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Írásbeli kérdés
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Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, valamint az Országgyűlésrő l szóló 2012 .

évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánunk intézni a Nemzet i

fejlesztési minisztériumot vezető miniszterhez, mint a tárgyban illetékes minisztérium

vezetőjéhez

„Milyen megfontolások alapján nem tudnak az országházi látogatásra készül ő diákok
utazási kedvezményt igénybe venni a május 4-13-ig terjed ő időszakban? ”

címmel .

A benyújtott kérdésünkre a választ írásban várjuk.

Tisztelt Miniszter Úr !

Éppen a minap hívtuk meg az egri Hunyadi Mátyás Általános Iskóla tanulóit egy 2016 . május

10-én esedékes országházi látogatásra . Fontosnak tartjuk az ilyen programok szervezését,
melyek során a demokratikus politikai kultúra szemléletének elmélyítésén túl talán a

történelem tantárgy tananyagához is tudunk a kötelező tananyagön felül némi kiegészítésse l

szolgálni .

Minden ilyen programot igyekszünk a pártpolitikára utaló megnyilvánulások nélkül szervezni .

Ez olyan jól m űködött, hogy a számos iskolából . érkező diákokat elkísérő szülőktől és
tanároktól is kizárólag pozitív visszajelzéseket kaptunk .

Munkatársaink ezúttal is megkezdték a látogatás el őkészítését, az iskolának meghívót
küldtünk, amely igazolásként is szolgált volna a MÁV felé a kedvezményes útiköltsé g

megállapítására . Sajnos — mint arról a MÁV tájékoztatta az iskolát — a Nemzeti Fejlesztés i

Minisztérium infrastruktúráért felel ős államtitkára az OperaKaland id őszakában a
múzeumlátogatók, így az Országházat meglátogatni szándékozó tanulók részére szünetelteti a

vasúti kedvezmény nyújtását .



Tisztelt Miniszter Úr !

Kérjük, szíveskedjen tájékoztatást adni arról, hogy az említett döntés megszületésekor milye n
szempontokat vettek figyelembe !

Üdvözlünk minden olyan programot, amely a diákokat anyagi helyzetükt ől és lakhelyüktő l
függetlenül minőségi, elsőrangú, teljes opera/balett élményben részesíti, -ugyanakkor ne m
értjük, hogy a magyar törvényhozás és a Szent Korona otthonaként is funkcionáló országház i
látogatás a május 4-13-ig terjedő időszakban miért nem élvezi a kormányzat támogatását .

Várjuk megtisztel ő válaszát !

Tisztelettel,

Jobbik Magyarországért Mozgalom
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