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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 33 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása 

DÚRÓ DÓRA (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Köszöntöm önöket a Kulturális bizottság mai ülésén. Az ülést megnyitom. A jelenléti 
ív alapján megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. 

Döntés a napirendi javaslat kiegészítéséről és a napirendi javaslat 
elfogadásáról  

Az előzetes napirendi javaslatot a képviselők írásban megkapták. Ehhez 
írásban módosító javaslatot nyújtott be Kucsák László képviselő úr, amit szeretnék 
ezúton ismertetni önökkel. Kucsák László képviselő úr beadványában az szerepel, 
hogy „Kezdeményezem a Kulturális bizottság 2018. február 19-i, hétfői napirendjének 
módosítását, miszerint 1. napirendi pontként kerüljön sor a T/19868. számú 
törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről való döntés meghozatalára.” (Kucsák László 
megérkezik az ülésre.) Kucsák László képviselő úr kezdeményezte tehát ezt, aki meg 
is érkezett, így már ő is részt tud venni módosító javaslatának a szavazásában.  

Kérdezem, hogy kik azok a bizottság tagjai közül, akik támogatják, hogy a mai 
napirendünk ennek a módosító javaslatnak az értelmében módosításra kerüljön. Aki 
ezt támogatja, kérem, jelezze! (Szavazás.) Kilenc igen szavazat. Ki az, aki nem 
támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) Három 
tartózkodással a bizottság kiegészítette a napirendet.  

Így akkor a módosított napirendi javaslatról kell egyben is szavaznunk. Ki az, 
aki támogatja, hogy a mai bizottsági ülés napirendje az imént módosított formában 
kerüljön elfogadásra? Aki ezt támogatja, kérem, jelezze! (Szavazás.) Kilenc igen 
szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) Három tartózkodással a bizottság a módosított napirend szerint kezdi 
meg ülését.  

A Budapesten megrendezendő Hungarian Open ATP World Tour 
tenisztorna megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről 
szóló T/19868. számú törvényjavaslat   
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  

Akkor 1. napirendi pontunk a T/19868. számú törvényjavaslat tárgysorozatba-
vételi vitájának lefolytatása és a döntés.  

Az előterjesztő képviselő úr Szűcs Lajos képviselő úr, aki megtisztelte 
jelenlétével a bizottság ülését. Köszöntöm a Kulturális bizottság ülésén képviselő urat, 
és megadom a szót az előterjesztői expozé elmondására. Parancsoljon!  

Dr. Szűcs Lajos (Fidesz) előterjesztése  

DR. SZŰCS LAJOS (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök 
Asszony! Tisztelt Bizottság! Én kettős minőségemben vagyok itt, mint a Tenisz 
Szövetség elnöke és mint benyújtója ennek a törvényjavaslatnak. Arról van szó, hogy 
Magyarország az elmúlt időszakban elég sok teniszversenynek a megrendezésére 
tudott vállalkozni, és másfél évvel ezelőtt jutottunk el odáig, hogy egy férfi profi 
verseny, az ATP- és a WTA-versenyek legrangosabbikának, a 250 pontot adó 
versenyeknek is helyt adó lett Budapest. 

Amikor a verseny bérlete megkötésre került, akkor még pontosan nem tudtuk, 
hogy ennek a versenynek lesz-e további élete, ebben az évben dőlt el, hogy ennek a 
versenynek a rendezési jogát több évre kaptuk meg. Ezzel pedig egy dolog járt együtt: 
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a Nemzetközi Tenisz Szövetség azt kérte Magyarországtól, hogy egy olyan helyszínen 
legyen megrendezve ez a verseny, amelyik állandó helyszíne ezeknek a versenyeknek. 

