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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 02 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm a bizottsági ülésen megjelent bizottsági tagokat 
és minden kedves jelenlévőt.  

Megállapítom a jelenléti ív alapján, hogy az ülés határozatképes.  
Elsőként a napirendről kell döntenünk. A napirendi javaslatot kiküldtük. Aki 

egyetért a napirendi pontokkal, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
Egyhangúlag elfogadta a bizottság, köszönöm szépen. 

A Fudan Hungary Egyetemért Alapítványról, a Fudan Hungary 
Egyetemért Alapítvány részére történő vagyonjuttatásról szóló 
2020. évi LXXXI. törvény hatályon kívül helyezéséről szóló T/16956. 
számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Az elfogadott napirendnek megfelelően megadom a szót az első napirendi pont 
előterjesztőjének, ez a Fudan Hungary Egyetemért Alapítványról szóló előterjesztés, 
Kunhalmi Ágnes, Csárdi Antal, Szabó Timea képviselők önálló indítványa. A képviselők 
nevében, ha jól látom, Szabó Timea képviselő asszony fog szót kérni. Parancsoljon, 
képviselő asszony! 

Szabó Timea szóbeli kiegészítése 

SZABÓ TIMEA (Párbeszéd) előterjesztő: Köszönöm szépen. (Elnök: Kapcsolja 
be, legyen kedves, a mikrofont!) Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 
Az előttünk fekvő törvényjavaslat viszonylag egyszerű és egyértelmű. Nem nagyon 
bonyolítottuk túl ezt képviselőtársaimmal, akikkel közösen benyújtottuk a 
törvényjavaslatot. (Dunai Mónika megérkezik.)  

Arról van szó, ahogy a címében is benne van, hogy a Fudan Hungary Egyetemért 
Alapítványról szóló törvényt szeretnénk visszavonni, ugyanis Orbán Viktor 
miniszterelnök saját maga ígérte azt korábban, hogy Budapesten semmilyen olyan 
beruházás nem jön létre, amelyet a budapestiek nem szeretnének, és nem támogatnak. 
Korábban Gulyás Gergely, Fürjes Balázs és Karácsony Gergely alá is írtak egy közös 
megállapodást arról, hogy a diákváros helyén a magyar vidéki diákoknak épül 
kollégiumi férőhely, szálláshely, a magyar diákoknak biztosítunk férőhelyet és 
lakhatást. Ehhez képest Orbán Viktor úgy döntött, hogy inkább a kínai állammal 
megegyezve egy 450 milliárd forintos kínai hitelből, kínai munkásokkal, kínai 
alapanyagokból egy elitegyetemet épít, amivel kapcsolatban azt is tudjuk, hogy 
felmerült annak a gyanúja, hogy akár kínai titkosszolgálati emberek, titkosügynökök 
lerakata is lehet.  

De nem ez az egyetlen probléma ezzel, hanem az is, hogy ha megnézzük a 
kormány jövő évi költségvetését, akkor azt látjuk, hogy a felsőoktatási sorban a teljes 
magyar felsőoktatásra összesen 450 milliárd forintot akar elkölteni Orbán Viktor 
kormánya, miközben ez az egy darab egyetem 540 milliárd forintba kerülne, egy 450 
milliárd forintos kínai hitelből épülne meg. Ráadásul a magyar diákoknak az éves 
tandíj, a legolcsóbb elsődiplomás tandíj évente két és félmillió forint lenne. Ez egy 
elitegyetem, amely a magyar diákok érdekeit nem szolgálja, elvesz tízezer kollégiumi 
férőhelyet a magyar emberektől, magyar vidéki diákoktól és inkább szolgálja ez a Kínai 
Kommunista Párt érdekeit, mintsem a magyar emberek érdekeit. Tekintettel arra, hogy 
Orbán Viktor maga ígérte meg, hogy semmilyen olyan beruházás nem fog Budapesten 
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történni, amely ellene megy a magyar emberek és a budapestiek akaratának, arra 
kérem a bizottságot, hogy akkor most közösen tartsuk be a miniszterelnök úr akaratát 
és vonjuk vissza ezt a Fudan-törvényt.  

Azt is tudjuk, hogy az Országos Választási Bizottság jóváhagyta Karácsony 
Gergely kérdését a Fudan Egyetem visszavonásáról. Azt most az utolsó pillanatban, 
hogy mondjam, civilek megtámadták, most a Kúria előtt van az ügy. Nagy 
valószínűséggel lesz ebből népszavazás és azt is valószínűsítem, hogy a magyar 
emberek nem arra fognak szavazni, hogy a Kínai Kommunista Párt érdekeit szolgáljuk, 
hanem arra, hogy a magyar emberek érdekeit. Minden más esetben a 2022-es 
országgyűlési választásnak lesz az a tétje és kérdése, hogy mit akarunk szolgálni, a 
diákvárost és a magyar vidéki diákok érdekeit, vagy a Kínai Kommunista Párt érdekeit. 
Ezt megelőzvén, én arra szeretném önöket kérni, hogy inkább most vonjuk vissza ezt 
közösen. Önök is azt mondják, hogy a magyar emberek érdekeit képviselik és nem 
külföldi érdekeket képviselnek, akkor itt az idő, itt a lehetőség, hogy ezt megmutassák. 

