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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 02 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

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

A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. 
A napirendi javaslatot a képviselők előre írásban megkapták. Ehhez módosítási 

szándékot senki nem jelzett. Kérdezem, hogy szóban kíván-e valaki módosítást 
előterjeszteni a napirendhez. (Senki sem jelentkezik.) Nem látok jelzést. Szavazunk! 
Ki az, aki támogatja az előzetesen kiküldött napirendi javaslatot? (Szavazás.) 
Köszönöm. Volt-e nem szavazat, tartózkodás? (Senki sem jelentkezik.) A bizottság 
egyhangúlag támogatta. 

A Magyar Felsőoktatás napjáról szóló H/9285. számú határozati 
javaslat (Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Az első napirendi pontunk a Magyar Felsőoktatás Napjáról szóló határozati 
javaslat részletes vitájának kijelölt bizottságként történő lefolytatása. Az EMMI 
részéről köszöntöm Jakabné dr. Szalai Krisztina főosztályvezető asszonyt és Lukács 
Ágnes főosztályvezető-helyettes asszonyt. A részletes vitát megkezdjük. A H/9285. 
számú határozati javaslatra megnyitom a részletes vita első szakaszát, azaz a 
határozati javaslatnak a határozati házszabály 44. § (1) bekezdés a-d. pontjaiban 
meghatározott szempontok szerinti vizsgálatát. Kérdezem a kormány képviselőjét, 
hogy e vitaszakaszban kívánnak-e felszólalni. (Jelzésre.) Tessék! 

 
JAKABNÉ DR. SZALAI KRISZTINA főosztályvezető (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Köszönjük, elnök asszony, nem kívánunk felszólalni.  
 
ELNÖK: Köszönöm. A bizottság tagjai közül kíván-e valaki e vitaszakaszban 

hozzászólni? (Jelzésre.) Hiller István, parancsoljon! (Dr. Hoffmann Rózsa 
megérkezik.) 

 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Ezt a javaslatot épeszűnek tartjuk és támogatni 

fogjuk.  
Nem a kekeckedés kedvéért mondom, inkább praktikusan: szeptember 1-je 

tipikusan nem az a nap, amikor az egyetemisták, főiskolások, egyáltalán az egyetemi 
oktatók már az intézményeikben vannak. Az a helyzet, hogy azzal már nem tudunk 
mit csinálni, hogy a pécsi universitas engedélyét ezen a napon adták ki, tehát 
elismerem, már csak történészként is, hogy viszonylag bonyolult lenne ezt a XIV. 
századi oklevelet másként értelmezni, mint szeptember 1-je. Az is helyes, hogy a 
magyar felsőoktatásnak lesz napja. Azzal sincs bajom, hogy az első magyarországi 
alapítású, egészen pontosan Magyarország területén megalapított egyetemhez 
kötődik ez a nap. Inkább csak arra szeretnék valamiféle ötletet, választ hallani, hogy 
azon kívül, hogy majd sajtótájékoztatót tartanak, vagy a tévékben, rádiókban 
kihirdetjük, hogy ez a magyar felsőoktatás napja, hogyan képzelik ezt a gyakorlatban, 
mert szeptember 1-jén nincs hallgató az egyetemeken és a főiskoláinkon. (Dr. Vinnai 
Győző: Nyugodt lesz ez a nap! - Derültség.) Nyugodt, igen. 

 
ELNÖK: Képviselő úrnak jelzem, hogy az első vitaszakaszban megtehető 

felszólaláshoz képest nem volt házszabályszerű az én értelmezésem szerint az ön 
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hozzászólása. (Dr. Hiller István: Bocsánatot kérek, megzavart a nemzetközi nőnap! 
- Derültség.) Kérdezem az előterjesztőt, hogy kíván-e reagálni a felvetettekre. 
Parancsoljon! 

 
JAKABNÉ DR. SZALAI KRISZTINA főosztályvezető (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez tulajdonképpen szimbolikusság 
is, mint az iskolaév kezdetére tekintünk erre a szeptember 1-jére. Mást egyelőre nem 
reagálnánk. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy a 

bizottságnak a határozati házszabály 44. § (1) bekezdésében foglaltakkal kapcsolatos 
megállapításait a bizottság jelentése tartalmazza, így erről döntenünk kell. 
Támogatja-e tehát a bizottság, hogy a határozati javaslat megfelel a határozati 
házszabály 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak. Aki igen, az, kérem, jelezze! 
(Szavazás.) Köszönöm. Volt-e nem szavazat? Tartózkodás? (Senki sem jelentkezik.) A 
bizottság egyhangúlag támogatta, így a részletes vita ezen szakaszát lezárom. 

Rátérünk a módosító javaslatok megvitatására. Megnyitom a részletes vita 
második szakaszát, amelyben a módosító javaslatokról kell állást foglalnunk. A 
képviselők nem nyújtottak be módosító javaslatot az előterjesztéshez. Saját bizottsági 
módosítási szándékra előzetesen nem érkezett javaslat. Kérdezem a bizottság tagjait, 
hogy van-e valakinek további módosításra szövegszerű javaslata. (Jelzésre.) Szabó 
Szabolcs, tessék! 

 
SZABÓ SZABOLCS (független): Köszönöm szépen. Néztem, hogy elvileg nem 

érkezett be módosító, így én is gondban voltam, hogy tényleg hol vesse fel az ember. 
De akkor teszek szövegszerű módosító javaslatot a bizottság előtt. 

A plenáris ülésen is elmondtam, hogy részemről ez teljesen, abszolút rendben 
van, felsőoktatási dolgozóként örülök ennek, mint ott dolgozó mindig is vártam, hogy 
időnként valaki megköszönje az ember munkáját. Úgyhogy teljesen egyetértek, 
minden rendben van. De az első mondat szerintem nem helyes, mert az van benne, 
hogy az Országgyűlés a Pécsi Tudományegyetem, továbbiakban PTE, mint első 
magyar egyetem alapításának 650 éves évfordulója alkalmából s a többi. Tudjuk, hogy 
voltaképpen nem igaz, mert a Pécsi Tudományegyetemet 1912-ben alapították meg 
Erzsébet Egyetem néven. Tehát esetleg nem lehetne úgy megfogalmazni, hogy az 
Országgyűlés a pécsi egyetem, mint első magyar alapítású egyetem? És akkor rendben 
van. Azt sem vonom kétségbe, hogy a Pécsi Tudományegyetem, mint szellemi 
kontinuitást vállaló intézmény legyen ennek a zászlóshajója, ezt nem óhajtom 
kifogásolni, csak hogy pontos legyen a szöveg, ezért javasolnám, hogy a pécsi 
egyetem, mint első magyar egyetem. Vagy használjuk a latin nevét, mert lehet, hogy 
az még pontosabb lenne.  

 
ELNÖK: Akkor szövegszerűen képviselő úr azt javasolta, hogy a pécsi egyetem, 

mint első magyar egyetem alapításának 650 éves évfordulója alkalmából és 
folytatódik tovább a szöveg. Ehhez a javaslathoz kíván-e valaki hozzászólni a 
képviselők közül? (Dr. Pósán László: Korrekt!) Nem látok jelzést.  

Szavazunk erről a szövegszerű módosító javaslatról. A bizottság be kívánja-e 
nyújtani saját módosítási szándékként, amit Szabó Szabolcs képviselő úr 
előterjesztett? Ki az, aki támogatja az előbbiekben ismertetett javaslatot? (Szavazás.) 
Köszönöm. Volt-e nem szavazat? Tartózkodás? (Senki sem jelentkezik.) Nem volt. A 
bizottság ennek megfelelően saját módosítási szándékot fog benyújtani. 
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Kérdezem a bizottságot, hogy van-e más képviselőnek szövegszerű módosító 
javaslata. (Senki sem jelentkezik.) Nem látok jelzést.  

Kérdezem akkor a bizottságot, hogy az előbbiekben meghozott döntéseknek 
megfelelően elfogadja-e és benyújtja-e a részletes vitát lezáró bizottsági módosító 
javaslatot. Aki igen, kérem, jelezze! (Szavazás.) Nem szavazat volt-e? Tartózkodás? 
(Senki sem jelentkezik.) A bizottság egyhangúlag támogatta. 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 tehát a bizottságot, hogy lezárja-e a részletes vitát, 
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.) Volt-e nem 
szavazat? Tartózkodás? (Senki sem jelentkezik.) Köszönöm. A bizottság egyhangúlag 
döntött. Ezzel a részletes vita ezen szakaszát és a részletes vitát lezárom.  

Köszönöm szépen a minisztérium képviselőinek, hogy rendelkezésünkre álltak. 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény oktatással összefüggő módosításáról szóló T/9154. számú 
törvényjavaslat 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvénynek az 
önkormányzati intézményfenntartást lehetővé tevő módosításáról 
szóló T/9160. számú törvényjavaslat 

A közoktatás megmentéséről szóló H/9119. számú határozati 
javaslat (Döntés képviselői önálló indítványok tárgysorozatba 
vételéről) 

A második napirendi pontban képviselői önálló indítványok tárgysorozatba 
vételéről döntünk. A 2/a. napirendi pontunk Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény oktatással összefüggő módosításáról szóló 
törvényjavaslat tárgysorozatba vétele. Fodor Gábor független képviselő úr önálló 
indítványáról van szó. Képviselő úr jelen van a bizottság ülésén. Köszöntöm és 
megadom a szót előterjesztőként. Parancsoljon, képviselő úr! 

Fodor Gábor szóbeli kiegészítése 

FODOR GÁBOR (független) előterjesztő: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök 
Asszony! Tisztelt Bizottság! Engedjék meg, hogy néhány szóban indokoljam a 
javaslatomat és kérjem a bizottság támogatását. 

Nyilván a bizottságot nem fogja meglepni az a módosítási szándék, amelyet a 
Liberális Párt nevében előterjesztettem, hiszen a politikai viták kereszttüzében áll az 
úgynevezett KLIK, tehát a Klebelsberg Intézményfenntartó Intézet. A javaslatunk arra 
irányul, hogy ezt a mára már a kormány oldaláról is erős kritikával illetett 
intézményrendszert szüntessük meg, töröljük el. Az élet bebizonyította, hogy hibás 
volt ez a központosítási elképzelés és a KLIK botrányt botrányra, adósságot adósságra 
halmozva, átláthatatlan és maga a kormány és minisztérium kirendelt szakemberei 
által is nem jól gazdálkodónak minősített intézetként csak a problémák forrása. Ezért 
a javaslatunk arról szól, hogy töröljük el a KLIK-et. Az alapfokú oktatás ismét 
kerüljön vissza önkormányzati hatáskörbe és egyúttal azt javasoljuk, hogy az 
önkormányzatok hatáskörébe visszakerült oktatási rendszernél a fejkvótaszámításon 
változtassunk, azért, hogy a nehéz, hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok ne 
kerüljenek lehetetlen szituációba, kapjanak magasabb fejkvótát. 
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Egyébként azt gondolom, hogy a javaslat minden tekintetben megérett 
politikailag, hiszen látjuk azt, hogy ez a központosított rendszer egyre komolyabb 
problémákkal küzd. Ma a KLIK közel 120 ezer tanár munkaadója egyébként és 
folyamatosan arról hallunk a tanárdemonstrációk, a tanárok megszólalása révén is, 
hogy nem tudja ellátni a feladatát. A problémák jelentősek, hiszen maguk a 
pedagógusok politikai szimpátiától függetlenül lényegében, szinte egységesen 
mondják azt, hogy ez a rendszer működésképtelen maradt. A miniszter úr is elismerte 
a maga kijelentésével, hogy a központosítással túltolták a biciklit, ahogy ő 
fogalmazott. Tehát ez egy túlontúl erős, túlzott központosítás lett. Úgy tudjuk 
megoldani ezt a problémát, ha kivesszük magát a gócpontot, a betegséget a 
rendszerből. Tehát a KLIK-et kell megszüntetni és végre újra megadni azt az erőt, a 
helyi önkormányzatokra való támaszkodást az oktatási rendszerben, amely egyébként 
az elmúlt évtizedekre visszatekintve is komoly hagyományokkal rendelkezik. Úgyhogy 
kérem a tisztelt bizottságot, hogy a javaslatot fogadják el és tegyék lehetővé, hogy a 
parlament megvitassa ezt az elképzelést. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen a képviselő úr előterjesztését. Kérdezem, hogy a 

bizottság tagjai közül ki az, aki hozzá kíván szólni. (Jelzésre.) Vinnai Győző, tessék! 

Hozzászólások, kérdések 

DR. VINNAI GYŐZŐ (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök asszony. Tisztelt 
Képviselőtársam! Elolvastam az indítványt és lenne két kérdésem.  

Mielőtt azonban a kérdést feltenném, elmondom, hogy úgy érzem, újra egy 
politikai vitát nyitunk meg, amely akár a Köznevelési Kerekasztalon, akár a 
parlamenti politikai vitanapon is elhangzott. Csak egy megjegyzés mielőtt a 
kérdésemet felteszem: a szétaprózott fenntartói rendszert 2010-ben éppen azért 
változtattuk meg, mert óriási különbségek alakultak ki - az önkormányzatok között 
már voltak is ilyenek - az iskolák fenntartásában. Tehát az esélyegyenlőség is 
veszélyben volt, mert önnek nem kell bizonygatnom, azt hiszem, hogy volt olyan 
kistelepülés, ahol az a 30-40 millió forint, ami az iskola fenntartásához pluszban az 
önkormányzat részéről felmerült és be kellett tenni a rendszerbe, az megoldhatatlan 
problémákat jelentett. Tehát úgy látom, hogy újra lehet nyitni egy ilyen vitát, de nem 
akarunk visszatérni a 2010 előtti rendszerhez. Az állami fenntartás véleményem 
szerint megmaradhat. Lehet beszélni a KLIK-ről, arról, hogy átalakul, hogyan alakul 
át, mi volt a túlzott központosítással, mennyi adminisztráció van, hogyan lehet a 
finanszírozás kérdéseiben is változtatni, hiszen a parlamenti vitanapon is elhangzott, 
hogy kiszámíthatóbbá kell tenni ezt a rendszert, erre nyitottak vagyunk. Nyílt 
kormányzás van, én úgy tudom, a parlamenti vitanap is, a Köznevelési Kerekasztal 
nyitottsága is legalábbis engem erről győzött meg. 

Mi is a javaslat lényege, amit Fodor Gábor benyújt? Az önkormányzati törvény 
módosításának örve alatt akar egy kormányrendeletet hatályon kívül helyezni és 
rendelkezik az önkormányzati támogatások mértékéről. Szorzókat látok benne, hogy 
súlyozná, ha az önkormányzatok nincsenek abban a helyzetben. A rendeletalkotásra a 
KLIK és az önkormányzatok közötti forrásátcsoportosítás vonatkozásában is tesz 
javaslatot. Módosítja a köznevelési törvényt és hatályon kívül helyez rendeleti szintű 
paragrafusokat. Két kérdést szeretnék feltenni. Az egyik, hogy hogyan lehetséges, 
hogy az Országgyűlés hatályon kívül helyezi a kormány rendeleteit. Én úgy tudom, 
hogy hatályon kívül helyezni kívánt jogszabályt, jogszabályi rendelkezést csak a 
megalkotására hatáskörrel rendelkező szerv jogosult, az helyezheti hatályon kívül. Ezt 
a 2010. évi CXXX. törvény írja elő, amely a jogalkotásról szól, önnek talán ezt nem 
kell mondani, hiszen jogi végzettsége van, és van bőséges képviselői és kormányzati 
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tapasztalata is. Ez az egyik, hogy hogyan lehetséges ez. Ezt az indítványban 
egyszerűen nem is tudom értelmezni, mert úgy gondolom, hogy törvényben 
kormányrendelet módosítására nincs lehetőség. 