Amikor mi ezt előkészítettük, akkor a nagy múltú - és például Balczó Zoltán, a 
Jobbik egyik prominense által is jól ismert - margitszigeti teniszstadion felújítása és a 
méltó környezet kialakítása volt az elsődleges célunk. Ez a törvényjavaslat azt célozza, 
hogy ennek a margitszigeti létesítménynek az előkészítése, megépítése, a versenyek 
lebonyolítása megkezdődhessen. Így azt kérem a tisztelt képviselő hölgyektől és 
uraktól, hogy támogassák ennek a törvényjavaslatnak a benyújtását, ezzel nyílik meg 
a lehetőség arra, hogy a jövő évben ott tényleg egy állandó helyszínű és a nemzetközi 
turizmusban is jól helytálló versenyhelyszínt tudjunk létesíteni. Úgyhogy ez egy 
nemzeti érdek, kérem önöket, támogassák. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönjük. Most a képviselőknek van lehetősége, hogy 

hozzászóljanak, illetve kérdéseket tegyenek fel az előterjesztőnek a javaslattal 
kapcsoltban. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e valakinek hozzászólási 
szándéka. (Jelzésre:) Szabó Szabolcs, tessék! 

Kérdések, vélemények 

SZABÓ SZABOLCS (független): Köszönöm szépen. Mivel most kaptuk meg, és 
nem volt idő elolvasni érdemben, inkább megkérdezem a dolgot, mert akkor derül ki 
számomra.  

Zárójelben csak annyi ilyen ügyrendi jellegű megjegyzésem lenne, hogy én úgy 
emlékszem, mintha lett volna korábban egy olyan döntésünk, hogy huszonnégy 
órával előtte be kell nyújtani a bizottságnak az anyagokat. De akkor ezt most tegyük 
zárójelbe, de elvileg mi elfogadtunk egy ilyen határozatot. 

Szóval a kérdésem az lenne, én a teniszt kevésbé ismerem, azt ugye látom, hogy 
a Davis-kupa meccseket általában ideiglenes salakos pályákon szokták játszani, de 
úgy rémlik nekem, hogy valahol Budán van egy valamilyen teniszközpont, ahol a 
múltkor már valamilyen rangosabb nemzetközi versenyt rendeztek, az miért nem 
alkalmas arra, mi az az indok, ami miatt egy másikat kell építeni. Mert, ha jól tudom, 
az ráadásul valami magánberuházó által… De, mondom, kevésbé ismerem a 
teniszinfrastruktúrát. Ez érdekelne, hogy mi az indok. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Más képviselői hozzászólási szándék van-e? (Nem érkezik jelzés.) 

Nem látok jelzést. Röviden én is pár mondatot hozzáfűznék a javaslathoz. Magával a 
céllal természetesen a Jobbik is egyetért, mindazzal, amit képviselő úr is elmondott, 
de mivel még csak egy órája nyújtották be a törvényjavaslatot, ezért még nem volt 
időnk, hogy részletesen elemezzük azt és állást tudjunk foglalni. Ezért a 
tárgysorozatba vételnél tartózkodni fogunk, de ez nem feltétlenül irányadó a 
tekintetben, hogy a későbbiekben hogyan fogunk ezzel kapcsolatban állást foglalni. 
Csak ennyit szerettem volna röviden jelezni. 

Más hozzászólási szándék van-e? (Nem érkezik jelzés.) Nem látok jelzést. 
Akkor a válaszra megadom a szót Szűcs Lajos képviselő úrnak.  

