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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 17 perc) 

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

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

Az előzetes napirendi javaslatot a képviselők írásban megkapták. Ehhez 
írásban előterjesztett módosítást Dunai Mónika és képviselőtársai, miszerint „a 
határozati házszabály 114. § (1) bekezdése alapján kezdeményezzük, hogy a Kulturális 
bizottság 2016. május 18-ai ülésének napirendje második napirendi ponttal 
egészüljön ki, a következő napirendi ponttal: A Női Méltóságért Albizottság 
megbízatása időtartamának meghosszabbítása a 2014-2018-as országgyűlési ciklus 
végéig”.  

Ki az, aki támogatja ezt a napirendi módosítást? Aki igen, kérem, jelezze! 
(Szavazás.) Köszönöm. Volt-e nem szavazat? (Nincs jelentkező.) Tartózkodás? (Nincs 
jelentkező.) A bizottság egyhangúlag támogatta.  

Kérdezem, hogy ki az, aki elfogadja az ülés napirendjét az előbbi kiegészítéssel. 
Aki igen, kérem, jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Volt-e nem szavazat? (Nincs 
jelentkező.) Tartózkodás? (Nincs jelentkező.) A bizottság egyhangúlag elfogadta a 
napirendet.  

Tájékozódás Nyíregyháza Megyei Jogú Város oktatási, kulturális és 
sportéletéről  

Az első napirendi pont tájékozódás Nyíregyháza Megyei Jogú Város oktatási, 
kulturális és sportéletéről.  

Köszöntöm az előadókat, dr. Kovács Ferenc urat, Nyíregyháza Megyei Jogú 
Város polgármesterét, dr. Onder Csaba urat, a Nyíregyházi Egyetem rektorát és Kósa 
Árpád urat, a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, és megkérem 
Vinnai Győző képviselő urat mint a kihelyezett bizottsági ülés kezdeményezőjét, hogy 
a köszöntőjét tartsa meg. Parancsoljon! 

Dr. Vinnai Győző köszöntő beszéde 

DR. VINNAI GYŐZŐ (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Asszony! 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt bizottsági Képviselőtársaim! Bizottsági 
Munkatársak! Meghívott Szakemberek! Nem jöhetett volna létre ez a találkozó, ha a 
városvezetés és maga a polgármester úr az első pillanattól kezdve nem támogatja, 
hogy Nyíregyháza bemutatkozzon. Hiszen a bizottság munkája négy területre terjed 
ki: oktatásra, kultúrára, sportügyekre és médiaügyekre.  

A mai kihelyezett bizottsági ülésnek nem titkolt célja az, hogy Nyíregyháza 
bemutatkozzon, hogy Nyíregyházán milyen az oktatási élet, mennyire kultúraszerető 
emberek laknak itt, milyen sportsikereink vannak, és egyáltalán, talán én még a 
turisztikát is idevenném, hogy milyen lendületesen fejlődik Sóstó, Sóstógyógyfürdő, 
mert gyógyhellyé minősítették néhány évvel ezelőtt, és egyáltalán hogyan néz ki 
Északkelet-Magyarország egy nagyvárosa, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye székhelye, 
az ország hetedig legnépesebb városa.  

Engedjék meg nekem, hogy nem is annyira az aktualitásokról, hanem egy picit 
a képviselőtársaim figyelmébe ajánljam Nyíregyháza fejlődését, tehát a történelemről, 
a kultúráról és talán egy olyan személyről hadd szóljak, aki ennek a városnak az írója 
volt, vagyis Krúdy Gyuláról.  
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Nyíregyháza életében nagy változás kezdődött 1753-ban, amikor a terület 
birtokosa, gróf Károlyi Ferenc egy pátenst adott ki, újratelepítette a területet, szlovák 
telepeseket hívott be különleges kedvezmények ígéretével a Felvidékről és Békés 
megyéből. Egy nagyon jó szervező emberre talált, a szarvasi származású Petrikovics 
János csizmadia mesterre, aki több száz családot hívott ide, és ezek a családok, 
evangélikus vallású, szorgalmas tirpákok - ahogy mi mondjuk - keze munkája 
nyomán a XVIII. században, amely a polgárosodás és az újjáépítés időszaka volt a 
magyar történelemben, dinamikusan fejlődött. 1780-ban Nyíregyháza mezővárosi 
rangot szerzett, majd a XIX. század elején, pontosabban 1824-ben megváltotta magát 
a földesúri terhek alól az önkéntes örökváltsággal. 1837-ben városi privilégiumot 
kapott, majd a dualizmus korában, tehát 1867 után, a kiegyezés után Szabolcs megye 
székhelye lett 1876-ban. 

Engedjenek meg nekem egy pici kitekintést, mert Nyíregyháza modern kori 
fejlődésében a vasút különleges szerepet kapott. Négy vasútállomás épült 1858 óta, 
akkor érte el a vasút Nyíregyházát Debrecen irányából, és ment a Felvidék, Kárpátalja 
irányába. Akkor megépült az első vasútállomás 1858-ban. Nőtt a népesség, nőtt a 
kereskedelem, nőtt az ipar, majd a dualizmus korában, 1910-ben megépült az a 
bizonyos monarchiabeli szép vasútállomás, amit Cegléden vagy Szegeden láthatunk; 
sajnos ez már nincs meg, mert a második világháborúban elpusztult, de ez mutatta, 
hogy Nyíregyházának egy virágkora volt a XIX. század végén, a XX. század elején. A 
második világháború után 1951-ben megépült egy lapos tetős, elég csúnya 
vasútállomás, de megint a kereskedelem, a központi hely fontos, ahogy szoktuk 
mondani Nyíregyházán, három határ közelségében vagyunk, a Felvidék keleti része, 
Szlovákia, Kárpátalja, Ukrajna és a Partium északi része, Szatmárnémeti, Szatmár 
megye közelében. 2002-ben felújították ezt a vasútállomást, egy gyönyörű szép 
vasútállomás lett, amely hirdeti, hogy Nyíregyháza kereskedelmi, ipari szolgáltató és 
kulturális központ is.  

Nyíregyháza lakói a XIX. században nagyon fontosnak tartották az oktatást, az 
iskolákat, a kultúrát. Mondhatom azt, hogy Krúdy Gyula emelte a Nyírséget és 
Nyíregyházát irodalmi szintre, ő írt a nyírségi emberek szorgalmáról, bátorságáról, 
vallásosságáról, sajátos életviteléről. Hadd mondjak csak egyet! A városba nagyon 
sokan beköltöztek a XIX. század végén vagy a második felében, de a bokortanyákon 
megmaradtak még azok a házak, ahol gazdálkodtak. Nyíregyháza mostani vezetése a 
bokortanyákról mint páratlan értékekről egy kiadványt adott ki - most jelent meg egy 
látványtérkép is -, ez a kiadvány azt mutatja, hogy gasztronómiai, népi, néprajzi, 
építészeti hagyományaink vannak, olyan páratlan értékeink, amelyeket nem látnak 
máshol az országban, de talán a világon sem, és Nyíregyháza környékén helyezkednek 
el ezek a bokortanyák. 

Még egyet hadd említsek meg, vagy talán kettőt is! A kultúra szép példája, hogy 
Nyíregyháza a városok között a XIX. század végén elsők között épített kőszínházat, 
1894-ben készült el Alpár Ignác, a híres építész tervei alapján, aki a Megyeházát, a 
Korona szállót, az Evangélikus Főgimnáziumot, az Evangélikus Iskolát is tervezte. 
Tehát ezeket a hagyományokat kell folytatnunk. És ha már a bokortanyákat 
megemlítettem, szólnom kell a Sóstói Múzeumfaluról. A múzeumi világnapon 
vagyunk, 38 évvel ezelőtt kezdődött, tehát nagyon stílusos a kihelyezett bizottsági ülés 
időpontja.  

Szólnom kell a zenei életről, majd egy pici műsorba itt beletekintünk. Van 
zeneiskolánk, van Cantemus Kórusunk, kórustalálkozók vannak, tehát pezseg a zenei 
élet, a kultúra Nyíregyházán most, a XXI. század elején is.  
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Én azt mondom, hogy hittel építették föl őseink ezt a virágzó várost a 
homokon, és nekünk, utódoknak kötelességünk, hogy ezeket a hagyományokat 
modern, XXI. századi tartalommal töltsük meg.  

Engedjék meg nekem, hogy röviden szóljak - polgármester úr biztos, hogy 
részletesen fog szólni - Nyíregyháza-Sóstóról, Sóstógyógyfürdőről, amely egy 
csodálatos fejlődésen ment keresztül az elmúlt években. Egyfelől a fürdőkultúra 
fejlesztése miatt is egyre több vendég jön el nemcsak országon belül, hanem határon 
túlról is, másfelől ott van az előbb említett Sóstói Múzeumfalu és ott van az Állatpark 
is, amit ebéd után meg fogunk nézni.  

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Említettem, hogy Krúdy Gyuláról is szeretnék 
szólni. A városnak van még híres szülötte: Benczúr Gyula festő, vagy Váci Mihály, aki 
a bokortanyákon tanított, Kállay Miklós, aki itt volt főispán 1922 és 1929 között, 
későbbi magyar miniszterelnök ’42 és ’44 között, ő is ebben a városban élt és alkotott. 

Hadd szóljak befejezésül Krúdy Gyuláról, mert Krúdy is szerelmese volt 
Sóstónak is, a városnak is, és tulajdonképpen novelláiban, írásaiban úgy jellemezte az 
itt élőket, az itt élők mentalitását, az itt élők érzésvilágát, ami utánozhatatlan.  

Én azt mondom, hogy nagyon jól döntött a város, a mostani vezetés, hogy 
2011-ben posztumusz díszpolgári címet kapott Krúdy Gyula, mert Krúdy Gulya maga 
vallotta azt, hogy ennek a városnak volt az írója. Hadd idézzek tőle, szerintem ez 
többet mond, mintha csak én mondanám: „Ennek a városnak voltam az írója, ennek 
azóta, mióta első regényeimet, elbeszéléseimet írni kezdtem. Az én olvasóim sohasem 
kérdezték, hol születtem. Minden írásomból kitűnik, hogy nyíregyházi vagyok, aki 
büszke származására, könyveim éppen úgy jelentik a régi Nyíregyházát, mint akár a 
város múzeumai.” 

Egy kicsit talán többet is beszéltem a régi Nyíregyházáról, de van egy modern 
Nyíregyháza, egy mai Nyíregyháza, amely dinamikusan fejlődik sok területen, élhető 
minőséget ad a polgárainak, de nemcsak infrastruktúrában, hanem 
kultúrafogyasztásban is, a sportlehetőségekben is, és a „Modern városok” program 
keretében, amikor novemberben itt járt a miniszterelnök úr, szerény véleményem 
szerint egy nagyon jó szerződést kötött a város a kormánnyal. Hogy csak a kulturális 
fejlesztéseket említsem meg, a Kállay-kúria felújítása benne van ebben a 
szerződésben, a szabadtéri színpad felújítása benne van ebben a szerződésben, Sóstón 
egy négycsillagos szálloda, egy 150-200 befogadóképességű szálloda építése benne 
van ebben. Tehát én azt gondolom, hogy Nyíregyháza polgárai vendégszeretőek, 
szeretik a kultúrát, és szeretnénk, ha a bizottság megismerkedne Nyíregyháza 
oktatási, kulturális és sportéletével.  

Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és mielőtt továbbmennénk, engedjék 
meg, hogy felkonferáljam, egy nagyon pici műsorral is készültünk, hiszen említettem, 
hogy van zeneiskolánk, a Vikár Sándor zeneiskola, amelynek növendékei, Pintér Anna 
fuvolán és Berki Armand zongorán kísérnek egy művet, felkészítő tanáruk Kádárné 
Bedő Adrienne, és a mű címe: Donizetti: C-dúr szonáta. Kérem őket, hogy jöjjenek be. 
Utána pedig egy kisfilmet néznénk meg, majd folytatjuk a bizottsági ülést. (Taps. - A 
jelenlévők megtekintik egy zenemű előadását, majd egy rövidfilmet 
Nyíregyházáról.) 

 
ELNÖK: Most Kovács Ferenc polgármester úr köszöntője következik. 

Parancsoljon, polgármester úr! 

Dr. Kovács Ferenc tájékoztatója 

DR. KOVÁCS FERENC, Nyíregyháza polgármestere (Előadását számítógépes 
prezentáció kíséri.): Köszönöm a szót, elnök asszony, és köszönjük a lehetőséget, 
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hogy vendégül láthatjuk önöket, a Kulturális bizottságot, és röviden bemutathatjuk 
Nyíregyháza kulturális, oktatási és sportéletét. 2010 októberétől vagyok a város 
polgármestere, így értelemszerűen ettől számítva készítettük el a prezentációnkat. 

Az első kép elődeink megbecsülése. 2010-ben nem volt könnyű a kezdés, 
hiszen az önkormányzat egész rendszere, így a kultúra területe is számos problémával 
küszködött, a fő elem a forráshiány volt, az egységes szakmai irányítás, koordináció 
hiánya. Ezt kellett megoldanunk, ezen kellett túllépnünk, de mindezt úgy próbáltuk 
tenni, hogy az összefogás, a szakmai irányítás mellett a hagyományok ápolása és a 
mindennapokban való szerepeltetése fő szempont volt. Fontos tudnunk, hogy 
Nyíregyháza annak a két megyei jogú városnak az egyike, amely a rendszerváltás óta a 
népességét tekintve nőtt és nem csökkent, és ezt én visszavezetem az 1753-as 
újratelepítéshez, hiszen akkor a város egy nagyon sajátos, egyedi fejlődési pályán 
indult el, ide tulajdonképpen telepesek jöttek - nem jobbágyok -, akik szabad 
vállalkozók voltak, és Nyíregyháza megőrizte ezt a vonzerejét. Most is a város 
gyarapodása, növekedése, kulturális sokszínűsége is tulajdonképpen ezen alapszik, 
sokan költöznek be a megyéből és megyén kívülről is, és aki beköltözik, azonnal 
megszereti és otthonának érzi Nyíregyházát. 