A másik pedig, hogy milyen hatásköre van a kormánynak arra, hogy forrást 
biztosítson a magyar köznevelés fenntartói feladatainak ellátáshoz. Nevezetesen azt 
gondolom, hogy ezt a költségvetési törvényben kell. Ezt nem a kormány, ezt az állam 
biztosítja és a költségvetési törvényben kell pontosan szabályozni, hogy az oktatás 
fenntartói feladataira, vagy az oktatás szükségleteinek meghatározására milyen 
forrásokat biztosítanunk. Tehát az egyik kérdésem, hogy hogyan lehetséges, hogy az 
Országgyűlés hatályon kívül helyez kormányrendeletet, a másik pedig, hogy a 
kormánynak milyen hatásköre van arra, hogy forrást biztosítson fenntartói feladatok 
ellátásához. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Más képviselői hozzászólási szándék van-e a javaslathoz? (Jelzésre.) 

Ikotity alelnök úr, tessék! 
 
IKOTITY ISTVÁN (LMP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök 

asszony. Tisztelt Bizottság! Tisztelt Előterjesztő! Számos alkalommal, a vitanapon is 
kifejtettük, hogy a jelenlegi rendszernek ellene vagyunk, ez a túlzott központosítás 
semmiképpen nem produktív, nagyon sok probléma van vele. A 2010 előtti 
rendszerrel is sok gondunk volt, azonban most azt látjuk ebben a javaslatban, bár a 
szövegből nem derül ki egyértelműen, de az indoklás egyértelművé teszi, hogy ha 
elfogadásra kerül, abban az esetben a kisebb települések is ugyanúgy fenntartókká 
válnak. Tehát ha nem akarják, akkor sincs lehetőségük ezt levenni magukról. Ezt nem 
tartjuk a legjobbnak. Mindenképpen hagynánk egy olyan szűk lehetőséget, hogy a 
kisebb önkormányzatoknak legyen lehetőségük állami fenntartásban vagy valamiféle 
más fenntartásban hagyni az intézményüket, ha erre nincs kapacitásuk, erről nem 
szeretnének dönteni. Azzal indokolnám ezt, hogy magam is találkoztam, személyes 
példa, olyan önkormányzati vezetővel a kistelepülésen, aki azt mondja, hogy nekik ez 
most egyfajta könnyebbség. De ez nagyon… (Dr. Vinnai Győző: Sokan vannak!) Úgy 
gondolom, hogy meg kell hagyni ezt a lehetőséget számukra, ezért hagynánk egy ilyen 
ablakot mindenképpen a saját elképzelésünk szerint. Köszönöm. 

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

gondolom, hogy ezzel kapcsolatban volt egy parlamenti vitanap, ahol sok oldalról 
körbejártuk, megvitattuk, láthatón az álláspontok még csak nem is közeledtek 
egymáshoz. Ebből következően azt szeretném most jelezni az iskolarendszerrel 
kapcsolatos két törvénymódosítási javaslattal, illetve a Szabó Timea-féle határozati 
javaslattal kapcsolatban, mert mindegyik ugyanazt a politikai témakört járja körül hol 
kisebb, hol nagyobb körökben, hogy számos olyan kérdés, amelyet egyébként a 
megtárgyalandó ügyek közé beemeltek, azok folyamatban vannak, tehát tárgyalások 
zajlanak ezekkel összefüggésben. Ilyen konkrétan a KLIK dolga is. Szeretném jelezni, 
hogy mivel nem kívánjuk újrakezdeni azt a politikai vitát, amely terméketlennek, 
meddőnek bizonyult, ezért nem fogjuk támogatni a törvénymódosításokat. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Más képviselői hozzászólási szándék van-e? (Jelzésre.) Szabó 

Szabolcs, tessék! 
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SZABÓ SZABOLCS (független): Köszönöm szépen a szót. Én is olyasmi módon 
szólnék hozzá, mint Pósán László, mert valóban ezek összefüggő kérdések és én a 
hármat így, hozzászólás szintjén egybe kezelném. 

Tényleg csak nagyon röviden, a korábban valóban már kikristályosodott 
álláspontoknak megfelelően, voltaképpen a jegyzőkönyv számára rögzíteném, hogy 
mi a KLIK-rendszerrel, önmagában ezzel a centralizált irányítási rendszerrel nem 
értünk egyet, aláírva azt, amit Vinnai Győző mondott. Természetesen tudjuk nagyon 
jól, hogy nagyon sok település voltaképpen örült, hogy ez a gond lekerült a válláról. 
Azt gondoljuk, hogy ezt opcionálissá kell tenni, aki szeretné fenntartani az 
intézményét, az kapjon hozzá forrásokat és csinálhassa, aki úgy dönt, hogy nem 
szeretné, az pedig járási, vagy valami hasonló szintű területegységben szervezett, 
decentralizált fenntartó révén üzemeltethesse az intézményét. Ez a megoldás, azt 
hiszem, kompromisszum lenne hosszú távon, a megoldás felé vezethetne és akkor 
nem térnénk állandóan vissza, újra-újra-újra erre a témára, hogy teljes centralizáció 
vagy teljes decentralizáció. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Vinnai Győző ismét, parancsoljon! 
 
DR. VINNAI GYŐZŐ (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Egy 

rövid reagálás arra, amit Szabó Szabolcs mondott. 
A vita szerintem nem a centralizáció-decentralizáció kapcsán van köztünk, 

mert ami rossz, azt módosítani kell. Erről beszéltem, hogy fenntartónak lenni kell. Mi 
állami fenntartóban gondolkodunk, ezt szeretnénk megtartani, viszont a 
centralizációt csökkenteni kell, vagy decentralizálni a KLIK működését, vagy az 
átalakítás során majdnem mindegy, hogy milyen nevet adok, hiszen állami 
fenntartónak lenni kell. De azt a pontot újranyitni, amely a parlamentben volt, hogy 
visszaadjuk az önkormányzatoknak akár opcionálisan is, nem érdemes, mert az 
önkormányzatok eladósodnak. Fodor Gábor is az indítványában azt írja, hogy 
megfelelő források szükségesek. Ott szerepel ez a kitétel, hogy megfelelő forrás. Lehet 
vitatkozni, hogy pontosan mi a megfelelő forrás, a költségvetési törvényben rögzítjük, 
hogy mi az, amit az oktatási ágazat kap, de én nem tartom jónak mint volt 
önkormányzati politikus, hogy az önkormányzatok újra eladósodjanak ebből a 
szempontból. Igen, kedves képviselőtársam, mondok önnek egy példát. 2002 és 2010 
között úgy csökkentek az oktatási normatívák, ez persze nem függ össze a 
fenntartóval, ez csak pénzkivonás volt a rendszerből, hogy a fenntartó nem tudta a 
normatívából a megfelelő oktatást biztosítani. Ahol az önkormányzat rendelkezett 
iparűzési adóval, építményadóval, helyi adóval, ott hozzátette ezt a forrást. 
Elmondtam a parlamenti vitanapon, de a jegyzőkönyv számára itt is elmondom, hogy 
Nyíregyháza esetében ez azt jelentette 2009-ben - egy konkrét számot mondok -, 
hogy 5 milliárd forint érkezett az oktatási intézmények, óvodák, általános iskolák, 
középiskolák fenntartására a város költségvetésébe és több mint 5 milliárd forintot 
kellett hozzátenni saját forrásból. Ahol ez nem volt meg, ott hitelt kellett felvenniük az 
önkormányzatoknak, ez az a bizonyos működési hitel, amely az 1246 vagy közel 1300 
milliárd forint adósságállomány jelentős részét kitette, mert működési hitelként 
vették fel. 

Tehát szerintem a koncepció az, hogy nem akarunk visszatérni a ’10 előtti 
rendszerhez. Kell egy fenntartó, állami fenntartó, amely az esélyegyenlőséget 
biztosítja az iskolák között, van egy szakmai ágazat. A Köznevelési Kerekasztalon 
mindenről lehet tárgyalni, vagy akár a parlamenti vitanapon is mindenről lehetett 
tárgyalni, vagy szakmai tárgyalásokat is lehet folytatni, hogy mi az, ami centralizáció, 
decentralizáció, mi az, ami túlzott adminisztráció, túlzott központosítás, hogy a 



11 

minősítési rendszerben - hogy mondjam - lazítani kell, vagy más metódust kell 
beépíteni, ezekről lehet tárgyalni, de egyetértek Pósán Lászlóval, újranyitni azt a vitát, 
hogy most az önkormányzatok fenntartóvá váljanak vagy sem, szerintem nem 
célszerű. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük. Ikotity alelnök úr jelezte még hozzászólási szándékát. 

Ugyanakkor úgy látom, hogy közös vita alakult ki az a), b) és d) napirendi pontok 
vonatkozásában, így arra tennék javaslatot, hogy ezeknek a vitáját folytassuk le 
együtt. Külön fogunk róla szavazni. Szabó Timea képviselő asszony is jelezte, hogy 
hozzá kíván szólni most ehhez a napirendi ponthoz és ő az előterjesztője a d) 
napirendi pontnak. Így ha megfelel a bizottsági tagoknak, egyszerre folytatnánk le a 
vitáját, úgyhogy mindenkinek hozzászólási lehetőséget adunk, Szabó Timea képviselő 
asszonynak is, hiszen ő is előterjesztő. A szavazásokat viszont külön fogjuk mindegyik 
javaslattal kapcsolatban megtartani, ha ez így megfelel. (Dr. Hiller István: Jó! - Dr. 
Pósán László: Egy kérdésem van!) Parancsoljon! 

 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke: Egyetértek ezzel a 

javaslattal, csak a technikai kérdésem a következő. Az egyik napirendi pont előadója 
elmondta a maga előterjesztését. Akkor a két másikkal kapcsolatban mi történik? 
Meghallgatjuk most mindkettő előterjesztést és úgy lefolytatjuk a vitát, vagy 
elkezdünk egy vitát, újra lesz egy előterjesztés és újra megy a vita? Ez elég meddőnek 
tűnik, megmondom őszintén. 

 
ELNÖK: Úgy gondolom, azáltal, hogy együtt folytatjuk le a vitát, 

előterjesztőként hozzá tud szólni Szabó Timea képviselő asszony is. Hiller István a 
bizottság tagja, tehát nála nem is értelmezhető, mert ő bármelyikhez eddig is hozzá 
tudott volna szólni, előterjesztőként is, de úgy gondolom, hogy lefolytatjuk a vitát és 
aztán a végén szavazunk külön az indítványokról. Tehát nem kezdjük újból (Dr. 
Pósán László: Jó!) a vitát, épp ez volt a javaslat lényege, hogy ne háromszor 
folytassuk le ugyanazt a vitát lényegében, hanem egyben. Ha ez megfelel, mert 
ellenvélemény nem volt, akkor ennek megfelelően folytatjuk a bizottság ülését. Ikotity 
alelnök úr jelezte hozzászólási szándékát, utána pedig Szabó Timea. Parancsolj, 
alelnök úr! 

 
IKOTITY ISTVÁN (LMP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót. 

Vinnai Győző úr hozzászólására szeretnék reagálni, bár valóban többször elhangzott a 
vitán, de mégis, ha előhozta, tisztázzuk ezt. 

Alapvetően a centralizáció-decentralizáció kérdésében látni kell, hogy van egy 
túlcentralizált rendszer, amit aztán, ha levisznek helyi szintekre, úgy decentralizálják, 
továbbra sem kapják meg azok a területi egységek, adott esetben önkormányzatok azt 
a lehetőséget, hogy saját iskoláik fölött rendelkezzenek. Ezt nem tartjuk jónak. Nem 
egy túlcentralizált rendszert próbálnánk most kicsit visszafinomítani, ezt a túltolt 
biciklit kicsit visszahúzni, hanem a szubszidiaritás elvéből következően azt 
szeretnénk, hogy a helyi közösségek rendelkezni tudjanak a saját intézményeik fölött. 
Ha ezt nem akarják, akkor legyen lehetőségük ezt valamiféle más fenntartóra bízni.  

De mindenképpen nagyon fontos lenne - és itt térnék rá a második kérdésre -, 
hogy a forrásokat megkapják. Mert ön azt mondta, hogy 1340 milliárd, néha 
valamivel kevesebbről beszélnek. Önök is nagyon jól tudják, hogy az adósságnak egy 
kis része az, ami működési hitel, jelentős része fejlesztési, EU-s önerő. A vitát 
követően kikértem írásban is ezeket az anyagokat, fogom majd tudni konkrétan, de 
jól tudom, hogy ezeknek a jelentős része fejlesztési hitel Azonban nem is ez az érvem, 
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hanem az, hogy ha önök azt mondják, hogy az önkormányzatok mennyire 
eladósodtak, mert nem tudták az iskoláikat finanszírozni, akkor kérem, a KLIK miért 
adósodott el. Az is ugyanúgy eladósodott. Az a helyzet, hogy ha az oktatásba nem 
teszik be a szükséges forrást, akkor akármilyen intézményfenntartó működhet, el fog 
adósodni. 

 
ELNÖK: Szabó Timea, tessék! 
 
SZABÓ TIMEA (független): Köszönöm a szót, elnök asszony. Csak előre 

jelezném, hogy az én előterjesztésem sokkal átfogóbb és komplexebb, úgyhogy élnék 
azzal a lehetőséggel, hogy a határozati javaslatomat külön is ismertessem.(Elnök: 
Akkor azt most kellene!) 

Vinnai Győzőnek szerettem volna mondani, mert kis részben, de valóban ez 
érinti az én javaslatomat is, hogy itt nem arról van szó, hogy kötelezően vissza kellene 
adni az önkormányzatoknak az iskolákat, hanem a lehetőséget kell megadni. Mert 
igenis vannak olyan önkormányzatok, amelyeknek van saját bevétele és nem fognak 
eladósodni attól, ha egyébként a saját akaratukból működtetik az iskolát, főként ha 
maga a képviselő-testület, amiben ülnek kormánypárti és ellenzéki képviselők is, dönt 
úgy, hogy mégiscsak az a legjobb az iskolának és a településnek, ha az önkormányzat 
a fenntartó. Tehát semmiképpen nincs szó kötelező központosításról vagy annak az 
ellenkezőjéről. 

Azt elmondanám, hogy ha az önkormányzatok eladósodnak, akkor azért 
adósodnak el, mert 2012-ben a Fidesz-KDNP-kormány úgy változtatta meg az 
önkormányzati törvényt, hogy megvonta az önkormányzatok saját bevételeinek 90 
százalékát. Pontosan azt, amiből egyébként addig finanszírozták az iskolákat, egy 
tollvonással megvonták a településektől. Úgyhogy talán azon is kell gondolkodni, a 
kormánynak miért volt érdeke, hogy kiherélje az önkormányzatokat és az 
önkormányzatoktól is elvegye azokat a bevételeket, amelyekkel egyébként tudott 
gazdálkodni. Egyébként, ahogy itt elhangzott, a KLIK szintén ugyanúgy el van 
adósodva. Most 38 milliárd forinttal próbál a kormány valahogy ezen javítani olyan 
szempontból, hogy legalább a gázszámlákat ki lehessen fizetni, de pontosan tudjuk, 
hogy a központosítás nem kizárólag a számlák fizetéséről szól, hanem az iskolák 
autonómiájáról, arról, hogy miben, hogyan tudnak dönteni, ne kelljen már-már - 
közhelyesen szólva - az utolsó krétáért is a KLIK-nél könyörögni. Azt gondolom, hogy 
ez mindenképpen megfontolandó javaslata ennek a konkrét beadványnak. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. A bizottság előző döntése alapján arra kérem a 

képviselő asszonyt, hogy ezen vita keretében ismertesse a saját javaslatát is. Szabó 
Szabolcs kért szót, tessék! 