 
Dr. Szűcs Lajos (Fidesz) reagálása 

DR. SZŰCS LAJOS (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök 
Asszony! A képviselő úr jól tájékozódott. A tavalyi évben ez a bizonyos ATP 250-es 
torna a Nemzeti Edzésközpontban lett ideiglenes helyszínen lebonyolítva, pont azért, 
mert nem készült el és nem megfelelő előkészítettségi fokban volt a Margitsziget. A 
Davis Kupa-helyszín is csak azért volt, mert nincs ma Magyarországon olyan 
rendezésre alkalmas helyszín, ahol meg lehetne ezt tenni.  
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Nem a tárgyhoz tartozik, de éppen most zajlik, a mai naptól egy WTA-verseny, 
ahol Babos Tímea is játszik, azt is egy ideiglenes helyszínen, a BOK Csarnokban 
tudjuk megrendezni. Ez a versenyközpont, amely egyébként mindamellett, hogy 
teniszre is alkalmas, de konferenciák és kulturális események megtartására is 
alkalmas, mint ahogy a világon nagyon sok helyen ezek a versenyhelyszínek ilyen célú 
kihasználtságát is elő szokták írni. Azt gondoljuk, ha egy valódi, állandó helyszínt 
lehet kialakítani, mint ahogy - éppen 22 évvel ezelőtt, a margitszigeti stadionban 
játszott az akkori Davis Kupa-csapat, azóta nagyon komoly állagromlás volt, és azóta 
mindig megpróbálunk valahova bekéredzkedni; nem mindig sikerül a Papp László 
Sportarénába, hiszen annak a kihasználtsága viszonylag jelentős. Például most a 
WTA-versenynél is versengőek voltunk az atlétikai szövetség téli versenyeivel.  

Azt szeretnénk elérni tehát, a teniszvilág ezt nagyon régóta szeretné már elérni, 
hogy egy olyan állandó versenyhelyszín legyen, amelyik egyébként állami tulajdonban 
van, amelyik állami fenntartású, mint ahogy erről a törvény is rendelkezik, és utána 
pedig olyan célokra használhatjuk, amelyek közcélokat fogalmaznak meg. Úgyhogy 
ezért kérem az önök támogatását. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönjük szépen. A zárszó elhangzott, így a döntés következik. 
Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki az, aki tárgysorozatba veszi a T/19868. számú, 
Szűcs Lajos képviselő úr által előterjesztett törvényjavaslatot. Aki igen, kérem, az 
jelezze! (Szavazás.) 9 igen szavazat. Ki az, aki nem? (Senki sem jelentkezik.) Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodással a bizottság tárgysorozatba vette. 

Így az 1. napirendi pontot lezárom. Köszönöm szépen a képviselő úrnak, hogy a 
rendelkezésünkre állt. (Dr. Szűcs Lajos: Köszönöm szépen. Jó munkát! - Dr. Szűcs 
Lajos távozik az ülésről.) Köszönjük szépen. 

Tóth Eszter Mária, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti 
Levéltára főigazgatóhelyettes-jelöltjének kinevezés előtti 
meghallgatása 

A 2. napirendi pontunk Tóth Eszter Mária, az Állambiztonsági Szolgálatok 
Történeti Levéltára főigazgatóhelyettes-jelöltjének kinevezés előtti meghallgatása.  

Köszöntjük a bizottság ülésén Tóth Eszter Mária főigazgatóhelyettes-jelölt 
asszonyt. A bemutatkozásra megadom a szót. Parancsoljon!  

Tóth Eszter Mária bemutatkozása 

TÓTH ESZTER MÁRIA főigazgatóhelyettes-jelölt (Állambiztonsági Szolgálatok 
Történeti Levéltára): Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Bizottság! Köszönöm a 
lehetőséget, hogy szakmai programomat ismertessem.  

Engedjék meg, hogy röviden bemutatkozzam. 25 éve dolgozom levéltárosként, 
1998-ban kerültem a Történeti Hivatalhoz, a Történeti Levéltár jogelődjéhez, előtte a 
Magyar Országos Levéltárban dolgoztam. 2006-ban neveztek ki az iratfeldolgozó 
osztály élére, néhány évig, az osztályvezetésem alatt a levéltári főosztályvezető 
helyettese is voltam, és 2017 óta vagyok a levéltári főosztály vezetője.  

