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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 10 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

BÁNKI ERIK (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Sok szeretettel 
köszöntöm a Sport- és turizmusbizottság tagjait, a megjelent tisztelt érdeklődőket! Bizottsági 
ülésünket megkezdjük.  

Képviselőtársaim írásban előre megkapták a mai ülés napirendjét. Kérdezem, hogy 
ezzel kapcsolatban van-e észrevételük. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérem, hogy aki 
ezzel a tartalommal elfogadja a mai ülés napirendjét, az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
Ellenvélemény? (Nincs jelzés.) Tartózkodás? (Nincs jelzés.)  

A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy bizottságunk határozatképes, így munkánkat 
megkezdjük.  

A bizottság 2012. I. félévi munkatervének megvitatása és elfogadása 

Elsőként a bizottság első féléves munkatervének megvitatására és elfogadására 
kerülne sor. Képviselőtársaim megkapták előre a javaslatot a tavaszi ülésszakra vonatkozóan. 
Kollégáimmal számba vettük azt, hogy mely törvények, illetve határozati javaslatok kerülnek 
a parlament elé, amelyek a bizottság hatáskörébe tartoznak, illetve képviselőtársaimtól kértem 
javaslatokat egyéb napirendi pontokra, amelyeket beépítettem a mostani javaslatba.  

Kérdezem, hogy ehhez van-e kiegészítésük. (Jelzésre:) Vadai Ágnes képviselő 
asszony, öné a szó. 

 
DR. VADAI ÁGNES (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Amikor ennek 

határideje volt, akkor még nem volt így ötletem, azóta jelent meg egy új dolog a 
közvéleményben. Az első és legfontosabb, hogy a UNICEF készített egy jelentést a 
gyermeksportolók helyzetéről a világban, hogy milyen esetleges atrocitás éri ezeket a 
gyerekeket. Biztosan olvasták képviselőtársaim is az interneten. Azt gondolom, hogy a 
jelentés kapcsán akár érdemes lenne a magyarországi helyzettel is foglalkozni vagy legalábbis 
magyarországi tájékoztatást bekérni, hogy Magyarországon fordulnak-e elő olyan extrém 
esetek, mint amilyen akár Norvégiában fordult elő. Ez lenne az egyik javaslatom, hogy 
esetleg ezzel foglalkozhatna a bizottság. 

A második javaslatom lehet, hogy inkább a második félévre vonatkozik, de azért 
érdemes abban gondolkodni, hogy 2014 az olimpia éve, és körülbelül féltávnál vagyunk, tehát 
esetleg lehetne egy tájékoztatót kérni az olimpiai felkészülés helyzetéről – de gondolom, hogy 
ez akár a második félévre is egy lehetséges elképzelés –, hogy hogyan áll a magyar csapat 
olimpiai felkészülése. Azt gondolom, hogy ezzel összefüggésben a magyarországi 
doppinghelyzettel kapcsolatosan is kellene valamiféle tájékoztatót, információt kérni. Még 
egyszer mondom, hogy ez utóbbi két javaslat akár a második félévre is vonatkozhat, de azt 
gondolnám, hogy az első biztosan beleférne valahova az időnkbe. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Azt az UNICEF-es jelentést megvizsgálva egyeztetek a 

Sportért Felelős Államtitkársággal, és kérem őket, hogy gyűjtsük be a magyarországi 
vonatkozású adatokat, információkat. Ha ezt elfogadja képviselő asszony, akkor majd menet 
közben jelentkezem ezzel, mert most nem tudom, hogy hova tegyük be. 

