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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 31 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok! Köszöntöm a bizottság mai ülésén megjelent miniszter urat, államtitkár asszonyt, 
államtitkár urakat és a képviselőtársakat. 

Tájékoztatom önöket, hogy a járványügyi helyzetre való tekintettel a 2/2021-es számú 
főigazgatói intézkedés értelmében az ülésszak fennmaradó idején ismét csak korlátozott számú 
bizottsági teremben fogunk tudni üléseket tartani. Az ülések nyilvánosságát zárt láncú 
közvetítéseken keresztül biztosítják, így a sajtó képviselői a kijelölt teremben követhetik 
ülésünket.  

Tisztelt Bizottság! A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy az ülés határozatképes. 
Elsőként a napirendről kell döntenünk, ezt kiküldtük. Kérdezem, ki az, aki egyetért a kiküldött 
napirenddel? Aki igen, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Ellenpróbát kérek. (Nincs ilyen 
jelzés.) Tartózkodás? (Nincs ilyen jelzés.) Köszönöm szépen, a bizottság egyhangúlag 
egyetértett a napirenddel.  

Dr. Kásler Miklós emberi erőforrások minisztere éves meghallgatása 
(Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 41. §-a alapján) 

Az első napirendi pont dr. Kásler Miklós emberi erőforrások minisztere éves 
meghallgatása. A kötött teremhasználati lehetőségekre és a napirendi pontok számára 
tekintettel, mindezeket figyelembe véve javaslom, hogy a miniszteri meghallgatásra 
meghatározott időkeretben kerüljön sor. Ez azt jelenti egyébként, hogy a terem legkésőbb 12 
órakor fel kell hogy szabaduljon, tekintettel arra, hogy a következő bizottsági ülés előtti 
fertőtlenítéseket és egyéb teendőket végre kell hajtani. 

A határozati házszabály 111. § (3) bekezdése alapján javaslom, hogy a hozzászóló 
képviselők 3-3 percben tehessék fel kérdéseiket a miniszternek, a miniszter úr bevezetője 
maximum 25-30 perc legyen, és a kérdések megválaszolására pedig ezt követően a fennmaradó 
időben kerüljön sor. Egykörös kérdezésről lenne szó, és erről a javaslatról a bizottság vita 
nélkül dönt.  

Kérdezem, hogy ki az, aki egyetért az előbbiekben ismertetett javaslattal. Kérem, 
kézfelemeléssel jelezzék! (Szavazás.) 9 igen. Ki az, aki nem ért vele egyet? (Szavazás.) 2 
nemmel a bizottság megszavazta az időkeretes tárgyalást. Köszönöm szépen.  

Megadom a szót dr. Kásler Miklós miniszter úrnak. Tessék parancsolni, miniszter úr! 

Dr. Kásler Miklós hozzászólása 

DR. KÁSLER MIKLÓS, az emberi erőforrások minisztere: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Képviselő Asszonyok! Képviselő Urak! Mindenekelőtt nagyon köszönöm elnök úr 
feltételezését, hogy záros időkorlátok között három minisztérium munkáját össze tudom 
foglalni. 

Kezdem a lényeggel, és igyekszem csak a konkrétumokat kiemelni. Az oktatási kiadások 
2019-ben 2030 milliárd forintot tettek ki, 2020-ban 2150 milliárd forintot, 2021-ben 
2230 milliárd forintot, ami 800 milliárd forinttal több, mint 2010-ben. (Arató Gergely 
megérkezik a bizottság ülésére.) 

A Klebelsberg-iskolareform óta olyan fejlesztések a magyar oktatásban nem voltak, 
mint az elmúlt periódusban: új iskolaépületek, átépítések, felújítások - részleges, teljes 
felújítások - , energetikai fejlesztések és további hasonló beruházások történtek.  

Uniós forrásból 2014-2020 között a kiemelt energetikai fejlesztésekre 73 helyszínen 
20 milliárd forintot fordítottunk; a tankerületi központok által megvalósított energetikai 
projektek 36 településen történtek meg, közel 4 milliárd forint értékben. Az infrastrukturális 
fejlesztések 110 projektet jelentettek 149 helyszínen, 61 milliárd forintból, európai pénzből, 
amihez a kormány további 23 milliárd forintot tett hozzá. 

A Klebelsberg Központ 492 helyszínen támogatta az uniós fejlesztéseket 1,3 milliárd 
forinttal 2018-’19-ben. A „Magyar falu” program keretében -  tehát magyar pénzből 
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végrehajtott fejlesztések - 261 helyszínen 7,5 milliárd forint keretösszegből folyamatosan 
zajlanak a fejlesztések és az átadások. Ehhez társulnak a tankerületi, illetve a Klebelsberg 
Központ által biztosított támogatások. Csak a tankerületi központok által fenntartott 
intézményekben 1000 iskola érintett a fejlesztésekben.  

Nagyon röviden összefoglalnám azt, hogy rendkívül alapos és hosszú, széles körű viták, 
konzultációk után 2020-ra elkészült a módosított Nemzeti alaptanterv, aminek a központi célja 
az volt, hogy határozottan emelkedjék az értékorientált, az európai kultúra, a magyar 
hagyományok és a keresztény értékek megjelenítése az iskolai tanításban, rendkívül korszerű 
módszertannal, és mindennek az eredményeképpen olyan diákok kerüljenek ki, akiknek az 
identitása zavartalan, és képzettek arra, hogy a kor követelményei között megállják a helyüket. 

A Nemzeti alaptanterv módosítása 10-15 százalékkal csökkentette az óraszámot is és a 
tananyagmennyiséget is. A NAT körül elkészültek a kerettantervek, a tankönyvek, az érettségi 
követelmények, és jelen pillanatban is napirenden van a tanárképzési követelményeknek, 
körülményeknek a korrekciója az ITM-mel együtt. (Dr. Hoppál Péter megérkezik a bizottság 
ülésére.) 

2021-ben már a második, hatodik, tizedik évfolyamosok is az átalakított, módosított, új 
NAT szerinti új tankönyvekből tanulnak, ami azt jelenti, hogy a nemzeti köznevelési portálra 
184 új, digitális okos tankönyv került fel, ezen túlmenően pedig 200 magyar verset a nemzet 
legkiválóbb színművészei adtak elő és vettek fel. (Dr. Hiller István, Kunhalmi Ágnes és 
Szilágyi György megérkeznek a bizottság ülésére.) 

Megújultak az érettségi-vizsgakövetelmények, felmenő rendszerben 2024-től 
hatályosak. A tanárképzés követelményeiről tettem említést. 

A tankönyvfejlesztés és -kiadás, valamint a terjesztés az Oktatási Hivatal feladata. A 
2021-’22-es tanévre a tankönyvjegyzékben 42 kiadó 2554 tankönyve szerepel. A megújult NAT 
kapcsán több mint 100 tankönyv, vagy új, vagy átdolgozott tankönyvek jelentek meg. A 
tankönyvek megrendelését, kiszállítását a KELLO intézte.  

Bevezette a kormány 2013-tól fokozatosan a tankönyvek ingyenessé tételét. Erre 
2013-ban 614 408 diák esetében került sor, 2020-ban pedig általánosan, fenntartótól, 
minden egyéb körülménytől függetlenül 1 millió 200 ezer diák kapta meg ingyenesen 
a tankönyvet. Erre a magyar kormány 13 milliárd forintot fordított. 

Az iskolai erőszak fokozódását észlelve 2020. szeptember 1-jétől elindult az 
iskolaőri rendszer, 500 intézményben működnek. Az iskolaőrök a rendőrséghez 
tartoznak, mielőtt beléphettek volna komoly felkészítésen vettek részt, egészségügyi, 
pszichikai, pszichológiai alkalmasságot vizsgáltak. Három modulból álló képzést 
kellett teljesíteni: pedagógia, gyermekpszichológia, bűnmegelőzés, konfliktuskezelés, 
rendvédelmi felkészítés és gyakorlat. Az iskolaőrök az iskolán belül intézkedhetnek 
tanítási idő alatt, feladatuk az, hogy a konfliktusokat megelőzzék, békés módszerekkel 
rendezzék, állítsák helyre a rendet, ha szükséges, és biztosítsák a zavartalan tanítást. 
Az 500 eddigi iskola mellett további 100 jelentkezett, és igényelte az iskolaőröket. 

A 2020/21-es tanév eredményei közül első helyen említem meg, hogy 
egyetlenegy napra sem állt meg a tanítás Magyarországon. Az évismétlők aránya 
2,6 százalék volt, 2019-ben 2,8 százalék, 2020-ban 1,5 százalék.  

A 2021. május-júniusi érettségi átlaga 3,65 lett, ez megfelel az előző öt év 
átlagának. 52 százalékkal nőtt az előző évhez képest az emelt szinten érettségizők 
száma. Az országos kompetenciafelmérés eredményei 2022-ben lesznek elérhetők.  

A hagyományos jelenléti munkarendben folyik a tanév, és egészen addig, amíg 
a járványügyi helyzet ezt lehetővé teszi, így is zajlik. Jelen pillanatban nem kötelező a 
maszkviselés és a testhőmérséklet-mérés, mert minden iskola maga tudja megítélni a 
saját iskolájának a járványügyi helyzetét, nyitott a lehetőség, hogy helyben 
intézkedéseket hozzanak.  

A digitális munkarend vagy rendkívüli szünet elrendelése főszabály szerint csak 
1-6. évfolyamon, illetve az óvodákban jöhet szóba, tekintettel arra, hogy 12 év fölött 
mindenki számára adott a védőoltás lehetősége. Az iskolaigazgatók szülői kérelemre 
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igazolhatják a hatályos jogszabályok szerinti távolmaradást. A járványügyhöz 
szükséges védekező lehetőségeket, módszereket, felszereléseket a járvány egész 
folyamán és jelen pillanatban is az állam biztosítja. A 12 éven felüliek oltási kampánya 
a tanévkezdéskor lezajlott, jelen pillanatban körülbelül 50 ezer tanuló élt az oltás 
lehetőségével. A köznevelésben a tanulók körülbelül 50 százaléka védett.  

A csoportos utazás külföldre november 2-ától tilos, kivéve, ha minden egyes 
résztvevő védett, és anyagi veszteségek nélkül a kirándulást nem lehet lemondani. 

A következő tétel az, hogy állami fenntartású intézményekben kötelező a 
pedagógusok számára a további foglalkoztatáshoz az oltások felvétele, az első adagot 
december 15-éig. Aki ezt nem teljesíti, azt fizetés nélküli szabadságra lehet küldeni, és 
egy év után a jogviszonyt meg lehet szüntetni. 

Nagyon lényeges fejlemény volt, hogy a diabéteszes kisgyermekek óvodai és 
iskolai ellátását, úgy tűnik, sikerült megoldani. Jelentős az előrelépés abban az 
értelemben, hogy a vércukorszintmérést és az inzulin beadását az óvodákban és az 
iskolákban erre kiképzett pedagógusok önkéntes vállalása alapján elvégezhetik; 
szervezett képzésben vesznek részt, és 34 ezer forintos pótlékra jogosultak. 

Az induló és újrainduló programokat épp csak felsorolom: a Határtalanul! 
program azt jelenti, hogy minden magyar diák jusson el határon túli magyar 
területekre; a Lázár Ervin-program szerint 1-8. osztályig minden egyes gyerek minden 
körülménytől függetlenül, geográfiai, szociális helyzettől, fenntartótól függetlenül 
juthasson el neves kulturális intézményekbe, színházakba, hangversenyekre, 
múzeumokba, levéltárakba, nem akarom folytatni. Ez 700 ezer magyar gyermeket érint 
évente. A program körülbelül 370 ezer résztvevővel indult, a járvány miatt fel kellett 
függeszteni. Jelen pillanatban ismételten elindult, reméljük, hogy fenn lehet tartani a 
továbbiakban is.  

