szabó Szabolcs: Nem én 
bontottam ketté, hanem a kodifikációs osztály!) Akkor erről szavazunk. Ki az, aki 
támogatja Szabó Szabolcs 2. pontban előterjesztett módosítását? (Szavazás.) Három 
igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Kilenc nem szavazat. 
Tartózkodás? (Szavazás.) Egy tartózkodással a bizottság nem támogatta. 

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

Mivel nincs további módosítási szándék, a jegyzőkönyv számára ismertetem, 
hogy támogatott módosító javaslat hiányában a bizottság nem nyújt be részletes vitát 
lezáró módosító javaslatot.  

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

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

Tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy a bizottság a részletes vitáról jelentést 
nyújt be, amely a bizottság korábbi vitaszakaszban meghozott döntéseit tartalmazza. 
Ennek megfelelően kérdezem tehát a bizottságot, hogy elfogadja-e a részletes vitáról 
szóló jelentést, valamint felhatalmazza-e a bizottság elnökét arra, hogy gondoskodjon 
a bizottság döntéseit összefoglaló jelentés aláírásáról és benyújtásáról. Aki igen, 
kérem, jelezze! (Szavazás.) Kilenc igen szavazat. Ki az, aki nem? (Szavazás.) Három 
nem szavazat. Tartózkodás? (Szavazás.) Egy tartózkodással a bizottság ennek 
megfelelően fog eljárni. 

Ezzel a részletes vitát lezárom, és ezt a 3. napirendi pontot is lezárom. A 
Médiatanács képviselőinek köszönöm, hogy jelenlétükkel megtisztelték a bizottsági 
ülést és segítették a munkánkat. Jó munkát kívánok! 

4. napirendi pontunk következik, az iskolai szegregációval kapcsolatos új 
kutatások eredményei és megoldási javaslatok lehetőségei. De amíg erre sor kerül, 
13 óráig szünetet rendelek el.  

 
(Szünet: 12.25 - 13.08) 
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Az iskolai szegregációval kapcsolatos új kutatások eredményei, 
megoldási javaslatok lehetőségei 

ELNÖK: Köszöntöm önöket az Országgyűlés Kulturális bizottságának mai 
ülésén. A 4. napirendi ponttal folytatjuk a bizottság ülését: az iskolai szegregációval 
kapcsolatos új kutatások eredményei, megoldási javaslatok lehetőségei.  

Tisztelettel köszöntöm a meghívott szakértőinket, Tóthné dr. Kerülő Juditot, 
Menyhért Ildikót, Ercse Krisztinát és Csillei Bélát. Bocsánat! Ercse Krisztina nincs 
jelen, helyette viszont Emődiné Csapó Barbara jelen van. Elnézést kérek! (Ikotity 
István visszatér a terembe.)  

A bizottsági napirend tárgyalása időkeretben fog történni, amelynek a 
megoszlása a következő: a meghívott szakértők kezdő gondolatfelvetéseire 10-10 
percben kerül sor, majd a Fidesz képviselőcsoportjának 29 perc, a KDNP 
képviselőcsoportjának 8 perc, a Jobbik képviselőcsoportjának 11 perc, az MSZP 
képviselőcsoportjának 11 perc, az LMP képviselőcsoportjának 8 perc, a független 
képviselőnek 5 perc áll rendelkezésére, majd ezt követően a szakértők 5-5 percben 
válaszolnak a képviselők felvetéseire. Ezt a javaslatot teszem. 

Kérdezem, hogy más javaslat az időkeretre vonatkozóan van-e. (Senki sem 
jelentkezik.) Más jelzést nem látok. Akkor kérdezem a bizottság tagjait, hogy 
elfogadják-e az általam az előbbiekben ismertetett időkeretet. Kérem, aki igen, az 
jelezze! (Szavazás.) Volt-e nem szavazat? (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodás? 
(Szavazás.) 1 tartózkodással a bizottság elfogadta.  

A bizottsági napirendi pont tárgyalásában a különböző frakciók által 
megnevezett szakértők vesznek részt. Az MSZP által delegált Ercse Krisztina nem 
érkezett meg, nem is jelzett vissza a megkeresésre, és most sem jelzi, hogy itt lenne. 
(Kucsák László: Csakúgy, mint az MSZP sincs jelen, akik kezdeményezték az 
egészet.) Így van, az MSZP-s képviselők sincsenek jelen, ez is jól látható.  

Ezért a következő menetrendet javaslom: először a Fidesz képviselőcsoportja 
által delegált Tóthné dr. Kerülő Judit előadását hallgatnánk meg, aztán a jobbikos 
Menyhért Ildikót, majd a KDNP által delegált Emődiné Csapó Barbarát, és az LMP-s 
Csillei Bélát, ha ez így szintén megfelel a képviselő uraknak, hölgyek. (Jelzés nem 
érkezik.)  Nincs ellenkező jelzés, ezért akkor ebben a menetrendben kerül sor a 
napirendi pont megtárgyalására.  

Megadom a szót Tóthné dr. Kerülő Judit asszonynak, és kérem, hogy az 
előadását tartsa meg. Parancsoljon! (Dr. Hiller István a szünetet követően visszatér 
az ülésterembe.) 

Tóthné dr. Kerülő Judit intézetigazgató (Nyíregyházi Főiskola) 
előadása 

TÓTHNÉ DR. KERÜLŐ JUDIT intézetigazgató (Nyíregyházi Főiskola 
Társadalom- és Kultúratudományi Intézet): Köszönöm szépen. Hadd kezdjem egy 
rövid bemutatkozással! Kerülő Judit vagyok, a Nyíregyházi Főiskolán dolgozom, 
szociológus vagyok, és elég régóta kutatom ezt a témát. Ami miatt ma itt vagyok: 
Tiszavasvári város általános iskolai helyzetét elemzem deszegregációs szempontból.  

Azzal kell kezdenem, hogy Tiszavasváriról mindenkinek az jut eszébe, hogy 
1997-ben volt egy nevezetes különballagás, amikor a roma gyerekek és a nem roma 
gyerekek, akik egy iskola két épületében tanultak, külön ballagtak. Ennek egy 
hatalmas médiavisszhang lett a következménye, és Tiszavasvári a szegregáció, illetve 
a diszkrimináció országos jelképévé vált.  

2007-ben az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány feljelentette 
a várost azzal, hogy szegregáltan történik az általános iskolákban az oktatás. A 
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bírósági ítélet kötelezte Tiszavasvári városát arra, hogy ezt a szegregált oktatást 
szüntesse meg.  

2007-ben volt a bírósági eljárás, azóta nem történt semmi, és engem bíztak 
meg azzal, hogy nézzem át és vizsgáljam meg Tiszavasvári helyzetét. Tiszavasváriról 
annyit kell tudni, hogy 12,5 ezres lakónépességgel rendelkező Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyei város, a megye negyedik legnagyobb városa. Rendívül magas a 
gyerekkorúak aránya, ha a korstruktúrát nézzük, több mint 20 százalék a 
gyerekkorúak aránya, és itt az országos átlagot mondom, 15,8, tehát jóval magasabb. 

Azt lehet tudni, hogy magas a roma népesség aránya, a 12,5 ezres 
lakónépességből becslések szerint körülbelül 3 ezer főre tehető. Tehát ez azt jelenti, 
hogy körülbelül 22-23 százalék. A vizsgálatok, Havas Gáborék azt mondják, hogyha 
egy településen 20 százaléknál magasabb a roma népesség aránya, akkor ennek lesz 
egy olyan következménye, amit úgy hív az irodalom, hogy etnikai csere, tehát a fiatal 
értelmiségiek elhagyják majd a települést és maradnak az alulkvalifikált és rossz 
helyzetben lévő romák. 

Azt kell látni, hogy két nagy szegregátum van a városban. A két nagy 
szegregátum a népességnek két típusát jelzi, egy oláhcigány és egy romungró 
népességet, amely nyelvhasználatában, hagyományában és az iskolával való 
kapcsolatában is teljesen eltérő.  

Tiszavasváriban jelenleg két általános iskola van, ami állami fenntartású, 
KLIK-es iskola, az egyik a város központjában, itt körülbelül olyan 700-720 gyerek 
tanul, és van egy városszéli szegregátumban lévő iskola, ahol a 165 gyerek száz 
százalékban roma, romungró családhoz tartozik. 

Én 2015 júniusában és szeptemberében végeztem el a vizsgálatot, amely azt 
jelentette, hogy egyrészt dokumentumelemzéssel kezdődött, másrészt kérdőíves 
megkérdezés az iskola szülői, illetve az iskola tanárai körében, és interjúztam a város 
polgármesterével, alpolgármestereivel, szociális bizottságának elnökével, 
önkormányzati képviselőkkel és az iskola vezetésével, sőt a környező települések 
polgármestereivel, illetve a környező települések általános iskoláinak igazgatóival is 
és az országgyűlési képviselő úrral is. Tehát körülbelül húsz interjúm van, és ennek 
alapján próbálom felvázolni, hogy mi a helyzet ma Tiszavasváriban.  

Tehát a pedagógusok - még egyszer mondom, két iskoláról van szó, az egyik 
iskola egy belvárosi iskola, amely hosszú ideig a város elitjét tanította, a városszéli 
iskola pedig száz százalékosan roma iskola. 2007-től viszont azt lehet tapasztalni, 
hogy a város központi iskolájába is egyre inkább jönnek be a roma gyerekek. A 
tanárok: egy összeszokott tantestületről van szó, akik több mint húsz éve dolgoznak 
az iskolában. Mindannyian tanítottak már roma gyerekeket, de még idáig kevés volt 
az arányuk.  

A pedagógusok egyfajta büntetésként élik meg, hogy meg kell szüntetni vagy 
legalábbis a szegregátumot fel kell számolni. És nemcsak ezt, hogy fel kell számolni a 
szegregált iskolát, de még a kutatást is büntetésként élték meg. Most nem az 
együttműködésről van szó, mert rendkívül korrektek voltak, hanem olyan félelem 
volt, hogy amikor én megjelentem, akkor a pedagógusok összerezzentek. Tehát volt 
egy nagyon jelentős félelem, különösen a környék településeinek polgármesterei 
rettegtek attól, hogy majd Tiszavasváriból esetlegesen a környékre kiviszik a roma 
gyerekeket.  

A szülőknek nagyon érdekes a véleménye. Itt két típusú szülő van, van a 
középosztály, értelmiségi szülő és van a roma gyerekek szülei. Átlagban azt lehet 
mondani, hogy mindenki elutasítja azt, hogy itt bármilyen változás legyen. A 
középosztálybeli szülők azt mondják, körülbelül 70 százalék, hogy nagyon jelentős 
csökkenés várható az oktatás színvonalában, és körülbelül 20-22 százalék, amely azt 
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mondja, hogy ő el is viszi a városból a gyerekét. Mindössze 4 százalék volt egy ilyen 
200 fős mintából, akik azt mondták, hogy nem hiszik, hogy itt bármilyen lényeges 
változás következne be.  

A roma gyerekek szülei általában egyetértettek azzal, hogy jó, ha együtt 
oktatjuk őket, de azt mondták, hogy csak ne az ő gyerekeiken próbáljuk ki. Én ezt úgy 
gondolom, hogy félnek a változástól, mert ők úgy élik át, hogy az az iskola, ahová 
jelenleg járnak a gyerekeik, már egy megszokott tantestületet jelent. Tehát félnek 
mindenfajta változástól.  

Ebben a helyzetben, én azt gondolom, hogy nagyon nehéz megoldást találni. 
Azért egyrészt, mert pillanatnyilag úgy néz ki, hogyha itt bármilyen deszegregációs 
intézkedés van - ezt úgy hívja a szakirodalom, hogy erőltetett integráció, amelynek az 
a lényege, hogy minden résztvevő úgy érzi, hogy egy külső ráerőltetett nyomás 
hatására kell neki bármit tenni -, ennek az lesz a következménye, hogy be fogják 
bizonyítani, hogy ugye megmondtam, hogy ennek a világon semmilyen eredménye 
nincs. 

Pillanatnyilag a város központi iskolája 110 százalékosan kihasznált, ami 
annyit jelent, hogy az igazgatói irodában, az ebédlőben is oktatás folyik, a tornaórák 
egy része a folyosókon zajlik. Tehát én azt gondolom, hogy addig, amíg itt a tárgyi és a 
személyi feltételek nem lesznek megfelelők, bármilyen olyan intézkedés, ami a 
szegregátum felszámolását jelenti, nem vezet célra.  

Én tárgyi feltételek között elsősorban azt látom, hogy a központi iskolát 
bővíteni kell, minimum négy tanteremre lenne szüksége, ezenkívül egy 
tornacsarnokra. És itt valamilyen pályázati lehetőséget gondoltunk, járásközpont 
Tiszavasvári, tehát ami az iskola bővítésére lehetőséget adna. Azt gondolom, hogy ez 
nagy forrásigényű, de majdnem azt lehet mondani, hogy ez lenne a könnyebb, a 
nehezebb lesz a személyi rész. A személyi rész, hogy a tanárokat, a pedagógusokat 
meggyőzni arról, hogy az integrált oktatás eredményeket hozhat. Azt is látni kell, hogy 
már a központi iskolában, tehát a belvárosi iskolában, alsó tagozatban, első 
osztályban már 40 százalékos a roma gyerekek aránya, akik első osztályba járnak a 
belvárosi iskolába. Én megint csak a szakirodalmat tudom mondani. A szakirodalom 
azt mondja, hogy ha egy osztályban 30 százaléknál magasabb a roma gyerekek 
aránya, akkor az integrált oktatás eredményei nem érzékelhetőek. Azt gondolom, 
ebben az esetben, amit tehetünk vagy amit lehet tenni, az egy pedagógiaikultúra-
váltás: azokat a Magyarországon már nagyon jól bevált tapasztalatokat, amelyeket 
egyrészt a szegregált iskolai környezetben, másrészt pedig a nagyon magas 
romagyerekarány mellett lehet alkalmazni, kell megismertetni és ezt a pedagógiai 
kultúrát átvenni. 

Azt is lehet látni, hogy ha a pedagógustársadalomnál érezhető az a 
meggyőződés, hogy tudja kezelni ezt a problémát, ezután lehet a szülőket meggyőzni 
arról, hogy változásra van szükség, mert egyébként én úgy látom, hogy most, 
pillanatnyilag lehet erőltetni az iskolák bezárását, de ennek az a pozitívuma, amit 
elvárunk az integrált oktatástól, pillanatnyilag Tiszavasváriban nem érzékelhető. 
Hozzáteszem, én abszolút integrációpárti vagyok, rengeteg olyan kutatásban vettem 
részt, a szegedi deszegregációs programban is, amiben egyértelműen bizonyítjuk azt, 
hogy szegregált körülmények között nem lehet integrációra felkészíteni a gyerekeket. 
Én jelen pillanatban nem tudok jobbat javasolni. Nagyon szépen köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen Tóthné dr. Kerülő Judit eladását. Kérdezem Hiller 

István képviselő urat, mert az MSZP szakértője, Ercse Krisztina nem érkezett meg, 
tud-e esetleg arról, hogy érkezik vagy jelzett-e önnek, hogy részt vesz az ülésen.  
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DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Igen, azt jelezte, hogy részt vesz, utánanézek. 
Nem tudok mást, mint hogy akadályoztatva van. Az én utolsó információm az volt, 
hogy Ercse Krisztina jön.  