A kultúra egy külön osztályt kapott a Polgármesteri Hivatalon belül 2014-től a 
választásokat követően, és dr. Ulrich Attila alpolgármester úr felügyeli ezt a területet. 

Krúdy Gyula neve Vinnai Győző köszöntőjében is elhangzott. Valóban, 2011-
ben posztumusz díszpolgári címet adományozott a közgyűlés, ezt követően viszont 
már nem adunk posztumusz díjakat, szeretnénk mindenkit az életében elismerni. 
Mindezt azért tettük, mert korábban, 2010 előtt volt egy javaslat, amit, nem tudjuk, 
miért, leszavaztak, másrészt azt gondolom, ez Nyíregyháza kulturális életéhez, 
múltjához hozzátartozik.  

De számtalan más dolgunk van. Ahogy jöttek fel önök, láthatták, hogy itt van 
gróf Károlyi Ferenc, a városalapító festménye, azt követően a régi nyíregyházi nagy 
polgármesterek festményei, és aki a recepciónál járt, láthatta, hogy ott van az összes 
nyíregyházi polgármester - nem mindegyik fényképpel, sajnos - neve és az első, 1837-
ben választott testület tagjai is. A téren Papok padját hoztunk létre a sétálóutcában, 
van egy történelmi képcsarnok Nyíregyháza legszebb 24 épületéről, ami felfért, illetve 
Nyíregyháza térképe a 66 történelmi bokortanyával.  

Az intézményrendszerről összefoglalóan: van a Jósa András Múzeum és 
tagintézményei, a Kállay-gyűjtemény és a Múzeumfalu Sóstón, a Móricz Zsigmond 
Megyei és Városi Könyvtár, a Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft., a Váci Mihály 
Kulturális Központ és a Nyíregyházi Cantemus Kórus. Ezek az intézmények évek óta 
együttműködnek, rendszeresen egyeztetnek, egymást erősítik, és a városházán a 
kulturális osztály, illetve az alpolgármester fogja össze ezt a koordinációt. 

A Móricz Zsigmond Színház 2012. július 1-jétől került az önkormányzat 
fenntartásába és tulajdonába, a Jósa András Múzeum és a Múzeumfalu, valamint a 
Kállay-gyűjtemény pedig 2013. január 1-jétől. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy ezek az 
intézmények élőek legyenek, szervesen megjelenjenek a város kulturális életében. De 
évek óta tudatosan megkezdődött egy kulturális turisztikai program megalkotása is, 
ennek része például, hogy körülbelül ’12-től - azt hiszem - már városnéző túra van, 
amit kiegészítettünk két évvel ezelőtt a templomokkal. Itt a városközpontban négy 
történelmi egyházi kerület egymás mellett van: a római katolikus a legnagyobb, 
református, görög katolikus és evangélikus. Ez a túra is nagyon népszerű, hiszen a 
templomok története, az egyházak története külön érdekes színfolt. 

Azt gondolom, hogy ez a koordináció, összefogás nagyon eredményes, és ebbe 
beépült - ami szintén elhangzott - a tirpák hagyomány, a bokortanyák. 
Nyíregyházának van egy különleges, egyedi, ténylegesen hungarikum földrajzi 
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adottsága, teljesen más, mint az alföldi tanyarendszer; erről külön lehetne beszélni. 
Ezt a hagyományt is szeretnénk beépíteni a köztudatba, illetve nem is kell ezt 
beépíteni, talán inkább tudatosítani kell. Hadd mondjak én is egy Krúdy-idézetet. 
Krúdy Gyula mondta, hogy a másoknak már fösvénységnek tűnő tirpák 
takarékossággal őrzik és gyarapítják a nyíregyháziak vagyonukat. Ez egy szép 
hagyomány, erre törekszünk mi is. 

A Jósa András Múzeum Kelet-Magyarország legrégebbi közgyűjteményi és 
tudományos intézménye. Láthatók az adatok. Két nevet mondanék. Az egyik Jósa 
András, akit itt Nyíregyházán az utolsó polihisztornak nevezünk, 1834 és 1918 között 
élt, Szabolcs vármegye egykori tiszti főorvosa volt, ő indította, alapította meg a 
múzeumot. A másik név pedig Kiss Lajos, akinek a néprajzi gyűjteményt, a 
Múzeumfalut köszönhetjük, és a Nyírség néprajzi kutatásaiért elsők között 1948-ban 
Kossuth-díjat kapott. Neki köszönhető, hogy ma is büszkélkedhetünk az egykori 
nyíregyházi céhek emlékanyagával. 

A múzeum folyamatosan bővül, az az elvárásunk, hogy élő legyen, interaktív 
legyen, vigye be különösen a fiatalokat, olyan programokat szervezzen, hogy 
látogatója legyen. Azt szoktam mondani, hogy a múzeum a jövőnek szól, nem a 
múltnak. A múltat mutatja be. Ebben még sok tartalék van, de ezen dolgozik a 
múzeum vezetése.  

Az egyes kiállításokról nem beszélek, arra nincs idő. 
A másik a Múzeumfalu, ahol számos attrakció született. Elhangzott már a 

turisztika, próbáljuk beépíteni a turisztikai programok közé, így egy pálinkaházat 
építettünk, ami lehet, hogy elsőre furcsának tűnik, de a gasztronómia is a kulturális 
turisztika része. Természetesen ezt gasztronómiai hagyománnyal, néptánccal, 
folklórral, népzenével együtt képzeljük el, azért, mert nem tudom, tudják-e önök, 
hogy a nyolc magyar eredetvédett pálinka közül három itt készül a megyénkben - nem 
tudom, lesz-e lehetőség megkóstolni ezeket -, a szabolcsi alma, a szatmári szilva és az 
újfehértói fürtös meggy, és a három pálinka lovagrend közül is kettő itt a megyében 
működik. Ezért most a városi nagyrendezvények sorába, amely minden évben 
megújul, a pálinkanapot is beterveztük, aminek szintén van egy hagyományteremtő 
ereje, de egy turisztikai attrakciójellege is, legalábbis ez a célunk.  

Elhangzott a Modern városok program, illetve az arra kötött szerződés. Három 
elem van, ami a kultúrát érinti. Az egyik a Múzeumfalu, ott szeretnénk bővíteni. Itt 
van először Magyarországon Árpád-kori falu. Főleg az autópálya-építések miatti 
régészeti leletanyagokból itt megépítettük az összes variációt, hogy milyen házakat 
tártak föl az Árpád-korból, ez az infrastruktúra, erre különböző programokat 
szervezünk, és azt gondolom, ez nagyon népszerű. Tehát dolgozunk egy 1,5 milliárd 
forint összegű projekten, ami még közelebb viszi az emberekhez a hagyományt, élővé 
teszi, és egyúttal vonzza a turistákat is. A másik a szabadtéri színpad, ez a belvárosban 
van, műemlékjellegű épületünk a margitszigeti mellett a legnagyobb, 900 férőhelyes, 
és ott is egy teljes felújítást szeretnénk megvalósítani a következő két évben. A 
harmadik pedig a Kállay-gyűjtemény, a Kállay-kúria pontosabban, ez a színház 
mellett van, alakul, illetve fejlődik, nem alakul, mert ez már megvolt, egy kulturális 
negyed a városon belül, melynek a színház, a múzeum, a könyvtár és a művelődési, 
kulturális ház is része. Ide szeretnénk elhelyezni a Kállay-gyűjteményt, ha elkészül, a 
kitűzött időpont ez év vége, erre már a szükséges kormányrendeletek megszülettek, 
viszont ez egy állami beruházás. Reméljük, hogy sikeres lesz.  

A következő a Móricz Zsigmond Könyvtár. Ez a könyvtár szemben velünk, a tér 
túloldalán van, a központi könyvtár, van két fiókkönyvtár és négy kettős funkciójú 
fiókkönyvtár, szintén nagyon sok programot szervez. Hogy csak egy elemet mondjak: 
népi játékokat vettünk egy pályázatból, ezeket a nagy rendezvényeken természetesen 
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mindig a könyvtár előtt szerepeltetjük. Fontos a könyvtárellátási szolgáltató rendszer, 
a Kszr. Itt is arra törekszünk, nekem szokatlan volt, hogy a kultúra területén nem 
nagyon volt definiálva az a fogalom, hogy teljesítmény. Tehát például, több város 
könyvtára is szerepel ebben a programban, összehívtam a könyvtárvezetőket, és 
kértem a találkozóra, hogy az elmúlt öt év adatait hozzák: hány új beiratkozó, hány 
kiiratkozó, felnőtt, gyerek, hogy alakult a kölcsönzésszám, külön érdekelt, hogy az 
újonnan vásárolt könyvek hogyan forogtak, és milyen programokat készítettek azért, 
hogy olvassanak az emberek, különösen a gyerekek. Először furcsán néztek rám, mint 
gyújtogató a vizes szalmára, de azt gondolom, hogy ezen a területen is előre mentünk, 
és az eredmények jönnek. A következő klikk a megyei feladatkör, guruló könyvtár, 
pályázaton könyvtárbuszt nyertünk, és a megye 229 településéből 162-t lát el a 
megyei könyvtár. Mióta 2012-ben átszerveződtek a megyei önkormányzatok 
intézményrendszerei, azóta megkaptuk ezt a nagy megtiszteltetést, hogy megyei 
hatókörrel dolgozhatunk. Ehhez reméljük a forrás biztosítását is.  

A könyvtárnak van egy együttműködési megállapodása az Országos Széchényi 
Könyvtárral, melynek keretében a kulturális közfoglalkoztatottakat is alkalmazzuk, 
nagyon fontosnak tekintjük ezt, a könyvtár vezetése, jelenleg három fő dolgozik 
kulturális közfoglalkoztatottként Nyíregyházán, a megyében 27, 55 státust kértünk. A 
könyvtárbusz ellátja a bokortanyákat, a bokrokat, ezek nagyon változók, van, ahol 
200 ember él, van, ahol 2000, és emellett az egész megyében, különösen 
Fehérgyarmat környékén van talán a legnagyobb szükség erre a szolgáltatásra. De 
ugyanúgy a költészet napjától a könyvnapokig itt Nyíregyházán mindig nagyon 
komoly programok zajlanak.  

A következő intézményünk a Váci Mihály Kulturális Központ, amely iszonyatos 
állapotban volt itt a belvárosban, gyakorlatilag le kellett zárni egy részét, valaki a 
bokáját törte a lépcsőn, és volt egy KultúrSziget-Agóra nevű projekt, amely több 
sebből vérzett. Két évig tartott, amíg sikerült kiigazítanunk a hibákat, és a felújítás ’14 
decemberére elkészült; azóta, azt gondolom, egy óriási lehetőséget hordozó 
infrastruktúrája a kultúrának. Emellett 10 tagintézménye van a városban, általában 
külterületeken, valamint a Pál Gyula kiállítóterem és a Városi Galéria, amely 
gyakorlatilag az út túloldalán van, szemben a kulturális központtal, nagyon fontos 
programokat szervez.  

A Krúdy Gyula Art Moziról külön készítettünk egy klipet, mert ez egy nagyon 
érdekes, szeretném önöknek bemutatni, hogy az EMMI-nél, az NKA-nál nyertünk 
pályázatokat, körülbelül 20-21 millió forintot, ehhez a város hozzátett több mint 
10 milliót, és ennek az eredménye, hogy - ’13-hoz képest ’16 a mérési időszak - 138-cal 
több előadás mellett a nézőszám 4746 fővel nőtt, ez 140 százalékos növekedés, a 
bevétel pedig 4 millió 795 ezer forinttal, ez is fontos, ami 300 százalékos emelkedést 
jelentett. De egyébként én nem ezt tartom a legfontosabbnak, hanem azt, hogy milyen 
filmeket néznek, tehát itt színvonalas filmeket néznek, és megfelelő minőségben. Még 
most a hangrendszert újítjuk fel, és reméljük, hogy ez egy teljes körű program lesz.  

Nem beszéltem a digitalizálásról, ez nagyon fontos, főleg a múzeumban, 
könyvtárban, a projektben benne vagyunk, fontos az, hogy ez a nagy értékű 
leletanyag, ami az első klipben meg is jelent, megőrződjön az utókornak, ennek ma 
már egy útja van: a digitalizáció, és ehhez, azt gondolom, fontos, hogy a kormányzat 
támogatást adjon.  

A következő fontos intézményünk a Móricz Zsigmond Színház. Amikor volt a 
posztumusz díszpolgári cím átadása, amit Krúdy Gyula leszármazottainak 
személyesen adhattam át, az a színházban történt, mert a színház egy külön eredeti 
műsorral készült erre az eseményre, ami egyébként utána nagyon népszerű volt, és 
sokáig játszották. 1980 óta van önálló társulata a városnak, és a város életében 
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nagyon komoly szerepet játszik, de azt gondolom, nemcsak a város, hanem a megye 
életében is, hiszen a színházlátogatók egy jó része a megyéből jön. Az idén 7 
nagyszínpadi, 5 kamara- és 3 művészstúdiós darabot vittek színre, ebből 3 
ősbemutató volt. A POSZT-ra most készülnek, nemsokára lesz, Hrabal Túl zajos 
magányával, amit Ivo Krobot rendezett. Azt hiszem, már harmadik éve a színház 
kapta meg feladatul a szabadtéri színpad programjainak a szervezését, ami nagyon 
népszerű, tavaly 13 volt, 9 teltházas, 900 férőhelyes a szabadtéri színpadunk, de 60 
százalék alatt sosem volt, tehát azt gondolom, hogy ez egy komoly siker, meg azt is 
jelenti, hogy kiváló adottságokkal rendelkezik ez a szabadtéri színpad, amit, 
említettem, szeretnénk felújítani.  

