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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 36 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. Az előzetes napirendi 
javaslatot a képviselők írásban megkapták, ehhez senki nem terjesztett elő 
módosítást, így az előzetesen kiküldött javaslatról szavazunk. 

Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki elfogadja az előzetesen kiküldött 
napirendi javaslatot. Aki igen, kérem, jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Volt-e nem 
szavazat? (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodás? (Senki sem jelentkezik.) A bizottság 
egyhangúlag támogatta a napirendet. 

Mielőtt a napirendi pontok tárgyalására rátérnénk, engedjék meg, hogy 
köszöntsem Gaal Gergely képviselő urat, aki a bizottság új tagja, elsőként vesz részt a 
bizottsági ülésen. Köszöntjük képviselő urat, és jó munkát kívánunk önnek a 
bizottságban is. (Gaal Gergely: Köszönöm.) 

Révész Máriusz kormánybiztos tevékenységének eddigi 
tapasztalatai, jövőbeni tervei 

Az 1. napirendi pontunk: Révész Máriusz kormánybiztos tevékenységének 
eddigi tapasztalatai, jövőbeni tervei. Köszöntöm a Kulturális bizottság ülésén Révész 
Máriusz kormánybiztos urat, illetve Berencsi Miklós urat, az NFM Kerékpáros 
Koordinációs Főosztályának vezetőjét. A tevékenységének bemutatására megadom a 
szót Révész Máriusz kormánybiztos úrnak. Parancsoljon! 

Révész Máriusz tájékoztatója 

RÉVÉSZ MÁRIUSZ kormánybiztos: (Előadását számítógépes prezentáció 
kíséri.) Köszönöm a szót. Azt kérték, hogy nagyon rövid legyek, pedig egy egész 
hosszú előadással készültem, de megpróbálom összeszedni magam.  

Az a feladat, hogy a kormánybiztosi munkát - a kormánybiztosság neve: a 
kerékpározásért és aktív kikapcsolódásért felelős kormánybiztosság - röviden 
mutassam be. Igazából először arról szeretnék néhány szót szólni, hogy miért is jött 
létre ez a kormánybiztosság. Az a helyzet, hogy ha szétnézünk a magyar 
társadalomban, akkor elég gyakran látjuk ezt a képet, mindenféle adat 
rendelkezésünkre áll, időmérleg-vizsgálat, mivel töltik el az emberek, különösen a 
gyerekek az idejük nagy részét, Európa egyik legtúlsúlyosabb nemzete vagyunk, és 
ezerféle probléma van, nem mozognak annyit a gyerekek, mint szeretnénk. A 
kormány fontos célkitűzésnek tartotta, hogy ezen változtassunk, és sokkal inkább 
szeretnénk ilyen gyermekeket látni, akik a természetben, a szabadban mozognak. 
Középen az a kisfiú 6,5 éves, a fiam, és körbetekertük a Balatont, volt olyan nap, 
amikor 77 kilométer biciklizett a kis 16-os biciklijével. Az utolsó képet pedig azért 
raktam be, mert a kemencei kisvasútnál egy csillekocsin, ha közelről nézzük a képet, 
akkor látszik, hogy az összes gyereknek jókedve van.  

Talán úgy foglalhatnánk össze ennek a kormánybiztosságnak a célját, hogy 
próbáljuk elérni különösen a fiatal generációknál, hogy a virtuális élmények helyett 
valós élményeket szerezzenek lehetőleg a természetben és aktív mozgás közben.  

Amikor kineveztek engem, több helyen mosolyogtak, hogy milyen feladatom 
van, és való igaz, hogy minden terület, amiért felelős vagyok, valakihez még tartozik. 
De ezek a területek ezeknél a helyeknél mindig valahogy másodlagosak.Tehát a 
Magyar Turisztikai Ügynökség, amely azt vállalta, hogy megkétszerezi a turizmus 
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bevételeit, sokkal inkább a szállodákra, a szállodaiparra, a pénzes turistákra 
koncentrál, mint a turistaházakra; elég most az utolsó konferenciát megnézni. Vagy a 
vasúttal foglalkozók a Szerbiába, a budapesti repülőtérre vezető vasúttal foglalkoznak, 
nem a kisvasutakkal, és ez nemcsak pénz kérdése, hanem szabályozásban is tetten 
érthető. De mondjuk, a kerékpárutaknál is elmondhatom, hogy 2011-ben született 
döntés, mondjuk, a Rajka-Budapest kerékpárút megépítéséről, azóta sok minden 
épült, de mondjuk, csak a tanulmánytervekig jutottunk el. Vagy ezt mondhatjuk a 
versenysport-szabadidősport területén is, hogy a sportállamtitkárság lényegesen 
jobban koncentrál a versenysportra, mint a szabadidősportra.  

Nagyon fontos volt, hogy igazából az kiderült, hogy valójában a szervezeti 
feltételei sincsenek rendben azoknak a területeknek, amikkel én foglalkozom. Az 
egyik első intézkedés volt, amit sikerült elérni, hogy álljon fel egy kerékpározásért 
felelős főosztály a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumon belül - ezt sikerült megtenni -, 
ugyanis a kerékpározásnak semmilyen gazdája nem volt a minisztériumi 
struktúrában. Egy kiváló vezetőt találtunk, Berencsi Miklóst, aki teljesen elkötelezett 
a témában, és szakmailag is ebben a kerékpárosvilágban mindenki maximálisan 
elismeri az ő tudását.  

A másik dolog, amivel szembesültünk, hogy ezt a sok elképzelést, amit végre 
szeretnénk hajtani, azzal az öt emberrel, aki a rendelkezésre áll a 
kormánybiztosságon, nem lehet megtenni, ezért mi csak úgy tudunk dolgozni, ha a 
civil szervezetekkel együttműködünk. Úgyhogy a fenti képen látható, hogy a Magyar 
Kerékpárosklubbal írunk éppen alá egy együttműködési szerződést, alul pedig a 
Magyar Kajak-Kenu Szövetséggel, az Országos Erdészeti Egyesülettel meg a 
Maketusszal, a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetséggel állunk együtt a képen. 
Gyakorlatilag viszonylag egyszerű a feladatom: a civil szervezetekkel együtt 
kidolgozott javaslatoknak próbálok politikai támogatásokat szerezni.  

Nézzük, hogy mi történt eddig - azért megyek gyorsan, mert kevés az idő -, 
hogy milyen fejlesztések történtek! 2010 óta 27 új erdei szállást - ez turistaházat vagy 
kulcsosházat, esetleg vadászházat jelent - építettünk, és 79 erdei szálláshelyet 
újítottunk fel. Keveset beszéltünk róla, de abban a könyvben, amit kiosztottam, jól 
látszik, hogy mi minden történt 2010 óta.  

Vannak olyan turistaházak, amelyekről a kormány döntött 2013-ban, a tervek 
viszonylag lassan haladtak, de jelentem, hogy idén el fog készülni, és a következő 
évben az olyan emblematikus házak, mint a Lajos-forrás vagy a Rodostó turistaház 
felújítása talán el is fog kezdődni. Ha van kérdés ezekkel kapcsolatban, válaszolok rá. 

37 teljesen új kilátó épült 2010 óta, és 31 megújult. Bocsánat, Harsányban 
átadtunk egyet, úgyhogy ez a szám már 38, múlt héten voltam egy átadáson, ez még 
előtte készült. Elég impozánsak ezek a kilátók. Több helyen számlálót szereltek a 
kilátóba, és például a Prédikálószék kilátót több mint százezren látogatták meg az 
átadás óta, ami egy elképesztő számot jelent. Úgyhogy kimondottan kedveltek ezek a 
turisztikai célpontok. Akik járnak az erdőkbe, nemzeti parkokba, azt is látják, hogy 
hihetetlen sokat fejlődtek a látogatóközpontok, 25 teljesen új van és 18 
látogatóközpont került felújításra. Van egy-két egészen érdekes, például a bakonybéli 
Csillag, amelyik mindenkit elvarázsol, aki ott jár.  

Az erdei iskolák nagyon fontos terület. Ebből is 13 teljesen újat sikerült építeni 
és 25-öt felújítani. Azok a számok, amikről most beszélek, az erdészetek és a nemzeti 
parkok által felújított, megépített erdei szállások, kilátók, építmények. Tehát csak 
ezekről van szó és az erdei iskolákról.  

Magyarországnak külön érdekessége az országos Kékkör, gyakorlatilag teljesen 
újra van festve, és az országos Kékkör mentén is nagyon sok intézmény, szolgáltatás, 
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kilátó megépült. Kilenc teljesen új kilátó épült ezen a területen, és gyakorlatilag újra 
van festve az egész országos Kék-túra.  

A következő nagy terület, amiről beszélnék, a kerékpáros fejlesztések területe. 
A kerékpározás területén nagyon sok minden történt az elmúlt években, mégis 
alapvetően kétfelé választanám: van a városi kerékpározás meg a turisztikai 
kerékpározás. Először nézzük meg, hogy a kerékpározás célcsoportjai rendkívül 
kiszélesedtek, nemcsak Magyarországon, hanem egész Európában. Nagyon sok 
gyerek kerékpározik, de mondjuk, ha a Fertő-tó környékére elmegyünk, akkor látjuk 
azt, hogy osztrák nyugdíjasok tömegei kerékpároznak például a Fertő-tó körül az 
elektromos rásegítésű biciklijeikkel, és ez egy nagyon komoly turisztikai célcsoport is 
lett, de folyamatosan nő egyébként Európában a nagyvárosokon belül is a 
kerékpározók részaránya. Tehát miközben Budapesten a kerékpározásban körülbelül 
2-2,3 százalék vesz részt, aközben Koppenhágában ez a szám már 37 százalék és 
folyamatosan növekszik.  

A városi kerékpározás egyik nagyon fontos területe, hogy mindenütt terjednek 
ezek a közbicikli-rendszerek. Mi most azt a célt tűztük ki, hogy ezek a közbicikli-
rendszerek Magyarországon átjárhatóak legyenek, tehát ha valaki egyszer regisztrál, 
Budapesten elmegy a Nyugati-pályaudvarra, felszáll a vonatra, leszáll Debrecenben, 
akkor ugyanazzal a regisztrációval, kóddal mondjuk a debreceni közbicikli-rendszert 
is tudja használni, ne kelljen újból regisztrálni. Tehát ez nagyon fontos célkitűzésünk, 
és reménykedünk abban, hogy az újonnan induló közbicikli-rendszerek ezt az átjárást 
biztosítani fogják.  

Itt van, nagyon sokat dolgoztunk és a kezünkben van, el is hoztam, valahol itt 
van, egy KRESZ-módosító csomag. Ez most elveszett, de mindjárt meglesz. 
Gyakorlatilag tíz alkalommal összejöttünk a kerékpáros civil szervezetekkel és 
kidolgoztunk egy nagyon hosszú javaslatcsomagot. Ez valószínűleg a kormányváltás 
utáni időszakra marad. Nem vagyok benne biztos, hogy most, ebben a felfokozott 
politikai légkörben ezt érdemes behozni, és akkor az autósok, a kerékpárosok itt még 
erőteljesebben egymásnak fognak ugrani.  

Két dolgot hadd emeljek azért ki belőle! A Tour de France főszervezője jelezte, 
hogy az idei Tour de France-t arra a célra fogják használni, hogy a 1,5 méteres előzési 
oldaltávolság mellett kampányoljanak. Ez több ország KRESZ-ben szerepel. Az egyik 
nagyon fontos javaslatunk nekünk is az, hogy 1,5 méterre lehessen országúton előzni 
a biciklist, városban pedig 1 méteres előzési oldaltávolságot tartsanak. Úgyhogy 
reménykedünk abban, hogy ez a nemzetközi kampány a magyar KRESZ-
módosításnak is használni fog. Igazából itt a fő célkitűzés az, hogy a balesetek számát 
csökkentsük, illetve a különböző szereplők, a kerékpáros-autós, a kerékpáros-
gyalogos, a gyalogos-autós konfliktusok számát csökkentsük és a közlekedési kultúrát 
emeljük.  

A közlekedési kultúra emelése érdekében szeretnénk egy könyvet készíteni a 
gyerekeknek. Itt van a kolléganőm valahol, Abelovszky Zsóka, aki ezt a 
Magyarországon ma kapható könyvet és füzetecskét a férjével együtt készítette. 
(Felmutatja a kiadványokat.) Összehívtuk az összes kerékpáros civil szervezetet - ha 
van kedvük, meg lehet nézni -, mert szeretnénk, ha egy ilyen könyv elkészülne és 
minden negyedik, ötödik osztályos gyerek ezt a jövőben felmenő rendszerben mindig 
megkapná. Az az igazság, hogy Ausztriában, Németországban, Franciaországban a 
gyerekek nemcsak kapnak ilyen könyvecskét, hanem még vizsgázniuk is kell belőle. 
Érdemes belegondolni, hogy 12 éves korban a gyerekek kimehetnek a főutcára 
biciklivel, de mondjuk senki nem kérdezi meg tőlük, hogy mondjuk azt a háromszög 
alakú táblát piros szegéllyel ismerik-e vagy sem. Tehát ezen mindenképpen jó lenne 
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változtatni, úgyhogy reménykedünk abban, hogy ez a könyv az idei évben el fog 
készülni. Zsókáék keményen dolgoznak rajta. 

Ha áttérünk a turizmusra, akkor azt láttuk, hogy amikor elkezdődött a 
tevékenységünk, nagyjából így nézett ki Magyarország kerékpáros térképe. Ez azt 
jelentette, hogy Magyarországon rengeteg kerékpárút épült, de ezek az utak úgy 
épültek, hogy a polgármesterek pályáztak. Ahogy látszik, az aktív polgármestereknek 
négy-öt irányba is kimegy a településéről a kerékpárút, a kevéssé aktívaknak talán 
csak kettő. És ha nagy szerencséje volt, akkor a szomszéd polgármester is abba az 
irányba pályázott, és akkor a két kerékpárút összeért, de ez nem alkotott egy egységes 
rendszert. Ráadásul ezek az utak elsősorban hivatásforgalmi, munkába járást szolgáló 
kerékpárutak voltak.  

A cél az, hogy valahogy így nézzen ki mondjuk Magyarország kerékpáros 
turisztikai hálózata, tehát az a feladatunk, hogy a meglévő rendszereket hálózatba 
szervezzük és gyakorlatilag turisztikai szempontból is értelmezhető kerékpáros 
útvonalak jöjjenek létre. Ebből, ami pirossal van jelölve, azok a tervek. Néhány dolog, 
például a Győr-Balatonfüred útvonal, Veszprém, Zirc, Csesznek érintésével már 
megvalósult, de gyakorlatilag Fertőd-Keszthely is ki van táblázva. Ezek nem önálló 
kerékpárutak, hanem alacsony forgalmú utakon, erdészeti utakon lettek elvezetve a 
kerékpárutak. A következő évben is nagyjából 300 millió forint forrás áll 
rendelkezésre kerékpárutak kitáblázására. 

Azt lehet látni, hogy az előző uniós ciklusban is Magyarország költötte 
arányaiban a legnagyobb forrást kerékpárosfejlesztésekre, és ha megnézzük ezt a 
grafikont, ez 2014 és 2020 között is így várható, de a következő esztendőben jelentős 
hazai forrás is a kerékpárutak fejlesztésére fog fordítódni. Ezek az utak, amiket uniós 
forrásból építünk, elsősorban hivatásforgalmi, azaz munkába járást segítő 
kerékpárutak, a turisztikai kerékpárutak fejlesztése jelentős részben - mondjuk, a 
Balaton-kör éppen kivétel, de jelentős részben - hazai forrásból is fognak menni.  

Magyarországon egyébként arról is vita van, hogy a kerékpározás turizmus 
szempontjából értelmezhető-e. A Turizmus Ügynökséggel beszélgetünk erről sokat. 
Mi azt mondjuk, hogy sokkal inkább, mint ahogy ők gondolják. Az a helyzet, hogy ez 
egy európai adat, ez a 44 milliárd euró évente, amit a kerékpárosturizmus megforgat, 
azt mondják, hogy nagyobb, mint a hajózással kapcsolatos idegenforgalmi bevételek, 
mint amit a hajózás generál, pedig tudjuk, hogy óriási óceánjáró meg tengerjáró 
hajókat építenek, de mégis a kerékpárosturizmus fontosabb. 

Az előbb mutattam a térképet. Egy fontos elem a Tokaj-Nyíregyháza 
kerékpárút, tehát Nyíregyházától elkészült Tokajig. Ott még van egy kis gikszer, mert 
a tokaji hídon még nem lehet átmenni, de ez is folyamatban van, és akkor a zempléni, 
a következő évben kiépülő és kitáblázott kerékpárúttal ez összeköttetésben lesz. 
Szeretnénk - itt van Vinnai képviselő úr - Szabolcs megyében is továbbmenni a 
kerékpárutakkal. Azt mondják az ott jelenlévők, hogy nagyon nagy forgalom van ezen 
a kerékpárúton, tehát mióta megépült, öröm látni, hogy mennyi kerékpáros 
használja.  

Nagyon nagy probléma, hogy a kerékpározásról Magyarországon gyakorlatilag 
nincsenek adatok. Budapesten néhány helyen mérnek, számlálnak, ezenkívül 
számlálás történik most a Velencei-tónál néhány napja vagy hete. S nagyon örültünk, 
amikor kiderült, hogy a gátőrök a Tiszta-tónál, amikor keresztülmennek Kiskörén, 
strigulázzák a bicikliseket, és az a fantasztikus dolog történt, hogy az idei évben 30 
ezer fölé emelkedett a kerékpározók száma a Tisza-tó körül a tavalyi 20 ezerről, és azt 
mondják, hogy ez az 50 százalékos növekedés döntően annak köszönhető, hogy 
sikerült elérnünk, hogy lezárják az autósok elől a gátat, tehát most már nem lehet 
átmenő közlekedésre használni. Horgászok kimehetnek, de mivel néhány 
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kilométerenként nem tudnak továbbmenni, ezért mindenki csak addig tud menni, 
tehát egyik faluból a másikba nem tudnak a Tisza-tavi gáton menni. Ez mutatja, hogy 
ha van kerékpárosfejlesztés, akkor azt nagyon gyorsan igénybe veszik a kerékpárosok, 
50 százalék fölötti emelkedés hihetetlen nagy emelkedést jelent. 

A legfontosabb kerékpárostúraútvonal-fejlesztések: megújul a Balaton-kör, 
elkészül a Budapest-Balaton kerékpárút, a Rajka-Budapest Eurovelo 6-os kerékpárút, 
és be fog zárulni a Tisza-tó körüli kerékpárút, tehát Poroszló és Tiszafüred között, ott 
három hidat kell építeni, tehát nem egy olcsó mulatság, de látszik, hogy ha 30 ezer 
kerékpáros ott van, akkor érdemes ezt a kerékpárutat befejezni, és ez esetben 
valószínűleg ez a 30 ezres szám tovább fog növekedni. 

Nagyon fontos célkitűzésünk volt, hogy a táblarendszert is gondoljuk végig. 
Minden kulturált országban - Ausztria, Németország, Svájc - egy egységes 
táblarendszerrel vannak irányítva a biciklisek, gyalogos turisták, vízi turisták. Sikerült 
ebben az évben kiválasztani egy céget, amely megtervezte, és gyakorlatilag elkészült 
az új, egységes táblarendszer arculata, és egységes információs táblák lesznek 
kihelyezve a jövőben, nemcsak a kerékpárosoknál, hanem ez a lovas turistákra és a 
vízi turistákra is ugyanúgy vonatkozni fog. Itt a Balatonfüred-Győr közötti kerékpárút 
új tábláit láthatják, láthatjátok. 

Ahol van komoly kerékpárosélet, ott kell legyen kerékpárosverseny is, 
ugyanakkor arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy ez a Tour de Hongrie 
kerékpárosverseny elsősorban nem sportverseny, minden környező ország, ahol ilyet 
csináltak, ezt turisztikai marketing céljára használja fel. Minden környező ország 
gyakorlatilag az Eurosporton 6-7 napon keresztül közvetíti a saját nemzeti 
körversenyét, ahol az idő jelentős részében imázsfilmeket vetítenek az ország legszebb 
tájairól, amin a kerékpárverseny keresztülmegy, tehát aki egy Tour de France-
közvetítésbe bekapcsolódik, látja, hogy ott nemcsak a bicikliseket vetítik, hanem a 
környező várakat, templomokat, tájakat, ami egyébként kedvet hoz az embereknek, 
hogy menjenek oda kirándulni. Úgyhogy mi is szeretnénk elérni, hogy a 2018-as 
esztendőtől az Eurosport 6 napon keresztül közvetítse a magyar kerékpáros 
körversenyt, és közvetítse azokat az imázsfilmeket, amiket a körverseny kapcsán 
készíteni fog a Magyar Turisztikai Ügynökség, reményeink szerint. 