 
ELNÖK: Rendben, akkor addig folytatjuk az előadásokat, és amikor 

megérkezik, majd adunk neki is lehetőséget. Akkor Menyhért Ildikónak adom meg a 
lehetőséget. Parancsoljon! 

Menyhért Ildikó (Keresztény Pedagógusok Szakszervezete) 
előadása 

MENYHÉRT ILDIKÓ (Keresztény Pedagógusok Szakszervezete): Köszönöm 
szépen. Ha lehet, akkor én felállnék, mert ahhoz vagyok szokva, hogy felállok.  

Menyhért Ildikó vagyok, Tiszabőn tanítok, és ebbe a kérdéskörbe a 
gyakorlatból, a mindennapi tapasztalatokból látok bele hosszú évek óta. Alapvetően 
hátrányos helyzetű gyerekeket tanítok, de volt módom nem hátrányos helyzetű 
gyerekeket is tanítani, és érzékeltem a hangsúlyosbeli különbségeket mint tanító. 

Azt kell mondanom, csatlakozom az előttem szólóhoz, hogy Magyarországon 
folyamatban van az integráció. Magyarországon mindig is integrált volt a nevelés, 
soha nem volt arról szó, hogy bárki bárkit származási alapon különített volna el. Az 
látható, hogy azok a gyerekek is, akiknek hosszú ideje, generációkon át telepszerű 
körülmények között éltek, élnek a szüleik, nagyszüleik, utat találnak a többségi 
iskolákba, azokba az iskolákba, ahol jelentős számban tanulnak nem roma gyerekek. 
Ezek az erőfeszítések, ezek a változások zajlódnak ma a közoktatás, köznevelés 
területén. Ezt látom Tiszabő területén, merthogy ott van 500 gyerek, aki iskolaköteles 
korú, és ebből 309 gyerek jár Tiszabőre, 200 gyereket fogad Fegyvernek és 
Tiszagyenda. Ez volt az én hozzáfűzött mondandóm.  

Nagyon köszönöm, hogy a Jobbik felkért, és köszönöm Osztolykán Ágnesnek a 
gratulációt, mert számomra ez fontos dolog. 

Hazánkban az elmúlt kétszáz évben az egyház részéről történtek próbálkozások 
a cigány gyerekek iskoláztatására. Sok szép példát olvashatunk a korabeli sajtó 
hasábjain, ezeket most nem ecsetelném. A tömeges beiskolázásra azonban az ’50-es 
években került sor. Mérlegelve, belátva a művelődésbeli, kultúrabeli függőséget, az 
1961-es párthatározat engedélyt adott a homogén cigány osztályok szervezésére.  

Főiskolás koromban, fiatal tanító koromban ezeken az olvasmányokon 
aludtam, illetve ezeket olvastam esténként, hogy milyen szép élményeik voltak 
azoknak a pedagógusoknak, akik elmentek egy-egy ilyen cigány közösségbe, és ott 
lámpás szerepet töltöttek be. Ennek következtében az írni-olvasni tudás, az iskolába 
járás érték lett, és kialakult egyfajta igény a többségi társadalomban való 
munkálkodásra, ekkor jöttek létre olyan közösségek, amelyek jelentős számban 
dolgoztak a közeli gyárakban, vállalatoknál. 

A hazai cigányság iskoláztatása a ’80-as évek közepéig fejlődött, 100 százalékos 
lett a beiskolázás, 85-90 százalékos az általános iskolai végzettség. A közoktatás 
egyetlen szereplőjének sem állt érdekében áleredmények felmutatása, a 
szakfelügyeleti rendszer segítette és ösztönözte a tankönyvbeli adaptációt. Igen, 
fontos, hogy olyan tankönyvek, taneszközök kerüljenek a gyerekek elé, amelyek azt a 
fajta nyelvi jellemzőt, amivel a sok tekintetben nyelvi hátránnyal küzdő gyerekek 
bírnak, figyelembe vegyék.  

Az iskolák, pedagógusok, tanulócsoportok olyan mértékben voltak segítve, 
hogy nem érezték hátránynak, hogy nekik roma gyerekeket kell tanítani, sőt mi több, 
amikor én még pályakezdő voltam, nagyon sok pedagógus adott nekem tanácsot, 
nagyon sok pedagógus adott nekem feladatlapokat, ajánlott taneszközöket. Azonban 
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eltelt egy idő, és azt kell mondani, a szemfényvesztés beindult, azt kell mondani, hogy 
úgy álltunk sokszor egy-egy kérdés vagy állásfoglalás mellett, hogy nem értettük, 
miről van szó; nem azért, mert buták voltunk, hanem azért, mert ez volt a cél: az 
alacsony érdekérvényesítő képességgel bíró, rossz szociális és kulturális körülmények 
között élő szülők gyermekeinek iskoláit egy tollvonással származási alapú 
szegregációnak minősítette az oktatáspolitika. A ’90-es évek, a 2000-et követő évek 
ennek szellemében teltek el, rengeteg kár történt. Ez a strukturálódás, ez a destruktív 
intézkedéssorozat azért nagyon sok kárt okozott ezekben az intézményekben, többek 
között azt, hogy ma a nyolcadik osztályos bizonyítvány, végbizonyítvány nem az, ami 
régen volt.  

Megjegyzem, apartheid típusú oktatási rendszere egész Európának nincs és 
nem is volt, de Magyarországon ez a szemfényvesztő politika az MSZP-SZDSZ 
kormánya részéről megtörtént, és ezt ránk fogták, saját népünkre fogták, hogy igen, 
itt ez történik, holott látható volt, hogy az összes iskolában - kivételek azért vannak, 
mondjuk, a Horváth Mihály téri iskola, talán -, az általános iskolákban, ahol a roma 
lakosság megjelent, ott roma tanulók is tanultak. Tehát olyan iskola, hogy oda cigány 
gyerekeket nem vettek fel, Magyarországon nincs. Tehát akkor származási alapon… 
(Dr. Hiller István: Azért ezt nem mondja komolyan?! Ezt mondja még egyszer 
jegyzőkönyvbe!) Hát, ezt mondjuk jegyzőkönyvbe: ilyen iskola, ahol származási 
alapon valakit nem vesznek fel, nincs.  

Ezen kívül lehet látni, hogy számtalan környező ország Európában valami 
módon sajátosan válaszol a roma gyerekek nevelésére, oktatására, igyekszik őket 
olyan tudással, képességgel ellátni, ami valóban haszonnal jár a számukra. Most 
pedig az történik, hogy egy csomó hazudozás, szemfényvesztés következtében még 
mindig nagyon sok gyerek kerül ki úgy ötössel, négyessel, hármas átlaggal az 
általános iskolából, hogy nem tud semmit, majd bekerül a középiskolába, és onnan 
hazajön két hónap múlva. Erre mi cigányok nem fizetünk be, ezt nem akarjuk. 

Hogy is van ez a köznevelés? A köznevelés abban kultúrafüggő, hogy 
Magyarországon ezerévesnél több a magyar iskola. A tömeges iskola azért Mária 
Teréziától biztosan számítható, és azt lehet mondani, hogy mi sajnos nem mentünk 
ezen keresztül. Nekünk szükségünk van egy olyan oktatási rendszerre, egy olyan 
oktatási típusra, amely figyelembe veszi azt a sok-sok száz évet, amíg mi nem jártunk 
iskolába, mert lehet látni például Tiszabőn is, hogy a szülők, nagyszülők analfabéták. 
Bejön a gyerek az iskolába, és számára az iskola az a hely, ahol nincs ott az anyja meg 
az apja. És három évig úgy jár iskolába, hogy a betűvetés egy igen komoly feladat 
számára. Az a pedagógus, aki meg tud tanítani ilyen körülmények között gyerekeket, 
szerintem, igencsak a helyén van. És ha azt meri mondani, hogy másképp kell 
tanítani, jóval többet kell dolgozni, azt a tankönyvet, ami van, azt eldobja, akkor azt 
mondják neki, hogy hogy is van ez? Én ezt rendszeresen csinálom, rendszeresen 
adaptálok, és most is mondom, hogy fénymásolható fóliát fogok venni, merthogy én 
azt akarom, hogy a gyerek, aki szeptembertől bejött hozzám, az úgy menjen ki tőlem, 
hogy többet tudjon. És mindig ahhoz a tudásához igazodom, ami van neki. 

És, igen, látszat. A szülők úgy tesznek, mintha tudnának írni meg olvasni, 
azonban, amikor valóban ennek a tudásnak, készségnek az ellenőrzése folyik. Kiderül, 
hogy járt ugyan hat-hét osztályt az iskolába, de nem tanulta meg. És rengeteg ilyen 
gyerek van. 

A magatartásbeli és értékrendszerbeli különbségek. Ezek is nagyon komoly 
dolgok, tehát el kell érnünk, hogy az iskolában az a gyerek… - és bárhogy lehordjuk a 
szocializmust, azért, aki ott elvégezte a nyolc osztályt, arról már tudták a gyárak, 
vállalatok, hogy igen, ez az ember meg fog maradni azon a munkahelyen, ahová 
tettük, merthogy egyfajta alkalmazkodás, érték-, erkölcsbeli jelző is volt.  
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ELNÖK: Bocsánat, fél perc! 
 
MENYHÉRT ILDIKÓ (Keresztény Pedagógusok Szakszervezete): Akkor 

szeretném mondani, hogy az integráció sikerességét, az elmúlt több tíz év 
munkájának eredményességét a nyíregyházi Huszár-telepi iskola sikeressége mutatja, 
hogy abban a pillanatban, ahogy a püspök úr eldöntötte, hogy ő iskolát hoz létre, 
voltak szülők, gyerekek, akik akarták ezt az iskolát.  

Ki az, aki nekünk megtiltja, hogy szabad iskolaválasztási jogunkat gyakoroljuk? 
Ki az, aki nekünk megtiltja, hogy az iskolából kivegyük a hasznunkat? - ezt kérdezem. 
Vannak bőven. És én azért örültem, hogy felkért a Jobbik, mert elmondhatom, hogy 
ennek mi nem örülünk. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Most a KDNP szakértője, Emődiné Csapó Barbara 

következik. Parancsoljon! 

Emődiné Csapó Barbara (Miskolci illetőségű szülői szervezet) 
előadása 

EMŐDINÉ CSAPÓ BARBARA (Miskolci illetőségű szülői szervezet): Tisztelt 
Elnök Asszony! Tisztelt Bizottság! Köszönöm a szót. Én Miskolcról érkeztem, és 
Budapesten is dolgozom, egy egyházi hátterű felnőttoktató programot vezetek, 
aminek az a neve, hogy Lehetőségek Iskolája, talán már vannak, akik találkoztak vele.  

A jezsuita rend munkájába 2010-ben kapcsolódtam be, azóta jött létre a 
keresztény-roma szakkollégiumi hálózat, ami a felsőoktatásban tanuló mindössze 
2 százalék alatti roma származású tanulóknak biztosít egy kollégiumi, jó színvonalú 
lakhatási lehetőséget, azonkívül egy mentori hálózatot és egyéb olyan plusztanulási 
kötelezettségeket, amelyek mentén ők a keresztény közéletnek aktív tagjai tudnak 
majd lenni, hogyha diplomájukat megszerezték. A jezsuita rend gondolkodásában, a 
roma felzárkóztatásban ez az egyik pillér.  

A következő egy középiskolai tehetséggondozó program, amiben például a 
miskolci - elitnek mondott - jezsuita gimnáziumban is minden évfolyamon tanul két-
három roma származású diák, akik olyan eldugott kis falvakból származnak, mint 
például Arló Ózd mellett, és nagyon szépen be tudnak illeszkedni a jezsuita 
gimnázium minőségi és elit környezetébe.  

A harmadik pillére a felzárkóztató programnak a Lehetőségek Iskolája. Mi 
olyan felnőtteket tanítunk, akik tankötelezettségük idején nem tudták befejezni a 
nyolc általánost. Én azt gondolom, hogy mi, középosztálybeliek nehezen tudjuk azt 
elképzelni, hogy ezek a gyermekek milyen családban nőttek fel, milyen körülmények 
között, és azok közül a körülmények közül milyen nehéz kitörni, és milyen 
erőfeszítéseket tesznek azok, akik felnőve akár közigazgatási szakemberek, akár 
többdiplomás emberek tudnak lenni. Van erre nagyon sok jó példa. 

Én nem vagyok egy elméleti szakember, én csak ebben a munkában az ötéves 
tapasztalataimat tudom elmondani, tehát azok a felnőttek, akik hozzánk kerülnek és 
nagyon félve benyitnak az ajtón, azt szokták mondani, hogy én szégyellem magam, 
hogy annak idején én nem tanultam, és hogy most itt vagyok - 17-től 53 éves a 
legidősebb tanítványunk -, most kérek segítséget, hogy megtanuljak írni-olvasni. És 
most is van itt a VIII. kerületben olyan tanítványunk, aki elmúlt 50 éves és nincs egy 
osztálya sem. És mi őket is fel tudjuk vállalni, és egy önkéntesi hálózatban ők sikeres 
osztályozó vizsgát tudnak tenni, tehát nem tanúsítványt, hanem osztályozó vizsgát és 
bizonyítványt tudunk adni nekik a kazincbarcikai Don Bosco iskola segítségével. 
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Amit én ezektől a tanítványoktól hallani szoktam, az az, hogy az iskolában 
rengeteg kudarcélményt éltek meg az integrált osztályokban. Tehát az én 
tapasztalatom az, hogy integrációból is van jó és van rossz, és szegregációból is van jó 
és rossz, és kérdés az, hogy ezt a két fogalmat milyen tartalommal töltjük meg.  

Én gondolom azt, és nagyon bízom benne, hogy a kötelező óvodáztatás 
megoldás lesz például arra a problémára, hogy az én joghallgató roma származású 
fiatal barátom például nem mer leülni magyar társaságban enni, mert neki görcse van 
attól, hogy nem biztos abban, hogy ő tud olyan kulturáltan villát, kanalat fogni, hogy 
megállja a helyét. És én gondolom azt, hogy amíg egy kicsi gyermek az óvodában 
biztonságban érzi magát egy környezetben olyan óvó néni mellett vagy dadusok 
mellett, akik ezt megtanítják, nem fog ilyen görcsökkel felnőni, vagy felnőttkorában 
megállja a helyét.  

