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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 4 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirendi 
javaslat 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 erről szavazunk. Kérdezem a képviselőket, hogy ki 
az, aki támogatja a napirendi javaslatot az előzetesen kiküldött formában? Aki igen, 
kérem, jelezze. (Szavazás.) Köszönöm. Volt-e nem szavazat? (Senki sem jelentkezik.) 
Tartózkodás? (Senki sem jelentkezik.) Nem volt. A bizottság egyhangúlag támogatta a 
napirendet. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2016. évi egységes 
költségvetésének végrehajtásáról szóló, T/15813. számú 
törvényjavaslat 
(Részletes vita)  

Első napirendi pontunk a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2016. évi 
egységes költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslat részletes vitájának 
kijelölt bizottságként történő lefolytatása. E rendelkezésre megnyitom a részletes vita 
1. szakaszát, azaz a törvényjavaslatnak a határozati házszabály 44. § (1) bekezdés a)-d) 
pontjaiban meghatározott szempontok szerinti vizsgálatát. 

Azt előterjesztők jelezték, hogy nem tudnak részt venni az ülésen. Az NMHH 
képviseletében Sorbán János gazdasági igazgató urat, Hidasi Gábor főosztályvezető 
urat köszöntöm. Az MTVA részéről pedig Fulmer Lászlóné gazdasági igazgató 
asszonyt. E vitaszakaszban kérdezem, hogy a bizottság tagjai közül kíván-e valaki 
hozzászólni. (Senki sem jelentkezik.) Nem látok jelzést. 

Határozathozatalok 

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

Kérdezem a bizottságot, támogatja-e, hogy a törvényjavaslat megfelel a 
határozati házszabály 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak. Aki igen, kérem, jelezze! 
(Szavazás.) 9 igen szavazat. Ki az, aki nem? (Senki sem jelentkezik.) Ilyen nincs. Ki 
tartózkodik? (Szavazás.) Kettő tartózkodással a bizottság ennek megfelelően döntött, 
a részletes vita ezen szakaszát lezárom.  

Ezzel áttérünk a következő szakaszra. Megnyitom a részletes vita 2. szakaszát, 
amelyben a módosító javaslatokról kell állást foglalnunk. A javaslathoz nem érkezett 
módosító javaslat. Előzetesen saját bizottsági módosítási szándékra sem érkezett 
javaslat. 

Kérdezem a bizottságot, van-e valakinek további módosítási javaslata. (Senki 
sem jelentkezik.) Amennyiben nincs módosítási szándék, a jegyzőkönyv számára 
ismertetem, hogy módosító javaslat hiányában a bizottság nem nyújt be részletes vitát 
lezáró módosító javaslatot. A vita ezen szakaszát lezárom. 

Megnyitom a részletes vita utolsó szakaszát, amelyben a bizottság dönt a 
részletes vita lezárásáról és a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról és 
benyújtásáról. Kérdezem a bizottságot, hogy lezárja-e a részletes vitát. Aki igen, 
kérem, jelezze. (Szavazás.) Kilenc igen szavazat. Ki nem? (Senki sem jelentkezik.) Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) 4 tartózkodással a bizottság lezárta a részletes vitát. 
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Kérdezem a bizottságot, hogy elfogadja-e a részletes vitáról szóló jelentést, 
valamint felhatalmazza-e a bizottság elnökét arra, hogy gondoskodjon a bizottság 
döntéseit összefoglaló jelentés aláírásáról és benyújtásáról. Aki igen, kérem, jelezze! 
(Szavazás.) 9 igen szavazat. Ki az, aki nem? (Senki sem jelentkezik.) Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) 4 tartózkodással a bizottság ennek megfelelően döntött. 

A részletes vitát és az 1. napirendi pontot lezárom.  

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2018. évi egységes 
költségvetéséről szóló, T/17872. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita)  

A 2. napirendi pontunk a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2018. évi 
egységes költségvetéséről szóló, T/17872. számú törvényjavaslat részletes vitájának 
kijelölt bizottságként történő lefolytatása.  

E rendelkezésre megnyitom a részletes vita 1. szakaszát, azaz a 
törvényjavaslatnak a határozati házszabály 44. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban 
meghatározott szempontok szerinti vizsgálatát. Az előterjesztők jelezték, hogy nem 
tudnak részt venni a bizottság ülésén.  

Határozathozatalok 

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy e vitaszakaszban kíván-e valaki felszólalni. 
(Senki sem jelentkezik.) Nem látok jelzést. Tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy a 
bizottságnak a határozati házszabály 44. § (1) bekezdésében foglaltakkal kapcsolatos 
megállapításait a bizottság jelentése tartalmazza, így erről döntenünk kell.  

Támogatja-e tehát a bizottság, hogy a törvényjavaslat megfelel a határozati 
házszabály 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak? Aki igen, kérem, jelezze! (Szavazás.) 
9 igen szavazat. Ki az, aki nem? (Senki sem jelentkezik.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 
4 tartózkodással a bizottság ennek megfelelően döntött. A részletes vita ezen 
szakaszát lezárom.  

Ezzel áttérünk a 2. szakaszra. Megnyitom a részletes vita 2. szakaszát, 
amelyben a módosító javaslatokról kell állást foglalnunk. A javaslathoz nem érkezett 
módosító javaslat. Előzetesen saját bizottsági módosítási szándékra sem érkezett 
javaslat. Kérdezem a bizottságot, van-e valakinek további módosítási javaslata. (Senki 
sem jelentkezik.) Nem látok jelzést. 

Amennyiben nincs módosítási szándék, a jegyzőkönyv számára ismertetem, 
hogy módosító javaslat hiányában a bizottság nem nyújt be részletes vitát lezáró 
módosító javaslatot. Ezzel a vita ezen szakaszát lezárom. 

Megnyitom a részletes vita utolsó szakaszát, amelyben a bizottság dönt a 
részletes vita lezárásáról, a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról és 
benyújtásáról.  

Kérdezem a bizottságot, hogy lezárja-e a részletes vitát. Aki igen, kérem, 
jelezze! (Szavazás.) 9 igen szavazat. Ki az, aki nem? (Senki sem jelentkezik.) Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) 4 tartózkodással a bizottság lezárta a részletes vitát. 

Tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy az általunk most tárgyalt indítványt a 
törvényalkotás parlamenti informatikai rendszerében, rövid nevén a ParLexben 
dolgozták fel. A részletes vita dokumentumai is ebben a számítógépes programban 
készülnek el, és ezen keresztül kerülnek benyújtásra.  

Ennek megfelelően kérdezem a bizottságot, elfogadja-e a részletes vitáról szóló 
jelentést, valamint felhatalmazza-e a bizottság elnökét arra, hogy gondoskodjon a 
bizottság döntéseit összefoglaló jelentés benyújtásáról. Aki igen kérem, jelezze! 
(Szavazás.) 9 igen szavazat. Ki az, aki nem? (Senki sem jelentkezik.) Ki tartózkodott? 
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(Szavazás.) 4 tartózkodással a bizottság ennek megfelelően döntött. Ezzel a részletes 
vitát és a 2. napirendi pontot is lezárom.  

Vendégeinknek köszönjük szépen, hogy jelenlétükkel megtisztelték a bizottság 
ülését. (A meghívottak elhagyják a termet.) 

A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi 
C. törvény végrehajtásáról szóló, T/17578. számú törvényjavaslat 
(Részletes vita) 

Soron következik Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. 
évi C. törvény végrehajtásáról szóló T/17578. számú törvényjavaslat részletes 
vitájának vitához kapcsolódó bizottságként történő lefolytatása. Köszöntöm a 
bizottság ülésén a Nemzetgazdasági Minisztérium képviseletében dr. Berczik Ábel 
helyettes államtitkár urat és Orcsik Attila főosztályvezető urat. Kérdezem, hogy e 
vitaszakaszban kívánnak-e előzetesen felszólalni. (Jelzésre:) Parancsoljon! 

Dr. Berczik Ábel bevezetője 

DR. BERCZIK ÁBEL helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Tisztelt Bizottság! Köszönöm szépen. Annyit jegyeznék meg, hogy álláspontunk 
szerint az előttünk fekvő, Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló, 
2015. évi C. törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat mindenben megfelel a 
házszabály 44. § (1) bekezdésében meghatározott követelményeknek. 

Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönjük. Megnyitom a részletes vita 1. szakaszát, azaz a 
törvényjavaslatnak a határozati házszabály 44. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban 
meghatározott szempontok szerinti vizsgálatát. Kérdezem, hogy a bizottság tagjai 
közül kíván-e valaki felszólalni. (Senki sem jelentkezik.) Nem látok jelzést. 

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

Támogatja-e tehát a bizottság, hogy a törvényjavaslat megfelel a határozati 
házszabály 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak. Aki igen, kérem, jelezze! (Szavazás.) 
Kilenc igen szavazat. Ki az, aki szerint nem? (Senki sem jelentkezik.) Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) 4 tartózkodással a bizottság ennek megfelelően döntött. A részletes vita 
ezen szakaszát lezárom, ezzel áttérünk a következő szakaszra. 

Megnyitom a részletes vita 2. szakaszát, amelyben a módosító javaslatokról 
kell állást foglalnunk. A javaslathoz nem érkezett módosító javaslat. Előzetesen saját 
bizottsági módosítási szándékra sem érkezett javaslat. Kérdezem a bizottságot, van-e 
valakinek további módosításra javaslata. (Senki sem jelentkezik.) Nem látok jelzést.  

Amennyiben nincs módosítási szándék, a jegyzőkönyv számára ismertetem, 
hogy módosító javaslat hiányában a bizottság nem nyújt be részletes vitát lezáró 
módosító javaslatot. A vita ezen szakaszát lezárom.  

Megnyitom a részletes vita utolsó szakaszát, amelyben a bizottság dönt a 
részletes vita lezárásáról és a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról és 
benyújtásáról. Kérdezem a bizottságot, hogy lezárja-e a részletes vitát. Aki igen, 
kérem jelezze! (Szavazás.) 9 igen szavazat. Ki az, aki nem? (Senki sem jelentkezik.) Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) 4 tartózkodással a bizottság lezárta a részletes vitát. 

Tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy a bizottság a részletes vitáról jelentést 
nyújt be, amely a bizottság korábbi vitaszakaszban meghozott döntéseit tartalmazza. 
Ennek megfelelően kérdezem tehát a bizottságot, elfogadja-e a részletes vitáról szóló 
jelentést, valamint felhatalmazza-e a bizottság elnökét arra, hogy gondoskodjon a 
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bizottság döntéseit összefoglaló jelentés aláírásáról és benyújtásáról. Aki igen, kérem, 
jelezze. (Szavazás.) 9 igen szavazat. Ki az, aki nem? (Szavazás.) 2 nem. Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodással a bizottság ennek megfelelően döntött. 
Ezzel a részletes vitát és a 3. napirendi pontot lezárom. Helyettes államtitkár úrnak és 
főosztályvezető úrnak köszönjük szépen, hogy megtisztelték a bizottság ülését és 
rendelkezésünkre álltak. (A meghívottak elhagyják a termet.) 

A sportról szóló 2004. évi I. törvény végrehajtásáról szóló T/18005. 
számú törvényjavaslat  
(Részletes vita) 

Soron következik a sportról szóló, 2004. évi I. törvény módosításáról szóló, 
T/18005. számú törvényjavaslat részletes vitájának kijelölt bizottságként történő 
lefolytatása. E rendelkezésre megnyitom a részletes vita első szakaszát, azaz a 
törvényjavaslatnak a határozati házszabály 44. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban 
meghatározott szempontok szerinti vizsgálatát. Az előterjesztő képviselő urak 
nincsenek jelen az ülésen. Köszöntöm a kormány képviseletében Sárfalvi Péter 
helyettes államtitkár urat és Reinhardt Ákos főosztályvezető urat. Kérdezem, hogy e 
vitaszakaszban kívánnak-e felszólalni.  

 
SÁRFALVI PÉTER helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma: 

Nem kívánunk. Jó reggelt kívánok mindenkinek. A törvényjavaslat egyébként 
megfelel a házszabályi rendelkezéseknek.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. A képviselőknek van lehetőségük hozzászólni. Ki 

az, aki élni kíván ezzel a lehetőséggel? (Senki sem jelentkezik.) Nem látok jelzést.  

Határozathozatalok  

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

Támogatja-e tehát a bizottság, hogy a törvényjavaslat megfelel a határozati 
házszabály 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak. Aki szerint igen, az kérem, jelezze. 
(Szavazás.) Volt-e nem szavazat vagy tartózkodás? (Senki sem jelentkezik.) Akkor a 
bizottság egyhangúlag támogatta. A részletes vita ezen szakaszát lezárom, és ezzel 
áttérünk a részletes vita 2. szakaszára. 

Megnyitom a részletes vita 2. szakaszát, amelyben a módosító javaslatokról 
kell állást foglalnunk. A javaslathoz nem érkezett módosító javaslat. Előzetesen saját 
bizottsági módosítási szándékra sem érkezett javaslat. Kérdezem a bizottságot, van-e 
valakinek további módosításra javaslata. (Senki sem jelentkezik.) Nem látok jelzést. 
Amennyiben nincs módosítási szándék, a jegyzőkönyv számára ismertetem, hogy 
módosító javaslat hiányában a bizottság nem nyújt be részletes vitát lezáró módosító 
javaslatot. A vita ezen szakaszát lezárom. 