Karácsony Gergely már azt is megígérte hónapokkal korábban és most már a 
Fővárosi Közgyűlés is elfogadta azt, hogy ha marad a Fudan, nem lesz diákváros, akkor 
nem lesz atlétikai világbajnokság sem. Természetesen hallottunk olyan válaszokat a 
Fidesz oldaláról, hogy Budapestnek semmi köze ehhez a kérdéshez, de azért nemhogy 
a magyar, a világtörténelemben nem nagyon láttunk még olyan rendezvényt, ahol egy 
nemzetközi sportszövetség a vendéglátó város akarata ellenére úgy döntött volna, hogy 
odavisz egy ekkora szabású rendezvényt. Tehát pontosan tudjuk, hogy ha Budapest úgy 
dönt, hogy nem látja szívesen ezt az atlétikai világbajnokságot, akkor az nem lesz. Tehát 
ha önök azt szeretnék, hogy legyen, akkor ezért is javasoljuk, hogy vonják vissza ebben 
a bizottságban is már a Fudanról szóló törvényjavaslatot. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Hadd kérjem meg, képviselő asszony, hogy kapcsolja ki a 

mikrofont, hogy ne gerjedjenek össze. Köszönöm szépen. Kíván-e a bizottság tagjai 
közül valaki hozzászólni? (Jelzésre.) Kállai Mária képviselő asszony, parancsoljon! 

Hozzászólások  

DR. KÁLLAI MÁRIA (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Hallgatva a képviselőtársam gondolatait, a gondolatai 
között számos olyan dolog volt, ami igazából opcionális és egyáltalán nem konkretizált.  

Van előttünk tulajdonképpen két összefüggő törvény, mert maga a két törvény, 
a LXXX. és a LXXXI. törvény összefügg, és arra lehet garancia, hogy tulajdonképpen 
mind a két dolog meg tud épülni, megépül a diákváros, megépül a Fudan Egyetem. Azt 
gondolom, ha az egyetemből indulunk ki, minden, amit képviselőtársam mondott, 
opcionális. Opcionális a kínai finanszírozás, opcionális a finanszírozása, hiszen 
augusztusban került sor tulajdonképpen a bejegyzésre és most kezdődik az az operatív 
munka, amely lehetőségeket teremt. Tervek nélkül finanszírozási lépésekről beszélni 
még nem lehet. Viszont szeretném aláhúzni és kiemelni, hogy legkésőbb 2022. 
december 31-ig kell beszámolnia a kormánynak mindenképpen az Országgyűlésnek, és 
bár azt gondolom, hogy addig nincs nagyon sok idő hónapokat nézve a munkára, de 
nyilván olyan események fognak történni olyan dolgokkal, amelyekről be lehet 
számolni. Ez az egyik. 

Másrészt egyértelmű az, hogy bármilyen kínai hitelből való finanszírozása 
egyelőre teljes mértékben opcionális, viszont reméljük, hogy más külföldi befektetői 
ajánlatok is lehetővé fogják tenni ezt, amelyek egy tervekkel bíró döntést szolgálnak 
majd. Ez az egyik. 
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A másik pedig, hogy én ugyan nem vagyok budapesti, de azt gondolom, hogy a 
rozsdaövezet megújítása és minden, ami a Fudan Egyetemről szóló törvényben le van 
írva, mindenképpen fogja szolgálni a térség versenyképességét is. 

A másik a diákváros, ami teljesen jogos és nagyon fontos az, hogy megépüljön, 
hiszen egyetértünk abban, hogy nagyon sok ezer diák számára vált szükségessé. A helye 
egyértelmű. Azt is látjuk pontosan, hogy maga az állami területe 5,3 hektár, 3,8 hektár 
lenne az önkormányzati terület és ne felejtsük el, hogy van egy olyan jogszabály, most 
belelapoztam, amely a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa által 2019. december 12-én 
elfogadott fejlesztéseket tartalmazza, és ha ezek maradéktalanul megvalósulnak, 
márpedig, azt gondolom, ez a fővárosnak is érdeke, akkor elmondhatjuk, hogy a 
diákváros is és a Fudan Egyetem is reálisan megvalósulhat. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólási szándék? (Jelzésre.) Szilágyi 

képviselő úr, parancsoljon! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Gondolom 

azért nincs is nagyon vita egyébként, hiszen a benyújtott javaslat és képviselő asszony 
indoklása is egyértelműen mutatja, hogy ha az ellenzéki képviselők aggódnak Orbán 
Viktor szavahihetősége és hitelessége miatt, akkor valószínűleg a fideszes képviselők 
még inkább aggódnak ez ügyben, éppen ezért, gondolom, tovább fogja engedni a 
bizottság ezt a törvényjavaslatot, hiszen a fideszes képviselőknek is nagyon fontos lehet 
Orbán Viktor szavahihetősége és hitelessége. Itt jelen pillanatban nem a Fudan 
Egyetemről kell vitatkoznunk, nem arról kell vitatkozni, hogy a Fudan Egyetem 
finanszírozása, maga az egyetem megépítése és későbbi működése miket rejthet 
magában, hanem egyszerűen arról kell döntenünk, ami önöknek nagyon-nagyon 
fontos, hiszen az elmúlt években többször úgynevezett nemzeti konzultációkat 
szerveztek, ahol azt mondták, hogy megkérdezik az emberek véleményét. Itt most az 
emberek véleményét kell megkérdezni, hiszen Orbán Viktor is azt mondta, hogy 
Budapesten nem épül olyan beruházás, amelyet a budapestiek ne támogatnának.  

Tehát két lehetőség van előttünk, úgy gondolom, és úgy gondolom, a fideszes 
képviselők is ezt a két lehetőséget támogatják. Az egyik lehetőség az, hogy most 
hatályon kívül helyezzük a Fudan Egyetemről szóló törvényt, nem kezdődik el az 
építkezés és természetesen széles körű konzultációt folytatnak önök kormányon arról, 
hogy a budapestiek vajon mit akarnak. Egyébként, úgy gondolom, a demokrácia és a 
jogállam egyik alapjának a lehetősége már félig megteremtődött, hiszen lehet egy 
népszavazás és a népszavazás majd eldönti, hogy legyen-e Fudan. Így Orbán Viktor 
tudja tartani a szavát, hiszen ha a népszavazáson úgy döntenek a budapestiek, hogy 
legyen Fudan Egyetem, akkor Orbán Viktor azt tudja mondani, hogy a budapestiek 
akaratát teljesítette. Ha úgy döntenek véletlenül, hogy ne legyen, aminek azért nagyobb 
a valószínűsége, akkor pedig Orbán Viktor szintén tudja tartani a szavát és azt mondja, 
hogy bár ő szeretett volna egy ilyen nagyon komoly, Magyarország számára egyébként 
biztos nem, de mások számára biztos előnyökkel járó beruházást idehozni, de a 
budapestiek azt mondták, hogy nem.  