Nagyon sok cigány barátom van és van közöttük többdiplomás is, és felmerül 
bennem az a kérdés, amikor beszélünk integrációról, hogy van-e vajon 
Magyarországon egy olyan társadalom, egy olyan befogadó közösség, amely ezeket a 
romákat befogadja. Amikor harmadik diplomáját megszerző, egyébként közigazgatási 
szakember barátom felhívta a budapesti sajtó képviselőit, és minden médiumot 
végigtelefonált, hogy itt vagyunk húszan romák, akik most fogjuk átvenni a 
diplománkat, második-harmadik diplománkat és hogy ez jó téma lehetne, 
egyetlenegy sajtóorgánumot ez a kérdés nem érdekelt. Én úgy tapasztalom, hogy 
minden közösségnek van egy befogadó képessége, egy olyan képessége, amibe tud 
integrálni, lehet hogy egy 30 fős osztálynak két-három fő ez a száma, lehet hogy több, 
én nem tudom, én gondolom, hogy minden helyzet más. Itt a VIII. kerületben is az én 
kis csapatom, akik járnak hozzánk tanulni, egészen más a feeling, más 
tapasztalatokkal rendelkezik egy felnőtt budapesti VIII. kerületi roma, és másképp 
kell bánnom egy isten háta mögötti borsodi kistelepülésen a romákkal, más módon 
tudunk kapcsolatba kerülni egymással. Ezeket a különbségeket a nagy rendszerek 
nem tudják jól kezelni. Van nagyon sok tapasztalat arra, hogy helyi kicsi, mini 
programokkal, egyházi kezdeményezésekkel, személyes törődéssel tudunk ezekre a 
problémákra megoldást találni. 

Sok területen kell válaszokat keresnünk és találnunk, hogyan tud például egy 
sok roma származású gyereket befogadó közösség úgy odafordulni gyerekekhez, 
akiknek nagy hiányosságuk van szociális téren, akik nem biztos, hogy tudnak 
megfelelőképpen étkezni, akik úgy szokták meg, hogy akkor eszek, amikor éppen éhes 
vagyok; hogy lehet megtanítani helyesen és jól az időbeosztást; hogyan tudunk 
életvezetésben segíteni ezeknek a gyerekeknek; hogyan lehet drogprevencióról, 
alkoholprevencióról beszélgetni velük; hogyan tudunk hozzájuk elérni. Én nem 
gondolom, hogy ezek nagy csoportban működnek. Egy 5-8 fős kicsi 
gyermekcsoportban olyan motivált légkör alakul ki, ahol egy kicsit versenyeznek 
egymással, ahol a csalót kinézik maguk közül, ahol a későre önmaguk szólnak rá. 
Ezek mind-mind olyan kicsi helyi dolgok, amiket a nagy rendszerek nem igazán 
tudnak kezelni. Bízom abban, hogy a kötelező óvodáztatás, a délutáni iskola, a 
tanodahálózatok ezekre mind megoldást adnak. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. És akkor Csillei Béla urat hallgatjuk nagy 

tisztelettel. Parancsoljon! 

Dr. Csillei Béla iskolaigazgató (Hegedűs T. András Szakiskola) 
előadása 

DR. CSILLEI BÉLA iskolaigazgató (Hegedűs T. András Szakiskola): Köszönöm 
a lehetőséget. Néhány gondolatot a bizottság iránti tiszteletből leírtam, de egy picit 



32 

most változtatnék azokon amiatt, amiket most hallottam, és bár a szakértői 
véleményemet fogom elmondani, egy picit kitérnék másra is.  

10 évig dolgoztam szakmunkásképzőben, halmozottan hátrányos helyzetű 
gyerekeket oktattunk, hegesztőket és a legkeményebb, legnehezebb szakmákat. 17 
évig voltam egy sajátos pedagógiai programú integrált iskolának az igazgatója, most 
kollégiumi nevelőtanár, illetve pedagógiai szakértő vagyok. Csak érdekességként 
jegyzem meg, hogy Szolnokról jöttem, ahol jelen pillanatban az a munkám, hogy egy 
programot készítsek el a 6-14 éves korú, halmozottan hátrányos helyzetű roma és 
nem roma gyerekek tanórán kívüli neveléséről, a szabadidő helyes eltöltéséről és a 
társadalmi beilleszkedés elősegítéséről. Ebből következően némi rálátásom van erre a 
problémára és némi tapasztalatom is, amit most elmondanék.  

Először is a 30 éves munkám és tapasztalatom azt mondatja velem ki - aztán 
ha valakinek ez nem tetszik, az majd nyilván szól -, hogy egyedül az integrált oktatás a 
járható. Az, hogy ezt milyen szinten, milyen módon csináljuk, egy másik történet, de a 
szegregáció nem megoldás. A szegregáció pedig egy olyan dolog, amiben 
Magyarország élenjár - nem jár élen, nem, Magyarországon nincs államilag erőltetett 
központi szegregáció. Hogy bújtatott vagy spontán szegregáció létezik-e? Sajnos igen, 
a tapasztalatomból is ki tudom mondani, hogy van ilyen, de sem a köznevelési 
törvény, sem az állami intézkedések, semmi nem segíti ezt elő. Igaz, nem látom 
egyelőre még azt a szándékot, hogy olyan hatalmas mértékben támogatnák és 
segítenék az integrációs programokat is, ezért szeretnék néhány gondolatot 
elmondani. 

Az első, ami érdekes - és lehet, hogy megint zavar lesz ebből -, hogy a 
szegregáció a romákat és a nem romákat érinti. Nem, a szegregáció ennél sokkal több. 
A szegregáció ennél sokkal több, mert - és ezeket a gondolatokat leírtam - ha a 
munkaerőpiaci helytállást és a munkaerőpiaci helytállás sikerességét vagy az ország 
gazdasági fejlődését és az előrelépést vesszük alapul, akkor bizony-bizony szembe kell 
néznünk azzal, hogy nagyon sok az alulképzett, illetve képzetlen ember, és bármilyen 
jókat is tudunk mondani a közmunkáról, ez sajnos egy részében zsákutca, nem 
képzés, ez megnehezíti a helyzetünket. Tehát ki kell mondanunk, hogy vannak olyan 
intézmények, ahol élesen elkülönül a gazdaságilag, ki kell mondani, szegény gyerekek 
és a jómódú, módosabb gyerekek helyzete, éles elkülönülés van, és ez talán még 
sokkal élesebb, mint a romák és a nem romák közötti elkülönülés. Ha ehhez 
hozzátesszük még, hogy valaki roma és még hátrányos helyzetű is, nehéz sorsú, 
gazdaságilag lepusztult vagy zsákfaluban lakik, vagy olyan helyen, ahonnan nagyon 
nehéz a kitörés, akkor bizony a helyzet szinte reménytelen.  

Egyébként az egyik tanulmányomban ezt már megírtam - miért olvasták volna, 
nem ez a lényeg, valami eléggé goromba visszhangot keltett -, hogy azok a tehetősebb 
fiatalok jutnak be a szakképzésbe, a szakközépiskolába és az elitszakmákra, akik erre 
képesek, a családi hátterük és az anyagi hátterük megvan, és a szakiskolai képzés, a 
bádogos meg az asztalos marad - ahogy szokták mondani, szőkék, feketék és a 
maradék - a maradéknak. Ez azért tragédia, mert például kollégiumi nevelőtanárként 
most beszélgettem gyerekekkel, és egy roma kislány elmondja, hogy miután máshova 
nem veszik fel, eleve már felszolgálónak jelentkezett, de itt Szolnokon úgysem kap 
munkát, mert nincs kapcsolata, meg roma létére úgyse veszik fel, hazatérve a saját 
falujába meg minden vendéglő le van osztva, tehát úgysem fogják alkalmazni a 
családi viszonyok miatt, marad az, hogy közmunka. De mondom, édes lányom, ez az 
egyetlen? Igen, nekik nincs pénzük arra, hogy gimnáziumban tanuljon tovább, 
munkát úgysem fog kapni, tehát marad a férjhezmenetel vagy a közmunka. Egy 
gyerek ma Magyarországon úgy indul most harmadikba 17 évesen, hogy teljesen 
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reménytelen jövőt lát maga előtt; ez nagyobb szegregáció, mint ha azt mondjuk, hogy 
cigány vagy nem cigány. 

Valahol itt kellene elkezdenünk a közös gondolkozást, hogy azok a tehetséges, 
de hátrányos helyzetű, nehéz sorsú, szegény családból származó gyerekek kapnak-e 
esélyt arra, hogy akár elitebb szakmába bejussanak vagy akár gimnáziumba. Ugyanis 
például a szakmáknak ott van a gyakorlati hely. Az egyik gyerek mondta, hogy ő 
szembetalálkozott egy olyannal, hogy mester tanítson meg a fogásokra, majd az 
visszaszólt, hogy persze, arról vagytok híresek, hogy szerettek dolgozni. Most hogy 
kezdjen az ember egy iskolában, gyakorlaton egy tanműhelyben, ha erre így fogadják? 
Hogy próbáljon egy elitszakmára, mint autóvillamossági szerelő, vagy kozmetikus, 
vagy ilyen helyre bejutni, amikor semmi esélyük és semmi pénzük nincs? 
Gyakorlatilag, ahogy elhangzott, buszjegyre nincs pénzük a gyerekeknek, a szülőknek. 
Tehát a helyzet nem megoldás, jelen pillanatban nem megoldáscentrikus a helyzet, 
valamit ki kellene találnunk. 

Az eddigi tapasztalataim azt mutatják, hogy azokban az iskolákban, ahol 
kifejezetten jómódú és tehetséges gyerekek jönnek össze, a versenyszellem az én 
tapasztalataim szerint szintén csökken, mert egy lehet a legjobb, a többi meg 
rezignáltan tudomásul veszi. Nem tartozik ide, de talán érdemes lenne egy kutatással 
megvizsgálni, hogy a drogfogyasztás ezekben az elit iskolákban kisebb vagy nagyobb, 
mint az úgynevezett szakmunkásképzőkben, ugyanis nekik megvan hozzá a pénzük és 
megvan a cinikus kiábrándultság is.  

De menjünk vissza a szegregációra! Mi van azzal a spontán szegregációval, ami 
ellen nem tehetünk semmit? Elhangzott itt Menyhért kolléganő részéről a tiszabői 
helyzet. Ott például nem lehet megoldani, hogy erővel kötelezzünk nem cigány 
szülőket, hogy vigyék oda a gyereküket, amikor Tiszabőn szinte nincsenek is nem 
cigányok. Tehát erre a helyzetre egyszerűen valami megoldást kell találni, de az 
erőszakos megoldás nem megoldás. 

Tehát én a magam szakmai tapasztalataim alapján arra gondolok, hogy 
180 fokot kellene fordulnunk, és nem azt kellene megnéznünk, hogy szerintünk mi 
lenne a jó, hanem azt kellene megnéznünk, hogy a gyerek szerint neki mi lenne a jó. 
Az egyik pedagógiai programban, amiben dolgoztam és sikereket értünk el, az volt a 
jelszó, hogy ha a gyerek eltávolodott az iskolától, akkor az iskolát kell közelíteni a 
gyerekhez. Azaz, anyagi ráfordításokat kellene csoportosítani a tehetséggondozásra, 
arra, hogy ezek között a gyerekek között kialakuljon az a versenyszellem, ami lehetővé 
teszi, hogy Tiszabőről már nemcsak szakmunkásképzőbe, hanem gimnáziumba is be 
tudjanak jutni. Ezt bizony anyagilag valahogy finanszírozni kellene. 

Nézzük meg a másik lehetőséget! A szakképzésben is valami módon segíteni 
kellene ezeket a gyerekeket, hogy ne automatikusan bádogosnak, asztalosnak 
menjenek, hanem legyen rá anyagi hátterük, és középiskolákban már nagyon 
pozitívnak - általános iskolában nem megoldható - tartom a kollégiumokat. 
Tehetséggondozó kollégiumokat kellene - és nagyon jó az Arany János-program is -, 
ahol a gyerekek pluszt kapnának ahhoz, hogy be tudják a hátrányaikat hozni.  

A második rész: valahogy meg kellene találni azokat a pedagógusokat - mert 
nem igaz, hogy nincsenek, nagyon sok olyan pedagógus van, aki szívét-lelkét adná 
ezekért a gyerekekért. Régen volt olyan, hogy akik vidékre mentek, ilyen elzárt 
falvakba, külön pótlékokat kaptak. Nem tudom, ma mi lenne a megoldható, de hogy 
ezeket a pedagógusokat, akik többletfeladatot, pluszt vállalnának, valahogy 
finanszírozni kéne, segíteni kellene, ez is mindenképpen szükségszerű. 

És ott vannak a gyerekek, amit az előbb mondtam. Van egy olyan szabály, hogy 
3,5 fölött kapnak ösztöndíjat. Hát, ne legyünk már igazságtalanok! Sajnos, Menyhért 
kolléganőt kell idéznem megint, hogy a tiszabői 4,0 nem biztos, hogy annyit ér, mint 
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egy budapesti kemény kerületben egy 3,4-es átlag. Sztojka úrral volt egy éles 
pengeváltásom Kőteleken, ahol ő is azt mondta, hogy erre nem gondolt a 
főosztályvezető úr. Tényleg, valóban ezt át kéne gondolni, hogy egy 3,4 
automatikusan kizárja a gyereket az ösztöndíjból, amikor nem biztos, hogy ő a hibás 
érte.  

Végül a harmadik: segíteni kellene a pedagógusokat, hiszen bármire van 
továbbképzési pénz, matematikára, fizikára, kémiára, de például romológiára, 
konfliktuskezelésre vagy hátrányos helyzetű kezelésre nincs támogatás. Tehát én, 
nem azt mondom, hogy kötelezővé tenném, de bizony, igen komoly erőforrásokat 
fordítanék arra, hogy a pedagógus-továbbképzésben ez jobban szerepeljen. Öt évig 
voltam a Szent István Egyetemen tanár, tanítottam szociális munkásokat, tanítókat, 
tehát azokat, akik a fronton harcolnak. Én akkor is végig folyamatosan azt mondtam, 
hogy mindenhol - és most kemény leszek -, az orvosi egyetemtől, az államigazgatási 
egyetemig kellene legalább egy C típusú tantárgy romológiáról, hogy azok az 
emberek, akik kikerülnek, legalább a minimális ismereteket kapják meg.  

És végül a legutolsó. El kellene gondolkodnunk azon, hogy azok az iskolák - és 
itt egyházi iskolákra gondolok -, amelyek sajnos megtehetik a válogatást, hogy 
elitképzésben vesznek részt, vajon nem lehet-e őket rábeszélni arra, hogy ne kizárólag 
középosztálybeli vagy afölötti gyerekeket vegyenek fel, mint ahogy a rossz példák 
mutatják. És valóban el kell-e ítélnünk azokat az egyházi iskolákat, egyetlen példát 
mondok, a szolnoki Szent Tamás iskolát, ahol 128 gyerek van, és mind a 128 roma, és 
szegregációs… Nem az, lehetőséget ad a gyerekeknek. Nem azt kellene vizsgálni, hogy 
az most szegregációs vagy nem, hanem hogy a pedagógiai programjuk ad-e 
lehetőséget a kitörésre, vagy nem. Ha tehát a gyerek oldaláról néznénk meg a 
lehetőségeket, akkor egész másképp látnánk.  

Én szakértőként ezt tudom mondani. Aztán, hogy a politikusok hogy döntenek, 
ez az ő dolguk, ez az én szakmai véleményem. Köszönöm, hogy meghallgattak.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen mindegyiküknek a bevezető előadást. Most a 

képviselőknek van lehetősége hozzászólásaikat megtenni az ismertetett időkeretben. 
Kérdezem, hogy ki kíván hozzászólni a képviselők közül. (Jelzésre:) Vinnai Győző, 
parancsoljon! 