A legnagyobb kulturális fesztiválunk a Vidor Fesztivál, ami idén 15. 
alkalommal kerül megrendezésre.  

Én a nyíregyházi képviselőket folyamatosan biztattam arra, hogy lépjünk túl 
azon, hogy sikerült még, amikor még én is országgyűlési képviselő voltam, 3 évre évi 
20 millió forint támogatást biztosítani. Most örülünk annak, hogy ez a hírek szerint 
40 millió lesz, de bánjuk azt, hogy nem folyamatos, tehát egy évre szól. Reméljük, 
hogy ez folyamatosan lesz, hiszen ez a program igazán megérdemli, különösen azért 
is, mert ez nem is csak városi és nem is csak megyei program, Debrecenből is nagyon 
sokan jönnek hozzánk, és a határon túlról is. Hiszen Nyíregyházának van egy egyedi 
adottsága a háromhatár-mellettiség mellett, az, hogy itt vannak testvér- és 
partnervárosaink: Szatmárnémeti, Nagybánya, Beregszász, Ungvár, Munkács, 
Eperjes, Kassával is van kapcsolatunk, Gorlicével és Rzeszówval, és ezek nagyon élő 
kapcsolatok. A turisztikai fejlesztést egyébként alapvetően a testvérvárosi 
kapcsolatrendszerre alapoztuk és építettük fel. Ennek köszönhetően az elmúlt öt 
évben megduplázódott a vendégéjszakák száma, ami különösen akkor nagy érték, ha 
a korábbi viszonyokat tekintjük, illetve azt, hogy egy rendes, legalább 100 szobás, 
négycsillagos szálloda nincs a városban, de reméljük, hogy két év múlva lesz - ez is a 
kormánymegállapodásban szerepel -, hiszen egy százezer fölötti város sincs 
Magyarországon, ahol ne lenne legalább egy - de van, ahol több - ilyen szálloda. 

A finanszírozásról azt gondolom, hogy a kormány mellett mi is odatesszük 
magunkat. A város támogatja, a megye 2012 óta már nem tudja támogatni, és 
főszponzort is találtunk. Ez egy nagyon fontos program azért is, mert a Vidor 
elnevezés a vidámság és derű országos seregszemléjét jelenti. Ez konkrétan úgy zajlik, 
hogy ez a legnagyobb kelet-európai ingyenes szabadtéri program, hiszen mindennap 
koncert van, pénteken és szombaton kettő, utána pedig filmvetítés, körülbelül 2-3 
ezer ember nézi a filmeket is, éjfélkor zárul a program, és mindig csak filmvígjáték 
mehet, a színházban is versenyelőadások is mennek, azok is vígjátékok. A város 
számtalan pontján vannak olyan helyek, ahol rendszeresen, általában munkaidő után 
5 órától vannak programok, itt viszont a nyíregyházi zenekarokat, civil szervezeteket, 
kulturális, művészeti együtteseket szerepeltetjük, tehát erre ezek az együttesek egész 
évben készülnek. 

A zenei élet külön fontos és kiemelendő, azon belül is a Cantemus kóruscsalád, 
amely ’12-ben a kiemelt nemzeti együtteseink sorába került. 1975-ben alakult, és 
kétévenként tart nemzetközi kórustalálkozót, ebben az évben lesz a soron következő. 
A világ minden pontjára meghívják a Cantemus Kórust - valamelyik kórust, hiszen 
több is van -, a kóruscsalád tagjait, és nagyon színvonalas díjakat nyernek. 

A támogatásunkról, amit az önkormányzat biztosít: sajnos ’11-ben, amikor 
csődhelyzetben volt a város, semmilyen támogatást nem tudtunk adni, azóta viszont 
fokozatosan emeltük.  

Itt vannak az alapok, amelyekről a bizottságok döntenek. A civil szervezetek 
nagyon aktív, színes életet élnek Nyíregyházán, 720 civil szervezet van, kevés 
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városban van ennyi, és azt kell mondjam, hogy ezeknek a többsége ténylegesen 
működik, és aktív tevékenységet folytat. 25 millió forint az, amit ezek az alapok 
kezelnek, de emellett számtalan egyedi támogatási forma van.  

A következő klikk az alkotó közösség. Itt a nevesített, kiemelt együtteseink 
szerepelnek, melyek ebben az évben 12 millió forintos támogatást kapnak, ezenkívül 
minden évben 3 fő részére képzőművészeti ösztöndíjat hirdetünk, ami azt jelenti, 
hogy havi 100 ezer forint 12 hónapon keresztül, erről a közgyűlés dönt.  

Ezeket az együtteseket folyamatosan szerepeltetjük a városi nagy 
rendezvényeken, ez legutóbb a városnapok voltak, ez egy 3 napos sorozat volt, és 
ebből egy nap a nyíregyházi zenei együtteseké volt. Olyan sok bejelentkezés történt, 
hogy délután 3-kor elkezdtük a programot, és este 10-ig ment.  

Itt láthatják önök a nagy rendezvényeket. A „Helló Nyíregyháza!” az első, 
szezonnyitó rendezvényünk, azt gondolom, ez is jellemző Nyíregyháza. Négy éve 
kezdtük, és ez azt jelenti, hogy az emberek köszönjenek egymásnak. Nagyon furcsán 
fogadták ezt a programot, aztán nagyon megszerették. Köszönőtallérokat adunk a 
főtér, a Kossuth tér négy pontján, és így tudjuk mérni, hogy hány köszönés történt. A 
köszönőtallérokat fel lehet használni gyerekeknek játéknak, kifestőnek, mozijegyet 
lehet venni, az idősek virágmagvakat, a város szép épületéről, a városházáról makett 
előtt lehet fotózkodni, s a többi. Mit gondolnak, hány tallér fogyott most? Meg meri 
elnök asszony becsülni? 37 865. Ez nem ennyi embert jelent, ennyi köszönést. A 
fiatalok már nagyon ügyesek, mert elmennek minden asztalhoz köszönni. De ez 
majdnem tízezer ember.  

Láthatják a nagy rendezvények sorából - egyébként nincs is minden benne, 
csak a legjelentősebbek -, hogy egyrészt a város támogatja, másrészt szponzorokat 
szervez, és én azt szoktam mondani, hogy ezeket a nagy rendezvényeket mindig 
magunknak szervezzük meg a vendégeinknek, akik hála istennek egyre többen 
jönnek, és így lesznek sikeresek ezek a rendezvények. 

A következő városi nagy rendezvényekre az idén 33 millió forintot fordítunk. 
A következő blokk a kulturális közfoglalkoztatás, amiről már tettem említést, 

de a jelentőségénél fogva a munkatársaim egy külön slide-ot is készítettek. Itt van a 
Manda-program, ami keretében a Jósa András Múzeumban négy ember végzi ezt a 
fontos munkát, ez a könyvtárban is működik. Ezt azért mondom el még egyszer a 
bizottság tagjainak, hogy ha lehetőségük van rá, hívják fel a figyelmet, hogy ez fontos 
nemcsak Nyíregyházán, hiszen ezek a régi emlékek bizony károsodhatnak és fel kell 
gyorsítani a digitalizációt. 

Az értékeink megőrzése címszó alatt 2013-ban létrehoztuk a Települési 
Értéktárat, ezek a hungarikumok. Eddig 25 nemzeti értéket állapítottunk meg. Két 
éve úgy kezdődik a városnapi ünnepségsorozat, hogy a Települési Értéktár Bizottság 
által adományozott új címeket itt a díszteremben adjuk át. Ez azért fontos, mert 
igazából Nyíregyháza identitása, múltja, jelene és remélhetőleg jövője is benne van 
ebben, és amit Vinnai Győző említett, a bokortanyák. Minden hónap 16. napján 16 
órakor egy-egy értéket bemutató programsorozatot indítottunk, ami iránt nagyon 
nagy az érdeklődés. Legutóbb a bokortanyák voltak a program részei, és oda mentek 
ki a helyszínre.  

Gyermekeinkért szól a következő program, ami tulajdonképpen már átvezet 
bennünket az óvodákra. Nyíregyháza, a városvezetés nagyon fontosnak tartja az 
oktatás, a kultúra és a sport támogatását, függetlenül attól - én mindig azt szoktam 
mondani, teljesen mindegy, illetve alapjában nem, de bizonyos szempontból igen -, 
hogy ki a fenntartója az iskoláknak. Ezek az iskolák Nyíregyházán vannak, az oktatók, 
dolgozók nyíregyháziak, és a gyerekek többsége is nyíregyházi. 2011-ben 
átszervezetünk az önkormányzati fenntartásban az óvodákat, mint ahogy az iskolákat 
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is, és nagyon eredményes volt, például az első évben 754 millió forintos megtakarítást 
értünk el úgy, hogy a színvonal nőtt. Tehát, ami korábban nem volt jellemző, 
támogattuk a tehetségeket, a versenyek szervezését, s a többi. Nagyon sok gyerek van 
nálunk hála istennek, közel 4500 gyerek jár Nyíregyházán óvodába, önkormányzat, 
egyház vagy egyesület által fenntartott óvodába. Az óvodákat, az önkormányzatokat 
úgy szerveztük, hogy észak, dél, kelet, nyugat, és rengeteg óvónő volt, aki speciális 
szakképesítéssel rendelkezett, különösen az egyedi elbánást igénylő gyerekeknél, és 
nem volt lehetőségük a tudásukat használni - ez 2012 óta már megváltozott.  

A megújuló intézmények tulajdonképpen azokat a fejlesztéseket jelentik, 
amelyeket az óvodákban elvégeztünk. Irtózatos állapotok voltak, óvodában, 
bölcsődében, 1967-ben épült épületek, az ujjamat át tudtam az ablakon dugni, 
elkorhadt minden, és ott voltak a gyerekek. Nagyon komoly programot indítottunk, és 
a ciklus végéig szeretnénk befejezni, konkrétan minden önkormányzati óvodát 
szeretnénk felújítani, de ez nemcsak az energetikai felújítást jelenti, hanem 
tornaszoba, fejlesztőszoba, logopédia, akadálymentesítés, integrált nevelés 
biztosítása, beilleszkedési, tanulási zavarral küzdő gyermekekkel való külön 
foglalkozás - ez mind ennek a programnak része. Például 11 műfüves ovifocipályát 
hoztunk létre, ami nem csak foci, mert itt a gyerekek minden labdajátékot játszanak, 
nagyon népszerűek ezek. A környezet megismerése, a környezetvédelem nálunk 
kiemelt. Van egy THG, települési hulladékkezelő cégünk, amely 14 programot szervez 
minden évben, ebből körülbelül 3 ovisoknak szól, hogy hogyan vigyázzanak a 
városukra, és több óvodánk rendelkezik zöldóvoda címmel.  

Az iskolai élet a következő blokk. Ez egy másik nagyon fontos terület, hiszen 
6668 diák tanul Nyíregyházán általános iskolában, és itt szintén megindítottunk egy 
felújítási programot, ami nagyon szükséges volt, ezt szeretnénk folytatni az 
úgynevezett TOP-pályázat keretében, ami a város számára dedikált forrás. Ez 
Nyíregyháza esetében 23,7 milliárd forint, és emellett a TAO-programban szeretnénk 
az összes tornatermet felújítani, ebben az évben 4-et, de ez már megkezdődött két 
éve, és beadtunk 5-re a következő évre is. A fotón látszik, hogy a tanszercsomaggal a 
város támogatja az iskolásokat. Tehát ha valaki azt mondja, hogy az önkormányzat 
nem támogatja az iskolákat, az alapvető tévedésben van.  

A középfokú iskoláink a következő blokk. Itt most már a fenntartás különböző, 
de például most lesz a pedagógusnap, nem teszünk különbséget, továbbra is a kiváló 
pedagógus, tehát az oktatási díjakat átadjuk, és függetlenül attól, hogy milyen 
fenntartásban - a KLIK, a Szakképzési Centrum, illetve az FVM vagy az egyház 
fenntartásában - működik az iskola, elismerjük az oktatók munkáját; a város jövőjét 
nagyon nagy mértékben az oktatás határozza meg. Erről talán nem mondanék többet, 
mert ezeket ismerik önök, azt gondolom. Itt van a KLIK vezetője, a Szakképzési 
Centrum, a TOP, mindenkit meghívtunk, tehát ha valamilyen kérdés merül fel, akkor 
ők az illetékesek.  

Jellemző Nyíregyházára, amiről már tettem említést, hogy az agglomeráció, de 
tulajdonképpen az egész megye számára dolgozik, a középiskolák szempontjából 
mindenképp, a középiskolák több mint 50 százaléka, 53-54 százaléka nem 
nyíregyházi, és különösen a szakképzés nagyon fontos, erről külön lehetne egy órát 
beszélni. A nagy cégekkel nagyon jó a kapcsolatunk. Például itt van a Lego, ami majd 
a programjuk része lesz, Nyíregyházán van Magyarországon a legjobban ellátva az 
óvodarendszer legójátékokkal, a Michelin, most avattunk a Bárcziban egy 
fogyatékosokat nevelő iskolában játszóteret, de a többi cég is támogatja kiemelten a 
gyerekeket a városvezetés kérésére, azaz az óvodákat, iskolákat. 