Tehát úgy gondolom, hogy ez a miniszterelnök úr érdeke és a Fidesz érdeke is. 
Azért gondolom azt, hogy a fideszes képviselők ezt természetesen támogatni fogják és 
majd a parlamentben vitatkozhatunk hosszabban arról, hogy vajon legyen-e Budán 
egyetem vagy ne legyen, és hogy vajon a diákváros fontosabb, vagy a Kínai Kommunista 
Párt egyeteme. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólás? (Jelzésre.) Szabó Szabolcs 

képviselő úr, parancsoljon! 
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SZABÓ SZABOLCS (független): Köszönöm szépen a szót. Csak a történeti hűség 

kedvéért utalnék vissza arra a bizonyos két törvényre és annak parlamenti vitájára. Ott 
is elmondtam, hogy nagyon érdekes volt az, hogy magát a diákváros szót a Déli 
városkapu fejlesztési projektről szóló törvényből kivették, magát a diákváros szót is 
törölte az egyik módosítás, amit akkor a fideszes többség elfogadott. Emlékeztetnék 
arra is mindenkit, hogy először Fürjes Balázs mutogatott mindenféle térképet, rá egy 
hétre Palkovics László teljesen máshova rajzolta be a saját térképén. Tehát igazából azt 
sem lehet most még pontosan tudni, hogy mit gondolnak. Miközben, azt gondolom, 
van egy viszonylag jól kitapintható közhangulat Budapesten, erről szólt az egész 
kezdeményezés is, amely aláírásgyűjtés formájában megvalósult Budapesten, hogy a 
budapestiek alapvetően diákvárost szeretnének azon a területen annak a koncepciónak 
megfelelően, ahogy azt a Snøhetta kidolgozta. Az egy XXI. századi európai színvonalú 
terv. Tehát tényleg azt kell mondanom, hogy ilyet én skandináv városokban láttam 
utoljára, tényleg elképesztően jó koncepció, terv volt, amit kidolgoztak arra a területre. 
Azt gondolom, nyugodtan lehet mondani ilyen státusában is ennek a projektnek, hogy 
azon a területen a diákvárosra van szükség az eredeti koncepciónak megfelelően, és ha 
önök szeretnének Fudan Hungary Egyetemet Magyarországon, akkor keressenek neki 
egy másik helyet és kezdjünk el beszélgetni arról, hogy az milyen méretben, milyen 
koncepcióban, milyen finanszírozással valósuljon meg.  

Nyilván, ha ilyen vita lenne, akkor is elmondanám ugyanazt, mint a parlamenti 
vitában, szerintem ugyanis, ha sokkal kisebb méretben és picit más finanszírozási 
struktúrában megvalósulna, ezt akár még támogatni is lehetne, de ebben a formában 
ez az eredeti, nagyon előremutató diákvárosfejlesztési koncepciónak a kidobását 
jelenti, ami szerintem nem jó irány. Ráadásul a nagyon sok pénzt, időt, energiát, amit 
ennek előkészítésére eddig ráfordított az államapparátus, így a kukába dobjuk bele. 
Úgyhogy önmagában én ezért értek egyet teljes mértékben ezzel az előterjesztéssel és 
én magam meg is fogom szavazni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e valaki hozzászólni? (Senki sem jelentkezik.) Ha 

megengedik, két mondatot szeretnék megjegyezni. 
Az egyik az, hogy ha a diákváros annyira központi problémaként jelenik meg, 

akkor én egy dolgot nem értek. Nevezetesen azt, hogy az olimpiai pályázat apropóján 
akkor abban az szerepelt többek között, hogy a sportolók elszállásolására létrehozandó 
infrastruktúra utána kollégiumként fog működni a későbbiekben. Akkor önök 
mindannyian ellene szavaztak ennek. Tehát ha akkor nem volt fontos a diákváros, 
akkor most hirtelenében fontos lett. Ezzel akkor majd nyilván elszámolnak. 

A másik dolog, hogy mit akarnak vagy mit nem akarnak az emberek, erre van 
egy valóban nagyon jó megoldás, Szilágyi képviselő úr mondta: meg kell őket kérdezni. 
Tehát ha megkérdezték és kiderül, hogy mást akarnak, mint ami a törvényben van, 
akkor az jogilag is kötő erejű kötelezettségként fog megjelenni és innentől kezdve 
valóban feladatot fog róni a kormányra meg a parlamentre, amennyiben az a szavazási 
eredmény jön ki. Ha nem az jön ki, akkor nyilván nem ez a megoldás. Olyan, őszintén 
szólva, hogy vélelmezünk vélekedéseket, véleményeket, az nem egy bizonyító erejű 
semmilyen szempontból. Vélelmezni sok mindent lehet. Én emlékszem még arra az 
időszakra, amikor a vizitdíj, napidíj és egyéb kérdések voltak terítéken. Akkor azt 
javasoltuk a parlamentben, hogy kérdezzük meg előbb a magyar embereket, mielőtt a 
törvényt elfogadná a parlamenti többség, akkor egy MSZP-SZDSZ-es többség. Ezt 
lesöpörték az asztalról, a törvény először el lett fogadva, majd azt követően volt 
népszavazás, amely után meg kellett hogy változtassa a törvényt a parlament. Tehát 
van erre példa a magyar alkotmányosság és parlamentarizmus történetében.  
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Úgyhogy ha igaz, amit önök mondanak, akkor valószínűleg ez be fog következni 
ez esetben is. Ha nem igaz, amit mondanak, akkor valószínűleg nem fog bekövetkezni. 
Majd meglátjuk. Innentől kezdve valóban bízzuk majd az emberek vélekedésére ezt a 
kérdéskört. Magyarán mi ezt az előterjesztést nem fogjuk támogatni. 