 
SZABÓ SZABOLCS (független): Köszönöm szépen. Nagyon nem akarom húzni 

a szót, csak röviden Vinnai Győző szavaira reagálnék. 
Ez már nagyon szakmázás, de ott van közöttünk szerintem a nézeteltérés, hogy 

ami most történik, és amit most terveznek, az igazából nem decentralizáció, hanem 
dekoncentráció. Ez teljesen más dolog, tartalmilag és fogalmilag is. Ez igazából 
szerintem a vita lényege. 

Azt értem, persze, amit a képviselő úr mond, hogy például Nyíregyházán és a 
környező településeken, amelyeket jobban ismer, a költségvetésre milyen hatással 
volt 2010 előtt, hogy kompletten fenntartottak, működtetettek intézményeket. Csak 
azt is vegye figyelembe, képviselő úr, hogy most sem szabadult meg ettől teljesen az 
önkormányzat, hiszen egy ilyen méretű település, mint mondjuk Nyíregyháza, 
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voltaképpen az üzemeltetést továbbra is ellátja, általában működteti is, az épületek 
fenntartását tehát továbbra is finanszírozza. A 3000 fő alatti települések esetében van 
egy másfajta finanszírozási, üzemeltetési eljárásrend. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Hiller István, tessék! 

Dr. Hiller István szóbeli kiegészítése 

DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Azt javaslom, hogy fordítsunk a vitánk 
menetén. Ne abból induljunk ki, hogy mi egymásról mit gondolunk, hanem abból, 
hogy a magyar közoktatás rendszerében milyen problémákat látunk azonosnak.  

Azt gondolom, azonosnak látjuk azt a problémát, hogy a legjelentősebb gond a 
társadalmi, regionális, családi különbségek ki nem egyenlítése az iskola révén. 
Magyarul: hogy az iskola nem képes arra, hogy hozott hátrányokat kiegyenlítsen. Erre 
több mint két évtizede keressük a választ. Volt egy korábbi válasz. Volt a 2010 után 
született válasz, amelyet önök jegyeznek. Nem lehet azt mondani, hogy sikeres. Azon 
már régen túlvagyunk, hogy ennek a KLIK-nek meg kell-e változni. Szerintem meg 
kell szűnnie. A megszűnés nem azt jelenti, hogy más néven ugyanaz folyik. 
Próbáljunk arra keresni választ, hogy hogyan lehet ezeket a különbségeket 
kiegyenlíteni. Sajnos azt látom, a valóságban az történik, hogy a kiegyenlítésnek, még 
csak azt sem mondanám, hogy szándékolt formája, de a jobb teljesítményű iskolák 
színvonalát kényszeríti alacsonyabb szintre ez a jelenlegi rendszer. Senki nem gondol 
egy olyan színvonal-kiegyenlítésre, hogy ha a két iskola között jelentős színvonalbeli 
különbség van, akkor a magasabb színvonalon állót sikerül lesüllyeszteni az 
alacsonyabb színvonalú szintjére és nem fordítva, ezt felhozni. Szerintem ezen kell 
gondolkodni. Erre Magyarországon az olyan egységes rendszer, amelyet egy állami 
fenntartó alkalmaz minden egyes iskolára, már hogy az egykori volt önkormányzati 
fenntartású iskolákra, nem megy. Ez nem fog működni. Meg lehet csinálni ezt a 
regionális, akár dekoncentrációnak, akár decentralizációnak nevezett dolgot, de ez 
minden iskola esetében nem fog tudni működni. Majd két év múlva egy választási 
kampány keretében fogjuk ezt megvitatni. Próbáljuk elkerülni. 

A mi javaslatunk - és rátérnék a törvénymódosításunk tartalmára - nem 
kizárólagos. Kérem szépen, fontolják meg. Megértem, hogy ez nem önmagában 
szakmai kérdés a kormánypártok számára, hanem politikai kérdés. De önöket is, 
ahogy minket is, politikai felhatalmazással küldtek az Országgyűlésbe. Kérem, 
vitassák meg. Túlságosan sok vágyam, vagy még pontosabban, reményem nincs arra 
vonatkozóan, hogy itt ma mi lesz a szavazás, de erről mi nem fogunk letenni. Arra a 
kérdésükre tehát, hogy újra akarjuk-e nyitni azt a kérdést, hogy önkormányzat 
iskolafenntartó legyen, az a nagyon határozott válaszom, hogy igen. Igen! Nyissuk 
újra ezt a kérdést! Én nem látom, hogy ez lezárt lenne. Azt látom, hogy volt szándék 
ennek lezárására, de nem sikerült. Ennek a kudarcnak nap mint nap tanúi vagyunk. 
De az a felvetés is helyes, és ebben Vinnai képviselő úrnak igaza van akkor is, ha az 
asztal másik oldalán ül, hogy tipikusan a kistelepülések világában, tipikusan az 
inkább hátrányos helyzetű régiók világában az állami fenntartás nagyobb biztonságot 
nyújt, mint a nem állami fenntartás. Tudatosan nem önkormányzati fenntartást 
mondok. De kérem szépen, ismerjék el, hogy nagyon nehezen lehet megítélni teljesen 
ugyanabból a szempontból egy, és Simon képviselő úrra nézek, győri belvárosi iskola 
és egy Békés megyei kis falu iskolájának adottságait. 

Ne azt vizsgáljuk, hogy az elmúlt két évtizedben ki mit hibázott. Ebből a 
felsorolásból nagyon jók vagyunk. Önök is jó hosszan tudják sorolni és a mi 
raktárunkban is van épp elég muníció. Csak így nem fogunk előbbre menni! Azt 
javasoljuk, hogy önkormányzat lehessen intézményfenntartó, iskolafenntartó 
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Magyarországon. A törvényben jogtechnikailag ez egy végtelenül egyszerű megoldás. 
A felsorolásba egész egyszerűen betesszük azt, hogy „önkormányzatok”. Nem húzunk 
ki senkit, sem az államot, sem senki mást. Annak a feltételét akarjuk megteremteni, 
hogy ha az önkormányzat, ahol szintén a helyiek által megválasztott képviselők ülnek, 
testületi többségi döntéssel úgy dönt, hogy ő iskolafenntartó akar lenni, akkor 
lehessen az. Teremtsük meg annak a feltételét, hogy Győr vagy Debrecen, Pápa vagy 
Sopron, a budapesti kerületek, vagy éppen Szeged, vagy ősi magyar iskolavárosok 
sajátjaiknak tekinthessék az iskolákat. Erre valóban ki kell dolgozni egy finanszírozási 
modellt, amelyet szerződésben kell rögzíteni. Ez egy továbblépés. De ha nem teremtik 
meg ennek a lehetőségét, akkor sajnos azoknak az iskoláknak a színvonala, 
lehetősége, amit minden áldott nap hallhatnak a pedagógusoktól, a szakmai 
szervezetektől, a legkülönbözőbb helyekről, nem fog tudni érvényesülni. 

Felmerülhet az a kérdés, amit a nyilvánosság előtt már nehezebb megvívni, 
mert túlságosan szakmai, de mégiscsak egy szakmai bizottság vagyunk, tehát itt fel 
kell vetni, hogy hogyan lehet a követelményrendszert egységessé tenni, mert egy 
államnak igenis feladata van az oktatás, a közoktatás területén. Nem egyszerűen csak 
törvényi szinten, hanem a működtetés szintjén is, persze, hogy feladata van. Az az 
állam, amely nem akar ezzel törődni, gondatlan. Nem fogjuk tudni elválasztani ettől a 
kérdéstől a Nemzeti Alaptanterv kérdését. Nem fog menni. Akkor lehet különböző 
szinten, különböző nagyságú településeken, különböző adottságú iskolákban az 
egységes követelményrendszert megteremteni, ha belátják, hogy a jelenlegi 
szerkezetű NAT megbukik, nem működik. Javaslom, hogy gondoljuk végig, hogy a 
Nemzeti Alaptantervet ismét magas színvonalon, magas szinten a kimeneti pontok 
szintjén szabályozzuk és nem a jelenlegi formában. Ez kétség kívül egy másik vita 
témája lehet. Itt csak jelezni szerettem volna, hogy nem lehet elválasztani, nem is 
fogjuk tudni elválasztani a kettőt. 

Összefoglalva tehát: kérem, fontolják meg a javaslatunkat. Mi azt kívánjuk, 
hogy a magyar Országgyűlés tegye lehetővé, hogy magyar önkormányzatok 
iskolafenntartók lehessenek. Amelyik önkormányzat saját testületi határozatában úgy 
dönt, hogy igen, én akarom, az élhessen ezzel a lehetőséggel. Ez, azt gondolom, 
színvonalemelő lehet és a magyar közoktatás állapotára nézve előremutató. Ez a 
javaslatunk lényege. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Szabó Timea, utána Hoffmann Rózsa! 

Szabó Timea szóbeli kiegészítése 

SZABÓ TIMEA (független) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök asszony. Élnék 
azzal a lehetőséggel, hogy ismertetem a PM által benyújtott országgyűlési határozati 
javaslatot. 

Hetek óta zajlik már vita a közoktatás állapotáról, arról, hogy romokban van 
ma az oktatás Magyarországon. Az, amit önök bevezettek 2011-ben, egy 
működésképtelen rendszer. Ezt nem az ellenzék állítja, hanem az a sok százezer 
ember, akik most már nemcsak az utcára vonulnak, hanem részt vesznek a különböző 
tiltakozásokban és különböző formákban hangot adnak az elégedetlenségüknek. Ez 
nem valami hippi hóbort, ez nem az ellenzéknek a kormányt megdöntő legújabb 
kísérlete, ez egy olyan probléma, amely az ország egészét érinti. Ehhez képest azt 
látjuk, hogy a kormány egy részről még mindig tagadja a problémákat, más részről 
olyan álintézkedéseket hoz, pontosan a problématagadás részeként, amelyek nem 
abba az irányba mutatnak, hogy egyébként itt van egy jó szándékú javítási kísérlet. 

Azt látjuk, hogy önök összehívtak egy olyan köznevelési kerekasztalt, amely egy 
Patyomkin-kerekasztal. Saját embereik ülnek ott, azokat pedig, akik valóban 
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érdekeltek a köznevelésben, a közoktatásban nem hívták meg, zárt ülést rendeztek, 
ezt már a múltkor megbeszéltük, utána létrehozták azokat a munkacsoportokat, ahol 
nem nagyon tudjuk, milyen munka folyik, de az biztos, hogy nem olyan munka, 
amelynek érdemi eredménye lenne. Következő lépésként úgy gondolták, hogy a hetek 
óta tartó tiltakozásra a legjobb válasz az, ha Áder János húgát nevezik ki a KLIK élére. 
Nem tudom, ez önök szerint mennyire előremutató, nem hiszem, hogy ez oldaná meg 
az oktatás problémáját. Aztán kitalálták, hogy átnevezik a KLIK-et, mert talán ez 
megoldást hozhat a problémára, majd elkezdtek egy lejárató hadjáratot a Teleki 
Blanka Gimnázium igazgatója ellen, ami teljesen vállalhatatlan, nagyon remélem, 
hogy önök szerint is. Ahelyett, hogy ezt a teljesen meddő irányt folytatnánk, jó lenne 
inkább tényleg odafigyelni azokra a valós követelésekre, amelyeket a tiltakozást 
megkezdő gimnáziumok megfogalmaztak. Jelesül a miskolci Hermann Ottó 
Gimnázium és a budapesti Teleki Blanka Gimnázium.  

A PM nevében most már jó néhány héttel ezelőtt az általuk megfogalmazott 
javaslatokat nyújtottam be egy országgyűlési határozati javaslat formájában, arra 
kérve a kormányt, hogy kezdjenek el abba az irányba dolgozni, hogy ezek a 
követelések megvalósulhassanak, mert csak e követelések megvalósítása fog hozni egy 
olyan eredményt, amely valóban eléri, hogy a közoktatás állapota megváltozzon. E 
követelések között szerepel például egy új alaptanterv kidolgozása, amely nem a 
magolásra épül, hanem egy valós, XXI. századi követelményeknek megfelelő tudást 
biztosít a magyar gyerekek számára. Nem a lexikális tananyag magolása ma már a 
követelmény, a cél akkor, amikor az internet segítségével bármilyen adatot meg 
tudunk találni. Ezzel szemben a magyar gyerekek 80 százaléka nem képes értelmesen 
érvelni, nem sajátítja el a kreatív gondolkodást, ami Nyugat-Európában és Észak-
Amerikában az alaptanterv része.  

Meg kell szüntetni az iskolákban a 16 óráig tartó kötelező benntartózkodást. 
Ennek semmi értelme nincs, pláne a gimnáziumi években.  

Valóban a követelések között szerepel a KLIK megszüntetése is, amiről 
korábban beszéltünk, ennek a részleteibe nem fogok belemenni. Vissza kell adni az 
intézményvezetők munkáltatói és gazdálkodási jogköreit. Szerintem ez is teljesen 
világos, hogy miről szól. Önök az elmúlt három évben 200 milliárd forintot vontak ki 
az oktatásból, ezt azonnal vissza kell tenni. 2013 és ’16 között önök 160 milliárd 
forintot költöttek stadionépítésre, miközben 200 milliárd forintot kivontak a 
közoktatásból. Az, hogy most 38 milliárd forintot visszatesznek azért, hogy az 
adósságokat rendezzék, közel sem elég. A GDP legalább 6 százalékos arányára kell 
törekedni, amit az oktatásra költ a magyar állam. Minden nyugat-európai példa azt 
mutatja, például a finnországi példa is, hogy csak így van kitörési lehetősége az 
országnak abból, hogy ne egy összeszerelő üzem legyünk, hanem valóban 
gondolkodni képes, önálló, sikeres állampolgárokat neveljünk. 

Meg kell szüntetni azokat a szabályokat, amelyek arra kényszerítik a 
pedagógusokat, hogy heti 24 órát tartsanak. Maximalizálni kell 20-22 órában a 
pedagógusok heti óraszámát. E fölött túlóradíjat kellene fizetni a pedagógusoknak. 
Vissza kell állítani az iskolák és a pedagógusok autonómiáját is. Erről is nagyon sok 
helyen volt már szó. El kell törölni a kötött munkaidőt, illetve azonnal meg kell 
szüntetni azt a pedagógusokat egymás besúgására kényszerítő rendszert, amit önök 
kialakítottak, és amivel ellehetetlenítik az értelmes pedagógusi munkát az iskolákban. 
Az a baj, hogy önök nem veszik észre, mennyire megalázták ezzel a pedagógusokat, 
milyen lehetetlen helyzetbe hozták őket azzal, hogy egy olyan úgynevezett értékelési 
rendszert hoztak létre, amelynek tulajdonképpen semmi köze az értékeléshez, 
olyanok értékelik a pedagógusok munkáját, akik frissen diplomáztak, semmit nem 
tudnak a pedagógusi pályáról, ellenben pluszterheket raktak ezzel a tanárokra. 
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Azonnal ki kell fizetni annak az 50 ezer, az iskolákban, oktatásban dolgozó 
embernek a bérét, akik nem pedagógusi munkát végeznek, de az oktatásban végeznek 
munkát és nyolc éve nem volt béremelésük. Ez 50 ezer embert érint. Miközben önök 
folyamatosan arról papolnak, hogy mekkora béremelést kaptak eddig a pedagógusok, 
ez az 50 ezer ember, aki az oktatásban dolgozik, nyolc éve nem kapott semmilyen 
béremelést. Nyilvánvalóan az adminisztratív terheket azonnal csökkenteni kell. Ebből 
a szempontból nekem nagyon nagy csalódást okozott Palkovics államtitkár úr azon 
bejelentése, hogy ez leghamarabb 2017 januárjában következhet be. Nem tudom, 
miért nem lehet ennél gyorsabban dolgozni, ha állítólag ezek a munkacsoportok is a 
megoldásra törekednek.  

