„A politikusnak mindenekelőtt az emberek érdekét kell
néznie”
Interjú Gy. Németh Erzsébettel, a DK fővárosi közgyűlési képviselőjével

“Politicians must consider people’s interests in the first place”
Interview with Erzsébeth Gy. Németh, Budapest General Assembly MP of DK
gyűlésben. Politikai szervezési munka, menedzselési feladatok, ügygondozás – amikben
igazán elmélyedtem az évek során. Így áll össze
az a tudás és tapasztalat, amit ma az ország
érdekében hasznosíthatok.

PP Pedagógus végzettséggel rendelkezik,
és már tanulmányai közben is érdeklődött a közügyek iránt. Hogy terelődött a
politika felé?
– A pályám mondhatni klasszikus politikai
pályafutás. Önkormányzatban kezdtem, a Fővárosi Közgyűlésbe 1994-ben kerültem be. Itt
is végig jártam a ranglétrát, képviselő voltam,
később frakcióvezető-helyettes lettem, majd hat
évig frakcióvezető a városházán. A parlamentbe 2002-ben kerültem be, és két cikluson keresztül voltam országgyűlési képviselő. Voltam
frakcióvezető-helyettes, vezettem országgyűlési bizottságot. 2014-ben a Demokratikus Koalíció (DK) színeiben tértem vissza, amelynek a
kezdetektől fogva alapító tagja vagyok. Szakterületem a főváros, illetve az önkormányzatok,
az önkormányzatiság. A parlamentben az önkormányzati és területfejlesztési bizottságot
vezettem, elnökként. Az oktatás és a kultúra is
közel áll hozzám, és ezekkel a területekkel kapcsolatban is tevékenykedtem a Fővárosi Köz-

PP Az infrastrukturális fejlesztések mindig aktuális kérdések a főváros életében.
– Amikor Magyarország 2004-ben csatlakozott az unióhoz, a fejlesztési források
döntő többsége erre az ágazatra irányult. A
rendszerváltás után megtörtént a város teljes
csatornázása, metróépítés és -felújítás,
villamospályák felújítása, új vonalak kialakítása. Szót kell azonban ejtenem
most egy aktuális ügyről, amely
az én kezdeményezésemre éppen kivizsgálás alatt van. A
hármas metró szerelvényeinek
közbeszerzése ugyanis a főváros vezetése részéről jogsértő
módon valósulhatott meg.
Az öreg metrókocsik felújítása helyett régi konstrukciójú orosz modellek érkeztek.
Ennyi pénzért, amennyiért
ezt az ún. „felújítást” elvégezték, már vadonatúj, légkondis, sokkal korszerűbb szerelvényeket
is vásárolhattunk volna.

PP You qualified as a teacher and during Your studies You were interested in
public affairs. How did You get to politics?
–– My career is a classic political career. I
began to work at a Local Government and I
joined the Budapest General Assembly in
1994. There I also climbed the career ladder:
I was an MP, then a deputy faction leader
and later I was a faction leader at the City
Hall for six years. I got into the Parliament
in 2002 and I was an MP for two terms. I
also worked as a deputy faction leader and I
led a Parliamentary Committee. In 2014 I
returned representing DK (Democratic
Coalition), of which I have been a founding
member since the beginning. My professional field is the capital and the local governments, the municipalities. In the Parliament
I led the Committee on Municipality and
Regional Development as the chairwoman.
Education and culture are also close to me,
and I worked in these fields in the Budapest
General Assembly. Political arrangements,
management tasks and project management
– they are the fields in which I got into in the
past few years. That is how the knowledge
and experience I can use for the country today have been built.

PP Az épületek felújításával kapcsolatban
milyen leendő intézkedéseket emelne ki?
– A mindenkori kormány adósa a kórházfelújítással Budapesten. Ez egy olyan ágazat,
amiben még nagyon sok tennivaló akad. Amikor ilyen uniós forrásbőség van, erre a területre
kellene a legjobban koncentrálni, és sokkal több
pénzt, figyelmet és energiát fordítani rá. Én
abszolút támogatom a kultúrát, de azért van
egy prioritási rend. Csodaszép járdaszegély vagy
egy új szobor helyett a főváros és egy kis falu
lakói is jobban örülnének annak, ha inkább a
kórház lenne rendben. A Demokratikus Koalícióban dr. László Imre egészségügyi szakpolitikus képviseli az egészségügyet. Sokan elismerik, hogy végre van egy hiteles ellenzéki
szakember. Ő az egyetlen olyan képviselő az
Országgyűlésben, aki felelős szakemberként