Vannak alapítványi fenntartású iskolák, ez egy külön kérdéskör. Említettem a 
közel 7000 általános iskolást, 10914 fő tanul középiskolai intézményben, a tanulók 56 
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százaléka szakközépiskolákban, 44 százaléka gimnáziumban, és amiről beszéltem, a 
város vonzereje, hatóköre, a megyei középiskolás diákok közel fele, 46 százalék 
Nyíregyházán tanul.  

És a következő a felsőfok, a felsőoktatás: nagyon örültünk, hogy a Nyíregyházi 
Főiskola egyetem lett, itt vannak a vezetői, emellett a Debreceni Egyetem 
Egészségügyi Karáról a dékán úr is itt van, a Szent Atanáz Görögkatolikus 
Hittudományi Főiskolának és a Gábor Dénes Főiskolának is van kihelyezett képzése. 
Ugyanazt tudnám elismételni, amit a középiskoláknál mondtam, nyilván mutatis 
mutandis.  

A következő a „közös jövőnkért”: ez azt jelenti, hogy amellett, hogy épületeket 
újítunk fel, de például nálunk a bölcsődékben is 20 millió forintot vállalt a város 
magára, nem kérte azt a külön díjat. Ösztöndíjpályázataink is vannak, a Bursa 
Hungarica, ez az elmúlt évben 6 millió 928 ezer forint összegben 13 fő felsőfokú 
tanulmányait támogatta, amellett rászoruló hallgatókét, közalapítványunk is 
működik. A kuratórium tavaly két alkalommal tett közzé felhívást, és általában itt egy 
hallgató 20-45 ezer forint közötti támogatást kap, 108 fő kapott az elmúlt évben ilyen 
támogatást.  

Igyekeztem az időt tartani, illetve ha bármilyen kérdésük van, arra lehetőséget 
biztosítani. Röviden összefoglalva: a városvezetés kiemelten támogatja a kultúrát, az 
oktatást, a sportot is, de erről még lesz két prezentáció. Köszönöm a figyelmet. 
(Taps.) 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen a polgármester úrnak az előadást. Megkérném 

Onder Csaba urat, a Nyíregyházi Egyetem rektorát, hogy az egyetem képzési és 
kutatási céljait mutassa be nekünk. Parancsoljon! 

Dr. Onder Csaba tájékoztatója 

DR. ONDER CSABA, a Nyíregyházi Egyetem rektora (Előadását számítógépes 
prezentáció kíséri.): Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Bizottság! Hölgyeim és Uraim! 
Nagyon megtisztelő ez a felkérés, hogy bemutatkozhatunk a Kulturális bizottság előtt, 
amit ezúton is köszönök, hiszen a Nyíregyházi Egyetem is Nyíregyháza oktatásának, 
kultúrájának integráns része.  

Mielőtt ezt az oktatási, kutatási céljainkat bemutató rövid prezentációt 
megtenném, azért előzetesen hadd tegyek néhány megjegyzést.  

A Nyíregyházi Egyetem a kormány döntésének köszönhetően ez év január 1-
jétől vált egyetemmé. Az egyik fő feladatunk az volt az első hónapokban, hogy az 
államtitkári stratégia, illetve a helyi igények és elvárások alapján 2020-ig 
megalkossuk a stratégiai terveinket, céljainkat, megfogalmazzuk elképzeléseinket, 
jövőképünket. Ez a bemutatandó rövid prezentáció nagyjából a főbb súlypontokat 
kívánja megmutatni.  

Ez az időszak ugyanakkor nemcsak arra volt alkalmas, hogy elgondolkodjunk a 
jövőnkön és tervezzünk, hanem arra is módot adott, hogy egy kicsit számot vessünk a 
múltunkkal.  

A Nyíregyházi Főiskola ezen a néven 2000-ben jött létre két felsőoktatási 
intézmény integrációjával, a régi Bessenyei György Tanárképző Főiskola, illetve a 
Mezőgazdasági Főiskola egyesülése révén. De amikor számot vetettünk a múltunkkal, 
és megnéztük azt, hogy Nyíregyházán jogelőd intézményeink, amelyek állami 
intézmények voltak, hová nyúlnak vissza a múltban, akkor azt látjuk, hogy a Magyar 
Királyság Nyíregyházán 1914-ben alapított tanítóképző intézetet, amely 
jogfolytonosan mind a mai napig működik, és a Nyíregyházi Egyetem része. Tehát 
számot vetettünk a múlttal és a jövővel.  



15 

Itt néhány számot láthatunk: hallgatói létszám, oktatói létszám tekintetében, 
hogy milyen alapképzéseink, mesterképzéseink, szakképzéseink vannak. Annyit kell 
megjegyeznem, hogy természetesen az egyetemmé válásnak voltak, ha úgy tetszik, 
törvényi szakmai kritériumai. Ezek a számok azt mutatják, hogy a Nyíregyházi 
Egyetem mint alkalmazott tudományok egyeteme hogyan és miképpen tud megfelelni 
eme törvényi előírásoknak. 

A következő dián azt láthatjuk, hogy melyek azok a képzési területek, amelyek 
jellemzőek intézményünkre. Nagyon bőséges a paletta, de természetesen nagyon sok 
minden hiányzik róla, hiszen orvosképzéssel vagy jogászképzéssel soha nem 
foglalkozott egyetlen nyíregyházi felsőoktatási intézmény sem. A jogelőd intézmények 
történetét áttekintve mindig azt tapasztalhatjuk, hogy a nyíregyházi felsőoktatás 
elsősorban a helyi társadalmi és gazdasági igényeknek próbált megfelelni az elmúlt 
több mint száz évben, és a képzési területeink, ez a paletta pontosan mutatja, hogy 
melyek azok a területek, amelyekre itt és ma Nyíregyházán, illetve a térségben 
szükség van.  

A jövőképünk mint alkalmazott tudományok egyeteme: specifikus oktatási és 
kutatási profillal rendelkező intézmény szeretnénk lenni, amely a társadalmi 
mobilitás és a gazdasági innováció regionális központja. Képzési, kutatási, társadalmi 
feladatait az észak-alföldi régióban látja el, együttműködésben szakmai alapon a régió 
nagy tudományegyetemével, a Debreceni Egyetemmel, de elsősorban a Nyíregyházán 
élők és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében élők szolgálatában. Alapvető 
küldetésünk az egyetemi szintű képzés, a tudományos kutatás és a tudáshasznosítás. 
Ez az a három fő csomópont, amely mentén az intézményi fejlesztési tervünk - 
amelyre utaltam - megfogalmazódott. 

Alapfeladataink az állam által elvárt feladatok teljesítése. Itt alapvetően a 
térség gazdasági-társadalmi igényeihez igazodó képzésekről és képzésfejlesztésekről 
van szó. Közvetlen célunk az, hogy a térség szakemberigényét minden tekintetben 
kielégítsük, hogy segítsük az itt lévő kis- és középvállalkozások innovációs 
kapacitásának fejlesztését, bővítését, illetve elősegítsük a társadalmi innovációt is.  

Itt felírtam egy közvetett célt is, amellyel számot kell vetnünk: egyfajta 
bázisszerepet is játszik a Nyíregyházi Egyetem csakúgy, mint bármely magyarországi 
vidéki nagyvárosban egy felsőoktatási intézmény, hiszen a mi szerepünk - azon túl, 
hogy oktatunk és kutatunk - az is, hogy hozzájáruljunk eme város, eme megye 
lakosságmegtartó erejéhez és a lakosság vonzásához is. Ahogy a polgármester úr is 
említette, Nyíregyháza jövőjét az oktatás határozza meg, a Nyíregyházi Egyetem 
szeretne ehhez minél nagyobb mértékben hozzájárulni, hogy az itt élő fiatalok itt 
találják meg a számításukat akár a tanulás tekintetében, akár a munkában.  

Képzési profil. Két fő profilunk van, a teljes vertikumú pedagógusképzés, 
illetve a mérnökképzés. A pedagógusképzés alatt érthetjük az alapfokú oktatást, a 
csecsemő- és kisgyermeknevelőtől megkezdve a tanító-, illetve a tanárképzést, a 
mérnökképzésen belül pedig műszaki, illetve agrárterületen képzünk mérnököket, 
illetve jelentős még az informatikai-, illetve a gazdaságiszakember-képzés.  

Kutatási profilunkat alapvetően az alkalmazott kutatások szabják meg, itt az 
informatikai, a műszaki, a pedagógusképzési, természet- és társadalomtudományi 
területeket említhetem. 

Melyek az erősségeink nagyon röviden? Alapvetően a gyakorlatorientált 
képzés. Egy alkalmazott tudományok egyetemétől alapvetően ezt várják el 
Magyarországon és világszerte is, hogy olyan képzéseket tudjunk nyújtani, kínálni, 
amelyekkel a hallgatóink a munkájuk során rögtön tudnak élni, közvetlenül tudják 
hasznosítani. Ugyanez igaz az alkalmazott kutatásokra is, amelyek alapvetően 
gyakorlatorientált, iparközeli fejlesztések, szolgáltató jellegűek. 
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Ha röviden említettem az erősségeinket, akkor a gyengeségeinkről is szót kell 
ejteni. Gyönyörű campusunk van, de azt figyelhettük meg az elmúlt években, hogy 
2008 és 2015 között egy jelentős hallgatói létszámcsökkenés következett be, ennek az 
okait már régóta tudjuk: megemelkedtek a bejutási küszöbök, a ponthatár, az emelt 
szintű érettségi. A megyében hál’ istennek sok fiatal van, viszont a fizetőképes 
kereslet korántsem olyan erős, mint Magyarország más térségeiben. Tehát például az 
önköltséges képzésekre beiratkozók aránya jelentősen visszaesett, és az egyik fő 
képzési profilunk, a pedagógusképzés, ezen belül is a tanárképzés terén az elmúlt tíz 
évben legalább két, kollégáim szerint három paradigmaváltás történt, és ez azért 
komoly zavart okozott az orientációban. 

Mindennek a következményét egy kifejezésben tüntettem föl: rossz 
kapacitáskihasználtság. Annak idején ez a gyönyörű campus körülbelül 8 ezer 
hallgatóra lett tervezve, most koránt sincs annyi hallgatónk. Meg kell említenem 
kritikusan, hogy komoly gondjaink vannak e téren. Most azt látjuk, hogy körülbelül 
60 százalékán állunk annak a kapacitásnak, amelyet teljesíthetnénk. Az oktatói-
hallgatói arány 17-18 hallgató/oktató. Ez nem annyira rossz, ha átlagban nézzünk, a 
képzés szerkezetében azért vannak ellentmondások, aránytalanságok. 

Milyen beavatkozások történtek 2013-ban eme gyengeségekre válaszul? 
Alapvetően történt egy koncepcionális állami beavatkozás, a képzési szerkezet és a 
belső szervezeti struktúra alapvetően megváltozott, egy nagyon jelentős képzési 
profiltisztítás indult el 2013-ban, több mint 12 alapszakunk került szüneteltetésre 
azzal a céllal, hogy akkor az egyik fő feladatunk legyen az osztatlan tanárképzés, és 
áramoltassuk át erre a területre a hallgatókat. Mindeközben természetesen jelentős 
munkavállalói létszámcsökkenés is történt, 2008 és 2015 között az oktatóink száma 
mintegy 38 százalékkal csökkent, most 218-220 körüli az oktatói létszám. Mi lett 
ennek a hatása? Őszintén szólva siralmas hallgatói létszámok voltak tavaly és 
tavalyelőtt. Igazából majd szeptemberben fogjuk meglátni konkrétan, hogy hogyan is 
alakulnak a hallgatói számaink. Most az elsőhelyes jelentkezések alapján azt látjuk, 
hogy mintha egy trendváltás történt volna, mintha annak a koncepcionális 
beavatkozásnak, ami 2013-ban történt, most kezdene beérni a hatása. Azt látjuk, hogy 
átlagban van egy 16 százalékos növekedés az elsőhelyes jelentkezéseket tekintve, és 
ezen belül gyakorlatilag minden területen észlelünk növekedést a 
pedagógusképzésben és minden más formában is.  

A duális képzést írtam még ide. Ez egy új képzési forma, én úgy látom, nagyon-
nagyon fontos az itt lévő kis- és középvállalkozások számára, hiszen azt a fajta 
szakemberhiányt, amivel - hogy mondjam? - idézőjelben rendelkezik ez a város és ez 
a megye, ez a duális képzési forma megpróbálja enyhíteni, és ebben mi maximálisan 
partnerek vagyunk.  

Most a számokat elemezve úgy látjuk, hogy talán visszajutunk a 2013-as 
szintre, ami még korántsem olyan jó, de az eddigi negatív trend megtörni látszik, és a 
cél egyértelműen az, hogy ha ez növekedés - márpedig annak látszik -, akkor azt a 
növekedést igyekezzünk megőrizni és fenntartani.  