Megnyitom a részletes vita utolsó szakaszát, amelyben a bizottságunk dönt a 
részletes vita lezárásról és a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról és 
benyújtásáról. Kérdezem a bizottságot, hogy lezárja-e a részletes vitát. Aki igen, 
kérem, jelezze! (Szavazás.) Egyhangúlag lezárta a bizottság a részletes vitát.  

Tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy az általunk most tárgyalt indítvány a 
törvényalkotás parlamenti informatikai rendszerében, rövid nevén a ParLexben 
került feldolgozásra. A részletes vita dokumentumai is ebben a számítógépes 
programban készülnek el, és ezen keresztül kerülnek benyújtásra. 
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Ennek megfelelően kérdezem a bizottságot, elfogadja-e a részletes vitáról szóló 
jelentést, valamint felhatalmazza-e a bizottság elnökét arra, hogy gondoskodjon a 
bizottság döntéseit összefoglaló jelentés benyújtásáról. Aki igen, kérem, jelezze! 
(Szavazás.) Szintén egyhangúlag ennek megfelelően döntött a bizottság, így a 
részletes vitát és a 4. napirendi pontot lezárom.  

Köszönöm szépen helyettes államtitkár úrnak és főosztályvezető úrnak, hogy 
megtisztelték a bizottság ülését, és rendelkezésünkre álltak.  

A Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény 
módosításáról szóló, T/17999. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita)  

Soron következik a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2001. évi CIX. 
törvény módosításáról szóló, T/17999. számú törvényjavaslat részletes vitájának 
kijelölt bizottságként történő lefolytatása. E rendelkezésre megnyitom a részletes vita 
1. szakaszát, azaz a törvényjavaslatnak a határozati házszabály 44. § (1) bekezdés a)-d) 
pontjaiban meghatározott szempontok szerinti vizsgálatát. Köszöntöm a 
Miniszterelnökség képviseletében dr. Latorcai Csaba helyettes államtitkár urat. 
Kérdezem, hogy e vitaszakaszban kíván-e előzetesen felszólalni.  

 
DR. LATORCAI CABA helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm. 

Az általános vitában az előterjesztői érvek is elhangzottak, nem kívánok ebben a 
vitaszakaszban felszólalni. Köszönöm.  

Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönjük szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy élni kívánnak-e 
a felszólalás lehetőségével ebben a vitaszakaszban. (Senki sem jelentkezik.) Nem látok 
jelzést. 

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

Támogatja-e a bizottság, hogy a törvényjavaslat megfelel a határozati 
házszabály 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak. Aki szerint igen, kérem, jelezze! 
(Szavazás.) 9 igen szavazat. Ki az, aki szerint nem? (Senki sem jelentkezik.) Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) 4 tartózkodással a bizottság ennek megfelelően döntött. A 
részletes vita ezen szakaszát lezárom.  

Áttérünk a részletes vita 2. szakaszára. Megnyitom a részletes vita 2. szakaszát, 
amelyben a módosító javaslatokról kell állást foglalnunk. A javaslathoz nem érkezett 
módosító javaslat, előzetesen saját bizottsági módosítási szándékra sem érkezett 
javaslat. Kérdezem a bizottságot, hogy van-e valakinek további módosításra javaslata. 
(Senki sem jelentkezik.) Nem látok jelzést.  

Amennyiben nincs módosítási szándék, a jegyzőkönyv számára ismertetem, 
hogy módosító javaslat hiányában a bizottság nem nyújt be részletes vitát lezáró 
módosító javaslatot. A vita ezen szakaszát lezárom.  

Megnyitom a részletes vita utolsó szakaszát, amelyben a bizottság dönt a 
részletes vita lezárásáról és a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról és 
benyújtásáról.  

Kérdezem a bizottságot, hogy lezárja-e a részletes vitát. Aki igen, kérem, 
jelezze! (Szavazás.) 9 igen szavazat. Ki az, aki nem? (Senki sem jelentkezik.) Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) 4 tartózkodással a bizottság lezárta a részletes vitát.  

Tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy az általunk most tárgyalt indítvány a 
törvényalkotás parlamenti informatikai rendszerében, rövid nevében a ParLexben 
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került feldolgozásra. A részletes vita dokumentumai is ebben a számítógépes 
programban készülnek el, és ezen keresztül kerülnek benyújtásra.  

Kérdezem a bizottságot, hogy elfogadja-e a részletes vitáról szóló jelentést, 
valamint felhatalmazza-e a bizottság elnökét arra, hogy gondoskodjon a bizottság 
döntéseit összefoglaló jelentés benyújtásáról. Aki igen, kérem, jelezze! (Szavazás.) 9 
igen szavazat. Ki az, aki nem? (Szavazás.) 2 nem szavazat? Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) 2 tartózkodással a bizottság ennek megfelelően döntött. A részletes vitát 
és az 5. napirendi pontot lezárom.  

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény és 
egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló, T/18002. számú 
törvényjavaslat  
(Részletes vita) 

Soron következik a kulturális örökség védelméről szóló, 2001. évi LXIV. 
törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló, T/18002. számú 
törvényjavaslat részletes vitájának kijelölt bizottságként történő lefolytatása. E 
rendelkezésre megnyitom a részletes vita 1. szakaszát, azaz a törvényjavaslatnak a 
határozati házszabály 44. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározott szempontok 
szerinti vizsgálatát. A kormány képviseletében szintén Latorcai Csaba helyettes 
államtitkár úr van jelen. Kérdezem, hogy e vitaszakaszban kíván-e felszólalni.  

 
DR. LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm 

szépen. A kormány álláspontja az általános vita során elhangzott, így ebben a 
vitaszakaszban nem kívánok előzetesen állást foglalni. Köszönöm.  

Határozathozatalok 

ELNÖK: A bizottság tagjai közül kíván-e valaki hozzászólni e vitaszakaszban? 
(Senki sem jelentkezik.) Nem látok jelzést. 

Tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy a bizottságnak a határozati házszabály 
44. § (1) bekezdésében foglaltakkal kapcsolatos megállapításait a bizottság jelentése 
tartalmazza, így erről döntenünk kell. Támogatja-e a bizottság, hogy a törvényjavaslat 
megfelel a határozati házszabály 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak. Aki igen, kérem, 
jelezze! (Szavazás.) 9 igen szavazat. Ki az, aki szerint nem? (Senki sem jelentkezik.) 
Ki tartózkodott? (Szavazás.) 4 tartózkodással a bizottság ennek megfelelően döntött. 
A részletes vita ezen szakaszát lezárom.  

Ezzel áttérünk a módosító javaslatok megvitatására. Megnyitom részletes vita 
2. szakaszát, a módosító javaslatok értékelését és az arról történő állásfoglalást. 
Módosító javaslatok érkeztek képviselőktől is, illetve saját bizottsági módosítási 
szándékra is érkezett javaslat. Először az Ikotity István alelnök úr által benyújtott 
módosító javaslatról dönt a bizottság. 

A képviselő úr nincs jelen az ülésen, így nem tudja indokolni javaslatát. 
Kérdezem, hogy a Miniszterelnökség támogatja-e.  

 
DR. LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): A 

Miniszterelnökség nem támogatja a módosító indítványt.  
 
ELNÖK: Köszönjük. A képviselők közül kíván-e valaki hozzászólni? (Senki sem 

jelentkezik.) Nem látok jelzést. Szavazunk. Ki az, aki támogatja a háttéranyagban 1. 
pontként szereplő, Ikotity István LMP-s képviselőtársunk által benyújtott módosító 
javaslatot. Aki igen, kérem, jelezze! (Szavazás.) 4 igen szavazat. Ki az, aki nem 
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támogatja? (Szavazás.) 9 nem szavazattal a bizottság nem támogatta a módosító 
javaslatot. 

Saját bizottsági módosítási szándék benyújtására is érkezett javaslat. Ezt 
szintén a képviselőknek elküldtük és megkapták. Pontonként fogunk állást foglalni az 
ebben szereplő módosító javaslatokról. Az összefüggő javaslatokról egy szavazással 
fogunk dönteni. 

Az 1., 2., 3. pont összefüggő módosítási javaslatok. Kodifikációs pontosításokat 
tartalmaznak. Kérdezem, hogy a Miniszterelnökség támogatja-e.  

 
DR. LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki hozzászólni a képviselők közül? (Jelzésre:) Szabó 

Szabolcs, tessék! 
 
SZABÓ SZABOLCS (független): Köszönöm szépen. Pusztán csak az érdeklődés 

kedvéért érdeklődnék arról, hogy ki volt, aki a beterjesztést készítette. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: A Fidesz képviselőcsoportjától érkezett. Más hozzászólási szándék? 

(Senki sem jelentkezik.) Nem látok jelzést, szavazunk. 
Ki az, aki támogatja az 1., 2., 3. pontban benyújtott módosítást, hogy saját 

bizottsági módosítási szándékként benyújtsuk? Aki igen, kérem, jelezze! (Szavazás.) 
9 igen szavazat. Ki az, aki nem? (Senki sem jelentkezik.) Ki tartózkodott? 4 
tartózkodással a bizottság benyújtja a javaslatokat.  

A 4. pontról kell határoznunk. Kérdezem, hogy a Miniszterelnökség támogatja-
e.  

 
DR. LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Igen, 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: A képviselők közül ki kíván hozzászólni? (Senki sem jelentkezik.) Nem 

látok jelzést. Szavazunk. Ki az, aki támogatja, hogy a 4. pontot saját bizottsági 
módosítási szándékként benyújtsuk? Aki igen, kérem, jelezze! (Szavazás.) 9 igen 
szavazat. Ki az, aki nem? (Senki sem jelentkezik.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 4 
tartózkodással a bizottság benyújtja a 4. pontot.  

Az 5. pontról történő állásfoglalás következik. Kérdezem, hogy a 
Miniszterelnökség támogatja-e az 5. pontot.  

 
DR. LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): 

Támogatjuk.  
 
ELNÖK: A képviselők közül ki kíván hozzászólni? (Senki sem jelentkezik.) Nem 

látok jelzést, szavazunk.  
Ki az, aki támogatja, hogy az 5. pontot saját bizottsági módosítási szándékként 

benyújtsuk? Aki igen, kérem, jelezze! (Szavazás.) 9 igen szavazat. Ki az, aki nem? 
(Senki sem jelentkezik.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 4 tartózkodással a bizottság 
benyújtja az 5. pontban található módosítást.  

A 6., 7., 8., 9. pontok szintén összefüggenek tartalmilag egymással, így ezekről 
egy szavazással döntünk. Kérdezem, hogy a Miniszterelnökség támogatja-e.  
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DR. LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): 
Támogatjuk.  

 
ELNÖK: A képviselők részéről hozzá kíván-e valaki szólni? (Senki sem 

jelentkezik.) Nem látok jelzést, szavazunk. Ki az, aki támogatja a 6., 7., 8., 9. pontok 
saját bizottsági módosítási szándékként történő benyújtását? Aki igen, kérem, jelezze! 
(Szavazás.) 9 igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) 4 tartózkodással a bizottság benyújtja ezeket a pontokat is.  

A 10. pontról kell állást foglalnunk. Kérdezem, hogy a Miniszterelnökség 
támogatja-e.  

 
DR. LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Támogatja. 
 
ELNÖK: A képviselők közül ki kíván hozzászólni? (Senki sem jelentkezik.) Nem 

látok jelzést. Szavazunk. Ki az, aki támogatja, hogy a 10. pontban található módosító 
javaslatot saját bizottsági módosítási szándékként benyújtsuk? Aki igen, kérem, 
jelezze! (Szavazás.) 9 igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Senki sem 
jelentkezik.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 4 tartózkodással a bizottság ezt a pontot is 
benyújtja.  

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e szövegszerű javaslatuk további 
módosító javaslat benyújtására. (Senki sem jelentkezik.) Nem látok jelzést.  

Kérdezem a bizottságot, hogy az előbbiekben meghozott döntéseknek 
megfelelően elfogadja-e és benyújtja-e a részletes vitát lezáró bizottsági módosító 
javaslatot. Aki igen, az kérem, jelezze! (Szavazás.) 9 igen szavazat. Ki az, aki nem? 
(Senki sem jelentkezik.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 4 tartózkodással a bizottság 
ennek megfelelően jár el. A vita ezen szakaszát lezárom.  

Megnyitom a részletes vita utolsó szakaszát, amelyben a bizottságunk dönt a 
részletes vita lezárásáról, a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról és 
benyújtásáról. Kérdezem a bizottságot, hogy lezárja-e a részletes vitát. Aki igen, 
kérem, jelezze! (Szavazás.) 9 igen szavazat. Ki az, aki nem? (Senki sem jelentkezik.) 
Ki tartózkodik? (Szavazás.) 4 tartózkodással a bizottság lezárja a részletes vitát. 

Tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy az általunk most tárgyalt indítvány a 
törvényalkotás parlamenti informatikai rendszerében, rövid nevében a ParLexben 
került feldolgozásra. A részletes vita dokumentumai is ebben a számítógépes 
programban készülnek el, és ezen keresztül kerülnek benyújtásra.  

Ennek megfelelően kérdezem tehát a bizottságot, elfogadja-e a részletes vitáról 
szóló jelentést, valamint felhatalmazza-e a bizottság elnökét arra, hogy gondoskodjon 
a bizottság döntéseit összefoglaló jelentés benyújtásáról. Aki igen, kérem, jelezze! 
(Szavazás.) 9 igen szavazat. Ki az, aki nem? (Senki sem jelentkezik.) Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) 4 tartózkodással a bizottság ennek megfelelően döntött. Így a 6. 
napirendi pontot és a részletes vitát lezárom.  

Latorcai Csaba helyettes államtitkár úrnak köszönöm szépen, hogy a 
rendelkezésünkre állt. (Dr. Latorcai Csaba és munkatársai elhagyják a termet.) 

A Magyar Sport Napjáról, a Magyar Parasport Napjáról és a Magyar 
Diáksport Napjáról szóló H/18211. számú határozati javaslat  
(Dúró Dóra, Jobbik; Földi László, KDNP; Ikotity István, LMP; és 
Nyitrai Zsolt, Fidesz képviselők önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Soron következik a Magyar Sport Napjáról, a Magyar Parasport Napjáról és a 
Magyar Diáksport Napjáról szóló határozati javaslat H/18211. számon Dúró Dóra, 
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Földi László, Ikotity István és Nyitrai Zsolt képviselők által benyújtott önálló 
indítvány tárgysorozatba vételéről történő döntés és a vita lefolytatása.  

Ennek a rendelkezésnek a vitája során átadom az elnöklést Pósán alelnök 
úrnak, egyúttal szót kérek az előterjesztői expozéra.  

 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 

Természetesen.  

Dúró Dóra előterjesztői expozéja 

DÚRÓ DÓRA (Jobbik), a bizottság elnöke: Köszönöm szépen. Talán 
emlékeznek rá képviselőtársaim is, hogy a Paralimpiai Bizottság elnökének éves 
meghallgatásakor Szabó László elnök úr 3 kérdéssel fordult a törvényhozókhoz. 
Ennek egyik pontja volt az, hogy legyen egy olyan napja az évnek, amely a magyar 
parasport napja, és a bizottság elnökeként különösen megszólítva éreztem magam, 
hogy ennek a kérésnek eleget tegyünk, így egy ötpárti egyeztetést kezdeményeztem 
annak érdekében, hogy erre sor kerülhessen.  

Ennek az egyeztetéssorozatnak a végére értünk el ezzel a határozati javaslattal. 
Azok a frakciók vettek részt ezen, akik a benyújtók között is szerepelnek. Az MSZP 
képviselőcsoportja jelezte, hogy ők nem kívánnak részt venni ezen az egyeztetésen. 
Időközben kiderült, hogy a magyar sport napjának jogi helyzete is bizonytalan, illetve 
egy korábbi derogáció miatt hatályon kívül helyezte a jogalkotó a magyar sport 
napjának jogszabályát, így ezt is pótolnunk kellett, illetve, hogy minél teljesebb legyen 
ez a sportos előterjesztés, ezért a diáksport napját is beemeltük a többi frakció 
egyetértésével ennek a javaslatnak a tárgykörébe. Így született meg ez a határozati 
javaslat és önálló indítvány.  

Az egyeztetések során bevontuk a Magyar Olimpiai Bizottságot, a Magyar 
Paralimpiai Bizottságot és a Magyar Diáksport Szövetséget is. Mindannyian 
egyetértésükről tájékoztattak, és biztosították egyetértésüket a határozati javaslathoz. 
Így született meg ez a többpárti beadvány. 

Indoklásként ennyit szeretnék előzetesen elmondani, és kérem 
képviselőtársaimat, hogy a tárgysorozatba vételt támogassák. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen az indoklást. Van-e hozzászólási szándék? 

(Jelzésre:) Szabó Szabolcs, tessék parancsolni! 

Hozzászólások  

SZABÓ SZABOLCS (független): Köszönöm szépen. Amikor olvastam ezt az 
anyagot, nekem eszembe jutott, hogy megmondom őszintén, már nem tudom, melyik 
konkrét milyen nap ügyében tárgyalt a bizottság. Jó néhány ilyen előfordult az utóbbi 
három és fél évben, és fölmerült, hogy nem biztos, hogy olyan jó, ha ezek nagyon 
elszaporodnak és készítsünk egy táblázatot. Nekem úgy rémlik, hogy akkor azt meg is 
kaptuk talán, mintha elkészült volna ez a táblázat, de lehet, hogy rosszul emlékszem. 
Az biztos, hogy nem találtam meg a papírjaim között, gyorsan utánanéztem, de az 
biztos, hogy az emlékeimben kutatok. Az biztos, hogy nagyon sok ilyen nap létezik ma 
már a magyar jogszabályokban.  

Félreértések elkerülése végett: nem akarok érvelni az ellen, hogy legyen 
parasport napja, diáksport napja meg magyar sport napja, főleg úgy, hogy magyar 
sport napja valóban volt, csak éppen átmenetileg nincs. Illetve most úgy néz ki, hogy 
átmenetileg nincs, mert nyilván át fog menni ez a javaslat a Házon. Ettől függetlenül 
nekem mindig is az volt a határozott véleményem, hogy az ilyen ügyekben mondjuk 
egy adott területnek a megbecsültségét vagy elismertségét nem az ilyen napok fogják 
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igazából megadni, hanem az, hogy miként áll hozzá a mindenkori kormány, a 
mindenkori állam, az államigazgatás, a közigazgatás ezekhez a kérdésekhez.  

Én például elég sokat sportoltam életemben már általános iskolásként, 
középiskolásként, egyetemistaként meg még utána is. Még kispályás labdarúgó 
bajnokságban is indultam, úgyhogy szeretem a focit, hogy ilyen klasszikus 
történeteket is meséljek. És nekem nem az hiányzott sosem, hogy legyen egy kispályás 
labdarúgó nap, hanem az, hogy legyenek helyek, ahol egyébként lehet edzeni, mert 
nem lehet hozzájutni pályához a mai napig sem. Nem tudom, hogy képviselőtársaim 
közül ki az, aki focizik. De nagyon nehéz Budapesten például kispályás edzési 
lehetőséghez, műfüves edzési lehetőséghez hozzájutni. Kevés is van, meg drága is.  

De mondom, ez csak egy hangos gondolkodás volt a részemről, ettől 
függetlenül, mondom, ez nyilván meg lesz szavazva, meg én sem tiltakozom ellene. 
Csak lehet, hogy sok ilyen nap van már a magyar jogszabályokban. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Köszönjük, hogy megosztotta velünk 

sportmúltjával kapcsolatos emlékeit. Van-e hasonló hozzászólási szándék? (Senki sem 
jelentkezik.) Nem látok ilyet. Kíván-e az előterjesztő válaszolni? (Jelzésre:) Tessék 
parancsolni! 

Dúró Dóra válasza 

DÚRÓ DÓRA (Jobbik), a bizottság elnöke: Röviden reagálnék. Köszönöm 
szépen Szabó Szabolcs képviselő úr hozzászólását. Mondandójának egyik része arra 
vonatkozott, hogy túl sok ilyen nap van, illetve lehet. Emellett lehet érvelni, 
ugyanakkor szerintem ezek a napok nem gyengítik egymást, hanem erősítik, pláne, ha 
összefüggő napokról van szó. A sport napja, a parasport napja és a diáksport napja 
szerintem erősítik egymást, hiszen több alkalom van arra, hogy felhívjuk a sportolás 
fontosságára a figyelmet, illetve a megbecsülést a sportolók és a parasportolók 
irányába így is kinyilvánítsuk. 

Másik része a mondandójának arra vonatkozott, hogy nem a napok fogják 
megadni egy adott terület elismertségét. Persze, önmagában ez nyilvánvalóan kevés, 
és ezt mindannyian így gondoljuk, hogy attól, hogy szimbolikus aktusokat teszünk 
egy-egy terület képviselői irányába, az még nem fogja teljes mértékben az ő 
elismertségüket mutatni. De úgy gondolom, hogy egy szimbolikus ereje is lehet 
ennek, illetve figyelemfelhívás is.  

Emellett, ha az Országgyűlés kinyilvánítja azt, hogy ezeket a területeket tartja 
annyira fontosnak, hogy külön napja legyen egy határozati javaslatban meghatározva 
ezeknek a területeknek, akkor úgy gondolom, hogy ez nemcsak egy szimbolikus aktus, 
hanem egy lehetőség is arra, hogy ezen alkalmakkor is, illetve az egész évben felhívja 
a figyelmet és támogatásáról biztosítsa ezeket a területeket, amelyek mindegyike 
tekinthető egyébként a jövőbe való befektetésnek is, ha kinyilvánítja az Országgyűlés, 
hogy fontosnak tartja például azt, hogy legyen lehetőségük a diákoknak minél több 
helyszínen sportolni. Úgy gondolom, hogy ebben egyetértünk, de ez az érvelés, amit 
ön mondott, nem gyengíti, hanem erősíti ezt a javaslatot. Köszönöm szépen.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! A tárgysorozatba vételről kell 
döntenünk. (Szabó Szabolcs jelentkezik.) Még egyszer? Már elhangzott a 
zárszó.(Szabó Szabolcs: Zárszó volt?) Igen. (Szabó Szabolcs: Akkor jó.) Úgyhogy 
elnézést kérek, de a dolgok formállogikája szerint most a szavazás következik.  

A tárgysorozatba vételről kell szavazni. Ki az, aki egyetért a javaslat 
tárgysorozatba vételével? Kérem, jelezze! (Szavazás.) Úgy látom, ez egyhangú. Azért a 
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biztonság kedvéért ellenpróba. Ellenszavazat? (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodás? 
(Senki sem jelentkezik.) Nem volt ilyen. Egyhangúlag megszavaztuk. Visszaadom az 
elnöklést elnök asszonynak.  

 
(Az ülés vezetését Dúró Dóra, a bizottság elnöke veszi át.) 

 
DÚRÓ DÓRA (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Köszönöm 

szépen alelnök úrnak. 

Tájékoztató a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács programjáról és 
pedagógus-továbbképzéséről, eddigi eredményeiről, jövőbeni 
terveiről 

Soron következik a 8. napirendi pontunk: tájékoztató a Nemzeti 
Bűnmegelőzési Tanács programjáról és pedagógus-továbbképzéséről, eddigi 
eredményeiről, jövőbeni terveiről.  

Napirendi pontunk előadója pedig dr. Hatala József, a Nemzeti Bűnmegelőzési 
Tanács elnöke, illetve köszöntöm szintén Gratzer-Sövényházy Edit főosztályvezető 
asszonyt is. Érkeznek a bizottság ülésére. (A meghívottak belépnek a terembe és 
helyet foglalnak. – Dr. Hatala József: Jó napot kívánok! Kezét csókolom. Egy kis 
türelmet, egy percet kérünk.) 

Még egyszer köszöntöm elnök urat és főosztályvezető asszonyt a bizottság 
ülésén. Köszönjük szépen, hogy tájékoztatást adnak a munkájukról. Meg is adom a 
szót elnök úrnak előzetesen.  

Dr. Hatala József tájékoztatója 

DR. HATALA JÓZSEF elnök (Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács): Kezét 
csókolom, szép, jó napot kívánok. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy tájékoztatást 
adhatunk a Kulturális bizottság előtt a bűnmegelőzési tevékenységünkről. Fogadják 
szeretettel ezt a csekély ajándékot (A bizottság tagjai között ajándékot osztanak 
szét.), amely azt próbálja bemutatni, hogy a mi megelőzési munkánk milyen tárgyi 
dolgokban konkretizálódik, és egyes programjainknál milyen eszközöket használunk 
föl.  

Annyit szeretnék elmondani, hogy a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács a 
kormány egyik tanácsadó testülete. 2011-ben kormányhatározattal jött létre. 21 fő 
került a kormányhatározat szerint delegálásra a tanácsba. A tanács célja a 
tudományos élet eredményeire figyelemmel javaslatot tenni a kormánynak a 
kriminálpolitika megoldásaira, a bűnözéssel szembeni fellépés eszközeire és 
módszereire.  

El szeretném mondani, hogy alapvetően a kreatív interaktív programokat 
részesítjük előnyben, és büszkén mondhatom, hogy az eddigi programjaink mind 
sikeresek, és egyre szélesebben elfogadott a társadalomban a bűnmegelőzés, illetve a 
megelőzés.  