Miután a bizottság tagjainak a szakmai programomat előzetesen megküldték, 
csak néhány elemet szeretnék belőle kiemelni. Ahogy a programban is szerepel, a 
jelenlegi szabályozás szerint a főigazgató-helyettes elsősorban a levéltári főosztály elvi 
irányítását végzi, a szakmai programomban elsősorban erre helyeztem a hangsúlyt. 
Pályázatom a levéltár eddigi eredményeire épül, azok továbbfejlesztését, kiegészítését 
vette célba. Fontosnak tartom a levéltár eddigi szakszerű és jogszerű működésének 
folytatását, megbízásom esetén az elkövetkező időszakban is kiemelt feladatnak 
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tekintem az információs kárpótlás érintettjeinek minél gyorsabb és hatékonyabb 
kiszolgálását és a tudományos kutatások támogatását, hogy minél részletgazdagabb 
képet rajzolhassunk a magyar történelem 1945 utáni korszakáról. Kiemelt feladatnak 
tartom a levéltárban őrzött iratok mind szélesebb körű megismertetését, ennek 
megvalósítására a programomban több módszert és lehetőséget is felvázoltam, 
amelyeket akár külön-külön, akár egymásra épülve is érdemes megvalósítani.  

Köszönöm szépen, és várom a kérdéseiket, amennyiben vannak.  

Kérdések, hozzászólások 

ELNÖK: Köszönjük szépen. Most a képviselőknek van lehetősége hozzászólni, 
illetve kérdéseket feltenni a főigazgatóhelyettes-jelölt asszonyhoz. Kérdezem, hogy 
van-e valakinek ilyen szándéka. (Jelzésre:) Szabó Szabolcs, tessék! 

 
SZABÓ SZABOLCS (független): Köszönöm szépen. Akkor kérdezzünk is a jelölt 

asszonytól!  
Elolvastam az anyagot. Nagyon nem értek a témához, de amennyire meg 

tudom ítélni geográfusként, én ezt egy jó pályázati anyagnak olvastam. Mondom, 
igazából nem vagyok levéltáros, viszonylag ritkán is jártam levéltárban, de az 
kétségtelen, hogy a szakmai előélete egyértelműen impozánsnak tekinthető ezen a 
téren, fogalmazzunk így.  

Inkább olyan szempontból tennék fel egy kérdést, ami engem érdekel; az 
Országgyűlés alapvetően törvényeket tud hozni. Az ön véleménye szerint van-e 
szükség olyan törvénymódosításra, ami az önök munkáját megkönnyítené? Itt most 
nyilván nem ilyen nagyon elvi jellegű állásfoglalásra kényszeríteném, ami úgy en bloc 
átrendezné az állambiztonsági iratok nyilvánosságát, hanem inkább ilyen technikai 
jellegű dologra, ami az önök munkáját megkönnyítené, jelentse ez akár a költségvetési 
törvény módosítását, vagy akár olyan jellegű technikai módosítását a törvénynek, ami 
az önök munkáját tenné gyorsabbá, hatékonyabbá, és akkor így még inkább 
hatékonyan tudnák végezni a munkájukat. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Más képviselői hozzászólási szándék van-e? (Senki sem jelentkezik.) 

Nem látok jelzést, így akkor válaszadásra megadom a szót a jelölt asszonynak. 
Parancsoljon!  

Tóth Eszter Mária reagálása 

TÓTH ESZTER MÁRIA főigazgatóhelyettes-jelölt (Állambiztonsági Szolgálatok 
Történeti Levéltára): Köszönöm szépen. Az Országgyűlés törvénymódosítása kapcsán 
azt a szakmai programomban is jeleztem, hogy például a közszereplők adatait bárki 
kikérheti, de ez egy elég bonyolult eljárás, ebben szívesen vennénk, ha a törvényhozás 
egy kicsit egyszerűsítené a lehetőségeket. 