Milyen képzési feladataink vannak? Röviden erre már utaltam: a térség 
igényeihez igazodó pedagógusképzés. Itt milyen veszélyeket látunk? Azt látjuk, hogy a 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében élő pedagógusok korfája igen rossz, elöregedés 
tapasztalható. Az iskolaigazgatókkal beszélve azt tapasztaljuk, hogy nagyon félnek a 
képesítés nélküli tanároktól, tehát szakemberhiány jelentkezik, illetve a felsőoktatási 
intézmények feladata - most is, de a jövőben még inkább - a pedagógus-továbbképzés, 
e tekintetben is vannak még hiányosságok és vannak feladataink. Gyakorlatilag ma a 
Nyíregyházi Egyetem a tanárképzést tekintve minden területet lefed, amire a 
közismereti tárgyak tekintetében szükség van. 
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Milyen válaszokat adtunk arra a felmérésre, amit tavaly év végén, ez év elején 
megtettünk? A kérdés az volt a tankerületek felé, hogy milyen szakemberekre van 
szükség, a csecsemő- és kisgyermeknevelő képzés fel fog futni a közeljövőben, 
óvodapedagógus-képzést kívánunk indítani. Első helyen szerepelt a gyógypedagógus-
képzés. Itt el kell mondanom, hogy ezt önerőből nem tudjuk megoldani, nincs kellő 
számú szakemberünk, ehhez nagyon sokba kerülne ennek a területnek a fejlesztése, 
de hogy eleget tegyünk az itt élők elvárásainak, az ELTE Bárczi Gusztáv 
Gyógypedagógiai Karával kívánunk megállapodni, hogy induljon jövő januártól 
gyógypedagógus-képzés Nyíregyházán.  

Képzési feladataink: a térség igényeihez igazodó mérnökképzés, alapvetően a 
műszaki, agrárinformatikai területen. Az előbb utaltam már a duális képzési formára. 
Az elmúlt évben négy területen indult be ez a képzési forma. Arról van szó, hogy az 
intézményben folyik az elméleti oktatás, és a külső vállalati partnereinknél pedig a 
gyakorlati oktatás. Én nagyon-nagyon remélem, hogy ez az igen jónak tűnő 
konstrukció beváltja a hozzá fűzött reményeket. Szeretnénk ezt is továbbfejleszteni. A 
következő lépés a mérnökinformatikus képzésünk beindítása, duális képzési 
formában is, illetve hosszan beszélhetnénk nyilván a terveinkről, de természetesen az 
idegen nyelvű képzések tartós megindítása is ezek között szerepel, és itt például az 
informatikai, mérnökinformatikai területen látunk lehetőséget arra, hogy ezt idegen 
nyelven, angolul is indítani tudjuk, hiszen ezzel tudjuk vonzóvá tenni a Nyíregyházi 
Egyetemet a külföldi hallgatók számára is, akik lehetnek erasmusos hallgatók is, de 
lehetnek akár Kárpátaljáról átjövő hallgatók is. 2016-ban is terveink szerint ezek az 
együttműködések valósulnak meg.  

A táncművészeti képzés kihelyezett tagozaton - ez azt a fajta művészeti profilt, 
amely az ének-zene és a vizuális kultúra mellett már megvan, tovább fogja erősíteni. 
A polgármester úr is utalt rá, hogy nagyon komoly hagyományai vannak a városban a 
néptáncnak, a néptánckultúrának. Ez óriási könnyebbség az itt élő nagyon sok 
tehetséges fiatalnak, hogy itt, helyben kapják meg ezt a fajta képzést. A 
gyógypedagógia fontosságáról beszéltem. A Debreceni Egyetem Egészségügyi Karával 
kívánunk együttműködni oktatási, kutatási kérdésekben.  

Én nagyon nagy reményeket fűzök a Legóval történő együttműködésünkhöz, 
amely képzésre és kutatás-fejlesztésre fog kiterjedni. Figyelünk a kárpátaljai területre, 
Beregszászon van kihelyezett képzésünk. A polgármester úr is utalt rá, hogy milyen 
testvérvárosi kapcsolataink vannak, tehát itt akkor még Munkácsot említeném.  

Most fogunk először oktatási-kutatási megállapodást kötni az eperjesi 
egyetemmel is. Ezzel is azt szeretnénk elérni, hogy nőjön az oktatói és a hallgatói 
mobilitás, és azok a már meglévő gyümölcsöző kapcsolatok, amelyek a két város 
között vagy a városok között megvannak, az oktatás területén is erősödjenek. 

Kutatási feladataink: itt csak arra hívnám fel a figyelmet, hogy amikor az 
intézményfejlesztési tervünket megalkottuk, akkor utaltam rá, hogy figyelembe vettük 
azt a fajta államtitkársági stratégiát, amely 2030-ig határozza meg a magyar 
felsőoktatás jövőjét, és amely egyfajta egységes szerkezetben kínál munkát, feladatot 
a hazai felsőoktatási intézményeknek. Azt is láttuk, hogy milyen lehetséges 
mintázatokat követhet egy olyan vidéki felsőoktatási intézmény alkalmazott 
tudományok egyetemeként, mint a nyíregyházi, és itt azt láttuk alapvetően német 
minták alapján, hogy érdemes kijelölni kutatási súlypontokat egy intézménynek. Mi a 
Felső-Tisza-vidék élő rendszerének fenntartható fejlesztését, tehát mintegy integrált 
multidiszciplináris humánökológiai kutatási területet jelöltük meg. Mi mást is 
kutathatna a Nyíregyházán lévő alkalmazott tudományok egyeteme, ha nem azt a 
vidéket, azt a területet, ahol van? És ez a Felső-Tisza-vidék földrajzi értelemben nem 
ismer határokat. Tehát ez nem csak a szabolcs-szatmár-beregi térségre vonatkozik. 
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Például alkalmazott kutatások, kutatás-fejlesztések, nem sorolom, az alapvető fő 
területek itt láthatóak mind a biológia, mind az informatika, mind az élelmiszer-
kutatás területén.  

Kutatási feladataink között ott vannak a kutatási szolgáltatások, a kutatás-
fejlesztési innováció, azon dolgok, amelyekből bevételekre tehetünk szert. E 
tekintetben nagyon jó kondíciókkal rendelkezik az egyetem, viszont az a fajta 
kapacitás kihasználatlansága, amelyre az előbb az ingatlannal kapcsolatban 
konkrétan utaltam, itt is érvényesül. Tehát én úgy látom, hogy sokkal jobb 
lehetőségeink vannak annál, mint amit eddig kihasznált az intézmény. Azon 
dolgozunk a jövőben, azon kívánunk dolgozni a jövőben, hogy ez az egyetem megállja 
a helyét, sikeres legyen, hozzájáruljon Nyíregyháza jövőjéhez, sikeréhez. Nem lesz 
egyszerű munka, azt gondolom, de én a magam részéről elszánt vagyok abban, hogy 
mindent megtegyek, amit tudok ennek érdekében. Köszönöm szépen a figyelmüket. 
(Taps.) 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen a rektor úrnak. Kérdezem, hogy a kancellár úr ki 

kívánja-e egészíteni a rektor urat. (Jelzésre:) Megadom a szót Kvancz József kancellár 
úrnak. Parancsoljon! 

Dr. Kvancz József tájékoztatója 

DR. KVANCZ JÓZSEF, a Nyíregyházi Egyetem kancellárja (Előadását 
számítógépes prezentáció kíséri.): Köszönöm szépen. Elnök Asszony! Polgármester 
Úr! Tisztelt Bizottság! Az előttem szóló színvonalas előadásokat követően egy rossz, 
zord világba csábítanám a jelenlévőket, a számok világába; egy kancellártól számokat 
kell hogy kapjanak, és számokon keresztül szeretném nagyon röviden, pár slide 
erejéig bemutatni, hogyan áll a Nyíregyházi Egyetem, és milyen volt a Nyíregyházi 
Főiskola.  

Az előttem szóló rektor úr már megemlítette azt, hogy a magyar 
felsőoktatásban a hallgatói létszám apad. Ez a Nyíregyházi Egyetem, a nyíregyházi 
főiskola hallgatói létszámának a trendjét mutatja be. Azért választottuk a 2006. évet 
bázisévnek, hiszen akkor volt a csúcsév: 426 ezren tanultak a magyar felsőoktatásban; 
ma ez a szám 296 ezer környékén található. Jelenleg a Nyíregyházi Egyetemen, 
főiskolán - hiszen még az előző félévben főiskola voltunk - megközelítőleg 3600 
hallgató tanul.  

A következő ábrán, ha ezt összetételében vizsgálnánk, mi korábban karokban 
gondolkodtunk, karokban dolgoztunk, a karok létszámának alakulását nézzük. Talán 
az egyik legérdekesebb, amelyik elég meredek, a piros szín, ez a gazdasági és a 
társadalomtudományi képzési terület, valaha az egyik zászlóshajója volt az 
intézményünknek, ez közel 6000 hallgatót jelentett az akkori 13 000-13 400-as 
hallgatói létszámból, és az jelenleg körülbelül 700-800 hallgatói létszámra 
zsugorodott, csökkent le.  

A tanárképzés az, amely - lila színnel - nemhogy csökkent, hanem növekedett, 
majd jelenleg is egy stagnáló ágon található, és végül, de nem utolsósorban a második 
nagy terület, amely még a közgazdász, a társadalomtudományi területen csökkenést 
mutatott be, a bölcsészet és a természettudományi képzések.  

Térjünk rá a finanszírozásra, amely, azt gondolom, az egyik legfontosabb 
kérdés minden intézmény életében. Mi már nagyon várjuk a 2017-es költségvetést, 
amikor is a felsőoktatásban reményeink szerint egy nagyobb forrás fog megjelenni.  

Az elmúlt időszakban, 2009 és 2016 közötti támogatási szintet mutatjuk be 
különböző jogcímenként. Ebből az ábrából talán két adatot szeretnék kiemelni: az 
egyik a citromsárga adat, adatsor, ezen találhatóak meg az úgynevezett képzési 
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támogatások, amelyeken az intézmények megkapták a juttatásokat. Ez a 2009. évhez 
képest megközelítőleg 58-60 százalékos mérséklődéscsökkenést mutat.  

Az elmúlt közel 8 évben a győzelmet, ha mondhatjuk azt, a támogatásaink 
között a legnagyobb növekedést a köznevelési feladatok és a speciális programok 
látják el. Korábban két gyakorlóiskolánk volt, jelenleg egy található meg, és az állam 
az elmúlt időszakban nemhogy csökkentette, hanem növelte ide a juttatásokat. A 
speciális programokban pedig azon állami feladatokat kívánják elismerni, mint a 
határon túli képzés, a kis szakok támogatása, idegen nyelvi, lektori képzés, és 
folytathatnánk tovább, az arborétum, a tanműhelyek, amelyeket nem a képzési 
támogatási szinten mutatjuk be.  

Igen, bajban voltunk, és ebből a bajból, remélem, ki is tudunk lábalni, azon 
vagyunk a rektor úrral, illetve a Nyíregyházi Egyetem kollégáival.  

Ez az FSA egy elhíresült dolog, valamikor 2013-ban jött létre, Felsőoktatási 
Struktúraátalakítási Alap. 2013-ban a második legtöbb forrást a Nyíregyházi Főiskola 
kapta, akkor 1,1 milliárd forintot, majd 2014-ben 1 milliárd 850 milliót, és ahogy 
látható, 2015-16-ban már alig kaptunk, hiszen talán rendbe jött a gazdaságunk - ezt 
egy kicsit óvatosabban mondom - vagy a gazdasági helyzetünk. Magyarul mondva: az 
elmúlt három évben több mint 3,1 milliárd forintot kaptunk fejezeti jogcímen a 
Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alapból, erről már rektor úr szólt, ennek egyik lába 
az volt, hogy a kari struktúra felszámolása és a képzések szüneteltetése, illetve 
átvezetése az osztatlan képzésbe.  

Hányan vagyunk? Hányan voltunk? És mennyien is dolgoztak korábban a 
főiskolánkon, jelenleg az egyetemünkön? A csúcsidőszakban 802-en dolgoztak, ez a 
létszám 760-ra, majd 680-ra csökkent, és a múlt év szeptember 1-jével a 
gyakorlóiskolánk elkerülésével egy jelentős, közel 100 fős létszámcsökkenés állt be. 
Jelenleg attól függően, hogy állományi vagy statisztikai létszámot nézünk, a 
Nyíregyházi Egyetemen 579-580 fő dolgozik. 

A bérekről. Igen, a bérek. Talán az egyik legkritikusabb és az egyik legjobban 
vitatott kérdés, hogy hogyan és miként alakultak. Ezen a rendszeres személyi 
juttatásokat mutatjuk be 2010 és 2015 között. El kell mondanom, hogy érdemi 
bérnövekedés utoljára 2006-2007-ben volt a magyar felsőoktatásban. Összességében 
a bértömegünket szinten tudtuk tartani, a létszámok csökkenésével csökkent, majd 
2015-től indul meg - a következő ábrán már jobban fogjuk látni - a bérek növekedése.  

Igen, az utóbbi slide-on - és ez az utolsó slide, én nem kívántam hosszasan 
beszélni - látható, hogy az egy főre jutó bérköltség az intézményünkben hogyan 
alakult. Ha ezt az ábrát megnézzük és megvizsgáljuk, azt kell látnunk, hogy az utolsó, 
azaz a 2015. évben egyfajta növekedés tapasztalható a fajlagos bérköltségben. 
Ilyenkor feltehetjük azt a kérdést, hogy miért, honnan van ez, mire vezethető vissza. A 
gyakorlóiskolákban a pedagógus-életpályamodell bevezetése egy nagyon jelentős 
bérnövekedést idézett elő - az előbb említettem, hogy két gyakorlóiskolánk volt -, 
ennek eredménye az lett, hogy átlagosan körülbelül 80 ezer forinttal nőtt a 
köznevelésben dolgozók bére az egyetem két gyakorlóiskolájában. 2016 még nincs 
fent, 2016-ban egységesen 15 százalékos béremelés indult meg az oktatói résznél, 
illetve a kancellári hatáskörbe tartozó dolgozóknál is a 150 ezer forintra történő 
bérkiegészítés is egy bérnövekedést idézett elő.  