A külföldi nyelvtanulási programot nem tudtuk elindítani a 9-11. évfolyamosok 
részére, a járvány akadályozta meg. A 2022-es indulás reálisnak tűnik.  

Nagy vitákat generált a gyermekvédelmi csomag. Itt egyszerűen arról van szó, 
hogy az iskolában a tanórákon nem lehet, nem szabad semmilyen szexuális identitást 
vagy a születési nem megváltoztatását népszerűsíteni; szexualitással, kábítószer-
fogyasztással, internet veszélyével kapcsolatos foglalkozást pedagógus, 
iskolapszichológus, iskolaorvos, védőnő tarthat; külső szereplő csak előzetes 
nyilvántartásba vétel után, regisztrált program alapján végezheti. A hatálybalépés a 
népszavazás után történik. 

A tanulmányi versenyek változatlanul zajlottak, a diákolimpiákon rendkívül 
sikeresek a magyar diákok, ez egyúttal az oktatást minősíti is. A 2021. évi biológiai, 
fizikai, földrajzi, informatikai, kémiai, matematikai, nyelvészeti nemzetközi 
tudományos diákolimpiákon ugyanannyi érem született, mint 2019-ben, darabszámra 
29 érmes helyezés. Elindítottuk az „Ifjú tudósok” versenyt, amelyre a reminiszcencia 
nyomán 3500 középiskolás nevezett az egész Kárpát-medencéből. Ennek a műsornak 
több értelme volt: egyrészt népszerűsítő formában megjelentette az ifjúság körében a 
tudás örömét, a tudás értelmét és az értékeit. Három tárgyban zajlott le, a következő 
évben másik három tantárgy következik, és utána rotációs rendszerben a többi. 

A sportról ugyancsak próbálok rendkívül röviden beszélni. A kiemelt 
sportágakban a versenyengedéllyel rendelkező sportolók száma 2021-re 
60 százalékkal, az edzők száma 92 százalékkal nőtt. Ha tetszenek kérdezni, 
személyekre lebontva tudom mondani, hogy a sportolók száma hogyan változott. A 
felzárkóztatási sportágakban a versenyengedéllyel rendelkező sportolók száma 
60,5 százalékkal, az edzői létszám 69,1 százalékkal nőtt. A 2020/21-es tanév második 
félévében a Magyar Sportcsillagok ösztöndíj nyertes hallgatóinak a juttatása havi 120-
240 ezer forint lehetett, összesen 76 millió forint értékben. 
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A 105 nyertes pályázó 18 sportágat és 20 felsőoktatási egyetemet képviselt. A 
’21-’22-es tanév első félévében a rendelkezésre álló összeg 76 millió forint. 

A Gerevich Aladár-sportösztöndíjban 2021-ben összesen 36 sportszövetség, a 
Magyar Paralimpiai Bizottság sportolói és az Országos Sportegészségügyi Intézet 
munkatársai vehettek részt. A kiemelt edzői program keretében 2021-ben 1,9 milliárd 
forintot biztosított a kormány, 191 fő volt a kedvezményezett.  

Az utánpótlás-edzői programban 2021-ben 38 sportágban 346 edző, 385 millió 
forint támogatást kapott. A feltörekvő sportágak tehetséggondozó programjában a 
támogatás az elmúlt évben 125 millió forintot jelentett; a koronavírus-járványra való 
tekintettel ezt az összeget 145 millió forinttal megemeltük.  

A „HISZEK Benned” sportág első, második és harmadik alprogramja összesen 
350 millió forintot, illetve plusz 300 millió forintot kapott, ez a civil helyi kis- és 
közepes sportegyesületek utánpótlás-nevelését szolgálja. Az EMMI és a Sportiskolák 
Országos Szövetsége között a sportiskolai programra 81 iskola pályázott, 162 millió 
forint támogatást kaptak.  

A sport XXI-program és a Héraklész-program az utánpótlás-korosztályok 
felkészítésére és versenyeztetésére fordítható, ez 1,1 milliárd forint volt.  

Az EMMI 2019 decemberében három sportágban, 20 államilag elismert 
sportakadémiával kötött négy évre szóló megállapodást. A kiemelt régiós 
alközpontokat ezekben a sportágakban a kormány az előbb említett módon támogatja. 
Többször szóba került a Kozma István Birkózó Akadémia és a Kovács Katalin Nemzeti 
Kajak-Kenu Sportakadémia. A rájuk vonatkozó összes adat nyilvános és elérhető. 

2021-’22-ben összesen 1136 milliárd sporttao jóváhagyásáról született döntés; 
ennek a 87 százalékát lehívták. A sportolók száma a jégkorongban a 2011-es 7300-ról 
8200-ra emelkedett, a kézilabdában 24 ezerről 106 ezerre, a kosárlabdában 24 ezerről 
54 ezerre, a futballban 158 ezerről 279 ezerre, a vízilabdában 4200-ról 9300-ra, a 
röplabdában 7000-ről 23 ezerre. Azt lehet mondani, hogy a sportolók száma összesen 
215 ezerről 480 ezerre emelkedett. Ennek az az értelme, hogy a sport az egészségnek az 
egyik legfontosabb támasza. A népegészségügyi jelentősége majdnem mindegyikben 
az, hogy az állandó mozgásnak, a túlsúly elkerülésének, a fizikai aktivitásnak 
kiemelkedő szerepe van.  

Értelemszerűen mozgásra, sportolásra motiválnak a kiemelt sportágak és a nagy 
versenyek, a világbajnokságok, az olimpiák, amelyek ezen túlmenően szépen lassan, de 
a magyar életérzésnek, a magyar identitásnak is a részesei lettek.  

Az előbb említett szempontok szerint értelemszerűen az a cél, hogy mindenki 
mozogjon; ez a születéstől egészen az időskorig kiemelt prioritást jelent. Éppen ezért a 
kormány egyes kiemelt vidéki sportszervezetek 2021-’26 közötti támogatásáról 
döntött, és 17 sportszervezet sportfejlesztési programját 3,2 milliárd forinttal 
támogatja. Itt van előttem a sportlétesítmény-fejlesztés programja, de ne tessenek 
kívánni, hogy ezt felsoroljam, mert elnök úr nem fogja nekem ezt megbocsátani. Ha 
kérdés van, értelemszerűen elmondjuk. 

Ami viszont lényeges: a mindennapos testnevelési infrastruktúra fejlesztése 
során 57 tanuszoda, 87 tornaterem, 43 tanterem, 31 iskola, egy óvoda fejlesztése történt 
meg, illetve történik, ez összesen 219 projekt. Ebből 86 beruházás eddig már 
befejeződött. A hazai rendezésű nemzetközi sporteseményeket megfelelő módon, 
megfelelő körülmények között szervezték meg - itt se sorolom fel - ; 13 nemzetközi 
sportrendezvény történt a járvány időszakában. 

A sportágazat újraindítása. Egyes vidéki sportszervezetek 2100 millió forintot, 
tehát 2 milliárd 100 millió forintot kaptak; a kiemelt fővárosi sportegyesületek 
646 millió forintot. 16 kiemelt sportág és 4 látvány-csapatsportág több mint 5 milliárd 
forintot kapott a járvány okozta nehézségek leküzdésére.  
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A következő téma a kultúra, amiben az általános megközelítés az, hogy 
mindnyájunk identitásának kialakulásában alapvető jelentősége van a 
hagyományainknak, a kultúránknak, a nyelvünknek és számos egyéb körülménynek, 
és amit 30 nemzedék csak itt a Kárpát-medencében felhalmozott, az értelemszerűen 
rendkívüli értékeket hordoz, amiket megőrizni kötelességünk; továbbvinni, 
továbbfejleszteni, hozzátenni, bővíteni, magasabb minőségi szintre emelni pedig egy 
szép lehetőség.  

A kultúra támogatása úgy nézett ki, hogy 2010-ben 74 milliárd forintos volt a 
támogatás, 2020-ban pedig 566 milliárd forint. Ez azt jelenti, hogy Magyarország 
negyedik éve az OECD adatai szerint a GDP-jéhez képest az európai országok közül a 
legtöbbet fordítja kultúrára. Ez 1,3 százalékot jelent, a 28 európai tagállam átlaga pedig 
0,8 százalék. A kormányzati cél az, hogy úgy, ahogy ez ezer éven keresztül volt, jó legyen 
Magyarországon élni, legyen vonzó az ország az itt élő magyaroknak és legyen vonzó 
minden ember számára. A cél az, hogy 2030-ra Magyarország Európa öt legélhetőbb 
állama közé kerüljön.  

Alapvető célnak gondoljuk azt, hogy a nemzeti kultúra és a kulturális értékek, az 
európai klasszikus kulturális értékek megfelelő arányban vegyenek részt a magyar 
kultúrában, legyen esélyegyenlőség, majdnem úgy mondanám, hogy a világ tarka, és a 
világ tarkán szép, de a sok szín között a magyar kultúra legalább olyan értékes, mint a 
többi.  

A kulturális alapellátást ennek megfelelően gondoljuk támogatni, mint ahogy 
támogatjuk azt is, hogy új értékek jöjjenek létre. A nemzeti identitás megerősítésében 
új entitásként jelent meg a két évvel ezelőtt megalakult Magyarságkutató Intézet. A 
tudományban egy új fejezetet nyitott, az archeogenetikával, amelyik az eredetkutatást 
olyan egzakt természettudományos módszerrel egészítette ki, a DNS-szekvenciák 
megállapításával, amivel érdemben nem nagyon lehet vitatkozni, persze 
kommentárokat lehet hozzá fűzni. Rendkívüli aktivitást mutatott fel az intézet.  

A kiemelt kutatások között megemlíteném az abasári kutatásokat, ahol a 
székesfehérvárihoz mérhető királyi központot tártak fel. Nyilvánvalóan 
archeogenetikai vizsgálatok jönnek, hasonlóan az Árpád-házi királyokhoz, hasonlóan 
a Hunyadiak genomjának megállapításához, illetve mind a 15, Székesfehérváron 
eltemetett, csontjainak összekeveredését elszenvedett magyar király genetikai 
azonossága teoretikusan lehetséges, és nagyon remélem, hogy döntő többségében az. 
Az összes Kárpát-medencei nép populációgenetikájának a vizsgálata folyik nemcsak itt, 
hanem a Pécsi Egyetemen is, a Szegedi Egyetemen is; vonatkozik ez a preszkítákra, 
szkítákra, hunokra, avarokra, az itt lakó germán eredetű népekre, a dunai svábokra és 
másokra. Ezen túlmenően kutatják Ázsiában, Mongóliában a hun fejedelmi sírokat, és 
számos régészeti feltáró terület van Magyarországon, a Kaukázusban és máshol, 
Mongóliában például. 

Öt kiállítást rendeztek, hézagpótló volt, a neveket nem sorolom. Tudományos 
konferenciákat rendeztek a Hunyadiakról, a tatárjárásról, a hun-szkíta eredetről az 
Eucharisztikus Világkongresszus apropójából.  

Az intézet 40 együttműködési megállapodást kötött külföldi egyetemekkel, 
kutatóintézetekkel 21 országban, Kanadától, az Egyesült Államoktól Mongóliáig és az -
isztán végű országokig. Végül egy olyan folyóiratot indítottak, amelynek a 
szerkesztőbizottsága nemzetközileg elismert tudósokból áll. 

2020-ban 91 millió forinttal támogatta az EMMI a levéltárakat, amelyek az 
egyén és a közösségi múltunk írásos dokumentumait őrzik. A Nemzeti Levéltárban 
létrejött egy családtörténeti kutatóközpont, ahol családtörténeti forrásokat gyűjtenek, 
digitalizálják, elérhetővé teszik, és családtörténeti kutatásokat folytatnak. 2022-ben 
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443 millió forintot kapnak fenntartásra, 2023-tól minden évben 112 millió forintot. Az 
1890 és 1980 közötti anyakönyvek digitalizálását 500 millió forinttal támogatjuk.  