Bejárható Magyarország - egy ilyen beszámolót adtam. Öt jármód van benne, 
mindegyik komoly fejlesztésekben fog részesülni az elkövetkező időszakban, de mivel 
kevés az idő, azt javasolnám, hogy az a kis könyvecske, ami önöknél van, sok 
mindenről beszámol. Reménykedünk abban, hogy a különböző jármódok esetében 
jelentősen növekedni fog egyébként a szabadidejüket aktívan eltöltők száma. 

2010 óta három helyen, Cseszneken, Tatabányán és a Cuha-völgyben épültek 
via ferrata, úgynevezett vasalt utak. Nagyon kedvelt célpontok ezek, keresik a 
turisták. Én is kipróbáltam az egyiket, úgy éreztem, hogy halált megvető bátorsággal 
feljutottam a cseszneki hegy tetejére, és nagyon büszke voltam, de amikor leértünk, 
akkor három asszony és egy 4,5 éves gyerek indult el ugyanazon az útvonalon, 
úgyhogy az önértékelésünk a porba hullott. Tehát nagyjából az a helyzet, hogy ezek az 
útvonalak mindenki számára kiépíthetők úgy, hogy keresett turisztikai célpontok 
legyenek. Ez itt egyébként épp a Tatabánya feletti, a háttérben a tatabányai házak 
láthatók. Ilyen vasalt utat még körülbelül 10 helyszínen szeretnénk a következő 
három évben építeni. 

Most éppen azért rohanok, mert Mátraszentistvánban helikopterrel fogják 
felállítani az új felvonóoszlopokat a mai napon. Mátraszentistvánban és Eplényben 
sípályafejlesztéshez adtunk támogatást, a beruházás negyed részét biztosítottuk, tehát 
150 millió forintért egyébként 600-600 millió forintos beruházást hoznak létre ezen a 
két helyen. Szeretném kiemelni, hogy nemcsak sípályafejlesztésről van szó, hanem 



10 

négy évszakos felvonókról, amelyek nyáron turistákat meg akár bicikliket is fel 
tudnak szállítani a hegyre, és biciklis útvonalak is ki lesznek építve ezeken a 
nyomvonalakon, úgyhogy már az idei évben azt mondták, hogy érezhetően nőtt a 
nyári idegenforgalom, tehát minden eddigi rekordot már a nyár idején is 
megdöntöttek. Egyébként Ausztriában és Svájcban is így van, hiszen ezek a síterepek 
nyáron is nagyon fontos turisztikai célpontként működnek. Úgyhogy már most 
mindenkit hívok a decemberi átadóra Mátraszentistvánba és Eplénybe, szeretettel 
várunk mindenkit.  

A kisvasutak kormánybiztosságom médiaszempontból legfrekventáltabb 
területe. Van egy kisvasút-felújítási program, 10 milliárd forintot szánt rá a kormány. 
Annyit hadd emeljek ki ennek kapcsán, hogy számos kisvasút, mondjuk, a lillafüredi 
esetében, ha nem nyúlnánk hozzá, egy-két éven be kellene zárni balesetveszély 
kapcsán, már így is azt mondják, hogy igen neccesen működik a dolog, úgyhogy az 
utolsó pillanatban fog érkezni a támogatás. De van egy másik terület is, nevezetesen, 
hogy a kisvasutakra ugyanaz a törvényi szabályozás vonatkozott, mint a 
nagyvasutakra, ebből állt elő az a furcsa helyzet, hogy egy kisvasúti kocsit felépíteni 
olcsóbb volt, mint utána engedélyeztetni, mert az engedélyeztetés folyamata 
nagyjából ugyanaz volt, mint ha intercitykocsit kellett volna engedélyezni, úgyhogy 
gyakorlatilag ezt a törvényi szabályozást is most sikerül megváltoztatni, január 1-jétől 
elkezdik felújítani a vasúti kocsikat, mert az engedélyezés egyszerűbb lesz. Csak kis 
színesként teszem hozzá, hogy két évvel ezelőttig a sífelvonók is a vasúti törvény 
hatálya alá tartoztak, tehát ugyanúgy kellett engedélyeztetni, mint a vasutakat. Nem 
tudom, tudják-e miért. Ez is egy kötöttpályás közlekedési eszköznek minősült, 
úgyhogy a sífelvonót ugyanúgy kellett Magyarországon engedélyeztetni - ez nem vicc -
, mint egy intercity vonatot. Ezt két évvel ezelőtt, 2015-ben sikerült kiküzdeni, most 
sikerült kivenni a vasúti törvény hatálya alól a kisvasutakat is.  

2016-ban az utaslétszám 2015-höz képest 15 százalékkal emelkedett egy év 
alatt. Egy elég komoly, tekintélyes szám a 15 százalékos növekedés. Mivel úgyis 
tudom, hogy nem tudom elkerülni a Vál-völgyi kisvasút kihasználtságára vonatkozó 
kérdést, ezért a következő diában a magyar kisvasutak létszámadatait raktam fel. 
Lehet látni, hogy a gyermekvasút 327 ezer fővel toronymagasan vezet, Szilvásvárad, 
Lillafüred következik utána, de a Vál-völgyi kisvasút még az első felének a végére 
éppen beérkezik a 30 ezer főjével, és lehet látni, hogy Kemence, Debrecen, Csömödér, 
Nagybörzsöny, Balatonfenyves, Bezina-völgy, Nagycenk, Kaszó, Szob, Mesztegnyő, 
Almamellék kevesebb utasszámmal rendelkezik. Tehát nem gondolom, hogy ettől az 
ellenzéki képviselők bármi mást fognak mondani, de mégis azt gondolom, hogy a 
tisztánlátás kedvéért azért szögezzük le, hogy a 30 ezres látogatószám, utasszám 
tulajdonképpen Magyarországon a kisvasutak középmezőnyéhez elegendő. Azt csak 
zárójelben jegyzem meg, hogy valószínűleg vannak olyan vasúti szárnyvonalak, nagy 
vasúti szárnyvonalak, ahol nincs 30 ezer fő az éves forgalom, de ezt csak halkan 
zárójelben jegyeztem meg. Tehát ha valakit ez a szám esetleg érdekel a továbbiakban, 
akkor ezt az egész sort el tudjuk juttatni neki. 

Nagyon reménykedünk abban, hogy egy-két helyen sikerül a vasút-felújítási 
program területén előre is lépni, például, hogy csak egyetlen példát mondjak, a 
gemenci kisvasút végállomását szeretnénk Szekszárdhoz közelebb vinni. Az autópálya 
alatt már nem fogjuk átvinni, de mégis Szekszárdhoz jóval közelebb fog kerülni.  

Van egy-két projekt, amikről egy mondatban szeretnék szólni. Nyaralóhajózás, 
ez csatornahajózásként van számon tartva Hollandiában. A Felső-Tiszán, tehát a 
Tisza-tó fölötti részen az az elképzés, hogy ezt Magyarországon is, mint egy nagyon 
érdekes turisztikai attrakciót, be kellene vezetni. Nyáron szerettük volna kipróbálni, 
de Európában egyetlen egy hajót nem lehetett a nyári időszakban foglalni, tehát ez 
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100 százalékos kihasználtsággal működik. Azt mondják a hozzáértők, hogy ha ezt 
sikerülne Magyarországon beindítani, akkor valószínűleg itt is meglenne erre a 
lehetőség. A Felső-Tisza vidékén erre nagyon nagy szükség lenne, nagyon nagy lökést 
tudna adni az ottani idegenforgalomnak. Ez jogosítvány nélkül, tehát nagyon fontos, 
hogy jogosítvány nélkül bérelhető hajó, amiben aludni lehet. Nagyon sok feltételt meg 
kellene teremteni. 

És akkor következik az egyik kedvenc diám, a vadvízi kajak-kenu és 
raftingpálya az Alföld közepén. Amikor a Magyar Kajak-Kenu Szövetség ezt először 
mondta nekem, akkor azt hittem, hogy viccelnek, de kiderült, hogy nem. 1993 óta az 
összes vadvízi versenyt épített pályán rendezik. Ezeket az épített pályákat 4-5 méteres 
vízszintkülönbségre építik. Kiskörénél nagyjából 5 méteres vízszintkülönbség van, 
úgyhogy mutattak nekem rengeteg fényképet. A Magyar Kajak-Kenu Szövetség azt 
mondja, hogy ilyet érdemes építeni. És ami a legérdekesebb, hogy ezt nemcsak 
versenyzők használhatják, hanem ez egy turisztikai attrakció lehet, hiszen egy ilyen 
vadvízi pálya meredekségét, keménységét lehet állítani, nem úgy, hogy meredekebb 
lesz a meder, hanem az alsó részt visszaduzzasztják, és ezáltal lehet, hogy mondjuk 
reggel héttől mondjuk tizenegyig a versenyzők használják, aztán leengedik a vizet 
belőle, a Tisza-tavi fürdőzők átmennek és tulajdonképpen mint egy nyári bobpályát 
használják ezt és ez egy rendkívül színes turisztikai attrakció lesz. Majdnem biztos 
vagyok benne, hogy ha ezt sikerül felépíteni, akkor elég gyorsan fog jelentkezni az 
igény, hogy az ország több helyén is építsünk ilyet. Szlovákiában, Ausztriában, 
Szlovéniában több ilyen is van. 

Még tudnék beszélni arról, hogy a Kékesen is szeretnénk felvonót, csillagdát 
fejleszteni. Tehát sok mindenen dolgozunk, az idő kevés. Amikről most beszéltem, 
azok a feltételek megteremtését jelentik, és nagyon fontos egyébként a 
szemléletformálás is. Az egyik ilyen szemléletformálás az olimpiai ötpróba 
újraindítása. Itt ül közöttünk Szemán Róbert, aki a Nagy Sportágválasztót és az 
olimpiai ötpróbát is szervezi. (Szemán Róbert feláll és meghajol.) Hozott érmeket. 
Most egy nagy sikerű Kolonics-futást szervezett a hétvégén, október 23-án. A zuhogó 
esőben 2500-an voltak ott a dermesztő időjárás ellenére. Az olimpiai ötpróba arca 
Kiss Gergő olimpiai bajnokunk. Folyamatosan növekszik az érdeklődés. Már 
körülbelül 10 ezer környékén tart a regisztrált ötpróbázók száma, és ez is egy nagyon 
fontos szemléletformáló lépés. 

Az elnök asszony ott volt velünk az Olimpia Éjszakáján, látta, hogy ez milyen 
rendezvény volt. Ez néhány éve a mozgás éjszakájaként indult. Tavaly már nem volt, 
idén ezt sikerült újraindítani és nagyszerű rendezvények voltak. Először volt 
megrendezve az, hogy 27 sárkányhajóval körülbelül 50 ember végigevezett a Duna 
budapesti szakaszán. Fantasztikus élmény volt, nagyon sokan voltak a téren. 
Reménykedünk abban, hogy jövőre is megrendezésre kerül és még többen lesznek.  

És amire talán a legbüszkébb vagyok, a vándortáborokat szeretnénk 
újraindítani. Az elején beszéltünk arról, hogy a gyerekek az idejük nagy részét 
telefonnal, a tévé képernyője előtt töltik. Valós élményeket kell nyújtani, és a 
vándortáborok ehhez ideálisak lennének. Ezt úgy szerveztük meg, célkitűzés volt, 
hogy olcsó legyen, 20 ezer forintért lehet elmenni. A Testnevelési Egyetemmel 
közösen a tanároknak akkreditált képzést szerveztünk, azt is rendkívül olcsón. Már 
körülbelül 500 tanár vett részt a képzésben. Az őszi képzésre is nagyon gyorsan 
elfogyott a 120 meghirdetett hely, és a következő évben az a célkitűzésünk, hogy 10 
ezer gyermeket elvigyünk vándortáborozni, de a gyalogos vízi vándortábor mellé jövő 
nyáron el szeretnénk indítani a kerékpáros vándortáborokat is. Az a füzet, amit itt a 
hegyekről kiosztottam, az erdei vándortábornak az egyik segédkönyvecskéje volt. A 



12 

dizájn nem az igazi, mert egy-két nap alatt kellett összerakni ezt az erdészeteknek. 
Jövőre szebb lesz, de mégiscsak lehet látni, hogy milyen útvonalon indultunk el.  

Én kérem képviselőtársaimat, segítsenek abban, hogy a következő évben minél 
több gyerek el tudjon menni vándortáborozni. Még egyszer mondom, 20 ezer forint 
teljes ellátással, egy hét, szerintem egy rendkívül kedvező dolog. És még azt 
szeretném kiemelni, hogy azok a tanárok, akik elvégezték az akkreditált képzést és 
vándortáborozni viszik a gyerekeket, ezt követően napi 10 ezer forint juttatásban 
fognak részesülni a mi keretünkből. Úgyhogy én reménykedem abban, hogy ez egy 
sikeres dolog lesz. Látunk egy vízi vándortáboros képet. Előtte volt egy erdei 
vándortáboros kép, és igazából a via ferratás kalandom képével szeretnék búcsúzni. 
Állok rendelkezésre és válaszolok mindenkinek a kérdésére. Köszönöm szépen. 

Kérdések, vélemények 

ELNÖK: Köszönjük szépen a kormánybiztos úr tájékoztatóját. Most a 
képviselőknek van lehetősége kérdéseket feltenni. Pósán László, aztán Szabó 
Szabolcs. Tessék! 

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

kérdést szeretnék feltenni, csak szeretném megköszönni Révész Máriusznak a 
tájékoztatást.  

Engedjék meg, hogy úgy fogalmazzak, hogy igen részletes, sok mindenre 
kiterjedő volt. Olyan dolgok is előjöttek, amiket, megmondom őszintén, én magam 
álmomban sem gondoltam volna. Én azt látom, hogy ez az egész nagy csomag, mert 
ez egy nagy csomag, láthatóan jó kezekben van. További jó munkát és hasonló 
eredményeket kívánok! Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Szabó Szabolcs képviselő úr. Tessék! 
 
SZABÓ SZABOLCS (független): Köszönöm szépen a szót. Én is köszönöm a 

beszámolót. Engem biztos nem kell biztatni, hogy vigyünk gyerekeket, minden 
nyáron viszünk gyerekeket erdei táboroztatni, úgyhogy nekem ez régóta nyári 
programom. 

Egy konkrét kérdésem lenne a Téry Ödön-programmal kapcsolatban. Arra 
kérném majd, hogy esetleg egy kicsit részletezze, hogy annál az öt turistaháznál mi a 
helyzet, és azt is elmondom, hogy miért. 

Itt alapvetően kétfajta turistaházról beszélünk. Van olyan, amelyik már régóta 
nem működik, nagyon lerobbant állapotban van. Most vasárnap láttam például a 
Lajos-forrási turistaházat Szentendrén, és nyilván kicsit pragmatikusan hangzik, de 
majdhogynem azt tudom erre mondani - a bal felső sarokban látszik a Lajos-forrási 
turistaház -, hogy majdhogynem mindegy, hogy azt 2017 harmadik, negyedik, vagy 
2018 első negyedévében csinálják, annyira rossz állapotban van.  

Viszont vannak olyan turistaházak, amelyek üzemeltek folyamatosan az elmúlt 
évtizedekben, például a bal alsó sarokban a hidegkúti turistaház. Nekik az 
folyamatosan nagyon nagy bizonytalanságot okoz, az elmúlt években mindig csak ez 
volt, hogy majd, majd, majd megtörténik a felújítás, ezért nem nagyon mertek pénzt 
beletenni az üzemeltetők az ilyen típusú házakba, mert akkor lehet, hogy feleslegesen 
kidobott pénz, amit csinálnak rajta, vagy amit így beletesznek.  

Részben ennek lett a következménye, hogy idén például a hidegkúti turistaház 
üzemeltetője le is vonult, visszaadta az üzemeltetést. És hiába van egy csapat, amelyik 
mondjuk átvenné novemberből és azt mondaná, hogy csinálja, de nem meri 
megoldani, merthogy mi lesz, ha most beletesz pénzt és mondjuk márciusban meg 
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elkezdődik a felújítás. Plusz a hidegkúti turistaházat fel is törték egypár hete, úgyhogy 
még több pénzt kellene beletenni, hogy egyáltalán télen tudjon üzemelni. 

Ilyen szituációban valószínűleg kellene egy pontos válasz ezeknél, hogy mikor 
várható, mert lehet, az ilyen üzemeltetőknél még az is jobb válasz, ha azt mondjuk, 
hogy nem lesz a közeljövőben, és akkor elkezdik magánberuházásból valahogy ezt 
megoldani.  

A Rodostó turistaház kapcsán meg azért érdekelne csak, hogy mi a helyzet, 
mert azt régen a Csepel Művek üzemeltette, valamikor az ötvenes évek közepétől, az 
ottani turistaszakosztály, kicsit hasonló ott is a helyzet, bár az azért jobb állapotban 
van. Ha kapok választ, azt megköszönöm. 

 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ kormánybiztos: Ami a kérdések… 
 
ELNÖK: Bocsánat, összegyűjtjük a kérdéseket, és a végén egyben adok szót. 

Farkas Gergely következik. 
 
FARKAS GERGELY (Jobbik): Köszönöm szépen. Mindenekelőtt én is 

szeretném megköszönni a kormánybiztos úrnak a tájékoztatást, és tényleg pozitívan 
értékelem én is a nagyon előremutató kezdeményezéseket, illetve az elmúlt évek 
tevékenységét is pozitívan értékelem. Néhány rövid kérdésem lenne, próbálok rövid 
lenni, bár nagyon szívesen beszélgetnék erről a témáról, mert nagyon közel áll 
hozzám, de tényleg az idő előrehaladta miatt inkább rövid kérdéseket tennék fel.  

Írásbeli kérdés formájában is érdeklődtem a „Bringázz a munkába!” 
elnevezésű, kerékpározást elősegítő program újraindítása érdekében, hogy 
milyenfajta lépéseket tettek. Az írásbeli kérdésre adott válaszban ígéretet kaptam, 
miszerint 2018 tavaszán tervbe van véve egy ilyenfajta kampány elindítása. 
Kérdezném, hogy ezzel hogy állnak. 

A másik, szintén kerékpározással kapcsolatos kérdésem a MOL Bubi 
rendszerének kiterjesztése. Én ezt nagyon pozitív és jó lépésnek tartottam az elmúlt 
években, én magam is használója vagyok ennek a rendszernek, és szeretném 
kérdezni, hogy tervezik-e akár a Budapest külső kerületei felé való bővítést, akár 
minél több vidéki nagyvárosba való elvitelét.  

A túrázással kapcsolatban is lenne egy kérdésem. Van személyes kapcsolatom 
egy lakóhelyemen működő, ilyen jellegű egyesülettel, és az ő példájukon keresztül 
szeretném kérdezni, hogy van-e az ilyen helyi, kis egyesületeknek lehetőségük 
bármilyen pályázat benyújtására a tevékenységük támogatására. Ők ugyanis nekem 
mindig arról panaszkodnak, hogy rengeteg tervük, ötletük lenne, vinnének 
csoportokat, rászoruló gyerekeket túráztatni, elképzeléseik tömkelege van, viszont 
mindösszesen a helyi önkormányzathoz tudnak fordulni az ő elmondásuk szerint - 
nem tudom, hogy az ő tudásuk hiányos-e ilyen téren, vagy van-e országosan 
olyanfajta forrás, amire ők jogosultak lennének pályázni. Illetve szintén az ő 
példájukon keresztül kérdezném, hogy ők szoktak olyanfajta tevékenységet is végezni, 
mint a túraútvonalak ellenőrzése, és arról panaszkodtak vagy meséltek, hogy 
viszonylag kevesen rendelkeznek ilyen tudással, és nemcsak túraútvonalak 
ellenőrzése, hanem akár túracsoportok vezetése kapcsán sem túl sokan rendelkeznek 
ilyenfajta képzettséggel. Kérdezem, hogy ilyen téren tesznek-e lépéseket, ilyenfajta 
tudással való felvértezését minél több embernek, hogy tényleg ezekre a 
tevékenységekre is legyen minél több olyan ember, aki bevethető. 