A stratégiát a bűnmegelőzés végrehajtásáért felelős titkárságunk 
munkatársaival és a tanácstagok szervezeteivel közösen dolgoztuk ki, és 2013 
szeptemberében 10 éves időtartamra fogadta el a kormány, amely 4 alappillérre 
hagyatkozik. Első és fontos beavatkozási területe az ifjúság védelme, hogy minél 
jobban meg tudjuk előzni, hogy ne váljanak bűncselekmények áldozatává, illetve 
elkövetőjévé; a közterületek és külterületek rendje és biztonsága, az időskorúak 
védelme, valamint a reintegráció, a társadalomba való visszailleszkedés segítése a 
már valamilyen úton és módon a társadalommal összeütközött személyek 
visszatérítésére. 
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Az egyik fő terület a felnövekvő ifjúság tudással való felvértezése, hogy a 
bűncselekmény áldozatává válás elkerülése útján olyan tudással és ismeretekkel 
rendelkezzen, amely lehetővé teszi, hogy a nemkívánatos jelenségekre és 
folyamatokra és kihívásokra nemet tudjon mondani.  

Ez több irányú folyamatot is jelent, elsősorban úgy gondoltuk, hogy a fiatal, 
felnövekvő ifjúságnál már óvodás korban ezt el kell kezdeni, és éppen ezért az egyik 
legfontosabbnak a mese eszközeit és a mesében rejlő lehetőségeket kívántuk 
felhasználni. Bátran és büszkén mondom, hogy az egyik tehetséges munkatársunk - 
Diószegi Judit pedagógus végzettséggel - olyan isten adta áldást kapott, hogy nagyon 
jól ír, elsősorban meséket, és a mindennapi munkája mellett írta ezeket a meséket, 
amelyeknek hihetetlen nagy sikerük van. Óvodák, alsó tagozatos iskolák és a 
különböző rendezvényeink során a megjelenő gyermekek és szülők kérik tőlünk. 20 
ezer példányban készítettük már el, és azért, hogy mindenki lássa: 200 példányt 
köttettünk be ilyen, minőségi kiadásban. Ez nem értékesíthető. Ezt osztjuk.  

Odáig eljutottunk, hogy azok az éttermek is megkeresnek már minket, ahol a 
gyerekeket is viszik a szülők, és az étkezés és a családi rendezvény ideje alatt ezekkel a 
könyvekkel sikerül lekötni a gyermekeket, és egész kellemes családi napot tudunk 
biztosítani.  

Úgy gondoltuk, hogy a megelőzés sokkal fontosabb és eredményesebb, mint 
utána a felderítés, és a vagyon elleni bűncselekmények visszaszorítása érdekében – és 
ez található a csomagban – a bűnmegelőzés építészeti eszközökkel, mert úgy 
gondoljuk, hogy már a bűncselekmények és a bűnalkalmak megvalósításának 
megnehezítését a lakott települések, közösségi terek, épületek, közintézmények és 
szórakoztatóhelyek kialakításával is befolyásolni lehet.  

A legnagyobb tudásközponttal közösen készült ez a könyv. Tájékoztatom a 
tisztelt bizottságot, hogy a Széchényi Könyvtár elektronikus rendszerében ez 
megtalálható. Bárki az országban hozzájut, és minden közkönyvtárhoz eljuttattuk, 
tehát akit ez a téma érdekel, megnézheti, hogy adott esetben egy óvoda kialakításánál 
milyen megelőzési szempontokat kell figyelembe venni játszóterek, parkok, 
lakóparkok kialakításánál. 

A másik nagyon fontos elképzelésünk és programunkat a pedagógusképzés 
területén indítottuk el. Azt tapasztaltuk és tapasztaltam én is a munkám során, hogy a 
pedagógusoknak – érthető módon, mert ez irányú képzést nem kaptak – bizonyos 
kriminális jelenségek és folyamatok felismerésére nincs tapasztalatuk és tudásuk, és 
számtalanszor az iskolában az iskolai erőszak és egyéb veszélyeztetett magatartás 
megelőzhető lenne, ha ennek a tudásnak a birtokában lennének.  

Ezért akkreditált képzés keretében elindítottunk egy olyan felkészítő 
programot, amelyen a pedagógusok részt vehetnek. El szeretném mondani, hogy ez 
egy 30 órás képzés, az első, a bűnmegelőzés az iskolában. Általában nyolc-tízszeres a 
jelentkezés a pedagógusok részéről erre a tanfolyamra és egyre nagyobb az igény. 
Ennek a költségeit a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács fizeti.  

Használjuk az élménypedagógia módszerét és lehetőségét a képzések 
folyamán, és egyre inkább a gyakorlati és élménypedagógiai módszerek elterjesztését 
is használjuk a képzéseknél. Fontosnak tartjuk és itt elsősorban a reintegráció 
területén a jobb agyféltekés rajzolásban rejlő lehetőségek személyformáló és 
személyiségfejlesztő részét használjuk ki. Az elmúlt időszakban a büntetés-
végrehajtás dolgozóit készítettük föl, hogy a fogvatartottaknak tudjanak ilyen előadást 
tartani a pedagógusoknak is lehetőség van erre, és a rendőrség állományából is 
képeztünk ki embereket.  

Van egy úgynevezett „Legyen más a szenvedélyed!”-programunk, amely több 
alprogramra ágazik, ágazódik. Az egyik a Legyen a sport a szenvedélyed! Úgy 
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gondoljuk, hogy a sport nagyon jó nevelő eszköz, ezért feltétlenül fontos, hogy azok a 
pedagógusok és edzők, akik a sporttal foglalkoznak és foglalkozásokat tartanak, ott 
sem árt, ha a bűnmegelőzési ismeretek birtokában vannak az edzők és testnevelő 
tanárok. Éppen ezért 2017 második felében 3 kurzust indítottunk a Testnevelési 
Egyetemen az edzőknek és a testnevelő tanároknak.  

Bűnmegelőzés helye és szerepe a sportfoglalkozásokon. Az első pilot program 
után el kell mondani, hogy a hallgatók részéről nagyon nagy volt az érdeklődés. 
Elkészítettük az idevonatkozó tananyagot is, és szorosan együttműködünk a 
Testnevelési Egyetem vezetésével és rektorával, Pocsai úrral.  

Emellett a közoktatás területén is igyekszünk a bűnmegelőzési ismereteket 
átadni. Természetesen ennek az egyik eszköze a nagyon népszerű reakcióprogram és a 
Szabadítsátok ki Gordont! Mind a kettő olyan foglalkozás, ahol élménypedagógiai 
módszerekkel ismereteket kapnak a fiatalok, elsősorban 10 év fölöttiek és 
középiskolások, hogy bizonyos cselekményeknek milyen súlyos következményei 
lehetnek, és ezeket hogy kerülhetik el.  

Egyébként a Szabadítsátok ki Gordont az egyik megyei rendőr-
főkapitányságnak az internetes játéka. Nagyon népszerű lett ez az internetes játék, 
nevezetesen Zala megyében alkották meg a kollégák. A Nemzeti Bűnmegelőzési 
Tanács ezt fölkarolta, és biztosította annak lehetőségét, hogy minden megyei rendőr-
főkapitányságon ezt elsajátítsák, és alkalmazni tudják. A visszajelzések azt mutatják, 
hogy nagyon népszerű és a szabadulós játékban a gyerekek nagyon aktívan és nagy 
szeretettel vesznek részt.  

Most van egy új programunk: „A jövő iskolája”. Ez egy abszolút pilot program. 
Szeretnénk, hogy az iskola mint közösségi tér élményt adó tér legyen, és az iskolában 
megjelenő konfliktusok, melyek diák-diák között, tanár-diák között vagy diák-szülő 
hármasában jelentkezik, minél nagyobb arányban visszaszoruljon és a felkészítés 
eredményeképpen olyan mediációs képességekkel rendelkezzenek a pedagógusok is, 
hogy az ott jelentkező problémákat meg tudják oldani.  

Tájékoztatom a bizottságot, hogy nem is olyan rég, egy értekezlet keretében 
bemutatásra kerültek ezek a programok, és az iskolák igazgatói arról számoltak be, 
hogy azok az osztályok, ahol direkt konfliktusos osztályokat, nehéz osztályokat 
választottunk ki, ahol ezt a programunkat elindítottuk, jelentős mértékben 
megváltozott a közösség egymáshoz való viszonya, a gyerekek egymáshoz való 
viszonya is jelentős mértékben, javult a fegyelem és a tanulmányi eredmény is.  

Szeretnénk ezt a programot továbbfejleszteni és minél jobban elterjeszteni a 
pedagógusok között. Azt tapasztaltuk a megelőzési munkák során, hogy a 
bűnmegelőzési ismeretek átadásában hihetetlen nagy segítséget nyújtanak nekünk a 
kortárs segítők.  

Nem egy esetben tapasztaltuk, hogy az időskorúak által elmondott, óvó, intő, 
figyelmeztető vagy esetleg oktató előadások, melyek elsősorban frontálisan zajlanak, 
nem igazán jutnak el a diákokig, vagy nem igazán kötik le ezek az előadások, de arra 
tehetséggel bíró és együttműködést velünk kialakító fiatalokat korosztályból 
fölkészítünk, és egészen másképp reagálnak a fiatalok azokra a felvetésekre, és 
észrevételekre, amiket a saját korosztályuktól kapnak. Szeretném elmondani, hogy az 
idősebb korúaknál is alkalmazzuk ezt a módszert.  

Éppen a napokban voltunk idős kortárssegítő program keretében 
Kiskunfélegyházán. Nyugdíjas akták címmel idős színjátszó csoport, amatőr 
színjátszó csoport színpadra vitt 3 olyan témát, amely az időskorúakat fenyegeti. 
Egyik az unokázás problémája volt. Telefonon pénzt kérnek, hogy baj érte az unokát, 
nagymama, fizess! 
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A másik a becsöngetős módszer, hogy rosszul lesz a nagyapa, vizet kérnek és 
addig kirámolják. A harmadik meg a termékbemutató program, amelyek zseniális 
ötletet találtak. Színpadon árulták a háromfunkciós nokedliszaggatót, és zseniálisan 
mutatták be, hogy jóhiszemű időseket hogy vernek át.  

El kell mondanom, hogy ezek mind idős, amatőr hölgyek és urak, akik ebben a 
darabban részt vettek. Nem túlzok, ha azt mondom, hogy az előadás végén a 
színházterem, ahol durván 500-an jelentek meg a kultúrházban, fölrobbant, olyan 
sikere volt. Azt nyilatkozták az idős hölgyek és urak, hogy mióta ebben a programban 
részt vesznek, az életük megváltozott, közösséggé alakult. A falu egy része irigyli, a 
falu másik része meg csodálkozik, hogy idős fejjel ilyenre adták a fejüket. És hogy ők 
most már fontosak lettek. Élmény volt nézni, ahogy serifnek öltözve country zenére az 
idős hölgyek western táncot járnak.  

A végén az meg fergeteges volt, hogy a hagyományos kánkán ruhába beöltözve 
az idős hölgyek kánkánt járnak, és élvezték. Most azt tervezzük, hogy ezzel a 
programmal elindulunk más településre is, mert látható volt, hogy a bűnmegelőzési 
üzenetek az ilyen előadások során sokkal jobban célba érnek és elfogadják. 

A mesekönyvről már beszéltem. Szeretném elmondani, amit mi nagyon nagy 
sikernek tartunk, a Taurin Trauma musicalünket. Ennek az alapja tizenéves 
gyermekek zenéje, ők szerezték. A kerettörténetet is és a szöveget is ők alkották meg, 
és sikerült egy neves színházi rendezőt, Olt Tamást megkérni arra, hogy segítsen 
nekünk ezt színpadra vinni, ami sikerült is. 

Ehhez partner volt a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház, ott került 
bemutatásra. Egy bérleti szezon alatt 27 előadást élt meg Nyíregyházán, majd ezt 
követően bemutattunk Békéscsabán két előadást. A szegedi Nemzeti Színházban úgy 
emlékszem, 4 előadást. A Nemzeti Színház is lehetőséget adott egy előadásra. Jártunk 
Debrecenben a Debreceni Lovardának nevezett színházban, és ami csúcsa a 
rendezvénynek vagy a színházi előadásnak, a győri ifjúsági olimpián egyik este 
szabadtéri színpadon 1650 néző előtt bemutatásra került és nagyon nagy sikert értünk 
el. 

Szeretnénk ezt a musicalt tovább folytatni, nem egy egyszerű, mert meg kellett 
tanulnunk színháziul, és hogy nem olyan egyszerű összehangolni két színház játszási 
rendjét, a színészek szerződéseit és az utazásokat és a színpadot átvinni és közben 
még a színészek között a házasság és szerelem folytán gyermeket is várnak a 
táncosnők. Úgyhogy nem olyan egyszerű ezt összehangolni, de szeretnénk 
továbbvinni, továbbá szeretnénk CD-n is a zenei anyagot kiadni, mert nagyon szép és 
nívós zene került ebbe a darabba.  

Továbbá tárgyalás alatt vagyunk a Móricz Zsigmond Színházzal, hogy a 
mesekönyvünk alapján – mert felvetette a színház, hogy ők nagyon szívesen csinálnak 
zenés mesét a gyerekeknek, és mi mondtuk, hogy akkor itt van, nézzük meg, hogy ezt 
a könyvet hogy lehetne megzenésíteni és színpadra vinni. Most ezzel foglalkozunk. 