Képviselői hozzászólások 

DR. VINNAI GYŐZŐ (Fidesz): Köszönjük szépen a szakértőknek a bevezető 
gondolatokat. Bennem az fogalmazódott meg, hogy nagyon helyes, hogy a bizottság 
napirendre tűzte ezt a témát, hiszen a témával foglalkozni kell, mindenképpen 
foglalkozni kell. De azt is látom, vagy azt gondolom, hogy eléggé megosztottak 
vagyunk ebben a kérdésben, nemcsak szakértői szinten, hanem társadalmi szinten, és 
most nem a politikusokra gondolok. Kellene találni egy kiindulópontot, amiben egyet 
tudunk érteni. És itt Csillei Bélára reagálnék, ő mondott egy egyházi iskolát, ahol 128 
csak roma gyerek tanul, ha jól értettem. (Dr. Csillei Béla: Görög katolikus iskola.) Na 
hát, én elmondanék egy másik iskolát, ami az erőltetett integrációra jó példa, a 
nyíregyházi Huszár-telepi iskolát, leánykori nevén Guszev-telepi iskola - ez a 
választókerületem része most is -, egy szegregátum, a városnak egy jól elhatárolt 
része. Ez régen huszárlaktanya volt, a dualizmus korában építették. Most nehezen 
megközelíthető, a vasút túloldalán található. Nem mennék bele, mert nincs arra idő, 
hogy hogyan alakult ki ez a szegregátum, mert mások is laktak ott. Először értelmiségi 
lakások, majd szociális lakások voltak, és a telepet elhagyók - úgy alakult ki a hetvenes 
évek végén-nyolcvanas évek elején, hogy csak roma családok laknak ott. 
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Amit Csillei Béla mondott, akkor hadd erősítsem meg, ott a görög katolikus 
egyház újraindította az első osztályt, mert 2007-ben a nyíregyházi önkormányzat úgy 
döntött, hogy be kell zárni azt az iskolát. 113 gyerek járt oda, 17 pedagógussal, és 
minden szülő aláírta, hogy ott meg kell maradni az iskolának. Mondom, a telep 
szegregált, tehát az oktatás is szegregált, mert csak roma gyerekek voltak ott. De 
ebben az esetben a jogvédők ilyen erőszakos magatartással, hogy be kell zárni, és 
integrálni kell, hat iskolába - ha jól emlékszem, akkor az oktatási bizottság elnöke 
voltam a nyíregyházi önkormányzatnál - vitték a gyerekeket mentorokkal, busszal, 
mert nem tudnak másképp bejutni, pénzük sincs, elhangzott, egyetértek, lehetőségük 
sincs, hogy más iskolába bejussanak. És akkor hat iskolába tették őket, különböző 
iskolákba, két tanítási nyelvű iskolába, zenei iskolába, angol tagozatos iskolába. És 
nem sikerült ez az integráció.  

És most nem a bíróság ítéletéről akarok beszélni, hogy először döntött a 
bíróság úgy, hogy ez megalapozott volt, most pedig a Kúria visszahelyezte, hogy a 
görög katolikus egyház folytathatja ott a tevékenységét. Első osztálytól kezdték, és 
csak roma gyerekek vannak. És itt van a kulcsszó, hogy lehetőséget ad-e a gyereknek, 
a halmozottan hátrányos helyzetű gyereknek a kitörésre; hogy milyen pedagógiai 
módszerrel mit tesz azért, hogy a gyerekek megtanuljanak tanulni, és a szüleik is 
természetesen, tehát nem választanám el a gyerekeket a szülőktől. Most nem akarok 
egy ilyen idézetet mondani a brazil írótól, Coelhótól, hogy tanítani annyi, mint 
megmutatni a lehetőséget, tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel. Tehát először is 
meg kell mutatni, hogy mit jelent az a tanulás, milyen lehetőség, és utána hogyan 
lépek tovább. Mert a roma társadalomnak az egyik nagy problémája - ugye 
Nyíregyházán is van roma szakkollégium, beszéltünk erről, van Arany János 
tehetséggondozó program Ibrányban és Nyíregyházán, hogy az értelmisége… 
(Jelzésre:) Így van, tehát tulajdonképpen nagyon kevesen jutnak tovább 
középiskolába és egyetemre, főiskolára, pedig, hogyha ezt sikerülne növelni, van ilyen 
szándék, kormányzati törekvés is volt, én láttam, amikor a miniszterelnök úr aláírta 
ezt a megállapodást, hogy mi lenne az, ami a roma képzettséget növelné vagy a roma 
értelmiséget növelné, mert akkor példát tudnának mutatni, és ha minél nagyobb 
számú lenne, akkor nagyobb lehetőség lenne erre a kitörésre.  

Azt gondolom, hogy Tiszavasvári - mert Tiszavasvári is az egyéni 
választókerületem része -, amit Kerülő Judit elmondott, egy kutatás alapján nagyon 
nehéz témakör ez. Ugye a város két szélén találhatók nagyobb létszámban a romák, az 
egyik a tiszabűdi részen, a másik a szentmihályi részen. És ez egy nagy iskola ott 
tulajdonképpen, a Kabay János Általános Iskola. És ha jól tudom, tagintézmény ez a 
városszéli iskola (Tóthné dr. Kerülő Judit: Igen.), és most arra akarják bírósági 
ítélettel kötelezni őket, hogy bejöjjenek úgymond a belvárosi iskolába - egy 
kisvárosról van szó, mondjuk, ez a belváros is idézőjelbe teendő -, mert ott szegregált 
oktatás folyik. Pedig annak az iskolának az alkalmazottai tanárok, értenek hozzá, 
komoly pedagógiai tapasztalatok vannak, és szerintem, ezzel az erőltetett 
integrációval rosszat tesznek, mert ha nem akarják a szülők, nem akarják a tanárok, 
ez egy erőltetett integráció. Én integrációpárti vagyok mindenképpen az oktatásban, 
de ezt csak úgy lehet, ahogy a szakértők egy-két gondolatában hallottam. 

Úgyhogy én örülök ennek a mai bizottsági ülésnek, és én azt gondolom, hogy 
erről a témáról beszélni kell, és nagyon messze van még a megoldás, de ha nem 
indulunk el azon az úton, hogy valamiféle megoldást találjunk, vagy a megoldás 
irányába mozduljunk el, akkor nagyon nehéz lesz a halmozottan hátrányos helyzetű 
gyerekeket fölemelni. Mert most olvastam egy tanulmányt, hogy a mélyszegénység 
nemcsak a roma társadalmat érinti, azt érinti a leginkább, de már 40 százalékban a 
többségi társadalmat is, ha szabad így fogalmazni. Tehát itt már nemcsak roma és 
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nem roma probléma lesz ez, hanem valójában a társadalom perifériájára sodródott 
családok gyermekeinek problémájáról van szó, amit nekünk nem szabad tétlenül 
nézni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Más képviselői hozzászólási szándék? (Jelzésre:) 

Szabó Szabolcs, parancsoljon! Öt perc. 
 
SZABÓ SZABOLCS (független): Csak egy mondatot tennék hozzá a legelején, 

nem akartam ügyrendiként ezt feltenni, és elnézést a vendégektől, mert ez nem nekik 
szól, csak egy mondat erejéig ezt megjegyezném, hogy én ezt furcsának találtam, hogy 
tőlem kértek javaslatot, hogy szakértőként kit hívjunk meg, majd aztán jött az 
értesítés, hogy egyébként én nem hozhatok. Én ezt furcsállom, de nem én döntök az 
ügyben, úgyhogy ezt le is zárnám. Ettől függetlenül ezt nem tartottam túl udvarias 
megoldásnak, hogy egyszer kérnek, aztán meg azt mondják, hogy mégse jöhet. 

Ami a lényeg, és itt már a szakértőkhöz beszélnék elsősorban. Én azt 
gondolom, hogy amikor az oktatási szegregációról és deszegregációról beszélünk, 
négy fő kérdés van, és érdekelne, hogy erről mi a véleményük. Az első - bár erre már 
néhányan határozottan válaszoltak -, hogy kívánatos-e egyáltalán az oktatás- és 
társadalompolitikai szempontjaink szerint az iskolai deszegregáció. 

A második kérdés az, hogy az iskolai szegregációt lehetséges-e jelentős 
mértékben leépíteni, milyen nemzetközi tapasztalatok vannak erre. A harmadik 
kérdés az, hogy a deszegregáció megvalósításában elért eredmények jelenthetik-e azt, 
hogy a degszegregációnak nincsenek társadalmi költségei. A negyedik kérdés az, hogy 
hogyan lehet mérni egyáltalán a deszegregáció hasznát és költségeit. Szerintem ez a fő 
kérdés, és itt egy kicsit trollkodtam megint, ugyanis ez egy hosszabb kutatási 
anyagnak a négy fő kérdése volt, és kíváncsi lennék, hogy önök mit gondolnak ezzel 
kapcsolatban. Nyilván, most ezzel kapcsolatban én a saját véleményemet nem 
mondom el, hiszen önökre lennék kíváncsi. 

Egy-két apró dologra reagálnék itt. Tényleg nem akarom elvinni nagyon 
szakmai irányba a vitát, de azt azért tényszerűen szögezzük le - amint itt az egyik 
hozzászólótól el is hangzott -, hogy a szegregáció egyértelműen kimutatható az 
oktatásban. Valóban, mint ahogy általában a szegregáció minden formája, sokkal 
erőteljesebb mértékben nyilvánul meg a jobb módúak felől, tehát mindig ők tudnak 
igazából jobban szegregálódni. Ha megnézzük, hogy az egyes társadalmi rétegek, 
csoportok hogyan, milyen erősen tudnak szegregálódni, az összes kutatás azt mutatja 
egyébként, hogy ilyen U alakú a görbe, tehát a szegények-gazdagok, de a jobb módúak 
azért jobban szegregálódnak, és valljuk be azt is őszintén, hogy vannak olyan 
intézmények, ahol a romák nem tudnak bemenni az oktatási intézménybe. 

Ennek sokkal durvább formái is vannak a nem oktatási típusú szegregációban. 
Én is jártam már olyan faluban, ahol megmondta a polgármester, hogy roma nem 
vesz a főutcán házat, és minden eladónak be kell jelentenie neki, hogy kinek akarja 
eladni. De mondom, nem akarom elvinni ebbe az irányba dolgot, csak szerintem 
legalább ezt ne tagadjuk, hogy azért ez megvan. Persze, most attól függetlenül abban 
egyetértünk, hogy a szegregáció alapvetően nem romakérdés, hanem fogalmazhatunk 
úgy, hogy hátrányos helyzetű meg nem hátrányos helyzetű vagy jómódú meg szegény 
elkülönülése alapesetben, és ennek egy része, sajnos egyre jelentősebb része, de 
mégiscsak egy része a romakérdés.  

Ennyit tettem volna zárójelbe saját véleményként, de nem az én véleményem 
itt a fontos, hanem az önöké. Úgyhogy ezt a négy kérdést tettem volna csak fel ezzel 
kapcsolatban. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönjük. Más hozzászólási szándék a képviselők részéről? 
(Jelzésre:) Pósán alelnök úr, parancsoljon! 

 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Egy 

nagyon rövid reflexióm lenne, inkább csak az eddig elhangzottak alapján. Valami 
olyasmi kép alakult ki bennem, hogy itt többen a szakértők közül, ha jól értem, 
hárman legalábbis egyértelműen ebbe az irányba elvitték a gondolatokat, miszerint az 
ilyen fundamentalista jogvédők láthatóan több kárt okoznak, mint hasznot, tehát 
óvatosan kell akkor a kérdéshez viszonyulni. 

Még egy apró megjegyzés. Csillei Béla vetette fel, hogy az anyagi helyzet milyen 
meghatározó tud lenni. Kétségkívül így van, én viszont arra szeretném felhívni a 
figyelmét, hogy a korábbi kormányok alatt is, most is azért elég sok olyan program 
volt, van, szerintem lesz is, aminek kifejezetten az a célja, hogy amennyire csak lehet 
az ilyen gyermekek számára esélyt és lehetőséget teremtsen, hogy ne az anyagi 
körülmények legyenek eleve determinálóak. Szerintem ezeket kicsit jobban kellene 
akkor megnézni vagy lehet, hogy jobban kell az iskolák felé propagálni. Most nem 
tudom, mi a jó megoldás, de egyébként költségvetési szempontból ezekre mindig elég 
sok pénz fordítódik. Csak szeretném megjegyezni, hogy ezzel érdemes majd a jövőben 
operálni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Más hozzászólási szándék? (Jelzésre:) Kucsák 

alelnök úr, parancsoljon! (Dr. Hiller István is jelzi hozzászólási szándékát.) 
Bocsánat! Lehetne felváltva az ellenzék és kormánypárt, és akkor Hiller képviselő úr, 
jó?  

 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Én akkor több részletben mondanám el a 

véleményemet, hogy egymással is tudjuk beszélgetni és vitatkozni.  
Először is én is nagyon köszönöm a gondolataikat, mindegyikben volt olyan, 

ami számomra marandó, megállapításokban is meg tapasztalatban is. Először abból 
érdemes talán kiindulni, hogy van-e társadalmi szegregáció Magyarországon, és 
ennek csak egy lecsapódása-e az, amit oktatási szegregációnak nevezünk. Tehát ami 
az egész társadalmunkban zajlik, annak egyfajta tükröződése az, ami az oktatásban 
van, amiről önök beszámolnak, vagy pedig valami olyasmiről van szó, hogy az iskola 
világában bontakozik ki valami, és ahogy megyünk fel a korfában, ez 
kiterebélyesedik? 

A második, ami a mi felelősségünk, nem az önöké, hogy a politika és a 
politikusi döntések egymást követő kormányok időszakában tudnak-e valamiféle 
kontinuitást felmutatni ebben a témában, tehát van-e egy olyan vonal, amire azt 
mondjuk, hogy hangsúlyeltolódások vannak, de egyébként nagyjából egy irányba 
megyünk, hiszen az oktatási rendszernek az az egyik legfontosabb ismérve, hogy nem 
képes és nem is akar négyévente mozdulni és változni. Mire egy oktatáspolitikai 
döntés, hozzuk azt a parlamentben vagy miniszterként, a tantermek valóságába kerül, 
és annak ráadásul a hatásait látjuk, már éppen véget ér egy választási, politikai 
négyéves ciklus. 

A harmadik kérdés az, hogy ha Magyarországon ma szegregációról beszélünk, 
akkor valóban helyes-e ezt roma és nem roma, többségi és roma kisebbségi 
ellentétnek, problémának nevezni. Én nagyon erőteljesen hajlamos vagyok azt 
gondolni, hogy ez egy látványosabb megnyilvánulási formája, de nem fedi a valóságot, 
és itt bizony a szegénységben élők, a szegénységbe jutottak és az ehhez képest 
hozzávetőleges jólétben vagy kimondottan vagyonos körülmények között élők között 
történik egy igen jelentős elkülönülés.  
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Kérem, nézzük meg, hogy az iskolaszerkezetben milyen változások történtek 
példának okáért az államosítással! Hoffmann képviselő asszony, államtitkár asszony 
nincs itt, szoktunk vitatkozni, hogy ez államosítás vagy nem, most hagyjuk ezt a 
szemantikai vitát. Ebben a szerkezetben ugyan még mindig az egészhez képest 
elenyésző, de közel kétszeresére emelkedett a magániskolák aránya a magyar oktatási 
szerkezetben, magániskolát pedig leginkább azok tartanak fenn, akik a gyerekeiket a 
saját pénzükön - persze az állam által meghatározott törvényi feltétel mellett, de nem 
kell őnekik semmilyen normatíva. Ez egy vékony réteg, de elkülönül. 