Nem utolsósorban vissza kell állítani a 18. évig tartó tankötelezettségi 
korhatárt. Elképesztően megnőtt a korai iskolaelhagyók aránya Magyarországon. 
Évente ötezer gyerek… (Dr. Vinnai Győző: Ez így nem igaz!) De igaz! 
Közmunkásokat faragnak 16 éves gyerekekből úgy, hogy évi három hónapot 
dolgoznak. A statisztikák azt mutatják, hogy évente 5000 gyermek kerül úgy az utcára 
16 évesen, hogy semmilyen szakképzettséggel nem rendelkezik. Ez egy katasztrofális 
állapot, amin lehet, hogy most Vinnai Győző mosolyog (Dr. Vinnai Győző: Nem 
mosolygok, képviselő asszony!), mert ő olyan viccesnek tartja, vagy nem hiszi el, de 
akkor sajnos meg kell nézni az egyébként önök által produkált (Dr. Vinnai Győző: De 
ez így konkrétan nem igaz!) statisztikákat is.  

Még egyszer hangsúlyozom, az általunk benyújtott országgyűlési határozati 
javaslat nem a PM javaslata, ez a Hermann Ottó és a Teleki Blanka Gimnázium által 
megfogalmazott javaslat, amit azóta több tízezer pedagógus, szülő és diák is 
magáénak vall. Ha a kormány ezeket nem hajlandó meghallani és legalább 
minimálisan ebbe az irányba vinni a tárgyalásokat, akkor nem számíthatnak arra, 
hogy leállnak a tiltakozások. Folytatódhat a tiltakozásban résztvevők démonizálása, 
folytatódhat, hogy önök továbbra is megpróbálják monopolizálni a politizálást és azt 
mondani, hogy ez nem politikai, hanem szakmai kérdés. A nagy túrót nem politikai 
kérdés! Ha már nőnap van, hadd mondjam el önöknek, hogy a nőnap 1957. március 
8-án kezdődött, mégpedig úgy, hogy New Yorkban kiálltak a textilmunkás nők azzal, 
hogy nagyobb bért követelnek maguknak. Nem virág- és csokiadogatással kezdődött a 
nőnap, hanem politizálással. Ugyanis a politizálás, a politika nem más, mint a 
közügyeinkbe, az életünkbe való beleszólás. És, tisztelt kormánypárti 
képviselőtársaim, ez nem az önök jogköre, nem az önök privilégiuma és nem 
sajátíthatják ki a politizálást. Le lehet járatni mindenkit azzal, hogy politizál, de nem 
az a bűn, ha valaki politizál, hanem az, ha valaki nem politizál. Ugyanis így fogunk 
tudni változást elérni. Úgyhogy nagyon kérem, fejezzék be ezt a fajta démonizálását a 
szereplőknek. Próbálják végre meghallgatni a jobbító szándékot és ne saját maguk 
verzióját fújják a Patyomkin-kerekasztalukon, hanem igenis álljanak le és üljenek le 
tárgyalni azokkal, akik a valós szereplői ennek a történetnek. Köszönöm. 

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

tisztelt ellenzéki képviselőtársaimnak saját szempontja szerint érthető, magyarázható, 
hogy minden alkalmat megragadnak, hogy a köznevelési témát napirenden tartsák, és 
ismét és ismét elmondják azokat az érveket, amelyekre a múlt heti köznevelési, vagy 
ha úgy tetszik, közoktatási kerekasztal alkalmat adott. Úgy gondolom, felesleges dolog 
kétszer-háromszor elmondani ugyanazokat a dolgokat, ezért nem szeretnék reagálni 
az itt elhangzottakra, bár tudnék. 
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Viszont volt egy olyan gondolata, eszmefuttatása Hiller István 
képviselőtársamnak, amellyel kapcsolatban szeretném a saját véleményemet is 
kifejteni. Egyetértek azzal, hogy az iskolarendszer legfontosabb feladata és ezáltal a 
legsúlyosabb kérdése az, hogy képes-e kiegyenlíteni a gyerekek közötti különbséget, 
illetve mennyire képes oly módon, hogy az élenjárók esélyei ne csökkenjenek, hanem 
az alul levők pozíciói javuljanak, illetve lefordítva az egyes gyerekre, úgy is feltehetjük 
a kérdést, hogy képes-e az iskola arra, hogy minden gyereknek megadja az esélyt, 
hogy saját adottságainak megfelelően a legjobban fejlődjön. Én nem tudom, hányan 
vannak itt a teremben, akik annyi időt eltöltöttek a közoktatásban, mint én. Én két 
évtizedet eltöltöttem, azóta pedig egyéb pozíciókból figyelemmel kísérem, a 
szakirodalmat is figyelemmel kísérem. Ezért nem tudom osztani azt a fajta, kissé 
talán mechanikus szemléletet, amely több képviselőtársam szavaiból is kicsengett, ha 
nem is ilyen direkt formában, hogy a jó iskola és a nagyobb finanszírozás egyenlő, 
ahol kevesebb a pénz, ott rosszabb az iskola. Ezzel hozták összefüggésbe az 
önkormányzati vagy állami fenntartást. Én bizony úgy tapasztaltam és erre esküszöm 
szakmailag is, hogy attól jó egy iskola, ha ott a pedagógusok professzionális módon 
felkészülnek az órára, tudják, mit várhatnak el a gyerektől, tudják, hogy mit 
adhatnak, ha megdolgoztatják a gyereket, ha megtervezik a munkájukat és az 
értékelő, tehát a pedagógiai funkciókat megfelelően teszik. Erre minden iskolában 
egyformán megvan az esélye a tanárnak, mi több az igazgatónak is, akinek első számú 
felelőssége, hogy ezt számon kérje, ha a dolog anyagi oldalát nézzük, mert hiszen az 
állami fenntartásban egységesek a fizetések. A legkisebb legtávolabbi faluban is egy 
iksz végzettséggel rendelkező ipszilon éve dolgozó tanító, tanár ugyanannyit keres, 
mint a fővárosban. Abban valóban van különbség, hogy milyen az informatikai 
ellátottsága, van-e uszodája az iskolának, de ez minden szakirodalom tanulsága 
szerint közvetlenül nem befolyásolja, illetve nagyon kicsi mértékben befolyásolja a 
tanítás eredményességét.  

Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy ahol minden gyerek számítógéppel 
dolgozik, ott jobb lesz az eredmény. Nem! Tessenek elolvasni a szakirodalmat, 
kutatási eredmények mutatják már, hogy az informatika alkalmazásától nem lett jobb 
a gyerekeknek sem az olvasáskészsége, sem a beszédkészsége. A jó tanár, a 
megfelelően képzett jó tanár, aki nem mellesleg nagyon szereti a gyerekeket, képes 
figyelni az egyes gyerek igényeire, jó iskolát tud csinálni. Ez csak nagyon áttételesen 
és nagyon kismértékben anyagi kérdés. Sokkal inkább olyan kérdés, hogy mennyire 
érzik a tanárok magukat biztonságban, van-e anyagi gondjuk vagy nincs, nyugodt-e az 
életük és figyelnek-e rájuk. Ezt szolgálná, ha majd kiépül, az a szaktanácsadói 
rendszer, amely pont ezt a támogató segítést célozza meg, és szolgálja az a minősítési 
rendszer is, amely ösztönzi a tanárokat arra, hogy fejlődjenek. Nos, így látom a jó 
iskola, nem jó iskola párost és ezt az önkormányzati, illetve állami fenntartással nem 
hoznám ilyen direkt, ilyen mechanikus módon összefüggésbe. 

Végül egy általános jellegű észrevételem van. Hallottuk a köznevelési 
vitanapon és egyébként tájékozódtunk róla, Palkovics államtitkár úr nemcsak a 
Köznevelési Kerekasztalról számolt be, hanem felsorolta azokat a munkacsoportokat, 
amelyek megalakultak. Valóban megalakultak és elkezdtek dolgozni. Kis ország 
vagyunk, mindenkinek sok ismerőse van mindenütt, így én magam is értesültem 
arról, hogy nagyon komolyan elkezdték a munkát akár a KLIK szervezetének 
javításán, akár a Nemzeti Alaptanterv tartalmi kérdéseinek felülvizsgálásán. Ebben a 
helyzetben, amikor a kormányzat tudomásul véve, hogy voltak repedések az 
építményen, hozzáfogott annak kijavításához, meghívta az egész szakmát, az egy más 
dolog, hogy néhányan nem éltek a meghívással, megvan az esély arra, hogy együttes 
munkával kijavítsák. Én nem tartanék helyesnek semmiféle beavatkozást most, 
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függetlenül attól, hogy az egyes részjavaslatokkal történetesen egyetértek vagy nem 
értek egyet. Inkább nem értek egyet. 

A köznevelés nagy rendszere egy olyan óriási nagy építmény, ahol az elemek 
szorosan összefüggnek, történetesen egy önkormányzati fenntartásba vétel, pusztán 
elméletileg teszem fel, maga után vonna egy csomó szabályváltozást, egy csomó, most 
még végig nem gondolt problémát. (Ikotity István távozik.) Szerintem az a normális, 
ha megadjuk a lehetőséget, bizalmat szavazunk annak a kormánynak, amely a feltárt 
problémák kijavításán dolgozik, és minden esély megvan arra, hogy ezt megtalálják, 
hiszen szélesre nyitotta a kapukat és mindenkit meghívott a Köznevelési 
Kerekasztalhoz. Aki ebben a munkában nem vesz részt, él az emberben a gyanú, hogy 
direkt szabotálni akarja, mintha abban lenne érdekelt, hogy valóban romokká váljék a 
közoktatás rendszere, mert ma egyáltalán nincs romokban, ezt kedves Szabó Timea 
képviselőtársamnak mondom. A gyerekeink járnak az óvodákba, iskolákba, az órákat 
megtartják. Hallgatom a rádióban is sokszor ezeket a gyerekműsorokat, csodálatos 
dolgokról számolnak be. Minden ez, csak nem romokban van. Problémák, 
hiányosságok természetesen vannak, ezeknek kijavításán dolgozik a Köznevelési 
Kerekasztal. 

Utolsó mondatom: talán az elmúlt bizottsági ülésünkön elfogadtuk a 
munkatervünket. Nincs most nálam, ezért fejből nem tudom idézni, de szerepel 
benne, hogy Palkovics államtitkár urat meghívjuk ide és beszámoltatjuk arról, hogy 
haladnak a kerekasztal és a bizottságok munkájával. Akkor lesz alkalmunk 
szembesülni azzal, hogy formálódnak-e azok az épkézláb megoldások, amelyek 
remélhetőleg segítenek. Azt javaslom, hogy halasszuk el ezt a vitát akkorra. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Vinnai Győző, tessék! 
 
DR. VINNAI GYŐZŐ (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök asszony. Én sem 

akarom hosszúra nyújtani a hozzászólásomat, de Szabó Timea képviselőtársamnak 
szeretném mondani, hogy konkrét tévedése is volt, de először nézzük meg azt, hogy 
romokban hever az oktatás, működésképtelen a rendszer. Én ezt nem így látom. 
Teljesen másként látom. Vannak hibák. Sőt, a kiindulópont, amivel egyetértek, meg 
fog lepődni, hogy persze, a politika, a közügyek gyakorlása fontos, mi képviselők 
gyakoroljuk, amikor találkozunk a választópolgárokkal, amikor elmegyünk egy 
iskolába, amikor fórumot tartunk. Ott kell lenni, ezzel maximálisan egyetértek. 
Minden ránk tartozik. Pontosan a politikai közöny, az apátia ellen szólunk, hogy az 
állampolgárok jobban kapcsolódjanak be saját sorsuk alakításába. De mi világos 
válaszokat adunk arra például, hogy nem romokban hever az oktatás, hanem javítani 
szeretnénk rajta, mert vannak javítandó dolgok. Jellemző volt, és ez kettőnk között a 
különbség, most elnézést kérek öntől, hogy így kettőnkre leegyszerűsítem, hogy 
amikor az első Köznevelési Kerekasztal után átjöttek a bizottsági ülésre a tagjai, még 
Mendrei László is ott volt, ha jól emlékszem, ott volt Madarász Péter, a Hermann 
Gimnázium igazgatója, azt mondta, hogy elégedett a Köznevelési Kerekasztallal, mert 
közös érdekünk, hogy javítani akarunk azon a rendszeren, amiről értelmes szakmai 
vitákat lehet folytatni. Már egy nap után mindenki elhatárolódott tőle, hogy nem saját 
véleményét mondta az igazgató úr, nem is erről van szó, nem is akarunk tárgyalni, 
csak azt szeretnénk, hogy ezek… Amiket ön is felolvasott, ezeket a politikai pontokat, 
vagy a platform 12 pontját, lehet a PSZ 25 pontját ide sorolni. Ezeket 
tanulmányoztuk. 

Én azt mondom, hogy ha értelmes szakmai vitákat akarunk folytatni az 
oktatásban az iskoláról, amit Hiller István mondott, állunk elébe, mert nekem három 



19 

nagyon fontos pont van az iskolában. Az egyik a színvonal, és egyetértek azzal, hogy 
ne az legyen, hogy a jó iskolák színvonala csökkenjen, hanem egy egységes stabil 
működésnél minden iskola esélyteremtő legyen. Például az egyéni 
választókerületemben sok hátrányos helyzetű térség van. Ez Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megye nyugati része. Tiszavasvári járás. Azt hiszem, Tiszavasváriról nagyon sokan 
hallottak, ott például alapítványi oktatás is van, amely zömében roma gyerekeket 
oktat nagyon nagy tapasztalatokkal, nagyon nagy hagyományokkal rendelkezik, van 
bázisiskola. Tehát hátrányos helyzetű településeim, térségeim vannak, de ugyanez 
igaz Nyíregyházától Észak-keletre, Ibrányra is, ott is vannak hátrányos helyzetű 
települések. Hogyan tud egy iskola az ott élő gyerekeknek esélyt teremteni arra, hogy 
jó tudást, jó képzettséget szerezzenek, és sikeres felnőttek legyenek? Ez a kérdés. 

Azzal egyetértek, amit Hiller István mondott, hogy nem arról van szó, hogy a 
XII. kerületi vagy a győri belvárosi iskola színvonalát kell csökkenteni, ahol a szakos 
ellátottság, a tehetséggondozás, a szakkör, a két tannyelvű iskolák megjelennek, ez így 
van Győrben, Nyíregyházán is tudok ilyen két tanítási nyelvű iskolát mondani, ahová 
mennek a szülők. Zárójelben jegyzem meg, a feleségem itt tanít, így tudom, hogy a 
szülők oda akarják vinni a gyerekeket. Tehát a szülők felelősen tudnak dönteni. 
Tanító nénit, tanár nénit, jó iskolát választanak. Az a feladatunk, hogy ezt a 
színvonalat stabil működéssel elérhetővé tegyük a településeken, és természetesen, ha 
jó iskola van, mondjuk úgy, a kevésbé jó iskola színvonalát felhozni. A másik az 
esélyteremtés. Azzal, hogy stabil egy működés, azzal, hogy életpályamodellt 
alkottunk, azzal, hogy a szakos ellátottság felső tagozatban megvan, azzal, hogy nyolc 
gyerekkel alsó tagozatot lehet indítani, ha úgy akarják a szülők egy adott településen. 
Zárójelben jegyzem meg, hogy van egy ilyen településem, ahol most azt akarják, hogy 
ne utazzanak a gyerekek 5-8 kilométerre, hanem elindítanak egy alsó tagozatot egy 
ezerfős kistelepülésen. Ezek valódi kérdések véleményem szerint, amelyekről lehet 
beszélni. 

