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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 42. § (8) bekezdése alapján szóbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani. 

A szóbeli választ igénylő kérdés címzettje: Dr. Kásler Miklós, emberi erőforrások minisztere 

A szóbeli választ igénylő kérdés címe: "Ugyan, miféle közérdek?!" 

Miniszter Úr,

önök államosították lényegében az egész közoktatást. Százszor elmondtuk már miért szakmai, 
pedagógiai zsákutca az, ahogyan önök a közoktatást saját elképzeléseik Prokrusztész ágyába 
igyekeznek belekényszeríteni, ez azonban mindannyiszor süket fülekre talált. Most azonban egy 
másik problémára szeretnék kitérni.

Az államosított intézményrendszer működtetéséhez infrastruktúrára is szükség volt. Az épületek és 
berendezéseik az önkormányzatok tulajdonát képezték, amit a törvény erejével ingyenes 
használatba vettek. Ilyen módon a KLIK rendelkezik nemcsak az iskolaépületekkel, de a 
tornatermekkel, sportpályákkal is. Vakáció idején, amikor az oktatási feladatok ellátásához ezekre 
nincs szükség, a KLIK egyszerűen bérbe adja őket. Vagyis például a XV. kerületi önkormányzat 
tulajdonában álló, de a KLIK által használt létesítményeket a kerület ifjabb és idősebb polgárai csak
térítés ellenében vehetik igénybe. A kerület sportklubjai, gyermekek vagy felnőttek egészséges 
életmódhoz szükséges mozgásának biztosítására szervezett sportkörei, amelyeknek jószerével 
kizárólagos bevételi forrásuk az önkormányzati támogatás, pénzük java részét a KLIKnek fizetik ki 
azért, hogy a saját tulajdonukban álló létesítményeket használhassák. És még így sem használhatják
bármikor, mert ha egy jobb anyagi lehetőségekkel rendelkező kívülállónak van szüksége rá, annak 
adják bérbe, a kerület polgárai meg hoppon maradnak.

Beszéljünk magyarul, miniszter úr! Ha papíron meg is hagyták önök az önkormányzat tulajdonjogát
e létesítmények fölött, valójában az ingyenes használatba adás törvényi kényszerével ezeket az 
ingatlanokat kisajátították, az önkormányzat gyakorlatilag semmiféle tulajdonosi jogát nem 
gyakorolhatja. Márpedig az önök alaptörvényének XIII. cikk (2) bekezdése értelmében tulajdont 



kisajátítani csak kivételesen és közérdekből, feltétlen és azonnali kártalanítás mellett lehet. A 
kártalanítást most hagyjuk is, de még ha el is fogadjuk, hogy a közoktatási feladatok ellátása olyan 
közérdek, ami indokolttá teheti a de facto kisajátítást, milyen közérdek fűződik ahhoz, hogy a KLIK
önkényesen és ingyenesen használhassa ezeket a létesítményeket akkor is, amikor a közoktatási 
feladatok ellátásához nincs rájuk szüksége? Nem tartanák-e méltányosnak, hogy legalább ilyenkor, 
vakáció idején a tulajdonos önkormányzat rendelkezhessék azokkal polgárai hasznára és örömére?

Budapest, 2019. június 14.

Hajdu László

Demokratikus Koalíció
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