Az pedig, hogy vannak, akik lecsúsztak, és akik eredendően szegénységben 
élnek, azt hiszem, a kellően át nem gondolt - és nem akarom, mégis itt mi bizottsági 
szinten inkább szakmai vitákat szoktunk folytatni, mint direkt politikai, pártpolitikai 
vitákat - társadalompolitika eredménye. Szeretnék hivatkozni Benedek András és 
Pher Erika kutatásaira. Kérem szépen, olvassák el azokat a tanulmányokat, amelyek a 
tankötelezettségi korhatár leszállítása előtt készültek, majd amikor a tankötelezettségi 
korhatárt leszállították és annak következményeit vizsgálja durván két tanév 
tapasztalatainak eredményeként. Azok, akiket 16 éves korban kivetettek az 
iskolarendszerből - mert a Híd-program az én számomra nem iskolarendszer, az egy 
kivilágított zsákutca. Azt kell mondjam önöknek, hogy a legszegényebbeket sikerült a 
tankötelezettségi korhatár lecsökkentésével kiszorítani az oktatási rendszerünkből. 
Évente 12-15 ezer olyan magyar fiú és magyar lány van, akiknek az életpályája ezzel 
nagyjából teljesen kódolt, világos, hogy mi lesz. Ugyan nézhetjük ezt a 
bentmaradottak szemszögéből, hogy ahhoz képest persze hány százezren vannak a 
rendszerben, és akkor mi az a 12-15 ezer, csak így nem lehet se oktatásüggyel, se 
társadalompolitikával foglalkozni. Ezért én nagyon helytállónak tartom azt a 
megállapítást, amelyik azt mondja, hogy a hagyományos értelemben vett roma-nem 
roma szegregáció, deszegregáció problémakörét Magyarországon igenis egy szegény, 
elszegényedő és egy vagyonos társadalom közötti szakadékként kell látni, és ez a 
szakadék mélyül.  

Végül arra a megjegyzésére szeretnék utalni: amit, asszonyom, ön mondott, 
azzal én egyetértek, van jól megvalósított integráció és rosszul megvalósított 
szegregáció. És a jelzők fölcserélhetők. Azért mégiscsak az önök kormányának 
jelenlegi, Miniszterelnökséget vezető minisztere, a kormányban a második ember - 
majd ezen vitatkozzanak, hogy az ezüstérmet vagy a bronzérmet birtokolja most 
éppen… (Dr. Vinnai Győző: Dobogós!) …, dobogós - polgármesterként nemcsak 
megvalósított egy kimondottan izgalmas szakmai projektet, hanem arról egy nagyon 
komoly kötetet adott ki, és ez az integrációs kísérlet - oldaltól függetlenül, 
történetesen én akkor miniszter voltam, én kaptam a harmadik példányt belőle, 
szívesen olvastam - jó dolog. És igenis volt olyan integrációs kísérlet, amit én is 
erőszakosnak ítélek, és sikertelen volt. Következésképpen nem úgy megy a dolog, 
hogyha erővel nyomom, akkor sikert érek el, ha pedig nem erővel, hanem ésszel, 
akkor megy.  

Az egy fontos eredménye lehet a mai beszélgetésnek, hogy valóban mi, a mai 
magyar Országgyűlés oktatással foglalkozó politikusai egyébként egy jól átgondolt 
integráció pártján vagyunk-e. Vajon mindenki azon a párton van-e? És akkor lehet 
látni, hogy az irányban egyek vagyunk, hangsúlykülönbségek vannak, vagy 
éppenséggel van, aki azt mondja… - mert akkor erre érdemes azt mondani, hogy 
értjük, akkor nem félreértés van közöttünk, különbözőképpen látjuk a világot. Én 
szegregációpárti vagyok. Ez, szerintem, egy fontos eredménye lehet a beszélgetésnek. 
És az, hogy a gondolataikat, tapasztalataikat így összegezve előadták nekünk, ezt 
nagyon köszönöm.  
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ELNÖK: Köszönjük. Kucsák képviselő úr volt a következő, parancsoljon! 
 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. 

Tisztelettel köszöntök én is mindenkit. Magam is szeretném megköszönni meghívott 
és megjelent előadóink előadásait, gondolatait. Én magamban úgy szűrtem le, hogy 
ezekben a tíz percet is feszesen és fegyelmezetten betartó előadásokban egyébként 
nagyon sok közös momentum volt tapasztalható. Szerintem, ha a pedagógia területén 
ilyen közös halmazokat tudnánk találni, mint mondjuk itt a négy elhangzott 
előadásban, illetve az eddigi megnyilvánulásokban, akkor valószínűleg könnyebb 
dolgunk lenne. 

Ugyanakkor fontosnak érzem a magam részéről azt, hogyha beszélgetünk akár 
a szegregációról, akár az esélyegyenlőség témaköréről vagy bármely más pedagógiával 
összefüggő témakörről, akkor szerencsés, hogyha tisztázzuk a fogalmakat. És én most 
nem fogalomtisztázást szeretnék itt elindítani a magam részéről, hiszen arról is 
egyfajta közmegegyezés lenne szükséges, de nagyon nem mindegy, hogy mit értünk 
akár az integráció, akár a szegregáció fogalmán, hiszen itt Vinnai Győző 
képviselőtársam korábban már utalt rá, a tanulmányban is, amit megismerhettünk, 
Kerülő Judit tanulmányában, a Guszev-, Huszár-telepi történet kapcsán, hogy a 
szegregáció egy nagyjából szegregátumnak tekinthető - ahogy Vinnai képviselő úr 
elmondta - településen vagy településrészen, akkor az most hogy is ismerszik meg, 
vagy miről ismerszik meg. De mindenképpen fontos az, szerintem, és ezt is 
tapasztalhattuk, ezt is hallhattuk előadóinktól, hogy rengeteg jó gyakorlat van jelen 
ebben az ügyben, és ezek alapján igenis, szerintem, tudunk továbbhaladni akár ebben 
a tevékenységben is vagy akár ebben a témakörben, hiszen ahogy említettem, itt sok 
dolog egy irányba mutat.  

Ha már említettem a korábban Guszev-, aztán Huszár-telepi témát, akkor ott 
sok rész- és egy végkövetkeztetés olvasható ebben a tanulmányban, ami egyébként 
2010 előtti időkről szól, röviddel 2010 előtti és jóval nagyobb időtávlatban 2010 előtti 
időkről. Ebből is látjuk, hogy a pedagógia pontosan az a terület, ahol nem az egyik 
pillanatról a másikra tudunk eredményeket felmutatni. De ebben több 
részmegállapítás érdekes volt, legalábbis számomra, így többek között az, hogy 
amikor komoly lépésként sikerült azt elérni, hogy azokat a leendő iskolás gyerekeket 
óvodáztassák - csúnya szóval - a szüleik, és amikor ez meg tudott valósulni, akkor az 
óvodáztatás után az általános iskolában milyen módon tudott továbbhaladni még 
mindig azon körülmények között az oktatás, és milyen eredményeket mutattak fel, 
akkor ez már más képet mutatott még egy viszonylag rövid idő leforgása alatt is. 
Ugyanakkor onnan továbblépvén már a középiskolai szinttel kapcsolatban 
mutatkoztak problémák. Egyfelől ez, szerintem, arra rámutat, és talán Csillei Béla 
szavaiból is pontosan szűrtem le - és remélem, ebben egyetértünk -, hogy a jelenlegi 
jogszabályi környezetről nem mondható el, hogy bármilyen módon az úgynevezett 
szegregáció irányába hatna vagy tenne lépéseket vagy szorgalmazná ezt. És ezt 
nagyon köszönöm, hogy hallhattuk öntől is, mert ez is nagyon fontos. Csakúgy, mint 
egyébként, ha az óvodáztatás ilyen tapasztalatokat mutatott, akkor - szerintem - 
fontos volt például a kötelező óvodáztatás bevezetése.  

Én a napi politikát nem nagyon szeretném beleemelni még annyira sem, mint 
Hiller István képviselő úr, ugyanakkor annyit hadd említsek meg reflexióként, hogy a 
képviselő úr azt említette, hogy azok, akiket kivetettek az iskolarendszerből, 
igyekeztem szó szerint idézni. (Dr. Hiller István: Igen.) Erről nincs szó, nem vetett ki 
a kormány senkit az iskolarendszerből azzal, hogy 16. betöltött életévig tart a 
tankötelezettség, nem ez a szándék, ezt elmondtuk többször, én most ezt a vitát nem 
akarom újranyitni, csak reagálnom, úgy gondolom, indokolt volt erre a dologra.  
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És amit hozzáfűzött, azzal kapcsolatban például azt is érdemes lenne megnézni 
- a mi lenne, ha kategóriában persze -, hogy abban az esetben, hogyha most is 18 év 
lenne a tankötelezettség korhatára, akkor az az ön által említett - és akkor én most 
ebben a vonatkozásban azt elfogadom - 10-15 ezer fő, garantáltan bent maradt volna-
e az iskolarendszerben. Ha pedig benn maradt volna, vagy pedig bent maradt volna 
valamilyen számban - hangsúlyozom, nem az a cél, hogy ne legyenek bent az 
iskolarendszerben -, akkor ők milyen hatást gyakoroltak volna az integrált 
osztályokban a társaikra, ott milyen pedagógiai tartalmakat lehetne megvalósítani, ott 
milyen hatékonysággal működhetnének ezek a programok és így tovább. Szerintem, 
ezek a kérdések ezer felé ágaznak.  

Előadóinknak köszönjük szépen, sok mindent hallhattunk, amiből - remélem - 
profitálni tudunk a továbbiakban is. Munkájukhoz a különböző területeken én a 
magam részéről sok sikert kívánok! Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük. (Jelzésre:) Ikotity alelnök úr, parancsoljon! 
 
IKOTITY ISTVÁN (LMP), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök asszony. 

Tisztelettel köszönöm én is valamennyiüknek az előadásokat. Abból szeretnék 
elindulni, hogy hogy is alakult a mai találkozónk története. Ahogy az elején 
elhangzott, valóban, Hiller István képviselőtársunk kezdeményezésére, az ő javaslata 
volt, hogy a Kulturális bizottság egyik ülésén vegye napirendre, sőt egy egész ülést 
erre szánjon, egy ilyen vitanapnak, ha jól emlékszem. De az a javaslata is már egy 
kompromisszum volt, ugyanis, ha emlékeznek arra az év eleji napra, mi egy olyan 
javaslattal álltunk elő, az LMP, hogy egy intézkedési terv kidolgozására kérjük fel a 
kormányt, ezt megelőzően pedig nyilvánvalóan mérje föl az országunkban a 
szegregációt, mert abból az állításból indultam ki, amit továbbra is tartok, hogy 2010-
től nincsen semmiféle olyan információ, kutatás, amely rendelkezésünkre áll, amely 
alapján ezt a problémát - mert azt gondolom, ez probléma - tisztán tudnánk látni.  

Kellene találni egy kiindulópontot, amiben egyet tudunk érteni - Vinnai Győző 
úrtól idéztem. Azt gondolom, hogy talán ennek a kiindulópontnak nem másnak 
kellene lenni, mint a tényeknek, a valóságnak. Mi sem lenne erre jobb, mint 
megismerni ezeket a tényeket, azonban ezeknek rendelkezésre kellene állni. Mert mi 
továbbra is kitartunk a mellett a javaslat mellett, hogy ezt fel kellene mérni. Látjuk 
azt, tudjuk azt, hogy ennek többféle formája létezik, de már csak azért is, hogy egy 
nyelvet beszéljünk, ugyanazokat a kifejezéseket ugyanolyan módon használjuk. 
Elhangzott Kucsák képviselő úrtól, hogy különbözőképpen értünk kifejezéseket. 
Valóban így van, szerencsés lenne, ha egységes terminológia lenne használatban, és ez 
alapján szót tudnánk érteni, megtalálnánk azt a kiindulópontot, amiben egyet tudunk 
érteni. 

Azt gondolom, teljesen egyértelmű, hogy a szegregáció egy rossz rendszer 
terméke, és azt is hiszem, hogy lehet egy olyan rendszert létrehozni, ahol nem az 
számít, hogy ki honnét jött, hanem az adott személyek szorgalma, adottságai, hiszen 
akár az ő számára, akár az ország, nemzetünk számára is ez a legfontosabb, ez a 
hosszú távú érdek is, hogy ez ekképpen alakuljon.  

Nagyon örülnék, ha hosszú távon sikerülne kidolgozni egy olyan rendszert, 
ahol nem lehet szegregálni. Azt is látni kell, hogy ez mindenképpen egy hosszú távú - 
ebben valamennyien egyetértünk -, évtizedeket átölelő rendszer lenne, és abban is 
szerintem egyetértünk, hogy ez nem kifejezetten csak az oktatáspolitikáról kell hogy 
szóljon; ez egy sokkal átfogóbb, a társadalompolitikának nagyon sok részét, rétegét 
érintő probléma, és sokfelől kellene ezt közelíteni. 
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A hozzászólások között már sok minden elhangzott ebben a teremben az 
elmúlt órában, de azt gondolom, egyetlenegy dolog van, amit nem tudok elfogadni. 
Nagyon sok mindent el lehet fogadni. El lehet fogadni azt is, ha valakinek a jó 
szándéka, hite és meggyőződése az, hogy más módon is, tehát nemcsak az 
integrációval lehet előrelépést elérni. Elfogadom ezeket az álláspontokat, nyilván 
vitába szállok velük, de ez egy álláspont. Egyetlenegy dolgot tudunk nagyon-nagyon 
nehezen elfogadni, ez pedig a tények tagadása, illetve a valóság meg nem ismerése, 
tehát azon szándék hiánya, hogy megismerjék a tényeket, illetve, ha esetleg ismerik a 
tényeket, akkor tagadják.  

Engedjék meg, hogy egy konkrét személyt nevezzek meg és egy konkrét 
helyzetet! Valamennyiünk számára mond valamit Magyar Bálint neve. Ez az ember 
jelen pillanatban is meg van győződve és bárkinek a szemébe mondja a legnagyobb 
meggyőződéssel, hogy ők ezt a helyzetet megoldották, 2010 előtt mindent a 
legnagyobb rendbe tettek, és úgy hagyták ezt a rendszert, hogy itt most minden a 
legnagyobb rendben van; olyannyira, hogy tudjuk, jelen pillanatban Csehországban 
éppen szakért ebben a témában (Dr. Pósán László: Szerencse!), és ott adja a jobbnál 
jobb tanácsokat, hogy aztán ott is majd olyan kitűnő rendszer működjön, mint 
nálunk. 

