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Tisztelt Képvisel ő Úr!
Az Ön által feltett „Az Oveges-programmal kapcsolatban pontosan milyen jogcímen és mekkor a
értékű visszafizetési kötelezettsége keletkezett a Kormánynak, illetve az önkormányzatoknak?” című
írásbeli kérdésre — Balog Zoltán miniszter úr megbízásából — az alábbi választ adom .
Engedje meg, hogy felhívjam a figyelmét a program sikereire . A természettudományos képzé s
minőségének javítását célzó programban 66 darab kedvezményezett, összesen 19 milliárd forintbó l
valósíthatta meg fejlesztési célkit ű zéseit. A képzés minőségének javításához és az oktatási
színvonal emeléséhez természetesen nem elegend ő csupán az infrastruktúra fejlesztése, szükséges a
pedagógusok képzése, oktatási segédanyagok gyártása, valamint tanórán túli, tematiku s
foglalkozások szervezése is .
A program célja többek közt a szemléletformálás, és a természettudományos érdekl ődés felkeltése,
fejlesztése volt, melyet érdemes már az általános iskolában megkezdeni . Annak érdekében, hogy az
érintett célcsoportban minél szélesebb körben elérhetővé váljanak a fejlesztések eredményei, a
megvalósítás egyik alapfeltétele volt, hogy a projekt megvalósítási helyszínéül szolgáló középiskol a
fenntartója együttműködjön legalább 10 alapfokú nevelési-oktatási intézménnyel a fejlesztett
laboratórium használatában . A konstrukciókban az együttműködő intézmények száma így
meghaladja a 660-at.
Az intézményi együttműködés és a természettudományos képzés minőségének javítása mellett min d
a 66 projektben sikeresen lezajlottak a laboratóriumok átalakítási és felújítás munkálatai, valamint a
tanári továbbképzések is . Az Öveges-program során több mint 1 .700 pedagógus részesült a
kialakított laboratóriumok használatával kapcsolatos célzott képzésben, az összes együttm űködő
intézmény által igénybevett tanóra pedig csaknem elérte a 18 .000-et.
Az érintett konstrukciókban a szabályosságot vizsgáló ellen őrzések ugyanakkor néhány esetbe n
valóban állapítottak meg olyan tényállásokat, amely szabálytalansági eljárások lefolytatásá t
indokolták.
A TÁMOP-3 .1 .3-11/1 és a TÁMOP-3 .1 .3-11/2 — A természettudományos oktatás módszertanána k
és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges Program) című konstrukciókban az
Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Miniszterelnökség által lefolytatott vizsgálat megállapítása i
alapján szükségessé vált 12 szabálytalansági eljárás lefolytatása .

A 12 eljárás közül egy (TÁMOP-3 .1 .3-11/1-2012-0015 – Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Onkormányzata) esetében nem került sor szabálytalanság megállapítására, míg 11 eljárá s
szabálytalanság megállapításával és pénzügyi korrekció elrendelésével zárult .
A 11 szabálytalannak min ősített projekt esetében a 4/2011 . (I . 28.) Korm . rendelet 92 . § (1 )
bekezdése alapján a kedvezményezettek kivétel nélkül jogorvoslati kérelmet nyújtottak be a
szabálytalansági döntés ellen, melyben kifejtették a szabálytalansági döntéssel ellentéte s
álláspontjukat. A jogorvoslati kérelmek közül minden esetben a Miniszterelnökség Jogi Ugyekér t
Felelős Helyettes Államtitkársága helybenhagyta a meghozott szabálytalansági döntést .
Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a minisztérium által már lezárt szabálytalansági eljárások
eredményeként az összesen 19 milliárd forintos fejlesztés mindössze 2 százalékát, kb . 390 millió
forintot használtak fel szabálytalanul az intézmények, melyet a Minisztérium a jogszabályokna k
megfelelően visszakövetel a kedvezményezettekt ől.
Budapest, 2016 . április 21 .
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Kövér László úrnak,
az Országgy űlés elnökének
Budapest

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 . (II. 24.) OGY határozat 2 . melléklet
43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Ikotity Istvá n
(LMP) országgyűlési képviselő „Az Öveges programmal kapcsolatban pontosan milye n
jogcímen és mekkora értékű visszafizetési kötelezettsége keletkezett a Kormánynak, illetve a z
önkormányzatoknak?” című, K/10102 . számú írásbeli választ igényl ő kérdésére adot t

válaszomat .
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