Kíván-e a képviselő asszony előterjesztőként hozzászólni. (Szabó Timea: Igen. - 
Szilágyi György jelentkezik.) Parancsoljon! 

Szabó Timea válaszadása 

SZABÓ TIMEA (Párbeszéd) előterjesztő: Köszönöm a szót. Köszönöm a 
hozzászólásokat. Kállai Mária fideszes képviselőtársam mondott egy-két érdekes 
dolgot, amit nem biztos, hogy most tudok értelmezni. Szerinte opcionális a Fudan 
Egyetem kínai finanszírozása. Hát, akkor ki fogja finanszírozni ezt az 540 milliárd 
forintba kerülő Fudan Egyetemet? A magyar emberek? Mert tekintettel arra, hogy az 
egész Európai Unió ellenzi és komoly aggodalommal figyeli ezt a projektet, mert 
pontosan tudják, hogy a Kínai Kommunista Párt akarja a titkosszolgálatát így, ilyen 
módon behelyezni az Európai Unióba, ezért ember nem lesz, aki ezt az Orbán-
kormányon kívül hajlandó lenne finanszírozni. Ha pedig az Orbán-kormány 
finanszírozza, az azt jelenti, hogy a magyar emberek finanszírozzák.  

Még egyszer: a teljes magyar felsőoktatásra a jövő évben 450 milliárd forintot 
költ el a kormány, egy darab egyetemre, egy kínai egyetemre meg szeretne elkölteni 
540 milliárd forintot. Azért itt valami nagyon nem stimmel. Tehát ennyit az opcionális 
kínai finanszírozásról. Sajnos az történik, mondjuk ki akkor, hogy egy 450 milliárd 
forintos kínai hitellel önök gyarmatosítani akarják Magyarországot. Azt akarják, hogy 
Magyarország kínai gyarmattá váljon. Pontosan látjuk, hogy mi történik Boszniában, 
hogy a kínai hitelt visszafizetni nem tudó állam hogy van kiszolgáltatva, hogy nyúlják 
le a közműveket és minden mást és hogy szolgáltatták ki az egész országot a kínai 
államnak. Mi ezt nem szeretnénk eljátszani a magyar emberekkel. 

Azt is mondta a fideszes képviselőtársam, hogy meg lehet valósítani a diákvárost 
is és a Fudan Egyetemet is. De Szabó Szabolcs képviselőtársam nagyon helyesen utalt 
arra, hogy közel nem az van most a tervekben, ami eredetileg lett volna, és amit Fürjes 
Balázs és Gulyás Gergely aláírtak, hanem az történt, hogy időközben a diákvárosra 
szánt terület négyötöde elugrott valahogy és átkerült a Fudan Egyetem területéhez. 
Tehát szó nincs arról itt, ami az eredeti, a kormány által aláírt tervben szerepel, hogy 
hely lenne tízezer kollégiumi férőhelynek. 

A rozsdaövezetet valóban szeretnénk helyreállítani, ezért akarjuk a diákvárost 
oda építeni, mert az a magyar diákok érdekeit szolgálja.  

Azt is mondta képviselőtársam, hogy december 31-ig kell beszámolni az 
Országgyűlésnek a kormány részéről ezzel a projekttel kapcsolatban. De akkor miről 
számolnak be? Miről számolnak be? Először kellene népszavaznunk - nem? -, hogy azt 
akarjuk vagy nem akarjuk és utána számoljanak be. Addig semmilyen előkészítő 
tárgyalást, projektelőkészítést ne csináljanak! Értjük, hogy arról van szó, hogy akkor 
néhány milliárdot még el akarnak pattitantani a haveroknak, hogy akkor százmilliókért 
különböző tanulmányokat még írjanak ezzel kapcsolatban, de ezt mi nem szeretnénk 
megvárni. A magyar emberek nagy valószínűséggel nem akarják ezt az egyetemet, elég 
egyértelmű álláspontot is fejeztek ki a több mint tízezer fős tüntetésen, de valóban, 
ahogy az elnök úr fogalmazott, akkor nézzük meg. De az nem úgy van, ahogy Gulyás 
Gergely és Orbán Viktor belebegtette, hogy akkor majd 2023-ban lehet erről 
népszavazást tartani. Ennyire ostobának ne nézzük a magyar embereket! Először 
tartsunk népszavazást és utána kezdődjön bármilyen előkészítése ennek a projektnek. 

Ráadásul nem beszéltünk a vagyonátadásról. Ha megkezdik a vagyonátadást, 
onnantól kezdve ebből a jelenleginél nagyobb ügyet fogunk csinálni és ki fogjuk 
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harcolni, hogy más eszközökkel, de ezt eltöröljék. Ilyet nem lehet csinálni, hogy elveszik 
a közt és odaadják egy magánalapítványnak. Ennek a törvény visszavonásáról szóló 
javaslatnak a második része a vagyonátadásról szól. Nem lesz atlétikai világbajnokság, 
de ez a legkevesebb, ami nem lesz ezzel kapcsolatban, el fogjuk érni, hogy még a 
kormányváltás előtt legyen erről népszavazás, ha meg nem, akkor a ’22-es választásnak 
lesz az a tétje, ezt mérjék fel, hogy aki a Fideszre szavaz, az arra szavaz, hogy adósítsuk 
el Magyarországot a Kínai Kommunista Pártnak. Aki pedig a jelenlegi ellenzékre szavaz 
Karácsony Gergely vezetésével, az meg arra fog szavazni, hogy Magyarország maradjon 
egy szabad és független ország. Ez a tétje most ennek a Fudan Egyetemnek. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Szilágyi György jelentkezik.) Képviselő úr, azért 

kérdeztem az előbb, hogy kíván-e még valaki hozzászólni… (Szilágyi György: Nem 
kérdezte!) Hát, dehogynem! Kérdeztem. (Szilágyi György: Fenn volt a kezem és nem 
kérdezte, megadta a szót az előterjesztőnek!) Akkor legyen kedves elmondani gyorsan 
és utána szavazunk. 