Általánosságban kérdezném, hogy ez a sok, mondhatják, pozitív folyamat, ami 
elindult, ezzel kapcsolatban, ezekre az eredményekre ráépülve milyenfajta olyan 
országos kampányt terveznek, vagy van-e ilyen elképzelés, amely segítené, hogy ezek 
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az eredmények eljussanak az emberekhez, tudjanak róla, biztassuk őket az aktív 
mozgásra, a túrázásra, a kerékpározásra és minden egyébre, akár a fiatalokat külön 
megcélozva a közösségi médiumok által. Itt nagyon jó, hogy tényszerűen vannak 
előremutató jelek, de ezek az eredmények eljutnak-e a fiatalokhoz vagy a kevésbé 
fiatalokhoz, és tudjuk-e őket arra buzdítani, hogy legyenek aktívabbak. Milyen 
elképzeléseik vannak ezzel kapcsolatban? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Más képviselői hozzászólási szándék? (Nincs jelzés.) 
Nekem lennének még kérdéseim, ha más nem jelzi. Egyrészt én is nagyon 

szépen köszönöm a kormánybiztos úrnak ezt a rendkívül részletes beszámolót, 
nagyon sok információt megtudhattunk belőle. Úgy gondolom, hogy nagyon alapos 
volt. 

Én három téma köré szeretném a kérdéseimet csoportosítani, mindegyik rövid 
lesz. Az egyik: milyen mobiltelefonos applikációkkal tudják támogatni ezeket a 
tevékenységeket, ezt az információs csatornát, ami ma már nagyon hétköznapi, és 
főleg a fiatalabb korosztály számára egy talán elsődleges információforrás is. Hogyan 
tudják használni, illetve ebben milyen fejlesztések történtek? Milyen információkhoz 
tudnak így hozzájutni? 

A második kérdésem a sportnak mint szabadidős tevékenységnek a 
kérdésköréhez kapcsolódik. A Magyar Ifjúság Kutatás adataiból azt látjuk, hogy 
gyakorlatilag 2002 és 2016 között a fiatalok körében a szabadidős tevékenységek 
között a sport nem nagyon változott, 1 százalékkal nőtt úgy, hogy közben egyébként 
vissza is esett a két időpont között. E tekintetben, hogy a szabadidőben a sportot 
válasszák mint tevékenységet, nem nagyon sikerült előrelépni 2002 és 2016 között. 
Ennek miben látja az okát a kormánybiztos úr? S milyen kezdeményezések vannak a 
tekintetben, arra vonatkozóan, hogy ez megváltozzon? 

Nagyon sokat beszélt a kerékpározásról, túrázásról, de különböző 
felmérésekben azt is látjuk, hogy azok, akik sportolnak, az ő körükben a kerékpározás 
a harmadik vagy a negyedik legkedveltebb sport, az úszás és a futás is megelőzi saját 
bevallásuk alapján. Tehát arra vonatkozóan önök készülnek-e valamilyen tervekkel, 
hogy ezeket a mozgásformákat is népszerűsítsék, illetve előremozdítsák, hogy az 
úszás és a futás minél inkább elérhető legyen a sportolni vágyók számára?  

Az Olimpiai Ötpróbával kapcsolatos lenne a harmadik észrevételem. Nagyon-
nagyon jó kezdeményezésnek tartom, és én magam is regisztráltam az Olimpiai 
Ötpróbába. Két apró észrevételem van ezzel kapcsolatban. Szerintem nagyon jó lenne, 
ha nagyobb állami támogatást tudtak volna vagy tudnának kilobbizni hozzá. 
Szerintem a regisztrációs díj teljesen felesleges, sokkal szimpatikusabb lenne a 
kezdeményezés, ha ingyenesen hozzáférne bárki, pláne hogy a szórólapon nincs is 
feltüntetve, hogy ennek regisztrációs díja van. Van a szórólapon körülbelül 30 
információ, de az, hogy fizetni kell érte, nincs rajta. De ez egy apró kritika. 

A másik pedig az ösztönzőrendszer. A pontgyűjtés nagyon jó, és az is, hogy 
hosszú távon tud az ember tervezni, de szerintem nem áll arányban a befektetett 
energia, a befektetett munka, edzésmennyiség azzal, amit az ember ezért viszont tud 
kapni. Farkas Gergely képviselő úr a saját példáját mondta, én is a saját példámat 
mondom: idén versenyeken körülbelül futottam és úsztam, nem tudom, 80 
kilométert, és még egy baseballsapkára sem vagyok jó. Szerintem azért ez nem 
nagyon motiválja az embert, hogy ezzel is a sportolás felé irányuljon. Tehát szerintem, 
ha ezekben a kérdésekben nagyobb támogatást tudnának kiharcolni, illetve kilobbizni 
az Olimpiai Ötpróbához, az nagyon jó lenne. Köszönöm, én ennyit szerettem volna 
kérdezni, illetve észrevételként hozzáfűzni. 
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Van-e más képviselői hozzászólási szándék? (Nincs jelzés.) Nem látok jelzést. 
Akkor Révész Máriusznak adok szót a válaszadásra. Parancsoljon! 

Révész Máriusz válasza 

RÉVÉSZ MÁRIUSZ kormánybiztos: Köszönöm szépen. Bevallom, hogy sokkal 
nehezebb kérdésekre készültem, összenéztük az összes újságcikket, hogy mi jöhet 
szóba, de ehhez képest tényleg köszönöm a kérdéseket.  

Téry Ödön turistaház-felújítási program: szerintem válasszuk azt a megoldást, 
hogy őszintén beszélünk egymással! 2013-ban döntött a Téry Ödön turistaház-
fejlesztési program keretéről a kormány, öt turistaházat nevezett meg. 2016-ban, 
amikor kormánybiztosnak kineveztek, egyik sem állt sehogy, annyira nem, hogy a 
tervek sem készültek el. A költségvetésben volt egymilliárd forint, és ez a 
bizonytalanság, amit képviselő úr említett, tényszerűen így volt. Meggyőződésem, ha 
nem lenne kormánybiztos, akkor az egymilliárd forint visszaszállna a következő évre. 
Tehát annyi történt, hogy ha minden igaz, akkor szerintem a jövő hónapra a 
tervezések befejeződnek, beadják engedélyezésre a terveket, és a következő évben 
megkezdődhet a kivitelezés három turistaház esetében, a Lajos-forrást kivéve a másik 
három esetében. A Lajos-forrás egy kicsit bonyolultabb, ott egyelőre vitában vagyunk, 
mert a tervező első körben tervezett 70 szálláshelyet, kiderült, hogy a forrás nem bír 
el annyi szálláshelyet, úgyhogy ott még további egyeztetések vannak, de Lajos-forrás 
kivételével a másik három nagyjából a következő év végére vagy a 2019-es esztendő 
elejére el fog készülni, nem azért, mert nincsen rá pénz, hanem mire az engedélyezés 
keresztülmegy, mire a közbeszerzés keresztülmegy, ennek sajnos ennyi az 
időigénye.Úgyhogy képviselő úrnak ezt tudom mondani, hogy ez a négy ház - Lajos-
forrást is beleértve - várhatóan két évben el fog készülni. A Lajos-forrásnál azt a 
döntést kell meghozni, hogy a hátsó épületet lebontjuk-e és akkor a régi ikonikus 
épület marad meg, vagy pedig felvezetünk vizet, csak annak százmilliós nagyságrendű 
költsége van pluszban, hogy a vizet odavezessük. 

Tehát összességében a kérdés jogos. És akkor van még egy ötödik turistaház, a 
Vasas turistaház Galyatetőn, aminél az a javaslat, hogy kerüljön ki a Téry Ödön-
tervből, mégpedig azért, mert Galyatetőn egy másik turistaházat viszont felépítettek, 
ami nem szerepel a Téry Ödön-programban, és ez a másik turistaház is küzd bizonyos 
értelemben azzal, hogy telített legyen. Tehát még egy turistaházat Galyatetőn a már 
felújított mellé most nem látnak indokoltnak. Nem tudom, így elégedett-e, 
elfogadható-e a válasz… (Szabó Szabolcs: Ha határozottan állítja, képviselő úr, hogy 
jövőre elindul, akkor…) Kész lesznek idén a tervek, ütemezés szerint. Ha az NSK által 
leírt papírokat tartja, akkor az készen lesz, az engedélyezés jön, és az engedélyezés 
után azonnal közbeszerzés. Tehát a forrás rendelkezésre áll. Ez az, amiről beszéltem 
óvatosan, hogy az MTÜ-nek nincs a látómezejében ez a fajta dolog, mert ők azt 
vállalták a miniszterelnök úr felé, hogy megkétszerezik az idegenforgalmi bevételeket.  

A következő kérdés, amit jobbikos képviselőtársam tett fel, a BAM! Azon a 
megbeszélésen, hogy újrainduljon - mert szerettem volna újraindítani ősszel, mert 
bizonyos értelemben szerencsétlennek éreztem, hogy a kampánnyal összecsúszik, 
tehát olyan, mintha -, a Magyar Kerékpárosklub azt mondta, hogy azokat a telefonos 
applikációkat, meg azokat az informatikai fejlesztéseket, amelyek szükségesek ehhez, 
nem tudják idén őszig koordinálni, vagy nem látnak arra esélyt, hogy az összejöjjön. 
Ezért ők tették a javaslatot, hogy ez mindenképpen csak áprilisban induljon el. Azóta 
kötöttünk egy együttműködési megállapodást a Magyar Kerékpárosklubbal, tehát 
ugyanúgy mint régen, ezt velük együttműködve fogjuk végezni, vagy döntően ők 
fogják csinálni, mi a támogatást adjuk hozzá. A kerékpáros főosztállyal, ha minden 
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igaz, jövő héten vagy azt követő héten meg is fogják kötni a támogatási szerződést, 
tehát a pénz rendelkezésre áll. Úgyhogy reménykedünk, hogy ez menni fog. 

A régi applikáció felett eljárt az idő, tehát mindenképpen egy újat, egy 
korszerűbbet kell csinálni, ami sok mindenre jó lesz. Én nem tettem le arról az 
elképzelésemről, ami egyszer már elvérzett félig a kormány előtt, nevezetesen, hogy 
most adunk támogatást annak, aki autóval jár munkába, de azért a jobb országokban 
azok is támogatásban részesülnek, akik kerékpárral járnak munkába, hiszen 
egyébként fontosabb cél, hogy élhetőbb város legyen, hogy azokat is támogassuk, akik 
kerékpárral járnak munkába, mert azt szeretnénk, hogy többen járjanak kerékpárral. 
Tehát még a Fővárosi Önkormányzat is, amelyet, nem teljesen jogosan, de nem 
túlságosan kerékpáros-barátnak tartanak számon, miközben egyébként ebben a 
ciklusban meg az előzőben történt a legtöbb kerékpáros-fejlesztés Budapesten, azt a 
célt tűzte ki, hogy 2030-ra a kerékpáros-közlekedés részarányát 10 százalékra emeli a 
mostani 2,2 százalékról. Ha ezt el akarjuk érni, akkor ezért viszont komoly lépéseket 
kell tenni.  

Vannak olyan alföldi városok, ahol persze ez messze meghaladja ezt, mert 30 
százalék fölött van az alföldi városokban, de azért Budapesten egy kicsit élhetőbb 
lenne az élet, ha sikerülne előrelépni.  

A MOL Bubi. Biztos, hogy itt lesznek változások. Tehát az a helyzet, hogy aki 
járja a várost, az látja, hogy a kerékpártárolóknál már alternatív közbiciklik is 
megjelentek. Tehát ez a világon egy erőteljes tendencia máshol is. Ráadásul a 
közbicikliknél van egy nagyon érdekes változás, ami legalább ennyire fontos, mint 
amire képviselőtársam rákérdezett, hogy Európában most már a közbicikli-
rendszereket elektromos rásegítéssel készítik. És például, ha azt akarjuk, hogy Buda is 
bekapcsolódjon a közbiciklizésbe, akkor ez csak úgy fog menni, ha mondjuk 
Budapesten is elektromos rásegítésű közbicikli-rendszer lesz, amivel mondjuk nem 
gond felmenni a Normafához. Szerintem ez egy-két év, és azt kell mondjam, a 
budapesti közbicikli-rendszer nem az én asztalom, az Tarlós Istváné és a Fővárosi 
Önkormányzathoz tartozik, de a Magyar Turisztikai Ügynökségnek van olyan 
elképzelése, hogy kísérleti jelleggel Szentendrén építenének ki olyan rendszert, ami a 
budapestivel együtt tud működni és bejárható lesz, illetve a Balaton körül szeretnének 
két éven belül egy olyan közbicikli-rendszert kiépíteni, ami egyébként szintén 
átjárható lesz a budapestivel. 

A főosztályvezető úr írta ide, hogy a VEKOP-ban van erre egy külön projektre 
forrás. Mondasz róla valamit? 

Berencsi Miklós válasza 

BERENCSI MIKLÓS (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormánybiztos úr 
már említette azt, hogy ezekkel a szabadgyűjtésű rendszerekkel is, amik egyre 
terjednek a világon, kell valamilyen szinten konkurálnia a MOL Bubinak, de a MOL 
Bubi hosszú távú fejlesztési tervei megvannak a BKK-nál. Ahogy a források 
rendelkezésre állnak, szépen folyamatosan bővítik a hálózatot, a kerékpárokat is 
szépen lassan fejlesztik, gondolok itt a tömör gumi, nem tömör gumi kérdéskörre. 
Megjelennek majd a pedelecek, megjelennek olyan kerékpárok, amikkel esetleg 
gyerekeket is lehet szállítani. Tehát így próbálják felvenni a versenyt ezekkel a 
hálózatokkal.  

A következő nagy lépés lehet még az, hogy a fővárosi elektronikus 
jegyrendszerbe integrálják a MOL Bubit is, tehát akkor egy kártyával lehet majd 
ezeket használni. Én azt gondolom, hogy mindent megtesznek a BKK-nál annak 
érdekében, hogy ez egyre népszerűbb legyen. És nagyon sokszor azt hangsúlyozzák, 
hogy ez nem feltétlenül mint közlekedési eszköz tölti be a funkcióját, hanem 



17 

szemléletformáló eszköz, hogy Budapest utcáin tömegesen jelennek meg ezek a 
kerékpárok. 

 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ kormánybiztos: Intett Pósán képviselő úr, hogy megy az 

idő, és ez tényleg így van. Tehát helyi egyesületekre sajnos nincs pályázat és elég 
bonyolult is lenne, de érdemes végiggondolni. 

A túraútvonalak ellenőrzése a Magyar Természetjáró Szövetségen keresztül 
történik és velük megállapodást kötnek bizonyos helyi egyesületek. Az outdoor 
oktatás-képzés, amire a képviselő úr rákérdezett, szerintem elég erőteljesen indult el. 
A tanárok képzése mellett egyébként outdoor animátor képzés is indul a Testnevelési 
Egyetemen egy uniós projekt részeként, tehát aki ezt - borzasztó ez a két szó - az 
outdoor animátor képzést elvégzi, az egyébként egy európai szinten elfogadott papírt 
fog jelenteni.  

Az országos kampányra, egy fájó pontunkra kérdezett rá, képviselő úr. Az a 
helyzet, hogy mi minden anyagunkban beállítottuk, hogy mennyi forrás szükséges 
egyébként a reklámozására, a marketingjére, majd az a döntés született, hogy az MTÜ 
segítsen megoldani. Az együttműködés akadozik, maradjunk ennyiben, tehát 
akadozik. Tehát mi is azt gondoljuk, hogy több területen kellene erőteljesebb 
kampányt folytatni. Az ötpróbát, a vándortáborozást nem tudtuk elég erőteljesen 
hirdetni a tanárok között. Reménykedünk abban, hogy itt tudunk előre menni. 

Mobiltelefonos applikáció. Ilyen programja az MTÜ-nek van több is, de 
mondjuk az Eurovelo-útvonalaknál például az Eurovelo 13-as a vasfüggöny 
kerékpárút, ott egy nagyszerű mobiltelefonos applikációt készítettek, ami az Eurovelo 
13-ashoz letölthető. Kétségtelenül igaza van a képviselő asszonynak, hogy ezen a 
területen még sokat kellene haladni előre. 

A szabadidős tevékenységben nem sikerült előrelépni - ez kétségkívül így van a 
felmérések szerint. Én abban bízom, hogyha például itt a vándortáborozásnál sikerül 
a legfiatalabb vagy egy fiatalabb generációnak megmutatni mondjuk a 
vándortáborozás szépségeit, az egy-két éven belül hatással lehet arra, amikor ők is 
majd egyetemista meg ifjúkorban élnek. Tehát egy egyetemistát rávenni arra, hogy 
mozogjon, az szerintem sokkal nehezebb, mint 8-9 éves korban megtanítani egy 
gyermeket ennek a szépségére. Úgyhogy én bízom abban, hogy azért megyünk előre, 
tehát a túrázók száma, a kerékpározók száma azért úgy tűnik, érzésre legalábbis, mert 
adatunk nincs elég, hogy növekszik. Úgyhogy bízunk benne, hogy ha öt év múlva 
készül felmérés, akkor már jobb adatokat fogunk látni. 

Olimpiai ötpróba. Be kell valljam, hogy nagy vitát folytattunk Szemán úrral 
ennek kapcsán. Ő volt az ingyenes regisztráció mellett, én pedig ragaszkodtam ahhoz, 
hogy egy jelképes ezer forintos regisztrációs díj legyen, mégpedig azért, mert ezzel 
lehet elkerülni, hogy teljesen komolytalanul írogasson be mindenki. Az az igazság, 
hogy ebben a körben én voltam az erősebb, én döntöttem, ezért lett ezer forint a 
regisztráció. 

Az ösztönzőrendszerben igaza van képviselő asszonynak, de azért azt hadd 
mondjam el, hogy ’96-ban én egy ötpróbás melegítőt szereztem, sőt, igazából kettőt, 
ugyanilyenek, még keményebbek voltak a feltételek, mert 28 kilométert kellett futni 2 
pontért, és úgy lehetett 20 pontért melegítőhöz jutni. Tehát kétségkívül igaz, hogy a 
boltban ezt a melegítőt olcsóbban lehet megvenni, de az nem olyan melegítő. Tehát az 
a baseballsapka, amit így szerez meg a képviselő asszony, más baseballsapka lesz, 
mint amit a boltban meg lehet venni, és ez igazán csak desszertet jelent. A melegítőről 
én a feleségemnek azt mondtam, hogy ezt csak a halálom után lehet kidobni, tehát ez 
még hosszú ideig relikvia lesz a családban, tehát ez tulajdonképpen egy ürügy.  
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Az Ötpróba vezetője hozott néhány érmet a hétvégi Kolonics-futásról. A rossz 
idő miatt kevesebben jöttek el, mint ahányan neveztek. Úgyhogy, Robi, ha gondolod, 
oszd ki. Egyébként Robi nemcsak az Ötpróba szervezője, hanem közben… (Szemán 
Róbert átad a képviselőknek egy-egy érmet.)  

 
ELNÖK: Én futottam, köszönöm, úgyhogy már megvan… 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ kormánybiztos: Hú, de várjál, most akkor valamit 

elrontottunk, mert szegény Dóra futott érte, a többieknek meg ingyen adod, pedig ő 
ott ázott… (Dr. Pósán László: Mi csak körbeadjuk.) Rendben. 

Robiról még annyit hadd mondjak el, hogy időnként kenuban maratoni Eb-ket 
nyer, meg most ötszörös országos bajnok lett rövid távon, tehát egy komoly 
sportember is amellett, hogy az Ötpróbát segít szervezni.  

Röviden ennyit tudtam válaszolni, illetve még annyit ajánlok fel minden 
képviselőnek, minden frakciónak, hogy ha bármilyen kérdésük van, bármilyen 
információra a kormánybiztosságnál kíváncsiak, személyesen is állok rendelkezésre, 
adatokat is adunk, itt van munkatársnőm, Csilla is valahol, nála lehet bejelentkezni, 
és tényleg ha bármilyen kérdés vagy javaslat van, állunk rendelkezésre. Szerintem ez 
az ügy közös, pártok felett álló, hogy minél több ember számára a szabadidő kulturált 
eltöltésének a feltételeit teremtsük meg. Én azt hiszem, ez országos érdek kell hogy 
legyen. Köszönöm szépen.(Farkas Gergely távozik az ülésről.) 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen a kormánybiztos úrnak és munkatársainak, hogy 

rendelkezésünkre álltak. A munkájukhoz további jó egészséget és sok sikert kívánunk! 
Ezzel az 1. napirendi pontot lezárom.  

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 2016. évi 
tevékenységéről szóló B/14342. számú beszámoló 
(Beszámoló megvitatása a HHSZ 85. § (2) bekezdése alapján és 
lehetőség szerint a határozathozatal)  

A 2. napirendi pontunk a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
Médiatanácsának 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló, amelyet B/14342. 
számon nyújtottak be. A határozati házszabály 85. § (2) bekezdése alapján a 
beszámoló megvitatása és lehetőség szerint a határozathozatal következik. 