Tehát az egyetlenegy dolog, amit nagyon nehezen tudok elfogadni, az az, hogy 
letagadjuk a tényeket, olyat állítunk, amiről mindannyian tudjuk, hogy nem igaz. Ha 
ezt magunkévá tesszük, és oda jutunk, hogy meggyőződésünkké válik, hogy mi 
mindent jól teszünk, nem kell itt semmit felmérni, minden a legnagyobb rendben, 
akkor, azt gondolom, nagyon rossz úton járunk. Ez az, ami ellen a leginkább 
felemelnénk a hangunkat, és nagyon bízom benne, hogy ebben legalább meg tudunk 
egyezni, mert azt gondolom, ez feltétele bármiféle továbblépésnek ebben az ügyben. 
Köszönöm a figyelmüket. 

 
ELNÖK: Köszönjük. Jeleztem Pósán alelnök úrnak, hogy én is hozzászólnék a 

vitához, de előtte elmondanám, hogy mivel időkeretes vitáról van szó, nem egy 
körben lehet csak hozzászólni a képviselőknek. A Fidesznek még van 17 perce, az 
MSZP-nek 4 perce, az LMP-nek 2 és fél perce és Szabó Szabolcs képviselő úrnak is 
van még egy perce, úgyhogy ha még szeretnének hozzászólni, akkor mindenkinek 
lehetősége van erre. 

Az elsődleges dolog megítélésem szerint, amiből ki kell indulni, az a 
demográfiai helyzet. Itt Pokol Béla Európa végnapjai című könyvét kell idéznem, 
hiszen rendkívüli lényeglátással és részletességgel leírja azt, hogy hogyan változnak 
Európa etnikai arányai. Leegyszerűsítve azt lehet mondani, hogy jelenleg 
Magyarországon a cigányság lélekszáma megduplázódik generációnként, a magyarság 
lélekszáma pedig megfeleződik generációnként. 

Ha a szociális helyzetre is tekintünk - mert nekem is meggyőződésem az, hogy 
itt nem etnikai kérdésről van szó és nem is nemzetiségi kérdésről van szó -, akkor azt 
látjuk, hogy öt olyan megye van Magyarországon, ahol 40 százalék feletti az iskolába 
járó gyerekek körében a halmozottan hátrányos helyzetű és a hátrányos helyzetű 
gyerekek aránya. Ezek a demográfiai tendenciák és a jelenlegi helyzet is arra világít 
rá, hogy egy olyan problémát kell valahogy megoldani vagy kezelni, ami tömegeket 
érint. Rendkívül nagy tömegben élnek tehát olyan gyerekek, akiknek az életére 
rányomja a bélyegét az, hogy milyen családi környezetben és milyen anyagi 
környezetben élnek.  

Éppen ezért, ha megoldási javaslatokat keresünk, akkor olyan megoldási 
javaslatokról kell beszélnünk, amelyek képesek tömegesen kezelni ezt a problémát. 
Éppen ezért itt most arra is szeretnék gondolni, amit a szakértők mondtak, tehát hogy 
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legfeljebb 30 százalék lehet, mondjuk, az az arány, ami még képes arra, hogy 
integrálni tudja a lemaradó gyerekeket, illetve két-három főt lehet egy 
osztályközösségbe integrálni.  

Ha megnézzük azt, hogy hogyan változott a hátrányos helyzetű és a 
halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek aránya az iskolákban, akkor azt látjuk, hogy 
a 2008 és 2013 közötti idősávban minden évfolyamon növekvő tendenciát mutatott a 
leszakadás, tehát mindegyik évfolyamon, és a hátrányos helyzetű óvodás gyermekek 
száma 2008 és 2011 között negyedével növekedett, tehát rendkívüli mértékben 
növekszik a leszakadás. És a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeknek több mint 
az egyharmada nem tudja középfokon folytatni a tanulmányait, tehát látható az, hogy 
már a középfokú intézményekbe belépni se tudnak. 

Ha feltesszük a kérdéseket, hogy ennek a helyzetnek mi az alapvető oka és 
miért van az, hogy ezek a gyerekek nem kerülnek be már a középfokú intézményekbe 
se, akkor nyilván megközelíthetjük az állam részéről a kérdést, illetve 
megközelíthetjük a család részéről a kérdést. Fontos az a dilemma, hogy az állam 
mennyire avatkozhat be egy család életébe. Elmondták különböző ilyen oktatási 
intézményekben gyakorlati tapasztalatot is szerzett szakértők, és az az érzésem, eddig 
is ez volt a benyomásom, hogy az iskolában a pedagógusok, az állam lehetőségei 
korlátozottak, ha nincsen a család részéről egy támogató közeg a gyerek mellett.  

Tehát nagyon fontos azt megvizsgálni, hogy a gyermekvédelemnek, akár a 
gyámügynek vagy az oktatási rendszernek milyen lehetőségei vannak arra, hogy 
amennyiben a gyermek tanulására rossz hatással vagy visszahúzó hatással van a 
család, akkor beavatkozzon. Milyen mértékben lehet beavatkozni egy családba, és 
milyen mértékben kell és lehet tiszteletben tartani a szülők jogait, ami a saját 
gyermekük nevelésére vonatkozik? Úgy gondolom, ezzel a kérdéssel lehet a leginkább 
megragadni az egész kérdés dilemmáját. Hagyhatjuk-e azt, hogy egy szülőnek joga 
van a saját gyerekét úgy nevelni, ahogy ő szeretné, de látjuk azt, hogy ezáltal a saját 
gyermekének az esélyeit, későbbi boldogulásának az esélyeit csökkenti? Akkor ezt 
engedhetjük-e neki, vagy a szülő akarata ellenére beavatkozunk a családjába, és azt 
mondjuk, hogy a gyermek érdekében az állam elsősorban az oktatási rendszeren 
keresztül segítséget nyújt neki? Ezek nagyon fontos és nagyon érzékeny kérdések. 

Ha az állami fenntartásba vételről beszélünk, illetve a KLIK létrehozásának az 
egyik legfőbb legitimációs indoka az volt, hogy csökkenjen a különbség - elsősorban a 
finanszírozás területén - a különböző iskolák között, ami az önkormányzatok eltérő 
anyagi helyzetéből adódott, akkor ez a legitimációs indok az állam részéről szerintem 
indokolható és fontos. Ugyanakkor úgy látom, hogy akkor lehetne még 
hatékonyabban működtetni az állam részéről az iskolarendszert, ha azokon a 
területeken, ahol valóban probléma van és többlet pedagógiai feladatok ellátására van 
szükség - azért, mert a gyerekek olyan családi, szocializációs környezetből érkeznek, 
amivel nem tudják felvenni a versenyt az azonos életkorú, de más családi hátterű 
gyerekekkel -, az államnak igenis többet kell ráfordítani ezekre a gyerekekre, ezekre 
az iskolákra, és azokban az iskolákban egyébként, ahol nincsen ilyen probléma, és 
megfelelő támogatói, családi háttérrel rendelkeznek a gyerekek, ott pedig lehet 
nagyobb szabadságot adni az iskoláknak, az önkormányzatoknak is akár. Tehát ez a 
differenciált kezelés, az egyedi bánásmód bevezetése az oktatási rendszer 
vonatkozásában - akár fenntartói szinten is -, szerintem, indokolt lehet.  

Öt év alatt körülbelül 160 milliárd forintot költ az állam felzárkóztatási célokra. 
És itt nemcsak az oktatási felzárkóztatási célokról beszélünk, hanem általánosságban, 
beleértve a szociális rendszert is. És azt látjuk, hogy ennek ellenére évről évre 
növekszik a leszakadás, növekszik a halmozottan hátrányos helyzetűek aránya. Itt én 
sem szeretnék aktuálpolitikai élt megütni ezzel kapcsolatban, ez egy több évtizedes 
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probléma, aminek a megoldását most is, remélem, hogy közösen keressük, csak arra 
szeretnék rávilágítani, hogy itt, azt hiszem, arról nem lehet szó, hogy kevés pénzt 
költött volna el az elmúlt évtizedekben az állam vagy akár az elmúlt öt évben is az 
állam felzárkóztatási programokra. 160 milliárd forint - hallhattuk a tegnapi 
bizottsági ülésen, majdnem a teljes városligeti múzeumi negyed meg fog épülni ebből 
a pénzből, és ennek érdemi hatékonysága az eredmények tekintetében nincsen. 

Beszélhetünk arról is, hogy milyen változások mentek végbe az oktatási 
rendszerben az elmúlt évtizedekben. És ha itt idézhetnék, akkor engedjék meg, hogy 
Derdák Tibort, a sajókazai Ámbédkar gimnázium igazgatóját idézzem, aki azt 
mondta, hogy „Bizonyos falvakból kivétel nélkül úgy érkeznek hozzánk gyerekek, 
hogy nem tudják a szorzótáblát, és van nyolcadikos bizonyítványuk. Ez tényleg nem 
volt így húsz éve, még a legszegényebb településeken sem.” Tehát itt érdemes azzal 
foglakozni, hogy hogyan kerülnek ki az alapfokú oktatási intézményekből ilyen 
gyerekek, mit tud ezekkel a gyerekekkel a szakiskola, a szakközépiskola vagy a 
gimnázium kezdeni, és hol van valójában ez a probléma, miért engedjük a jelenlegi 
oktatási rendszerben, hogy ez így legyen. Ezt nem lenne szabad engedni, minél előbb 
kellene, úgy gondolom, beavatkozni. Ennek a határait pedig, nem látok más 
lehetőséget, mint hogy szakértők, akik ezzel foglalkoznak, a családsegítők, gyámügyi 
szakértők, oktatási szakértők, határozzák meg, hogy hol van az állam beavatkozási 
lehetőségének és a szülő jogainak a határa.  

Ennyit szerettem volna elmondani. Kérdezem, hogy van-e más hozzászólási 
szándék. (Jelzésre:) Pósán alelnök úr, parancsoljon! 

 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. 

Egészen röviden. Ikotity képviselő úr azt mondta, hogy fel kellene mérni a különböző 
állapotokat. A szándékkal, szerintem, senkinek nincsen problémája, a probléma ott 
van, hogy azt kellene tisztázni, hogy igazából mit akarunk felmérni. És nem véletlen, 
hogy ez egy nehéz kérdés, és a fogalomkészlettől kezdve nagyon sok minden előjött 
most, hogy legalább lássuk azt, hogy amikor nekiállunk valamit felmérni, akkor ne az 
legyen, hogy én mást gondolok arról, mint amit felmérünk, mint ön vagy nem tudom, 
kicsoda. Tehát többé-kevésbé azért azonos talajon álljunk a tekintetben, hogy mit 
szeretnénk tudni.  

Az látszik, hogy a fogalomhasználat terén azért vannak különbségek, nem is 
kicsi. És itt most nem feltétlenül csak a politika szintjéről beszélek, hanem beszéljünk 
nyugodtan arról, hogy a szakértők szintjén sem biztos, hogy mindig egyformán és 
ugyanazt értik bizonyos kifejezések és fogalmak alatt. És most nem a jelenlévőkre 
gondolok, hanem általában a szakirodalmat, ha fellapozzuk és így tovább, bizony, 
komoly különbségeket látunk.  

És ugyancsak komoly kérdés az is, hogy azt megvizsgáljuk - részben Dúró Dóra 
érintette -, hogy meddig van joga az államnak beavatkozni családok életébe, lehet-e 
például a felvilágosult társadalomboldogítás szándékával a szülői jogokat negligálni 
és így tovább. Tehát sok minden ilyen kérdés van. És napi szinten pedig ez lecsapódik 
ott, hogy van egy iskola, és a szülők azt mondják, hogy szeretnék, ha a gyerekük 
odajárna, és közben meg megjelenik néhány emberke különböző ideológiákkal 
felvértezve és azt mondja, de kérem, ez borzasztóan szegregált iskola. A szülők 
tiltakoznak, hogy szerintük meg nem, de közben meg bírósággal kikényszerítjük azt, 
hogy az az iskola bezárjon. Akkor most mivel okoztunk több kárt vagy hasznot? 
Akkor, amikor fel kellene mérni olyan dolgokat, amiről Ikotity képviselő úr beszél, 
akkor tisztázni kell olyan dolgokat is, hogy egy olyan településen, ahol akár szociális 
alapon, akár roma-nem roma alapon, de mégiscsak valamiféle számszerűségi 
dominancia mutatkozik, az szegregált iskola vagy nem? Beszéljünk világosan, 
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tudnunk kell, hogy minek tekintjük. Van egy település, száz százalékosan - bocsánat a 
kifejezésért - hottentották laknak ott, direkt nem mondok senki mást, akkor az most 
minek minősül? Vagy akkor az egész iskolát szét kell robbantani, és a hottentottákat 
el kell tenni a különböző eszkimó iskolákba? Tehát mi a jó megoldás? Nyilvánvalóan 
ezeket fontos lenne először tisztázni, hogy mi milyen irányba akarunk tájékozódni.  

És fontos lenne tisztázni egyébként abból a szempontból is ezeket a 
felvetéseket, hogyha az egyik iskola esetében az ilyen természetű dolgokat 
kifogásolják jogvédők - lásd a nyíregyházi példa -, másik oldalon meg van hosszú évek 
óta - és jól is működik - a Gandhi intézmény, amit ebből a szempontból ugyancsak 
egy szegregált képződménynek kell hogy tekintsünk, akkor mi a kettő között a 
különbség? Az egyiknek miért szabad, a másiknak miért nem szabad?  

Én most csak azt akarom felvillantani, hogy minden jó szándék ellenére azért 
nehéz ezzel most egyelőre mit kezdeni, az ön kezdeményezésével, mert nincsenek 
meg azok a kiinduló alapok, hogy mit kellene felmérni, honnan induljunk el, milyen 
irányba menjünk el. Azért van szükség jó néhány ilyen természetű beszélgetésre, hogy 
próbáljuk ezt tisztázni, nyilván nemcsak feltétlenül politikai szinten, hanem szakértői 
szinten, amiből lehet aztán határozatokat, jogszabályokat, intézkedési terveket és sok 
minden mást is csinálni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Vinnai Győző, parancsoljon! 
 
DR. VINNAI GYŐZŐ (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök asszony. Két dologra 

szeretnék kitérni, nem is reagálni, kitérni. Az egyik, amit Hiller István mondott a Híd-
programról, hogyha jól emlékszem, kivilágított zsákutca, talán ezt a kifejezést 
használta. (Dr. Hiller István: Igen.) Szeretném azért fölhívni a figyelmet arra, nem 
olyan rég volt a szakképzési törvény módosítása a parlamentben, elég sok területen 
történt módosítás, és a Híd-programnál a köznevelési és a szakképzési Híd-program 
különvált. Néhány mozzanatát idézném, hogy milyen második esélyt ad ez a 
szakképzési Híd-program, amely egy rugalmasabb belépést tesz lehetővé a módosított 
törvény szerint, hogy a tudás- és képességhiányok ne halmozódjanak a tanköteles kor 
határáig. Nagy jelentőségű, hogy 25 éves korig lehet benne részt venni, ez is egy új 
elem. Az is új, hogy lehetővé teszi a keresztfélévet a csellengés megelőzésére. Nem 
teszi lehetővé a buktatást a program során - erről voltak viták azért. Fontos 
motivációs eszközként ösztöndíjat biztosít. Az általános iskolai végzettség 
megszerezhető. Szakma szerezhető az elvégzésével. És az oktatás ingyenességének 
évei a szakképzési Híd-program évfolyamainak számával nőnek.  