 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen. Pont az ön felszólalása után 

fenn volt a kezem, elnök úr, ezt figyelmen kívül hagyta és nem zárta le még a vitát. 
Két dolgot szeretnék mondani. Az előterjesztő szavait is szeretném annyiban 

kiegészíteni, hogy teljesen mindegy, milyen finanszírozási módszerrel történne meg, 
mindegyiket a magyar választók és a magyar állampolgárok fizetnék és a magyar 
állampolgárokat adósítaná el ez a beruházás.  

Elnök úr szavait pedig csak annyiban szeretném kiegészíteni, hogy nem jól 
emlékszik, elnök úr. Nem mindenki szavazott az olimpiával kapcsolatban ellene annak, 
hogy a diákváros megépüljön. 

A másik gondolatot szintén elnök úrnak szeretném mondani, az ő felszólalása 
miatt kértem szót újra. Tudják, egy ilyen beruházásra, amely ilyen bődületes összegbe 
kerül és eladósítja Magyarországot, azt mondani, hogy kezdjük el, vegyük fel ezt a 
hitelt, adjuk át a vagyoni jogokat, kezdődjön az építkezés és majd utána döntsék el a 
budapestiek, hogy akarják vagy nem akarják, és ha önök úgy gondolják, hogy a 
budapestieknek kell eldönteni - és gondolom, így gondolják, hiszen Orbán Viktor ezt 
mondta -, akkor ez a szándékos károkozást felveti. Mert önök annak tudatában, hogy 
nem tudják, a budapestiek akarják vagy nem, eladósítják az országot és elkezdenek egy 
olyan beruházást, amit ha akár már a kezdeti fázisban is, de már megtörtént komoly 
lépések után szüntetünk meg, az Magyarország és a magyar emberek számára káros 
hatással lesz. Tehát én még mindig azt mondom, hogy nem ez a megfelelő. Az lenne a 
megfelelő, ha önöknek valóban fontos az emberek véleménye, hogy megkérdezik az 
embereket, és amennyiben az emberek támogatják, akkor elindul ez a beruházás, ha 
nem támogatják, akkor pedig nem indul el ez a beruházás.  

Nem kell félni, igazi véleményt kérni az emberektől egy népszavazás útján, 
hiszen ezt a nemzeti konzultációt nem nevezhetjük igazi véleménykérésnek általában. 
De valóban úgy lesz, ahogy azt Szabó Timea elmondta. Amennyiben önök nem 
hajlandók arra, hogy népszavazás legyen az előtt, mielőtt elindul a beruházás, 2022-
ben, feltéve persze, hogy önök nem próbálják megakadályozni az országgyűlési 
választásokat valamilyen úton-módon, az országgyűlési választás egy nagyon komoly 
népszavazás is lesz ebben az országban, amely majd véleményt fog mondani önökről. 
Köszönöm. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! A tárgysorozatba vételről 
szavazunk. Ki az, aki támogatja Szabó Timea, Kunhalmi Ágnes és Csárdi Antal 
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képviselők önálló indítványát? (Szavazás.) Két igen szavazat. Ki az, aki nem 
támogatta? (Szavazás.) Nyolc nem szavazattal a bizottság nem támogatta. Köszönöm 
szépen. 

A gyermekek védelme érdekében az interneten terjedő uszító 
politikai tartalmak betiltása címmel benyújtott H/16622. számú 
határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Következik a második napirendi pont. Ez Rig Lajos képviselő úr indítványa. Őt 
nem látom, következésképpen nem tudom megadni a szót az előterjesztőnek. Kíván-e 
a bizottság tagjai közül valaki hozzászólni? (Jelzésre.) Szilágyi György képviselő úr, 
parancsoljon! 

Hozzászólások 

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Kicsit nehéz 
helyzetben vagyok, hiszen ha Orbán Viktor szavahihetősége nem volt fontos önöknek, 
akkor kérdés, hogy a gyermekek védelme mennyire fontos, hiszen az elmúlt időszakban 
többször hangoztatták különböző törvények elfogadásakor, hogy a gyermekek védelme 
mennyire kiemelt jelentőséggel bír a Fidesz és a KDNP számára. Itt most a 
képviselőtársam törvényjavaslata valóban arról szól, hogy védjük meg a 
gyermekeinket, hiszen napjainkban egyre több gyermek néz a YouTube-on meséket, 
gyermekvideókat, oktatóvideókat és minden egyéb más dolgokat. Aki a YouTube 
működését ismeri, az pontosan tudja, hogy azokat a reklámokat, amelyek ezek előtt a 
mesék vagy oktatóvideók előtt feltűnnek, nem lehet megszakítani, hiszen akkor nem 
lehet megnézni a meséket. Tehát a gyermekeink kénytelenek azokat a reklámokat 
végignézni, amelyek adott esetben egy-egy mese előtt vannak. 