A Magyar Géniusz Program célja a vidéki múzeumok határozott szakmai 
támogatása. Erre 3 milliárd forint áll rendelkezésre, ami a múzeumokat fenntartó 
önkormányzatok és szervezetek részére került megítélésre. Itt állandó, időszaki 
kiállítások, infrastrukturális fejlesztések, tudományos tevékenységek és a vidéki 
géniusz vándorkiállítási program létrehozása szerepel. 

A Petőfi-program 2022. szeptember 1-jén indul. Részt vehetnek múzeumok, 
levéltárak, könyvtárak, művészeti intézmények időszaki kiállításokkal, kiadványokkal, 
digitális megoldásokkal. Ezekre az előkészületekre 620 millió forint áll rendelkezésre. 
Az elképzelés az, hogy az eddig nem ismert forrásokra támaszkodva jobban 
megismerjük Petőfi Sándor korát, a reformkort, magát Petőfit, jussunk kiegészítő, 
pótlólagos adatok birtokába, és minden korosztály részére a megadott 
befogadóképesség szintjén ezt dolgozzuk fel.  

Debrecenbe költözik a Magyar Természettudományi Múzeum, gondolom, ezt 
meg tetszenek kérdezni. Annyit előrebocsátok, hogy Debrecen kulturális fejlesztése 
7,6 milliárd forintból biztosítható. A cél az, nem csak Debrecen esetében, máshol is, 
hogy a vidék kulturális lehetőségeit a kormány támogassa. 

„Kincses óvoda” program: 31 óvoda nyert, 46 millió forintot lehetett kiosztani, 
minden óvoda másfél millió forintot kapott. A téma megint csak az értékorientált 
érzékenyítés már óvodás korban. 

A Nemzeti Kulturális Tanács 2020-ban jött létre, 15 stratégiai, nemzeti 
intézmény abból a célból, hogy a kormány stratégiai jelentőségű intézkedéseit 
véleményezze, valamint a kulturális szféra közpolitikai szempontú elveit határozza 
meg. A kormány 2021-ben 13,5 milliárd forintot, 2022-ben 17,6 milliárdot, 2023-ban 
17 milliárdot, 2023 és 2025 között ezen túlmenően inflációkövető, 3 százalékos 
támogatást épített be. (Simon Róbert Balázs megérkezik az ülésre.) 

A kulturális alapellátás szélesítése megint egy rendkívül lényeges dolog. Elindult 
egy képzési program, amelyet a Nemzeti Művelődési Intézet koordinál. A cél az, hogy 
a kistelepüléseken is legalább középfokú végzettséggel rendelkező kulturális 
szakember irányítsa a falu, a kisváros életét. 1770 darab 2 ezer fő alatti település vesz 
részt. A Nemzeti Művelődési Intézet biztosítja a képzést, és biztosítja az egyéves 
foglalkoztatást. 

Pajtaszínház program, falusi színjátszás: 2020-21-ben 30 millió forint 
támogatás.  

A kulturális fesztiválok támogatása 2016 óta megtriplázódott, 250 millió 
forintról 750 millió forintra nőtt. 2017-ben 46 fesztivált, 2018-ban 58 fesztivált, 2019-
ben 67-et, tehát rendkívül nagyszámú fesztivált sikerült lebonyolítani.  

Az 5 ezer fő alatti kistelepülések támogatását a „Magyar falu” programban 
rögzítette a kormány, önkormányzati rendezvények majdnem 3 milliárd forint 
támogatást kapnak. 

A Déryné-program 2020-ban indult. Ennek a célja az, hogy a minőségi kultúra 
jusson el a kistelepülésekre, a hátrányos helyzetű településekre. Előadások zajlottak le 
a négy alprogramban, az országjárásban 69 előadás, a vándorszínházban 43 előadás 
volt, és egymilliárd forint a támogatás. 

A Térzene program: a klasszikus zene jelenjen meg az 5 ezer fő feletti 
településeinken, szabadtéri koncertek, tehát bármilyen területen, a szabad ég alatt vagy 
más helyszíneken hallgathassák a magyar emberek a klasszikus zenét. Eddig 
2300 ilyen előadást sikerült lebonyolítani. 
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Említeném, hogy a független előadóművészet finanszírozását a kormány 
rendkívül lényegesnek gondolja. 2020-ban 34 milliárd forintos volt a támogatás, 2021-
ben 17 milliárd forint beépül, és további 20 milliárd forintra lehet pályázni.  

A Lázár Ervin-programot az előbb megemlítettem, rendkívül lényegesnek 
gondoljuk, és a folytatását minél hamarabb szeretnénk. 

A zeneművészeti szervezetek működését kiegészítő támogatások. A kiemelkedő 
zeneművészeti szervezetek esetében 2020-ban 4,6 milliárd, ’21-ben 9,08 milliárd, 
2022-ben 10,7 milliárd forint. A Kodály-program a hangszercserékre vonatkozik: 
2018-ban 3 milliárd forint, ’19-ben 2,5 milliárd, ’20-ban és ’21-ben 1-1 milliárd forint. 
Ezzel összefügg a köznevelési-művészetoktatási feladatok támogatása, ugyancsak 
ebből az összegből  

A Csoóri Sándor-program a hazai magyar, a nemzetiségi és a határon túli 
magyar néptánc, népzene, népdalkörök és a tárgyalkotó népi művészetek támogatását 
célozta meg, 2021-ben 4 millió forint híján 3 milliárd forint; 1772 győztes pályázat 
részesült ebből a 3 milliárd forintos támogatásból.  

A kulturális célú beruházásokról nagyon röviden annyit, hogy a millennium óta 
hasonló sem zajlott Magyarországon. 2010-től 100 kulturális beruházásról született 
döntés, 594 milliárd forint értékben (Az elnök jelzi az időkeret lejártát.), de ebből az 
EMMI hatáskörébe 136 milliárd tartozik. Ebben benne van 7 vidéki és egy fővárosi 
színház felújítása, vagy annak előkészítése, 32,5 milliárd forint; a „Modern városok” 
program keretében Veszprém… - nem sorolom. Maradjunk annyiban, hogy 100 
beruházás indult meg a kultúra területén. (Az elnök újból jelzi az időkeret lejártát.) 

A kormányzati segítség a járvánnyal kapcsolatban, talán ezt megemlítem még: 
’20-ban 27,1 milliárd forint ’21-ben 31 milliárd forint. A „Köszönjük, Magyarország!” 
kereteiben ’20-ban 1 milliárd forint, ’21-ben 2 milliárd forint, ez az előadó-művészeti 
szférának a támogatását jelentette.  

A „Muzsikáló Magyarország” a hagyományos éttermi cigányzene támogatása: itt 
122 zenekar 1 milliárd forintos támogatásban részesült. Hölgyeim és Uraim! Tisztelt 
Képviselő Asszonyok, Urak! Szíves elnézést kérek, ha túlléptem a keretemet. 

Kérdések, hozzászólások 

ELNÖK: Köszönjük, miniszter úr. Tisztelt Képviselők! A képviselői kérdések, 
hozzászólások következnek. Szilágyi György képviselő úr már jelezte. Megpróbálom 
sorba venni a jelentkezőket: Ander Balázs, Kunhalmi képviselő asszony, Vinnai 
képviselő úr, Dunai Mónika, Demeter Zoltán, Arató képviselő úr, Szabó Szabolcs, Hiller 
képviselő úr, Hoppál képviselő úr. Több jelzést most nem látok.  

Akkor ebben a sorrendben először Szilágyi György képviselő urat illeti a 
kérdezés joga. Parancsoljon, képviselő úr! Előtte nyomja meg a gombot, legyen kedves, 
hogy a hangosítási rész rendben legyen! Köszönöm szépen. 

 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen. Miniszter Úr! Négy kérdésem 

lenne, és mély tisztelettel szeretném kérni, hogy konkrétan majd válaszoljon erre a 
négy kérdésre, hogyha megtisztel vele. 

Az első az, hogy a kormány ki kívánja szervezni az új építésű és felújított 
sportlétesítmények egy jelentős részét az állam fennhatósága alól. Tudjuk azt, hogy egy 
sportlétesítménynél az üzemeltetés az, ami nagyon nagy terhet ró az üzemeltetőkre, és 
nem elsődlegesen az építés.  

Azt is tudjuk, hogy ez egy speciális terület, és egyetlenegy olyan profi cég van ma 
Magyarországon, a francia Lagardere, amelyik ilyenekkel foglalkozik. Készült-e 
bármilyen hatástanulmány azzal kapcsolatosan, hogy ezeknek a 
sportlétesítményeknek az üzemeltetését és fenntartását a jövőben hogy tudják majd 
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ellátni? Gondoljunk csak arra, hogy Szombathelyen az új stadion építése mekkora 
terhet ró az önkormányzatra, mennyire küszködnek az üzemeltetéssel és a 
fenntartással, hiszen ha ez nem normálisan működik, akkor ezek a sportlétesítmények 
előbb-utóbb az állagmegóvás szintjén sem maradnak meg. 

A második kérdésem az lenne, hogy Magyarországon működik a kötelező 
oltások rendszere, gyerekkortól kezdve fel kell venni a kötelező oltásokat. A kötelező 
oltásoknak az az ismérve, hogy mivel kötelezővé teszi az állam, ezért az állam 
felelősséget vállal ezeknek az oltásoknak a hatékonyságáért és a biztonságáért.  

Amennyiben a Covid-oltások hatékonyak és biztonságosak, akkor az a 
kérdésem, hogy az állam miért nem vállal felelősséget értük, és miért úgy próbálja 
kötelezővé tenni a Covid-oltásokat, hogy ezt a felelősséget a munkáltatókra terheli, és 
a munkáltatókra hárítja át ezt a felelősséget.  

A harmadik kérdésem az lenne, hogy a tanároknál és a pedagógusoknál önök 
kötelezővé teszik az oltást, és tudjuk azt, hogy a pedagógusoknak egy bizonyos része 
nem vette még fel az oltást. A Nemzeti Pedagógus Kar elnöke szerint amennyiben nem 
veszik fel az oltást, tragikus helyzet alakulhat ki az oktatásban, akár az oktatás 
működése is veszélybe kerül. Mi erről miniszter úrnak a véleménye?  

És a negyedik kérdésem az lenne, hogy beszélt ön is itt arról a szabadságharcról, 
amit a kormány azzal kapcsolatban végez, hogy kisgyerekeknél ne legyen nemváltó 
műtét, vagy bármi egyéb. Én még nem hallottam arról Magyarországon, hogy 
bármelyik kisgyerek szeretett volna nemváltó műtétet végrehajtattni, de úgy is 
kérdezem önt, mint a kormány tagját és az oktatás egy részének a felelősét, hogy tudjuk 
azt, hogy önök nagyon szoros kapcsolatot ápolnak a Fudan Egyetemmel, akár 
szembemennek a társadalmi akarattal is azért, hogy (Az elnök jelzi az időkeret 
lejártát.) itt egy kihelyezett egyeteme épüljön a Fudannak. Mi a véleménye arról, hogy 
a Fudan Egyetem transznemű gyerekeknek és tiniknek nyitott klinikát Shanghaiban? 
A cél az, hogy biztonságosan és egészségesen levezényeljék a transzneműségüket 
felfedező fiatalok nemváltását. Köszönöm szépen, várom a konkrét válaszait.  