Véleményem szerint ez nem egy kis horderejű, ez nagy horderejű változás volt. 
Tudom, hogy még sokat kell ezen változtatni, de egyet mondok még, ami a 
szakképzési törvénynél fontos, hogy a második szakképesítés megszerzésének 
ingyenessége. Ez eddig nem volt így, ez is egy új elem. Nemcsak a 25 év, hanem a 
második. Tehát valaki szerez egy szakmát, és azt mondja, hogy ez nem jó, nem tudok 
megélni, vagy valami miatt változtatni akarok, akkor ingyenesen megteheti. 
Különösen ebben a társadalmi szegmentumban vagy ebben a részben ez egy nagyon 
fontos dolog. Az ösztöndíj is, ami lehet hogy csak pár tízezer forint, de nagyon fontos 
motivációs tényező.  

És ha azt mondtam, hogy még egy dologról szeretnék szólni, mert ez a Híd-
program, azért lehet hogy nemcsak az iskolánál kell ezt a kérdést kezdeni, hanem 
korábban, még talán az óvoda előtt is, mert azt tudjuk, hogy hároméves kortól 
kötelező az óvoda, és nagyon jól meg lehet tanulni az óvodában az együttélést, az 
együtt játszást, az együtt tanulást, nem merem ezt a szót használni, de - mondjuk - 
azt, amit majd továbbviszek általános iskolába, de valahogy nekem az jut eszembe - és 
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ezt Kerülő Juditnál olvastam tanulmányban, meg talán ilyen kutatások vannak is -, 
hogy a családba akarják, az anyukákhoz elvinni, hogy segítsék azt, hogy hogyan kell a 
gyereket nevelni még az óvodai kor előtt, ez bizonyos segítséget jelent. És utána jön a 
kötelező óvodáztatás, és utána jön az általános iskola, a tanulás megtanulása, ha 
szabad ilyen kifejezéssel élni, és utána lehet azt mondani, hogy a tudás, ami olyan 
érték, amivel továbbtanulok, és utána kitörés lehetősége talán megvan. Azért 
mondom, hogy talán megvan, mert nem biztos, hogy megvan. De ezeket a 
lépcsőfokokat végig kell járni ahhoz, akár társadalmi, akár oktatási, iskolai 
szegregációról beszélünk, hogy ez mindenképpen javuló tendenciát mutasson. 
Köszönöm szépen.  

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

jelentkezik.) Nem látok jelzést. Akkor a szakértőknek adnék… (Ikotity István: 
Bocsánat!) Bocsánat! Volt még? (Ikotity István: Csak nagyon röviden.) Szeretne 
még szólni? (Ikotity István: Igen.) Parancsoljon! 

 
IKOTITY ISTVÁN (LMP), a bizottság alelnöke: Köszönöm. Csak nagyon 

röviden szeretnék Pósán László alelnök úr felvetésére reagálni. Persze, amit felvetett, 
hogy nem egységes a terminológia, én magam is elmondtam, sokféleképpen 
használunk kifejezéseket, hiszen mi politikusok vagyunk, majdnem mindenhez 
értünk vagy mindenhez majdnem. De vannak itt ilyen úgynevezett tudományok, a 
szociológia például, amelyek azért ezekben a dolgokban többé-kevésbé dűlőre tudnak 
jutni, ha nem, esetleg a Magyar Tudományos Akadémiához is tudnak fordulni. Tehát 
megvan a tudomány területén ezeknek a terminológiáknak a megfelelő tisztázása, 
nem nekünk, politikusoknak kell ezt tisztáznunk, semmiképpen nem a mi tisztünk ez, 
még csak az sem, hogy itt ezekre a vitákra rámutassunk. Ha szükséges és nem tud az 
adott tudományterület eligazodni, akkor bizonyára fordul majd az Akadémiához. 
Nem hiszem, hogy nekünk ezen kellene fennakadnunk, hogy azért nem tudjuk 
szorgalmazni egy tanulmány, egy alapos felmérés beindítását, merthogy mi magunk 
nem ismerjük pontosan a terminológiát, pontosabban azt látjuk, hogy sokféleképpen 
használják a terminológiát. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Hiller István, parancsoljon! 
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Itt a végén szeretném megköszönni a 

bizottságnak, az összes képviselőnek, különböző pártokból érkezett parlamenti 
képviselőknek, hogy a javaslatomat elfogadták, és ezt a mai ülést pedig köszönöm a 
bizottság vezetésének, az elnök asszonynak és a szakértő asszonynak, hogy 
összehozták, a szakértőknek pedig azt, hogy idefáradtak, és elmondták a 
véleményüket meg a tapasztalatokat. 

Hogy különböző gondolatok ütköznek, az egy színvonalas vitában jó, előbbre 
viszi a dolgokat, és abban nyilván nincsen különbség közöttünk, hogy azt szeretnénk, 
hogy ebben az országban minden gyermeknek és minden családnak a mi 
területünkön, az oktatásügyben is persze, és nemcsak az oktatásügyben - mert azért 
önmagában az egész életből kiszakítva látni az oktatást, butaság lenne - jobb legyen. 
Ebben, azt gondolom, a mai beszélgetés vagy mai vita során voltak olyan kérdések, 
amelyek közelebb hoztak gondolatokat, és voltak nézetkülönbségek, amelyek 
megmaradtak, de ezek vélhetően meg is fognak maradni, mert azért vagyunk 
különböző pártokban, és azért gondolkodunk különböző módon, hogy ezek így meg is 
mutatkozzanak, és nem is lenne az helyes, ha a gondolkodásunk egyszínű lenne. 
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Az mindenesetre a bizottság számára és más témakörökben is talán érdemes, 
ha egy olyan leltárt készítene ennek a politikai ciklusnak a tartalmi végéig, hogy 
melyek azok a pontok, melyek azok a gócpontok, amelyekben egyébként a különböző 
világlátású, különböző meggyőződésű emberek a mi országunkban egyetértenek, így 
például az oktatás terén. Szerintem se azzal van a probléma, hogy az országunk az 
elmúlt durván egy évtizedben - most mindegy, hogy 12 év, tehát ebben az időtávban - 
mennyit költött úgymond tehetséggondozásra, mennyi volt a teherbíró képessége, de 
leginkább mennyi volt a hatékonysága. Negatív a hatékonysága, önnek ebben igaza 
van, persze mindig hozzá lehet tenni, hogy lehetett volna többet is költeni rá, aki meg 
már csinált költségvetést, az tudja, hogy a vágyálmok meg egy ország realitása 
különböző. 

Azt is, hogy vannak-e olyan programok, amelyeket ciklusokon, sőt 
kormányzatokon átívelően, áthúzódóan alkalmasnak tartott a politika a továbbvitelre. 
Ilyennek tartom például az Arany János-programot. Ha a politika ki tudja azt verni a 
fejéből, hogy eleve biztos, hogy rossz, amit a másik csinál, és megtalálja azokat, 
amelyekben egyébként nem vagyunk különbözőek, hanem azonosak - szerintem mi is 
indítottunk el olyan tehetséggondozó programot akár a szakiskolák tekintetében, akár 
még a közoktatás dolgában is, ami figyelemreméltó és továbbvihető -, akkor ezek 
ilyen kikristályosodási lehetőségek.  

A tanügyigazgatás kérdésében nem lesz közöttünk azonosság, mert én a 
központosításnak ezt a túlméretezett, centralizált és azt is rosszul megvalósított 
formáját soha nem fogom elfogadni. Nincsen olyan körülmény, hogy a KLIK által 
vezényelt magyar közoktatásnak ezt a tanügyigazgatási részét én elfogadjam, mert 
semmilyen módon nem hiszek benne, miközben - nagy valószínűséggel amikor még 
nem tudhatták, hogy az intézményük neve KLIK lesz - valamikor 2008-ban én 
vetettem fel azt a kérdést, hogy az a fajta széttagoltsága a magyar oktatási 
rendszernek, ami kizárólag az önkormányzatiságon alapul, így hosszú távon nem 
vihető, mert kell hogy legyen valamiféle normális elmozdulása a centralizációnak. Én 
is azt szeretném, hogy ebben is - mint ahogy a képviselő úr helyesen mondja és 
köszönöm - legyenek ilyen pontok.  

Kívánom, hogy ez a Híd-program javuljon. A problémám az vele, hogy az 
egészben nem hiszek, tehát javítgathatják. Ez egy olyan híd, aminek van egy pillére 
egy parton, a másik pillére meg a folyóban van, nem a másik parton, ez a problémám 
vele. De ettől még kell hogy legyen valamiféle olyan, legalábbis megállapodásféle, ami 
előbbre viszi ezt az ügyet akár a tanügyigazgatás, akár a szegregáció terén. És még 
egyszer köszönöm, hogy a javaslatomat elfogadták.  

 
ELNÖK: Köszönjük. Más képviselői hozzászólási szándék? (Senki sem 

jelentkezik.) Nem látok jelzést.  
Akkor a szakértőknek van lehetőségük, hogy válaszoljanak. (Jelzésre:) Kerülő 

Judit jelentkezik. Parancsoljon! 

Reagálások  

TÓTHNÉ DR. KERÜLŐ JUDIT intézetigazgató (Nyíregyházi Főiskola 
Társadalom- és Kultúratudományi Intézet): Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy a 
bizottság tagjai mennyit profitáltak a mai beszélgetésből, de én, aki oktatok 
felsőoktatásban, nagyon sokat, úgyhogy a hallgatóim bizonyára nagyon meg fogják 
önöknek köszönni, ha azokat az elhangzott hozzászólásokat én az oktatásba beviszem. 

A másikat egy picit a humor oldaláról hadd közelítsem meg! Én szociológus 
vagyok, és elég sok kutatást csináltam már, többek között a Guszev-, Huszár-telepi 
iskola ügyét is átnéztem. Amikor elmentem Tiszavasvárira, nagyon őszintén 
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megmondom, ezt most tessék humornak venni, teljesen biztos voltam a megoldásban, 
aztán a tények megzavartak. A tények teljesen összezavartak, úgyhogy amikor az 
információ birtokában vagyok, akkor már teljes mértékben el vagyok 
bizonytalanodva. 

A definíció kérdéséhez. Nem akarok senkit megzavarni, valóban hatalmas 
szakirodalma van ennek a kérdésnek. Beszélünk integrációról, beszélünk inklúzióról, 
beszélünk komprehenzív iskoláról, beszélünk rideg integrációról, tehát megvan ennek 
a szakirodalmi terminus technicusa, és rengeteg kutatás van ebben a témában. A 
Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézetének két kiváló 
tudósa, Kertesi Gábor és Kézy Gábor óriási mennyiségű irodalmat és számítást 
végezett. Azt is kiszámolták, hogy mennyibe kerülne konkrétan a roma fiatalok 
érettségiig való eljutása, ezt forintban kiszámolták. Tehát hatalmas az irodalma.  

Azt is látni kell, hogy maga ez a téma nem etnikai színezetében merült fel 
legelőször, hanem a ’90-es évek Magyarországán a fogyatékkal élők és a nem 
fogyatékkal élők együtt oktatása volt az első nagy kérdés. Az az érdekes, hogy ebben a 
témában már eléggé erős a közmegegyezés, már valamennyien, akik különböző 
állásponton voltak, elfogadták, hogy a fogyatékkal élőket és a nem fogyatékkal élőket 
együtt lehet oktatni. Én azt tapasztalom az empíria alapján, hogy itt az etnikai 
elkülönülés nagyon jelentős. Különösen nem beszéltem róla, valószínűleg mindenki 
tudja, hogy az az iskola, ahol én jártam, ahova be kellene vinni a szegregátumból a 
gyerekeket, az az iskola, ahol Szögi Lajos tanított. Ahogy benyitunk az iskolába, az 
első kép, amit látunk, Szögi Lajos tanár úr képe. Ezért mondom, hogy nem lehet olyan 
megoldásokban gondolkodni, hogy mindenütt-mindenütt ugyanaz, mert ennek azért 
vannak olyan hatásai, amelyeket akarunk, nem akarunk, figyelembe kell venni.  

A következő. Folyamatosan vannak felmérések, hiszen a 
kompetenciafelmérések évről évre mutatják iskolákra lebontva, hogy milyen 
társadalmi helyzetű gyerekek milyen tanulmányi eredményeket érnek el, és ezeknek a 
kompetenciafelméréseknek az eredményei olvashatóak, az Oktatáskutató Intézet 
minden évben megjelenteti, akár iskolára lebontva meg lehet nézni. Nagyon nehéz 
természetesen ebből megtudni a roma gyerekek iskolai eredményét, mert nagyon jól 
tudjuk, hogy az iskolák nem tarthatnak ilyen adatot számon. Általában úgy szoktuk 
megállapítani, hogy a 3H-s, tehát a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeket 
nagyjából szokták azonosítani a roma gyerekek arányával. Természetesen, hogyha 
iskolába megyünk, akkor a tanárok és az iskola vezetése pontos információt fog 
nekünk nagyjából mondani, hogy körülbelül hogyan alakul.  

Az, hogy hogyan mérhető az integráció sikere, ez azért nagyon nehéz, mert azt 
szoktam mondani, hogyha egy gyerek számára is eredményt, végzettséget ad, akkor ez 
már siker. Azt tudni kell, hogy a britek 70 éve próbálják az integrált oktatást, és azt 
lehet mondani, hogy most kezd elfogadottá válni, hogy az integrált oktatásnak vannak 
eredményei. Tehát nagyon hosszú az út, és én azt gondolom - én legalábbis az 
elméleti irodalom alapján mondom -, hogy minden kutatás azt mondja, hogy hosszú 
távon az integrált oktatás az, ami eredményeket hozhat. Természetesen én magam is 
azt képviselem, hogy minden iskola, minden gyerek más, minden településnek 
vannak sajátosságai, és ezeket figyelembe véve kellene vagy kell ebben a kérdésben 
állást foglalni.  

Még egyszer köszönöm, hogy itt lehettem, nagyon sokat tanultam, és külön 
meghatódtam, hogy olvasták a tanulmányomat. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. A szakértők közül ki az, aki szeretne következő 

lenni? (Jelzésre:) Parancsoljon! 
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EMŐDINÉ CSAPÓ BARBARA (Miskolci illetőségű szülői szervezet): Én akkor 
még annyit tennék hozzá, hogy egyházi oldalon nagyon sok pozitív és jó 
kezdeményezés van, és az is tapasztalat, hogy azok a közösségek, azok a gyermekek, 
fiatalok, felnőttek, akik valamiféle egyházi közösséghez tartoznak, könnyebben 
integrálhatók. Úgyhogy én javaslom, hogy az egyházi oldalon összegyűlt 
tapasztalatokat kérjék, vegyék figyelembe, amikor döntéseket hoznak vagy 
előkészítenek döntéseket. Egyházi szociálpedagógiai hálózat, Péter testvér biztos hogy 
örömmel áll rendelkezésre, a Nyitott Ház Szövetség, Székely János püspök 
kezdeményezései, mind-mind nagyon sok jó tapasztalat gyűlt össze. Én magam 
nagyon sokat jártam külföldön, környező országokban, hiszen ez a probléma nemcsak 
a mi problémánk, hanem európai probléma. Úgyhogy ott is körül lehet nézni, 
Máltától Luxemburgon keresztül Csehország, Szlovákia, ahol hasonló problémákkal 
küzdenek, gondolom, hasonló beszélgetések zajlanak. Én gondolom, hogy egyházi 
oldalon bárki bármikor áll rendelkezésre. És én is köszönöm, hogy itt lehettem.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Csillei Béla, parancsoljon! 
 