Köszöntöm a bizottság ülésén Karas Monika elnök asszonyt és munkatársait, 
akik a napirendi pontunk előadói lesznek. Meg is adom a szót elnök asszonynak a 
beszámoló megtartására. Parancsoljon! 

Dr. Karas Monika beszámolója 

DR. KARAS MONIKA, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság és a 
Médiatanács elnöke: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Bizottság! 
Mindenekelőtt köszönöm a lehetőséget, hogy idén is beszámolhatok a Médiatanács 
előző évi munkájáról a bizottságnak. Az a reményem, hogy az írásos beszámolóval 
együtt átfogó képet tudunk nyújtani önöknek a testület tevékenységéről. 2016 a 
Médiatanács életében az előző évekhez hasonlóan arról szólt, hogy a magyar 
médiatörvény szerint betartassuk a médiaszektorra vonatkozó jogszabályokat, és 
minden ügyben a törvény adta lehetőségek és keretek között járjon el a tanács.  

2016-ban azt tapasztaltuk, hogy ebben az évben is folytatódott az a pozitív 
tendencia, hogy a piaci szereplők egyre inkább jogkövető magatartást tanúsítanak, a 
médiakörnyezet pedig kiszámítható és biztonságos nemcsak nekik, hanem a 
médiahasználóknak is. A célunk nem változott, továbbra is az, hogy biztosítsuk 
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minden magyar állampolgár számára az infokommunikációs javakhoz való egyenlő 
hozzáférés lehetőségét, ugyanakkor pedig támogassuk és partnerként működjünk 
együtt a piaci szereplőkkel. (Törő Gábor elhagyja az üléstermet.) 

Rövid kitekintés. Ma hazánkban - és itt 2017-es adatokat közlök - 650 lineáris 
és több mint 160 lekérhető szolgáltatást lehet igénybe venni, több mint 200 rádió- és 
több mint 190 televízióadás érhető el. A regisztrált nyomtatott lapok számra 6429, 
míg az online lapoké 3463, tehát ez a kettő közel tízezer sajtóterméket jelent.  

Mindkét típus esetében, tehát a regisztrált nyomtatott lapoknál és az online 
lapoknál a szolgáltatás megindításától 60 napon belül kell bejelenteni a hatóságnak 
az indítást, ezek tehát nem engedélyhez kötött médiaszolgáltatások.  

Tekintettel arra, hogy a bizottság írásos beszámolót is kapott, én most csak pár 
olyan témakört emelnék ki és említek itt a bizottság előtt, amely különös érdeklődésre 
tarthat számot. 

A Médiatanács 2016-ban átlagos számú, közel 1500 döntést hozott, ez ugyan 
kevesebb, mint két éve, de kétszázzal több mint tavaly. Ezekből 274 döntés született 
médiafelügyeleti tárgykörben, amelyek között volt gyűlöletbeszéddel, kiskorúak 
védelmével kapcsolatos döntés, és kiegyensúlyozott tájékoztatással kapcsolatos 
médiatanácsi határozat is.  

A gyűlöletbeszéddel kapcsolatos ügyek mindig nagy érdeklődésre tartanak 
számot, nemcsak itt a Kulturális bizottságban, hanem a közvéleményt tekintve is. 
2016-ban hat ilyen ügyben járt el a tanács, és kétszer állapított meg törvénysértést. Az 
egyik ilyen eset Bayer Zsoltnak a párizsi merényletek kapcsán megjelent írása volt, 
amelyben a szerző gyilkosnak nevezte a 14 éven felüli muszlimokat, a másik 
eljárásban pedig a Hatoscsatorna műsorán megjelent, a mozgássérültekre vonatkozó, 
kirekesztő megjegyzéseket tartalmazó műsorral szemben indítottunk eljárást. 
Mindkét eljárásban törvénysértést állapítottunk meg, és bírságot szabott ki a tanács a 
lapot, illetve csatornát működtető vállalkozásra. 

Az látható tehát, hogy kevés gyűlöletbeszéddel kapcsolatos eljárást kell 
lefolytatnia a tanácsnak, ami egyértelműen azt jelenti, hogy a törvényi elvárások is 
megfelelőek, másrészt pedig annak köszönhető, hogy a médiaszolgáltatók is 
törekednek a jogkövetésre.  

Ugyanígy a törvényi előírások betartását várja el a testület a kiegyensúlyozott 
tájékoztatás tekintetében is a médiaszolgáltatóktól, bár itt hivatalból nem, csak 
bejelentésre jár el a tanács. 2016 során 27 kérelem érkezett ilyen ügyben a testülethez, 
ennek kétharmada ebben az évben is a Reális Zöldek Klub álláspontjának 
megjelenítését hiányolta, és egy esetben sem volt törvénysértő a kifogásolt tartalom. 

A gyűlöletbeszéd és a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelménye fontos 
elemei a médiafelügyeletnek, ezek azonban elsősorban a már nagykorú állampolgárok 
védelmét hivatottak ellátni. Mindemellett a testület nagy hangsúlyt helyez a 
kiskorúak védelmére is, hiszen ez az a korosztály, amely még könnyen befolyásolható, 
ezért fokozott odafigyelést igényel. Az elmúlt évben az NMHH-hoz beérkező 
állampolgári bejelentések száma elenyésző volt ebben a témában, ami részben a 
médiaszolgáltatók normákat betartó magatartásának, részben pedig a hatékony 
hatósági ellenőrzéseknek köszönhető. 

2016-ban hat bejelentés érkezett kiskorúak védelmével kapcsolatban, közülük 
három esetben állapította meg a Médiatanács a törvénysértést. A testület kiskorúak 
védelmével kapcsolatos tevékenységéhez kapcsolódik még az előzetes műsorszám-
klasszifikáció is. 2016-ban növekedett az erre vonatkozó kérelmek száma. A 
Médiatanács 43 műsorszámmal kapcsolatban hozott ilyen döntést.  

Öröm azt látnunk, hogy a médiaszolgáltatók élnek ezzel a lehetőséggel, tehát az 
előzetes klasszifikációs kérelemmel, így tehát saját maguk is egyre nagyobb 
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felelősséget vállalnak olyan tartalmakért, amelyek a kiskorú médiahasználók elé 
kerülhetnek.  

2016-ban az ellenőrzött médiaszolgáltatók komoly erőfeszítést tettek a 
hangerőugrások megszüntetésének érdekében. Ez az állandó vesszőparipánk, a 
reklámhangerősség. Kibővült a monitorozott csatornák köre is. A reklámhangerővel 
kapcsolatos folyamatos ellenőrzésnek köszönhetően a legtöbb médiaszolgáltatónál 
nullára csökkent a szabálysértések száma.  

Szintén egyre jobb számokkal büszkélkedhet évről évre a műsorszámok 
akadálymentesítésével kapcsolatos vizsgálódásunk is. 2016-ban a műsoridő 82,4 
százalékát látták el felirattal vagy jelnyelvi tolmáccsal a vizsgált médiaszolgáltatók, ez 
az eredmény pedig 5,3 százalékos növekedést jelent az előző évekhez viszonyítva. A 
segédlet 99,7 százalékban feliratot, döntő mértékben teletex-átiratot jelent. Bővült a 
programkínálat is. 2016 végére közel a teljes műsorfolyam akadálymentessé vált 
valamennyi csatornán. Így valósul meg az a kívánalom, hogy a hallássérült nézők 
korlátozás nélkül a többiekkel egyenlő lehetőséggel rendelkezzenek a televíziós 
műsorválasztás terén. 

A médiaszolgáltatók éves beszámolói alapján jó hír, hogy a benyújtott 171 
beszámoló szerint a médiumok közel kétharmada, tehát 110 nyereséges. Ez 
köszönhető részben a Mecenatúra programban nyújtott támogatásoknak is.  

Új jellegzetesség lett a piacon a tavalyi évben, hogy a Médiatanács a Duna 
Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.-t a 40 százalékot meghaladó közönségaránya miatt 
médiapiaci koncentráció korlátozására vonatkozó szabály által érintett 
médiaszolgáltatóként azonosította és a sokszínűség növelésére irányuló intézkedések 
érdekében pedig hatósági szerződést kötött vele.  

Tisztelt Bizottság! A rádiós pályáztatási tevékenységünk a felelős 
frekvenciagazdálkodás jegyében zajlott tavaly is. Az év folyamán a gördülékeny 
hasznosítás érdekében szakmailag időben előkészítettük Magyarország legértékesebb 
rádiós frekvenciája, a 2016. november 19-én lejárt országos kereskedelmi rádiós 
frekvencia új pályázati eljárását is, amelynek tényleges megindulása azonban a 
jogorvoslati eljárások miatt idénre, tehát 2017-re húzódott át. Tíz esetben zártunk le 
korábbi években indult eljárást, 12 rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 
írtunk ki pályázatot, amelyekben döntés született, és 8 olyan hasznosítási eljárást 
indítottunk el, amely esetekben a frekvencia használata idén jár le. 

Öt kis közösségi rádió hasznosítására pályázati felhívást tettünk közzé, 
amelyből háromra érkezett pályázat, amelyek eredményesek lettek. Nemcsak a 
médiaszolgáltatók, hanem a műsorkínálat tekintetében is fontos a sokszínűség, ezért 
a műsorkvóta-kötelezettségek betartatása a tavalyi évben is feladata volt a 
testületnek, ez évek óta feladatunk. A kvóták megsértése miatt 2016-ban 3 országos, 
valamint 42 helyi és körzeti audiovizuális médiaszolgáltatóval és 19 rádiós 
médiaszolgáltatóval szemben indított a hatóság eljárást. 

A kvóták azonban, ahogy említettem, nem valamiféle mumusok, amiket a 
szolgáltatóknak kényszerűségből be kell tartaniuk, hanem olyan elvárások, amelyek 
azt szolgálják, hogy sokszínű tartalom jelenjen meg a médiaszolgáltatók műsorain, és 
így a nézők, hallgatók változatos kínálatból választhassanak.  

Éppen ezért a Médiatanács nemcsak számon kéri, hanem segíti is az előírt 
arányok teljesítését a kvótafórum megrendezésével. Itt a Mecenatúra programban 
előállított támogatott-tartalom-előállítók és a médiaszolgáltatók találkozására van 
lehetőség, ami egyszerűbbé teszi a kvótakötelezettségek teljesítését és lehetőséget 
nyújt a tehetséges magyar alkotóknak arra, hogy bemutassák műveiket.  

A Médiatanács 2016-ban tovább folytatta a 2011-ben útjára indított pályázati 
rendszer működtetését, a magyar média mecenatúra programot. Ebben az évben 159 
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alkotó kapott csaknem 1 milliárd 800 millió forint támogatást a terve 
megvalósításához. Ezen a támogatáson belül készülhettek dokumentumfilmek, 
ismeretterjesztő alkotások, animációs filmek, tévéjátékok, kis játékfilmek, 
forgatókönyvek, hangjátékok és online terjesztésű alkotások is. A mecenatúra 
programunk másik pillére a tartalomszolgáltatók támogatása. 2016-ban tévé- és 
rádióműsorok, valamint műszaki fejlesztések és rezsiköltségek finanszírozására több 
mint 1 milliárd forint támogatást kapott összesen 271 médiaszolgáltató. 

Tisztelt Bizottság! Még egy jelentős, éveken átnyúló projektet jelölő 
mérföldkőre térnék ki, amely a következő évek beszámolóinak mindegyikében 
megmutatkozik majd. A nemzetközi távközlési egyesület, az ITU már 2012-ben a világ 
rádiókommunikációs konferenciáján nemcsak a 800 megahertzes frekvenciát, hanem 
a 700 megahertzes frekvenciasáv jövőbeli hasznosításáról szóló nemzetközi szintű 
egyeztetést is útjára indította. Ennek eredményeképpen az Európai Bizottság 2016 
áprilisában hozta meg a végrehajtási határozatát, a 694-790 megahertzig terjedő 
frekvenciasávnak az Unión belül vezeték nélküli szélessávú elektronikus hírközlési 
szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek számára a rugalmas 
nemzeti használat érdekében történő harmonizálásáról. Mindez így egy kicsit talán 
kínaiul hangzik. A lényeg, mindez azt jelenti, hogy a jelenleg elsődleges jelleggel 
földfelszíni digitális televíziós műsorszórás számára használt felső sávval, a 800 
megahertzes frekvenciasávval szomszédos 700-as tartomány hasznosítása is meg fog 
változni Európában. Tehát a tévés műsorszórás sávja szűkülni fog, azaz a multiplex 
adók száma várhatóan csökkenni fog hazánkban is.  

Ennek a 700 megahertzes frekvenciasávnak a műsorszórástól eltérő 
hasznosításával pedig a műsorátviteli kapacitás csökkentésének elkerülése érdekében 
technológiaváltásra, a hálózat jelentős áttervezésére és annak széles körű nemzetközi 
és belföldi egyeztetésére van szükség.  

Tájékoztatom önöket, hogy ennek nyomán, most kilépve a 2016-os beszámoló 
kereteiből, idén már széles körű társadalmi egyeztetésbe kezdtünk. Júniusban első 
alkalommal, majd idén novemberben második alkalommal találkozunk az érintett 
hírközlési és médiaszolgáltatókkal, hogy a műsorszórással összefüggő 
frekvenciakoordinációs megállapodásokat megkössük a környező országokkal 
egyeztetve az év végéig, majd 2019 végéig pedig lefolytassuk a pályázati eljárásokat. A 
nemzeti ütemterv, tehát ennek az eljárásnak a nemzeti ütemterve már olvasható a 
honlapunkon.  

Remélem, hogy a folyamat további biztató lépéseiről a jövőben hasonlóképp 
beszámolhatok az Országgyűlés Gazdasági és Kulturális bizottsága előtt. Mindezek 
alapján tehát azt mondhatom, hogy a Médiatanács működése a korábbi években 
megszokott mederben folyt, tevékenységünket 2016-ban is a jogszabályi kereteken 
belül végeztük, döntéseinket ennek szellemében hoztuk meg. Természetesen a 
testület döntéseivel szemben minden esetben van jogorvoslati lehetőség, azok bíróság 
előtt megtámadhatók, vagyis vitás esetben a végső szó mindig a bíróságé. Ezen 
lehetőséggel élnek is a médiaszolgáltatók. 

Végezetül pedig arra szeretném kérni a tisztelt bizottságot, hogy vitassa meg 
országgyűlési beszámolónkat, és támogató szavazatával döntsön annak elfogadásáról. 
Köszönöm szépen a figyelmüket. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen az elnök asszony beszámolóját. Most a 

képviselőknek van lehetőségük hozzászólni. (Jelzésre:) Vinnai Győző képviselő úr 
jelzi. Parancsoljon! 
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Kérdések, hozzászólások 

DR. VINNAI GYŐZŐ (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök asszony. Köszönjük a 
beszámolót és a szóbeli kiegészítőt elnök asszonynak. (Dr. Hiller István távozik az 
ülésről.) 

Én már tavaly is azt állapítottam meg - de most az elnöki köszöntőben meg is 
néztem ezt a mondatot -, hogy a Médiatanács, pontosabban a Médiatanács és a 
hatóság megfelelő, átgondolt és átlátható szabályozásra, pontosan végzett felügyeleti 
tevékenységre törekszik, természetesen, ahogy elnök asszony mondta, a jogszabályi 
keretek között. Tehát megállapítható, hogy alapos, adatgazdag, tényszerű a 
beszámoló, és tulajdonképpen a médiapiac szabad működésére vagy a 
kiegyensúlyozottságra való törekvésre a Médiatanács, illetve a hatóság különös 
figyelmet fordít. 

Két témakört hadd járjak körül, ami véleményem szerint nagyon fontos. Az 
egyik az a bizonyos hangerő, ami mindig előkerül a reklámoknál, és ez nagyon sok 
állampolgárt érint, mert nagyon sok ilyen vélemény eljut hozzám is, hogy egy látható 
hangerőugrás következik be. Elnök asszony is már a szóbeli kiegészítőben említette, 
hogy talán csökkentek - ha jól láttam - a nem megengedett hangerőugrások az elmúlt 
évben. Gondolom, ez az intézkedések hatására is történt. Vagy mi a véleménye arról, 
hogy minek következtében, kicsit félve mondom ki, hogy stagnált vagy picit javult a 
helyzet? Mert ez véleményem szerint nagyon sok embert érint. 

A másik, amit fontosnak tartok: a beszámoló alapján is látható volt - ha jól 
emlékszem, két számot is láttam -, 1456 sorszámozott döntés született, illetve 1461; én 
két számot is láttam a beszámolóban, de mindegy, közel 1500 ilyen döntés született, 
ahogy ez el is hangzott a szóbeli kiegészítőben. Ez azt jelenti, hogy ha a 
munkanapokat nézem, ez 6-7 döntés egy munkanapra vonatkozóan, tehát elég 
nagyszámú döntést kellett hozni ebben a tárgykörben. 

A gyűlöletbeszédekről, a kiegyensúlyozott tájékoztatásról, a kiskorúak 
védelméről volt szó. Én magam is azt gondolom, hogy ez egy fontos pontja, fontos 
eleme a munkának. Hadd kérdezzem meg - ez a második kérdésem -: hogyan 
vélekedik a bíróság a jogorvoslattal támadható döntésekről? Magyarul azt is 
kérdezhetném: milyen arányban ért egyet a hatóság döntéseivel? Tehát a bírósági 
gyakorlat a 2016. évben milyen volt? 

Mivel vidéki képviselő vagyok, egy picit, nem azt mondom, hogy 
vesszőparipám, de mindig figyelek a támogatásokra, tehát a helyi rádiók és helyi 
televíziók támogatására, mert mindig azt hallom helyben, hogy ha ezek a támogatások 
nincsenek; hiszen egy helyi rádió, mondjuk egy Nyíregyháza vagy Debrecen nagyságú 
városban lehet 2-3 helyi rádió is, van egy reklámpiac, van egy reklámbevételük, van 
egy más jellegű bevételük, tehát a szórási bevételük, és tulajdonképpen közéleti 
műsorokat, helyi magazinműsorokat általában ezekből a támogatásokból 
finanszíroznak. Meg is néztem, van egy „REZSI2016” 402 millióval, van egy 
„RADIOALLANDO2016” - ez nagyon fontos -, azt hiszem, itt néhány millió forintot 
lehet pályázni rádiónként helyi vagy körzeti rádiók hírműsorai, közérdekű szolgáltató 
vagy tematikus magazinműsorok támogatására, erre 224 millió fordított 2016-ban a 
Médiatanács. Van egy „TVALLANDO”, amely a helyi vagy körzeti televíziók 
magazinműsorait érinti, és van egy, a közösségi médiaszolgáltatók műszaki 
fejlesztéseire vonatkozó pályázat. Ez összesen 1 milliárd 51 millió forint értékű 
támogatás. Azt szeretném megkérdezni egy picit vissza is tekintve, meg előre is, most 
nem emlékszem 2015-re, de hasonló nagyságrendű lehetett, de nőtt vagy csökkent? 
És mi várható a jövőben, 2018-ban?  
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Egyébként összegezve az elmondható, hogy egy nagyon alapos, nagyon korrekt 
beszámoló, amit mindenképpen támogatásra javasolok. 

 
ELNÖK: Gaal Gergely képviselő úr jelentkezik. Tessék! 
 
GAAL GERGELY (KDNP): Köszönöm szépen a szót. Először is szeretném 

köszönteni a bizottság tagjait és munkatársait mint a Kulturális bizottság új tagja.  
Elnök asszony, én is köszönöm a beszámolót, köszönöm ezt a színvonalas és 

áttekinthető nyomtatott beszámolót és a szóbeli kiegészítéseket is. Engedje meg, hogy 
én a Magyar Média Mecenatúra programmal kapcsolatban tegyek fel kérdést. 
Elhangzott az az impozáns adat, hogy 159 alkotó művét támogatták idén. Azt 
szeretném kérdezni, hogy ezek az alkotások hol találhatók elsősorban, például 
szerepelnek-e neves fesztiválokon.  

Az ilyen alkotások nézőkhöz való eljuttatásánál gyakori, hogy nemcsak a 
jegyeladásokat és a televíziós nézettséget, hanem a fesztiválszerepléseket is számba 
veszik az ilyen alkotások sikerességének fokmérőjeként. E tekintetben a Mecenatúra 
program által támogatott alkotások hogyan állnak? Ebben szeretnék egy kicsit 
tájékozottabb lenni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Szabó Szabolcs képviselő úr, tessék! 
 
SZABÓ SZABOLCS (független): Köszönöm szépen. Nem tudom, 

határozatképesek vagyunk még? Egy ilyen technikai jellegű kérdésem van. 
 
ELNÖK: Igen. Duplán számítanak a kormánypárti képviselők. 
 
