„Boldogan élek ebben az egyensúlyban”
Interjú Dúró Dórával, az Országgyűlés oktatási és kulturális bizottságának elnökével

“I am happy to live in this balance”
Interview with MP Dóra Dúró, Chairwoman of the Committee on Education and Culture
PP After graduating from the Grammar
School You chose the faculty of Law at
ELTE University, majoring in political
sciences. Did You want to be a politician
in the irst place, or were you basically
interested in the scientiic background?
– I have always been interested in public
afairs. When I began university, I did not know
that I would become a politician, but I was sure
I wanted to work in that ield. I was also interested in political and investigative journalism.
During my studies I got such theoretical material which I can still use in my work in the Parliament.
PP A gimnáziumi érettségi után az ELTE
Állam- és Jogtudományi Karának politológia szakát választotta a továbbtanulásnál. Alapvetően is gyakorló politikusnak készült, vagy elsőként a tudományos
háttér érdekelte?
– A közéleti kérdések mindig is foglalkoztattak. Amikor elkezdtem az egyetemet, még
nem sejtettem, hogy magam is politikus leszek,
abban viszont biztos voltam, hogy ezen a területen szeretnék tevékenykedni, többek között
a politikai, illetve oknyomozó újságírás is érdekelt még. A képzés során olyan átfogó elméleti
anyagot sajátítottunk el, amelynek a mai napig
hasznát veszem a parlamenti munkában.
PP A Jobbik tevékenységéről a diplomamunkájában is írt. Hogyan került kapcsolatba a párttal? Mit tartott szimpatikusnak, vonzónak bennük?
– A Jobbikra először a 2004-es európai
parlamenti választások idején igyeltem fel. A
párttal való kapcsolatom úgy kezdődött, hogy
érdeklődőként elmentem egy rendezvényre,
ahol feliratkoztam a hírlevelükre. Az egyetem
alatt már aktivistaként dolgoztam velük, és egy
nagyon jó csapatot ismertem meg, akiknek az
értékrendje közel áll az enyémhez.
PP Folyamatos előrelépések után 2008
óta a párt oktatási és kulturális kabinetjének elnöke. Mit érdemes tudni a kabinet munkásságáról? Melyek az alapvető
célkitűzéseik?
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– Miközben a Jobbik mozgalomból párttá alakult, a szakmai munka is körvonalazódott. A 2010-es választásokra már konkrét
pártprogrammal készültünk, ehhez kapcsolódóan alakultak ki a kabinetek. Bár sok dologgal foglalkozom, ha valamit meg kell jelölnöm,
elsősorban oktatáspolitikusnak tartom magam. Mi az oktatást nem csupán ismeretátadási eszköznek tekintjük, hanem a társadalmi
mobilitást megalapozó tényezőnek. A szegénységből való kitörés feltétele az oktatás minőségének és elérhetőségének javítása, amely
megalapozza a további lehetőségeket. Ez az az
alapszemlélet, amiből úgy véljük, hogy minden egyes oktatási döntésnek ki kellene indulnia. Ha közelebbről nézzük, a család után az
iskola a legfontosabb szocializációs tér, hiszen
a gyermek ott tölti a legtöbb időt. Nagyon
sokan a családon kívül nem is kapnak máshol
impulzusokat, nem látnak mintákat. Azt szeretnénk elérni, hogy az iskola minél inkább
legyen része a társadalmi életnek. A nyelvtudás
erősítésében is bőven lenne még hová fejlődnünk. A nyelvvizsgák hiányában ki nem adott
diplomák komplex problémát jelentenek. A
hibák részben már a pedagógusképzés során
tetten érhetők. Az okok főként a rossz módszertanra vezethetők vissza, mivel nem kommunikáció-, hanem nyelvtanközpontú tanítás
zajlik. A tanulás mindemellett anyagi vonzattal is jár. Az első ingyenes nyelvvizsga bevezetése a Jobbik kezdeményezése volt. Azt gondolom, hogy ha megköveteljük – alapvetően
helyesen – a diplomához, akkor a tanuláshoz

PP You wrote about the activity of Jobbik
in Your thesis. How did You get in contact
with the party? What did You like in them?
– First my attention was drawn to Jobbik at
the 2004 elections. My connection with the
party began when I went to an event and I subscribed for their newsletter. During my university years I worked with them as an activist, and
I found a very good team there. heir values
were close to mine.
PP After continuous promotions You
have been the Chairwoman of the Committee on Education and Culture since
2008. What is to be known about the
work of the cabinet? What are their main
objectives?
– While Jobbik became a party, professional work was set as well. By the 2010 elections
we were preparing with a concrete party program, and that is how the cabinets were formed.
Although I deal with many issues, if I have to
mention one thing, I consider myself a politician
of education. We think education is not only
for transferring information. It is a phenomenon
establishing the mobility of society. he condition of breaking out of poverty is to improve the
quality and availability of education, as it would
support further opportunities. his is the basic
view, which – we believe – should be the basis
for all decisions regarding education. With a
closer look it can be seen that after the family,
the school, is the most important place of socialisation, since children spend the most time
there. Many do not get any impulses and cannot