Én azzal hadd zárjam a gondolataimat, hogy összesen 178-an vannak a 
kancellári hatáskörben, és amikor megnéztük ezt a 150 ezer forintos kötelező 
bérminimumra történő kiegészítést, a 179 főből 128-nak kellett kiegészíteni, mert 
nem érték el a 150 ezer forintot. Ez egy óriási arány volt. Amikor felvetődött, hogy 
meglépjük vagy nem, akkor szerintem ez nem is volt vita se a rektornak, se a 
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szenátusnak, se a kancellárnak, meg kellett tenni, mert épp ez a réteg volt az, amely 
igazán rászorult.  

Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak, és remélem, hogy a számokkal 
is közelebb tudtam hozni önökhöz a Nyíregyházi Egyetemet. Köszönöm szépen. 
(Taps.) 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen kancellár úrnak is a számokat, illetve az előadását. 

Megkérem Kósa Árpád urat, a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, 
hogy mutassa be nekünk a város sportéletét. Parancsoljon! 

Kósa Árpád tájékoztatója 

KÓSA ÁRPÁD, a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. ügyvezetője 
(Előadását számítógépes prezentáció kíséri.): Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt 
Bizottság! Kedves Jelenlévők! Köszönöm szépen a lehetőséget, nyilván nagy 
megtiszteltetés Nyíregyháza sportéletéről önök előtt beszélni, viszont röviden teszem, 
olyan 7-8 perces időkeretbe próbálom besűríteni. 

Amikor azt vizsgáljuk, hogy milyen is Nyíregyháza sportélete, ma már 
elmondhatjuk, hogy Nyíregyháza egy sportos város, és ezt próbálom bizonyítani a 
következő 7-8 percben a következő 7-8 slide-on.  

Fontos megnézni, hogy mi az örökség, honnan indultunk valamikor hat évvel 
korábban. Volt egy nagyon töredezett klubrendszer - ez szerintem Magyarország 
nagyon sok hasonló méretű városában elmondható -, ami azt jelenti, hogy akár egy 
sportágon belül is több klub volt, amely üzemeltette, ez nálunk a kosárlabda esetében 
volt igaz, négy klubban szerveződött a felnőtt, illetve az utánpótlás kosárlabdázás, de 
ha egyáltalán az utánpótlástól az élsportig nézzük, akkor nagyon sok klub volt, és 
általában ezek a klubok jelentős finanszírozási problémákkal is küzdöttek. 

Romokban hevert az infrastruktúra. Egy példát mondok - ez most aktuális -: 
ha önök majd esetleg arra járnak, akkor látják, hogy a stadionban egy nagy méretű 
műfüves pálya - futballpályáról van szó - megújul, de akkor, amikor ezt a munkát 
elkezdtük, ez volt az egyetlen ilyen futballpálya Nyíregyházán. Most már épült egy 
akadémiai centrum kint az örökösföldi városrészen, és ott is vannak füves, illetve van 
műfüves pálya, és lám éppen ezekben a napokban ezeket is megújítjuk. Amiről szólt 
egy mondatban a polgármester úr, valóban az iskolai tornatermek is nem csupán az 
oktatásra, de a sportra is kifejezetten rossz állapotban voltak, nagyon sok esetben 
használhatatlanok voltak nemcsak az állapotuk miatt, hanem mert nem voltak 
akkreditálva, és nagyon sok gonddal küzdöttek, ezeknek a felújítása is egyébként már 
folyamatban van.  

Ha a szabadidősport-szervezést nézzük, akkor az, lényegében azt lehet 
mondani, hogy ötletszerű volt. Voltak rendezvények, de nem voltak folyamatok, nem 
volt tapasztalható semmilyen kontinuitás, és nem volt kapcsolat - ahogy én 
érzékeltem - a város, illetve a városban megtelepedett nagyvállalkozások között. Azóta 
ez is már nagyban megváltozott.  

Amikor azt írom, szétesett utánpótlás-nevelés volt Nyíregyházán: nagyjából 13-
14 sportágban hozzávetőleg 900 gyerek sportolt utánpótlás szinten, szervezett keretek 
között. Ennél több volt a gyerek, de nem voltak szervezettek a keretek, például 
sportolói igazolásokkal, igazolványokkal nem rendelkeztek. És amikor azt írom, hogy 
hiénák a csapatok körül - itt most az élcsapatokra gondolok -: vélhetően nem 
nyíregyházi specialitás az, hogy az élcsapatok környékén voltak olyan, akár 
vállalkozók, akár nevezzük így, hogy szakemberek, akik nem annyira a sportért, mint 
inkább a sportból szerettek volna élni, és ezt megsínylették ezek a csapatok is. 
Valamikor 2011-ben már egy világos kép mutatkozott arról, hogy Nyíregyháza 
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élcsapatai - élcsapatok alatt azokat értem, amelyek egyrészt látvány-csapatsportágak, 
másrészt pedig megfelelő tradíciójuk van a városban - elsősorban finanszírozási, 
másodsorban pedig szakmai problémákkal küzdöttek, nem egy közülük egyébként 
megszűnt, vagy pedig a megszűnés szélére került. 

Ez volt az örökség, és ezt követően alkotta meg a város az új sportkoncepcióját. 
Ez a sportkoncepció - ha nagyon röviden akarom összefoglalni - arról szólt és arról 
szól, hogy Nyíregyházán a lehető legtöbbeket vonjanak be a sportba, a sportolásba 
különböző mozgásformák területén, ezek mögé pedig a város teremtse meg a 
megfelelő infrastruktúrát.  

Éppen ezért első körben az utánpótlás- és a szabadidősport felé fordult a város. 
Az utánpótlás területén az ovifocipályáktól a tornatermek felújításán keresztül 
egészen a szabadidős kondiparkig, a futókörig kint Sóstón olyan lehetőségeket 
biztosított a város, amelyeket követően ma már elmondható - és szerintem, illetve 
nemcsak szerintem, mert ismerjük a versenytársat, ez nagyon magas szám -, hogy 
Nyíregyházán szervezett körülmények között több mint ötezer ember sportol, ebből 
ma már több mint háromezren a kispályás labdarúgás keretén belül. De olyan nagy 
cégekkel sikerült a városnak megállapodni - az Eissmann-nal, más tekintetben a 
Hübnerrel -, amelyek maguk is a város segítségével és a sportcentrum segítségével 
szerveznek szabadidősport-rendezvényeket, ezek elsősorban futórendezvények, de 
vannak kerékpáros rendezvények is, és ezek a tagok, akik ott elkezdtek sportolni, 
elsősorban a sportcentrum kötelékein belül klubbá szerveződtek, és ma már 
rendszeresen az egyébként nyitott városi stadionban - azt gondolom, ez is kuriózum - 
szinte napi rendszerességgel végzik ezt a fajta testmozgást. 

Amikor azt írom, hogy tiszta viszonyok az élsportban, akkor arra gondolok, 
hogy nagyon sok kritika éri manapság is a magyar sportéletet azért, mert úgy érzik, és 
úgy gondolják sokan, hogy adott források, mondjuk, irányított módon kerülnek 
klubokhoz, különböző sportágakhoz. Nyíregyházán, azt lehet mondani, hogy teljesen 
egészséges - én hadd használjam ezt a szót - a sport finanszírozása, ami az élsportot 
illeti. Ez úgy történik Nyíregyházán, hogy az önkormányzat biztosít az élcsapatok 
számára egy alaptámogatást, ez az alaptámogatás egyébként, ha csak ebből 
finanszírozzák ezeket a klubokat, akkor a nyíregyházi, általában nagyon magas 
szinten lévő… Miért mondom ezt? Mert nagyon sok bajnoki címünk van 
utánpótlásban, és nagyon sok válogatottunk; majd erről még egy mondatban szólok. 
Tehát ilyen keretek között ez a finanszírozás, ha csak ebből működnének ezek a 
csapatok, akkor akár NB I. B-s, másodosztályú élsportra lenne alkalmas csak ez a 
finanszírozás, és azt mondja a város, hogy ehhez a városi finanszírozáshoz keressen és 
találjon az adott élcsapat megfelelő támogatót, tehát piaci bevételt. Természetesen az 
élsportban egy nem elégséges, de szükséges feltétel a megfelelő forrás, és ha ez a 
forrás, ez a piaci forrás rendelkezésre áll, akkor lehet komoly, első osztályú klubot, 
klubokat üzemeltetni. Nyíregyházán ebben a pillanatban az élsportot tekintve két 
élcsapatnak van meg a piaci támogatása a városi támogatás mellett, ez a felnőtt férfi 
labdarúgás, illetve a női röplabda. Miért is a női röplabda? Vélhetően azért, mert a 
tradíciói a városban olyanok, ötszörös magyar bajnok és hatszoros kupagyőztes, 
illetve van több, most már vélhetően négy másodosztályú élcsapatunk.  

Az utánpótlásképzés újjászervezése azt jelenti, hogy ma csak a Nyíregyházi 
Sportcentrumban igazolt versenyzőként - megnéztem éppen a tegnapi adatot - 1632 
sportolónk van, és a többi klubbal egybevéve - ezek azért kisebb klubok - 2000 fölött 
van már az igazolt utánpótláskorú versenyzők száma Nyíregyházán.  

A taorendszer és a jövő felépítése: Nyíregyháza egyrészt zöldmezős 
beruházásokat hajtott végre a taós programokból, próbálta a város és próbálja a város 
nem felélni ezt a támogatást, hanem olyan beruházásokat végrehajtani, amelyek az 
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élsportnak, az utánpótlássportnak, de a legtöbb esetben a szabadidősportolók 
számára is használhatóak majd a későbbiekben. Csak néhány példa erre: a 
futballakadémiát már említettem az örökös Fradi-városrészen, a tornatermeknek a 
felújítása, szabadidős-kondicionáló parkok jöttek létre, és nemsokára, néhány nap, 
talán egy hét múlva befejezésre kerül a városi sportcsarnoknak, a Buszacsának az 
újjáteremtése. Ez egy régi sportcsarnok volt, és már nagyon komoly problémák 
voltak, akár a szellőzéssel, fűteni igazából nem lehetett, és ennek a felújítása egy taós 
keretből indult, és azt követően pedig állami, kormányzati támogatással újult-újul 
meg, a megnyitója június 3-án lesz, úgyhogy valóban most már csak napok kérdése. 
Egy európai szintű sportcsarnokot ad át a város június 3-án, nemcsak a városnak, 
hanem az ország sportéletének is; egyébként egy Európa-ligával, egy nemzetközi 
tornával indul 3-án, 4-én és 5-én, ez jelenti majd a megnyitását.  

A városi sportklubnak - én ezt írtam a következő pontban - a megalkotása azt 
jelenti, hogy amit említettem, nagyon szétaprózódott volt a klubrendszer 
Nyíregyházán, így a források is, bár eljutottak a különböző sportágakhoz, azonban 
ezeknek a felhasználása nehezen volt követhető, és utána az eredmények, illetve a 
forrásfelhasználás nehezen volt összekapcsolható. Ennek okán létrejött a Nyíregyházi 
Sportcentrum, a valamikori nyíregyházi vagy Nyírsulinak az alapján, és ide 
integráltuk egyrészt a felnőtt kluboknak egy részét, az üzemeltetését, a teljes 
utánpótlást, vagy szinte a teljes utánpótlást, és ha a Buszacsát nézzük, a 
sportcsarnokot, akkor pedig az infrastruktúra üzemeltetését is.  

Az igazolt versenyzők számában, ahogy említettem, egy nagyon komoly 
változás történt, nagyjából megduplázódott az utánpótlás szintjén, a szabadidő-
sportolók száma pedig nagyjából háromszorosa, mint korábban, és ez folyamatosan 
növekedést mutat. Tehát Nyíregyházán kimutatható, hogy amit befektetett a város 
infrastruktúrában a sport területén, az meghozta a hozadékát a másik oldalon, tehát 
folyamatosan szervezett keretek között nőtt a sportolóknak a száma.  

És ha már a Buszacsát, a sportcsarnokot említettem, én ezt a címet adtam neki, 
hogy az új dimenzió, hiszen Nyíregyháza városa ezt követően olyan országos és 
nemzetközi sporteseményeket hívhat a városba, amelyekre korábban nem volt 
lehetőség, pont azért, mert nem volt hozzá megfelelő sportcsarnokunk, és meg is 
kezdtük ezeknek a szervezését. Bízunk abban, hogy a következőkben valóban rangos, 
akár úgynevezett final four eseményeket is ide tudunk csábítani, ha 
teremsportágakról beszélünk.  

És amikor azt írom, hogy európai szint, ez azt jelenti, amit a megnyitó is mutat, 
hogy már rögtön a kezdetkor európai szintű versenyt tudunk Nyíregyházára hozni, de 
nem fogunk megállni; az a célunk, hogy ezt folytassuk, és minden évben legalább egy 
európai és legalább egy, de inkább több országos rangú sporteseményt hozzunk a 
városba.  