És itt vannak még a tanítók, tanárok, akik szeretnének a munkájukra 
koncentrálni. Én legalábbis több köznevelési fórumon részt vettem és persze volt 
kritika, volt javaslat, hogy hogyan kell javítani, de nem azt a hangulatot éreztem, amit 
Szabó Timea mond, hogy romokban hever minden, meg kell változtatni, vissza kell 
térni a 2010 előtti rendszerhez. (Szabó Timea: Én ezt nem mondtam, bocsánat!) Ez 
arról tanúskodik… Jó, akkor nem mondta. Tehát hogy mindent meg kell változtatni. 
Ez arról tanúskodik, hogy nincs megfelelő információja, hogy az oktatási rendszer 
hogyan működik. Mondok önnek egy konkrét példát és ezzel bezárom. Azt mondja, 
hogy a korai iskolaelhagyás, a végzettség nélküli iskolaelhagyás, a lemorzsolódás 
katasztrofális, az egekbe emelkedett. Tudja, hogy ez most csökkent 2015-re 11,4 
százalékra? És 11,9 százalék volt 2009-ben. Persze van egy hullámzás, nem állítom és 
nem lehet éveket kiragadni, és ez nem a tankötelezettségtől függ… (Szabó Timea 
közbeszólása.) Nem, nem a tankötelezettség… (Szabó Timea: Kilenc százalék volt 
2010-ben!) Nem, nem! Megmutatom önnek a vita után… 

 
ELNÖK: Ne tegyék feleslegessé az elnök jelenlétét! Vinnai Győző képviselő 

úrnál van szó! 
 
DR. VINNAI GYŐZŐ (Fidesz): Jó, köszönöm szépen. Be is fejezem, mert nem 

akarok ilyen méltatlan vitába belemenni. Én azt látom, hogy a korai iskolaelhagyásra 
a végzettség nélkülieknél több lépést, intézkedést tettünk. Nyugodtan merem állítani, 
hogy például a szakképzés átalakítása és a szakképzési hídprogram ilyen, amelynek 
intézkedését ajánlom a képviselő asszony figyelmébe. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Fodor Gábor képviselő úr és Szabó Timea képviselő asszony is jelezte 
még hozzászólási szándékát. A bizottsági tagok közül van-e még valaki, aki szeretne 
még hozzászólni. (Szabó Szabolcs jelentkezik.) Akkor én azt a megoldást választanám, 
hogy most a bizottsági tagoknak adnék még szót és aztán előterjesztőként tud reagálni 
képviselő úr is és a képviselő asszony is. Akkor Szabó Szabolcsnak adok szót. 
Parancsoljon! 

 
SZABÓ SZABOLCS (független): Köszönöm a szót. Tényleg csak nagyon röviden 

pár reakciót engedjenek meg, ha már ennyire belementünk a szakmázásba. Én ezt 
élvezem egyébként, mert nagyrészt most szakmai ügyekről beszélünk végre. 

Egyrészt abban, azt gondolom, mindenki egyetért, amit Hoffmann Rózsa is 
említett, hogy nem a lefelé nivellálás a megoldás. Ez teljesen rendben van. Az a 
probléma, hogy a mostani rendszer pont ezt erősíti. Néhány versenyistálló-iskola 
kirúg, majd az összes többit tolja össze a rendszer egy nagy masszába. Egyébként 
ezért romlanak az eredmények. Ezért tűnik úgy a felületes szemlélőnek, hogy de 
hozzuk a mindenféle diákolimpián az eredményeket és milyen jó, miközben sajnos 
néhány iskolából kerülnek ki ezek a gyerekek. Abban persze igaza van Hoffmann 
Rózsának megint csak, hogy nem a pénz az, ami kizárólag eldönti, hogy a pedagógiai 
munka milyen színvonalú egy iskolában. De van az a szint, ami már ellehetetleníti a 
normális munkát, mert a tanárok, a pedagógusok állandóan azon zsörtölődnek, az jár 
az agyukban folyamatosan, hogy ez nem működik, az nem működik, ezt kellene 
megoldani, azt kell adminisztrálni, már kréta sincs s a többi. Ez olyan lelkiállapotot 
eredményez, amely hatással van a munkára. Én ezt az egyetemen éreztem, amikor 
2006-’7 környékétől kezdve folyamatosan egyre nehezebbé váltak a 
munkakörülmények, akkor néhány év alatt ez megeszi az embert. Tehát gyakorlatilag 
ez történik. Így teszi tönkre a munkakörülményeket, és akkor még nem is beszéltünk 
egyéb más adminisztratív problémákról. 

És persze az is teljes mértékben igaz, amit mond Hoffmann Rózsa, hogy 
önmagában a gyerekek teljesítményét egy kompetenciamérésen nem befolyásolja, 
hogy milyen processzor van a számítógépben, vagy az tízéves, vagy tavalyelőtt 
szerezték be. Az meg viszont kétségtelen tény, biztos olvasta Hoffmann Rózsa is az 
OECD tanulmányát, ami nem olyan régen jött ki, tavaly év végén, hogy az egyik 
legfontosabb pont, amit kiemeltek, hogy a digitális analfabetizmus a legnagyobb 
probléma jelenleg a magyar közoktatásban. Ezt említették talán első helyen, mint 
legfontosabb problémát. 

Még egy rövid reakció. Én nem tartom jónak, amit Hoffmann Rózsa 
pozitívumként emelt ki, hogy most mindenki ugyanazt a bért kapja az egyes szinteken 
az életpályánál. Pont az a lényege egy bérezési rendszernek, hogy a teljesítményt 
jutalmazza. (Dr. Hoffmann Rózsa: Ezért van a minősítés!) Azzal megy az életpályán 
előre, de az adott kategóriába tartozók között is lehet különbséget tenni, így működik 
a munkaerőpiac, mert egyrészt ki hogyan teljesít és az alapján differenciálok, 
másrészt területi szinten differenciálok, mert ahol hátrányos helyzetű térségben, 
kisfalvakban kell oktatni, ahol nehéz tanárt szerezni, ott neki több bért fizetek azért, 
hogy orientáljam oda a tanárokat és ezzel ösztönözzem a pozitív munkára. Ez is egy 
ilyen szemléletbeli különbség. (Dr. Hoffmann Rózsa: Szabolcs, ez benne van a 
rendszerben! Ezt magának is tudnia kell!) Jó, én ezt tudom, csak ön hozta fel mint 
pozitívumot (Dr. Hoffmann Rózsa: Alapbérben!) 

 
ELNÖK: Majd a folyosón megbeszélik, kérem! (Dr. Hoffmann Rózsa: Nem 

bírom megállni, bocsánatot kérek! - Derültség.)  
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SZABÓ SZABOLCS (független): Tehát ez egy nagyon fontos dolog. Egyébként 
csak jelezném, hogy a teljesítménydifferenciálás nincs benne a rendszerben. Az 
életpályán, ahogy megy előre az ember, az van benne. Az, hogy az azonos szinten 
lévők, az nincs benne és nincs hatékonyan megoldva a területi differenciálás. Csak 
ennyit röviden. Köszönöm szépen. 

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

szeretném még egyszer röviden jelezni, hogy Fodor Gábor előterjesztésével 
kapcsolatban értjük természetesen a szándékot, azt sem vitatjuk, hogy jó szándék, 
viszont, ahogy elhangzott, jogtechnikailag és jogi szempontból is egész egyszerűen 
kivitelezhetetlennek ítéljük, következésképpen nem fogjuk támogatni. 

Szabó Timea javaslata, azon túlmenően, hogy nagyon elfogult politikai 
állásfoglalást tartalmaz, tele van számos tárgyi tévedéssel is. Ha gondolja, majd utána 
elmondom önnek részletesen, ezzel nem kívánom az időt húzni. Tehát ezt sem fogjuk 
támogatni. 

Amit Tóbiás és Hiller képviselő úr előterjesztett, ott szintén értjük a jó 
szándékot. Szabad legyen annyit megjegyezem, hogy pont Hiller képviselő úr, aki 
mégiscsak volt miniszter, nagyon jól tudja, hogy ha egyszerűen csak beemelünk a 
törvénybe egyetlen egy szót, hogy iskolafenntartó lehet az önkormányzat, azzal még 
nem oldottuk meg a problémát, mert számos egyéb leágazásokkal bír, magyarán 
számos egyéb szabályozási dolgot von maga után, akár ezzel egyidejűleg is. 
Másképpen fogalmazva, ne haragudjon meg, ez jogi értelemben nem volt előkészítve, 
következésképpen ezt alapvetően szimbolikus szándéknyilatkozatnak tudjuk 
tekinteni, jogszabályi értelemben értelmezhető javaslatnak viszont nem. Ezért nem 
tudjuk támogatni ezt sem, jóllehet itt sem vitatjuk a jó szándékot. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: A bizottsági tagok részéről más hozzászólási szándék van-e? (Senki 

sem jelentkezik.) Ha nincs, röviden én is hozzászólnék a vitához és csak ahhoz a 
részéhez szeretnék, amit Hiller István, Hoffmann Rózsa, illetve most Pósán alelnök úr 
elkezdett. 

Tartalmát tekintve a javaslatoknak, leginkább egyetérteni Hiller István 
javaslatával tudok, ezért annak a tárgysorozatba vételét fogjuk támogatni. Ez 
kizárólag arról szól, hogy megteremti a lehetőséget arra, hogy települési 
önkormányzat is lehessen iskolafenntartó. Azzal a szóbeli kiegészítéssel már nem 
értek egyet, amit Hiller István tett, de szerencsére a javaslatban nincs benne, hogy ez 
akár a képviselő-testület döntésétől függjön. E tekintetben, hogy milyen körülmények 
között, milyen szempontok szerint lehet iskolafenntartó egy települési önkormányzat, 
Hoffmann Rózsával értek egyet, azokat a szempontokat kell mérlegelni, amelyek a jó 
iskola megteremtéséhez szükségesek. Látjuk azt az elmúlt 25 év tapasztalata alapján, 
hogy sem az a rendszer nem hozott eredményt, amikor kizárólag önkormányzati 
fenntartásban voltak az iskolák, sem az a rendszer, amikor kizárólag állami 
fenntartásban. Ha vegyesen gondoljuk a fenntartás kérdését, akkor valóban nagyon 
sok mindent meg kell nyitni újra, nagyon sok mindent újra végig kell gondolni, de úgy 
gondolom, hogy a politika ezt a munkát egész egyszerűen nem tudja megspórolni. 

Jogosak azok a felvetések, amelyeket Hoffmann Rózsa mondott, például a 
pedagógusok bére tekintetében. Hogyan fog viszonyulni egymáshoz egy állami 
fenntartásban lévő iskolában tanító pedagógus bére egy önkormányzati iskolában 
tanító pedagógus béréhez képest? Számos más ilyen kérdés van, amit végig kell 
gondolni, de látjuk, hogy a jó iskola, amelynek a megteremtését, úgy gondolom, 
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mindannyian szeretnénk, egy vegyes fenntartású modellben tud megvalósulni, éppen 
azért, mert egészen elképesztő különbségek vannak az iskolák között. Ha a politika 
ezeket a jelenlévő különbségeket nem tudja differenciáltan kezelni, nem tud jó 
megoldást adni, ez az én meglátásom. 

Részben egyetértek Fodor Gábor javaslatával is, de nem teljes egészében.  
Szabó Timea képviselő asszony javaslata pedig szerintem műfajilag sem állja 

meg a helyét több tekintetben. Egy határozati javaslatban ilyen felsorolást tenni és 
ilyen széleskörű jogalkotásra felhívni a kormányt, úgy gondolom, műfajilag nem egy 
határozati javaslatba való. Ráadásul olyan problémák megoldására kéri a kormányt, 
amely az Országgyűlés hatáskörébe tartozik, tehát törvénymódosítás 
kezdeményezésével lehetne elérni. Szerintem a leginkább előremutató út az lenne, ha 
kimondanánk, hogy fenntartás tekintetében állami és önkormányzati fenntartást is 
lehetővé kell tenni és ennek a szempontrendszerét viszont egy nagyon hosszú szakmai 
vitát követően lehet megalkotni és ez az, ami szerintem hosszú távon a jó iskolát tudja 
eredményezni a magyar oktatási rendszerben. 

Ennyit szerettem volna elmondani. Van-e más képviselői hozzászólási 
szándék? (Senki sem jelentkezik.) Ha nincs, az előterjesztőknek adok 
válaszlehetőséget. Mivel a napirendi pontok sorrendje úgy volt, hogy Fodor Gábor, 
Hiller István, Szabó Timea, ebben a sorrendben adnék szót. Először Fodor Gábor 
képviselő úrnak. Parancsoljon! 

Fodor Gábor reflexiói 

FODOR GÁBOR (független) előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök asszony. 
Magam is úgy értékelem, hogy ez egy hasznos vita volt a bizottsági ülésen. Engedjék 
meg, hogy röviden válaszoljak azokra a kérdésekre, amelyeket feltettek nekem, illetve 
szeretnék egy általános kérdésre is reflektálni. 

Az látható, hogy hasonlóan azok az indítványok, amelyeket az ellenzéki 
képviselők, illetve pártok tettek a tisztelt bizottság elé. Szabó Timea képviselő asszony 
indítványa kétségtelenül szélesebb körű, de tartalmazza a KLIK-re vonatkozó 
megállapításokat, míg Hiller István és Tóbiás József képviselő urak indítványa 
hasonló nagyon, mint a miénk. Egyébként elnök asszony mondta, hogy részben ért 
egyet azzal az indítvánnyal, amit én tettem és a vegyes modell mellett állt ki a 
fenntartás kapcsán. Felhívnám a figyelmét arra, hogy a mi javaslatunk is a vegyes 
modellt tartalmazza egyébként. (Elnök: Tudom, de nem ilyen feltételek mellett!) Csak 
a pontosság kedvéért.  

Tehát láthatóan hasonlóképpen gondolkodunk erről a kérdésről és látjuk, hogy 
a KLIK a bajok forrása. Természetesen úgy van, ahogy mindkét oldalról mindenki 
megfogalmazta: sokkal szerteágazóbb ez a probléma, mint pusztán a KLIK-kel 
foglalkozni, de el kell kezdeni valahol. Láthatóan most jelen pillanatban a politikai 
problémák, gondok középpontjában ez a rendszer áll, a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ. Láthatóan a pedagógustiltakozások, kritikák is erre 
irányulnak és láthatóan a működése borzasztóan nehézkes és ellentmondásokkal 
terhes. Ezért kell ezzel kezdeni, ez itt a gócpont, és természetesen jó néhány más 
kérdést, a Nemzeti Alaptantervtől kezdve, ahogy elhangzott, érdemes lesz a későbbiek 
során kirakni az asztalra. Ezért ez a középpontja az indítványunknak. 

Vinnai Győző képviselő úr - és szeretném megköszönni egyébként 
mindenkinek a hozzászólását - kérdésére szeretnék válaszolni. Hadd említsem meg, 
hogy alapvetően az ellenzéki hozzászólók véleményével egyetértek, és ha nem 
haragszanak, Ikotity alelnök úr közben már elment, de vonatkozik ez Szabó 
Szabolcsra, Hiller Istvánra a bizottsági tagok közül, az ő felszólalásaikra nem 
reflektálnék, mert feleslegesen nem akarom az időt húzni és azt gondolom, hogy 
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lényegében egy platformon vagyunk. Inkább a kormánypárti képviselő urak 
felvetésével szeretnék foglalkozni, főleg azért, mert konkrét kérdés is 
megfogalmazódott Vinnai Győző részéről, illetve ezt Pósán László is megerősítette az 
utolsó hozzászólásában.  