Természetesen nagy gondot helyezünk a nemzeti bűnmegelőzési Tanács 
honlapjára, a blogjaira állandó folyamatos tájékoztatást adunk a bűnmegelőzés új 
módszereire és esetleg a bűnözés és a gyermek-, fiatalkorúakra és idősekre veszélyt 
jelentő új módszerekről is.  

Természetesen a bűnmegelőzést csak akkor lehet jól végezni, ha tudjuk, hogy a 
bűnözés milyen irányba fog haladni. Éppen ezért tudományos kutatásokat is kérünk, 
ebbe bevonjuk az Eötvös Loránd Tudományegyetemet, az Országos Kriminológiai 
Intézetet. Elsősorban érdekel minket, hogy a felnövekvő nemzedék, a gyermek- és 
fiatalkorúak életkörülményei hogyan befolyásolják az áldozattá válást és az 
elkövetővé válás folyamatát, továbbá az is nagyon fontos, hogy honnan szerzik az 
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ismereteiket a bűnözéssel szembeni immunitáshoz, az áldozattá válás megelőzéséhez, 
és ez folyamatban van.  

Gyakorlatilag a vége felé járunk. Nagy mintával, 10 ezer fős mintával 
próbáljuk, hogy minél pontosabb és szélesebb körű ismeretekkel rendelkezzünk. 
Titkolt tervünk – és ez most kezd körvonalazódni -, hogy egy megelőzési centrumot 
hoznánk létre. Európa több országában van már megelőzési centrum, ahol egy helyen 
kapnának a fiatalok és szükség esetén az idősek is felkészítést arról, hogy hogy 
előzhetnek meg a tűzeseteket, hogy előzhetnék meg a bűncselekmények, az áldozattá 
válás kérdését. Közlekedésbiztonsági felkészítést kapnának, és általánosan minden 
veszélyforrások és a következmények megelőzéséről játékos formában.  

Kollégáim nem olyan rég voltak kint Karlovy Varyban, mert tudomásunkra 
jutott, hogy ott egy zseniális ilyen központ van. Elkezdődött vagy pontosabban most 
kezdődik el a munka az Országos Katasztrófavédelemmel, az Országos Rendőr-
főkapitánysággal, az Országos Balesetmegelőzési Bizottsággal. És mivel a 
mobiliziációban nagy oktatási tapasztalattal rendelkezik és bír, a Magyar Autóklubbal 
közösen.  

Én úgy gondolom, hogy a lehetőségekkel jól éltünk. Egyre népszerűbb a 
Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács által indított program. A feladatunk az is, hogy a jó 
bűnmegelőzési gyakorlatokat felderítsük és népszerűsítsük. Ennek a legjobb eszköze 
– és ezt az elmúlt 3 év bizonyítja – a pályázatok, a bűnmegelőzési pályázatok 
rendszere biztosítja. Évente jelentős nagyságrendű összegben írunk ki pályázatokat, 
és mindenki, aki ezen részt vesz vagy részt kíván venni, a helyi, lokális és szituációs 
bűncselekmények megoldására kereshet és adhat javaslatot, és ezt mi támogatjuk.  

Nagyon fontosnak tartjuk, hogy egy-egy ilyen, lokális probléma megoldásába 
az önkormányzatokkal, a Polgárőrséggel, az oktatási intézetekkel, tanintézetekkel, 
nevelőintézetekkel fogjanak össze, mert a közös fellépés sokkal eredményesebb.  

Szabolcs-Szatmár megye például már a negyedik évben indítja a „Zene az kell, 
hogy ne vesszünk el”-programot, amely a nevelőintézetben lévő fiatalokat a zene 
segítségével kívánja felkészíteni egy sokkal együttműködőbb, élménygazdag életre, és 
szinte utat, kitörési lehetőséget mutat arra, hogy ha valamit akarnak, akkor el is 
érhetik. Ehhez mi a programunk keretében lényegében zeneeszközöket, hangszereket, 
illetve pedagógusokat, zenepedagógusokat tudunk biztosítani. 

Természetesen még másfél órát tudnék beszélni a programunkról, de engedjék 
meg, és talán ezzel kellett volna kezdenem, hogy a bűnmegelőzési stratégia 
végrehajtásáért felelős főosztály vezetője, Gratzer-Sövényházy Edit asszony ezen a 
téren nálam ezerszer felkészültebb és sokkal többet tud, úgyhogy bátran mondanám, 
hogy a saruját nem oldhatom meg, amit ezen a területen ő a kreativitásával és 
kitartásával végez. 

A tanács munkatársairól egypár szót azért hadd mondjak! A magyar 
államigazgatás és elsősorban a rendvédelem területéről kiválasztott és a 
Belügyminisztérium Rendészeti Államtitkárságához bevezényelt kollégákról van szó. 
Mindegyik minimum egy, de két-három diplomával rendelkező kolléga. Van köztünk 
– elnézést a kifejezésért – hitoktató, akinek ilyen végzettsége van, nemzetközi 
kapcsolatok szakértője, kommunikációs szakértő, pedagógus, magyartanár, 
némettanár, angoltanár és olyan irányú végzettségek vannak vagy végzettséggel bíró 
kollégák vannak, akik a bűnmegelőzési munka minden szegmenséhez lehetőséget 
nyújtanak. El kell mondanom, hogy nagyon nagy kreativitással és szorgalommal 
végzik a munkájukat.  

Emellett – mint ahogy említettem, jelentős része több mint tízéves 
bűnmegelőzési szakmai tapasztalatok birtokában dolgozik nálunk. Köszönöm, hogy 
meghallgattak.  
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ELNÖK: Köszönjük szépen elnök úr beszámolóját. Amennyiben van kérdésük, 

akkor feltehetik. (Jelzésre:) Vinnai Győző máris jelzi hozzászólási szándékát, utána 
Pósán László következik.  

Kérdések 

DR. VINNAI GYŐZŐ (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Először 
véleményt szeretnék mondani. Nagy örömmel hallottam, hogy a nyíregyházi Móricz 
Zsigmond Színház ilyen kreatívan kapcsolódott be ebbe a bűnmegelőzési munkába, 
ráadásul Szabolcs-Szatmár Bereg megye is említésre került a zene kapcsán. Úgyhogy 
mint egyéni képviselő, Nyíregyháza egyik egyéni képviselője, illetve egy megyei rész is 
tartozik a választókerületemhez, nagyon fontosnak tartom a megelőzést, és fontosnak 
tartom, hogy keressünk új utakat, hogy játékos formában vagy mondhatom azt, hogy 
nemcsak játékos formában és esetleg szokatlan formában hívjuk föl a figyelmet, 
azoknak a társadalmi csoportoknak a figyelmét, akik veszélyeztetettek. Úgyhogy én 
több területen is, így a bűnmegelőzés területén vagy a bűnüldözés területén is nagyon 
fontosnak tartom a prevenciót.  

A másik megjegyzésem a továbbképzésre vonatkozik. Messzemenően 
egyetértek azzal, hogy a pedagógustársadalom nincs felkészülve arra, ami ma a 
társadalomban zajlik ezen a területen, természetesen, hiszen ők megtanulták a 
főiskolán vagy az egyetemen, hogy hogyan kell azt a szakot tanítani, milyen 
módszertannal, milyen pedagógiai módszertannal kell tanítani, de sokszor a váratlan 
helyzetekben nem biztos, hogy tudják a jó megoldást. Ezért hasznos ez a 
továbbképzés, amiről elnök úr beszél, és támogatom. 

Sok mindent tudnék én is mondani, de ez a fontos talán, hogy felkészítsük a 
fiatalokat vagy az idősebbeket azokra a váratlan helyzetekre vagy azokra a trükkökre, 
amelyekkel a csalók vagy a bűnelkövetők próbálják őket kirabolni vagy éppen 
valamilyen módon bűncselekmény áldozatává tenni. 

Két kérdést is szeretnék föltenni. Az egyik. Elhangzott, hogy az OKF-fel, a 
katasztrófavédelemmel, az ORFK-val, a rendőrséggel, az Autóklubbal van kapcsolat. 
Arra kérdeznék rá, hogy - a rendőrség és a Polgárőrség közötti kapcsolatot már 
ismerjük - maga a rendőrség hogyan segíti az NBT munkáját, vagy fordítva is 
megkérdezhetem, hogy milyen a kapcsolat a rendőrség és az NBT között. 

Talán még annyit, hogy milyen a gyakorlati kapcsolat? Van-e mindennapi 
kapcsolat? Mennyire jó ez a kapcsolat? Mennyire hasznos ez a kapcsolat, vagy 
vannak-e olyan területek, ahol még lehet talán jobban dolgozni. 

A másik egy nagyon egyszerű kérdés. A Kulturális bizottság ülésén vagyunk. 
Elnök úr, a bizottság miben tud esetleg segíteni vagy hozzájárulni ahhoz, hogy az 
NBT, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács jobban végezhesse a munkáját. Egyébként a 
beszámolóhoz legalábbis így, első blikkre, első hallásra azt gondolom, hogy több 
program, több elképzelés fog kapcsolódni, és majd az anyagokat is megnézzük, hiszen 
a gyerekeink számára nagyon fontos, hogy ebben a nagyon bonyolult világban, 
amikor veszélyeknek vannak kitéve – majdnem azt mondtam, hogy veszélyözönnek, 
de így talán rossz ez a szópárosítás -, ezért nagyon fontos a Nemzeti Bűnmegelőzési 
Tanács munkája, a megelőzés és az, hogy ott valahol gyerekkorban, fejben dőljön el, 
hogy mit kell tenni akkor, ha nehéz helyzetbe kerülünk. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Pósán László alelnök úr jelezte hozzászólási szándékát.  
 
PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Elnök úr, 

köszönöm szépen a beszámolót. Azt kell mondanom, hogy igen meggyőző és 
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imponáló volt különösen a tekintetben, hogy mennyire gyakorlatorientált az egész, és 
milyen mértékben sikerül közel vinni az érintettekhez a különböző programokat. 

Ha jól értettem, meg a kiadványokat is gyorsan megnéztem, akkor lehet, hogy 
az elnevezés egy kicsit szűkre van szabva, mert ez több, mint bűnmegelőzés, hanem 
ha jól értettem, ebben baleset és katasztrófa és egyéb ilyen dolgok is szerepelnek, 
tehát a szimpla bűncselekményeken túlmenően egyéb veszélyforrások megelőzése is 
terítéken van. Ehhez csak gratulálni tudok.  

Néhány észrevételem és felvetésem lenne még vagy inkább életszerűnek 
mondható javaslat. Az egyik dolog, ami újabban szerintem mindenkinek feltűnhet, 
hogy a napi közlekedésben a tanulóvezetők hihetetlen nagy számban úgy vannak a 
közúti forgalomban, hogy szó szerint a kezdő stádiumban.  

Megkérdeztem egyszer egy oktatót, hogy mi ennek az oka, és azt mondja, hogy 
nagyon sok helyen a rutinpályák mint olyanok, megszűntek. Gyakorlatilag a 
balesetveszélyt jelentős mértékben megnöveli az a körülmény, hogy az a fajta 
gyakorlati ismeret, ami korábban egy óvott, védett, elszigetelt helyen történt meg, 
nevezetesen, hogy hogy kell leparkolni, elindulni és így tovább, sok helyen ez már 
nincsen, vagy egész egyszerűen anyagi megfontolásokból nem így állnak hozzá. Lehet, 
hogy érdemes lenne végiggondolni, hogy igényel-e ez bármilyen szabályozási 
feladatot vagy bármilyen egyéb teendőt. Ezt nem tudom, hogy csak azt érzékelem, 
hogy van.  

A másik komoly probléma, ami hétköznapi szinten ugyancsak előjön. Lehet, 
hogy itt a Közterület-felügyeletet kell nagyobb arányban bevonni, nem tudom, inkább 
csak hogy együtt gondolkodjunk, sok helyen épülnek az országban kerékpárutak, hál’ 
istennek. Ez egy jó dolog. 

Az viszont már kevésbé jó dolog, hogy a kerékpárostársadalomnak fogalma 
sincs sokszor, hogy hogyan kell közlekedni, és az meg különösen nonszensz, ha egyik 
helyen ott van a kerékpárút, akkor juszt is a gépkocsik között mennek a kerékpárosok. 
Erre rengeteg példát találunk. 

Itt megintcsak azt gondolom, hogy akár térfigyelő kameráktól kezdve, akár a 
Közterület-felügyelet által nagyon sok mindent lehetne talán becsatornázni, de hogy 
mi a jó megoldás, megint nem tudom, mert ez szakemberek ügye lenne, azt hiszem, 
amire érdemes lenne odafigyelni. És valamikor régen voltak olyan természetű, 
gyerekeknek szóló rajzfilmben feldolgozott oktatófilmek, hogy hogyan közlekedjünk. 
Még emlékszem, gyerekkoromban kiskutya meg kismacska meg nem tudom, mik 
voltak. (Közbeszólás: Közlekedj okosan!) Közlekedj okosan, így van.  