SZABÓ SZABOLCS (független): Ja, persze, a helyettesítés. 
Én is köszönöm a beszámolót. Nyilván nagy meglepetést én sem fogok okozni a 

kérdéseimmel meg rövid kis megjegyzéseimmel.  
Egyrészt: talán vagy két éve egyszer mondtam, hogy azt minden egyes 

alkalommal meg fogom jegyezni, hogy talán azt a mondatot ne írják bele a 
beszámolóba, hogy az biztosítja az önök teljes mértékű pártatlanságát, hogy itt 
kétharmados többséggel vannak a tagok kinevezve, satöbbi, miközben tudjuk, hogy 
fideszes tagok lettek kinevezve, mert ez volt az eljárás, amikor létrejött ez a rendszer. 
Ezt egy kicsit cinikusnak érzem, inkább erősen cinikusnak. Kérném, hogy legalább ezt 
az egy mondatot vegyék ki. 

A másik, hogy említette elnök asszony, hogy a megszokott mederben folyt a 
Médiatanács működése. Alá tudom támasztani, a megszokott mederben folyt, a 
megszokott módon például Mészáros Lőrinc meg Andy Vajna tudta bővítgetni a 
médiaportfólióját, amire egyébként az amerikai szóvivő is felhívta a figyelmet. 
(Kucsák László: Ügyvivő. Ideiglenes ügyvivő.) Bocsánat, ügyvivőt akartam mondani. 
Ő is ezt kifogásolta, és teljesen igaza van, és mi is ezt mondtuk, hogy bizonyos 
esetekben önök keményen vizsgálnak, teljesen joggal, bizonyos esetekben meg nem. 
Csak az összehasonlítás végett: amikor az RTL-csoport és a Central Média ügyéről 
van szó, akkor egy nagyon alapos, rendes elemzést végeztek, és megállapították, hogy 
az egy túlsúlyt okozna a piacon, és torzítaná a médiapiacot. Ilyenről szó sem volt, 
mondjuk, Mészáros Lőrinc meg Andy Vajna esetében, miközben ott is tévékről, 
rádiókról, print médiákról, online médiáról van szó. Miközben egyébként, ha 
megnézzük a napi gyakorlatot, össze kell rakni egy kupacba ezeket a megyei lapokat, 
mindegyiknek ugyanaz a címoldala meg az első oldala, meg a második, meg a 
harmadik - kapják a központból. Azoknál a rádióknál, amikkel Andy Vajna szépen 
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fölépíti a kvázi országos hálózatát, megint csak központi tartalmak vannak, alig van 
helyi tartalom, mert adják le a központból, hogy milyen tartalommal menjenek.  

De kérdeznék konkrétumokat - nemcsak véleményt mondanék -, hogy elnök 
asszony tudjon válaszolni. Először is: ezek a rádiós pályázatok engem különösen 
érdekelnek, hogy ezek milyen eljárásrend szerint működtek, mert ott van például egy 
olyan konkrét ügy, amikor a békéscsabai rádiófrekvencia esetében olyan anyag került 
be, ami formai hibás, jogvesztő határidőre nem sikerült pótolni, ott egy 
bankszámlakivonatról volt szó. Ennek ellenére mégiscsak elfogadták, hogy az Andy 
Vajda érdekeltségi körébe kerüljön. Ráadásul úgy, hogy jogvesztő határidő után 
érkezett be a módosítás, reggel 9 óra 37 perckor, ha jól emlékszem, január 24-én, 
majd ezt követően a déli ülés napirendjéről már le is vették ezt a kérdést, miközben 
akkor kellett volna kizárni a pályázót. De ennek ellenére önök elfogadták, ráadásul 
egy olyan hiánypótlással, ami megint csak szabálytalan, mert egy aznap létrehozott 
bankszámla-kivonatra vonatkozott, ami nyilvánvalóan szabálytalan.  

Hogy van az egyébként, hogy amikor ezt civil kontrollként újságírók vizsgálni 
akarják, akkor önök egyébként nagyon szűkített körben adnak például erről az ügyről 
és más rádiós ügyekről is információkat, nem adnak betekintést teljes körűen, üzleti 
titokra hivatkozva, amikor itt nem üzleti titokról van szó, hanem például a 
hiánypótlás körülményeit szerették volna az újságírók részletesen elemezni.  

De ugyanígy formai hibás volt Belénessy Csaba volt MTI-elnök pályázata is, 
amikor ő a pályázatában a 24.hu cikke szerint, tévesen a DJ FM-et említette meg, 
tehát mintha rosszra pályázott volna. Ennek ellenére mégis megkapta az adott 
frekvenciát. Miért nem probléma az a Médiatanács számára, hogy mondjuk Pécsett 
két frekvencia kerül Andy Vajna érdekeltségébe úgy, hogy egyébként az egyik pályázó 
az anyja leánykori nevét rosszul adja meg, direkt, azért, hogy nehogy kiderüljön a 
papírokból, hogy egyébként közvetlen rokon a két tulajdonos. Őket is ki kellett volna 
zárni.  

Vagy hogy van az, hogy a vidéki frekvenciáknál, amikor építik fel Andy Vajna 
hálózatát, akkor elég nagy szövegszerű átfedéssel, esetenként konkrétan szó szerinti 
átfedésekkel adnak be pályázatokat, ami értelemszerűen az összejátszás mintapéldája. 
Önök erre azt mondják, hogy nem áll jogukban vizsgálni az összejátszást. Dehogynem 
áll jogukban vizsgálni, ezt kellett volna önöknek értékelni és ki kellett volna zárni. 
Mert mindig azt tudom mondani, hogyha mondjuk az egyetemen nekem bead 
dolgozatot két diák, ugyanazzal a tartalommal fejezeteket, hogy ha összehasonlítom 
és ugyanaz a tartalom, akkor visszadobom mind a kettőt, mert összejátszottak. Ez 
szabálytalan. Önöknek is ezt kellett volna tenni. Vagy hogy van az, hogyha már ennyit 
beszéltem Andy Vajnáról, összeférhetetlen maga Andy Vajna személye meg az ő 
gazdasági érdekeltségei, hiszen nemcsak kormánybiztos, hanem munkakapcsolatban 
vannak. Akkor az összeférhetetlenséget önök ebben nem érzik?  

És ha már a Class FM-et megemlítettem, nekem aztán nem szívügyem a Class 
FM. Tudjuk, hogy az eredeti tulajdonos, azóta már volt tulajdonos, hogyan jutott a 
frekvenciához annak idején. Ebből a jó nagy botrány nem önöket érintette, az még 
egy előző eljárás volt. Ha jól tudom, most per van, mert azt mondja a Class FM 
jelenlegi tulajdonosa, hogy szerinte önöknek meg kellett volna hosszabbítani, majd a 
bíróság erre mond valamit, de még tart a bírósági eljárás, önök elindították az újabb 
pályázatot. Egyébként ki fogja azt majd kifizetni, ha mondjuk a bíróság nekik ad 
igazat? Tehát az adófizetők, önök, magánvagyonból fizetik, ennek mi lesz a sorsa? 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Más képviselői hozzászólási szándék? (Senki sem jelentkezik.) Nem 

látok jelzést.  
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Akkor én tennék fel kérdéseket a beszámolóval kapcsolatban. Én is szerettem 
volna ezzel a Mészáros Lőrinc- Andy Vajna témával foglalkozni, úgyhogy akkor ezzel 
kezdem. Nagyon úgy tűnik, hogy kettős mércét alkalmaztak, amikor például Mészáros 
Lőrinc és Andy Vajna esetében úgy gondolták, hogy az információ-sokszínűség nem 
torzul, miközben például a mondjuk nyomtatott lapok esetében a legolvasottabb 20 
nyomtatott lapból 13-at, ha jól emlékszem, ugyanaz az ember, Mészáros Lőrinc és az ő 
érdekeltségei birtokolnak, míg az RTL center-fúziónál arra hivatkoznak, hogy a 
hírközlési sokszínűség sérül, de például amikor a TV2 és számos más lap szintén 
Andy Vajna érdekeltségébe került, akkor ugyanez a hivatkozás már nem állt fenn. 

Mészáros Lőrinc esetében is az Echo TV-től kezdve, nemsokára a Magyar Idők 
is hivatalosan is az övé lesz - igen, jól mondtam az előbb, 13 megyei napilap egy 
ember kezébe kerül. Ráadásul a rádiós pályázatok esetében, ahol szintén Andy Vajna 
az, aki elég erőteljes térhódításban van folyamatosan, ott a Kúria is kimondta, hogy a 
rádiós pályázatokat nyilvánosságra kell hozni, és erre a törvény is kötelezi a 
Médiatanácsot, mégsem hozták ezt nyilvánosságra. Mi indokolja azt, hogy ilyen 
indoklás nélküli eljárást bonyolítottak le Mészáros Lőrinc térhódításának az esetében, 
miközben az RTL Klub esetében a fúzió megvizsgálásakor egy rendkívül részletes 
vizsgálat alá vetették azt az esetet. 

Pillanat, még kikeresek néhány konkrét adatot. Igen, már csak azért is 
probléma ez, mert a Mészáros Lőrinc-féle megyei lapok ugyanazt az anyagot hozzák le 
minden megyei lapban, tehát nincs arról szó, hogy helyi tartalmat jelenítenének meg, 
hanem ugyanazokat az egyébként a kormánynak kedvező anyagokat hozzák le, 
ugyanolyan kiemelt helyen, és ezért nyilvánvaló, hogy az információ-sokszínűség 
sérül. 

A kvóták esetében a beszámoló 39. oldalán szerepelnek a különböző 
műsoregységben tárgyalt különböző főbb témacsoportok. Ebből kiderül az, hogy a 
TV2 és az RTL Klub híradóinak a TV2 esetében 51 százaléka a katasztrófa, baleset 
vagy bűncselekmény témakörből kerül ki, míg az RTL Klub esetében ugyanez a 
számadat 42 százalék. Nekünk volt egy kezdeményezésünk arra, hogy ezt korlátozzuk, 
majd ennek egy szűkített formája került bele végül a törvénybe, csak a 
bűncselekményekre szorítkozva, és ott pedig egy 20 százalékos kvótát állapítottak 
meg. Ezt formálisan betartja mind a kettő csatorna, a TV2 egyébként éppen hogy, ott 
a híreknek 19,8 százaléka a 20 százalékos kvóta alatt van természetesen, de ha a 
katasztrófát is és a baleseti híreket is beleszámítjuk, akkor látjuk azt, hogy ez 
gyakorlatilag nem működik. Tehát a TV2 Tények című hírműsorának több mint a 
felében ilyen bulvárhírek vannak. Mi szeretnénk, ha ez minél inkább visszaszorulna a 
későbbiekben.  

Lehet, hogy képviselőtársaim nagyon unják, de én minden évben elmondom, 
belekiáltom a nagyvilágba, hogy rendkívül kiegyensúlyozatlanul működik 
Magyarországon a média, ami a pártok szerepléseit és szereplési lehetőségeit illeti.  

Ha nemzetközi sztenderdeket nézünk, kormánypárt-ellenzék arányát, a francia 
sztenderd a 66:34 vagy 33 százalék, a brit sztenderd 50:50 százalék, tehát nálunk egy 
magyar sztenderd működik, ami 70 százalék fölötti megjelenést biztosít a 
kormánypárti politikusoknak. És elképesztő számadatokat is találunk, még a 
közszolgálati média esetében is, sőt, az egyik legkiegyensúlyozatlanabb tájékoztató 
Magyarországon a közszolgálati média, ami egyébként brutálisan felülreprezentálja 
minden egyes évben a kormánypártokat. Benne vannak a különböző adatok, hogy a 
Duna TV híradója vagy a Déli Krónika című műsor kapcsán is, ha az összes 
kormánypárti megszólalót nézzük, akkor 70 százalék feletti a kormánypártok 
megszólalási aránya, és az ellenzéki pártokra lebontott arányok is azt mutatják, hogy 
a leginkább háttérbe szorított pár a Jobbik. Ez is szintén így van minden évben. Ezt 
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sajnos most is meg kell állapítanom, hogy a kiegyensúlyozott tájékoztatás sem 
működik. Ha a szereplési lehetőségeket nézzük, akkor sem, és ha a beszédidő 
százalékát, akkor még rosszabb a helyzet. 

A magyar zene megjelenése, a magyar zenei kvóta betartása, illetve be nem 
tartása szintén egy olyan kérdés, amit minden egyes évben felhozok a Médiatanács 
beszámolójával kapcsolatban. Tudom, hogy a törvény szerint a Petőfi Rádiónak 
önmagában nem kell megfelelnie ennek a kvótának, magának a műsorszolgáltatónak 
kell, ami a törvényi szabályozásnak és úgy gondolom, a jogalkotói szándéknak is 
gyakorlatilag a kijátszása, hiszen ha azt szeretnénk, hogy a magyar zene megfelelő 
arányban jelenjen meg elsődlegesen a magyar rádiókban, akkor ezt a Petőfi Rádiónak, 
én úgy gondolom, kötelessége lenne magára nézve irányadónak tekinteni. 

De nem tekinti irányadónak, messze elmarad attól a kvótától, közelében sincs 
annak, amit teljesítenie kellene, ha önmagában a Petőfi rádiót nézzük. Persze hogy a 
műsorszolgáltató összesen, a Kossuth rádióval meg a többivel kiegészülve eleget tesz 
a magyarzenei-kvótának, de a zenei rádió egyáltalán nem. Egy 50 százalékos kvótát ír 
elő a jogalkotó a közszolgálati esetében, a Petőfi rádión 27 vagy 28 százalék ez. 

Még egy érdekesség: van olyan rádió - ez is Andy Vajna rádiója -, amelyik a 
magyarzenei-kvótát olyan mértékben nem teljesíti, hogy mindössze 1,69 százalékban 
szerepel magyar zene ebben a rádióban. Tehát én úgy gondolom - és erről kérdezném 
elnök asszony véleményét -, hogy itt szankcionálásra vagy erőteljesebb 
szankcionálásra lenne szükség ahhoz, hogy mindezt nagyobb arányban megtartsák. 

Mivel évente beszámol a Médiatanács, ez így önmagában formailag megfelel, 
természetesen a 2016. évre vonatkozó adatokat kapjuk meg, azonban szerintem 
előrelépés lenne, ha a tendenciákról is tudnánk tájékozódni. Tehát én azt kérném - 
nyilván rendelkezésükre állnak az adatok -, a könnyebb áttekinthetőséget segítené, ha 
több adat esetében, mondjuk, a korábbi évek százalékos arányát is meg tudnánk nézni 
egy összefoglaló táblázatban. Tudom, hogy vannak olyan részei a beszámolónak, 
amelyben ezt leírják, ilyen például a pártok megjelenési aránya is, a magyar zene 
esetében is, de például a különböző társadalmi csoportok reprezentálása esetében 
engem érdekelne, hogy hogyan alakult az elmúlt években például a határon túli 
magyarok megjelenése a médiában, a nők megjelenése, a fogyatékkal élők 
megjelenése. Minden éves beszámolóban önmagában az arra vonatkozó évre benne 
van a szám, csak jó lenne, ha egy tendenciát ki tudnánk olvasni mindebből. 

Végezetül egy olyan felvetésem lenne, ami nem tartozik szorosan a 
Médiatanács beszámolójához, azonban a média működését alapvetően befolyásolja. 
Nemrégiben volt egy törvénymódosítási javaslatom, amelyet itt tárgyalt a Kulturális 
bizottság is, amelyben azt sérelmeztem, hogy egy sajtó-helyreigazítás esetében a 
sértett nagyon sokszor nem tud gyakorlatilag érvényt szerezni annak, hogy a 
helyreigazítás ténylegesen megjelenjen az adott médiatermékben, az adott 
médiumban.  

Ennek oka elsősorban a végrehajtási szabályokban keresendő, tehát ha egy 
adott helyreigazítást meg is nyer jogerősen valamely szervezet vagy magánszemély, 
ezt követően, ha a sajtótermék ezt nem teszi közzé, több hónap is eltelik, mire 
ténylegesen a végrehajtást követően megjelenhet a helyreigazítás, vagy még az sem 
egyébként, mert arra is van lehetőség a végrehajtási szabályok miatt a 
sajtóterméknek, hogy kizárólag pénzt fizessen a sértettnek, és így nem teszi közzé a 
helyreigazítást. 

Én arra szeretném kérni elnök asszonyt, hogy ennek a szabályozását vizsgálják 
meg, hogy a helyreigazítások közzétételére milyen törvényi szabályozás vonatkozik, és 
ha tudnának javaslatot tenni, illetve, ha önök is úgy gondolnák, hogy ezen változtatni 
kell, azt örömmel fogadnám, mert az elmúlt egy évben a Jobbik több mint 70 
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helyreigazítási pert nyert meg Mészáros Lőrinc, Andy Vajna és Habony Árpád 
sajtótermékeivel szemben, és az utóbbi időben sajnos az a gyakorlat terjedt el, hogy 
nem is teszik közzé a helyreigazításainkat, hanem öt hónappal később, miután mi 
mint sértett fizettünk be egyébként a bíróságnak például végrehajtói illetéket, azt 
követően születik meg olyan jogerős bírósági döntés, amely ténylegesen a 
helyreigazítás közzétételére kötelezi az adott sajtóterméket. Úgy gondolom, hogy ez 
igazságtalan. Nyilvánvaló, hogy ha valamely jogerős bírósági döntést egy sajtótermék 
nem teszi közzé, azt szankcionálni kellene határozottabban, és nem szabadna eltelni 
ennyi időnek a jogerős bírósági ítélet meghozatala és a helyreigazítás közzététele 
között. Köszönöm, ha ezt megvizsgálják. 

Más hozzászólási szándék van-e? (Nincs jelzés.) Nem látok jelzést. Akkor 
megadom a szót válaszadásra elnök asszonynak. Parancsoljon! 

Dr. Karas Monika válasza 

DR. KARAS MONIKA, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság és a 
Médiatanács elnöke: Köszönöm szépen, elnök asszony. Igyekszem végigvenni az 
elhangzott kérdéseket. Elhangzott, hogy a hangerő kérdésében a jogkövetés, tehát a 
csökkenő tendencia minek köszönhető. Én úgy gondolom, hogy a korábbi hatósági 
hozzáállásnak, tehát a felhívásoknak, a médiaszolgáltatókat el nem lehetetlenítő 
bírságolásnak, és annak is, hogy korábban a médiaszolgáltatók minden egyes esetben 
műszaki hiányosságra vagy műszaki hibára hivatkoztak, tehát ők is igyekeznek 
betartani ezeket a szabályokat. 

A Médiatanács által hozott döntések bíróság előtt megtámadhatók, tehát 
jogorvoslat minden esetben rendelkezésre áll. Itt olyan számokat tudok mondani, 
hogy az elmúlt három évben hat döntés miatt vesztettünk pert, ez összesen 99 
százalékos teljesítmény. Tehát 800 olyan döntést hoztunk, amit megtámadtak, és hat 
döntés miatt vesztettünk pert. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó arány, és azt 
mutatja, hogy ezek a döntések szakmailag és jogilag is előkészített, megalapozott 
döntések voltak.  

A támogatással kapcsolatos kérdésre: azok a támogatások, amik nem 
művészeti alkotásokat érintenek, ahol elsődlegesen esztétikai döntést hoz a 
bírálóbizottság, tehát „RADIOALLANDO”, „TVALLANDO”, a műszaki fejlesztésre és 
a rezsire kiírt támogatások keretében a bírálóbizottságok mindig figyelnek arra, hogy 
arányosan osszák el a rendelkezésre álló kereteket, tehát a korábban nyert 
médiaszolgáltatókat is figyelik, hogy amikor az a támogatás lejár, és újra pályázik, 
akkor lehetőség szerint, ha a mércét megüti a pályáztatott műsor, akkor forráshoz 
jusson, a rezsi pedig gyakorlatilag alanyi jogon jár a médiaszolgáltatóknak, hiszen ott 
a keret legtöbbször elég a pályázók részére. (Törő Gábor visszatér a terembe.)  

A támogatási tervet egyébként most állítjuk össze a jövő évre vonatkozóan. Az 
biztos, hogy csökkenteni a teljes keretet nem fogjuk. Igyekszünk a lehetőségekhez 
képest növelni is.  