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Csak szeretném jelezni, hogy kifejezetten az 

egészségügyi témakör majd a másik bizottságnak lesz a hatásköre, magyarán ami az 
oltásnak az egészségügyi részére vonatkozik. Szeretném kérni miniszter urat, hogy a 
bizottság tárgykörébe tartozó kérdésekre válaszoljon. 

A következő Ander Balázs képviselő úr, parancsoljon! 
 
ANDER BALÁZS (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. 

Köszöntöm a bizottság vendégeit. Nagyon örvendetes számokat sorolt, miniszter úr, itt 
még az edzők számát is pontosan elmondta.  

Szeretnék akkor arra utalni, hogy mi elfogadtuk az iskolaőri intézmény 
bevezetését, mert a valóságból indultunk ki. Viszont akkor is hangsúlyoztam, hogy 
rideg integrációt eredményez, hogyha nincsenek ott az intézményekben azok a 
pedagógusokat segítő szakemberek, iskolai szociális munkások, szociálpedagógusok és 
a többi, akikre igenis nagy szükség lenne. Szeretnék egy olyan konkrét számot hallani, 
vagy akkor aránypárt, hogy hogyan alakult az ő számuk, növelték-e ezt? Ugyanis az 
iskolaőrök, nem hiszem, hogy meg fogják menteni az olyan tragédiáktól mondjuk 
azokat a fiatalokat, akiket abuzálnak, vegzálnak az iskolában, mint ami történt 
Baktalórántházán is azzal a 16 éves fiúval, aki öngyilkosságot követett el.  

Aztán, miniszter úr, szerintem a Horthy-korszakban is különbül egyeztettek a 
szakszervezetekkel, mint ahogy azt önök megteszik. Mikor fejezik be végre azt a 
hozzáállást, amit a pedagógus szakszervezetekkel szemben alkalmaznak? 
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Aztán, ha már számoknál tartottunk, akkor szeretnék friss adatokat hallani azzal 
kapcsolatosan, hogy hogyan alakult az utóbbi néhány esztendőben a pedagógusok 
elöregedési mutatója Magyarországon. Azt tudjuk jól, hogy 2000 környékén még 15 
százalékos volt a 30 év alatti fiatal pályakezdő tanárok aránya. 

Aztán hogyan alakult a pályaelhagyás? A Nemzeti Pedagógus Karnak néhány 
évvel ezelőtt erre vonatkozóan volt felmérése, de én a legfrissebb számokat szeretném 
hallani. 

Aztán mennyi álláshely van a köznevelésben Magyarországon, és mennyi a 
betöltetlen? Nagyon fontos lenne tudnunk, önök ebben is titkolóznak.  

Aztán, ha a 2014-es Hoffmann Rózsa-féle metódus szerint történne a 
pedagógusbérek számítása, akkor, miniszter úr, most mennyit keresne egy pályakezdő 
pedagógus Magyarországon, és mennyit keres most ezzel szemben a valóságban? 

És még egy helyi kérdés. Rétvári államtitkár úrral hosszú-hosszú levelezést 
folytatok egy helyi üggyel kapcsolatosan, ez a dél-somogyi, babócsai bebukott 
iskolaprojekt, ahol, úgy néz ki, egymilliárd forintot füstöltek el. Államtitkár úr, legyen 
olyan kedves, válaszoljon! Mennyi pénzt fizettek ki annak a vállalkozónak, aki egy 
sitthalmot hagyott ott? Köszönöm, várom válaszát. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kunhalmi képviselő asszony következik. 

Parancsoljon!  
 
KUNHALMI ÁGNES (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszöntöm miniszter urat, 

köszönjük a beszámolót. Két vagy három rövid kérdésem lenne miniszter úrhoz. 
Az előttem szóló képviselőtársam a pedagóguspálya elöregedését és a 

pályaelhagyás drasztikus voltát említette; sajnos, erről szomorú adataink vannak. A 
Nemzeti Pedagógus Kar elnöke a pedagógus-szakszervezetekkel karöltve körülbelül 
10-12 ezer képzett pedagógus hiányáról beszél, de ha 7-8 ezer, lehet a számokon 
vitatkozni, az is nagyon nehéz helyzetbe hozza ma a közoktatást.  

A 2021. augusztus 30-ai adatok alapján ebben az évben 8359-en jelentkeztek a 
felsőoktatásba, közülük a 2021. augusztus 27-én záruló pótfelvételi eljárás után 6114-
en kezdhették meg a felsőfokú tanulmányaikat tanárszakon - ezek a felvi.hu adatai. Az 
eddigi tapasztalatok alapján közülük csak minden harmadik kezdi meg a tanári pályát 
sajnos, amikor végez. A következő másfél évtizedben a 160 ezer pedagógus közül 
körülbelül 60-70 ezren mehetnek nyugdíjba - ezt Horváth Péter úrtól idéztem.  

Az a kérdésem, hogy mit tervez hosszú távon, vannak-e hatástanulmányok, van-
e terv, mert tulajdonképpen kiürül a szakma, tehát akármilyen színű a kormány, 
elképesztő nehéz helyzetbe kerül. Béremelés tekintetében például a vetítési alapra 
vonatkozóan, amit 2014-ben megígértek, egy nagyarányú béremelés talán a 
pályaelhagyást megakadályozhatná. Tehát egyértelműen országos és rendszerszintű 
pedagógushiány van. Van-e önöknek konkrét terve arra, hogy hogyan lehet ezt 
orvosolni? 

A másik kérdésem. Most már több pedagógus jelezte ezt felém, én abban 
reménykedem, hogy ez egy urban legenda, elég egy igen vagy nem választ mondania a 
miniszter úrnak. Létezik-e olyan szándék - kérem, cáfolja meg! -, hogy a Kjt.-ből 
kiveszik a pedagógustársadalmat a szakképzéshez hasonlóan? Én azt gondolom, hogy 
ez megvalósíthatatlan, és szerintem csak pletyka, de az a legjobb és legbiztosabb, ha ezt 
maga a miniszter úr cáfolja. 

Nem tudom, van-e még bármennyi időm. (Jelzésre:) Egyetlenegy kérdésem van: 
tudja-e miniszter úr, hogy hány olyan pedagógus van, aki eddig belső meggyőződésből 
nem kívánta felvenni a Covid-oltást? Az önök száma 10 százalék körül van, a 
szakszervezetek 20 százalékot mondanak. Az a kérdésem, mint amit egyébként sokan 
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megkérdeznek, hogy ha felfüggesztik egy évre, netán pályaelhagyóvá válnak, akkor 
kikkel kívánják betölteni az amúgy is tátongó űrt a közoktatásban. Nem lenne jobb, 
vagy lát még esélyt - tudom, hogy nagyon nehéz helyzetben vannak ezen a téren is, és 
vannak olyan szakmák, ahol még kevésbé volt hajlandóság az oltásra - ösztönzésre vagy 
például a 100 százalékos táppénzre? Vagy a pótszabadságok megemlítése segítene-e 
azon, hogy ezeket a pedagógusokat rávegyük valahogy, hogy oltsák be magukat, mert 
természetesen az oltás az egyetlen véleményem szerint is, ami ezt meg tudja 
akadályozni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő asszony. Vinnai Győző képviselő úr, 

parancsoljon! 
 
DR. VINNAI GYŐZŐ (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Miniszter Úr! 

Köszönjük a beszámolót. Én is a köznevelés területéről szeretnék kérdezni, mert úgy 
látom, képviselőtársaimat élénken érdekli, de bennünket is, az oltási kampány. Tehát 
a köznevelés területén hogyan állunk? Egy konkrét számot kérnék én is a pedagógusok, 
tanítók, tanárok átoltottságával kapcsolatosan, hiszen nagyon fontos, hogy a 
gyerekeinket bízzuk rájuk, a gyerekeink, unokáink ott töltik idejük jelentős részét, és 
reméljük, hogy pallérozódnak, és nevelni is tudják őket. 

De én kiegészíteném ezt a kérdést a tanulói oltási kampánnyal, hiszen közismert, 
hogy májusban elindult a 16-18 évesek, majd később a 12-16 évesek oltási kampánya is. 
Lássunk akkor tisztán, mert én azt gondolom - csak egy megjegyzés, egy rövid mondat 
-, hogy a szakszervezetek bőszen követelték a tesztelést, és amikor kevesen teszteltek, 
akkor elhalkultak ezek a hangok, hiszen mi vagy legalábbis a kormány, mert én nem 
vagyok a kormány tagja, az oltási kampányt gyorsította fel, hiszen az oltás az, amely 
életet ment. 

A másik kérdésem egy tartalmi kérdés lenne a köznevelés területén. Ugye, 
tudjuk jól, hogy a tartalmi kérdéseknél a színvonalas oktatásnak milyen jellemzői 
vannak. Én két oldalról közelítem meg, az egyik a tehetséggondozás. Hogyan látja 
miniszter úr a tehetséggondozást, azokat, akik tehetségesek - én azt hiszem, hogy 
minden gyerekben van valamilyen tehetség -, hogyan tudja az iskolai tehetséggondozás 
végigkísérni? A másik pedig az, hogy én olyan egyéni választókerületből jövök, ahol az 
iskola nagyon sokat jelent a hátrányos helyzetű társadalmi csoportokból jövő 
gyerekeknek. Az esélyteremtő oktatás területén melyek a legfontosabb lépések ön 
szerint? Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Dunai Mónika képviselő asszony, 

parancsoljon! 
 
DUNAI MÓNIKA (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót. 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Miniszter Úr! Tisztelt Államtitkár Asszony! Államtitkár 
Urak! Elöljáróban szeretnék köszönetet mondani miniszter úrnak és államtitkár 
asszonynak, államtitkár uraknak azért, mert a választókerületemet érintő 
fejlesztésekben mindvégig partnerek voltak. Ezt azért fontos hangsúlyozni, mert 
budapesti képviselőként sajnos nem mondhatom el azt, amit vidéki képviselőtársaim, 
hogy egymás után tudjuk nyerni az európai uniós forrásokból a támogatásokat, ezeket 
a kormánynak kell jelen esetben állnia. Én ezt nagyon köszönöm. Sport-, egészségügyi, 
tudjuk, hogy ez nem tartozik ide, oktatási és kulturális fejlesztések is folynak 
Rákosmentén és Kőbányán, vannak olyanok, amelyek már befejeződtek, vannak 
olyanok, amelyek folyamatban vannak, és olyanok is vannak, amelyeknek a tervei 
vannak még csak az asztalunkon.  
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Ezzel kapcsolatban szeretném hangsúlyosan kérni és kérdezni is, hogy továbbra 
is számíthatunk-e erre a koncepcióra az EMMI részéről, hogy a budapesti kerületeket 
tudják kormányzati forrásból támogatni. Nekünk nagy tervünk az Újlak utcai 
uszodának a bővítése és a tanuszodának a fejlesztése. Ebben már folytattunk előzetes 
tárgyalásokat az államtitkárságon, és ebben szeretném kérni továbbra is a 
támogatásukat. 

Azt szeretném kérdezni, ez egy másik téma, hogy a középiskolások idegennyelv-
oktatásának, tehát a külföldi idegennyelvi képzésnek a felfüggesztése után most mit 
tervez a minisztérium. Erre most számítsanak jövőre, tudnak-e számítani rá egyáltalán 
a járványhelyzet miatt a diákok, vagy ezt még továbbra is szükséges lesz esetlegesen 
felfüggeszteni? Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Demeter Zoltán képviselő úr következik a 

kérdéseivel. 
 