A költségvetésnél is van olyan, ami jól jönne a levéltár számára. A hiányok 
pótlására, a hazai és külföldi levéltárakban fellelhető magyar vonatkozású 
állambiztonsági anyagok feltárásához el tudunk képzelni egy olyan megoldást, hogy a 
nemzetközi iratfeltárás kapcsán a helyi viszonyokat ismerő, helyben dolgozó magyar 
kutatókat szeretnénk bevonni ebbe a munkába, kicsit olcsóbb lenne ez esetben. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönjük szépen. Mivel a házszabály értelmében a meghallgatás 
szavazással zárul, ezért most erről is döntenünk kell.  

Ki az, aki a bizottság tagjai közül Tóth Eszter Máriát alkalmasnak tartja arra, 
hogy az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára főigazgató-helyettesi 
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tisztségét betöltse? Aki igen, kérem, az jelezze! (Szavazás.) 10 igen szavazat. Ki nem? 
(Senki sem jelentkezik.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodással a bizottság 
ennek megfelelően döntött.  

Köszönjük szépen a főigazgatóhelyettes-jelölt asszonynak, hogy 
rendelkezésünkre állt. Jó munkát és jó egészséget kívánok! Ezzel a 2. napirendi 
pontot lezárom. 

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről 

A 3. napirendi pontunk: döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba 
vételéről.  

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról 
szóló T/19627. számú törvényjavaslat  

A 3/a. napirendi pontunk a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
módosításáról szóló T/19627. számú, Szabó Szabolcs képviselő úr által előterjesztett 
indítvány tárgysorozatba-vételi vitájának lefolytatása és a döntés. Előterjesztőként 
Szabó Szabolcs képviselő úr jelen van, így az expozé elmondására megadom a szót. 
Parancsoljon!  

 
SZABÓ SZABOLCS (független) előterjesztő: Köszönöm szépen. Különösebben 

nem szeretnék ehhez szóbeli hozzáfűznivalót tenni, az indokolásban is röviden a 
lényeget leírtuk. Voltaképpen ugyanazt a problémát kerülgeti valamilyen szinten ez a 
törvénymódosítás, mint amit talán az ősz folyamán egyszer már körbejártunk: 
bizonyos képesítéssel rendelkező pedagógusoknál van hiány, és akkor ez is egy ilyen 
problémát tudna kezelni. Köszönöm szépen.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönjük. A képviselők közül van-e olyan, aki hozzá szeretne szólni a 
javaslat vitájában? (Senki sem jelentkezik.) Nem látok jelzést, így akkor szavazunk.  

Ki az, aki tárgysorozatba veszi a Szabó Szabolcs képviselő úr által 
T/19627. számon előterjesztett törvényjavaslatot? Aki igen, kérem, az jelezze! 
(Szavazás.) 3 igen szavazat. Ki az, aki nem? (Senki sem jelentkezik.) Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) 9 tartózkodással a bizottság nem vette tárgysorozatba. 

Az igazságos, demokratikus, modern és a 21. században szükséges 
készségeket fejlesztő oktatási rendszer követelményeiről szóló 
H/19745. számú határozati javaslat 

A 3/b. napirendi pontunk az igazságos, demokratikus, modern és a 
21. században szükséges készségeket fejlesztő oktatási rendszer követelményeiről 
szóló határozati javaslat, amelyet H/19745. számon Ikotity István LMP-s képviselő úr 
terjesztett elő. Ezen javaslat tárgysorozatba-vételi vitájának a lefolytatásáról és a 
döntésről van szó.  

Ikotity István képviselő úr nincs jelen a bizottság ülésén, és nem is jelezte, hogy 
az előterjesztők képviseletében más jelen lenne, így expozé nem hangzik el.  

A képviselőknek van lehetősége, hogy a javaslathoz hozzászóljanak. (Jelzésre:) 
Vinnai Győző képviselő úr jelentkezik. Parancsoljon!  