DR. CSILLEI BÉLA iskolaigazgató (Hegedűs T. András Szakiskola): Köszönöm 

a lehetőséget. Mi mint szakértők elmondjuk a véleményünket, és a példaképeinkre, a 
képviselőkre nézünk (Derültség.), hogy hátha valamelyik törvényjavaslat formájában 
jobbítja az országot. Én viszont nagyon örülök neki, hogy volt szerencsém hallani a 
képviselő úrnak meg hölgyek hozzászólását, én - lehet hogy félreértelmezem - azt a 
következtetést vontam le, hogy az integrációt különféle módon - milyen úton érjük el, 
ez egy másik dolog - mindenki támogatja. És ezért megerősítem, amit mondtam, hogy 
az előző kormányzatokban én nem tapasztaltam kormányzati szándékot, törvényit 
erőltetett szegregációra. Tehát ebben Magyarország büszkén állhat bárhol. Az, hogy 
suttyomban hallgatólagosan tudomásul vesszük, vagy besompolyog a szegregáció 
különféle lehetőségekben, ezt sajnos tudomásul kell vennünk. Én viszont a szakértői 
véleményemben azt mondtam, hogy ez ellen nem erővel kell küzdeni, hanem a 
gyerekek szempontjából támogatni minden olyan lehetőséget, amely az ő érdekük 
szempontjából integrálásra ad esélyt. Ez azért is jó, mert legutóbb jó pár évig 
Szolnokon egy olyan programban dolgoztam, aminek ez volt a lelke, hogyha az 
iskolától eltávolodik a gyerek, akkor az iskolát közelítsük. 

És egy érdekes dolgot jegyeznék meg, amiről eddig nem beszéltünk, hogy 
tudjuk, hogy a versenyre képes és a versenyre képtelen csoportok közt zajlik ez a harc 
és van a szakadék, ezeket a gyerekeket sikerült megtanítani versenyezni. Tekintettel 
arra, hogy bizonyos mértékig szegregáció volt, hiszen 50 százalékuk volt roma, 
50 százalékuk nem, viszont mindegyik hátrányos helyzetű. Megtanulták egymástól a 
versenyszellemet, a versengést, és megtanulták a magabiztosságot. Sokan 
leérettségiztek, szakmát szereztek, aki nem, annak volt néhány szép jó éve. Ezt onnan 
tudom, hogy Facebookon folyamatosan küldik, hogy milyen jó volt, milyen szép 
emlékeink vannak. Sokan eljutottak, több tucatnyian főiskolára, diplomát szereztek, 
orvosi egyetemre, a jezsuita kollégiumba jár az egyik kisfiunk, a Guszti. Tehát tanárok 
lettek, andragógus szakosok, tehát mindenképpen eredményeket tudtunk felmutatni. 
A magabiztosság tekintetében is. Hogy csak egy nevetséges példát mondjak: annyira 
magabiztosak lettek, hogy az egyik kislány az iskolába látogató miniszter urat felkérte 
táncolni. (Derültség. - Dr. Hiller István: Az még csak hagyján, de meg is 
táncoltatta!) De mindenkit megnyugtatnék, a kislány… (Dr. Hiller István: De utána 
elvetted feleségül!) Azt akarom mondani, hogy a legszigorúbb büntetést kapta, mert 
diploma után elvettem feleségül, de ez egy másik történet. Tehát azért nem megy úgy 
az emancipáció, hogy büntetlenül bármit meg lehet tenni. 
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De a lényeg az, hogy amennyiben a gyerekeknek olyan példákat és olyan 
segítséget adunk - és nagyon jók az ösztöndíjak, nagyon jók a családtámogatások, az 
Arany János-program nagyon jó -, hogy olyan lehetőséget kapunk, hogy egymástól 
eltanulva magabiztosságot és versenyszellemet tanultak, akkor az integráció már 
megérte. És nagyon-nagyon örülök, hogy többé-kevésbé, de a képviselő hölgyektől, 
uraktól ugyanezt kaptam vissza. Köszönöm, hogy itt lehettem.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Menyhért Ildikó, parancsoljon! 
 
MENYHÉRT ILDIKÓ (Keresztény Pedagógusok Szakszervezete): Köszönöm 

szépen. Ez a „fundamentalista jogvédők” kifejezés volt az első, amit leírtam. Én annak 
idején, ez előtt tíz évvel azt mondtam, hogy egy olyan fundamentalista alapra 
helyezett destruktív tevékenységsorozatnak vagyunk az áldozatai, amelyek ilyen 
álfogalmakat vezettek be a köznevelésbe. A pedagógusok nagyon jól tudják, hogy mit 
jelent a szegregáció, a közoktatási törvény fogalommagyarázó oldalán elolvashatjuk. 
És ezenkívül azt is nagyon jól tudjuk, hogy a nevelési tanácsadó, illetve tanulási 
képességet vizsgáló bizottság szokott ilyenről határozni, amikor azt mondja, hogy 
szegregált oktatási körülmények között tanulhat a gyermek vagy integrált 
körülmények között. Ez azt jelenti, hogy az értelmi sérült vagy egyéb sérüléssel küzdő 
gyerekek ügyében szokott határozatot hozni a tanulási képességet vizsgáló bizottság. 
Ez már vérlázító, hogy egy ilyen fogalmat bevezettek a mi nevelésünk, oktatásunk 
tárgyában. Mi sokkal inkább szeretnénk azt elérni, hogy valóban vizsgálja az állam, 
hogy a mi társadalmi mobilizációnk hogyan zajlódik le, mert a társadalmi 
mobilizációnkat lehet mérni azáltal, hogy mi hogyan jelenünk meg a különböző 
általános iskolákban és milyen eredményességgel. Mert kutatók azt is megmondták, 
hogyha jó az iskola, akkor a középiskolában már nincs gond. Tehát onnantól kezdve 
már nem lehet mérni a különbségeket. Az általános iskolában negyvenszeres a mi 
hátrányunk. Ezt kellene valahogy ledolgozni. 

Nem tudom, az urat hogy hívják, nem jegyeztem fel az ön… (Szabó Szabolcs: 
Szabó Szabolcs!) Kívánatos-e a deszegregáció? Ezek a külföldi fogalmak, azt kell 
mondani, hogy teljesen másképp valósulnak meg, mert ott azt csinálják, hogy kicsi 
korában a családot viszik egy jobb környékre, és bemérték már, hogyha 12 éves korig 
a gyerek nem kerül át egy jobb környékre a családjával együtt, akkor ugyan mindegy, 
hogy melyik iskolába jár, a hátrányait tovább is cipeli magával. Nemzetközi 
tapasztalatok ezek. 

Társadalmi költsége? A gyereket itt is tanítani kell, ott is tanítani kell. Ennek 
haszna van, hogyha sikeres, de ezt külön íróasztal mögüli kigondolásokkal, a valóság 
ismeretének teljes hiányával nem lehet, mert én azt szoktam mondani viccesen, hogy 
Budáról nem szokták látni ezeket a dolgokat. Tehát azok a pedagógusok, akik 
odamennek, ott tanítanak, nem lesznek ettől kiégettek, hanem növekszik a harci 
kedvük, azok szoktak ezen valamit változtatni.  

Maga a szegregáció mint fogalom nem írja le ezt a problémát, tehát helytelen. 
Maga az integráció mint fogalom, nem írja le ezt a problémát. Egy fogalom írja le, az a 
társadalmi mobilitás. Én Hajdú-Bihar megyéből származom, Nyíracsád községből. 
Pósán József, nem tudom… (Dr. Pósán László: László!) Igen, de van ott egy család. 
(Dr. Pósán László: Névrokon.) Névrokon? Na, szóval mi nem jártunk ilyen szegregált 
iskolába, én egyedül voltam cigány, három párhuzamos osztály volt, kettő, egy, három 
cigány volt egy-egy osztályban, természetszerűleg így oldották meg az ottani oktatók. 
Majd amikor már jobban odafigyeltek a sérült gyerekekre, amikor már a közoktatás 
ügyesebb lett, akkor lett az, hogy a helyi kistelepüléseken is létrejöttek olyan 
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osztályok, amelyek az oligofrén pedagógiát célozták. És ezzel kinek ártottak? 
Senkinek nem ártottak, hanem közelebb vitték a gyerekhez az iskolát.  

Ez egy nagyon jó felvetés, hogy a Gandhi valóban egy elkülönült oktatási 
intézmény, és valóban beszélhetünk arról, hogy kulturális elkülönülés folyik ott, ami 
elfogadott alkotmányos szinten.  

A másik kérdés az, hogy hogyan történik az elkülönülés. Én erre baromira 
kíváncsi voltam, mert hogy én is mindig azt gondoltam, hogy valahol ott vannak azok 
a nagyon torz igazgatók, és igen, jól bezárják az iskolát az cigány gyerekek előtt. 
Ennek a dinamikáját, folyamatát, hogy hogyan történik az elkülönülés, három éve 
figyelem Tiszabőn. Na most, ez úgy történik, hogy aki ügyesebb, mobilabb, az fogja a 
gyerekét, és a 7 óra 4 perces buszra felülteti, és elviszi Fegyvernekre. Tehát az, aki 
marad, az marad. Na most, ezekre mondjuk mi azt, hogy szegregált oktatási 
intézmények, ami szerintem megint csak nem helytálló, ugyanakkor ezeknek az 
intézményeknek a működésére az államnak nagyon oda kell figyelnie, és nagyon 
komoly mérőeszközöket, nagyon komoly facilitáló eszközöket kell bevetni ahhoz, 
hogy a mobilizáció megtörténjen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Tollner József, a PDSZ elnökségi tagja, jelezte 

előzetesen, hogy hozzá kíván szólni ehhez a napirendi ponthoz.  
 
TOLLNER JÓZSEF (Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete): Ez majd a 

folytatása lenne, majd külön szeretném. 
 
ELNÖK: Az egyebek napirendi pontban akkor? 
 
TOLLNER JÓZSEF (Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete): Igen. 
 
ELNÖK: Rendben. Akkor ezzel a 4. napirendi pontot lezárom. Köszönöm a 

szakértőknek, hogy rendelkezésünkre álltak, és hogy gondolataikkal hozzájárultak a 
vitához.  

Egyebek 

Az 5. napirendi pontunk az egyebek napirendi pont. Kérdezem, hogy kinek van 
felvetése az egyebekben, illetve Ikotity alelnök úrnak még délelőtt volt egy az 
albizottság működésével kapcsolatban. Erre Kucsák képviselő úr kíván reagálni. 
Parancsoljon! (A meghívottak és munkatársaik távoznak az ülésről.) 

 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót. 

Ahogy azt egyébként a szünetben beszéltük is Ikotity képviselő úrral, az albizottság 
összehívására vonatkozóan fogalmazott meg kérdést Ikotity képviselő úr. Én 
elmondtam neki és most a tisztelt bizottságnak is, hogy mint az a bizottsági tagok 
többsége számára ismeretes, az elmúlt bizottsági ülésen, üléseken zajlott le a 
bizottság ezen politikai idényre vonatkozó munkatervének, programtervének 
megvitatása, elfogadása, mondhatjuk, két körben, és ennek ismeretében lehet 
ütemezni az albizottságok munkáját. Természetesen sor fog kerülni az albizottság 
ülésének összehívására. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Ehhez az albizottságtémához valakinek van-e még hozzászólási 

szándéka? (Senki sem jelentkezik.) Nincsen.  
Más felvetés van az egyebek között? (Senki sem jelentkezik.) Akkor Tollner 

József… (Tollner József: Nem kell szavazni róla?) De szavazni kell, igen, a 
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hozzászólási lehetőségéről. (Dr. Pósán László: Mi a hozzászólás? Mert nem derült ki 
számunkra.) Milyen ügyben szeretne szólni? 

 
TOLLNER JÓZSEF (Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete): Kettő 

percben, a PDSZ elnöke egy levelet írt a bizottság tagjainak, erről szeretnék beszélni 
(Dr. Pósán László: Most kaptuk meg a levelet?), amelyet vagy megkaptak e-mailben 
vagy úton van, ezt most nem tudom, kihez hogy jut el.  

 
ELNÖK: Megkaptuk. Ebben az ügyben szeretne az elnökségi tag hozzászólni. 

Kérdezem, ki az, aki támogatja a hozzászólását. (Szavazás.) Egyhangú.  
Parancsoljon és foglaljon helyet az asztalnál, egy mikrofonnál. Öné a szó. 
 
TOLLNER JÓZSEF (Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete): Tisztelt 

Elnök Asszony! Tisztelt Bizottság! Nagyon köszönöm, hogy megadták a szót. Mint 
már az előbb mondtam, Mendrey László, a PDSZ elnöke, levélben kereste meg vagy 
keresi meg a bizottság tagjait, illetve képviselőtársaikat. A levélben röviden annyi van, 
hogy kérjük önöket, támogassanak egy olyan parlamenti vitanapot, amelynek témája 
a KLIK működése. Nagyon sok a problémánk a KLIK működésével kapcsolatban, 
útiköltségtérítés-elmaradások, jubileumi jutalmak ki nem fizetése, túlmunkadíjak ki 
nem fizetése. Olyan szintű problémák vannak, amelyek korábban még leginkább 
pedagógusoktól jutottak el hozzánk, de most már tankerületi KLIK-vezetők is 
keresnek meg bennünket, hogy igazából nem ők a hibásak, nekik megvan már a 
rangsoruk, hogy mik az elmaradt kifizetések, és amikor a központtól kapnak pénzt, 
akkor ezt rendeznék. 

Tehát igazából arra szeretném önöket kérni, hogy támogassák ezt a vitanapot 
ezzel kapcsolatban, és ha létrejön ez a vitanap, akkor pedig azt, hogy vegyenek részt 
rajta. Azt szeretném mondani, ami itt az egyik szakértőtől elhangzott, hogy azok, akik 
azt gondolták, hogy ez a KLIK egy főnyeremény lesz - ha esetleg a tények megzavarják 
önöket -, akkor legyenek szívesek változtatni a gondolkodásukon, hogy mennyire jó ez 
a központosítás. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Tollner úr felvetésére kíván-e valaki reagálni? 

(Senki sem jelentkezik.) Nem látok jelzést. 
Más felvetés az egyebek napirendi pontban? (Senki sem jelentkezik.) Szintén 

nem látok jelzést.  

Az ülés berekesztése 

Az egyebek napirendi pontot és a bizottsági ülést bezárom. Köszönöm 
mindenkinek. Jó munkát kívánok! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 15 óra 6 perc)  

  

Dúró Dóra 
a bizottság elnöke 

 
Jegyzőkönyvvezetők: Podmaniczki Ildikó és Szűcs Dóra  

 
 