DEMETER ZOLTÁN (Fidesz): Én is szeretettel köszöntök mindenkit, és 

köszönöm miniszter úrnak a beszámolóját. A választókerületemben 82 település 
található, Borsod megyében, és 79 település, úgy fogalmazhatnék, hogy zömében 
kistelepülés, de természetesen található 2-3 ezer fős település is. A kultúra területén 
szeretnék két kérdést feltenni a miniszter úrnak. Az egyik úgy hangzik, hogy milyen 
módon segíti a kormány a vidék kulturális ellátottságát, és mik a kisebb településeken 
megvalósuló főbb beruházások. A másik kérdés pedig úgy hangzik, hogy mit gondolnak 
az egyházzenei kultúra népszerűsítéséről. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Arató Gergely következik a kérdéseivel. 

Parancsoljon, képviselő úr! 
 
ARATÓ GERGELY (DK): Köszönöm szépen. Tisztelt Miniszter Úr! Államtitkár 

Asszony! Államtitkár Urak! Négy rövid kérdést szeretnék feltenni.  
Az első kérdés arra vonatkozik, hogy a nemzetközi tapasztalatok alapján az oltás 

lényeges, fontos, de nem egyedüli eszköze a járványügyi védekezésnek, az oktatás 
területén sem. Ezért kérdezem azt, hogy tervezik-e, hogy az oltás mellett kiterjedt 
általános és rendszeres tesztelést vezetnek be az oktatási intézményekben, úgy, ahogy 
ez egyébként Ausztriában történik például, amit év elején miniszterelnök úr még 
laboratóriumnak tekintett, és ahol ma 15-20-szor annyi tesztet készítenek el egy 
héten - nagyjából azonos fertőzöttségi adatok mellett - , mint Magyarországon. 

A második kérdésem tulajdonképpen kiegészítés Kunhalmi képviselő asszony 
kérdéséhez, ha tetszik, konkretizálása annak a kérdésnek. Hány pedagógus hiányzik 
ma az oktatási rendszerből? Ez ügyben folyamatosan adom be az írásbeli kérdéseimet, 
és ezekre folyamatosan nem válaszolnak. Szeretném, ha most itt szemből szembe 
miniszter úr egy konkrét számmal válaszolna. Tudjuk, hogy ez egy létező jelenség. 
Tudjuk ezt személyes példákból, tudjuk a felvételi adatokból, mármint az 
álláshirdetésekből, és tudjuk például a kompetenciamérés háttérkérdőíveiből. Önök 
mennyire becsülik, mennyire számolják ezt a hiányt?  

A harmadik kérdésem arra vonatkozik, hogy van-e különbség járványügyi 
szempontból az állami és az egyházi iskolák között? Tudunk-e valamit, ami miatt az 
egyházi iskolákban kevésbé veszélyes a járvány, mint az állami iskolákban? Ezt azért 
kérdezem, mert az állami iskolákban előírták a kötelező oltást a pedagógusoknak, az 
egyházi iskolákban viszont ez a fenntartókra van bízva. Információim szerint a 
fenntartók jó része egyébként nem él ezzel a lehetőséggel.  
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Végül a negyedik kérdésem az, jól értettem-e azt, hogy megszűnt 
Magyarországon a világnézetileg semleges állami oktatás? Hiszen ön azt mondta, hogy 
a keresztény értékek elsajátítása a Nemzeti alaptanterven keresztül az oktatás 
feladatává vált, minden oktatási intézmény feladatává. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Szabó Szabolcs képviselő úr következik. 
 
SZABÓ SZABOLCS (független): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Próbálok úgy 

helyezkedni, hogy miniszter úr is lásson, ne csak a hangomat hallja. Három rövid 
kérdésem lenne igazából.  

Az egyik szintén a vírushoz, a járványhoz kapcsolódó kérdés. Nagyon érdekes, 
hogy a hozzám eljutó információk alapján bizonyos iskolákban azokban az 
osztályokban, amelyeket hazaküldenek, mert mondjuk a tanító néni vagy valamelyik 
gyerek vírusos lett, van, ahol tanítási szünetet rendelnek el, van, ahol meg távoktatást 
csinálnak. Engem ez érdekelne, hogy ez miért nem egységes, és az hogy lehetséges, 
hogy ez hol így, hol úgy történik?  

A második kérdésem egy csepeli vonatkozású speciális kérdés lenne. Ezt már 
tavaly is feltettem a meghallgatáson, akkor Maruzsa államtitkár úr is segített a 
megválaszolásban. A Jedlik Gimnázium felújításáról 2017 novemberében, négy éve 
született döntés. Most négy év után jutottunk el oda, hogy megindul, államtitkár úr ott 
is lesz Csepelen, ha jól tudom, csütörtökön a munkaterület átadásán, de ez azt jelenti, 
hogy még 670 napig ott nem lesz oktatás. Ez már a harmadik tanév, hogy a Jedlik 
Gimnázium pedagógusai, diákjai ideiglenes helyen, részben konténerekben tanulnak. 
Eltelt négy év, plusz még lesz kettő. A költségek közben meg körülbelül a 
négyszeresükre nőttek, mert ’17 novemberében 5 milliárd forintot szavaztak meg erre, 
annak egy részét már el is költötték, most meg nettó 16 egész valahány tized milliárd 
forintból valósul meg ez a beruházás. Engem érdekelne, lesz-e annak felelőse, hogy hat 
évig húzódik el egy ilyen felújítás és a négyszeresére nő a költség?  

A harmadik pedig egy nagyon rövid kérdés, hogy Demeter Szilárd még tényleg a 
PIM főigazgatója? Merthogy eléggé penetráns interjút adott, és a kultúrán belül sokan 
elvárnák, hogy ő ne legyen már igazgató, hanem le kéne mondatni, el kéne bocsátani, 
mert azt gondolom, csak a feszültséget kelti azzal, amit ő művel. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Hiller képviselő úr! 
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Tisztelt Miniszter Úr! Tisztelt Államtitkárok! Én 

nem kérdezni szeretnék, hanem az oktatási és kulturális politika jelenlegi irányítójával, 
irányítóival beszélgetni, adott esetben vitatkozni. Szerintem a vita egy jó dolog. Jó 
dolog különböző irányból érkezett gondolatokat összeütköztetni… (Jelzésre:) Tudok 
hangosabban beszélni, de akkor minek a mikrofon? (Jelzésre:) Az is be van kapcsolva, 
minden. Ez itt a Delegációs terem; ha ilyen hangosan beszéltek volna, akkor az Osztrák-
Magyar Monarchia sokkal korábban megszűnik. 

Tehát két kérdést, két ügyet szeretnék felvetni. Az egyik túl konkrét ahhoz, hogy 
most azonnal döntésre jussanak, de kérem szépen, hogy fontolják meg. Ez a 
választókerületemre vonatkozik. A Kozma István birkózócsarnokkal kapcsolatban 
mondott egy mondatot miniszter úr. Nálunk Pesterzsébeten egy évvel korábban épült 
meg a Kruj Iván birkózócsarnok, állami, önkormányzati és magánpénzből, egy 
csodálatos létesítmény.  

Pesterzsébeten nem gazdag emberek élnek. Ez a csarnok több száz szegény 
gyerek hétköznapjait szabályozza az alapító edzőkkel együtt, hogy ahelyett, hogy 
utcagyerekek lennének, inkább birkózzanak, miniszter úr. Tíz éve kezdődött ez a 
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történet, és az idei olimpián először ennek az országnak olimpiai helyezést hozott ez a 
klub. Egy olyan gyerek lett az olimpián az ötödik, akinek az apja alkoholista volt, az 
anyja elhagyta, és egyébként kallódott a világban. Aztán beszervezték ebbe a 
birkózócsarnokba, és most ennek az országnak dicsőséget hozott.  

6 évestől 18 éves korig járnak oda a gyerekek. Azt szeretném javasolni és 
kérni - és hogyha Szabó Tünde államtitkár asszony megtisztel azzal, hogy erről majd 
beszél velem, nekem az is megfelelő - , hogy ahogy a Kozma István birkózócsarnok az 
akadémiai program része, ez a Kruj István csarnok is -  ahol, még egyszer mondom, mi 
úgy mondanánk a szakmában, hogy halmozottan hátrányos, de magunk között 
nyugodtan nevezzük őket szegény gyerekeknek, nagyszerű dolgokat csinálnak, 
nagyszerű edzők mellett - bekerülhessen ebbe a programba. Nem azt kérem, hogy egy 
másik ne legyen benne, azt kérem, hogy ez lehessen benne, és eredményeket tudok 
felmutatni. Kérem szépen, hogy ezt tessék megfontolni, és erről beszéljünk.  

Az elnök úr méltányosságát kérve mondom a második ügyet, nem 
konkrétumokat, mert túl sok mindent kellene mondani, és részben el is hangzott. 
Énszerintem, miniszter úr, ma az országunkban a kultúra ügyében nem kulturált vita, 
hanem kulturkampf zajlik. Harc van. (Az elnök jelzi az időkeret lejártát.) Ezért azt 
szeretném kérni, hogy mondja el a véleményét, ön hogy látta az elmúlt évben a 
kultúrában folyó küzdelmet. Ön hogy látja a magyarországi kultúrkampfot most (Az 
elnök újból jelzi az időkeret lejártát.), 2021 végén. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Hoppál képviselő úr következik. 
 
DR. HOPPÁL PÉTER (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök 

úr. Tisztelt Miniszter Úr! Tisztelt Államtitkárok! Tisztelt Bizottság! Engedjék meg, hogy 
egy tisztán hétköznapi ember szemszögéből reagáljak miniszter úr elhangzott 
imponáló beszámolójára. 

A hétköznapi ember szemében nem kultúrkampf van, az az elit legmagasabb 
rétegében lecsapódó véleményütköztetés. A hétköznapi ember azt érzékeli, hogy a 
Csoóri Sándor-programmal, a Kodály-programmal, a Lázár Ervin-programmal, a 
Déryné-programmal, a Pajtaszínház-programmal, a falusi színjátszás programmal, a 
kulturális fesztiválok kormányzati támogatásával közel jött hozzá a kultúra. Nagyon 
köszönjük; a hétköznapi emberek ezt nagyon köszönik. 

Azt szeretném kérdezni miniszter úrtól, hogy vannak-e olyan eszközei jelenleg a 
tárcának, hogy egy esetleges kormányváltás esetén ne zuhanjunk vissza a 2010 előtti 
állapotba, és ne szűnjenek meg ezek az örvendetes és a hétköznapi emberhez eljutó 
kulturális lehetőségek és programok. Mennyire van ez védőbástyával körülövezve? 

Hasonló típusú kérdéssel élnék a köznevelés vonatkozásában. Elhangzott négy-
öt kérdéssel ezelőtt baloldali képviselőtársaimtól, hogy a világnézetileg semleges 
oktatás-nevelés irányában mit kíván tenni a kormány. Én ennek az ellenkezőjét 
kérdezem: milyen eszközökkel segíti a kormány, hogy a nemzeti identitás megerősítése 
az iskoláinkban rendben legyen? Mert a világnézetileg semlegesnek hazudott nevelési 
eszmény valójában a ma már ízlésterrorként működő liberalizmusnak és 
genderideológiának a megjelenítését szolgálja és a globalizmusét, nem pedig a 
számunkra fontos és mindenekelőtt a gyermekeink jövőjét szolgáló nemzeti identitás 
nevelési eszményének az iskolákban történő megjelenését. Kérdezem, hogy egy 
esetleges kormányváltás esetén a gyermekek nemzeti identitásra való nevelését meg 
tudjuk-e védeni, illetve a szülők, a családok anyagi körülményeit meg tudjuk-e védeni, 
nem lesz-e újra egy baloldali fordulat esetén tankönyvkiadó-privatizálás, mint ahogy 
Gyurcsány Ferenc üzleti köréhez kiprivatizálták annak idején, nem lesz-e újra fizetős a 
tankönyvcsomag, gyermekenként 20-30 ezer forint per csomag, ahogy ezt láttuk 2010 
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környékén, illetve a gyermekétkeztetés van-e olyan törvényi védelem alatt, hogy ennek 
az ingyenessé tétele, a polgári kormány minden gyermekhez eljutott gesztusa 
megvédhető egy esetleges baloldali fordulat esetén. Köszönöm, miniszter úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ezek voltak azok a képviselők, akiket az elején 

összeírtam. Kérdezem, hogy rajtuk kívül van-e még további hozzászólási szándék. 
(Senki sem jelentkezik.) Ilyet nem látok. 