Arra a kérdésre, hogy a támogatott alkotások hol láthatóak: nem tudom, hogy 
képviselő úrnak rendelkezésére áll-e, tavasszal hoztunk egy elég vaskos kiadványt, a 
Média Mecenatúra katalógust vagy guide-ot, amiben az összes, mostanáig támogatott 
alkotás fellelhető. Ezen alkotások befogadásának, tehát a pályázat befogadásának a 
feltétele, hogy legyen egy olyan országosan elérhető médiaszolgáltató, aki az 
elsődleges bemutatást vállalja, tehát ezek nem a fióknak készülnek. Sajnos a 
Mecenatúra kiadványunkban található egy sor értékes alkotás, amit valamikor régen 
egyszer bemutattak, de másodközlésre az alkotóval való megegyezés alapján bármikor 
lehetőség van, tehát ezek a művek láthatóak, elérhetőek.  
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A fesztiválmegjelenések tekintetében is azt gondolom, hogy nagyon jól állunk. 
Az alkotások 780 hazai és nemzetközi fesztiválról 250 rangos díjat és elismerést 
hoztak el. Ez a szám 1058 fesztiválszereplésre és 271 díjra növekedett a beszámoló 
óta, s köztük vannak olyan sikerek is, amit azt gondolom, itt senkinek nem kell 
bemutatni, ilyen Deák Kristóf Oscar-díjas kisfilmje, a Mindenki, amely ugyancsak a 
Mecenatúra programban nyert támogatást. (Kucsák László távozik az ülésről.)  

Szabó Szabolcs képviselő úrnak is volt egypár kérdése, én elöljáróban azt 
szeretném összességében megjegyezni, hogy azt azért sajnálatosnak tartom, hogy 
képviselő úr egy 24.hu újságírójának a teljes mértékben megalapozatlan anyagából 
dolgozott, szinte szó szerint, az összes feltett kérdése azokból a sajtótámadásokból… 
(Szabó Szabolcs: Ha nem válaszolt, információt…) 

 
ELNÖK: Képviselő úr… 
 
DR. KARAS MONIKA, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság és a 

Médiatanács elnöke: Válaszoltunk, minden alkalommal. Szalay Dániel újságíró éjjel 
fél 3-kor is küld a Kommunikációs Igazgatóságnak a sajto@nmhh-ra kérdéseket, de 
ezt megteszi hajnal 6-kor és este 11-kor is. Rendszeresen válaszolunk neki. Én azt 
gondolom, egyébként hosszas tanakodás után, én úgy gondolom, hogy a 
Médiatanácsnak nem feladata párhuzamosan egy DonQuijote-i harcot vívni egy 
újságíróval, aki jogilag és szakmailag is felkészületlen, és megalapozatlan 
kijelentéseket tesz. Nem ismeri a Ket. szabályait; nem tudja, mi az, hogy üzleti titok; 
nem tudja, mi az a bírósági eljárás; nem tudja, hogy milyen szabályok vonatkoznak 
rá. Nem ismeri a médiatörvényt, amely előírja, hogy amíg egy pályázati eljárás folyik, 
addig az nem úgy működik, hogy az újságíró bemegy és belenéz az anyagokba. Tehát 
egyszerűen a jogi ismeretei hiányában írogatja ezeket a lejárató, vádaskodó cikkeit, de 
én továbbra is úgy tartom, hogy a Médiatanácsnak sem és a NMHH-nak sem feladata 
egy újságíróval párhuzamosan küzdeni, most így mondom, ezeket a megalapozatlan 
kijelentéseit a sajtóban cáfolni vagy vitázni Szalay Dániellel, hogy szerintünk az az 
eljárás, amit ő most kifogásol, miért volt helyes. Tehát én azt gondolom, hogy a 
Médiatanács döntései megtámadhatóak bíróságon, és mi bíróságon fogunk a jog adta 
keretein belül, a jogállami kereteken belül a magunk igazáért és a magunk döntéseiért 
kiállni.  

Így tehát az ön által feltett kérdések mindegyike rágalom és megalapozatlan, és 
soha senki nem igazolta, hogy igazából miért írhatja le Szalay Dániel vagy a 24.hu azt, 
hogy a Médiatanácsnak ezt vagy azt kellett volna tennie. A mai magyar jogrendben 
ennek a kimondására a bíróság jogosult, nem pedig egy újságíró. Amihez hozzáférhet 
a közérdekű adatigénylésben vagy egyébként a jog adta kereteken belül, minden egyes 
alkalommal minden adatot és iratot megkapott. 

A hálózatba kapcsolódással kapcsolatban pedig azt szeretném elmondani, hogy 
a rádiók közösen terjesztenek elő kérelmet hálózatba kapcsolódásra a 
Médiatanácshoz. Ha nincs kizáró ok, ez egy gazdasági döntés, a médiaszolgáltatás is 
egy üzleti tevékenység, a likviditási és a célszerűségi szempontok mentén a rádiók 
közösen terjesztik elő. Ha nincs kizáró ok, a Médiatanácsnak nincs miért 
megtagadnia az engedélyt egy hálózatba kapcsolódásra. A feltétel természetesen az, 
hogy 4 órás helyi tartalom is megjelenjék az egyébként a hálózatba kapcsolódás 
alapján átvett műsor mellett. Tehát itt is a jogi kereteket használják ki ezek a 
médiaszolgáltatók.  

Az elnök asszony kérdésére… (Szabó Szabolcs: Egy kérdésre se kaptam 
választ…. - Dr. Pósán László: Képviselő úr, van egy bizottsági rend! - Szabó 
Szabolcs: Elnézést, országgyűlési képviselő vagyok! Feltettem konkrét kérdéseket… - 
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Dr. Pósán László: Van egy bizottsági rend! - Szabó Szabolcs: Az nem rend, hogy 
felteszek kérdéseket és kapok válaszokat egyenként? - Dr. Pósán László: Utána 
szóvá teheti még egyszer…) 

 
ELNÖK: Bocsánat! Ha úgy érzi, hogy nem kapott válaszokat, akkor… (Szabó 

Szabolcs: Nem kaptam választ.) Rendben. Akkor az Ügyrendi bizottsághoz fordulhat 
és ők el fogják bírálni az ön kezdeményezését. Ez ennek jogilag az eljárási rendje.  

Ön politikailag nyilván azt csinál, amit akar, csak a bizottsági ülésnek van egy 
rendje, amit a Házszabály szabályoz. (Szabó Szabolcs: Egy mondatot jegyeztem meg, 
elnök asszony!) Ha ön úgy érzi, hogy nem kapott választ, akkor az Ügyrendi 
bizottsághoz fordulhat. (Szabó Szabolcs: Az elnök asszony is nyugodtan szólhat, 
hogy válaszoljanak… - Dr. Pósán László: Folytassuk!) 

Elnézést, elnök asszony, kérem, hogy folytassa! (Szabó Szabolcs: Még meg is 
sértődik a végén…. - Dr. Pósán László Szabó Szabolcs felé: Képviselő Úr! - Szabó 
Szabolcs: Csak jogosan háborodjak már fel!) Felháborodhat, csak a bizottság ülését 
ne zavarja a felháborodással! (Dr. Pósán László: Így van. - Szabó Szabolcs: Ja! Tehát 
ha nem kapok a kérdésemre választ…) A képviselő urat kérem, tegye lehetővé, hogy 
folytassuk a bizottság ülését! (Szabó Szabolcs: Tessék!) Köszönöm szépen. 
Parancsoljon! 

 
KARAS MONIKA, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság és a Médiatanács 

elnöke: Az elnök asszony említette, hogy a pályázatok kiadásával kapcsolatban a 
Kúria kimondta, hogy ezeket a pályázatokat ki kell adni. Itt megint egy sajtótévedést 
szeretnék eloszlatni. A Kúria egy adott ügyben már lezárt, évekkel korábban lezárt 
pályázatok kiadása kapcsán állapította meg, hogy azokat annak ellenére ki kell adni, 
hogy nem nyertes pályázatok voltak. Tehát nem általánosságban mondta azt ki, hogy 
ezeket a pályázatokat ki kellene adnunk, mint ahogy említettem a képviselő úrnak, 
amíg folyik az eljárás, addig ezeket a pályázatokat a Ket. szabályai, valamint az üzleti 
titokra vonatkozó előírások miatt sem szabad kiadnunk.  

Indokolás nélküli eljárásokról kérdezett még az elnök asszony, és itt megint 
egy tévhit van, hogy bizonyos esetekben készülne szakértői anyag, bizonyos esetekben 
nem. A szakhatósági eljárásokban, amire vagy a Gazdasági Versenyhivatal kéri fel az 
NMHH-t, vagy pedig előzetes szakhatósági eljárásra maguk az összefonódást tervező 
vállalkozások, ezekben mindig, minden alkalommal készül szakértői elemzés, 
szakvélemény, piacelemzés, ami alapján az NMHH meghozza a szakhatósági 
döntését.  

Itt egészen röviden, a Central Média és az RTL Klub összefonódásánál az 
azonosított piac a teljes országos elérés volt, egy trendjében feltörekvő, fejlődő piac, 
míg a megyei lapok piacán a visszaszorulóban lévő írott sajtó az országos eléréshez 
képest töredék olvasószámmal került azonosításra.  

Az pedig, hogy ne lenne indokolás, az ugyancsak a Ket. szabályainak megfelelő 
döntés, hogy ha egy ügyben az érintett fél kérelmének a szakhatóság helyt ad, akkor 
egyszerűsített határozatban dönthet, de ezek mögött is mindig, minden esetben, 
ahogy említettem, komoly szakértői elemzések vannak.  

A haváriahíradókkal kapcsolatban az elnök asszony kérdezett. Itt a törvény 
kizárólag a bűncselekményekről szóló szabályokat követeli meg, ezt a monitoring 
egyébként így is ellenőrzi. És valóban ez a két említett médiaszolgáltató abban az 
időtartamban, amit vizsgálhatunk, a százalékos arányokat teljesíti. 

A magyar zene arányával kapcsolatban folyamatos vizsgálatot végez a 
Médiatanács, de azt azért tudni kell, hogy a teljes működési évet tudjuk vizsgálni. Az 
említett rádió töredékévben kezdte meg a működését. Most leszünk abban a 
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helyzetben, hogy az első teljes évet tudjuk vizsgálni, ezt meg is fogjuk tenni. A 
tendenciákkal kapcsolatban igyekszünk, tudjuk mi is, hogy a múlt évi beszámoló így, 
hogy már majdnem ez az év is eltelt, talán nem mindenben annyira időszerű. A 
jövőben erre igyekszünk kitérni, hogy ezeket is fel tudjuk vázolni. 

Engedjék meg, hogy az elnök asszony kérdésére, a kiegyensúlyozottsággal, 
illetve a sajtó-helyreigazítással kapcsolatos válaszok kapcsán átadjam a szót dr. 
Koltay Andrásnak. 

Dr. Koltay András válasza 

DR. KOLTAY ANDRÁS a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
Médiatanácsának tagja: Üdvözlök mindenkit. Köszönöm szépen a lehetőséget. A 
médiapluralizmus, hogy mennyire képezi le a médiapiac a politikai erők társadalmi 
támogatottságát és hogy ezt hogyan lehet egyensúlyba hozni. Nyilván minden itt ülő 
tudja, hogy ez most már három évtizedes kérdés.  

Alapvetően a szabályozás azon az alapon nyugszik, hogy önmagában ilyen 
jellegű kiigazítást médiahatósági eszközökkel vagy jogi szabályozás útján nem nagyon 
lehet tenni. Már a kilencvenes évek elején ezzel viaskodott az első szabadon választott 
magyar kormány. Ahol konkrét kiegyensúlyozatlansági probléma merül fel egy adott 
hírműsor egy konkrét beszámolója kapcsán, ott tud a hatóság, a mindenkori 
médiahatóság eljárni, ahogy egyébként számos, a Jobbik különböző képviselői által 
benyújtott panasz is ezt igazolja. Ahol ezek a panaszok valóban megalapozottak 
voltak, ott a hatóság minden esetben a Jobbik kérelmét fogadta el, és ezek a döntések 
legnagyobbrészt a bíróságon is megerősítést nyertek. Tehát ennek van egy ilyen 
módja. Önmagában ilyen piaci kiigazítást, hogyha ezzel kapcsolatban valamely 
politikai erő problémát észlel, hatósági eszközökkel nyilván nem nagyon lehet tenni.  

Ami a sajtó-helyreigazítást illeti, ez egy kétarcúbb jogintézmény. Van egy 
klasszikus sajtójogi jellege, 100 éve a magyar sajtójog része, ugyanakkor egy polgári 
peres eljárásban lehet érvényesíteni, nyilván ez sem újdonság az itt ülőknek. Ennek 
következtében hiába a sajtótörvényben található az anyagi jogi szabály, a végrehajtás, 
illetve az érvényesítés a hatóságon kívüli fórumokra tartozik. 

Ezzel együtt is nyilván az objektíve megállapítható, hogy helytelen, ha valaki 
egy jogerős bírósági ítélet által rárótt kötelezettségnek nem tesz eleget, de ezt 
médiahatósági eszközökkel nemigen lehet elősegíteni. Feltehetően, ha ebben 
változásra van szükség, akkor a végrehajtási törvénynek egy ilyen különleges eljárása 
tudná ezt kezelni, ez azonban nyilván a mi kompetenciánkat messze meghaladja. 
Köszönöm szépen.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönjük szépen elnök asszonynak és dr. Koltay Andrásnak a 
válaszokat. Most a beszámoló elfogadásáról kell döntenie az Országgyűlésnek. 
Felolvasom szövegszerűen azt a határozati javaslatot, amit a bizottságnak el kell 
fogadnia, illetve el kell utasítania, amennyiben a Médiatanács beszámolóját elfogadja, 
illetve elutasítja.  

„Az Országgyűlés Kulturális bizottságának 9/2014-2018. számú határozata a 
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 2016. évi tevékenységéről 
szóló beszámoló - B/14342. szám - elfogadásáról. Az Országgyűlés Kulturális 
bizottsága az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) országgyűlési 
határozat 85. § (2) bekezdés a) pontja alapján a Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Médiatanácsának 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót - B/14342. 
szám - elfogadja. 
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Indokolás: a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a 
médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. 
törvény 133. § (1) bekezdése alapján határidőre benyújtotta a 2016. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót, amelyben a jogszabályoknak megfelelő 
tartalommal és formában részletesen tájékoztatja az Országgyűlést elvégzett 
munkájáról. Ennek alapján az Országgyűlés Kulturális bizottsága 2017. október 25-ei 
ülésén a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa által B/14342. számon 
benyújtott beszámoló elfogadásáról döntött.” 

Ki az, aki támogatja, hogy a bizottság elfogadja ezt a határozatot? Aki igen, 
kérem, jelezze! (Szavazás.) Nyolc igen szavazat. Ki nem? (Szavazás.) Kettő nem 
szavazattal a bizottság elfogadta a határozatot.  

Köszönöm szépen elnök asszonynak és munkatársainak, hogy 
rendelkezésünkre álltak, munkájukhoz további sok sikert és jó egészséget kívánok.  

Ezzel a 2. napirendi pontot lezárom. (Dr. Karas Monika és munkatársai 
távoznak az ülésről.) 

A Nemzeti Pedagógus Kar működésének eddigi tapasztalatai, 
jövőbeni tervei  

A 3. napirendi pontunk következik: a Nemzeti Pedagógus Kar működésének 
eddigi tapasztalatai, jövőbeni tervei. Köszöntöm a bizottság ülésén Horváth Péter 
elnök urat, a Nemzeti Pedagógus Kar elnökét, és megkérem, hogy a Pedagógus Kar 
tapasztalatairól, terveiről legyen kedves beszámolni nekünk. Parancsoljon, megadom 
a szót.Horváth Péter beszámolója 

HORVÁTH PÉTER elnök (Nemzeti Pedagógus Kar): Köszönöm szépen. 
Köszönöm szépen a bizottság meghívását, és szeretettel üdvözlöm a bizottság jelen 
lévő képviselőit, elnök asszonyt. Röviden szeretném elmondani egyrészt a Pedagógus 
Kar eddigi tevékenységét, felépítését, munkáját, hogyan végezzük a munkánkat, és 
röviden szeretném elmondani, hogy mik azok a legfontosabb célok, amelyek úgy 
gondolom, hogy még hatékonyabbá tehetnék, ha meg tudnának valósulni, az oktatási 
környezetet és a pedagógusok munkáját. Utána, ha lenne ezekkel kapcsolatban 
kérdés, megpróbálnék válaszolni azokra. 

A kar felépítése nagyjából kialakult, és a munkavégzés is eszerint működik. A 
2014-es megalakulás után, az első ideiglenes két év után 2016-ban voltak újabb 
választások a Nemzeti Pedagógus Karban, nagyjából hasonló módon, mint az első 
időszakban, először minden egyes megyében megvoltak a választások, és a megyei 
delegáltak küldhettek az országos küldöttgyűlésbe képviselőket. Megalakultak a 
területi elnökségek és ismét megalakult az új országos elnökség is. Ezzel 
párhuzamosan 2014 óta kialakultak az egyes tagozatok is, egyrészt azok, amelyeket 
előír a köznevelésről szóló törvény, másodszor pedig olyanok is, amelyeket nem ír elő, 
de az azóta felmerült problémák, feladatok hatására szerveződtek ilyenek, ilyen 
például a tanfelügyelettel foglalkozó, a szakértőket összegyűjtő tagozat is.  

Ennek megfelelően úgy próbáljuk végezni a munkánkat a kezdet kezdete óta, 
hogy az országos elnökség összegyűjti a küldöttek által elküldött javaslatokat, 
véleményeket, és ezt próbálja közvetíteni az oktatás irányítói, elsősorban az 
államtitkárság, illetve az emberi erőforrások minisztere felé, bár tudjuk azt, hogy 
nemcsak az Emberi Erőforrások Minisztériumába tartoznak a Nemzeti Pedagógus 
Kar tagjai, hanem több minisztériumba is, a szétválasztás után a Nemzetgazdasági 
Minisztériumba került a szakképzés, illetve a vidékfejlesztési és a honvédelmi 
tárcánál is vannak olyan intézmények, amelyek állami fenntartásba kerültek, az ő 
alkalmazottaik a Nemzeti Pedagógus Kar tagjai is egyben. 
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A tagozati létszám összesen most már meghaladta a háromezer főt, ez 
természetesen nem jelenti azt, hogy mindenki aktív, de a tagozatok minden évben 
legalább kétszer tartanak rendezvényt, amelyen megvitatják azokat a dolgokat, 
amelyek leginkább foglalkoztatják őket, és erről elküldik nekünk is, amit úgy 
gondolnak, hogy a legfontosabbak.  

A feladatok között a Nemzeti Pedagógus Kar számára a jogszabályok azt írják 
elő, hogy véleményezze az oktatással összefüggő jogszabályokat. Meg is kapjuk ezeket 
a módosító javaslatokat vagy az új jogszabálytervezeteket, negatívumként viszont azt 
el kell mondani, hogy ezeknek az alapos véleményezésére, áttanulmányozására, az 
összes jogszabályi környezet megvizsgálására, hogy hogyan illeszkedik bele, ezekre a 
legtöbb esetben nem jut elég idő.  

Normális módon a munkavégzésnek, azt gondoljuk, hogy úgy kellene folyni, 
hogy megkapjuk mi ezeket a javasolt tervezeteket, változtatásokat, ezt elküldjük az 
országos küldötteknek, elküldjük a területi elnökségeknek, a tagozatok vezetőinek, ők 
ezt meg tudják vitatni azokkal esetlegesen, akik őket megválasztották, a 
környezetükkel, ezekből kialakul egyfajta javaslat, vélemény, ezt visszaküldik nekünk, 
majd mi megnézzük azt, hogy hogyan illeszkedhet be ez az adott jogszabályba, és 
összesítjük azt, hogy mik lennének a legfontosabb dolgok, amelyeket továbbítunk a 
jogszabályt véleményeztetőnek. Azt gondoljuk, hogy erre a 4-5 nap nagyon kevés, 
szinte lehetetlen elvégezni a feladatot. Van azonban néhány olyan tervezet, amelyet 
időben megkapunk, és fontos is, ezeknél sokkal alaposabb és sokkal sokrétűbb 
véleményt tudunk megfogalmazni.  

Többször jeleztük az államtitkárságnak, hogy ez jó lenne, ígéret is elhangzik, ők 
is többször arra hivatkoznak, hogy maga a jogszabály-módosítás, -alkotás folyamata 
nehezen jut el hozzánk, ilyen módon, bár látunk mindent, nekem ebben hiányérzetem 
van.  

Feladataink közé tartozik a közösségi szolgálat monitorozása, azt gondolom, ez 
jól működik, évente 40 intézményt nézünk meg az OFI-val együttműködve. 
Képviseletet kaptunk vagy képviseleti lehetőséget kapott a Nemzeti Pedagógus Kar a 
köznevelési stratégiai kerekasztalba - aminek az alakuló ülése reményeink szerint már 
várható lesz -, az Országos Köznevelési Tanácsba, a tankerületi tanácsokba és a 
kutatótanári minősítő bizottságok elnöki posztját is a Pedagógus Kar egy küldötte 
láthatja el. Tehát ezek a legfontosabb dolgok magára a működésre nézve.  