Szerencsére az elmúlt években a sportdiplomácia területén is előreléptünk - azt 
gondolom, ez is fontos. A polgármester úr ma már a Magyar Röplabda Szövetségnek 
az elnöke; a hagyományai a városnak, amit már említettem, a sportszeretete a 
városnak ebben mindenképpen megmutatkoznak. Nagyon híres kosárlabdázónk, 
talán sokaknak mond a neve még valamit, Sitku Ernő elnökségi tagja lett a magyar 
kosárlabda-szövetségnek. Nagyon szoros kapcsolatot ápolunk a Nemzeti Kézilabda 
Akadémiával, és ez nagyon élő kapcsolat egyébként, a gyerekek áramoltatása most 
már több mint egy éve folyamatos a nemzeti akadémiára és onnan vissza. Illetve még 
egy siker: aki hallott esetleg róla, a Magyar Labdarúgó Szövetség egy belga céggel, a 
Double Pass-szal világította át a magyar labdarúgó-akadémiákat, és a nyíregyházi 
akadémia nagyon rangos helyre került, bár azt tudjuk, hogy mindenképpen benn 



23 

vagyunk a nyolc legjobban szervezett futballakadémia között, és bízunk benne, hogy 
ez a jövőben megmutatkozik majd a kinevelt játékosokban is.  

És nagyon gyorsan a jövőkép: milyen érdekes, hogy csak felsorolásra van idő, 
miközben ekkora beruházásokat hajt végre a város a következőkben. Taós pályázatból 
szeretne a város új uszodát építeni, nagyon nagy a kihasználtsága egyébként a 
városban, több program is indult, iskolai, óvodai úszóprogramok, de a lakosság is, 
persze ez elsősorban szezonális, a sóstói uszodákat, illetve az Arany iskolának az 
uszodáját nagyon komoly kihasználtsággal működteti. Szeretnénk jégcsarnokot is 
építeni a városban; bízunk abban, hogy ahogy korábban, ahogy eddig is, a lakosság 
télen nagy számban használja majd ki ezt a létesítményt.  

Ami talán az élre kívánkozott volna: egy atlétikai centrum épül Nyíregyházán, 
kinn az NYVSC-sporttelepen. Azt érdemes tudni, hogy Nyíregyháza egy atlétikai 
fellegvár, az elmúlt hétvégén nyertük meg az országos bajnokság keleti csapatbajnoki 
döntőjét, Nyíregyháza első lett, és bízunk benne, hogy az országos bajnokságon is így 
lesz, így lehet ez. Nyíregyháza ad olimpikont egyébként atlétikában, és 16 válogatott 
versenyzővel rendelkezünk jelen pillanatban, úgyhogy az atlétikai centrum 
kifejezetten jó helyen épül meg, azt gondolom, itt, Nyíregyházán. És abban is bízunk, 
hogy ez egy európai színvonalú edzőközpont lesz majd a mi városunkban.  

Ugyancsak a későbbiekben felújításra kerül a városi stadion, említettem, hogy 
ez egy nyitott stadion. Ha az ember a világban, Európában, de Magyarországon is 
szeretne egy stadionban sportolni, arra nem nagyon van lehetőség, azt mondják, hogy 
menjetek az erdőbe, menj más futópályára, és a stadionba ne gyere. Nyíregyházán 
más a helyzet, Nyíregyházán be lehet jönni a stadionba, a külső futópályát, a 
kondiparkot, most már a strandröplabadapályát lehet használni, és még van a 
tekézési lehetőség, és különböző szabadidő-sportolási lehetőség rendelkezésre áll a 
nyíregyháziak számára. És amire mi nagyon büszkék vagyunk, már az atlétikát 
említettem, hogy azért számos olimpikonnal, bajnokkal rendelkezik a város, és úgy 
tűnik most, hogy azon az alapon, amelyen dolgozunk, ennyi sportolót és ennyi 
szabadidő-sportolót tekintve - visszakanyarodva az elejéhez - Nyíregyházáról ma már 
tényleg, valóban elmondható, hogy egy sportos város, megfelelő infrastruktúrával és 
megfelelő szervezettséggel. Köszönöm, hogy meghallgattak. (Taps.) 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen Kósa Árpád úrnak is az előadást. Ezzel az első 

napirendi pontot lezárom.  
Mindegyik előadónknak köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltak.  

A Női Méltóságért Albizottság megbízatása időtartamának 
meghosszabbítása a 2014-2018-as országgyűlési ciklus végéig 

A második napirendi pontunk a Női Méltóságért Albizottság megbízatása 
időtartamának meghosszabbítása a 2014-2018-as országgyűlési ciklus végéig. Itt 
Dunai Mónika képviselő asszony, az albizottság elnöke jelezte, hogy hozzá kíván 
szólni ehhez a napirendi ponthoz. Parancsoljon! 

Hozzászólások 

DUNAI MÓNIKA (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Asszony! 
Tisztelt Bizottság! Mielőtt a napirendi ponthoz néhány gondolatot fűznék, én a 
magam részéről is szeretném megköszönni a vendéglátóink vendégszeretetét és 
tartalmas előadásait, amelyek során a mi ügykörünkbe tartozó témákból, oktatásból, 
kutatásból, a város sportéletéről, művelődéséről, színházáról igen gazdag képet 
kaptunk.  



24 

Én azt gondolom, hogy ez, amit itt láttunk, és amit egyébként alkalmunk nyílik 
távolról meg átutazóban megszemlélni saját magunknak is, valóban azt mutatja, hogy 
Nyíregyházán nagyon jó kezekben van a kultúra, az oktatás, a felsőoktatás kérdése, és 
ámulatos a sportteljesítménye is a városnak - ehhez külön szeretnék gratulálni.  

Elsősorban szeretném megköszönni Vinnai Győző képviselőtársunk, bizottsági 
tagtársunk azon kezdeményezését, hogy ma itt kihelyezett ülésen vegyünk részt, és azt 
is, hogy ezt a mai napot megszervezték Petneházy Attila képviselőtársammal.  

Ami a mostani második napirendi pontot illeti, azért kezdeményeztük többen a 
Női Méltóságért Albizottság mandátumának meghosszabbítását, mert az elmúlt szűk 
egy év azt mutatta, hogy ez a kérdés olyan kérdés és olyan téma, amellyel nem lehet 
eleget foglalkozni.  

Az elmúlt hónapokban foglalkoztunk már a nők helyével a családban, 
foglalkoztunk a családpolitikai intézkedésekkel, foglalkoztatunk az egyedülálló nők 
helyzetével, foglalkoztunk a gyermeküket egyedül nevelő édesanyák helyzetével, az 
idős nők biztonságával és általában a nők biztonságával. Foglalkoztatunk a női és férfi 
foglalkoztatással, a bérkülönbségekkel, amelyről szerencsére meg tudtuk állapítani, 
hogy nagyon nagy előrelépés történt, és az OECD-országok közül a legkisebb a 
különbség a magyarországi női és férfi bérkülönbségekben. Foglalkoztunk a nők 
médiában betöltött szerepével, illetve azzal, hogy főleg a reklámok milyen igaz vagy 
hamis női sztereotípiát közvetítenek a nézők felé, ha kell, ha nem. Ez csak néhány 
példa volt azon témák közül, amelyeket végigjártunk, nagyon sok minden van, amivel 
még szeretnénk foglalkozni. 

Szeretném megköszönni mindazoknak a segítségét, akik az elmúlt szűk egy 
évben az albizottság munkájában részt vettek, külön öröm volt az, hogy négy férfi és 
négy nő tagja van, tehát nemcsak nők foglalkoztak a nők helyzetével, hanem a férfiak 
ugyanúgy fontosnak találták. Bízom abban, hogy a meghosszabbított mandátummal a 
ciklus végéig is számíthatunk képviselőtársaink ez irányú tevékenységére.  

Szeretném megköszönni azoknak a segítségét, akik szakértőként a bizottság 
mellett tevékenykedtek és elláttak bennünket mindenféle hasznos információval, 
azon minisztereknek, államtitkároknak, főosztályvezetőknek és civileknek az aktív 
közreműködését, akik velünk tartottak ebben a szűk egy évben.  

A köszönet után még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy számítunk a 
munkájukra a következő években is. Köszönöm szépen, elnök asszony. 

 
ELNÖK: Köszönjük. Kíván-e még valaki ehhez hozzászólni? (Jelzésre:) Vinnai 

Győző képviselő úr, tessék! 
 
DR. VINNAI GYŐZŐ (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. A Női 

Méltóságért Albizottság tagjaként én is hasznosnak ítélem meg az elmúlt egy évet, és 
csak egyetlenegy olyan dolgot szeretnék kiemelni, ami az én fejemben sem volt benne: 
az egyik legutóbbi ülésen a nők foglalkoztatásának alakulása, hogy az elmúlt években 
milyen pozitív változás következett be. Azt gondolom, hogy azon az ülésen láthattuk 
azt, hogy ma Magyarországon egy nőnek, aki gyereket nevel, aki a családban szerepet 
vállal, pluszenergiákat kell fordítani arra, hogy a munkaerőpiacon is megjelenjen, és 
azok az intézkedések, amelyeket a kormány tett ennek érdekében - most nem 
sorolnám fel -, javították a foglalkoztatási arányt. Én magam is megdöbbentem, hogy 
több százalékponttal nőtt ez.  

Nekünk itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében és itt Nyíregyházán is egy fontos 
dolog, hogy be tudjanak kapcsolódni, és akár távmunkáról, részmunkáról vagy teljes 
foglalkoztatásról beszélünk, ez egy fontos kérdés annál is inkább, mert akkor itt 
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maradnak ebben a városban, ebben a térségben, mert a lakosság vagy a 
népességmegtartó szerep nő.  

Talán még egy dolog. A „Biztos kezdet” gyermekházakról is volt egy ülés, volt 
egy előadó. Ez a „Biztos kezdet” gyermekház azt jelenti, hogy ha hároméves korig 
egyedül neveli egy anya a gyerekét, vannak ezek a 7-8 fős „Biztos kezdet” 
gyermekházak, amelyek a gyereket a későbbi életére készítik fel - a polgármester úr 
beszélt óvodáról, iskoláról, amely esélyt teremt ahhoz, hogy sikeres felnőtt legyen 
valaki, aki megszerzi azokat a kompetenciákat, tudást -, és ebben a periódusban, már 
csecsemőkortól hároméves korig segítik, hogy ne legyen később korai iskolaelhagyó 
vagy szakképzetlen munkaerő, ami sajnos előfordul nemcsak ebben a térségben, 
hanem az egész országban.  

Talán a jövőben szó eshet - mert magam is aláírtam a kezdeményezést - a nők 
szerepéről, mondjuk, nők a tudományos életben - hogy kapcsolódjak a mai témához -, 
vagy nők a közéletben, nők az önkormányzati világban, tehát hogy nekik milyen 
esélyeik vannak, milyen esélyegyenlőség valósul meg. A bizottságban esélyegyenlőség 
van, mert négy nő és négy férfi a tagja a 8 fős albizottságnak, és szeretném én is 
javasolni, hogy hosszabbítsuk meg a ciklus végéig ennek az albizottságnak a 
működését. Köszönöm szépen.  

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

elnök asszony. Nem udvariassági okokból elsősorban, hanem attól a benyomástól 
hajtva, amit kaptunk ma délelőtt Nyíregyházán, kértem szót, bár az idő már kicsit 
elszaladt. Teljes szívemmel csatlakozom Dunai Mónika szavaihoz, amelyeket csak 
azért nem ismételek meg, mert kevés az idő. Köszönöm mindannyiuknak a tartalmas 
beszámolót. 

Jól emlékszem rá, hogy a férjem valamikor itt, Nyíregyházán katonáskodott - 
nagyon régen volt, ez életkoromból fakad -, és akárhányszor hazajött szabadságra, 
úgy számolt be Nyíregyházáról, mint egy eléggé depressziós helyről. Ehhez képest, 
amit most itt tapasztalni lehet, meg néhány évvel ezelőtt is jártam már itt, óriási 
fejlődésről szól. És volt szerencsém néhány évtizeddel, nem olyan sokkal ezelőtt 
először hivatalból itt járni, amikor még Margócsi Jocó bácsi volt a főiskola rektora - 
ha jól emlékszem, a fiát is ismertem, egyébként kiváló ember volt, nagyon jókat 
beszélgettünk, vitatkoztunk itt -, akkor virágzott a főiskola. Azt hiszem, tényleg a 
főiskola volt az, amely túl az emberi akaraton, az összefogáson meg külső segítségen, 
a városnak ezt az óriási fejlődését elősegítette.  

Nem szeretnék anélkül elmenni, hogy néhány gondolattal ne reflektáljak az 
elhangzottakra, bár erre nem kaptunk elnök asszonytól külön felszólítást, de 
bocsássák meg nekem, hogy ezt azért még megteszem. 

Főleg a felsőoktatás területén láttuk a grafikonokon is a létszámok görbéjét és 
remélhetőleg a válságból való kilábalást. Én azt javasolom, hogy nagyon mélyen, még 
mélyebben talán érdemes lenne elemezni a hallgatói létszámcsökkenés okait. Nem 
biztos, hogy ezeknek csak külső okai vannak. Bocsásson meg, rektor úr, egy apró kis 
ellentmondást észrevettem. A hallgatói létszámcsökkenés okai között a tanárképzés 
paradigmaváltását is megemlítette, ugyanakkor egy másik grafikonon láttuk, hogy 
pont a pedagógusképzés létszáma nagyon emelkedett. Inkább az ipari és a 
társadalomtudományi létszámok csökkentek, ha jól figyeltem a kancellár úr 
grafikonjait és az előadását. Mert az, hogy erre a főiskolára szükség van, az magától 
értetődik, és komoly segítséget kapott, ahogy hallottuk, forintokban is. Hat évvel 
ezelőtt, amikor egy rövid ideig a felsőoktatással foglalkoztam, olyan emlékeket őrzök 
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ebből az időből, hogy a megszűnés és a meg nem szűnés határmezsgyéjén táncolt 
mind financiális okokból a nagy PPP-tartozás miatt, valamint a létszámcsökkenés 
okán, mindez összefüggött. Nagy öröm számomra, hogy ez a felfelé emelkedés 
megindult. Ehhez nagyon sok segítséget fogunk nyújtani, azt hiszem, amennyiben 
erre szükség van, és sok sikert kívánunk. 