Akkor viszont megadom a szót miniszter úrnak és nyilván az államtitkár 
hölgynek, uraknak is, kinek-kinek reszortja szerint, hogy az elhangzott kérdésekre 
válaszoljanak. Parancsoljon, miniszter úr! 

Dr. Kásler Miklós válasza 

DR. KÁSLER MIKLÓS, az emberi erőforrások minisztere: Megpróbálom sorba 
venni a kérdéseket. Elhangzott a babócsai általános iskola kérdése. Az szerepel a 
feljegyzésen, amit megkaptam, hogy a tankerületi központ megteszi mindazokat a 
lépéseket, amelyekre szükség van, kiírta a közbeszerzési eljárást. Amennyiben ez 
sikeres lesz, egy éven belül befejeződik a munkálat, és a tanulmányaikat az iskola 
diákjai ott folytatják. 

A következő, ami elém kerül, az az, hogy a kötelező oltás miatt sok pedagógus 
felmondhat, mi erről a véleményem. Én úgy gondolom, hogy az oltás felvétele 
rendkívül lényeges dolog, egészségügyi kérdés, felelősség kérdése és etikai kérdés. 
Jelen pillanatban ott tartunk - és válaszolok, volt ezzel kapcsolatban más kérdés is -, 
hogy a járvány különböző szakaszaiban más és más lehetőségünk volt arra, hogy 
hogyan lehetne a járványt lassítani, a járványgörbét laposítani.  

Az első hullámban, ami hihetetlenül sikeres volt, Európában messze a 
legsikeresebb, először arra törekedtünk, hogy megakadályozzuk, hogy a vírus 
bekerüljön az országba; ennek feleltek meg a határrendészeti és egyéb intézkedések. 
Utána az volt a cél, amikor már itt volt, hogy a fertőzötteket izoláljuk, kontaktokat 
keressünk, őket is izoláljuk abból a célból, hogy ne alakuljanak ki gócok. Amikor a 
gócok kialakultak, akkor a célunk az volt, hogy a közösségi terjedés ne alakuljon ki. 
Ezekkel a járványügyi intézkedésekkel akkor, amikor nem volt vakcina, az ország 
rendkívül sikeres - beleértve a nagy nyugati kultúrországokat, angolokat, svédeket, 
spanyolokat, észak-olaszokat, nem akarom folytatni -, eredményes volt. 

2020 őszén, amikor a szabályok liberalizálása után ismét elindult a járvány, 
november 11-én kellett hozni ismételten járványügyi intézkedéseket, mert más nem 
volt, terápia nem volt, és akkor oltás sem volt. Teljesen egyértelműen bizonyították a 
fertőzés számai, de a kórházba kerülők, elhalálozottak és más adatok is, hogy 
önmagában csak járványügyi intézkedésekkel az eredeti vírus által okozott második 
hullámot nem lehet lelassítani, nem lehet letörni. Akkor vált teljesen nyilvánvalóvá, 
hogy mindenáron az átoltottság elindítására és növelésére kell törekedni, ami 
december 26-án indult el, de mivel nem kapott Magyarország az európai szerződések 
keretében elég vakcinát, ezért döntött a kormány úgy… (Szilágyi György jelzésére:) Ha 
úgy gondolja, képviselő úr, hogy túl terjengős, lerövidítem, csak szeretném, hogy meg 
lehessen érteni. Tehát kínai és orosz vakcinák voltak, amivel le lehetett törni. Tehát 
november 11-én járványügyi intézkedések, december 26-án az oltás nagy tömegű 
elindítása, a második hullámot sikerült letörni, amit szintén az eredeti vírus okozott. 

Akkor jelent meg a brit mutáns, amely nem ugyanaz, mint az eredeti vírus volt, 
hanem megváltozott biológiai tulajdonságok, megváltozott immunviszonyok, 
megváltozott R tényező jellemezték, tehát hogy egy ember hányat fertőz meg. Itt már 
rögtön azt mondhatjuk, hogy egy ember nem 2,5 másikat fertőz, hanem 4-5-öt 
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(Szilágyi György jelzésére:) Ha nem igényli a választ, én készséggel abbahagyom. 
Folytassam? (Szilágyi György: Persze! Ha igazat mond, folytassa!) 

 
ELNÖK: Folytassa, miniszter úr, mert ezt a kérdést nemcsak Szilágyi képviselő 

úr tette fel, hanem Kunhalmi képviselő asszony is! Ha Szilágyi képviselő urat nem 
érdekli, nyilván, megvan a joga, hogy kimenjen, de az egyéb feltett kérdéseket 
válaszolja meg természetesen. 

 
DR. KÁSLER MIKLÓS, az emberi erőforrások minisztere: A harmadik hullámot 

ez a két tényező letörte. Akkor jelent meg az indiai mutáns, amelynek az R tényezője 
már lényegesen magasabb, mint a brité, nem 4-5, hanem 8-10, tehát egy ember 8-10 
másikat fertőz meg. A szennyvízekben való koncentrációja lényegesen határozottabb, 
lényegesen súlyosabb megbetegedést okoz az át nem oltottak között, egyre fiatalabb 
korosztályokat fertőz meg. Nem úgy reagál az immunizált ember, még ha kétszer meg 
is kapta bármelyiket az öt hatásos oltás közül, mint ahogy az eredeti vírusra reagált, 
hiszen ezek a vakcinák nem arra vannak kifejlesztve, és ezen túlmenően minden egyes 
vakcina, amelynek a halált megelőző hatékonysága 88 és 90 százalék közé esett, az 
indiai mutáns esetében, vagy ha úgy jobban tetszik, a delta variánsnál 50 százalékra 
visszaesett. Ezért kell a harmadik oltást felvenni. Tudományosan bizonyítottuk, 
tudományos tény, hogy minden egyes korosztályban, és ez vonatkozik, kérem szépen, 
a pedagógusokra is, hogy a mutánsok a nem átoltottakban alakulnak ki, tehát nemcsak 
saját magát veszélyezteti, hiszen ötször valószínűbb, hogy belehal a nem oltott a 
fertőzésbe, mint aki felvett legalább kettő vakcinát, hanem reszkírozza azt, hogy 
megfertőzi a közvetlen környezetét, megfertőzi a pedagóguskollégáit, megfertőzi a 
gyerekeit, és nem akarom folytatni. 

Kérem szépen, én mindig úgy fogtam föl, hogy aki elmegy az egészségügybe 
dolgozni, és aki elmegy pedagógusnak, annak rendkívüli felelőssége kell hogy legyen a 
rábízottakért, a betegekért meg a gyerekekért. Meggyőztem? (Szilágyi György: Nem 
ezt kérdeztem, miniszter úr…) Mit kérdezett? Parancsoljon!  

 
ELNÖK: Bocsánat, nem párbeszéd kérdése ez most, hanem miniszter úr 

válaszol, és majd utána legfeljebb fejbólintással tudja jelezni képviselő úr… (Szilágyi 
György: Nekem most válaszolt, de én nem ezt kérdeztem…) Legyen kedves, most adja 
vissza a szót a miniszter úrnak… (Szilágyi György: Miniszter úr kérdezett, elnök úr! 
Azért válaszoltam neki.)  

Képviselő úr, adja vissza a szót a miniszter úrnak, mert ő válaszol! Ha nem tud 
viselkedni, menjen inkább ki! Folytassa, miniszter úr! 

 
DR. KÁSLER MIKLÓS, az emberi erőforrások minisztere: Képviselő úr kérdései 

között én a következőt írtam fel: a kötelező oltások, alpont: felelősség, és a másik, hogy 
hatékony-e. Mindegyik hatékony. Elmondtam, többször elmondtam, 
videóüzenetekben, életközelben a számokat elmondtam. A fertőzés ellen mind az öt, 
Magyarországon alkalmazott vakcina az alkalmazás időpontjában és addig, amíg nem 
csökken az immunitásszintje, a sejtes, a humorális, vagy mind a kettő, addig 69-88 
százalék között a fertőzés ellen védett. A halálozás ellen, úgy ahogy az előbb is 
mondtam, 88-98 százalék között, 3 hónapon belül, mert utána, megismétlem -  ezt 
mondtam az előbb, ami önnek nem nyerte meg a tetszését - , 50 százalékra csökken, és 
csak a harmadik oltással emelkedik ismét 90 százalék körülire.  

A pedagógusok kötelező oltásánál ön azt mondta, hogy tragikus a helyzet, 
hogyha a pedagógusoknak az a 10 százaléka, aki eddig nem oltatta be magát, kiesik a 
tanításból, ha jól értelmezem, amit mondott. Én nem látom ilyen tragikusnak a 
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helyzetet, sokkal optimistábbnak látom. Én gondolom azt, hogy a tanárok is belátják 
ennek a fontosságát, és be fogják a nem átoltottak is az oltáson a részvételt.  

Szabadságharcról tetszik beszélni a Fudan Egyetemmel kapcsolatban, és a 
transznemű gyerekeknek a Fudan Egyetemen való helyzetéről. Palkovics miniszter urat 
szíveskedjék kérdezni, oda tartozik a felsőoktatás, oda tartozik a Fudan Egyetem. 
Egyébként, ha kezelik őket, ahogy talán a hírekből megfelelően értesültem, ha ezeknek 
a gyermekeknek a kezeléséről van szó, az egy kicsit más kategória. 

A PDSZ-t is tetszettek kérdezni, ugyancsak ebben a kontextusban. 2021 
márciusában a PDSZ azt nyilatkozta, szó szerint idézem, hogy addig ne nyissák ki az 
iskolákat, amíg nem kapta meg minden nevelésben-oktatásban részt vevő 
munkavállaló az oltást. Én úgy gondolom, hogy képviselő úr az előbbi kérdésfeltevést 
akkor a PDSZ-nek tudja folytatni. 

Azt kérdezte Arató képviselő úr, és többen is, hogy mekkora a pedagógushiány. 
Én azt tudom mondani - elő lehet keresni, itt van valahol a dokumentumok között - , 
hogy az egy pedagógusra jutó gyermekek száma nem nőtt. Tehát ha feladatarányosan 
tekintjük a diákok és a pedagógusok számát, akkor nem csökkent a pedagógusok száma 
ebben az értelemben.  

Tetszett kérdezni, hogy iskolai tesztelés lesz-e. A teszteléssel kapcsolatban 
elképesztően sok félreértés van, és rendkívül sajnálatos az, hogy politikai kérdés lett 
belőle. A tesztelésekről annyit kell tudni, hogy a gyorstesztek számos különböző 
módszert használnak, a találati biztonságuk ennek megfelelően vagy határozottabban 
biztos, vagy kevésbé.  

Éppen ezért a gyorstesztek esetében, ami pozitív, azt elfogadjuk pozitívnak, ami 
nem, azt pedig PCR-ral meg kell ismételni. A PCR esetében annyit kell tudni, képviselő 
úr, hogy amikor ezt a típusú PCR-tesztet létrehozták és elvitték Berlinbe, nem az 
eredeti koronavírus szekvenciájának és térbeli konfigurációjának a birtokában 
alakították ki ezt a diagnosztikai módszert, hanem addig már ismert hasonló 
vírustörzsek elegyéből. Ennek megfelelően, bár a PCR-teszt nagyon magas találati 
biztonsággal rendelkezik, de nem 100 százalékos.  