PP Infrastructural development are always timely in the life of Budapest.
–– When Hungary joined the European
Union in 2004 most development resources
were given to that sector. After the change of
regime the complete sewerage of the city was
built and there was the metro renovation and
construction, reconstruction of some tram
lines and the construction of some new lines.
I also have to mention a current issue, which
is being investigated upon my initiation. The
procurement process of the trains on metro
line 3 was done by the leaders of the capital
unlawfully. Instead of renovating the old
metro trains, outdated type Russian ones arrived. For the money spent on the so-called
“renovation”, brand new, air-conditioned and
modern trains could have been bought.
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átlátja a helyzetet, hiszen nagy kórházakat vezetett, és belülről is ismeri a rendszert. Szakértőként próbálja a kormány figyelmét felhívni
arra, hogy az egészségügy állapota tarthatatlan.
Emberileg is nagyon tisztelem. Felkészült, nyugodt és higgadt felszólalásai hiánypótlóak a
parlamentben.
PP Az egészségügy mellett az egyik legfontosabb szegmens még az oktatás.
– Sok egykori évfolyamtársam, akikkel
együtt végeztem, megmaradtak a tanári pályán.
Így ha én már régóta nem is tanítok, de általuk
közvetlenebbül belelátok. Az államosítás előtt,
az önkormányzatok jobb gazdái voltak az iskoláknak. Mivel a saját településükön élő gyermekekről kell gondoskodniuk, jobban tudják, hogy
mire van azon a telepü lésen szükség, plusz nyelvtanításra, informatikai fejlesztésre. A családi vagy
szülői háttérből eredő esélyegyenlőtlenségeket az
önkormányzatok korábban még valamennyire
ki tudták egyensúlyozni. Nyilván jobb rálátásuk
volt, és közelebb is álltak a családokhoz. Ha pl.
volt egy jobb képességű, de hátrányos helyzetű
gyermek a családban, tudtak forrást és lehetőséget biztosítani. A tehetséges fiatalok kevésbé
kallódtak el. Pedagógiai alaptétel, hogyha az iskola alsó tagozatán nincs kiegyensúlyozva a
háttérből fakadó egyenlőtlenség, azt később
nagyon nehéz bepótolni. Sokkal több energiát,
időbefektetést és pluszpénzt igényel. Ráadásul,
ha bevezetik a fizetős felsőoktatást, nagyon sok
jó képességű, de hátrányos helyzetű gyermek
kimarad, akikre pedig szüksége lenne az országnak. Ez a mesterséges sorompó egy baloldali,
szociáldemokrata politikus számára egész egyszerűen elfogadhatatlan. Egy politikus kell, hogy
higgyen abban, hogy ő embereken akar segíteni,

PP What future measures would You
highlight regarding the reconstruction
of the buildings?
–– Every government is fallen behind
with the hospital renovations in Budapest.
There is a lot to do in this sector. When there
is such a surplus of EU resources, this field
should be focused on and much more money and energy should be spent on it. I absolutely support culture, but there are other
priorities. Instead of a beautiful pavement
edge or a new statue the residents of the
capital or a small village would be much happier with the hospital renovated and be in
good shape. In the Democratic Coalition Dr
Imre László, a politician responsible for
health represents healthcare issues. Many
agree that finally there is a trustworthy professional in the opposition. He is the only
MP in the National Assembly, who sees the
situation as a responsible professional, because he managed big hospitals and knows
the system from within. As an expert he is
trying to draw the government’s attention to
the fact that the current situation of healthcare is unsustainable. I also respect him as a
person. His prepared, calm and level-headed
speeches fill a niche in the Parliament.

Since they have to take care of children living in their own settlements, they know better what is needed there: more language
teaching or IT development. The unequal
opportunities deriving from the family background the local governments could make
up for to some extent. Obviously they had a
better overall view and they were closer to
the families. If, for instance, there was a child
with better abilities but in a disadvantaged
family, they could provide them with resources and possibilities. Talented children
did not get lost. It is a basic principle in
pedagogy, if the inequalities deriving from
family background are not balanced in the
first four grades of the primary school, they
would be very difficult to make up for later.
Much more energy, time and money is
needed then. What is more, if higher education will have to be paid for, many talented,
but disadvantaged students will drop out,
although the country would need them. This
artificial barrier simply cannot be accepted
by a left-wing, social democrat politician.
Politicians must believe they want to help
people and make the society better. Politicians must consider people’s interests in the
first place – this is my belief.