Mi van a hatályon kívül helyezéssel? A képviselő urak egy fontos kérdést 
említenek, de elfelejtenek egy lényeges kérdést. Törvény rendelkezhet ugyanis egy 
alacsonyabb szintű rendelet hatályon kívül helyezéséről a jogszabályi hierarchiában. 
Sőt, ha ne adj’ isten nem tenné meg ezt a törvény, akkor egyébként annak, aki a 
rendeletet kiadta, kötelezettsége hatályon kívül helyezni, ha a rendelet ellentétben áll 
egy később megszületett törvénnyel. (Elnök: Így van!) Tehát ilyen értelemben az 
előterjesztésünk korrekt jogilag, azt gondolom. 

A másik a költségvetés kérdése. A javaslatunkban benne van pontosan a 
fejkvóta, mert érzékeltük ezt a problémát. Egyébként megjegyzem: senkinek a 
szándékát nem kívánom vitatni az asztal körül és azt gondolom, legalábbis azt 
feltételezem, hogy igyekszik mindenki jó szándékúan hozzáállni az ügyhöz, csak 
másként gondolkodunk a probléma megoldásáról. Tehát nem vitatom a szándékát 
azoknak, akik a központosítás hívei, azt a szándékot, hogy ezzel egyfajta kiegyenlítést 
szeretnének létrehozni a valóban nagyon eltérő háttérrel érkező iskolák és a benne 
lévő gyerekek között. Ezt nem vitatom. Ezért is benne van a javaslatunkban, hogy a 
fejkvótaszorzót 1,1-ről 1,5-re emelnénk. Ennek kétségkívül költségvetési vonzata 
lehet, ami számításaink szerint belső átcsoportosítással megoldható. De ha ne adj’ 
isten ez nem így lenne és a számítások azt mondanák, hogy ehhez költségvetési 
törvényt kell módosítani, előre jelzem, hogy ezt biztosan támogatni tudnánk. Tehát 
szerintem a költségvetési része is megoldható, ha ne adj’ isten túlmutatna a probléma 
azon, amit a mi számításaink mutatnak. 

A kérdéseken túlmenően pedig egyetlen egy általános megjegyzés. Hoffmann 
Rózsa felszólalása indította el bennem ezt a gondolatot, aki egy nagyon lényeges 
szempontot említett, azt, hogy nem feltétlenül minden pénzkérdés az oktatásban. 
Hadd tegyem mellé, az én szándékom is ezzel az indítvánnyal az volt, hogy az iskola 
nem pusztán a pedagógusról szól. Az iskola a gyerekekről szól elsősorban, a 
pedagógusokról és a szülőkről. Egy közösségi intézmény. Ha egy önkormányzathoz 
tartozik, egy közösséghez tartozik az iskola, akkor lesz igazából egy közösségnek közös 
ügye az iskolaügy és az oktatásügy, ha nem hozzátartozik, ha nincs köze hozzá, ha 
elválasztják tőle, ha csak a központból mondják meg, mit kell csinálni, ha lényegében 
az iskolaigazgatónak formális szerepköre van, akkor nem lesz közösségi ügy az iskola, 
akkor nem lesz közösen a gyerekek és a szülők ügye. Ez az alap vitakérdés szerintem 
köztünk. Ilyen értelemben igaza van Hiller Istvánnak, hogy igen, ezeket az ügyeket ki 
kell tenni az asztalra és ki is fogjuk, nem fogjuk feladni ezt a küzdelmet. Itt nem 
szándékokról van szó, még egyszer hangsúlyoznám, mert elismerem a másik oldal 
szándékait is és azt is, hogy az jobbító szándék. De ez egy más koncepció. Mi 
közösségi üggyé szeretnénk tenni az iskolát, olyan üggyé, amely - hangsúlyoznám még 
egyszer - nem a pedagógusról szól pusztán, hanem a gyerekekről elsősorban és a 
pedagógusokról és a szülőkről, arról a közösségről, amely saját ügyének tekinti a saját 
iskoláját. Köszönöm szépen, és a kormánypárti nyilatkozatok ellenére várom a 
támogató szavazatukat. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Szabó Timea képviselő asszony jelezte, hogy el kell 

mennie, ezért most neki adnék szót és Hiller István a végén reagál. Parancsoljon, 
képviselő asszony! 
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Szabó Timea reflexiói 

SZABÓ TIMEA (független) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök asszony. Igen, 
át kell mennem a túloldalra, a Mezőgazdasági bizottságba.  

Nagyon röviden ezt az egész műfaji dolgot rendbe tenném. Azért adtam be 
országgyűlési határozati javaslatot és nem törvénymódosítási javaslatot, mert számos 
pont nem törvényi szinten van szabályozva, hanem a KLIK belső szabályozása. 
Például nem tudok beadni arra módosító javaslatot, hogy szüntessük meg a kötelező 
16 órás benntartózkodást s a többi, mert ez a KLIK belső szabályozása. Pontosan 
ezért, ez viszont a kormány hatásköre. Ezért kellett országgyűlési határozati javaslat 
formájában benyújtani ezt a dolgot és miután nem a PM fogalmazta meg ezeket a 
javaslatokat, hanem az érintett iskolák, pedagógusok, szülők, diákok, ezért 
tulajdonképpen csak tolmácsoljuk ezzel a határozati javaslattal a kéréseiket, 
amelyeket nem fogok megismételni.  

Egy nagyon fontos pontra reagálnék, amit Vinnai Győző mondott. Ezzel 
történetesen egyetértek, hiszen az mindnyájunk célja, hogy az egyenlőtlenséget, tehát 
azt a rendkívüli, tényleg katasztrofális egyenlőtlenséget, ami például az ön körzetében 
is van, mondjuk, egy budapesti iskolához képest, csökkentsük, ideális esetben 
megszüntessük. De amikor különböző iskolai finanszírozási formákat vezettek be, ez 
nem lehetséges. Pontosan ezért szerepel ebben az országgyűlési határozati 
javaslatban az is, hogy szüntessük meg azt, hogy mondjuk az egyházi iskolák dupla 
vagy tripla normatívát kapnak egy állami iskolához képest. Amikor az állam még 
anyagilag is helyzetbe hozza például az egyházi iskolákat, akkor nem fogjuk elérni azt 
a fajta egyenlőséget, amiről ön is beszél, ezért is fontos a finanszírozását is 
megváltoztatni ennek a rendszernek. Valóban igaz az, hogy bár ma pedagógusnak az 
megy el, aki valóban nagyon szereti a gyerekeket és szeret oktatni, de elveszik a 
kedvét, ha olyan felesleges terheket raknak rá, mint például a portfoliókészítés, 
amiket olyan emberek ellenőriznek, akiknek semmi közük a szakmához. Ahogy Szabó 
Szabolcs fogalmazott: egyszerűen ezek a napi terhek annyira ledarálják a 
pedagógusokat, hogy valóban nem tudnak azzal foglalkozni, ami a feladatuk.  

Egyébként összességében hadd mondjam el, hogy ez egy sokkal normálisabb 
színvonalú beszélgetés volt meggyőződésem szerint, én ugyan nem vagyok tagja a 
bizottságnak, mint amit néhány héttel ezelőtt, pont az első kerekasztal-beszámoló 
után tapasztaltam, amikor még hevesen védték a rendszert a kormánypárti képviselők 
és mindezt egy politikai hisztériának állították be. Úgy látom, hogy itt van a 
kormánypárti képviselők is részéről is elmozdulás. Még ha azt is gondolják, hogy 
nincs romokban az oktatási rendszer, én továbbra is állítom, hogy romokban van, 
legalább elismerik a hibákat. Azt remélem akkor, hogy elindulhatunk egy olyan 
irányba, ami tényleg érdemi változást hoz az oktatásban. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönjük. Hiller Istvánnak lehetőséget adok. Parancsoljon! 

Dr. Hiller István reflexiói 

DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Nagyon röviden két mondatot szeretnék szólni. 
A mai szavazással megnyithatnák az utat egy olyan vita előtt, amelyet szakmai 

mederben lehet tartani. Amennyiben elutasítják, e szakmai vita mellett egy 
nyilvánvaló politikai vita lesz az elkövetkezendőkben. Nem fog lezárulni és szinte 
biztos vagyok benne, hogy a követelések igen jelentős része e köré fog épülni az 
elkövetkezőkben a magyar közoktatás dolgaiban. Köszönöm szépen. (Szabó Timea 
távozik.) 
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Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönjük szépen. Most a döntésekre kerül sor. Először Fodor Gábor 
képviselő úr indítványáról döntünk. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki az, aki 
tárgysorozatba veszi a T/9154. számú, Fodor Gábor képviselő úr által benyújtott 
javaslatot. Aki igen, kérem, jelezze! (Szavazás.) Három igen szavazat. Ki az, aki nem? 
(Szavazás.) Kilenc nem szavazat. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Két tartózkodással a 
bizottság nem vette tárgysorozatba. 

A Tóbiás József, Hiller István és Kész Zoltán képviselők által T/9160. számon 
benyújtott törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről döntünk. Ki az, aki ezt támogatja? 
Kérem, jelezze! (Szavazás.) Öt igen szavazat. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Volt 
tartózkodás? (Senki sem jelentkezik.) Nem volt. Akkor 9 nem szavazattal a bizottság 
nem vette tárgysorozatba. 

És ki az, aki tárgysorozatba veszi a Szabó Timea független képviselő asszony 
által H/9119. számon benyújtott határozati javaslatot? Aki igen, kérem, jelezze! 
(Szavazás.) Három igen szavazat. Ki az, aki nem? (Szavazás.) Tíz nem szavazat. Ki 
az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Egy tartózkodással a bizottság nem vette 
tárgysorozatba. 

Köszönjük szépen Fodor Gábor képviselő úrnak, hogy rendelkezésünkre állt. 

A pedagógusigazolvány igénylési lehetőségeinek kiterjesztéséről 
szóló T/9358. számú törvényjavaslat (Döntés képviselői önálló 
indítvány tárgysorozatba vételéről) 

A 2/c. napirendi ponttal folytatjuk a bizottság ülését. A pedagógusigazolvány 
igénylési lehetőségeinek kiterjesztéséről szóló törvényjavaslat tárgysorozatba 
vételéről döntünk, Dúró Dóra és Farkas Gergely képviselők önálló indítványáról. 
Előterjesztőként Gergő, parancsolj! (Dr. Hiller István távozik.) 

Farkas Gergely szóbeli kiegészítése 

FARKAS GERGELY (Jobbik) előterjesztő: Köszönöm szépen. Nem lesz olyan 
komplex a javaslat, mint az előző három tárgysorozatba vételi javaslat. Én ezért is 
vagyok bizakodó, hátha egy ilyen kisebb dologban könnyebb konszenzust teremteni, 
mint egy olyan komoly kérdésben, mint amiről az előbb a vita folyt. 

A gyógypedagógiai asszisztensek helyzetéről már többször beszéltünk az 
Országgyűlésben és szerintem a bizottsági ülésen is érintettük. 2013 szeptemberétől a 
pedagógus-bértábla életbe lépése nem érintette őket, hiszen nem pedagógus 
munkakörben foglalkoztatott emberekről van szó. Ráadásul több esetben a pótlékok 
eltörlése, csökkentése hátrányosan érintette őket és más-más mértékben ugyan, de 
szinte minden pedagógiai asszisztensnek csökkent a fizetése 2013 szeptemberétől. 
Többször feszegettük már ezt a kérdést és kértük a rendezését. Sajnálatos módon 
mind ez idáig ez nem történt meg. Most azáltal, hogy a pedagógusigazolvány 
kiterjesztését kezdeményezzük, miszerint ezt ők is igénybe vehessék, ezáltal egy apró 
gesztust szeretnénk feléjük tenni, amely, úgy gondolom, költségvetési forrásokat is 
érint, de minimális mértékben, tehát nem ez fogja bedönteni a költségvetést. 
Ugyanakkor ennek a több ezer fős rétegnek, akik, mondhatni, 2013 óta hátrányos 
helyzetben vannak a pedagógus bértábla életbe lépése és pótlékok megvonása után, 
egy fontos gesztus lenne. 

Tudom jól, hogy a Köznevelési Kerekasztal is foglalkozik a nevelő-oktató 
munkát segítő személyek fizetésének rendezésével. Úgy gondolom azonban, hogy a 
kettő nem zárja ki egymást. Attól függetlenül, hogy továbbra is fontosnak tartjuk a 
bérük emelését és bízunk benne, hogy ez meg is fog történni, azt is fontosnak tartjuk, 
hogy ez a pedagógusigazolvány-igénybevételi lehetőség rájuk is kiterjesztésre 
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kerüljön, és még egyszer mondom, ez inkább gesztus értékű, nem pedig jelentős 
költségvetési forrásokat megmozgató javaslat. Ezért bízom benne, hogy támogatni 
fogják. (Dr. Vinnai Győző dr. Hoffmann Rózsával beszél. - Feléjük fordulva:) Bízom 
benne, hogy Hoffmann Rózsa is támogatni fogja a javaslatot. (Dr. Hoffmann Rózsa: 
Bocsásson meg!) Köszönöm, hogy meghallgatta az indoklásomat, de ezek szerint 
feleslegesen indokoltam, mert e nélkül is egyetért vele. (Dr. Pósán László: Többször 
elolvastuk!) Bízom benne, hogy ezt szavazatával is ki fogja fejezni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük. Pósán László, tessék! 
 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönjük szépen. Nem 

vitatván itt sem a jó szándékot, azért szeretném megjegyezni, hogy per pillanat is 
zajlanak azok az egyeztetések a különböző munkacsoportokban, a kerekasztalra 
gondolok, ahol a különböző kérdéseket, így többek között a pedagógiai asszisztensek, 
vagy a pedagógusok munkáját segítők helyzetét is érintik. Ez egy pici kiragadott 
részlet, ahogy a képviselő úr is mondta, elismerem. Éppen ezért, mivel - még egyszer 
mondom - nem vitatván a jó szándékot, de a másik oldalon azt gondolom, hogy nincs 
értelme előreszaladni és kiragadni pici apróságot, tisztelettel azt javaslom és azt is 
tanácsolom, én magam így is fogok cselekedni, hogy várjuk meg ez ügyben azt, amíg a 
kerekasztal-tárgyalások ilyen szempontból is lezárulnak, befejeződnek és lesz egy 
koherens javaslat, amely érinti a szóban forgó réteget. Lehet, hogy ennek éppen 
nagyobb költségvetési kihatása van, lehet, hogy nem. Ezt most nem kívánom 
megelőlegezni, félreértés ne essék. De szerintem nem szabad készhelyzeteket 
teremteni egy kis részlettel akkor, amikor lehet, hogy átfogó jelleggel sokkal több 
mindenre kiterjedő megoldási javaslatok vagy megállapodások születnek. Éppen ezért 
tartózkodni fogok. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Más képviselői hozzászólási szándék van-e a javaslathoz? (Senki sem 

jelentkezik.) Nem látok jelzést. Akkor előterjesztőként Gergő reagál. Tessék! 
 
FARKAS GERGELY (Jobbik) előterjesztő: Továbbra sem látom, ahogy az 

indoklásban is elmondtam, hogy a kettő dolog kizárná egymást annak ellenére, hogy 
erről, az ő helyzetükről folynak a tárgyalások. Ez egy olyan dolog, amiben szerintem 
konszenzus lehet, ilyen értelemben ennek megszavazása, elfogadása segíthetné a 
kerekasztal munkáját és ott is egyetértésre találhatna. Önmagában azt is fontosnak 
tartanám, mint általában azt el szoktuk mondani, hogy a tárgysorozatba vétellel 
megteremtenénk annak a lehetőségét, hogy komplexebb módon is beszéljünk a 
gyógypedagógiai asszisztensek helyzetéről és az Országgyűlésben is megtegyük azokat 
a javaslatokat, amelyek emellett fontosak lennének az ő helyzetük rendezése 
érdekében. Tehát továbbra is kérem a támogató szavazataikat. 