Ezen túlmenően mind a kettőnek rendkívüli hátránya az, hogy az emberi életnek 
egyetlen egy pillanatát minősíti, ami nem biztos, hogy két óra múlva vagy egy nap 
múlva is úgy van. Tehát önmagában ez a javaslat - bocsánat, hogy így fogalmazok, nem 
képviselő úrnak címzem ezt a választ, hanem aki szóba hozza - azt jelentené, hogy 
minden áldott magyar embert, vagy minden áldott embert, minden áldott nap tesztelni 
kéne. Belátható módon ez teljes képtelenség! A lehetetlenséget megpróbálták 
Szlovákiában, és megpróbálták Bajorországban. Szlovákiában az az ambiciózus cél volt, 
hogy az egész populációt tesztelik. Semmi értelme nem volt! Semmi! A teszt egyébként 
se gyógyítja a koronavírust. 

Ugyancsak szóba került, mivel én említettem a NAT-nál, hogy értékorientált 
oktatást szeretnénk, és az európai kultúrának az alapja a görög kultúra öröksége, a 
magyarok esetében a magyar hagyományok és a keresztény értékek. Nem 
hittanoktatás, hanem értékek - a kettő nem egészen ugyanaz, képviselő úr, mert az 
európai kultúra, az európai identitás erre a háromra épül, amit elmondtam, plusz még 
a római jogra és egyéb körülményekre.  

Elhangzott az is a kérdések elején, hogy miért térnek el az iskolai intézkedések. 
Erre azt tudom mondani, hogy mert nincs két egyforma iskola, és nincs két egyforma 
helyzet. Más az iskolának a berendezése, a megközelíthetősége, a közlekedési 
viszonyai, hogy van kapu, nincs kapu, van kert, nincs kert, kísérheti a rokon, nem 
kísérheti. Tehát ezért van a járványügyi vonatkozásban az iskoláknak helybeli 
intézkedési lehetősége az általános paraméterek között.  
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Szóba került, valaki aposztrofálta Demeter Szilárdot. Erre én azt tudom 
mondani, hogy Magyarországon véleményszabadság van, mindenki elmondhatja a 
véleményét. Nagyon sokszor láttam, majdnem két évtizedig, manapság már egyre 
ritkábban, hogy a vélemény szabad.  

Most szabad a vélemény vagy nem szabad? Az én véleményem szerint a 
vélemény szabad. Demeter Szilárd nagyfiú, elmondja a véleményét, az ellenfelei is 
nagyfiúk, ők is elmondják a véleményüket. Hát, ez a véleményszabadság, ez a 
demokrácia! 

Hiller képviselő úr kérdésére is - aminek nagyon örülök, mert végre egy 
intellektuális kérdés arról, hogy minek van esélye vagy minek nincs esélye - a válaszom, 
amit elkezdtem, ehhez kapcsolódik. Azt írja Vörösmarty, hogy „Ment-e a könyvek által 
a világ elébb?” Ez mit jelent? Azt, hogy Vörösmarty pontosan érzékelte azt, hogy 
vannak az írások között és a kultúra egyéb területein is kivetítve olyan produktumok, 
olyan termékek, amelyek által nem megy elébb a világ, mert nem az ember méltóságát, 
egyenlőségét, kibontakozásának a lehetőségeit képviseli, hanem mások a célok. Ne 
felejtsük el, hogy Vörösmarty már túl volt a nagy francia forradalmon, túl volt a 
Robespierre-, Saint-Just-féle terroron, amiből egyenesen le lehet vezetni. Trockij 
Saint-Just-re hivatkozik meg dr. Guillotine-ra hivatkozik, de a Lenin fiúk is hivatkoztak 
Trockijra. Tehát ebben a kontextusban tessék nézni, hogy mi az értékes és mi a nem 
értékes. Az én megközelítésemben az az értékes, ami az emberhez méltó, és ami az 
embert előbbre viszi.  

Mondok mást. Szondi Lipót világhírű magyar lélekbúvár, ebben egyetértünk. 
Szondi Lipót azt mondja, hogy minden ember őrzi a kényszersorsát, amit örököl, a 
filogenezis során minden beépült, ami az ősök esetében történt, hozza magával, és az 
ösztönei szerint él. Ennek számos jelét láthatjuk a világ legkülönbözőbb pontjain, 
majdnem azt mondtam, hogy időnként még itt is, de az emberi élet célja az, hogy 
humanizálja az ösztöneit, és emberhez méltó módon próbálja meg az ösztönvilágon túli 
nemes feladatok felé fordítani a tehetségét, foglalkozzék tanítással, pedagógusok, 
felelősség, oltás és a többi. Nem folytatom, mert ez is hosszú, de Szondi szerint az 
emberi élet értelme az ösztönhumanizálás és a szeretet.  

Tehát én ennyiben foglalnám össze, hogy minek van értelme, minek nincs, mi 
az emberi, mi a nem emberi, mit kell a képzések során szem előtt tartani és mi talán 
kevésbé fontos, attól függetlenül, hogy én egy másodpercig nem vitatom, hogy az ember 
a szabad akarata révén dönthet rosszul és cselekedhet rosszul. Demeter Szilárddal 
végeztünk. 

Dunai Mónika képviselő asszonynak annyit tudok nagyon röviden mondani, 
hogy értelemszerűen a kormány ezután is támogatja Budapest főváros különböző 
irányú fejlesztéseit, mondhatnám az oktatást, mondhatnám a kultúrát, mondhatnám 
az egészségügyet, rendkívül komoly források kerültek a fővárosba. 

Itt feljegyezték nekem kollégáim, munkatársaim, hogy a Gózon Gyula Színház 
felújítása eddig 800 millió forint támogatást kapott, a befejezéshez 100 millió forint 
kell, ezt keressük, és megtaláljuk.  

Keresztény könnyűzene. Teljesen egyértelműek az értékei. A vallási könnyűzene 
támogatása valóban a kormány gyakorlatában szerepel. Jelen pillanatban azt tudom 
mondani, hogy 950 millió forint támogatást kaptak, és ebből 150 orgona felújítása 
történik.  

Kunhalmi képviselő asszony kérdezte, hogy milyen mértékű a pedagógusok 
átoltottsága. Ezt már említettem, hogy 90 százalékos, a 12 év feletti tanulóké pedig több 
mint 50 százalékos. 

Elhangzott Ander képviselő úrtól, hogy a gyógypedagógusok száma jelen 
pillanatban hogyan néz ki vagy hogyan változott. Erre azt tudom mondani, ha jól 
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emlékszem, hogy 2010 környékén egyetlenegy képzőhely volt Magyarországon, jelen 
pillanatban kilenc plusz a Semmelweis Egyetemnek a Pető Intézete. A létszámok 
jelentősen nőttek, megközelítően megduplázódtak. Ha jól emlékszem, körülbelül 
5000-ről 8100-8200-ra emelkedtek, és a jelentkezések száma folyamatosan nő. 
Ugyanezt tudom mondani a pedagógusképzésre is: ebben az évben a harmadik 
legnépszerűbb továbbtanulási irány volt, 1000-rel nőtt a jelentkezők száma, körülbelül 
ennyit várunk, hogy elhelyezkednek a gyakorlati munkában, és körülbelül 65-
70 százalékuk már megkezdte. 

Említettem, hogy a különböző tanulmányi versenyeken rendkívül jól 
szerepelnek a magyar diákok. Említettem, hogy a diákolimpiákon 29 érmet nyertek, 
ugyanannyit, mint 2019-ben, és ha a csillagászati diákolimpián, ami most lesz 
novemberben, sikerül legalább egy érmet nyerni, akkor az utóbbi tíz évben ez lesz a 
legeredményesebb év.  

Még egy szám talán Ander képviselő úrnak: 2010-ben is 170 ezer volt a 
pedagógusok száma, és ma is annyi.  

Képviselő asszonyok, urak, köszönöm a türelmüket. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Köszönjük miniszter úrnak a beszámolót, 

köszönjük, hogy az időkeret összes nehézségét igyekezett betartani, szem előtt tartani, 
és köszönjük szépen munkatársainak is, hogy itt voltak, és részt vettek a mai 
meghallgatáson. További szép napot, jó munkát kívánok!  

Lesz pár perc technikai szünet, amíg nyilván az előterjesztői pulpituson a 
helycserék megtörténnek. Köszönjük még egyszer, miniszter úr.  

 
(Szünet: 11.09 - 11.14) 

 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2020. évi egységes 
költségvetésének végrehajtásáról szóló T/16284. számú 
törvényjavaslat 
(A Költségvetési bizottság önálló indítványa)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Határozathozatalok 

ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Folytatjuk az ülésünket. Áttérünk a második 
napirendi pontra. Soron következik a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2020. évi 
egységes költségvetésének végrehajtásáról szóló T/16284. számú törvényjavaslat 
részletes vitájának kijelölt bizottságként történő lefolytatása. 

Köszöntöm a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság részéről Sorbán János 
gazdasági igazgató urat, Hidasi Gábor tervezési és kontrollingvezetőt, valamint dr. 
Báthory Zoltánt.  

Megnyitom a részletes vita első szakaszát, azaz a törvényjavaslatnak a határozati 
házszabály 44. § (1) bekezdés a-d) pontjaiban meghatározott szempontok szerinti 
vizsgálatát. Az előterjesztő, azaz a Költségvetési bizottság jelezte, hogy nem tud részt 
venni az ülésen a képviselője, mivel a bizottság is ülést tart.  

Kérdezem, hogy e vitaszakaszban kíván-e a bizottság tagjai közül bárki is 
hozzászólni. (Senki sem jelentkezik.) Ilyen jelzést nem látok. Tájékoztatom a bizottság 
tagjait, hogy a bizottságnak a határozati házszabály 44. § (1) bekezdésében foglaltakkal 
kapcsolatos megállapításait a bizottság jelentése tartalmazza, így arról döntenünk kell. 

Támogatja-e a bizottság, hogy a törvényjavaslat megfelel a határozati házszabály 
44. § (1) bekezdésében foglaltaknak. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
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(Szavazás.) 9 igen. Aki nem ért ezzel egyet? (Szavazás.) 3 nem szavazattal a bizottság 
támogatta. A részletes vita ezen szakaszát lezárom, és áttérünk a következő szakaszra.  

A törvényjavaslathoz nem érkezett módosító javaslat, így az utolsó szakaszban 
döntenünk kell a részletes vita lezárásáról. Kérdezem, ki támogatja a vita lezárását. Aki 
igen, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 9 igen. Aki nem ért ezzel egyet? (Szavazás.) 
1 nem szavazat. Tartózkodás? (Szavazás.) 2 tartózkodással a bizottság a részletes vitát 
lezárta.  

Végül a részletes vitáról szóló jelentés elfogadására teszek javaslatot. Aki ezt a 
javaslatomat támogatja, azt kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 9 igen. Aki 
nem támogatta? (Szavazás.) 2 nem szavazat. Tartózkodás? (Szavazás.) 1 
tartózkodással a bizottság a részletes vitáról szóló jelentés elfogadását támogatja. 
Köszönöm szépen.  

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2022. évi egységes 
költségvetéséről szóló T/17318. számú törvényjavaslat  
(A Költségvetési bizottság önálló indítványa)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Most következik a harmadik napirendi pont. Soron következik a Nemzeti 
Média- és Hírközlési Hatóság 2022. évi egységes költségvetéséről szóló T/17318. 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, azaz a Költségvetési 
bizottság jelezte, ahogy az előző pontnál is említettem, hogy nem tud részt venni az 
ülésen a képviselője, mivel a bizottság is ülést tart.  

Kérdezem a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság megjelent képviselőjét, 
Sorbán János igazgató urat, hogy kíván-e hozzászólni a költségvetési javaslathoz.  

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

Igen, szeretnék kiegészítést tenni. 
 