PP In addition to healthcare another
very important sector is education.
–– Many of the former students in my
year, with whom I graduated from university together, remained teachers. So, even if
I haven’t been teaching for a long time,
through them I have an indirect view of the
situation. Before the nationalization the local
governments managed the schools better.

PP If I may ask a personal question
would You tell us about Your family?
–– In previous interviews, when my son
was little, I was often asked how I could
manage a politician’s career and the family
at the same time. Supporting family background has always meant a lot to me. My
husband is a businessman. We love, encourage and support each other. We do
many things together and we have common hobbies, too. Our son has grown up,
as he is a 27-year-old young man now. He
works hard and he does not live with us
anymore, but he often visits us. That is the
time when I ask him my current questions
in the field of IT and he is always happy to
help me. (she laughs). In my free time I
walk a lot with my dogs. I love cooking and
feedback shows I do it well. (she laughs)
My other passion is reading, and if we have
the time and the opportunity, we also love
travelling.
PP Mothers are said to be the best
managers.
–– Yes, it is true. I agree (she laughs). I love
doing the roles of a traditional woman’s life
and to keep the whole family together. And
as well as in work there is a lot to arrange in
a family.
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a társadalmat akarja jobbá tenni. A politikusnak
mindenekelőtt az emberek érdekét kell néznie
– nekem ez a hitvallásom.
PP Ha megenged egy személyes kérdést
is, kérjük, meséljen a családjáról!
– A korábbi interjúkban, amikor még kicsi volt a fiam, gyakran megkérdezték, hogyan lehet összeegyeztetni a politikusi pályát
a családdal. A támogató családi légkör mindig is sokat jelentett számomra. A férjem
üzletemberként dolgozik. Szeretjük, biztatjuk, segítjük egymást. Sok mindent csinálunk közösen, közös hobbijaink is vannak. A
fiunk most már felnőtt, 27 éves férfivá érett.
Szorgalmasan dolgozik és bár már nem nálunk lakik, gyakran jön hozzánk. Ilyenkor

meg szoktam találni az aktuális informatikai
kérdéseimmel is, és ő mindig szívesen segít.
(nevet) Szabadidőmben a kutyánkkal szoktam sokat sétálni. Szeretek főzni, és a visszajelzések alapján nem is teszem rosszul. (nevet)
Nagy szenvedélyem még az olvasás, és ha
időnk, lehetőségünk engedi, utazni is szeretünk.
PP Ahogy mondják: az anyák a legjobb
menedzserek.
– Igen, ez így van. Én is egyet értek ezzel.
(nevet) Nagyon szeretem a hagyományos női
létből fakadó szerepeket is ellátni, az egész
családot összetartani. És persze ahogy a munkában, úgy egy család életében is rengeteg
szerveznivaló akad.

PP Ha már a nőiséget említi, hogy látja,
milyen helyzetben vannak most a nők a
politikai életben?
– Érdekes módon, 2010-ig nem volt rá példa,
hogy a nőiségem miatt bármi hátrány ért volna
a munkám során. A személyeskedő, macsóskodó,
szexista megjegyzések azóta sajnos nem ritkák.
Pedig jobban meg kellene becsülni a nőket a politikában is, és minden más munkahelyen is. Ma
Magyarországon a női diplomások aránya meghaladja a férfiakét, és komplett szakmák szűnnének meg a nők nélkül. Több női politikusra
lenne szükség minden szinten, a helyi képviselőtestületektől kezdve a parlamentig. A nők problémamegoldó képessége és társadalmi érzékenysége sok pozitív változást hozhatna a politikába.
Végh Nóra Judit

PP Talking about womanhood, how
do You see women are in politics
today?
–– Interestingly enough until 2010 I had
not had any disadvantages in my work for
being a woman. Since then, unfortunately, personal, macho and sexist remarks
have been used quite frequently. Although
women should be appreciated much better both in politics and in other workplaces as well. The rate of women graduates in Hungary today is higher than men,
and whole professions would disappear
without women. More women politicians
should be needed at every level from the
local board of representatives to the Parliament. Women’s problem solving skills
and social sensitivity would bring a lot of
positive changes in politics. would bring
a lot of positive changes in politics.
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