Sajnos ott tartunk, hogy nagyon sok uszító és gyűlöletkeltő politikai reklámmal 
kell éppen ezért a gyermekeinknek találkozniuk, amikor, mondjuk, egy mesét vagy 
oktatóvideókat szeretnének nézni. Ez szintén, sajnos, köszönhető elsődlegesen a 
kormánypártnak, amely minden olyan reklám- és médiafelületet megpróbál elfoglalni, 
amit csak tud és így nagyon sok kormánypropagandát és uszító politikai tartalmú 
hirdetést láthatunk, ezekkel találkozhatunk a YouTube-on. Úgy gondolom, 
mindenkinek meg kellene védenie és mindenki számára fontosnak kellene lennie, hogy 
a gyermekeinket megvédjük az ilyen uszító jellegű politikai reklámoktól, főleg úgy, 
hogy még csak majd most indul be az igazi kampány. 

Éppen ezért a képviselőtársam törvényjavaslata egyértelműen ezt a helyzetet 
próbálja rendezni és azt az Alaptörvényben megfogalmazott általános szabályon túli 
gyakorlatban is kívánja alkalmazni az önök segítségével, hogy kézzel fogható 
szabályokat alkossunk, amelyeken keresztül megvalósulhat a hivatkozott értékek 
védelme. Jelen határozati javaslat ebből kiindulva az Alaptörvény szellemében és a 
gyermekek egészséges lelki és szellemi fejlődésének megóvása érdekében arra hívja fel 
a kormányt, már ha a Fidesznek annyira fontosak a családok, a gyermekek és az ő 
védelmük, hogy tegyen meg minden szükséges lépést, hogy az uszító reklámok 
betiltásra kerüljenek és ne jöjjenek szembe gyermekeinkkel folyamatosan a YouTube-
on, amikor, még egyszer hangsúlyozom, meséket, oktatófilmeket vagy bármilyen más 
gyermekeknek szóló tartalmat kívánnak megnézni. Ezért arra kérem a fideszes 
képviselőtársaimat, hogy támogassák ezt a javaslatot, hiszen a gyermekek és a családok 
védelme, úgy gondolom, nemcsak szavakban, hanem tettekben meg kellene hogy 
nyilvánuljon. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e valaki a bizottság tagjai közül hozzászólni. 
(Jelzésre.) Dunai Mónika, parancsoljon! 

 
DUNAI MÓNIKA (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Szilágyi György utolsó mondatával teljesen egyetértek. Nemcsak szavakban, 
hanem tettekben is védeni kell a gyermekeket. Ha erről vitatkozunk most a bizottsági 
ülésen, nem árt figyelmeztetni minden baloldali pártot, beleértve a Jobbikot, hogy az 
elmúlt időszakban folyamatosan szigorítjuk azokat a törvényeket, amelyek a 
gyermekek védelmét szolgálják. Nemrégiben a pedofil bűncselekményekkel 
kapcsolatban szigorítottunk. Önök ezt rendre nem szokták megszavazni. (Szilágyi 
György: Nem szavaztuk meg?) Van, amit megszavaznak, de a legtöbbjét nem szokták 
megszavazni. (Szilágyi György: Ezt nem szavaztuk meg?) Ezt igen (Szilágyi György: 
Köszönöm szépen.), de többit nem. A pártcsaládjuk meg egyébként nem szavazta meg, 
tehát a baloldali pártok, az önök elvtársai a baloldalon nem szavazták meg. De számos 
más olyan törvényt tudunk mondani, amikor az erőszakos bűncselekményekkel 
kapcsolatban önök nem tették a voksukat a gyermekek mellé. A költségvetést sem 
szokták megszavazni, amelyről tudjuk mindannyian, hogy a világon egyedülálló módon 
támogatja a gyermeket nevelő családokat, anyagilag is, nemcsak szóban és nemcsak a 
törvényekkel védjük a gyermekeket, hanem minden támogatást és segítséget anyagilag 
is igyekszünk megadni azért, hogy  minél több gyermek születhessen Magyarországon. 
Önök ennek jórészét, hangsúlyozom, nem szokták megszavazni, ezért most 
vitatkozhatunk akár arról is, hogy a tettek vagy a szavak fontosak, de egészen biztos, 
hogy ezeket mi mind maradéktalanul beterjesztjük és meg is szavazzuk, tehát 
százszázalékosan a gyermekek mellett állunk. 

Ami a jelen törvényt illeti, azzal kapcsolatban nagyon fontos megjegyezni 
néhány tényt. Az egyik az, hogy jelenleg a mai médiaszabályozás úgy van, hogy van egy 
olyan kategória, hogy szülői felügyelt fiók. Ha valaki ezt a szülői felügyelt fiókot 
beállítja otthon, és azt gondolom, nagyon fontos felhívni ma is, itt is a bizottság részéről 
a szülők figyelmét arra, hogy ilyen létezik, ezzel éljenek, akkor ezek a bizonyos 
gyermekeknek készült tartalmak eleve olyanok, hogy a törvény erejénél fogva nem 
lehetséges sok egyebet, de például politikai tartalmat sem reklámoznia a fiókoknak. Szó 
szerint, ha ideidézem, bármilyen típusú fizetett politikai hirdetések, beleértve a 
politikai jelöltekről vagy politikai pozíciókról, politikai pártokról, adománygyűjtő vagy 
politikai cselekvési bizottságokról vagy napirendjükről szóló információkat, tehát ez 
hirdetési korlátozás alá esik jelen pillanatban is.  

