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Napirendi javaslat  
 

1. A diktatúrák által intézményesített gonoszság, valamint a történelem jövő 

nemzedékek számára történő objektív bemutatásáról szóló határozati javaslat 

(H/10960. szám)  

(Dr. Rubovszky György, Harrach Péter és dr. Tarnai Richárd (KDNP) képviselők 

önálló indítványa)  

(Módosító javaslatok megvitatása)   

 

2. Tájékoztató az egyszerűsített honosítási eljárásról  

(Zárt ülés!)   

 

3. Egyebek   
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Potápi Árpád János (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Dr. Kovács Ferenc (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Csóti György (Fidesz)  
Ékes Ilona (Fidesz)  
Dr. Hoppál Péter (Fidesz)  
Kalmár Ferenc András (KDNP)  
Szávay István (Jobbik)  
Dr. Szili Katalin (független)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
Gaal Gergely (KDNP) Kalmár Ferenc Andrásnak (KDNP)  
Kőszegi Zoltán (Fidesz) dr. Hoppál Péternek (Fidesz)  
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
Dr. Tarnai Richárd (KDNP) országgyűlési képviselő  
Brassói Sándor főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 8 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

POTÁPI ÁRPÁD JÁNOS (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Bizottság! Megkezdjük a bizottsági 
ülésünket. 

Bejelentem a helyettesítéseket: Gaal Gergely képviselő urat helyettesíti Kalmár Ferenc 
képviselőtársunk, aki jelenleg még nem tartózkodik a teremben (Jelzésre:) – illetve itt van, jó 
–, illetve Kőszegi Zoltán képviselő urat dr. Hoppál Péter képviselő úr helyettesíti. 
Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. 

Két, illetve három napirendi pontra szóló javaslatunk van. Megkérdezem a bizottságot, 
elfogadják-e a napirendi javaslatot. Kérem, jelezzék! (Szavazás.) Igen, mindannyian 
elfogadtuk. Köszönöm szépen. 

A diktatúrák által intézményesített gonoszság, valamint a történelem jövő nemzedékek 
számára történő objektív bemutatásáról szóló határozati javaslat (H/10960. szám); 
módosító javaslatok megvitatása 

Az első napirendi pontunk a diktatúrák által intézményesített gonoszság, valamint a 
történelem jövő nemzedékek számára történő objektív bemutatásáról szóló határozati javaslat; 
H/10960. számon kapták kézhez. Dr. Rubovszky György, Harrach Péter és dr. Tarnai Richárd 
képviselők önálló indítványa. A módosító javaslatokat fogjuk megvitatni, illetve szavazunk 
rólunk.  

Köszöntöm körünkben dr. Tarnai Richárd képviselőtársunkat, a kormány részéről 
Brassói Sándor főosztályvezető urat az EMMI-ből. 

Végigmegyünk az ajánláson. Ha jól látom, három módosító indítványról van szó.  
Az 1. pontban lévő módosító indítványt Révész Máriusz, Ágh Péter, Menczer Erzsébet 

és dr. Hoppál Péter képviselők adták be. Az előterjesztő részéről támogatják-e? 
 
DR. TARNAI RICHÁRD (KDNP): A javaslatot támogatom, hiszen a gyakorlati 

megvalósítást segíti a módosító indítvány. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A kormány részéről? 
 
BRASSÓI SÁNDOR (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A javaslat nagyon sok jó 

gondolatot tartalmaz, úgyhogy a tárca részéről akkor támogatnánk igazából, ha a 2. ajánlási 
számon levő nem létezne. De mivel az létezik, a tárca azt támogatja inkább. Tehát ezt nem 
támogatjuk. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e kérdés? (Nincs ilyen jelzés.) Nincs. 
Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító indítványt. Kérem, jelezze! 

(Szavazás.) 9 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 
1 tartózkodás mellett a bizottság támogatta. 

A 2. pontban Pálffy István képviselő úr módosító javaslatáról kérdezem az 
előterjesztőt. 

 
DR. TARNAI RICHÁRD (KDNP): Támogatjuk a javaslatot, hiszen itt a kötelezettség 

helyett a lehetőséget hozná be. Számunkra az a cél, hogy a diákoknak adassék meg a 
diktatúrák megismerésének a lehetősége; ha nem kötelezően, akkor nem kötelezően. A 
pedagógusokra, a tanárokra bízná a módosító javaslat. El tudjuk fogadni, tudjuk támogatni.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. A tárca támogatja, ez az előbb elhangzott. 
 
BRASSÓI SÁNDOR (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Így van, a tárca támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottságot kérdezem, kik támogatják. (Szavazás.) Mindannyian, 

egyhangúlag támogattuk. Köszönöm szépen. 
A 3. pont dr. Steiner Pál képviselő úr és Lendvai Ildikó képviselő asszony javaslata. 

Előterjesztő? 
 
DR. TARNAI RICHÁRD (KDNP): Javaslatunk célja a Terror Háza Múzeum 

meglátogattatása a diákok által, tehát a lehetőség megadása, ahol mind a két, Magyarországot 
sújtó diktatúra megtalálható. Ezért fölöslegesnek érezzük még egyéb helyszíneket is 
beemelni, amiről egyébként ez a módosító javaslat szól. Úgyhogy ezért nem támogatjuk. 

 
ELNÖK: Köszönöm. A tárca véleménye? 
 
BRASSÓI SÁNDOR (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca nem támogatja, 

leginkább azért nem, a képviselő úr által elmondottakon túl, mert a H/10765. számú határozati 
javaslatban már szerepel egy hasonló javaslat. Itt a kettő ütközésben is lenne egymással, 
úgyhogy ezért sem támogatjuk.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottságot kérdezem, kik támogatják. (Szavazás.) 1 

igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) A többiek. Köszönöm szépen. A bizottság tehát nem 
támogatta. 

Köszönöm szépen képviselő úrnak, főosztályvezető úrnak. További jó munkát 
kívánunk!  

A következő napirendi pontunk: tájékoztató az egyszerűsített honosítási eljárásról.  
Zárt ülést rendelek el. 
 

(A bizottság 10.14-től 12.25-ig zárt ülést tart, amelyről külön jegyzőkönyv készül.) 
 

Egyebek 

ELNÖK: Tisztelt Bizottság! „Egyebekben” annyit szeretnék mondani, hogy a 
következő héten nem kívánunk ülést tartani, hiszen a nemzeti összetartozás napja miatt, 
gondolom, mindenkinek számos programja van.  

Viszont június 3-án hétfőre egy koszorúzást szeretnénk beiktatni, ahova kérem, hogy a 
bizottság tagjai jöjjenek el. Az új Esterházy János-szobrot fogjuk megkoszorúzni a 
Kongresszusi Központnál, a Gesztenyéskertben, vagy 11 órakor, vagy délben, közvetlenül a 
parlamenti ülés kezdete előtt. Időben értesítünk mindenkit erről. 

Köszönöm szépen. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 26 perc)  
  

Potápi Árpád János  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 