Összességében azt gondolom, hogy amennyiben tényleg időnk lenne a 
jogszabályok véleményezésére, az egy jobb lehetőséget teremtene. Javaslataink 
megfogalmazása szerintem teljesen rendben van, ezt továbbítjuk is általában az 
államtitkárságra, és nyilván abban bízunk, hogy a szakmai érveinket minél többször 
figyelembe veszik a döntéseiknél. Tudjuk, hogy a döntéseket nemcsak ezek 
befolyásolják, de reményeink szerint szerepet játszanak benne. Azt gondoljuk, most 
már legalábbis úgy tűnik, hogy lennie kell egy olyan szervezetnek, amelyik a 
pedagógusokat tömöríti, ez nem nagyon kérdés, a Civil Közoktatási Platform által 
megfogalmazott Kockás könyvben is benne van az, hogy lennie kell egy 
pedagógusszervezetnek. A négy feltétel, amit szabnak, azt gondolom, nem áll messze 
a mostani Nemzeti Pedagógus Kar által betöltött szereptől. Ők is azt kérik, hogy 
legyen független az oktatás irányítóitól. Azt nyugodtan állíthatom, hogy a Nemzeti 
Pedagógus Kar ilyen értelemben független. A törvény csak azt mondja ki, hogy a 
törvényességet a miniszter úr gyakorolja, ez az eddigi munkánk során azonban 
valóban tényleg csak ezt jelenti, tehát amikor hivatalos okiratot készítünk, 
alapszabályt változtatunk, vagy a gazdasági beszámolót készítjük egy évről, akkor ezt 
elküldjük, és nyilván ehhez tehetnek hozzá a minisztérium jogászai véleményt. Tehát 
azt gondoljuk, hogy függetlenül tudunk működni. Legyen önkéntes a pedagógusok 
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munkavégzése, ne kényszerüljön senki sem arra, hogy szerepet kell vállalni. A 
Nemzeti Pedagógus Karban is önkéntesen végzi mindenki a munkáját. Valamint az, 
hogy költségvetési támogatásból működjön egy ilyen szervezet, ez jelen pillanatban is 
így néz ki. Évente 64 millió forintot különít el a költségvetés a Nemzeti Pedagógus Kar 
működésére. 

A munkánkat segíti a központi iroda, amely három főből áll, szintén a 
törvénynek megfelelően, a főtitkár vezetésével egy jogász és egy adminisztrátor 
kollégánk van. Azt gondoljuk, ez elegendő létszám a feladat ellátására. Amit többször 
felvetettünk már az államtitkár úrnak, a miniszter úrnak is, az az, hogy az 
elhelyezésünk egyáltalán nem megoldott. Jelen pillanatban a Könyves Kálmán körút 
40. szám alatt vagyunk, ami nagyon szép épület, de körülbelül kétszer 5 
négyzetméteres irodánk van. Most délután megyünk tárgyalni hárman, de hárman 
nem férünk be egyikbe sem, tehát a folyosón kell megtartani ezt a megbeszélést is. 
Nyilván ilyen módon vendégek fogadására azon szervezetek kapcsán, amelyekkel 
egyébként kapcsolatban vagyunk, nem nagyon van lehetőségünk. Reményeink szerint 
ez meg fog oldódni. Körülbelül ennyit szeretnénk mondani magáról a kar 
felépítéséről.  

A céljainkról. Nagyon sokszor ülésezett maga az országos küldöttgyűlés is. 
Ennél sokkal többször a területi elnökségek. Az elnökség havonta legalább egy 
alkalommal Budapesten ülésezik vagy kihelyezett ülést tart. November elején például 
Vas megyébe, Sárvárra fogunk menni egy szakmai egyeztetésre, de voltunk már 
Pécsett, Cegléden. Jómagam pedig az előző időszakban, tavasszal nagyon-nagyon sok 
helyen jártam, nagyon sokat beszélgettünk kollégákkal. Részint nyilván ez alapján, 
részint pedig az alapján, hogy saját tapasztalatból fogalmazódnak meg azok a célok, 
amelyekről most szeretnék beszélni, kifejezetten figyeltünk arra, amikor az országos 
választások voltak, hogy a jelöltek között, akik az országos elnökségbe kerülhetnek, 
mindenféle területről képviselve legyenek pedagógusok. Ilyen módon van az óvodák 
részéről országos elnökségi tag, a kollégiumok részéről van tagja a vezetőségnek, az 
általános iskolákból, a középiskolákból, a szakképzésből, a művészeti iskolákból és 
természetesen a gimnáziumokból is. Valamint azt is megpróbáltuk figyelembe venni 
és sikerült is, hogy méret szerint is legyen kisebb általános iskola, nagyobb általános 
iskola, nagyobb, illetve kisebb városi gimnázium vagy budapesti iskola is. Tehát azt 
gondoljuk, hogy ilyen értelemben tényleg elég széles tapasztalatok vannak saját 
magunknak is, hiszen egyébként mindannyian iskolában vagy óvodában dolgozunk, 
és nagyon sokat beszélgetünk a kollégákkal. 

Azt gondoljuk, a legfontosabb feladatunk az, hogy olyan javaslatokat tegyünk, 
hogy az oktatási környezet hatékonyabb lehessen. Az elmúlt időszakban számtalan 
ilyen volt, és akkor ezek közül szeretnék mondani néhányat.  

Nagyon korán megfogalmaztuk már azt, hogy a nevelésnek és az oktatásnak 
meg kell fogalmazni a céljait. Amikor megfogalmazódtak, akkor lehet továbblépni. 
Akkor viszont, ha ez elfogadottá válik, biztosítani kell az ezek megvalósításához 
szükséges feltételeket. Azon kérés kapcsán, ami egyébként azon a 20-as listán talán az 
első volt, amikor az országos problémák felmerültek és a kerekasztal összeült, az első 
probléma a tanulói terheléssel volt kapcsolatos, úgy látjuk, hogy nem lesz elegendő - 
és ez szerencsére így is fogalmazódott meg - csak egy tanulói óraszám-csökkentés 
vagy akár egy tananyagcsökkentés, gyökeresen át kell gondolni azt, hogy mit kell 
csinálni az iskolákban. Ha lehet ilyen nagy szavakat használni, akkor azt gondoljuk, 
hogy valóban szükség lesz egy paradigmaváltásra. Nem tudjuk, hogy ezt az új Nemzeti 
Alaptanterv elhozza-e, de az eddigi ismereteink szerint egészen biztos, hogy 
komolyabb változások is lesznek, amelyeknek az irányát látva és a professzor 
asszonnyal, Csépe Valériával többször beszélgetve - többször volt elnökségi ülésen és 
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többször volt különböző előadásokon is - úgy látjuk, hogy nagyon komoly változások 
lehetnek.  

Mi azt gondoljuk, hogy az első négy évfolyam valóban ahhoz lenne szükséges, 
hogy az alapkészségek a gyerekeknél teljes egészében olyanokká váljanak, hogy 
később alkalmasak legyenek a tudás elsajátítására. A későbbiekben pedig meg kell 
határozni azt a minimális közismereti tartalmat, amit tudni kell a gyerekeknek, de az 
nem megoldás, hogy gyakorlatilag minden tantárgyon keresztül valamiféle 
memóriafejlesztés folyjon.  

A közismeretnek azt kell szolgálni, hogy azok a készségek, amelyek az első négy 
évben megvannak, tovább fejlődjenek, és a gyerekekben valóban kialakuljanak a 
módszerek során azok a képességek, amelyek később a munkavégzés során a 
legfontosabbak lesznek a számukra. Ilyen valóban a kommunikáció, különösen az 
együttműködési készség, a kreativitás, a kritikus gondolkodás, ahogy ezt nagyon 
sokan megfogalmazták már.  

Tehát azt gondoljuk, hogy a közismereti tartalmak leginkább ahhoz lesznek 
szükségesek, hogy fejlődjön a gyerekek írása és az szövegalkotássá váljon, fejlődjenek 
a matematikai képességei, és ez tágabb értelemben a gondolkodási ismereteket 
jelentse. Tehát nagyon fontosnak tartjuk, hogy ez irányba menjenek a dolgok. Azt 
gondoljuk, erre van is esély. Mivel a magyar oktatási rendszer olyan, ezt mindenféle 
kimutatás megerősíti, hogy nem elsősorban az iskolán belül, hanem az iskolák között 
vannak különbségek, így úgy gondoljuk, hogy a Nemzeti Alaptantervre épülő 
kerettanterveknek szélesebbnek kell lenniük, mint jelen pillanatban. Többféle 
alternatív kerettantervet kell megfogalmazni, erre is jó esélyt látunk, amennyit 
beszélgettünk ezekről a dolgokról. 

Mindenesetre a tagozatok már most is készítenek egy olyan anyagot a NAT-
csoportnak, akik a NAT-tal kapcsolatos dolgokat intézik, hogy mik az eddigi 
tapasztalatok. Reméljük, hogy fel fogják tudni használni ezeket a tapasztalatokat a 
most ebben dolgozó munkacsoport tagjai is.  

A fenntartással, működtetéssel kapcsolatban az volt a kérésünk, és továbbra is 
az a kérésünk, hogy az intézmények lehetőség szerint rendelkezzenek önálló 
költségvetéssel, vagy legalábbis a tankerületek költségvetése támaszkodjon azokra az 
intézményi igényekre, amelyek azt gondolom, alátámaszthatják a tankerület 
költségvetését is. Ebben van fejlődés. Egyértelmű, hogy míg a korábbi állapotban, 
amikor 198 központ volt az országban, ez nagyon komoly problémákat okozott. Végül 
is egy központ volt és 198 tankerület, ez nagyon nehezen működött.  

Azt látjuk, hogy a mostani rendszerben, ahol 58-59 tankerület van, ez sokkal 
jobban működik. Nyilvánvaló, hogy vannak további teendők abban, hogy a reális 
igények tervezhetőek legyenek. Az a fajta költségvetési támogatás, ami bekerült a 
rendszerbe, a legalapvetőbb feladatok ellátására viszont elegendő. Szerintem sokkal 
kevesebb probléma van - ezt személyes tapasztalatból is tudom mondani - a korábbi 
évekhez vagy a korábbi időszakhoz képest, amikor valóban voltak időbeni csúszások 
és valóban voltak olyan dolgok, amik nagyon nehezítették a mindennapi munkát is. 

Mi azt kérjük és azt is kértük, hogy a munkaerő-gazdálkodást is az 
intézmények tervezhessék, ebben is van előrelépés. A pedagógusok kinevezésénél 
elsősorban az intézményvezetők döntését veszik figyelembe, egyetlen kivétellel, ha 
valamiféle jogszabályi akadályba ütközik annak a pedagógusnak a kinevezése, akit az 
intézményvezető kért.  

Az, hogy hány álláshelyet lehet tervezni, ez egy picit változó, ebben másképpen 
gondolkodunk. Azt gondoljuk, hogy ez a 22-26 óra, amit megfogalmaz a köznevelésről 
szóló törvény, szerintünk úgy tudná a legjobban a rendszer egészét szolgálni, ha az 
álláshelyeket ebből a 22 órából kiindulva tervezné meg a fenntartó - a jogszabályok is 
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egyébként ezt írják elő -, és ha az így kapott pedagógus-létszámra lehetne számítani a 
költségeket, a személyi költségeket, akkor azt gondoljuk, lehetőség lenne azon 
pedagógusok munkájának differenciálására, akik végzik a munkát az 
intézményekben. 

Hiszen azt nem gondoljuk egyébként, hogy azt meg lehet valósítani, hogy 
mindenkinek 22 órája legyen, de az egészen biztos, hogy ha a 22-re számított 
költségvetésre támaszkodhatnának az intézményvezetők, akkor lehetne javaslatot 
tenni az ennél többet dolgozók vagy a valamilyen módon a munkájukat jobban végzők 
teljesítményének elismerésére, akár arra is, hogy valakinek a munkavállalói 
képességei jobbak, több tantárgyat tud tanítani, más színvonalon tudja tanítani. 

Jelen pillanatban ennek az életpályamodellnek az egyik gyenge pontja, hogy 
önmagában a teljesítményt nem tudja elismerni, ezért is kértük mi is azt, hogy legyen 
lehetőség - a törvényben egyébként van is, tehát magában a jogszabályban van is 
lehetőség - jutalmazásra, de igazából ilyen költségvetési keret az intézményeknél jelen 
pillanatban eddig még nem jelent meg. Ennek szükségességét a miniszter úr is, 
államtitkár úr is elismerte, a Klebelsberg Központ vezetőjével is beszéltem, reméljük, 
hogy valóban lesz lehetőség erre. 

Egy érdekes kérdés a saját bevételek helyzete. Az intézmények az idei évtől 
kezdve a saját bevételeik egy részével rendelkezhetnek, fejlesztésre fordíthatják, 
strukturális fejlesztésre és humánerő-fejlesztésre is, ami azt jelenti, hogy 
továbbképzéseket finanszírozhatnak belőle vagy egyéb más személyi, az egyes 
pedagógusok munkájának jobb ellátását segítő programokat. Egyelőre még a 
tankerületek nem feltétlenül egyformán értelmezik ezt a lehetőséget, mi pedig azt 
szeretnénk, hogy a túlságosan nagy egységesség nem biztos, hogy jó, hiszen 
rugalmasan, a helyi dolgokhoz szerintem alkalmazkodni kell, de vannak bizonyos 
dolgok, amiben szerintem egységesen kell a tankerületeknek eljárni, például ebben a 
kérdésben is, hogy mennyi pénz az, ami a saját bevételből az intézmények számára 
biztosított lesz. Elfogadjuk azt, hogy minden saját bevétel nem lehet egy adott 
intézményé, hiszen ezek az intézmények eltérő módon rendelkeznek olyan 
lehetőségekkel, hogy ki tudják adni az intézményüket, vagy valamilyen más 
programban felhasználhatóvá teszik, de azt gondoljuk, hogy növeli az intézményben 
dolgozók motivációját, ha valamennyire ezek a pénzek visszakerülhetnek az iskolai 
rendszerbe. 

A foglalkoztatással kapcsolatban: középtávon a legnagyobb probléma, azt 
gondolom, a pedagógusok létszáma lesz mindenféle értelemben, illetve maga a 
pedagógusképzés is számtalan kérdést felvet. Mi úgy látjuk, hogy vannak adatok, 
amelyek azt mutatják, hogy az előző éveknél talán egy picit többen jelentkeznek a 
pedagógusképzésre, hiszen az 1. helyes jelentkezéseket számítva a pedagógusképzésbe 
- ez gyógypedagógiát, óvodapedagógiát, mindenféle pedagógusformát jelent - a 
diákok 14 százaléka jelentkezett, de azt szeretném megjegyezni a pedagóguspálya 
presztízsével kapcsolatban, hogy én megkérdeztem az ezeken a ranglistákon lévő első 
20 iskola igazgatóját, hogy onnan hányan jelentkeztek pedagógusnak, és ez 
összességében 3 százaléknyi. Tehát a pedagóguspálya presztízse ilyen értelemben 
sajnos nem túlságosan magas, hogy így fogalmazzak.  

Az pedig, hogy akár az új NAT-ban megfogalmazott célokat, akár a jövőt 
tekintve nagyon fontos lenne, hogy jó képességű, kiváló diákok, akik egyébként 
rendelkeznek pedagógusi ambíciókkal, kerüljenek a rendszerbe, azt gondolom, 
mindenkinek az érdeke. Nyilván nem feltétlenül csak a legkitűnőbb diákokból, 
legkitűnőbb szaktárgyi tudással rendelkezőkből lesznek jó pedagógusok, hiszen ehhez 
komoly emberi tulajdonságok is kellenek, de azért lenni kell ilyeneknek is a 
rendszerben, a jelenlegi jelentkezőknél, azt gondolom, magasabb számban. 
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A pedagógusképzéssel kapcsolatban többször beszélgettünk az Eszterházy 
Károly Egyetem rektorával, hiszen hozzájuk kerül a pedagógusképzés, -továbbképzés 
későbbi kialakítása. Úgy gondoljuk, hogy jóval gyakorlatiasabbnak kell lenni, nem 
szabad, hogy ennyire elváljon a diszciplína tanítása és a módszertan oktatása, nagyon 
jó lenne, ha ez egységet alkotna, valamint azt is szeretnénk, és ezt is kértük, hogy 
bővüljenek a gyakorlóhelyek, mert ha csak a mostani gyakorlóiskolai rendszert 
nézzük, akkor ezek a gyakorlóiskolák messze nem képezik le azt az összetettséget, 
amilyen típusú intézmények egyébként Magyarországon vannak. Ezért fordulhat elő 
az, hogy egyébként a pedagógusképzést eredményesen elvégző diákok bizonyos 
iskolatípusokba kerülve - és erről is több kollégám számolt be Borsod megye 
hátrányos területein, Szabolcs-Szatmárban, ahol bizony nehezen lehet pedagógusokat 
találni - nem találkoznak ilyen jellegű problémákkal az oktatás során. Azt gondolom, 
hogy ezt biztos, hogy árnyaltabban kell majd elvégezni.  

Nagyon kíváncsiak vagyunk a továbbképzési rendszer kialakítására, mert a 
mostani rendszer, egyrészt a továbbképzések mennyisége, minősége nem biztosítja, 
azt gondolom, azt az elvárást, hogy hétévenként 120 órát tudjanak a pedagógusok 
továbbképzésre fordítani, ugyanakkor nagy szükség lesz erre, van is ígéret, van is rá, 
úgy tűnik, hogy lesz is rá megfelelő fedezet, Palkovics államtitkár úr nagyon a szívén 
viseli ezt a dolgot. Mi azt kértük, hogy a továbbképzéseknél a közoktatás szereplőit is 
vonják be, hiszen a valós igényeket, azt gondolom, talán együtt kellene kialakítani, 
hogy milyen igények vannak a továbbképzésekre, és ne valamiféle elvont 
műhelyekben fogalmazódjanak ezek meg. 

Az osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői és a diákönkormányzati munkának 
egyfajta elismerése lehet a 22-26 órába való beszámítása, másfelől azt gondoljuk, 
hogy az eredeti szándék talán inkább az lehetett, hogy ha a 22-be bele lehet számítani, 
akkor egy munkaközösség-vezetőnek lehetővé lehetne tenni azt is, hogy 20 órában 
dolgozzon, és 2 óra a munkaközösség-vezetői, így valóban lehetősége lenne ellátni 
azokat a középvezetői feladatokat, amelyek óhatatlanul szükségesek akár a 
minősítésnél, az értékelésnél, és az intézményvezetőknek nagyon komoly segítséget 
jelenthetnének. 

Az életpályával kapcsolatban szeretnék néhány dolgot mondani. Azt látjuk, 
hogy a minősítések rendszere a gyakorlat folyamán alakul és változik, azt gondolom, 
folyamatosan vizsgálni kell. Továbbra is úgy látjuk, hogy maga a gyakornok, 
pedagógus I., pedagógus II. fokozatok valamelyest talán a pedagógus minőségi 
munkájával kapcsolatosak, viszont egyelőre a mesterpedagógusi fokozat nem 
illeszkedik ehhez, időben nem is tud még, hiszen nem lehetett még ilyen értelemben 
csak kifejezetten a pedagógusi munkával előrelépni. A mesterpedagógusi fokozat 
egyelőre tevékenység alapú fokozat, vagy szakértőnek, vagy mentornak, vagy 
innovátornak kell lenni, ilyen értelemben próbáljuk csatlakoztatni ehhez az 
életpályarendszerhez a vezetői életpályát, amivel kapcsolatos kérdőívünket majdnem 
kétezer igazgató kollégánk küldte vissza, és azt gondoljuk, hogy megerősítést kaptak 
azok a szándékok, hogy az államtitkárságnak benyújtsuk ezeket a javaslatokat, hogy 
önmagában a vezető mint tevékenység is komolyabb elismerést kapjon, hiszen úgy 
gondoljuk, hogy egy intézmény hatékonysága egyrészt a pedagógusok munkáján, 
másrészt a szervezet fejlettségén múlik, ehhez elsősorban az intézményvezetők 
komoly munkája kell hogy hozzájáruljon. 