Egyetértünk azzal a fő céllal, hogy a gyermekeket a média területén is 
maximálisan meg kell védeni. Viszont a mai magyar médiaszabályozást egyébként 
nagyon erőteljesen fogja az európai uniós szabályozás, annak kell mindig mindenben 
megfeleltetni, emlékezzünk rá, amikor 2010-ben és utána is az Európai Unió sorra 
indította a kötelezettségszegési eljárásokat, mert úgy vélte, hogy nem mindenben felel 
meg a magyar törvényi szabályozás az EU-s médiairányelveknek, mi szigorúbbat 
akartunk mindig és most is szigorúbbat szeretnénk, mi elmentünk a falig jelen 
pillanatban, ameddig a gyermekek védelme érdekében a médiaszabályozást, a 
médiatörvényt és a kapcsolódó törvényeket tudtuk szigorítani. Ezért azt javaslom Rig 
Lajosnak és minden baloldali képviselőnek, hogy forduljon a főnökükhöz, Gyurcsány 
Ferenchez és az ő feleségéhez, az önök második számú főnökéhez, Dobrev Klárához, 
hogy kezdeményezze, hogy az Európai Unió szigorítson ezeken a szabályokon. Amint 
ezt megteszi, utána tudunk lépni és mi is a saját szabályozórendszerünket tovább 
szigorítani. Tehát a megoldás kulcsa ma ennek a célnak a további szigorításában az 
Európai Unió kezében van. 
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Erre kérem önöket, baloldali képviselőket, Rig Lajost is mint beterjesztőt, bár ő 
most nincs itt, hogy szóljon a főnökeinek, Gyurcsány Ferencnek és Gyurcsány Ferenc 
feleségének, hogy kezdeményezze az EU-ban ennek a törvényi szabályozásnak a 
további szigorítását. Ez kívánatos lenne. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólási szándék? (Jelzésre.) Szilágyi 

képviselő urat látom. Egy pillanat! Azt akarom megkérdezni, hogy van-e más 
jelentkező? (Senki sem jelentkezik.) Nincs. Akkor Szilágyi képviselő úr, parancsoljon! 

 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök 

Dunai Mónika felszólalásának, mert úgy szokott lenni, hogy amikor vitatkozunk és az 
egyik képviselő valami kifogásolhatót vagy sértőt mond a másikra, azt kikéri magának, 
mint ahogy én kikérem magamnak, hogy ön baloldalinak nevezze az egyetlen 
jobboldali, keresztényszociális alapokon nyugvó néppártot, a Jobbikot. De Dunai 
Mónika alátámasztotta a szavaimat, hiszen ő nem kérte ki azt magának, hogy a Fidesz 
gyűlöletkeltő és uszító propagandával látja el a YouTube-ot és a különböző 
médiatartalmakat. Tehát pont a fideszes uszító médiatartalmakkal szemben kellene 
fellépni.  

Még egy nagyon rövid megjegyzés: nagyon örülök képviselő asszony, hogy 
felhozta a pedofiltörvényt, amit mi megszavaztunk (Dunai Mónika: Azt az egyet!), ön 
azt mondta, hogy nem és felhozta, hogy mennyire fontos a gyermekek védelme. Én csak 
azt kértem volna öntől és szerettem volna látni, hogy a szavak és a tettek mezején 
mellém állt volna abban a harcban, amikor a XVII. kerületben a volt fideszes 
alpolgármester pedofil bűncselekményeivel kapcsolatban folyamatosan próbáltuk 
elérni, hogy ne évüljön el a bűncselekménye, önök pedig bújtatták. De ön nem a mellé 
a lány mellé állt, akiről ez az ember titokban szexuális felvételt, videotartalmakat 
készített, hanem próbált csendben maradni. Akkor is kellene védeni a gyermekeket, 
amikor a saját házuk táján kellene embereket eltávolítani és nem megtűrni, hogy a 
Fidesz tagjaiként továbbra is politikai tevékenységet folytassanak és akár 
Rákosmentén, ön Rákosmente képviselője, akár a Rákosmentiekért Alapítványban 
benne legyen, mert egy Makovecz-templom építésének az alapítványában a mai napig 
benne van. Képviselő asszony, a tettek ott kezdődnek, hogy amikor ilyet tapasztal és ez 
az ön körzetében volt, akkor tettekben is kiáll az áldozatok mellett. Én ezt megtettem 
és mi ezt a jövőben is meg fogjuk tenni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Dunai képviselő asszony, parancsoljon! 
 
DUNAI MÓNIKA (Fidesz): Köszönöm. Röviden az első téma: szeretném, ha 

majd egyszer bemutatná nekünk, hogy a részünkről hol, mikor, milyen uszító tartalom 
jelent meg (Szilágyi György: Ki kell menni az utcára!) a YouTube-on. Én ilyet nem 
láttam, nem ismerek, ilyen nincs, de ha ön látott ilyet, akkor kérem, hogy ezt akár szó 
szerint olvassa fel, ismertesse. Ilyennel nem találkoztunk. 

A másik pedig, hogy kinek a pártján állok én személy szerint, de maga a frakció 
és a párt is. Természetesen a jog pártján és az igazság pártján. Abban az esetben, 
amelyet ön említett, abban az esetben is a jog és az igazság pártján. Mindenkinek 
vállalni kell a felelősséget azokért a tettekért, amelyeket elkövetett, várjuk a bírósági 
ítéletet. Annyit még fontos hozzátenni, hogy nem Fidesz-tagunk a vádlott jelen 
pillanatban, mert most már vádemelési szakaszban van a történet. A bíróság teszi a 
dolgát, nem a mi dolgunk, politikusoknak és ez nagyon jól van, hogy nem mi, 
politikusok hirdetünk ítéletet, hanem a független magyar bíróság, és amikor 
megszületik az ítélet, azt fogjuk tudomásul venni. Nagyon reménykedem én is abban, 
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hogy az igazság fog győzedelmeskedni. Még egyszer hangsúlyozom: nem Fidesz-
tagunk, nem képviselőnk az illető. 