Abban például olyan elemi dolgok mégiscsak szerepeltek, hogy a zebra nem 
arra való, hogy bárki csak úgy jön-megy, hanem előtte azért a gyalogosnak ugyanúgy 
meg kell állni, meg kell győződni arról, hogy leléphet-e nagy biztonsággal, és hasonló 
egyéb ügyek.  

Ma pedig ilyennel nem találkozunk, sőt, amikor vannak ezek a mindenféle, 
fülhallgatóval ellátott kütyük, az meg kifejezetten a lehető legrosszabb, mert a külső 
ingereknek az érzékelése gyakorlatilag lehetetlenné válik. Valljuk be őszintén: dudától 
kezdve nagyon sok mindent nem érzékelnek sem gyalogosok, sem kerékpárosok, ha 
ezt használják. E tekintetben lehet-e valamit tenni vagy kell-e valamit tenni, nem 
tudom, csak hogy mint veszélyforrás van, az kétségtelenül igaz.  

Volt egy program, nem tudom, befejeződött-e már vagy sem, és ha jól tudom, a 
hírekből, ezt talán a rendőrség indította. Pilot projekt volt. Időseknek adtak 
különböző jelző karperecszerűt vagy nem tudom, hogy hova kell tenni. (Közbeszólás: 
Veszélyjelző.) Veszélyjelző, így van, bocsánat. 

Arra lennék csak kíváncsi, hogy ezzel kapcsolatban lehet-e már valamiféle 
következtetést levonni, hogy ez beválik, nem válik, mennyibe kerül, mit lehet tenni, jó 
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vagy nem jó. Nyilván volt egy ilyen próbálkozás, legalább lássuk az eredményét, hogy 
mit lehet e tekintetben tenni.  

Ha jól értettem a beszámolót, akkor a fiatalokhoz kifejezetten jól a zene 
nyelvén közel lehet vinni nagyon sok mindent. Én is azt gondolom, hogy az életkorból 
fakadó, és ez megadatik. Sok olyan város van az országban. Debreceniként nyilván a 
saját városomat tudom mondani, ahol erre szerintem nagyon sok partner van. 
Debrecenben működik egy rocksuli, működik olyan, hogy zeneteátrum. Ezeket 
fiatalok csinálják egyébként, az a korosztály. Gyakorlatilag a Lovardának mondott 
színház az egyetemhez tartozó ifjúsági tér, de van egy másik hasonló ifjúsági tere is az 
egyetemnek, ami a stadionhoz kötődően van kialakítva. Nyilván ugyanez Szegeden, 
Pécsett, sok helyen. Ezt szintén fel lehet mérni, hogy hol milyen főbb nagy terei 
vannak, ahol a fiataloknak valamiféle gyülekezőhelye van, szórakozóhelye van, és 
ahova programokat lehet vinni.  

Lehet, hogy e tekintetben még érdemes egy kicsit jobban körülnézni vagy 
egyszerűen a helyzeteket felmérni. Én mindenesetre gratulálni szeretnék az ön 
tevékenységéhez, és hasonló jó munkát kívánok a jövőt illetően is. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Más hozzászólási szándék? (Jelzésre:) Hoffmann Rózsa, tessék 

parancsolni! 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA (KDNP): Én is szeretném megköszönni a 

beszámolót, és elismerésemet fejezem ki az elért eredmények iránt a korszerű 
módszerek, pedagógiai módszerek sikeres alkalmazása miatt. Nagyon sok gondolatot 
támaszt egy ilyen beszámoló az emberben. Nekem egy ősidőkbe visszanyúló vízióm 
támadt, és azt kérdeztem magamtól, vajon hogyan éltek akkor a társadalmak, amikor 
még nem volt írásbeliség, meg internet meg bűnmegelőzési módszerek, és mégis 
valahogy boldogultak az emberek és fejlődtek.  

Azt a választ tudom erre adni, hogy valószínűsítem, hogy olyan erősek voltak a 
közösségek, amelyek nem pusztultak el, hogy közös normákat követtek, és ez volt a 
bűnmegelőzésnek talán a leghatékonyabb eszköze. Nem véletlen, hogy a 
történelemből, irodalomból tudjuk, hogy az ókorban a legszigorúbb büntetés a 
száműzetés, a kiközösítés volt. Ezért a közösség a saját normarendszere alapján 
büntette a bűnözőket, mert ahol bűn van, ott büntetés is valahogyan létezik a 
bűnmegelőzés mellett. 

Nos, én azt hiszem, hogy önök büszkék lehetnek arra, hogy részesei voltak és 
kívánom, hogy legyenek továbbra is annak a folyamatnak, aminek eredményeként 
Magyarországot ma már szerte a világban a legbiztonságosabb országok közé 
sorolják. Ide nyugodtan eljöhet a külföldi, meg a gyerek azzal együtt is, hogy tudjuk, 
hogy bűnök, tehát normák megszegése van, és amíg ember él a Földön, azt hiszem, 
hogy lesz is, ez az ember természetéből fakad.  

Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a munkájukból ezt a közösségi 
dimenziót, a normák ismeretét és a normakövetést helyezzék előtérbe, mert azért 
tartottam ezt a hosszas bevezetőt, hogy meggyőzzem önöket arról, hogy igen, a 
közösség által követett normák és ezek számonkérése a legkülönfélébb direkt és 
indirekt eszközökkel a mai korszerű informatikával áthatott világban is hatékony 
eszköz lehet. 

És ebben a tevékenységben kérjék időről időre és visszatérően az egyházak 
segítségét akármilyen egyházról legyen szó, amelyeknek évszázados vagy esetleg 
évezredes gyakorlatuk van a bűnmegelőzésnek abban a részében, hogy a normákat 
közvetíti és számon kéri.  
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Kicsi korban a gyerekek – ezt nyilván önök is tudják – borzasztóan nyitottak a 
jóra, és könnyű őket meggyőzni a helyes lépésekről. Eszembe jut, amikor a 
gyermekeim még óvodás korúak voltak, és ne adj’ isten, siettem velük valahová, és 
piros lámpánál próbáltam lelépni a járdáról, mert nem jött semmi, mindig 
figyelmeztettek és elénekelték azt a kis óvodáséneket, hogy amikor a lámpa piros, az 
úttesten járni tilos.  

Ezer példát tud mindenki hozni arra, hogy a gyerek figyelmezteti a szülőt, mint 
ebben a könyvecskében is láttam ilyen példát. De megint az emberi fejlődésből 
adódik, hogy aztán megfeledkezik ezekről a normákról, és ő lesz később normaszegő. 
Ki erősebb módon, ki kevésbé erős módon, hiszen mindannyian botlunk és követünk 
el bűnöket, de az igazi, komoly vétségek, amelyek az emberi életet is akár támadják, 
meg a közösségnek az életét, azok bántják az életünket, és ennek a csökkenésében, azt 
hiszem, önöknek nagy szerepük van. Úgyhogy elismerésemet fejezem ki én is, és csak 
így tovább! Ha a véleményemet osztják, akkor éljenek ezekkel! Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Törő Gábor képviselő úr, parancsoljon! 
 
TÖRŐ GÁBOR (Fidesz): Elnök úr, én is szeretném megköszönni a beszámolót. 

Keveset beszéltünk a fogyatékkal élőkről. Én egy bizottságban voltam sokáig 
Tapolczai Gergellyel, süketek, vakok, némák segítségért nem tudnak kiáltani. Feléjük 
valamilyen speciális program van-e, hogy elérhessük őket, hogy tudjuk őket 
támogatni.  

A másik kérdésem az, hogy jómagam módosító javaslatot adtam be annak 
idején az árubemutatókkal kapcsolatos törvényhez a Fogyasztóvédelem felől. Annak 
esetleg valami hatása érezhető-e a programban, illetve össze tudják-e kapcsolni? 
Milyenek a visszajelzések azzal kapcsolatban, hogy maga az oktatás, a prevenció mit 
tud, az mennyire hasznos? Mennyire támogatja a módosítás? Köszönöm.  

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

Ha nincs, akkor én is tennék fel kérdéseket elnök úrnak és főosztályvezető 
asszonynak.  

Én is először is szeretném megköszönni a beszámolójukat. Nagyon alapos volt, 
kimerítő, és úgy látom, mindannyian meggyőződhetünk arról, hogy rendkívül 
színvonalas programokkal segítik azt a tevékenységet, amiért létre is hozták ezt a 
tanácsot, úgyhogy ezért köszönetünket is fejezzük ki, és gratulálunk, mondhatom, 
talán a bizottság nevében is.  

Említették a pedagógus-továbbképzésekről, hogy nyolc-tízszeres túljelentkezés 
van. Mi az oka annak, hogy nem tudnak ennek megfelelni? Milyen kapacitáshiány van 
e tekintetben? Évente hány pedagógus tud részt venni a továbbképzésekben? Illetve 
milyen forrásokra lenne szükségük ahhoz, hogy tudják növelni az ebben részt vevők 
számát, hiszen önök is elmondták és látjuk, hogy rendkívül pozitívak ennek a hatásai, 
és úgy látom, hogy az oktatásban szükség is lenne erre, hiszen az iskolai erőszak 
jelenléte stagnál az elmúlt években, és ezért is lenne szükség arra, hogy azokat a 
kulcsszereplőket, akik ennek a megelőzésében tudnának hatékonyan részt venni, őket 
minél inkább segítsék ilyen képzések által is.  

A mesekönyv hatásosságáról én magam is be tudok számolni. Én már 
korábban elnök úréktól kaptam egy ilyen könyvet, illetve 3 könyvet is a gyerekeim 
számára, és nagyon szeretik a gyerekeim, sőt, unokatestvéreknek is ajándékoztunk, és 
még mások is érdeklődtek, hogy hol lehet beszerezni, mert tényleg nagyon népszerű, 
és ezek a kis figurák, amikkel tudnak játszani, szintén nagyon nagy segítség, úgyhogy 
ezt köszönöm szépen.  
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Remélem, hogy ennek a bővítésére is lesz lehetőség, illetve azt kérdezném még, 
hogy a jövő iskolája program kapcsán, illetve a különböző – említették a kortárs 
segítők szerepét is, illetve a Szabadítsátok ki Gordont!-programot is. Mennyire tudják 
egymással összekapcsolni ezeket a programokat, illetve ezek működését, hogy minél 
komplexebb tudást kapjanak a gyerekek, minél több helyről, több módon jussanak 
hozzá ezekhez az információkhoz, illetve készségekhez, amelyek szükségesek ahhoz, 
hogy minél hatékonyabban tudjanak érvényesülni ezeknek a programoknak a hatásai. 
Ennyit szerettem volna kérdésként feltenni. 

Más képviselői hozzászólási szándék van-e? (Senki sem jelentkezik.) Ha nincs, 
akkor válaszadásra megadom a szót az elnök úrnak, parancsoljanak! 

Válaszok 

DR. HATALA JÓZSEF elnök (Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács): Tisztelt Elnök 
Asszony! Tegye lehetővé, hogy közösen válaszoljunk.  

 
ELNÖK: Természetesen. 
 
DR. HATALA JÓZSEF elnök (Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács): Mert vannak 

kérdéskörök a szakmai végzettség folytán, amiben főosztályvezető asszony engem 
kenterbe ver.  

A rendőrséggel milyen az együttműködés? Lehet, hogy úgy tűnt a 
beszámolóból, hogy nincs együttműködésünk a rendőrökkel. Lehetetlen lenne 
bűnmegelőzést végezni a rendőrség nélkül, mert a rendőrség szervezete, 
mozgósítóképessége és országos lefedettsége hatalmas erő számunkra. El kell 
mondanom, hogy nagyon szoros együttműködésben vagyunk a vezetéssel is, és a 
rendőrség bűnmegelőzési szervezetével.  

Folyamatos a kontaktálásunk, a kapcsolattartásunk vele. Minden év elején 
megkérdezzük, hogy ők milyen programot képzelnek el, ehhez milyen személyi és 
tárgyi feltételekre van szükség. A Bűnmegelőzési Tanács működése óta kialakítottuk a 
tanács költségvetéséből a Budapesti Rendőr-főkapitányságon a bűnmegelőzési 
centrumot. Ide a rendőrség a saját programjainak népszerűsítésére és a fiatalok 
felkészítése érdekében programokat szervez, behordják az óvodásokat, az iskolásokat 
az ott lévő technikai eszközök segítségével.  

Tulajdonképpen egy megelőző felkészítő munka zajlik. A rendőrségnek vannak 
saját megelőzési programjai. Ilyen a dada, ez mindenki által ismert, a drog-, alkohol-, 
kábítószer-prevenciós munka. A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács rendelkezésre álló 
szakmai és szellemi kapacitását felhasználva aktualizálta a tanács ezt a tananyagot, és 
a rendőrségnek a rendelkezésére bocsátotta, sőt, az oktatói könyveket és 
tananyagokat is elkészítettük, mert mint ahogy mondtam, pedagógusok vannak 
nálunk. Továbbá van a rendőrségnek egy ellenszerképzése. Ez a rendőrök ellenszer-
programja. Ez a rendőrség biztonságra nevelő programja. Ebben mi nagyon 
keményen közreműködünk.  