Hozzászólások 

DR. VINNAI GYŐZŐ (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök asszony. Tisztelt 
Bizottság! Az LMP országgyűlési határozati javaslatként kívánja ezt benyújtani, és a 
határozati javaslat szövegszerűen is a Független Diákparlament tizenkét pontját 
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tartalmazza. Az LMP felkarolja egy olyan illegitim szervezet - mivel az Országos 
Diákparlament működik, legitimen megválasztották, illetve ülései között pedig az 
Országos Diákparlament által elfogadott Országos Diák Tanács, és ennek van 
véleménye, állandó konzultáció van, egy 50 pontos javaslatot is benyújtottak.  

Természetesen én magam is elolvastam ezt a tizenkét pontot, és a kormánynak 
van szakmai javaslata és nekem is mint kormánypárti képviselőnek, de azt gondolom, 
hogy nem tudom támogatni vagy nem tudjuk támogatni, még ha van is olyan szakmai 
pont, amelyik teljesíthető lenne. Mondok egy példát, a felsőoktatási keretszámok, a 
12. pont, ami azt mondja ki, hogy állítsák vissza a felsőoktatási keretszámokat 
legalább a 2011-es szintre. Elmondanám, hogy most magasabb, mint a 2011-es szint, 
hiszen akkor az államilag támogatott hallgatói keretszámot 53 450 főben határozták 
meg. Most 55 837. De most nem is a számokról van itt szó, meg mondtam, hogy nem 
akarok szakmailag belemenni, de a hallgatók teljesítménye, a felvételizők 
teljesítménye lehetővé teszi azt, hogy többen bekerüljenek. Itt a demográfiai 
helyzettel is kell kezdeni valamit: azért azt látni kell, hogy nemcsak azért csökken a 
felsőoktatásba jelentkezők száma, mert gyengébbek a tanulmányi eredmények, 
hanem kevesebb gyerek van, és ez már középiskolai szinten is érezhető ebből a 
szempontból. Én mindig azt szoktam mondani - csak egyetlen mondat -, hogy 
természetesen, aki érettségi után akár gimnáziumból, akár most már 
szakgimnáziumból jön, tehetséges gyerekek, menjenek egyetemre és főiskolára, és aki 
pedig olyan eredményt ért el, akkor az a szakképzésben vegyen részt, és ott is van 
lehetőség az érettségi után szakgimnáziumból egy plusz évvel technikusi minősítést 
szerezni.  

De talán még egy példát hadd hozzak, mivel látom, hogy itt van a szakszervezet 
képviselője is. A 11. pontnál sokat gondolkodtam rajta, hogy hogyan értelmezzük ezt a 
„hozzanak létre minden intézményben névtelen tanárértékelő rendszert,” - mondjuk, 
én már a felsőoktatásban évekkel ezelőtt ezt megéltem, és jól működik, tehát 
önmagában nem vagyok ellene - „és az eredményeket tegyék hozzáférhetővé.” Mielőtt 
egy ilyen központi intézkedés bevezetését várná a Független Diákparlament, 
kérdezem én, hogy egyeztették-e ezt, mondjuk, a szakszervezetekkel, a Pedagógusok 
Szakszervezetével, PDSZ-szel vagy a Nemzeti Pedagógus Karral, a pedagógusok 
milyen véleményt mondanak erről, tehát összerendezték-e ezt a dolgot. Mert, 
mondom, önmagában egy értékelő rendszert akkor lehet támogatni, hogyha van egy 
konszenzus, egy megegyezés, hogy az a tanulói véleményezés hogyan fog megtörténni, 
és milyen alkalmas országos rendszer bevezetését tudjuk kialakítani, ahogy az már a 
magyar felsőoktatásban működik.  

De számtalan példát lehetne még mondani tankönyvről és egyéb témáról, én 
azt gondolom, hogy az LMP itt egy politikai akciót akar felkarolni, ezért nem 
támogatjuk.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Más képviselői hozzászólási szándék van-e? 

