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Írásbeli kérdés

Kövér Lászlónak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

A Házszabály 91 . § (1) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánok benyújtani a nemzet i
erőforrás miniszterhez, mint a tárgyban illetékes minisztérium vezetőjéhez

„Tájékoztatja-e a Minisztérium a felsőoktatási intézményeket arról, hogy politikai
szervezetek helyiségeiket igénybe vehetik?”

címmel.

A kérdésre írásbeli választ kérek.

Tisztelt Miniszter Úr!

A nemzeti felsőoktatásról szóló törvény a 2. § (4) bekezdésében rögzíti, hogy „ A
felsőoktatási intézmény párt vagy párthoz kötődő szervezet részére helyiségeit m űködési
célra nem engedheti át. " . A korábbi gyakorlattól eltérően ezután lehetőség nyílik arra,
hogy párt rendezvényre helyet béreljen felsőoktatási intézményben, mivel egy ilyen
esemény nem tartozik az alábbi kategóriába. Az Oktatási, tudományos bizottság
december 5-én tartott ülésén ezt meg is erősítette Dux László – akkor még - helyette s
államtitkár, aki a bizottság elnökének kérdésére, miszerint »Önök szerint ezek után egy
egyetemi aulát kibérelhet a Fidesz? Vagy az LMP? Vagy a Jobbik?" azt mondta :
„Konkrét rendezvényre piaci alapon kibérelheti, de működésre, hogy tartósan ott
működjön, nem. ”

Tisztelt Miniszter Úr! Az irányú aggodalmamnak szeretnék hangot adni, hogy ezze l
nem biztos, hogy minden intézmény tisztában van, hiszen eddig, mint említettem nem
ez volt a gyakorlat. Ez arra enged következtetni, hogy a kialakult helyzet kaotikussá
válhat, ha a pártok vagy pártokhoz kötődő szervezetek elkezdenek élni ezen jogukkal ,
ugyanis egyes intézmények meggátolhatják ezt, holott a szabályozás alapján engedniük
kellene .



Tisztelt Miniszter Úr! Úgy érzem mindezekre tekintettel szükség lenne arra, hogy a
Minisztérium valamilyen formában tájékoztassa az intézményeket . Szükségesnek
tartom, hogy a szaktárca felvilágosítást adjon az illetékesek számára .

Erre tekintettel kérdezem, hogy ilyen jellegű lépés történt-e már? Ha viszont még
nem, akkor a Minisztérium mikor és milyen formában tervezi, hogy tájékoztassa a
felsőoktatási intézményeket arról, hogy politikai szervezetek helyiségeiket igénybe
vehetik rendezvényre piaci alapon?

Várom megtisztelő válaszát !

Budapest, 2012 . április 2 .

Tisztelettel :

Farkas Gergely
Jobbik
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