Egyébként elkezdtük kialakítani a mobil bűnmegelőzési centrumokat. 
Távlatokban minden megyei rendőr-főkapitányságot szeretnénk ellátni egy olyan 
mikrobusszal, ahol a bűnmegelőzéshez szükséges eszközök megtalálhatók. Most a 
széktől, asztaltól, informatikai eszköztől kezdve a sátorig minden, hogy nagyobb 
rendezvényekre a bűnmegelőzési szolgálat ki tudjon települni, és ott, a megjelenők 
között megelőzési programot tudjon vinni. Ez különösen nagyon hasznos az 
idegenforgalmi szezonban a turizmus által látogatott területeken – Balaton, Velencei-
tó és most már bevontuk a megelőzési programunkba a Tisza-tavat is. Ide is 
felkészítést adunk a bűnmegelőzési munkatársaknak.  
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Folyamatos képzést tartunk a rendőrségi bűnmegelőzés területén dolgozóknak, 
például a vagyonvédelmi referenseknek rendszeresen, évente több alkalommal az 
osztálvezetőknek. Kiváló a kapcsolatunk a rendőrséggel. Számtalan programot 
egymás nélkül nem is tudnánk megoldani.  

Utalás történt az egyházakra. El kell mondanom, hogy nekünk nagyon szoros 
kapcsolataink vannak az egyházzal. Például most alakul az együttműködésünk a 
Keresztény Értelmiségiek Szövetségével. Rengeteg olyan keresztény gondolatvilágban 
és hitben élő, magasan képzett ember van, aki idős korban szeretne valamit csinálni, 
ezért nem egy esetben például matematikai továbbképzést, korrepetálást tud tartani 
iskolában, vagy bármilyen olyan hasznos munkát, ami az ifjúság nevelésénél fontos. 

Éppen most írtam a magyar katolikus szervezetnek levelet az együttműködésre 
vonatkozóan. A stratégiában, ha meg tetszenek nézni, a végén van egy olyan rész, 
hogy a bűnmegelőzés szereplői. Ott a kormánytól a rendőrségig, az önkormányzatokig 
végig felsorolja, és az utolsó szereplő az egyén. Tehát mindenki, aki ott szerepel a 
sportegyesülettől az iskoláig, a nevelőintézettől az egyházakig mindenkivel 
együttműködünk. Számtalan példa van, és ez pályázatoknál található, hogy 
önkormányzat közösen pályázik, Polgárőrség közösen pályáz, a rendőrség stb. Az 
utolsó, a tanyák biztonsága programunkban 6 megye pályázott együtt a tanyán élők 
biztonságának megteremtése érdekében.  

Természetesen alkalmazzák, a rendőrségnek a programja elsősorban ez a 
segélyhívó rendszer. Ha a pályázatban ilyet kérnek, mi ezt támogatni szoktuk. Ezzel 
nekünk nincs különösebb gondunk, de azt látni kell, hogy a Nemzeti Bűnmegelőzési 
Tanács egy elvi irányítószervezet, és igazából nagyon terepmunkára - fogalmazzunk 
így - korlátozott lehetősége van létszám- és egyéb viszonyok miatt. De ezt a rendőrség 
csinálja. Mi ehhez biztosítjuk a feltételeket. Oktatás, technika és egyéb 
vonatkozásában.  

Közlekedés. Ez egy kicsit izgalmas kérdés a közlekedési megelőzés, mert a 
nemzeti bűnmegelőzési stratégiában nem szerepel a közlekedésbiztonság kérdése. 
Erre van egy külön szervezet, amit úgy hívnak, hogy Országos Balesetmegelőzési 
Bizottság. Azért mondom, mert 10 évig voltam az elnöke, tudom ezt a kettősséget. De 
el nem tudom képzelni, hogy egy gyereket az egyik szervezet arra oktatja, hogy ha 
piros, akkor nem mehetsz, utána meg arra oktatom, hogy a másik meg bejön, és azt 
mondja, hogy a cukrosbácsival ne állj szóba, mert az nem szerencsés. 

Végig kellene ezt gondolni, hogy két szervezet kell és ezt így kell. A másik a 
tanulóvezetők kérdése. Ez megint nem a bűnmegelőzés problémája. A KRESZ-
ismeret nagyon izgalmas kérdés Magyarországon. Számomra most igazán izgalmas, 
mert az élet úgy hozta, hogy január 1-jétől ez évben a Magyar Autóklub elnöke is 
vagyok, és sok minden lecsapódik nálam ebben a vonatkozásban.  

El kell mondani, hogy eltűntek Magyarországról a KRESZ-felkészítéshez 
szükséges rutinpályák. Iskolákban voltak, eltűntek. Ennek biztos, hogy pénzügyi okai 
vannak; pénzügyi okai is vannak, és szakemberoka is van.  

És milyen konfliktus fog adódni az autóstársadalom és a kerékpárostársadalom 
között, ha a felkészítés ebben a kérdésben nem egységes. Külön izgalmas - elnézést -, 
hogy délután 16 óráig autós ember vagyok, utána ráülök a bringámra és 17-től 19-ig 
meg bringázok.  

Most az jön elő, mint Karinthy, hogy álmomban két macska voltam, 
önmagammal játszottam? Személyiségem meg fog változni? Másképpen fogok 
közlekedni? 

De vannak kibékíthetetlennek tűnő ellentétek, és most a kerékpározási vagy a 
szabidősportért felelős kormánybiztos úrral éppen holnap fogunk leülni az Autóklub 
keretében, meg az Országos Balesetmegelőzési Bizottság képviselőivel, hogy jussunk 
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közös nevezőre. Itt a legfontosabb kérdés a biztonság. Mindegy, hogy ki. Az autós 
biztonsága is ugyanazt jelenti, mint a kerékpáros biztonsága. Nem biztos, hogy 
bizonyos érdekeket figyelembe véve valahol a KRESZ szabályain lazítsunk, vagy 
bizonyos érdekek mentén, ahol szükséges, ne változtassunk. És a KRESZ nagyon 
komoly, összetett dolog, azt úgy gondolom, hogy egy érdekcsoport kedvére nem lehet 
módosítani. Akkor mi van a buszvezetőkkel, a tömegközlekedéssel, mi van a 
kamionosokkal? Sorolhatnám. Egy közlekedési felület van az országban, és tessék 
figyelembe venni, hogy hány járműtípus veszi azt igénybe, és hány szempont van. Ez 
nem egyszerű történet.  

Természetesen az a megelőzési centrum, amiről beszéltem, abba ha 
belevennénk a közlekedésre való nevelés kérdéskörét, nagyon fontos dolog lenne. 
Nem tudom, hogy ez hogy fog sikerülni. Ez még nagyon az elején van. Hogy miben 
segíthetnek? Ha esetleg az asztalon a költségvetésben szerepel egy ilyen megelőzési 
centrum habókos ötlete, akkor ne mondják azt, hogy ezek mit találtak ki. Ez a 
társadalom érdekét szolgálja, hogy a megelőzéshez és a meggyőzéshez is idő kell. A 
közlekedés területén - Edit ismeri már - számtalanszor elmondtam már, hogy 
emlékezzenek vissza, hogy a ’90-es évek elején milyen magas szám volt 
Magyarországon a halálos gyermekbalesetek száma.  

Európa azt mondta, hogy ne menjetek Magyarországra, mert halálutak vannak, 
és tűrhetetlen az állapotuk. Megvizsgáltuk, hogy miért van ennyi halálos 
gyermekbaleset, és döbbenve tapasztaltuk, hogy azért, mert nem a gyereket nem 
készítettük föl, a szülő meg a nagyszülő, aki felelőtlenül közlekedett a kocsijával, 
balesetet okozott és a gyerek vitte el a balhét, mondjam így. Őket érte a legnagyobb 
kár. 

Akkor úgy döntöttünk, hogy adminisztratív és egyéb intézkedésekkel 
bevezetjük a gyermekülést. Tetszenek emlékezni, ugye? Én emlékszem akkor, mint az 
Országos Balesetmegelőzési Bizottság elnöke, én minden voltam a magyar 
autóstársadalomban, csak nagyságos úr nem. Kitalálták, hogy ez azért van, mert 
ennek biztos valami gyermekülésgyártó céghez van kapacitása, és ezért kell kitalálni. 

Eltelt huszonegynéhány év. Fölnőtt az a generáció, akit akkor 
bekényszerítettünk a gyerekülésbe. Tudnak most mondani olyan fiatal szülőt, aki 
odaadja a nagypapának a gyereket, hozd haza vagy vidd el, hogy nincs gyerekülés? Ha 
tudnak ilyet hozni, akkor szóljanak!(Pósán László: Jópénzért mindig lesz. - 
Derültség.) 

Ehhez is idő kell. Fel kell nőni egy korosztálynak, hogy ezek a problémák 
vannak. Mi ezért dolgozunk. Egyetértek a képviselő asszonnyal, a megelőzés valahol 
közösségépítő. A mesekönyvünk erről szól. Az a címe, hogy hol terem a barátság. 
Éppen azért olyan szituációkat mesél el a kolléganőm és dolgoz föl, ami a gyerek 
érzelemvilágára hat, és megtanulja a meséből, hogy mit nem csinálok a másikkal, és 
mire figyelek oda.  

Figyelmükbe ajánlanám az egyik kollégám nagyszerű könyvét. Garamvölgyi 
Lászlót, gondolom, sokan ismerik. Ő írt egy ragyogó tanulmányt: A megelőzésalapú 
társadalom; amely már arról beszél, hogy mennyire fontos lesz az elkövetkező 
időszakban a megelőzés egy társadalomban.  

Már az megelőzés, amikor a szülő azt mondja a 3 éves lurkónak, hogy te büdös 
gyerek, vedd föl a kabátodat, mert megfázol, és ez egy természetes dolog. Az 
egészséget óvom, tehát megelőzöm a betegséget. A többi megelőzést miért nem így 
kezeljük?  

A szülőknek is, az elkövetkező szülőknek, pedagógusoknak ezt úgy kell 
tekinteni, hogy abszolút természetes része a napi tevékenységüknek. Amellett remek 
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közösségalakító. Ahogy az országot látjuk, járjuk, látjuk, mondjam azt, hogy 
igyekszünk ezzel élni. Amit én nem mondtam ki, átadom Editnek.  

 
GRATZER-SÖVÉNYHÁZY EDIT főosztályvezető (Nemzeti Bűnmegelőzési 

Tanács): Köszönöm szépen a szót. Megpróbálok néhány dolgot én is elmondani. A 
rendőrség a legfontosabb stratégiai partnerünk. Nagyon többoldalú a kapcsolatunk. 
Az egyik az, hogy a nyílt pályázati felhívásokon évente 130 millió forintot pályáztat a 
Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács. A beérkezett pályázati igények egyébként 
meghaladják az 1 milliárd forintot, tehát nagyon-nagyon sok pénzt lehetne 
reálprogramokra szétosztani, ha lenne miből. 

És egyébként nagyon szigorú a pályáztatási rendszerünk, nagyon szigorú 
indikátoroknak kell megfelelni, a bírálatnál nagyon fontos szempont az, hogy hosszú 
távú hatást lehessen elérni, és azt vettük észre az elmúlt 3 évben, mióta pályáztatunk - 
van rá forrás -, hogy nő a pályázati programok minősége, és most már tényleg azt 
mondhatjuk, hogy tiszta szívvel adhatnánk sokkal több pénzt is ilyen célokra, ha 
lenne miből.  

Itt egy kicsit visszacsatoltam a „Miben segíthet a bizottság?”-kérdéshez is. A 
rendőrség egyrészt a pályázati programoknál nagyon fontos partner: vagy főpályázó 
vagy együttműködő partner. Ezenkívül pedig minden megyében van megyei rendőr-
főkapitányság, ahol osztály- vagy alosztályszinten van képviseltetve a rendőrség. 
Ezenkívül pedig van, azt hiszem, két városi kapitányság, ahol osztály a bűnmegelőzés, 
egyébként pedig vagy függetlenített vagy csatolt munkakörben látja el bűnmegelőzési 
előadó a munkáját. 

Azt szoktam mondani a titkárság dolgozóinak, hogy a Nemzeti Bűnmegelőzési 
Tanács titkárságának az a feladata, hogy a végeken dolgozó rendőröknek, 
pedagógusoknak, bűnmegelőzési szakembereknek biztosítsa azt a hátteret mind 
eszközökben, mind módszertanokban, mind pilot programokkal, amiket ki tudunk 
ajánlani, mindazt a tudást át tudjuk adni, amivel ők minél magasabb színvonalon 
tudják ellátni a feladataikat.  

És ne felejtsük el, hogy a célcsoportot pedig a magyar állampolgárok alkotják. 
Az a feladatunk, hogy a családapáknak, -anyáknak, nagymamáknak, nagypapáknak, 
gyerekeknek a legfőbb dologhoz, a biztonsághoz való jogát biztosítsuk. Ez pedig egy 
rendkívül fontos és nemes feladat, és mi ezt nagyon komolyan vesszük, és ez a 
rendőrség nélkül nem működhetne.  