Határozathozatal 

ELNÖK: A tárgysorozatba vételről szóló döntés következik. Ki az, aki 
tárgysorozatba veszi a T/9358. számú Dúró Dóra és Farkas Gergely által benyújtott 
törvényjavaslatot? Aki igen, kérem, jelezze! (Szavazás.) Három igen szavazat. Ki az, 
aki nem? (Szavazás.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) Kilenc tartózkodással a bizottság 
nem vette tárgysorozatba. Így a második napirendi pontot lezárom. 

Tájékoztatás a 2017. évi Úszó Világbajnokság előkészületeiről  

Következik a harmadik napirendi pontunk. Tájékoztató a 2017. évi Úszó 
Világbajnokság előkészületeiről. Köszöntöm a napirendi pont előadóját, Fürjes 
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Balázst, egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházások irányításával kapcsolatos 
feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos urat. Egyszer felolvastam a másfélsoros 
titulust. Kérem a kormánybiztos urat, hogy tájékoztasson minket a napirendi pont 
keretében. Parancsoljon! 

Dr. Fürjes Balázs tájékoztatója 

DR. FÜRJES BALÁZS, egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházások 
irányításával kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos: Köszönöm 
szépen a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, a megtisztelő érdeklődést és a 
lehetőséget. A követhetőség érdekében megpróbáltam egy vázlatot csinálni a 
beszámolóhoz. Igyekszem rövid lenni és kímélni a bizottság idejét. 

Annyiban talán túl is terjeszkedek ezen a címen, amit a bizottság adott a 
beszámolónak, hogy én elsődlegesen a beruházásokért, fejlesztésekért vagyok felelős, 
a teljes rendezésről, szervezésről, bár magam is tagja vagyok a kormányhatározattal 
létrehozott szervezőbizottságnak, mégis elsősorban a szervezőbizottság elnöke és 
társelnöke, Seszták Miklós miniszter úr és Gyárfás Tamás, az Úszószövetség elnöke 
tud részletes tájékoztatást adni. Ez egy igazi csapatmunka. Hadd ragadjam meg ezt az 
alkalmat is arra, hogy megköszönjem a képviselőknek és a képviselőcsoportoknak a 
támogatást, mert biztosan nem lenne vizes világbajnokságunk, ha tavaly május 
környékén nem fogadják el a Dagály-törvényt, amely gyorsító pályára tette a 
beruházást és lehetővé tette, hogy az első világrekord a szárazon szülessen meg és 
olyan gyorsan építsünk uszodát, ahogy a világban nem szoktak. A nélkül a 97 
százalékos többséggel elfogadott törvény nélkül, amit önök hoztak, nem lehetett volna 
megvalósítani és nem készültünk volna el. 

Azt gondoltam, hogy erről az öt pontról beszélünk: mik a céljaink, min múlik a 
siker, hogyan áll is az építkezés és két kapcsolódó kérdés. 

Miért csináljuk ezt az egészet? Azt gondolom, hogy kitűnően alkalmas ez arra, 
hogy egy pozitív közösségi élmény legyen Budapestnek, Magyarországnak. Nyilván 
kevés esemény tud akkora jó hírt, országimázs-, városimázs-növelő tényező lenni, 
mint egy ilyen világverseny. Holtversenyben ez a világ 3-4. legnagyobb 
sporteseménye. Az Olimpia, a futball-világbajnokság előzi meg és az atlétikai vb, vizes 
vb az, ami a bronz éremért küzd holtversenyben. Nyilván egy kiemelt lehetőség a 
sportfejlesztésre. Messze nemcsak a versenysport fejlesztésére, hanem a 
szabadidősport és ebben az esetben kiemelten az úszásoktatás támogatására. Nyilván 
egy városfejlesztési programot is magával hoz. Ez a célunk egy alacsonyabb 
absztrakciós szinten. Nyilván szeretnénk, ez az Úszószövetségen múlik, az edzőkön, a 
versenyzőkön elsősorban, hogy sikeres szereplés, teltházas versenyek legyenek 
világszínvonalú létesítményekben. Fontosnak tartom azt, majd kitérek rá, hogy 
messze nemcsak a sportlétesítményekben kell hogy folyjék ez a világbajnokság, 
hanem kísérő eseményeknek is kell lenniük, amelyek körülbelül valami ilyesmi 
hangulatot teremtenek a városban. 

Min múlik a siker? Azt gondolom, hogy helyzetben vagyunk, de ezt a gólt be 
kell lőni. Nyilván meg kell valósítanunk az építési programot hibátlanul, profi 
versenyzés, elnézést kérek, nem találtam jobb szót sebtében, trendi kommunikáció és 
arculat szükséges és nagyon fontosnak tartom, hogy a város különböző pontjain 
szurkolóinkat, kicsiket és nagyokat megmozgató kísérő események történjenek. 
Nyilván egy sikeres magyar szereplés teheti fel a pontot az i-re. Nem sok időnk van, itt 
a végpont fix és nem tologathatjuk. 

Mit építünk? Itt mindig izgulok kicsit, hogy vajon elindul-e a videó. Lehet, 
hogy nem indul el, és akkor nem tudom önöknek megmutatni gyorsított felvételen, 
mindenesetre szabad szemmel jól láthatóan épül a Dagály úszóaréna a Duna-parton. 



28 

Egy teljesen zöldmezős beruházást minden előzmény nélkül meg kellett terveznünk 
és fel kell építenünk két év alatt egy olyan uszodát - erről beszélek talán néhány szót -, 
amely 15 ezer nézőt tud befogadni a verseny idejére és vissza lesz alakítva egy 5000 
fős lelátóval uszodává a verseny után. Ez mindent tud, amit egy világbajnokságra egy 
uszodának tudnia kell. Öt medence van benne, két 50 méteres, egy bemelegítő, egy 
versenymedence, műugrómedence, egy melegítőmedence és egy nagyobb jakuzzi. A 
létesítményt úgy terveztük meg, hogy azt gondoljuk, ez messze több mint 
versenyuszoda. Ez kiszolgálja a szabadidősport szerelmeseit és nyilván nyitva áll a 
nagyközönség számára a verseny után. Kiemelten lesz helyszíne, lehetőséget teremt a 
kisiskolások és óvodások úszásoktatására. A medencéket úgy terveztük meg, hogy a 
falai, padlózata mozgatható legyen, tehát kisebb, sekélyebb medencékké alakíthatók a 
nagymedencék is. Azt gondolom, hogy tömegével tudja majd a gyermek-úszásoktatás 
céljait szolgálni és nyilván edzőbázisa lesz a magyar versenysportnak, illetve biztos 
vagyok benne, hogy minden évben lesz néhány korosztályos és felnőtt világverseny.  

Óhatatlanul a főváros és Angyalföld végrehajt olyan fejlesztéseket a 
környezetben, amelyek eredendően is tervbe voltak véve, de azt gondolom, hogy 
minden esetben egy ilyen verseny, egy ilyen esemény konkrét apropót, húzóerőt 
jelent, hogy amiket tervezünk egyébként is, de valahogy mindig elmaradnak, vagy 
töredékesen valósulnak meg, megvalósuljanak. Lesz egy gyalogos sétány, kerékpárút 
és gyalogos út a Duna-parton a parlamenttől egészen a Dagályig, a Dagály 
környezetében a Népfürdő utca és más utcák, csomópontok felújítására, a Margit-
szigetnek egy derekas rendbe tételére a főváros sort kerít. Tehát a verseny pozitív 
öröksége a városban meglesz a verseny után is. Budapesten versenyhelyszín lesz még 
a Hajós Alfréd Uszoda, mint minden nagy vizes világversenyen, a Széchy Uszoda, 
edzés célját fogja szolgálni a Komjádi Uszoda és Balatonfüreden a Balatonon lesznek 
a nyíltvízi versenyek. A budapesti közlekedésfejlesztéseket és a Margit-sziget rendbe 
tételét is az eseményhez igazítja a fővárosi önkormányzat. Egyfajta tartalék és 
edzéshelyszín még a BVSC uszoda. Katasztrófa-forgatókönyv esetén kell igénybe 
vennünk versenyhelyszínként, mert ha akkora árvíz van, ami utoljára 2013-ban volt 
és előtte meg soha, akkor a Margit-sziget nem használható, viszont a vízilabda-
eseményeket akkor is meg kell tartani. 

Mi az, ami beruházásként megépül e verseny kapcsán? Az új Dagály 
úszóközpont. Ideiglenes létesítményként az óriás torony. Ez egy olyan versenyszám, 
amely, azt hiszem, két világbajnokságon szerepelt eddig, egy viszonylag új mozzanata 
a vizes világbajnokságoknak. Itt 27 méter magasról vetik medencébe magukat a 
versenyzők. Barcelona és Kazany példáját követve egy szerintem jobb, izgalmasabb 
budapesti helyszínen tudjuk megvalósítani. A Batthyány térre szeretnénk azt az 
ideiglenes ugrótornyot és medencét, illetve ideiglenes lelátókat telepíteni, ahol a 
helyszínen is élvezhetik a nézők a versenyt, illetve az a több milliárd néző, akihez eljut 
a tévé képernyőjén keresztül, a Dunát, a hídjainkat és a parlamentet fogja díszletként, 
ha úgy tetszik, látni. Azt gondolom, hogy Budapest a legszebb, legjobb arcát fogja 
megmutatni. Balatonfüreden pedig lelátókat, ideiglenes pavilonokat kell létrehozni, 
hogy a nyíltvízi versenyeket megrendezhessük.  

Külön szeretném elmondani, hogy a főváros is kiveszi részét a maga 
büdzséjéből, közel 10 milliárd forintot fordít arra, hogy a város egyébként is tervezett 
dolgait ehhez az időponthoz időzítve hozza létre. Felsoroltuk azokat a fővárosi 
beruházásokat, amelyekkel ők járulnak hozzá, illetve ide tartozik az M3-as metró 
felújítása, ahol még zajlik a felújítás, pótlóbuszokkal való kiváltása. Megint szerencsés 
esetben egy mozgókép következett volna, de ezt sajnos most nem tudom bemutatni. 
Ami most látnak, ez egy viszonylag friss kép, ma már ennél az Árpád hídról egy 
készültebb állapot látszik, a tető teljesen a helyén van, szinte szerkezetkész az épület. 
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A verseny fontos részének tartom, és itt már az én szűken vett felelősségi 
körömből kilépek, hogy nemcsak jól kell úszni, de jól is kell kinézni. Azt nagyon 
fontosnak tartom, mert tényleg a világnak mutatjuk meg magunkat, hogy 
professzionális kommunikáció is kísérje. Ami az izgalmas kihívása ennek, hogy 
magunkról, Magyarországról és Budapestről kell beszélni, de az nagyon fontos, hogy 
nemzetközileg is értelmezhető legyen, tehát olyanok is értsék, amit magunkról el 
akarunk mondani, akik sokkal kevesebbet tudnak rólunk, és már bocsánat, de csak 
egy vagyunk a sok közül a hozzájuk képest idegen városokhoz, országokhoz képest. 
Valami ilyesmi hangulat kísérje például a Margitszigeten, közösségi tereken, szurkolói 
központokban a versenyt és nyilván kötelező gyakorlat jól megoldani a 
versenyszervezéssel járó feladatokat. Ha mindez sikerül, akkor csak együtt kell 
szurkolnunk a hazai csapattal. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen a kormánybiztos úr tájékoztatását. A képviselőknek 

van lehetőségük, hogy a kérdéseiket feltegyék. (Jelzésre.) Simon képviselő úr, tessék! 

Hozzászólások, kérdések 

SIMON RÓBERT BALÁZS (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Két gyors 
kérdésem lenne a kormánybiztos úrhoz. Egyrészt köszönjük a nagyon precíz és 
részletes tájékoztatást. 

A kérdéseim pedig a következők lennének. Hány versenyző és hozzájuk 
kapcsolódó személyzet, milyen nagyságrendben érkezik várhatóan erre az 
eseményre? Őket hol fogják elszállásolni? 

A másik kérdésem pedig, ami felmerül Győrben is - Győrnek vagyok az 
országgyűlési képviselője és a város rendezi az európai ifjúsági olimpiai fesztivált 
szintén 2017-ben -, hogy mi lesz ezzel az infrastruktúrával, ha véget ér a verseny, 
tudják-e hasznosítani. Nyilván. Biztos vagyok benne, hogy igen, de hogy a következő 
években az infrastruktúra milyen irányt vesz, milyen hasznosítást fog kapni? 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Más képviselői kérdés? (Jelzésre.) Szabó Szabolcs, parancsolj! 
 
SZABÓ SZABOLCS (független): Köszönöm szépen a szót. Köszönöm én is a 

tájékoztatást. Az ilyen timelapse videókat nagyon szeretem, úgyhogy sajnálom, hogy 
nem működött egyébként. (Dr. Vinnai Győző: Ebben a teremben nem működött!) 
Igen. De követem a sajtóban, az interneten és egész jól kommunikálják. Ezt azért 
szoktam nézni.  

Igazából megjegyzésem lenne és a végén egy kérdésem. Ami a megjegyzést 
illeti, én mindig ilyen földhözragadt vagyok, és amikor nagyobb rendezvények 
vannak, mindig az szokott izgatni, hogy mennyi lesz a költsége. Emellett 
természetesen az adott sporteseményt az ember nézi, szurkol az úszóknak és nagyon 
örülök egyébként, hogy úszóvébé lesz Magyarországon, mégiscsak a világ egyik 
legnézettebb sportrendezvénye. Ha jól emlékszem, valahol a 3-4. helyen van a világ 
sportrendezvényei körében. Mindig az érdekel, hogy hol fog megállni a végén majd a 
költség, mert mégiscsak az adófizetők pénzéből rendezzük. Ha kutakodok az 
emlékeimbe, amikor először szóba került, hogy pályázunk, akkor még a 2021-esre, 
akkor arról volt szó, hogy 8 milliárdért építünk egy uszodát, aztán az első 
kormányhatározatban 14 milliárd forint nettó szerepelt, ez felment 25 milliárd körüli 
árra, amit Gyárfás úr bemondott, aztán 49, és most, ha jól számoljuk, 64 milliárdnál 
tartunk. Ez a keret. Csak hogy lehessen értelmezni. Megnéztem, mondjuk, 
Nyíregyháza költségvetése megközelíti a 20 milliárdot, Debrecené 56 milliárd, ha jól 
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emlékszem a 2016-osra, Csepelen 12, Soroksáron 7 milliárd, Győrben 41 milliárd a 
költségvetésre. Tehát ekkora méretű kerületek, városok költségvetése nem éri el azt, 
amit most erre rátolunk. Engem csak azért zavar az egész, mert persze, nagyon 
örülök, hogy épül egy új uszoda, csak olyan szintű költségnövekedések vannak az 
egyéb más kapcsolódó beruházásoknál, hogy az ember a fejét fogja, hogy ez most 
miért kell. Azt értem, hogy mindenféle kapcsolódó beruházásokat hozzácsapnak és 
nyilván a főváros is próbálja ezt kihajtani, főleg azért, mert a fővárosi költségvetést 
elég jelentős szinten sikerült redukálni, próbál tehát ráülni az úszóvébé rendezésére, 
hogy mondjuk a Duna-part legyen megcsinálva. Ezt nagyon szépen bele is írták a 
legutóbbi törvénymódosításba, gyakorlatilag a vascipőktől le egészen az uszodáig 
elvileg mindenre kaptak felhatalmazást, azt építenek, amit akarnak jelen pillanatban. 
Ebből adódik ez az egész költségvetés. 