ELNÖK: Parancsoljon! 

Sorbán János hozzászólása 

SORBÁN JÁNOS gazdasági igazgató (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság): 
Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A jogszabályi rendelkezések 
alapján idén is elkészítettük a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság következő évi 
költségvetését. A konkrét törvényjavaslatot illetően maga ez a költségvetés négy 
pilléren áll, ebben van az NMMH, a Médiatanács költségvetése, a Médiatanács 
kezelésében lévő előirányzatok és az MTVA költségvetése is. 

A NMHH alaptevékenységi bevételeit a frekvencia használatáért, az azonosítók 
lekötéséért és használatáért fizetett díjak, a felügyeleti díj, az eljárási díjak, valamint a 
beszedett bírságok képezik. Ez a főösszeg ’22-ben várhatóan 47,8 milliárd forint lesz.  

A hatóság költségvetésének kiadási főösszegében megjelennek a 
létszámkerethez kapcsolódó személyi költségtételek és a dologi kiadások 16,2 milliárd 
forinttal. Ezek tartalmazzák a hivatali működés műszaki, infrastrukturális és ügyviteli 
jellegű kiadásait, másrészt a konvergens hatósági feladatok megvalósításához 
szükséges kiadások fedezetét, valamint az áfafizetési kötelezettséget is. Maga ez a 
működési célú előzetesen felszámított áfa, amit a költségvetésbe fizetünk be, több mint 
8 milliárd forintot tesz ki a dologi kiadások 16 milliárdos előirányzatán belül.  



25 

Az egyéb működési célú kiadások között jelennek meg azok a támogatásra szánt 
összegek, amelyek a tudatos fogyasztói döntéshozatal kultúrájának fejlesztésére 
szolgálnak. 

Szintén ezen előirányzat tartalmazza az alap részére nyújtandó, működési célú 
támogatás összegét is, ez az összeg 10 milliárd forint. Az alap műsorszórási 
költségeinek finanszírozására használható fel mint közérdekű cél, figyelemmel az M4-
es és M5-ös csatornák fenntartására és HD terjesztésére, az ehhez szükséges kapacitás 
bővítésére, valamint az európai elérhetőséget nyújtó sugárzásra.  

Beruházási kiadásaink 4,1 milliárd forintos tervezett összegében jelentős részt 
képviselnek a mérőszolgáltatás zökkenőmentes folyamatát biztosító, valamint az 
informatika területét érintő beruházások. 

A javaslat második pillére a Médiatanács költségvetése.  A saját működési 
költségeinek fedezetére tervezett összeg 195,8 millió forint. Ez magában foglalja az 
öttagú Médiatanács személyi juttatásait, járulékait és a szakmai működésüket segítő 
szakértői keretek fedezetét, valamint idetartozik a társhatósági működésre tervezett 
támogató összegek fedezete is. Továbbá a Médiatanács működési költségvetésében kell 
kimutatni a médiapiaci bevételek - ezek praktikusan a médiaszolgáltatási és pályázati 
díjak - áfatartalmát, ami 499,2 millió forint. Így éri el a költségvetés főösszege mind a 
bevételi, mind a kiadási oldalon a 695 millió forintot. 

A költségvetés harmadik lába a Médiatanács kezelésében lévő előirányzatok 
terve, a javaslatban ezek egyaránt 1,9 milliárd forintos bevételi és kiadási főösszeggel 
kerültek megtervezésre. Ebben szerepelnek az NMHH által kiszámlázott, de véglegesen 
az alapot illető médiaszolgáltatási és frekvencia- és támogatási pályázati díjak, 
valamint kis összegben kötbér, bírság és óvadék.  

Az egységes költségvetés negyedik eleme az alap, az MTVA önálló költségvetése. 
Itt a költségvetési bevételek 123,6 milliárd forintot, a kereskedelmi és egyéb bevételek 
6,5 milliárd forintot tesznek ki. A legjelentősebb bevétel a központi költségvetésből 
biztosított közszolgálati hozzájárulás összege, ami tervezetten 110,7 milliárd forint. A 
médiatörvény 134. § (5) bekezdése szerinti befizetés jogcímen a hatóság 10 milliárd 
forint összegű forrást biztosít az alapnak a műsorterjesztési költségek egy részének 
fedezésére. Az összeget az alap az év során felhasználja, a kiadási oldalon ezen a 
jogcímen szerepel az összeg. A Magyar Rádió művészeti együtteseinek elhelyezésével 
kapcsolatban 1,5 milliárd forint támogatásban részesül, amelynek a 2022. évre 
tervezett részét, egymilliárd forintot egyéb céltámogatású soron mutatjuk ki, a 
kiadással egyező összegben. 

A kiadásoknál az egyik csoportot azok a kiadások jelentik, amelyeket az alap 
nem a tartalom-előállítási tevékenységéhez használ fel. Jellemzően ezeket továbbutalja 
egyéb szervezetek működésére, vagy pályázatok útján osztja ki.  Ezek együttes összege 
2022-ben 7,9 milliárd forintot tesz ki. A kiadások másik jelentős részét a tartalom-
előállítási tevékenységhez kapcsolódó kiadások köre jelenti. Ezek között kerülnek 
elszámolásra a műsorgyártási, sugárzási kiadások, a hírügynökségi feladatokhoz 
kapcsolódó, valamint a mozgókép-, hang-, fotó- és sajtóarchívumok fenntartási, 
digitalizálási ráfordításai, továbbá a személyi jellegű kiadások és az alap működéséhez 
szükséges úgynevezett back office kiadások és a beruházások is. Ezek együttes összege 
121,7 milliárd forintot tesz ki, tehát az alap kiadásainak 94 százalékát teszi ki az 
alapfeladatával összefüggő költség. 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Összegezve tehát az előzőekben 
elmondottak: a törvényjavaslat előkészítése során alapul vettük a korábbi évek 
tapasztalatait, így a kifejezett pénzügyi, költségvetési kérdésekre, kérésekre, illetve a 
képviselői kiegészítő igényekre tekintettel készítettük elő a javaslatot. Kollégáimmal 
együtt most is úgy gondoljuk, hogy a törvényjavaslat és az ahhoz fűzött részletes 
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indokolás kellő részletességgel tárja az Országgyűlés elé az egyes költségvetési sorokat. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm én is. E vitaszakaszban kíván-e a bizottság tagjai közül bárki 

is hozzászólni? (Senki sem jelentkezik.) Ilyet nem látok. 

Határozathozatalok 

Tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy a bizottságnak a határozati házszabály 
44. § (1) bekezdésében foglaltakkal kapcsolatos megállapításait a bizottság jelentése 
tartalmazza, így erről dönteni kell. Támogatja-e a bizottság, hogy a törvényjavaslat 
megfelel a határozati házszabály 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak? Aki ezzel 
egyetért, kérem, az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 9 igen. Ki nem ért ezzel egyet? 
(Szavazás.) 4 nem ellenében a bizottság támogatta. A részletes vita ezen szakaszát 
lezárom. 

Áttérünk a következő vitaszakaszra. Tájékoztatom a bizottságot, hogy a 
törvényjavaslathoz nem érkezett módosító javaslat, így az utolsó szakaszban 
döntenünk kell a részletes vita lezárásáról. Kérdezem, hogy ki támogatja a vita 
lezárását. Kérem, kézfelemeléssel jelezzék! (Szavazás.) 9 igen. Ki nem támogatta? 
(Szavazás.) 3 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 1 tartózkodás mellett a bizottság lezárta 
a részletes vitát. 

Még a részletes vitáról szóló jelentés elfogadására teszek javaslatot. Aki ezt a 
javaslatot támogatja, kérem, az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 9 igen. Ki nem 
támogatta? (Szavazás.) 3 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 1 tartózkodás mellett a 
bizottság támogatta. Köszönöm szépen.  

Ezzel ennek a napirendi pontnak a végére értünk. Köszönjük szépen igazgató 
úrnak, munkatársainak a megjelenést. (Dr. Hiller István távozik az ülésről.) 

Az egyes képzéseket és a foglalkoztatást érintő törvények 
módosításáról szóló T/17440. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Következik a 4. napirendi pont. Tisztelt Bizottság! Soron következik az egyes 
képzéseket és a foglalkoztatást érintő törvények módosításáról szóló T/17440. számú 
törvényjavaslat részletes vitájának kijelölt bizottságként történő lefolytatása.  

E rendelkezésre megnyitom a részletes vita első szakaszát, azaz a 
törvényjavaslatnak a határozati házszabály 44. § (1) bekezdésének a)-d) pontjaiban 
meghatározott szempontok szerinti vizsgálatát.  

Köszöntöm az előterjesztő képviseletében dr. Hankó Balázs helyettes 
államtitkár urat, és megkérdezem, hogy ebben a vitaszakaszban kíván-e hozzászólni. 

 
DR. HANKÓ BALÁZS helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium): Köszönöm, nem. 

Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy kívánnak-e ezen 
vitaszakaszban hozzászólni. (Senki sem jelentkezik.) Ilyet nem látok, köszönöm, így 
értelemszerűen az elhangzottakra sem kell reagálni az államtitkár úrnak. 

Tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy a bizottságnak a határozati házszabály 
44. § (1) bekezdésében foglaltakkal kapcsolatos megállapításait - mint ahogy az előző 
napirendnél, így most is - a bizottság jelentése tartalmazza, így erről döntenünk kell. 
Támogatja-e a bizottság, hogy a törvényjavaslat megfelel a határozati házszabály 44. § 
(1) bekezdésében foglaltaknak? Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 



27 

(Szavazás.) 9 igen. Ki nem ért egyet ezzel? (Szavazás.) 3 nem ellenében a bizottság 
támogatta. A részletes vita ezen szakaszát lezárom. 

Áttérünk a módosító javaslatok megvitatására. Tájékoztatom a bizottságot, hogy 
a törvényjavaslathoz nem érkezett módosító javaslat, így az utolsó szakaszban 
döntenünk kell a részletes vita lezárásról. Kérdezem, hogy ki támogatja a vita lezárását. 
Aki ezzel egyetért, az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 9 igen. Ki nem ért vele egyet? 
(Senki sem jelentkezik.) Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodás mellett a bizottság a 
részletes vitát lezárta. 

Végül a részletes vitáról szóló jelentés elfogadására teszek javaslatot. Aki ezt a 
javaslatot támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 9 igen. Ki nem 
támogatja? (Szavazás.) 1 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 2 tartózkodás mellett a 
bizottság a részletes vitáról szóló jelentést is támogatta. Köszönöm szépen.  

Ezzel a napirendi pontjaink és az ülés végére érkeztünk. Egy rövid tájékoztatást 
szeretnék még jelezni, ez már értelemszerűen napirendi előterjesztésen kívüli. 
Szeretném tájékoztatni a képviselőtársakat, hogy szervezés alatt áll egy, a Liget-projekt 
keretében megvalósuló kulturális intézmény, a Magyar Zene Házának a meglátogatása. 
Ez előreláthatólag november 30-án lesz. Tehát nem kihelyezett bizottsági ülés, hanem 
egyszerűen csak egy látogatás, a pontos részletekről majd küldünk tájékoztatást. Akit 
érdekel a dolog, el akar jönni, körülbelül így tud kalkulálni, de semmilyen olyan 
formális kötöttsége a dolognak, ami akár egy kihelyezett bizottsági ülést is jelentene, 
nyilvánvalóan nincsen. Ennyi volt, ami ilyen plusztájékoztatás.  

Az ülés berekesztése 

Köszönöm szépen mindenkinek a megjelenést. További szép napot, jó munkát 
kívánok!  

 
(Az ülés befejezésnek időpontja: 11 óra 30 perc) 

 
 

 Dr. Pósán László 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Madarász Mária és Szűcs Dóra 
 