(Jelzésre:) Szabó Szabolcs, tessék! 
 
SZABÓ SZABOLCS (független): Köszönöm szépen. Ikotity István nincs itt… 

(Dr. Vinnai Győző: Ő is komolyan veszi.) Valószínűleg más dolga van. Valószínűleg 
nem volt túl célszerű az aláírásgyűjtés első napjára helyezni ezt az ülésszakkezdetet, 
de ez már egy másik kérdés.  

Annyit tennék csak ehhez hozzá, amit Vinnai képviselő úr mondott, hogy 
nyilván a szakmai kérdések kapcsán az egyes pontoknál valóban nagyon hosszasan el 
lehetne ezen vitatkozni meg a számokon is. Két érv volt, ami nekem ilyen furcsa. 
Egyrészt, hogy politikai akcióval meg politikai akció felkarolásával kvázi vádolni egy 
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politikai párt képviselőit a parlamentben, ez olyan furcsa, mert az a lényege, hogy 
politizáljunk és politikai akciókat indítsunk, kezdeményezzünk, karoljunk fel, 
hajtsunk végre. Ez az Országgyűlésnek meg ennek a bizottságnak is a dolga.  

Másrészt az talán egy kicsit erős túlzás, hogy illegitim a Független 
Diákparlament. Minden alulról jövő kezdeményezés teljes mértékben legitim 
Magyarországon. Tehát talán nem jó, hogyha illegitimnek minősítünk egy ilyen 
kezdeményezést, a diákoknak is megvan ugyanaz a joga, mint minden magyar 
állampolgárnak, hogy alulról szerveződve érdekképviseleti szervezetet hozzanak létre 
vagy egyesületet vagy mozgalmat vagy akármilyen más szervezetet, és elmondják a 
véleményüket, és várják az érveket, ellenérveket, amit most például részben egyes 
pontok kapcsán képviselő úr el is mondott. Ez a közéletnek, a közbeszédnek a rendje, 
hogy ha valakinek van véleménye és utána, ha valamit kezdeményez, akkor azt 
célszerű megvitatni. Köszönöm szépen.  

Határozathozatal  

ELNÖK: Más képviselői hozzászólási szándék van-e? (Nem érkezik jelzés.) 
Nem látok jelzést. Szavazunk! Ki az, aki támogatja az Ikotity István képviselő úr által 
H/19745. számon előterjesztett határozati javaslat tárgysorozatba vételét. Aki igen, 
kérem, jelezze! (Szavazás.) Három igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? 
(Szavazás.) Négy nem szavazat. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Három tartózkodással a 
bizottság nem vette tárgysorozatba.  

Ezzel a 3/b. napirendi pontunkat és a 3. napirendi pontunkat lezárom. 

Egyebek 

4. napirendi pontunk az egyebek. Kérdezem, van-e valakinek felvetése. 
(Jelzésre:) Szabó Szabolcs, tessék! 

 
SZABÓ SZABOLCS (független): Technikai jellegű kérdésem lenne. A bizottság 

tervez még ülést az ülésszakban vagy a választásokig hátralévő időszakban, vagy már 
csak ilyen rendkívüli esetben várható, hogy összeülünk? 

 
ELNÖK: Ha a házszabályból eredő kötelezettségeink nem írják elő, hogy 

bizottsági ülést tartsunk, akkor nem tervezünk. Ha szükséges lesz, akkor tervezünk 
csak. (Szabó Szabolcs: Tehát tervezve nincs. Köszönöm.)  

Az ülés berekesztése 

Más képviselői hozzászólási szándék? (Nem érkezik jelzés.) Nem látok jelzést. 
Akkor az egyebek napirendi pontot és a bizottsági ülést is lezárom. Jó munkát 
kívánok! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 57 perc)  

  

Dúró Dóra 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Podmaniczki Ildikó és Szűcs Dóra 

 