A rendőrségnek a bűnmegelőzési állományát mi képezzük, legyen szó 
településbiztonságról, idősek védelméről, gyermek- és ifjúságvédelemről vagy vagyon 
elleni bűncselekmények megelőzéséről. Azt lehet mondani, hogy szimbiózisban élünk. 
Ők azok, akik kint vannak a terepen, és mivel a rendőrség az egész ország területét 
lefedi, így ők azok, akik tulajdonképpen az általunk tesztelt jó gyakorlatokat 
megvalósítják és eljuttatják az emberekhez.  

A fogyatékkal élők programjairól nem volt még eddig szó. A Nemzeti 
Bűnmegelőzési Tanács nagy hangsúlyt fektet arra, hogy esélyegyenlőséget tudjon 
biztosítani. Van programunk éppen, minden évben van egy Bűnmegelőzési iránytű 
nevű konferenciánk decemberben, az idén december 18-án lesz a Belügyminisztérium 
Márvány aulájában. Szeretettel várunk minden érdeklődőt erre. Itt kerülnek 
bemutatásra általában azok az új kreatív programok, melyeket hasznosnak találunk, 
már teszteltünk, és ki szeretnénk ajánlani, és éppen a tavalyi bűnmegelőzési iránytűn 
került bemutatásra, illetve a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács ülésén is jártak a 
látássérültprogam résztvevői. Itt van iskolai programunk, illetve az ÉFOÉSZ-szal 
közösen van több kialakulóban lévő jó gyakorlat, amivel megpróbáljuk a 
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látássérülteknek most elsősorban és főképpen biztosítani azt, hogy ne váljanak 
áldozattá. 

Ezenkívül van értelmi fogyatékkal élőknek program is. Itt is kialakításra került 
egy olyan honlap, ahol a gyerekek játékos formában, az ő szintjükön tudnak 
megismerkedni nagyon fontos dolgokkal. Hogyan döntöm el azt, hogy valaki, aki 
megszólít, jó ember vagy nem jó ember. Beengedhetem-e a lakásba, válaszolhatok-e 
neki, elmehetek-e vele, segítsek-e neki vagy pedig éppen a segítés révén próbál 
bennünket valamilyen bűncselekményben áldozattá tenni. Köszönöm a kérdést, és ez 
egy remek lehetőség volt arra, hogy erről is be tudjunk számolni.  

Hány pedagógus vesz részt képzésen? Ez volt elnök asszony kérdése. Ezzel egy 
igen sarkalatos pontjához értünk annak, ami engem a munkaidőm nagy részében 
foglalkoztat. Ugyanis évek óta álmodom arról az oktatási rendszerről, ahol - én is 
tanárként végeztem -, pontosan tudom, hogy azonkívül, hogy remek szakmai 
ismereteket kaptam ahhoz, hogy mind a két szakomat tudjam tanítani, álltam is 9 
évet katedrán, tehát hasznosítottam is ezt a tudást, és kezdő pedagógusként rögtön 
szembesültem azzal, hogy azért nagyon-nagyon kicsi szelete csak egy pedagógus 
életének, amikor tanítom a szakomat, mert az, hogy felismerjem, hogy melyik 
gyereknek a családja éppen nem feltétlenül óvó; hogyan közvetítünk értékeket, 
hogyan fejlesztünk közösséget; mire tanítjuk meg őket.  

Emlékszem, amikor kezdő pedagógusként először hallottam arról, hogy a 
gyerekek a habszifon patronját mire használják és teljesen meg voltam döbbenve, 
mert fogalmam nem volt arról annak idején még, hogy ez egyébként ilyenre is 
használható, és hogy ki volt az, aki ezt kipróbálta és rájött erre, és egyáltalán mit kell 
most nekem tennem. Kitől kaphatok segítséget? Kell-e ezt jelenteni? Nem kell 
jelenteni? És nyilván - ’95-ben végeztem - akkor még egész más gyermekvédelmi 
törvény volt, ami nem szabályozta ennyire stricten azt, hogy a jelzőrendszerben egy 
pedagógusnak mi a dolga.  

Rengeteg tanárral találkozunk. Fogalmuk sincsen egyébként ezekről a 
jogszabályokról. Teljesen zavart okoz a fejükben az, hogy a médiában titoktartásról 
van szó. Mi az, amit jelenteniük kell? Mi az, amit nem kell jelenteniük? Egyébként a 
bűnmegelőzés az iskolában akkreditált pedagógus-továbbképzésünk pont ebben nyújt 
segítséget. 

És hogy visszatérjek a megkezdett mondatomhoz: olyan oktatási rendszerről 
álmodom, ahol a leendő pedagógusok megkapják ezeket a segítségeket. Ezeket évek 
óta próbáljuk; a nemzeti bűnmegelőzési stratégiában eredetileg egyébként ez 
szerepelt, hogy a bűnmegelőzés oktatása kötelező iskolai feladat lesz. Azóta az EMMI-
vel évek óta folytatunk számos vitát. Most már azt mondhatom, hogy partnerségben 
eljutottunk odáig, pont a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács utolsó ülésén, illetve a jövő 
iskolájáról szóló projektbemutatón, hogy bizony-bizony helye van.  

Benne van a pedagógiai programban, hogy köteles az iskola bűnmegelőzési 
programot biztosítani, azonban az, hogy ezt ki, milyen szervezet, milyen minőségben, 
milyen hatékonysággal, milyen óraszámban és hogyan végzi, ez már egy fogósabb 
kérdés.  

A rendőreink konstruktív pedagógiai módszerekkel tényleg a legmodernebb 
szemléletben próbálják meg oktatni a Dada-programot általános iskolában, az 
Ellenszer-programot középiskolában. Összesen vannak 230-an. Gondolom, el tudjuk 
képzelni, hogy az országban hány százalékát fedi le az iskolás gyerekeknek. Éppen 
ezért fordultunk a pedagógusok irányába. 

Most van egy módszertani központ, támogatott projektünk, ahol egy civil 
szervezet segítségét vesszük igénybe pontosan azért, hogy az akkreditált pedagógus-
továbbképzéseink számát növeljük. Lesz, azt hiszem, 3 olyan új képzés, amit a 
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kínálatunkban tudunk majd szerepeltetni és ingyenesen tudunk a pedagógusok 
számára elérhetővé tenni. Ehhez azonban egy felkészült oktatói gárdára van szükség, 
amiben ugyancsak megint kicsit meg vagyunk lőve, mert kik lesznek azok és mennyi 
pénzért és milyen teremben és hol, és hogyan engedik el az iskolák a pedagógusokat 
ezekre a képzésekre? 

Egyébként a Klebelsberg Központ kivételesen jó segítséget nyújt. Tehát amikor 
meghirdetjük ezeket a képzéseket, akkor azért van ekkora túljelentkezés, mert a 
tanárok jönnek. Nem csökken a jelentkezők száma, mert azok, akik eljönnek hozzánk, 
azok viszik a jó hírét a programnak, és éppen ezért mindig sokkal többen próbálnak 
bejutni.  

Próbálunk multiplikátorokat képezni, az országban több helyen elérhetővé 
tenni a programokat, de bajban vagyunk azzal, hogy egy olyan minőséget szeretnénk 
biztosítani, amit már elérni nem olyan kézzelfoghatóan könnyű. Szerintem az egyik 
megoldást az jelentené, hogyha a felsőfokú oktatási intézményekben a leendő 
pedagógusok számára lennének nagyobb számban - mert most is van - olyan 
generális prevenció és egyéb prevenciós képzések, kötelezően választható képzések, 
szemináriumok, ahol ezeket el tudják sajátítani, amennyiben úgy gondolják, hogy ez 
számukra jó.  

Írtunk a Rektori Tanácsnak, azt hiszem, akiktől kértünk időpontot, hogy mikor 
tudjuk felvenni a kapcsolatot. Nem kaptunk választ a levelünkre, ez már egyébként 
azt hiszem, a harmadik levelünk volt, amikor próbálkoztunk. Van ezen a területen, 
úgy érzem, tennivalónk. Önöket szeretném biztosítani arról, hogy mi azt 
lelkiismeretesen és újra és újra nem megijedve a kudarcoktól, folytatjuk, és 
mindenféleképpen azt látjuk, hogy van előrelépés. Sok pénzzel lehetne egy csomó 
minden mást csinálni. De tudom, hogy nyilvánvalóan az ország költségvetése véges.  

Éppen ezért próbálunk olyan képzéseket és multiplikátorképzéseket tartani, 
ahol egyszerűen elsajátíthatják a tanárok, és utána ameddig ők a pályán vannak, 
tudják tovább oktatni például ezeket az ismereteket. A jobb agyféltekés rajzolás, amit 
elkezdtünk a börtönökben. Itt nem az az elsődleges cél, hogy szépen megtanítsuk a 
fogvatartottakat rajzolni, mert szegények mivel töltik ott az időt, hanem a rajzolási 
tevékenység az iskolai végzettséggel gyéren rendelkező fogvatartottaknál általában 
annak az eredménye, hogy nincs iskolai végzettségük, mert nem tudnak 
összpontosítani.  

Nem tudnak ott maradni a helyükön, nem tudnak célt kitűzni, és a rajzolással 
kifejezetten olyan szociális kompetenciák fejlesztését lehet elérni, ami utána 
alkalmassá teszi őket arra, hogy tovább tudjanak fejlődni, illetve az önbecsülésüket 
emeli, és megtanítja őket arra, hogy egyébként ha akarnak, ők is el tudnak érni 
célokat. Ezzel a reintegrációjuk felé egy nagy lépést tudnak tenni. 

Felteszem a kérdést, hogy ha létezik ez a módszer, amivel egyébként én is a 
pálcikaembertől el tudtam jutni egy egészen, azt mondhatom, hogy elfogadható 
szintre; a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács titkárságának folyosóit a képek díszítik, és 
aki bejön, mindenki azt mondja, hogy milyen szép, színes helyen dolgozunk; miért 
nem sajátíthatják el ezt a gyerekek rajzórán?  

Erről is lehetne egy hosszabb vitát folytatni, hogy a rajztanárokban milyen 
ellenállást vált ez ki, hiszen azt gondolják, hogy ez az ő kenyerüket fogja majd elvenni, 
közben pedig itt nem művészeket képezünk, hanem egyszerűen nagyon sok fontos 
szociális kompetenciát tudnak a gyerekek ezáltal elsajátítani.  

Nézem még, hogy milyen kérdésre nem válaszoltunk. A jövő iskolája 
programot és a kortárs segítőket mennyire tudjuk összekapcsolni? Mindenféleképpen 
össze tudjuk kapcsolni. A pályázati projektek kifejezetten alkalmasak arra, hogy ott 
pedagógiai ívének és bűnmegelőzési komplexitásának kell lenni a támogatott 
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projekteknek. A jövő iskolája pont alkalmas arra, hogy a tanárok megkapják a 
megfelelő mediációs képzést, megkapják a bűnmegelőzés az iskolában képzést, a 
gyerekek részesülnek a reakcióprogramban. Az élménypedagógiának pont a 
közösségépítés a lényege, és ez így lesz utána kerek egész.  

Az jó lenne, ha minél több tanár fejében kialakulna az, hogy igen, egyrészt 
nagyon fontos az, hogy átadjam a szakom ismereteit, de a nevelőmunkára kellene 
eltolódnia meglátásunk szerint nagyon-nagyon sok energiának, nagyon sok fókusznak 
ide kellene összpontosulnia. És a jövő iskolája program pont ebben segít. Ott van 
szervezetfejlesztés is, amennyiben igénybe kívánják venni az iskolák, és azt látjuk a 
pilot programok eredményeképpen, hogy gyönyörűen átrendeződik maga az 
intézmény. A jövő iskolájának az a legfontosabb, a megoldásfókuszú szemlélet a 
módszere, amivel kiemeljük a pozitív dolgokat és háttérbe szorulnak a negatív 
dolgokra történő figyelmeztetések, és ettől az egésznek egy optimista hangulatú, 
úgymond munkahely alakul ki, ahova szeret bejárni tanár és diák, és egy megfelelő 
központjává válik a tanulásnak, az értékközvetítésnek, ami pedig, azt gondolom, 
nagyon jó irányba viszi, mindamellett, hogy természetesen nem szólunk bele az 
EMMI hatáskörébe, hogy ők egyébként mit tanítanak, mi a kötelező, hány órában és 
milyen tantárgyakat és hogyan kell. Köszönjük szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen elnök úrnak és főosztályvezető asszonynak, hogy 

rendelkezésünkre álltak. Munkájukhoz további sok sikert és jó egészséget kívánok. 
Ezzel a 8. napirendi pontot lezárom.  

Egyebek 

A 9. napirendi pontunk az egyebek. Kérdezem, hogy van-e valakinek felvetése. 
(Senki sem jelentkezik.) Nem látok jelzést.  

Az ülés berekesztése 

Akkor az egyebek napirendi pontot és a bizottsági ülést lezárom. Jó munkát 
kívánok.  

 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 51 perc) 

 

 

Dúró Dóra  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Barna Beáta 