Tudom, hogy ez demagógnak tűnik, csak ha az ember kiszámolja, és mondjuk 
elfeleznénk ezt az összeget, csak a felét költenénk rá, mondjuk, 35 milliárdot, amely 
egyébként is nagy összeg, akkor simán meg lehetne építeni például a járási uszodákat, 
amelyekről szó van, amelyeknek lerakták az alapköveit. Most nagyjából ott nézik 
ezeket a köveket még mindig, mert speciel ezek az uszodák nem nagyon épülnek, csak 
Nógrádban talán három van, amelynek az alapkövét sikerült lerakni. Úgyhogy a 
kérdésem a hosszadalmas felvezetés után, hogy tud-e valami garanciát vállalni, hogy 
mennyi lesz a vége. Mert - jelezném - a rendezés költségeiről semmit nem tudunk. Ha 
jól tudom, ez benne van jelen pillanatban még ebben a hatvan-akárhány milliárdos 
keretben. Hol lesz ennek a vége nagyjából, amikor eljutunk odáig, hogy kasszát 
zárunk és vége van a rendezvénynek? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Pósán László, parancsoljon! 
 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Csak 

arra szeretnék emlékeztetni, hogy amikor erről a parlamentben szavazás volt, elég 
széles körű konszenzus övezte. Tehát azt hiszem, ebből a szempontból elég 
nagyarányú támogatottsága van a rendezvénynek és mindennek, ami 
hozzákapcsolódik. 

Egyetlen egy kérdést szeretnék feltenni, mert bevallom őszintén, nem tudom 
elképzelni az óriás tornyot. Engedtessék meg tehát, hogy mint laikus 
megérdeklődjem, ezt a bizonyos óriás tornyot és a hozzá kapcsolódó medencét hogy 
kell elképzelni. Ha jól értettem, a Batthyány téren lesz. Ez valami nagy mobil 
medence lesz, vagy hogy néz ez ki? (Szabó Szabolcs: Úgy!) Nem tudom elképzelni 
tényleg, ezért szeretnék ez ügyben valami, földi halandó számára érthető választ 
kapni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Más képviselői hozzászólási szándék? (Jelzésre.) Farkas Gergely, 

tessék! 
 
FARKAS GERGELY (Jobbik): Köszönöm szépen. Csak egy gyors kérdés. A 

kiadásokra már rákérdeztek. A másik oldalra kérdeznék rá. Van-e becslés arra 
vonatkozólag, hogy turizmusból vagy akár jegyeladásból milyen bevételek várhatók? 
Illetve a látogatók számára mit becsülnek, az eseményre hány főt várhatunk más 
országokból? Köszönöm. 

 
ELNÖK: Más hozzászólási szándék? (Senki sem jelentkezik.) Nekem lenne 

néhány kérdésem.  
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Az egyik az üzemeltetéssel kapcsolatos. Kijelölték-e már, hogy a rendezvényt 
követően ki fogja ezt az uszodát üzemeltetni? Illetve ez milyen viszonyban lesz a 
jelenlegi Dagály stranddal? Várható-e, hogy azonos üzemeltetési egységet fog képezni 
az új uszoda a jelenlegi stranddal? 

Említette a kormánybiztos úr, hogy a forgalmi és a közlekedési megoldásokat 
már tervezik. Milyen mértékben vonták be a helyieket, a környékbeli lakókat, 
önkormányzatot, illetve a képviselőjét? Ez lenne a következő kérdésem. 

A rendezvényt követő üzemeltetéssel kapcsolatban említette, hogy 
úszásoktatásra alkalmas lesz ez a hatalmas komplexum. De más sportesemények 
rendezését esetleg tervezik-e ezt követően is? Nyilván alkalmas lesz, ha a 
világbajnokságot sikerül jól megrendezni, de tervbe vették-e, hogy a következő 
években akár hasonló, akár ennél kisebb volumenű élsportrendezvényeknek otthont 
adna ez az új komplexum? 

Ezeket a kérdéseket szerettem volna feltenni. Van-e más képviselői 
hozzászólási szándék? (Senki sem jelentkezik.) Ha nincs, válaszadásra megadom a 
szót Fürjes Balázs kormánybiztos úrnak. Parancsoljon! 

Dr. Fürjes Balázs válaszadása 

DR. FÜRJES BALÁZS, egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházások 
irányításával kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos: Köszönöm 
szépen, elnök asszony. Igyekszem minden kérdésre válaszolni. Ha valamit kihagynék, 
akkor, kérem, segítsenek! Jó néhány kérdés volt, amely kapcsán tényleg azt kérem, 
hogy autentikus, sikeres választ a szervezőbizottság vezetőjétől, Seszták miniszter 
úrtól és Gyárfás társelnök úrtól várjanak, tőlük érdemes megkérdezni, de nem akarok 
kibújni, amit tudok, azt természetesen elmondom, csak az az ő kompetenciájuk.  

Körülbelül 3000 versenyző és kísérő személyzet lesz a rendes vizes 
világbajnokság és az azt követő szenior, öregfiúk verseny alkalmával. Ötszázezer 
látogatóra számítunk összességében. Az ő szállásukkal a szervezőbizottság semmilyen 
problémát nem jelzett, tehát rendelkezésre álló szálláskapacitások különböző 
kategóriájú szállodákban bőven vannak, ez egy olyan létszám, amit Budapest elbír.  

Később kérdezte Farkas képviselő úr a bevételt és a látogatói számokat. Talán 
fontos még hozzátenni, hogy a legutolsó kazanyi, tavaly nyáron lezajlott vizes 
világbajnokságot több mint 4 milliárdan látták a FINA mérései szerint világszerte 
tévéképernyőkön és interneten. Tehát egy ilyen lehetőséggel szembesülünk, ez áll 
előttünk. Nem ismerem, egészen biztosan vannak, de nem ismerem, mert nem 
feladatom ismerni, a forintban kimutatott bevételeket, de azért néhány dolog egészen 
biztosan elmondható a bevételek típusáról. Egyrészt hasonlóan az olimpiai 
pályázathoz, önmagában az a tény, hogy Budapest egy ilyen eseményt tervez, hetente 
több millió, időnként milliárd elérést jelent a világban, mert Budapest nevét pozitív 
kontextusban rendkívül sokszor említi a sajtó világszerte. Ez egy megfizethetetlen 
reklámérték. Egészen biztos, hogy meglöki a turizmust. Az építkezésről tudok 
beszámolni. Ha mindent számba veszünk, a legelején a tervezéstől az utolsó csavar 
meghúzásáig a legkülönbözőbb szakmákat, gyártásokat, az acélszerkezet legyártását 
az acélgyárban, akkor ötezer, döntően magyar embernek ad munkát az építkezés, 
ötezer magyar család megélhetését segíti és eredményez munkabért vagy munkabér-
növekményt. Nyilván ez is a bevételtípusokhoz hozzátartozik. 

Itt ragadom meg a lehetőséget a költségekkel kapcsolatos kérdésre adandó 
válaszra. Volt egy olyan diája a prezentációnak, amely számba vette, hogy mi minősül 
FINA-beruházásnak. Hiszen olyan beruházásokat, azt gondolom, talán nem 
valóságszerű lenne ehhez számítani, amelyek a főváros vagy Angyalföld fejlesztési 
terveiben egyébként is szerepeltek és vagy most, vagy kicsivel később egyébként is 
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megvalósultak volna, ezek nem a FINA-specifikus beruházások. Amikre e miatt a 
vizes világbajnokság miatt szükség van, ezek a beruházások. Egészen biztos, hogy az 
előkészítés kezdetén én magam mondtam összegszerűséget az új Dagály 
uszodaközpontra, egészen biztosan a saját szavaimra emlékszem, hogy… Igen, a saját 
szavaimra emlékszem, mást nem teszek hozzá. Biztosan 25 milliárd forintot 
mondtam és ezt biztosan tartom is. Természetesen ez azt jelenti, hogy mondjuk az új 
Dagály uszodaközpont nettó 25 milliárd forintba kerül. A keveredés a számokban az 
részben abból esett, hogy például utána, nem mondom, hogy rosszhiszeműen, hanem 
talán egy kicsit felszínesen, a 10 milliárd forintos áfaköltséget egy következő 
fordulóban valaki hozzáadta és költségnövekedésről beszélt, amikor az áfa esetében a 
költségvetés egyik mozdulatával kifizeti, a másikkal pedig bevételezi, tehát az egyik 
zsebből átrakjuk a másikba. Nem fog növekedni.  

Megragadom a lehetőséget, hogy megpróbáljam leírni szavakkal, ezt az óriás 
ugrótornyot hogy kell elképzelni. Ez a 2 milliárd forintos költséget fogja nettó elérni. 
Erről nem beszéltünk, de ehhez képest nem fog növekedni, mármint hogy ez még 
soha nem merült fel kérdésként, de legfeljebb ennyibe fog kerülni, ennél nem fog 
többe. A balatonfüredi helyszín kapcsán pedig tízmillió forintokban mérhető, amit ott 
ideiglenes lelátókban, pavilonokban fel kell állítani.  

Az óriás ugrótornyot, a létesítményt úgy kell elképzelni, hogy a Rakpartra 
felállítunk egy 10-szer tízes medencét, felállítunk mellé egy ideiglenes acélszerkezetű 
tornyot és ideiglenes lelátókat a Batthyány téren és ebből a toronyból ugornak be a 
medencébe. Olyan pozicionálása lesz a lelátóknak, hogy lássák a nézők és a 
kameraállások is optimálisan lesznek megtervezve, hogy Budapest legszebb arca 
látható legyen. Ez teljes egészében elbontásra kerül. Ami öröksége ennek az 
eseménynek, hogy egy fotópontot, a Duna medrében egy kő szigetet meghagyunk. 
Tartószerkezeti funkciót fog vinni az esemény alatt, de meg fog maradni és egészen a 
Dunához le lehet majd menni, ott a turisták és a városlakók, országlakók tudják 
fényképezni a dunai hidakat, a parlamentet egészen közvetlenül, a Dunáról szinte. 

Említésre került, hogy milyen haszna lesz az infrastruktúrának utólag és az 
EOF-rendezvénynek is Győrben. Valóban 2017 nyarán két fontos nemzetközi 
esemény lesz Budapesten, mert ezzel egy időben lesz Győrben az Európai Ifjúsági 
Olimpiai Fesztivál. Csak zárójelben jegyzem meg, hogy egyébként ez azt is jelenti, 
hogy 2017 júliusában, néhány héttel az olimpiai pályázatokról való szavazás előtt a 
Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagjainak, reméljük, legalább a fele Magyarországon 
jár és az utolsó közvetlen benyomása Budapesten keletkezik. Ha jól csináljuk, nem 
kell mondanom, mit jelent, ha rosszul csináljuk, azt sem. Szinte kis túlzással 
Budapestről utaznak Limába szavazni és remélem, hogy meg tudjuk mutatni az 
ország legszebb arcát. Nyilván csupa olyan infrastruktúráról beszélünk az ideiglenes 
létesítmények kivételével, amelyek hosszú távon hasznosulnak. Az uszoda 
hasznosítását elmondtam. Pont azért terveztük úgy az uszodát, hogy 15 ezer főt kell 
tudnia egy világbajnokságra, de olyan ideiglenes lelátószerkezetet terveztünk a vb 
idejére 10 ezer főre, ami utána elbontható. Ez is benne van a költségekben egyébként. 
Igyekeztünk a lelátószerkezeteket úgy megtervezni, hogy az elbontandó lelátókból fel 
lehessen használni részben akár közintézmények, iskolák, kórházak szigetelésére is, 
részben pedig parkolóházak építésére. Tehát hogy ne kikukázni kelljen azt az 
ideiglenes szerkezetet, amit felállítottunk a világbajnokság idejére. 

(A jegyzeteibe pillant.) Költségek, bevétel, látogatók. Az elnök asszony kérdése 
az egységes üzemeltetés. Magát a Dagály strandfürdőt, a használatát igyekeztünk a 
legkisebb mértékben korlátozni és most ennek a szezonnak a végéig egészen biztosan 
használható, tehát a 2016-os télig-őszig biztos, hogy használhatják a Dagály látogatói 
és abban bízom, hogy ’17 májusától újra használhatják. Ennek akkor van értelme, ha a 
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két létesítmény egy egységes üzemeltetési egység. Tehát biztos, hogy a Dagályt és az 
új uszodakomplexumot, uszodaarénát együtt kell működtetni. Abban is biztos vagyok, 
hogy különböző látogatói jegyek megvásárlására kell lehetőséget biztosítani. Tehát 
egy üzemeltetési egység, aminek számtalan költség-, egyéb hatékonysági szempontja 
van, de lehetővé kell tenni a látogatók számára, hogy ha valaki az 50 méteres 
uszodában akar fedetten úszni, csak oda menjen, ha van, aki csak a strandfürdőbe, 
akkor oda, és ha valaki meg az egészben ki-be szeretne járni, az fizikailag is lehetséges 
legyen, ezt a jegyvásárlással is támogatni kell.  

Az üzemeltető személyéről végleges döntés nem született, de időben is 
vagyunk, még nem vagyunk elkésve. A többi sportlétesítmény jelentős része a nemzeti 
sportközpontok kezelésében működik. Azt gondolom, logikus megoldás lenne ez 
ebben az esetben is. Szerintem ez lesz a végleges megoldás. 

A helyiek bevonása. Azért is köszönöm a kérdést, mert kimaradt a 
prezentációból és ez hiba volt. Nemcsak a fővárossal, hanem Angyalföld 
önkormányzatával is kitűnő együttműködésünk van. Utoljára múlt héten 
egyeztettünk a polgármester úrral és helyi lokálpatrióta szervezetekkel is többször 
leültünk az elmúlt félév során. A velük való egyeztetésnek köszönhetően 
optimalizáltuk a Dagály közönsége számára a nyitva tartást. Tehát azt gondolom, 
hogy a tervezés olyannyira közösen zajlik, hogy bizonyos terveket ők készítettek el, a 
Dagály környezetében például az Angyalföld által kialakítandó Dagály-sétányt teljes 
egészében Angyalföld tervezte meg.  

Egyéb sportesemények. Szó van arról, hogy ’17-ben a bajnokok ligájának 
megfelelő BL vízilabda esemény már talán meg tud itt történni. Biztos, hogy konkrét 
eseményre ezen túl még nincs lekötve, de mivel az infrastruktúra rendelkezésre fog 
állni, egészen biztos vagyok benne, hogy ilyen final six világkupa, úszóverseny, ami 
még soha nem volt Magyarországon, és ahogy fogalmaztam, korosztályos Európa-
bajnokságok, világbajnokságok és felnőtt világversenyek a toronyugrásban, 
vízilabdában és úszásban helyet kapnak majd ebben az új úszóarénában. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen kormánybiztos úrnak a tájékoztatást, és hogy 

rendelkezésünkre állt. Sok sikert kívánunk a rendezvény megszervezéséhez és 
lebonyolításához. Ezzel a harmadik napirendi pontot lezárom. 

Az ülés berekesztése 

A negyedik napirendi pontunk az „Egyebek”. Kérdezem, hogy van-e valakinek 
felvetése az egyebek között. (Senki sem jelentkezik.) Ha nincs, a negyedik napirendi 
pontot is és a bizottsági ülést is bezárom. Jó munkát kívánok! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 08 perc)  

 

 

Dúró Dóra  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető:  dr. Lestár Éva 