Annak is nagyon örültem, hogy épp a felsőoktatás kapcsán hallottam azt a 
gondolatot, amit már nagyon vártam - Nyíregyháza mégiscsak itt van a mai trianoni 
országhatár szélén -, a beregszászi és érsekújvári főiskolával való kapcsolat itt 
megemlítődött. Gondolom és remélem, hogy ez a sport, a kultúra és egyéb területen is 
megjelenik. Ennek a magyarságon belüli kapcsolatnak az erősítését is a továbbiakban 
javasolom, kérem, és ehhez minden támogatást meg fogunk adni. 

Végül még egy személyes emléket hadd idézzek föl! Többször volt szerencsém a 
Cantemus Kórust hallani. Ez egy olyan gyöngyszeme a környéknek meg 
Nyíregyházának is, hogy ne röstelljenek ennek nagy propagandát adni. Most a 
komolyzene iránt a közvélemény figyelme nagyon megerősödött a Virtuózok kapcsán. 
A kórus nem ebbe a műfajba tartozik, de törjék egy kicsit a fejüket, hogy hogyan 
lehetne a város akár második szimbólumává tenni Krúdy Gyula mellett, amely 
kötődésről természetesen tudtam, de nagyon jó, hogy posztumusz díszpolgárrá 
választották, hiszen egy olyan védjegye a magyar irodalomnak, amely úgy sugárzik 
ezekben a szép terekben, parkokban és ebben a fejlődő városban. Hazamenet majd 
megmondom a férjemnek, hogy már nem depressziós város Nyíregyháza, és 
nyugodtan idejöhet még egyszer. Köszönöm a türelmüket.  

 
ELNÖK: Köszönjük. Kíván-e még valaki hozzászólni? (Jelzésre:) Pósán alelnök 

úr, tessék! 
 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Én 

azért kértem csak szót, mert félig-meddig magamat is nyíregyházinak érzem, hiszen 
itt jártam iskolába. Ebből következően, azt hiszem, talán nem túlzás, ha elmondom, 
hogy amikor ötévente érettségi találkozóra visszajövök, akkor nem nagyon ismerek a 
városra. Úgyhogy őszintén gratulálok mindenkinek! 

Én nem szeretném most tovább szaporítani azokat a mondatokat, amelyek 
alapvetően a köszönetéi, és egyértelműen az elhangzottakkal kapcsolatosak. Én 
szeretnék néhány javaslatot tenni, ha szabad, és elsősorban a felsőoktatás 
vonatkozásában.  

Ha jól értettem a rektor urat, akkor van egy viszonylag nagy és kihasználatlan 
infrastruktúrája az egyetemnek. Ez nyilván összefügg azért azzal, hogy a korábbi PPP-
s konstrukcióban épült egy olyan volumenű kollégiumi kapacitás, ami, valljuk be 
őszintén, a mai helyzetből kiindulva túlméretezett. Tehát ha jól értem, akkor van egy 
nagyszámú, üres, kihasználatlan, igénybe vehető szoba.  

A másik oldalon van egy együttműködési hajlam, készség vagy tartalom is már 
az egészségügyi karral, ami a Debreceni Egyetem Egészségügyi Kara, de azért még egy 
harmadik láb kellene, ezt a hármat összefűzni, a Debreceni Egyetemnek meg van egy 
komoly orvosképzése. Az orvosképzés továbbfejlesztésének a legfőbb akadálya ma 
szerte az országban alapvetően a gyakorlókapacitások szűkössége. Ez azt jelenti, hogy 
a klinika nyilvánvalóan véges, ellenben az itteni megyei kórház egy komoly, nagy 
tudású, szakmailag jelentős bázis, és azok a hallgatók, akiket - tehát nyilván ez 
többoldalú együttműködést igényel - szeretne az egyetem valahol gyakoroltatni, 
ugyanakkor ezekben az üresen álló kollégiumi kapacitásokban el is lehetne helyezni a 
gyakorlati időtartamra, érdemes lenne ezen a vonalon, ha szabad javasolnom, az 
együttműködéseket keresni. Nyilván ez nem szimplán csak a két egyetemnek az 
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együttműködését jelenti, mert többtényezős a dolog, de talán abba az irányba el lehet 
menni, hogy az értékeinket és az erősségeinket próbáljuk összerakni.  

Amit szeretnék még megkérdezni: ha jól értettem, akkor a gyakorlóiskolának 
az egyik része már kikerült az egyetem fennhatósága alól, de még mindig van 
gyakorlóiskola, ugye? És ha jól láttam a prezentációt, ez most jogilag egy összevont 
általános és középiskolai képzést is folytató iskola. Ezzel az összevonással, szervezeti 
átalakítással a kritériumoknak meg tud-e felelni az iskola, ami a gyakorlóiskolákra 
vonatkozó törvényi kritérium? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Még Szabó Szabolcs képviselő úr jelentkezett, hátha lesz kérdése 

esetleg, és akkor utána összevontan a rektor úrnak megadjuk a lehetőséget, hogy 
válaszoljon. Szabó Szabolcs képviselő úr, tessék! 

 
SZABÓ SZABOLCS (független): Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. 

Természetesen én is köszönöm a képviselő úrnak is meg a házigazdáknak is a 
vendéglátást, legfeljebb annyit jegyeznék meg, hogy én nem vagyok nyíregyházi, 
úgyhogy nyilván nekem ez részben újdonság volt, de még katona meg sorkatona sem 
voltam Nyíregyházán. Legfeljebb annyi jutott erről eszembe, hogy persze a Magyar 
Néphadseregben sorkatonaként valószínűleg bárhol van az ember, mindenhol 
depressziósan érezte volna magát.  

De igazából egy kérdésem lett volna Dunai Mónikához, a napirendi ponthoz 
egy picit visszatérve: az isztambuli egyezménnyel, az ahhoz való csatlakozással 
foglalkozott-e az albizottság, és amennyiben a bizottság meghosszabbítja, akkor fog-e 
foglalkozni vele, és fogja-e javasolni a bizottság, hogy szavazzon erről újra az 
Országgyűlés? Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Dunai Mónika képviselő asszony jelzi, hogy válaszol. Parancsoljon! 
 
DUNAI MÓNIKA (Fidesz): Igen, az eredeti ütemtervünkben is benne volt, 

hogy foglalkozunk ezzel a kérdéssel. Egyébként a nőket érő erőszakkal meg a Btk.-
módosításokkal kapcsolatban már érintettünk sok témát, ami akár az isztambuli 
egyezménynek az elvei mentén szerveződött. A nők elleni erőszakkal is fogunk 
foglalkozni.  

Zárójelben jegyzem meg, de ez már magánvéleményem, nem az albizottság 
véleménye, hogy a mai helyzetben némiképpen az isztambuli egyezménynek az 
alapszövege is véleményem szerint felülvizsgálatra szorulna, mindazok körében is, 
akik már ratifikálták. Itt most a migrációs helyzetre gondolok. Úgyhogy én azt 
gondolom, és ezt kezdeményezni is fogom valószínűleg a megfelelő fórumokon, hogy 
nagyon sok tekintetben idejétmúlt a történet. Tehát most még hatványozottabban 
beszélni kell erről a témáról és magáról az egyezményről is, tehát a válaszom igen.  

 
ELNÖK: Köszönjük. Van-e más képviselői hozzászólási szándék? (Nincs 

jelentkező.) Ha nincs, akkor a rektor úrnak adnánk lehetőséget, hogy a Pósán 
képviselő úr által feltett kérdésre válaszoljon. Parancsoljon! 

Dr. Onder Csaba válaszai 

DR. ONDER CSABA, a Nyíregyházi Egyetem rektora (A mikrofonja nem 
működik.): Én is megpróbálok hangosan beszélni. Nagyon szépen köszönöm a 
kérdéseket, hozzászólásokat.  

A gyakorlóiskolákkal kapcsolatban: tehát az intézménynek két 
gyakorlóintézménye volt: egy tisztán általános iskola és egy általános és középiskola, 



28 

de egyben van, tehát Eötvös József Gyakorló Általános és Középiskola. 2015. 
szeptember 1-jével az általános iskola került át a KLIK fenntartásába, és a gyakorló, 
általános és középiskola továbbra is ott maradt, tehát ugyanúgy működik. Nem 
tudom, hogy válaszoltam-e így erre a kérdésre.  

Én minden konstruktív, építő javaslatot nagyon köszönök. Itt ül a dékán úr, 
tehát ő a megmondhatója annak, hogy nagyon is gondolkozunk ezen, hogy tovább is 
lépjünk ennél, éppen annak érdekében, hogy ha Nyíregyházán van egy ilyen gyönyörű 
campus, ekkora kapacitással és ilyen drágán, akkor próbáljuk meg ezt felsőoktatási 
célokra használni első körben, ha ez lehetséges. Tehát ez ügyben gondolkozzunk, én 
ezt szeretném, mert nagyon remélem, hogy tényleg most beindul egy növekedés, de 
hosszú évek kellenek ahhoz, hogy úgymond ki tudjuk termelni azt a PPP-költséget, 
ami a rendelkezésünkre áll. Most az ígéretek szerint úgy tűnik, hogy a PPP-nket 
kiváltják jövőre, vagy annak egy részét. Én nem vagyok gazdasági szakember, de azt 
látom, hogy ha ez nem történik meg, akkor egész egyszerűen nem fogjuk tudni kinőni 
ezt a hiányt, gyakorlatilag folyamatosan bukdácsolni fogunk a következő években, 
miközben igyekszünk ellátni azt a szolgáltatást, amelyet ránk ró a magyar állam. Nem 
egyszerű a dolog.  

Hoffmann Rózsa államtitkár asszony elment. Ha Hiller István alelnök úr itt 
lenne, akkor lehet, hogy itt keletkezett volna egy vita - Pósán képviselő úr is itt van -, 
a felsőoktatás, ezen belül a tanárképzés helyzetéről. Én nagyon egyszerűen úgy látom, 
hogy a bolognai csatlakozásunk után megváltozott alapvetően a tanárképzés helyezte. 
Én azt látom az adatokból, én is gyakorló tanárként is észleltem, hogy ez tényleg 
zavart okozott a rendszerben, orientációs zavarokat is okozott, és egyértelmű 
hallgatólétszám-csökkenést is okozott.  

Amikor a második Orbán-kormány megalakulásakor azt mondták, hogy 
visszaállítják a tanárképzéseket, akkor, azt gondolom, egy nagyon jó szakmai döntést 
hoztak. Amikor paradigmaváltásokról beszélek, akkor erre utalok. Ezek viszonylag 
gyorsan követték egymást.  

Tulajdonképpen most ott állunk megint, hogy ebbe az osztatlan tanárképzésbe 
is lehet, hogy megint bele fognak nyúlni, mert van mit korrigálni. Nem tudjuk, de az 
biztos, hogy észlelhetően visszaesett a fő profilunk, a pedagógusképzés, tanárképzés 
tekintetében a hallgatói létszám. Ennek nagyon sok oka van, most csak néhány 
szignifikánst emeltem ki. Most azt látjuk, hogy elmozdulás van, azt látjuk, hogy a 
pedagógus-életpályamodell is, mintha elkezdett volna működni akár a hallgatóknál is. 
A negatívuma úgy jelentkezik az egyetemen, hogy több olyan adminisztratív 
dolgozónk van, akinek tanári végzettsége van, és elmegy tőlünk, mert magasabb 
fizetést kap tanárként. Tehát, ami jó a közoktatásnak, az nekünk ebből a szempontból 
nem jó. 

A kancellár úr megmutatta az átlagbéreket. Ha a belső szerkezetét nézzük a 
számoknak, akkor én azt tudom mondani, hogy az oktatóink kicsit - hogy mondjam? - 
morognak, mert azt látják, hogy egy középiskolai tanár akár többet is kereshet, mint 
egy egyetemei adjunktus vagy docens. De az a 15 százalékos bérfejlesztés, ami most 
januártól megtörtént, illetve várhatóan jövő év januártól és ’18. január 1-jétől 
megtörténik, ez azért valamit lefarag abból a bérhátrányból, amivel az oktatóink 
rendelkeztek, de bérfeszültség - és erre kancellár úr is utalt - azért még érzékelhető a 
rendszerben. Köszönöm szépen.  

Döntés a Női Méltóságért Albizottság mandátumának 
meghosszabbításáról 

ELNÖK: Köszönjük szépen. Ha nincs más képviselői hozzászólási szándék, 
akkor szavaznánk az albizottság mandátumának meghosszabbításáról a 2014-2018-as 



29 

ciklus végéig. Ki az, aki támogatja, hogy ez megtörténjen? Aki igen, kérem, jelezze! 
(Szavazás.) Köszönöm. Volt-e nem szavazat? (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodás? 
(Szavazás.) Két tartózkodással a bizottság meghosszabbította a Női Méltóságért 
Albizottság megbízatását.  

Az ülés berekesztése 

Ezzel a 2. napirendi pontot is lezárom. A bizottsági ülés pedig az Állatparkban, 
illetve a Lego-gyárban fog folytatódni.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 21 perc) 

 

 

Dúró Dóra  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Nánásiné Czapári Judit és Morvai Elvira 