Úgy gondoljuk, és javaslatot is fogunk majd tenni miniszter úrnak arra, hogy a 
február végéig elkészített lehetőségek a tanfelügyeleti rendszerben bővüljenek, hiszen 
messze nem használja ki a pedagógustársadalom azokat a lehetőségeket, amelyek 
egyébként adottak lennének, sokan azért, mert úgy érzik, hogy nem tudnak 
azonosulni ezekkel a pontokkal, sokaknak pedig valamiféle objektív lehetősége 
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nincsen rá. Ha ezen egy picit enyhítenénk, akkor azt gondoljuk, hogy jobb lehetőségek 
lennének. Konkrétan például arra gondolok, hogy ha egy tanárnőnek vagy óvodában 
dolgozó kolléganőnek bizonyos éve már megvan a pályán, akkor beszámítható legyen 
a gyesen, gyeden eltöltött időszak is, mert gyakorlatilag például így a hölgyek nem 
tudtak élni azzal a lehetőséggel, hogy 32 év gyakorlati idő után bekerülhessenek a 
mesterpedagógusi életpályaszakaszba, holott biztos vagyok abban, hogy nagyon sok 
kitűnő tanárnő és tanítónő létezik a rendszerben. 

A szakképzéssel kapcsolatban röviden pár dolgot szeretnék mondani. Azt 
látjuk, hogy itt a bevezetés feltételei kicsit későn kerültek kialakításra. Szerencsére, 
például az érettségivel kapcsolatban, komolyabb problémáról nem hallottunk. Annak 
örülök, hogy elfogadták ezzel kapcsolatosan jó pár módosító javaslatunkat, ami 
bekerült például az érettségivel kapcsolatos dologba, és picit javult talán az a 
közismeret-szakmai tantárgy arány is, amit eredetileg rosszabbnak láttunk, 
olyannyira, hogy korábban a kerettantervek nem is nagyon adtak lehetőséget arra, 
hogy ezzel kapcsolatban olyan helyi tantervek készüljenek, amelyek eltérhetnek 
egymástól. Itt sikerült eredményt elérni, illetőleg ingyenes és második komplex 
szakvizsgára is sor kerülhet. Tehát vannak eredmények.  

Ennek megfelelően próbáljuk tenni a munkánkat és én azt gondolom, hogy 
talán az eddigi munkánk alapján az elmondható, hogy tényleg igyekszünk szakmai 
véleményt megfogalmazni minden egyes kérdéssel kapcsolatban. Én röviden ennyit 
szerettem volna elmondani. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen az elnök úr beszámolóját. Pósán képviselő úr máris 

jelzi a hozzászólási szándékát. Tessék! 

Kérdések, hozzászólások 

DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Az 
elnök úrtól legelőször elnézést kell kérnem, csak észrevételeket fogok tenni, nem 
kérdéseket feltenni, utána viszont fel kell állnom, mert Debrecenben van programom 
három órától és a közlekedés sajnos némi időt igényel. Én csak javaslatot szeretnék 
tenni, ami azt gondolom, a Pedagógus Kar kompetenciájába beleilleszkedik. 

Minden évben meg szokott jelenni egyfajta iskolai sorrend, a HVG 
különszáma, ez, az, amaz, egy középiskolai sorrend. Különböző kritériumok mentén 
állítják ezt fel. Bevallom őszintén, nem tudom, kik szokták ezt felállítani, viszont elég 
furcsa jó néhány esetben egyes kritériumok alkalmazása.  

Szeretném javasolni azt, erre, ha tudnak, figyeljenek oda. Mondok csak 
egyetlen egy kirívó esetet, ami ebből a szempontból torzítja egyébként a képet. 
Kritérium az, hogy egy középiskolában mondjuk milyen arányban szereznek 
középfokú nyelvvizsgát a tanulók, de nem méri például azt, hogy nyelvből tesznek-e 
emelt szintű érettségit, mert azt meg az alapvető követelmények között kezeli. 
Ugyanakkor viszont az emelt szintű érettségit pedig elfogadják középfokú nyelvvizsga 
szintnek megfelelőnek. Tehát csak azt mondom, hogy van, ami bekerül elvileg 
ugyanolyan körből, valami meg nem kerül be, és ez tud torzítani, nem is kicsit.  

Lehet, hogy még jobban széthúzza a mezőnyt, lehet hogy összébb tolja, ezt nem 
tudom, megmondom őszintén. Valószínűleg az élmezőnyben szereplő iskoláknál 
nagyon sok olyan gyerek van, akinek már eleve van nyelvvizsgája, egyébként mégis az 
élmezőnyben van az alapiskola. Ha ezt beszámítják, lehet hogy még jobban széthúzza 
a mezőnyt, de lehet, hogy fordított lesz a helyzet. Nem tudom, csak javaslom, nézzék 
már meg, amennyire lehet, hogy ez milyen kritériumok mentén történik, mert van egy 
olyan érzésem, hogy ez nagyon régi, 20-25 évvel ezelőtt kialakított konstrukció és a 
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kényelem nagy úr, valljuk be őszintén. Ami bevált, azt használják, és nem biztos, hogy 
ténylegesen helytálló. 

A másik, amit szeretnék mondani, hogy a pedagóguslétszám valóban egy olyan 
kérdés, hogy a korfa egy könyörtelen dolog, ha akarjuk, ha nem. Egyébként nem 
véletlen, hogy az életpályamodellek itt kezdődtek a leghamarabb, mert azt lehetett 
látni, statisztikai adatok vannak, lehet tudni, hogy melyik évben, mikor, hányan 
fognak nyugdíjba menni, milyen szakos tanárok és így tovább, viszont borzasztó 
nehéz talpra állni, azért ezt is tegyük hozzá. Jómagam egyetemen dolgozom, ha úgy 
tetszik, akár még a tanárképzésben érintett hallgatók egy része is megfordul a kezem 
alatt. Tehát azt tapasztalatból tudom mondani, hogy az egyszakos képzések 
bevezetése, ez még Magyar Bálint minisztersége idején történt, óriási csapást jelentett 
ebből a szempontból. Utána, amikor bejött a bolognai rendszer, a 3+2-es rendszer és 
ott a pedagógiai stúdiumokat gyakorlatilag csak a mesterszakra tették fel, akkor a 
hallgatóknak egy nagyon jelentős hányada egyszerűen nem jelentkezett 
pedagógusszakra, ergo nem lett belőle tanár. Volt a Debreceni Egyetemen olyan 
évfolyam, amikor egyetlen egy hallgató sem jelentkezett pedagógusnak.  

Amióta visszaállítottuk az osztatlan képzést, azt kell mondanom, hogy 
növekszik a létszám, és ma már, én a Debreceni Egyetem adatait tudom, azokon a 
szakokon, ahol egyébként pedagógusképzés is folyik, durván kétharmad azok aránya, 
akik pedagógusnak készülnek, és már csak egyharmad azok aránya, akik ilyen 
értelemben a korábbi időszakban a kifutók részét jelentik, vagy minimálisan 
jelentkeznek esetleg ilyen osztott képzésekre. Ebből a szempontból a tendenciát én 
jónak látom, csak az az igazság, hogy ez idő kérdése és nagyon lassú lesz, amíg itt 
valahogy helyreáll egy egészséges rend. Biztos, hogy itt lesznek még hullámvölgyek. 
Nem tudom, hogy tudjuk ezt áthidalni. 

Viszont a pedagógusképzés azon dolgában, ami tartalmi, maximálisan 
egyetértek önökkel, és csak buzdítanám önöket, hogy minél több észrevételt tegyenek, 
mert az egyetemi világ ebből a szempontból szintén egy tehetetlen, nagy tankhajóként 
működik, és a megszokás itt is nagy úr. A kis tudósképzés szemlélettől hihetetlenül 
nehezen tudnak elszakadni nagyon sokan. Tényleg ez az igazság. 

Nagyon-nagyon durva dolgot fogok most mondani, és kérem, senki ne értsen 
félre, csak hogy érthető legyek. Matematikában, biológiában, magyar nyelvben vagy 
bármiben alapvetően azt tartanám helyesnek és kívánatosnak, hogy szaktanárokat 
kell képezni az egyetemeknek a megfelelő szakmai oldaláról nézve. A középiskolai 
tananyag ezért van, ennek mentén ezt nyilván megfelelőképpen körüljárnánk, de 
biztos, hogy ne mindenki a saját kis kutatási kukacát és bogarát akarja megtaníttatni 
a hallgatókkal, mert erre is tudunk bőven példát. Önökre itt, nyilván megint csak azt 
tudom mondani, komoly feladat hárul, hogy a kis tudósképzés fölött átlendüljünk.  

Ez természetesen érint egy másik szent tehenet is, ha szabad így fogalmazni, ez 
pedig a felsőoktatási intézmények neveléstudományi és pedagógiai tanszékei, 
intézetei. Tisztelet a kivételnek, de szerintem azért nonszensz, hogy sok esetben, 
mivel ezt kikiáltották önálló akadémiai stúdiónak - nem tudom, mikor -, olyan 
emberek mondják meg, hogy mit kell csinálni az oktatás területén, a pedagógiában és 
a módszertanban, akik életükben nem láttak iskolát, csak amikor ők jártak oda. Tehát 
szerintem ez nem jó. És mondjuk az MTA professzora az illető, a pedagógiai 
tudományok körében, elméletben kiváló, zseniális ötletekkel, amik a gyakorlatban 
nem fognak működni. Itt valóban meg kellene fordítani a helyzetet, a lovon nem úgy 
kell ülni, ahogy eddig ültünk. Én nem tartanám ördögtől valónak azt sem - hogy e 
tekintetben ezt most sok szabályban kell-e megoldani vagy sem, ezt most hirtelen 
nem tudom -, hogy alkalmazási feltétel legyen ilyen területen az, hogy olyan legyen, 
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aki mondjuk 25 évet iskolában letanított, valóban van életszerű tapasztalata, vagy 
nem is tudom, mit kellene ilyenkor csinálni. 

Ebből a szempontból van még egy feladat, hogy a gyakorlóhelyek bővüljenek, 
én így fogalmazok. A törvény most úgy szól, ha jól emlékszem, hogy a végzés után van 
egy év gyakorlat Tehát elvileg ennek kellene ezt valamilyen módon megcsinálni, hogy 
ilyen, olyan, amolyan iskolákban is legyen tapasztalat. Valljuk be őszintén, hogy 
logisztikailag szerintem ez lesz a legnehezebb része, merthogy nincsen igazán jól 
összerakva az a rész sem a szakma részéről, sem az igazgatási oldal részéről. Nem is 
tudom, hogy most egymásra várnak-e, vagy le kellene ülni, hogy itt mi legyen. Ott, 
ahol gyakorlóidőre befogadnak hallgatókat, jogilag még hallgatók, mondjuk négyet, 
akkor az azonnal érinti az ottani tanárok egy részénél az óraszámot, az hogy fog 
történni? Az illető milyen joggal van felruházva az iskolában - idézőjelben - , tehát 
akkor ő vihet egy teljes osztályt vagy nem vihet, az egyéves gyakorlóidő azonnal jelent 
egy tanárváltást is? Tehát ez szakmailag jelent komoly problémákat, arról nem 
beszélve, hogy a szállástól kezdve sok minden egyéb logisztikai vonzata van, amit 
össze kell rakni.  

Ebből következően a klasszikus gyakorlóiskolákat nyilvánvalóan nehéz lesz 
elfelejteni, mert ott mégiscsak legalább az elemi alapjait meg kellene csinálni, és ott 
sem egyszerű összerendezni a dolgokat, hiszen nem minden évben megy minden 
vezető tanárhoz ugyanolyan számú gyakorló tanárjelölt, mert lehet, hogy az egyik 
évben több a biológus, a másik évben meg több lesz mondjuk az angolszakos. Tehát 
ott sem egyszerű. Itt az óraszámok kérdésétől kezdve az iskolai feladatok ellátásán át 
nagyon sok képlékeny elem jön most majd be a rendszerbe, ami a végrehajtási 
oldalon kell majd kellőképpen szabályozni.  

Én tisztelettel kérem, hogy önök, akik iskolát vezetnek és jobban tudják, hogy 
napi szinten ez milyen munkaszervezést igényel, ezekre figyeljenek oda, mert nem 
felülről és nem kívülállóként kell ezeket összerakni és megmondani. Én ehhez 
kívánok önöknek jó munkát meg természetesen jó idegrendszert. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Más képviselői hozzászólási szándék vagy kérdés van-e? (Senki sem 

jelentkezik.) Nem látok jelzést.  
Nekem lenne még egy-két kérdésem. Nagyon kimerítő volt az elnök úr 

beszámolója és nagyon szépen köszönöm. Az előzetesen megfogalmazott kérdéseim 
nagy részére választ is kaptam. Egy kiegészítést szeretnék még kérni. Amikor 
magának a karnak a működéséről beszélt, akkor említette, hogy az elhelyezés nem 
megoldott a kar esetében, de ennek ellenére mely szervezetek azok, amelyekkel 
rendszeresen tudnak kapcsolatot tartani? Nyilván vannak törvényi kötelezettségeik, 
hogy a döntéshozók irányába megtegyék ezt, de az oktatás más szereplői között 
hogyan alakult az önök elfogadottsága, vagy hogyan tudtak beilleszkedni abba a 
rendszerbe, amely valamilyen szinten megvolt már az oktatási szereplők között?  

Én csak erre szeretnék rákérdezni, és ha nincs más képviselői hozzászólási 
szándék, akkor válaszadásra megadom a szót az elnök úrnak. Parancsoljon! (Dr. 
Pósán László és Szabó Szabolcs távoznak a bizottság üléséről.) 

Horváth Péter válasza 

HORVÁTH PÉTER elnök (Nemzeti Pedagógus Kar): Köszönöm szépen. 
Nagyon sok szakmai szervezet működött Magyarországon, több mint 170. Ez is volt az 
egyik oka, hogy felmerült egy egységes szervezet, tehát egy pedagógus szervezet 
megalakítása, hogy valamiféleképpen vele lehessen egyeztetni azokról a dolgokról, 
amelyek nem szakszervezeti kérdések.  
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Mi a kezdet kezdetén felvettük a kapcsolatot olyan szervezetekkel, amelyek a 
tagozatok megalakításában nekünk fontos segítséget tudtak nyújtani. Ilyen volt 
például matematikában a Bolyai Társaság vagy természettudományok, fizika kapcsán 
az Eötvös Társaság, de beszéltünk a Magyar Pedagógiai Társasággal is, kapcsolatban 
vagyunk a Magyar Tehetséggondozó Társasággal, a Magyar Testnevelők 
Szövetségével, akik sokat segítettek nekünk például a testnevelési tagozat 
munkájában és a kollégiumok kapcsán a Kollégiumi Szövetséggel is, amelyek közül 
nagyon sok párhuzamos tag van magában a kollégiumi tagozatban is. Az iskolák 
vezetőit tömörítő szervezetek közül pedig a Gimnáziumok Országos Szövetségével és 
az Általános Iskolai Igazgatók Országos Szövetségével is nagyon sok közös 
rendezvényünk volt, és azt gondolom, hogy normális együttműködésünk van.  

Felvettük a kapcsolatot, illetve felvették velünk a kapcsolatot határon túli 
magyar szervezetek is. Legkomolyabban a Romániai Magyar Pedagógusok 
Szövetsége, amellyel együttműködési megállapodást is kötöttünk most, amikor 
Csíkszeredában július elején a 25. nyári Bolyai Akadémia volt. És most, novemberben 
fogunk majd menni Szlovéniába, ahol találkoznak a határon túli magyar 
pedagógusokat tömörítő szervezetek, hogy egy egységes, talán mindenki számára 
valamiféle tapasztalatátadást vagy cserét segítő kapcsolat jöhessen létre.  

Bizonyos kérdésben, például a nyelvvizsgákkal kapcsolatos kérdésben például 
az európai szülők magyarországi szervezete is megkeresett minket és egyeztették a 
véleményüket, de például amikor a gyógypedagógusok, a BTMN-es diákok, illetve a 
foglalkoztatás enyhítésével kapcsolatos jogszabályi kérdések voltak, akkor beszéltünk 
és egyet is értettünk ezzel kapcsolatos szervezetek véleményével és álláspontjával, 
amelyek bizonyos értelemben, ha ideiglenesek, akkor üdvözölték ezeket a fajta 
könnyítéseket.  

Tehát én azt gondolom, hogy mindenkivel törekszünk a szakmai 
együttműködésre, nyilván ők a tapasztalatukkal segítik azt a munkát, amit mi 
szeretnénk megtenni. Úgyhogy ez körülbelül így áll. A továbbiakban is mindenkivel 
megpróbálunk együttműködni, szerencsére ez általában sikerül is.  

Pósán képviselő úr egy kérdésével kapcsolatban szeretném mondani, én azt 
gondolom, én nagyon köszönöm ezt a pedagógusképzéssel kapcsolatos megerősítést, 
mert valóban azt gondolom, hogy nagyobb szerepet kell vállalni a javaslattételben, ha 
akarnak is. A rektor úrnál tényleg látok is szándékot arra, hogy ebben 
együttműködjünk.  

Az iskolai sorrendekkel kapcsolatban. Ez nyilván indulatokat vált ki 
mindenhol, szerte az országban, az iskolavezetők nyilatkoznak, akik éppen nem… 
Egyébként önmagában, én azt gondolom, az a legfontosabb, hogy maga az iskolai 
közösség úgy érezze, hogy a gyermek, aki odajár, megkapja azt a fejlesztési 
lehetőséget. Mi például ebben a sorrendben idén 23.-ak voltunk, korábban mindig a 
13.-ok voltunk vagy valami ilyesmi, tehát viszonylag jó helyen szerepelt az iskola. Ezt 
az intézményvezetők próbálják megmagyarázni, hogy miért ott vannak. Szerintem 
nem kellene megmagyarázni, szerintem ezek jó helyezések, ezek a pontok vitathatók. 
Egyébként benne van a HVG-ben a tematika, hét feltételt szabnak meg, amiből négy 
az érettségivel kapcsolatos, kettő a kompetenciaméréssel kapcsolatos, egy pedig a 
diákok továbbtanulásával kapcsolatos. Tehát a továbbtanuló diákok átlagpontszámát 
nézi, ez korrekt.  

Csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy pont fordítva van, és lehet, hogy a 
képviselő úr csak eltévesztette. Tehát az emelt szintű érettségit veszi figyelembe, nem 
a nyelvvizsgát, ami olyan értelemben vitatható, persze mint minden sorrendben, hogy 
azokat az iskolákat, amelyek elsősorban a természettudományok, a mérnöki pálya felé 
vagy az egészségügybe képeznek diákokat, például a biológia, a fizika, a kémia 
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érettségit nem veszi figyelembe, holott nagyon sok olyan iskola van, ahol ezekből 
tesznek nagyobb számban emelt szintű érettségit. És nagyon sokan vannak diákok, jó 
pár iskola van, ahol például idegen nyelvből mondjuk egy orvosira készülő diák 
előrehozott érettségit tesz, hogy az utolsó évben tudjon koncentrálni már a biológia és 
a kémia tantárgyra. Ilyen módon lehet, hogy az érettségi eredménye idegen nyelvből 
gyengébb, vagy mivel nem tesz emeltszintűt, nem kapja meg az ebben a sorrendben 
fontos plusz ötven pontot. Tehát ez nagyon árnyalt, és azt gondolom, az a 
legfontosabb, hogy az iskolai közösség jól működjön és mindenki tudja a dolgát.  

Nem nagyon gondolom, hogy elsősorban az iskolai sorrendek alapján 
választanak a szülők, hanem inkább a saját tapasztalataik alapján, Győrben is és 
Debrecenben is. De az biztos, mi is gondolkodunk azon, hogy hogyan lehetne talán 
még objektívebbé tenni ezt. Vannak a hozzáadottérték-pártiak. Ott is nagyon 
óvatosan bánnék ezzel a fogalommal, bár egy jó fogalom, és tényleg sokat elmond az 
iskola teljesítményéről, de azt gondolom, például az nem mindegy, hogy mondjuk egy 
olyan diákot, aki addig tudott mondjuk 50 centit ugrani a magasba, az most majd 75 
centit tud, tehát 1,5-szerest, vagy aki eddig tudott 2 métert, az 3 métert nem fog tudni 
ugrani sohasem. Tehát azért itt valamiféle mérésmetodikai szempontokat 
valószínűnek tartom, hogy figyelembe kell venni. És tényleg nagyon szépen köszönöm 
a bizottságnak, hogy elmondhattam azt, amit eddig a karral kapcsolatban tudtam. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen az elnök úrnak a beszámolóját. A munkájához 

további jó egészséget és sok sikert kívánunk! Ezzel a harmadik napirendi pontot 
lezárom. 

Egyebek 

A negyedik napirendi pontunk az egyebek. Kérdezem, hogy az egyebek között 
van-e valakinek felvetése. (Senki sem jelentkezik.) Nem látok jelzést. Akkor az 
egyebek napirendi pontot és a bizottsági ülést is lezárom. Jó munkát kívánok! 

 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 17 perc) 
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