Még egy gondolat a Makovecz-templomról. Nem hagyom, hogy az épülő 
Makovecz-templomot, amely egyébként nagy büszkesége nemcsak nekünk, 
rákosmentieknek, hanem egész Budapestnek és az egész országnak, mondhatnám, még 
a világnak is, én nem hagyom, hogy ezt a templomot bármilyen összefüggésben, 
bárhogy, bármilyen üggyel bemocskolják. Szeretném világosan és tényszerűen 
elmondani, hogy nem a templomépítő egyesület alapítványa építi a templomot, hanem 
a református egyház. A rákoscsabai református gyülekezet az, aki az építést, a tervezést, 
a kivitelezés minden csínját-bínját felügyeli. Ehhez pedig semmi köze nincs a volt 
alpolgármesternek. (Szilágyi György: De az alapítványhoz van, ugye? – Az elnök 
megkocogtatja a poharát.) Az alapítványnak meg jogilag nincs köze… (Szilágyi 
György: Köszönöm szépen, jól értem. - Elnök: Képviselő úr!), az pedig egy civil 
szervezet és én abban nem vagyok benne.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szeretnék mindenkit nyomatékosan kérni, hogy ha 

mondandója van, kérjen szót, ne pedig külön párbeszédet folytassunk. Parancsoljon, 
Szilágyi képviselő úr! 

 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen. Tehát jól értettem, hogy meg 

kívánja védeni a Makovecz-templomot teljes mértékben. Akkor képviselő asszony 
semmi mást nem kell csinálnia, mivel ebben az alapítványban benne van egy volt 
fideszes alpolgármester, aki pedofil bűncselekményekkel jelen pillanatban eljárás alatt 
van, minthogy képviselő asszony érje el, hogy ebben az alapítványban ez az ember ne 
legyen benne. Ilyen roppant egyszerű és máris megvédi ennek a templomnak a 
becsületét. 

 
ELNÖK: Köszönöm. (Dunai Mónika jelentkezik.) Azt szeretném kérni, hogy a 

választókerületre tartozó ügyeket, amelyek nem Rig Lajos előterjesztésének részét 
képezik, ne a bizottsági ülés keretei között vitassák meg, legyenek kedvesek, hanem 
maradjunk a tárgynál. Ez vonatkozik mindenkire. Ezért most, ha erre akar reagálni a 
képviselő asszony, akkor nem adok szót, ha az előterjesztéshez, akkor igen. Melyikhez? 
(Dunai Mónika: Ez utóbbihoz.) Parancsoljon! 

 
DUNAI MÓNIKA (Fidesz): A gyermekek védelme mindenek feletti, ezt kell hogy 

mondjam a Rig Lajos-féle előterjesztés kapcsán. Kérjük az ellenzéket, a baloldali 
ellenzéket, hogy minden esetben, ne csak egyszer-egyszer, kivételes esetben 
támogassák a javaslatainkat és még egyszer kérem az előterjesztőt, Rig Lajost, hogy 
forduljon Gyurcsány Ferenchez és Dobrev Klárához, hogy érjék el, hogy az Európai 
Unió a gyermekek védelmében ne csak a szivárványos propagandának feleljen meg és 
ne csak a pedofilokat bujtogassa, hanem végre tegyen valamit azért, amiért mi is, a 
gyermekekért. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! A vita végezetével engedtessék 

meg, hogy mint képviselő én is mondjak két mondatot. 
Egyrészt azt, hogy milyen jogi lehetőségek vannak bárminek a felülvizsgálatára, 

nyilvánvalóan az ezzel kapcsolatos akár európai uniós, akár hazai jogszabályok 
világosan leírják. Ebből a szempontból tehát erre utalt a képviselő asszony. 

A másik, hogy egy képviselői előterjesztésben az olyan természetű széles körű 
általánosítás, mint „uszító politikai tartalmak”, eléggé nehezen definiálható. Tehát a 
jog oldaláról nézve ezt nehéz konkretizálni. Innentől kezdődően viszont óriási terepe 
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nyílik a furcsa spekulációknak. Mondok egy egyszerű példát a nélkül, hogy most ezzel 
bárkit is hergelni kellene, de ha valaki azt mondja, hogy a család az apa, anya, gyerek, 
másvalaki meg azt mondja, hogy ez nem így van, akkor nagyon könnyen beleesünk 
abba a kérdéskörbe, hogy ez most uszító vagy nem uszító. Láttunk olyan országokat, 
ahol ezt uszító homofób tartalomnak nevezik, látunk olyan országokat, ahol nem. 
Ebből következően, ha nem akarjuk magunknak ebben az országban kellemetlenségek 
és viták sokaságát, akkor érdemes először a fogalmakat definiálni nagyon világosan és 
innentől kezdődően ez jogilag is egy értelmezhető tartalommá válik. Nem véletlen, 
hogy a jog a maga nevében konkretizál mindent, és ami nincs a jogban, azt vagy újra 
kell alkotni, vagy ki kell egészíteni és így tovább. Szeretném azt javasolni a 
későbbiekben, hogy az ilyen előterjesztések több konkrétumot tartalmazzanak, mert 
így vagy azt mondjuk, hogy komolytalan, vagy azt mondjuk, hogy egész egyszerűen 
politikai célzata van a nélkül, hogy értenénk, pontosan mi a szándék, függetlenül attól, 
hogy milyen hangzatos indoklásokat teszünk hozzá. (Dr. Hoppál Péter megérkezik.) 

Úgyhogy döntően ezek alapján, részben jogi, részben pedig a joggal kapcsolatos 
kérdőjelek apropóján nem fogjuk támogatni Rig Lajos előterjesztését.  

Határozathozatal 

Tisztelt Bizottság! Szavazás következik. Ki az, aki támogatja Rig Lajos 
tárgysorozatba vételről szóló javaslatát? (Szavazás.) Két igen szavazat. Ki az, aki nem 
támogatja? (Szavazás.) Nyolc nem szavazat, tehát a bizottság nem támogatta. 
Köszönöm szépen. 

Az ülés berekesztése 

Tisztelt Képviselőtársaim! Ezzel a napirendi pontjaink és az ülés végére is 
értünk. Köszönöm a részvételt. További szép napot kívánok! 

 
 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 47 perc) 

  Dr. Pósán László  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: dr. Lestár Éva 