való feltételeket is meg kell teremteni. Jelenleg
ez nincs így. Körülbelül úgy működik, mintha
a közgazdász szakon úgy várnánk el a matematikaszigorlatot, hogy előtte nem volt ilyen
óra. A javaslatunk, hogy állami inanszírozásban tegyék elérhetővé a diákok számára ezeket
a képzéseket.
PP Említette a pedagógusokat. Egy-két
generációval ezelőtt ezt a szakmát óriási
megbecsülés és tisztelet övezte. Magas
presztízst jelentett, aki erre a pályára lépett.
– Nagyon fontos aspektus, hogy mennyire becsüli meg a társadalom az adott szakmát.
Azt is egyre nehezebben fogadják el az emberek, hogy a pedagógus a kompetens személy
a gyermek tanulási előrehaladásának megítélésében. Elkerülhetetlen az anyagi megbecsülés biztosítása is. A pedagógus alapbér még
mindig nagyon alacsony, a minimálbér
1,35-szerese. A pedagógushiány tehát egyáltalán nem meglepő.
PP A mai kor társadalmának egyik
legégetőbb kérdése az elöregedés kezelése. A Jobbiknak milyen javaslatai
vannak a családtámogatásra?
– Mi ki merjük jelenteni, hogy a magyarságnak és Európának nem pusztán az egyik,
hanem konkrétan a legnagyobb problémája
a népességfogyás, mely már a költségvetés
fenntartását is veszélyezteti. A gyermekvállalás szorosan összefügg többek között a
bérfelzárkóztatás ügyével. A legtöbben a
lakhatási körülmények biztosításának hiányát említik meg kizáró tényezőként. Erre
kínálna megoldást első lépésben a bérlakásépítési programunk, amely hiánypótló módon, kedvezményes áron segítené az otthonteremtést. A családtámogatás akkor lesz
igazán sikeres, ha hosszú távon kiszámítható,
azaz a nyugdíjakhoz hasonlóan inlációkövetővé is kell tenni. Másrészről értékrendi
kérdésről is van szó. Ma Magyarországon
egy kisgyermekével otthon lévő anyával sajnos egyáltalán nem érezteti azt a társadalom,
hogy ő mennyire fontos munkát végez.
Gyakran lenézik őket, mondván, nem járnak
dolgozni, nem kell semmit csinálniuk, egész
nap csak otthon ülnek. Szerintem nagyon
helyre kéne tenni ezeket a téveszméket, és
helyette óriási hálánkat kinyilvánítani minden édesanyának, akik a jövő megmentői.
PP Milyen nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkezik a párt?
– Évente több alkalommal is tartunk
nagyköveti fogadásokat, ahol egyre többen

see any examples anywhere else outside the family. We would like to achieve to make schools a
part of social life. In terms of speaking languages there is a lot to be improved. he number of
degrees that people could not get due to the lack
of language exams means a complex problem.
Mistakes can be spotted as early as teacher training. he reasons can be traced back to bad methodology, because language teaching is not
communication-centred, but focuses on grammar. Learning languages, however, has its inancial side as well. he introduction of the irst free
language exam was an initiative of Jobbik. I
think, if we expect – in a righteous way basically – to have a language exam when somebody
wishes to get a degree, then the conditions for
the learning must be set, too. It is not the case
now. More or less it works in a way as if we
would expect a master’s exam in mathematics at
the Faculty of Economics without any such lessons taught to the students before. Our proposal is to make these trainings available for
students inanced by the state.

down on, and people say they do not go to work
and do not have to do anything, they just sit at
home all day. I think these misbelieves should
be put right, and express huge gratitude to
every mother, as they are the saviours of our
future.
PP What international contacts does the
party have?
– Every year we have Ambassadors’ receptions, which more and more people attend. We
have promising perspectives mostly among the
Eastern-Central European countries. In building
our European contacts and regarding migration
I would like to highlight the most important
aspect, which is to keep our culture and the
Christian religion.
PP Jobbik must be preparing for the forthcoming elections in 2018. What stage is
the elaboration of the program in? How
do You prepare for the campaign?
– We are not only preparing for the elections, but also for governing. It means huge

PP You have mentioned teachers. One or
two generations earlier this profession was
highly respected. It meant real prestige to
have this career.
– It is a very important aspect how a society
respects a profession. People are hard to accept
that teachers are competent in evaluating the
progress children have in learning. Financial
rewards are essential as well. he basic salary for
teachers is still very low, as it is only 1.35 times
more than the minimum wage. So the lack of
teachers is not surprising at all.
PP A most important issue of today’s society is handling ageing. What suggestions
does Jobbik have to support families?
– We dare to declare that one of the biggest
problems, or rather the biggest problem of Hungarians and the whole of Europe is the population decline, which now threatens the maintenance of the budget. Having children is closely
related to the issue of wage reforms. Most people
mention the lack of proper accommodation as
the main reason for not having children. hat
could be solved – as a irst step – by our rentedlat building program, which would ill a gap by
providing homes at a reasonable price. Family
support can be really successful if it can be calculated and planned on a long term, and similarly to the pensions, it would follow the inlation. On the other hand, there is a question of
values. Unfortunately, today in Hungary the
society would not make a young mother, who
is at home with her child, feel how important
the work she is doing is. hey are often looked
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teszik tiszteletüket. Biztató kilátásaink vannak
többek között elsősorban a kelet-közép-európai országokkal. Az európai kapcsolatrendszerünk építésében és a migráció kezelése
kapcsán kiemelném a legfontosabb tényezőt:
kultúránk és a keresztény vallás megőrzését.
PP Bizonyára már a Jobbik is készül a
közelgő, 2018-as választásokra. Milyen fázisban van a program kidolgozása? Hogyan készülnek a kampányidőszakra?
– Nem csak a választásra, magára a kormányzásra készülünk. Ez hatalmas felelősséggel és sok-sok előkészítő munkával is jár.
Az értelmiségi holdudvar bővítéséért én vagyok a felelős a pártban. Számos szakmai
területről érkeznek támogatóink, akiket
bevonunk az egyes koncepciók kidolgozásába.
PP Véleménye szerint hogyan lehetne
megszólítani azokat, akik közömbösek a politika iránt?
– A Jobbik néppártosodási stratégiája
pontosan ezzel a kérdéssel foglalkozik. Egyre több iatal csatlakozik hozzánk, akik
bennünket éreznek a leghitelesebb pártnak
és bizalmat szavaznak számunkra. A közösségi felületeken – egyes médiumokkal ellentétben – kiegyenlített a versenyünk.

PP Fiatal nőként vesz részt a politikai
életben, ami még mindig nem mondható gyakorinak. Milyen előnyöket,
hátrányokat tapasztalt?
– Érdekes, hogy nem is inkább a nőiségem és a iatalságom, inkább az anyaságom
miatt értek bántások. Mind a három gyermekemet képviselőként szültem, és a felszólalásaim alkalmával többször is kaptam
olyan beszólásokat, hogy miért nem a gyermekeimmel vagyok. Amikor meg éppen a
szünetemben szoptattam a kisbabámat, akkor meg azt reklamálták, hogy miért nem
vagyok az ülésteremben. Ha ott voltam, az
volt a baj, ha nem, akkor meg az. Alapvető
társadalmi axiómának kellene lennie a munka és a család összeegyeztethetőségének is.
PP Hogyan látja a nők helyzetét a politikában?
– A munkatársaim között sok nő van. Ennek
nagyon örülök, mert nagy segítség ez nekem

emberileg és lelkileg is, hiszen a parlamentben
döntően fériak vesznek körül. A nők általában
sokkal nagyobb empátiával rendelkeznek, amely
a politizálás fontos része kellene legyen. Persze,
fériakkal is vannak nagyon jó tapasztalatim,
Balczó Zoltántól például nagyon sokat tanultam.
PP Végül, ha megenged egy személyes
kérdést. Meséljen, kérem a családjáról,
a gyermekeiről!
– Három éven belül született három
gyermekem közül a legnagyobb most lesz
iskolás, így szülőként még jobban átérzem a
pedagógiai döntések súlyát. Az anyaságot egy
sportos hasonlattal élve a focikapushoz tudnám hasonlítani. Nekünk mindig készen kell
állni és védeni. Abban, hogy a közéleti hivatásomat és a családalapítást össze tudom
egyeztetni, nagy szerepük van a támogató
családtagoknak. Boldogan élek ebben az
egyensúlyban.
Végh Nóra Judit

responsibility and a lot of preparation work.
In the party I am responsible for the expansion of the circle of intellectuals. Supporters
come from many professional ields, and we
involve them in the elaboration of certain
concepts.
PP How do You think people indiferent
about politics could be addressed?
– he strategy to become a people’s party is
dealing with that issue.? More and more young
people join us, who ind us the most authentic
party and trust us. In social media – unlike some
of the other media – our competition is balanced.
PP Being a young woman You participate
in political life, which is rather unusual.
What advantages and disadvantages have
You had?
– It is interesting that not being a woman or young, but my being a mother attracted some attacks. I had all three of my
children as an MP, and while talking in the
Parliament I often got remarks asking why I
was not with my children. And when I was
breastfeeding my baby in the break, they
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asked me why I was not in the assembly hall.
When I was there it was a problem, when I
was not there it was another. It should be a
basic social axiom, that work and family can
be reconciled.
PP How do You see women’s situation in
politics?
– I have many women colleagues. I am
very happy about that, because it means a
great help both in human and in spiritual
terms, because in the Parliament I am mostly surrounded by men. Women usually have
bigger empathy, which should be an important part of doing politics. Of course, I also
have very good experiences with men col-

leagues. For instance I learned a lot from
Zoltán Balczó.
PP Finally, let me ask You a personal question. Please tell us about Your family and
Your children.
– Within three years I had three children.
he oldest one will go to school this year, so as
a parent I feel the weight of decisions about
education even more. To use a metaphor from
sport, I could compare motherhood to being a
goalkeeper. We always have to be ready to defend. In the fact that I can have a balance of my
work and my family, the supporting family
members play a great role. I am happy to live in
this balance.