Az olimpiai felkészüléssel kapcsolatban tavaly év végén – pontosan nem emlékszem, 
talán november végén vagy december elején – volt egy bizottsági ülés, ahol a Magyar 
Olimpiai Bizottság elnöke és vezetése beszámolt arról, hogy hogyan áll a csapat felkészülése. 
Miután az olimpia július végén kezdődik, nem hiszem, hogy ebben sok változás történt azóta, 
legfeljebb egy tájékoztatást kérünk arról, amikor a végleges csapat kialakul. Még folyamatban 
vannak a kvalifikációs tornák, azt gondolom, hogy nagyjából március végére zárul le az 
utolsó kvalifikációs lehetőség. (Közbeszólás a hátsó sorokból: Június.) Júniusban is van még? 
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Rendben. (Dr. Vadai Ágnes: Második félév.) Amikor lezártuk, akkor inkább azt mondom, 
hogy tartsunk egy értékelést, hiszen az olimpiai eredmények tekintetében akkor úgyis 
érdemes lesz majd visszatérni erre a második félévben. Folyamatosan mennek még itt a 
tornák, és reméljük, hogy folyamatosan bővül majd a magyar csapat. 

A doppinghelyzetről tudunk tájékozódni, amit viszont be tudunk tenni még előtte. Ha 
elfogadja képviselő asszony, akkor szintén egyeztetek az államtitkársággal, és valamikor 
visszatérünk ezzel a bizottság elé.  

Van-e további javaslat, észrevétel? (Jelzésre:) Szilágyi György alelnök úr, öné a szó. 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen. Két észrevételem lenne. Az egyik 

az április 25-ei üléshez: „Beszámoló a tao-kedvezményrendszer működésének 
tapasztalatairól, előterjesztő a Sportért Felelős Államtitkárság”. Azt szeretném kérni ezzel 
kapcsolatban, hogy azt vizsgáljuk meg, hogy vajon teljesen átfogó tapasztalatokról tud-e itt az 
államtitkárság nyilatkozni. Amennyiben nem tud átfogó képet adni az államtitkárság –
 gondolok itt arra, hogy milyen cégek adtak kedvezményeket, ki volt esetleg a legnagyobb 
cég, aki kedvezményt adott, hogyan lettek felhasználva ezek a dolgok –, akkor esetleg 
vonjunk be más minisztériumot is erre a meghallgatásra, hogy valóban egy teljes képet kapjuk 
arról, hogy mennyi pénz folyt be, körülbelül milyen cégekről volt szó, mi volt az átlag, amit 
egy cég adott és hasonlók, tehát az lenne egy átfogó kép. Ez lenne az egyik javaslatom. 

A másik javaslatom pedig az, hogy mint mindannyian tudjuk, és már többször 
felvetettem itt a bizottsági ülésen is, hazánkban lesz az Eurogames nevezetű, olimpiának 
nevezett rendezvény. Már csak azért is, mert tudom, hogy azok a versenyszámok, amelyek 
ezen a rendezvényen vannak, nem igazán nevezhetők sportszámoknak, de mégiscsak 
sportként és olimpiaként aposztrofálják ezt az eseményt, szeretném kérni a bizottságot, hogy 
vizsgáljuk meg azt, hogy ez milyen sportlétesítményekben lesz, valóban piaci alapon 
működően adták-e ki ezeket a dolgokat, és mivel Tarlós István főpolgármester úr sem 
támogatja ezt a rendezvényt, esetleg a bizottság is állást foglalna ezzel kapcsolatban, hogy 
javasolja vagy nem javasolja a kormánynak egy ilyen rendezvény megtartását. Javasolom 
tehát, hogy valamikor vegyük napirendre az Eurogames nevezetű rendezvényt. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Tudom, hogy ezzel kapcsolatban Kovács Ferenc 

képviselő úrnak is van javaslata, mert ezt már a bizottsági ülés előtt jelezte nekem. 
 
KOVÁCS FERENC (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! 

Valóban már az ülés előtt jeleztem, hogy erről beszélni kellene a sportbizottságban, ugyanis 
én úgy gondolom, hogy a legszemélyesebb személyes magánügyek köre bárkinek a szexuális 
élete. Mindenkit tisztelek úgy, ahogy van, de engem hagyjanak békén. Nekem megvan az 
értékrendem, háromgyerekes családapa vagyok, és ezért felháborítónak tartom, hogy a buzik 
itt grasszáljanak Budapesten. Pont. (Derültség. – Közbeszólásra:) Jó, akkor a leszbikusok is; 
együtt mennek, kész, teljesen mindegy. Bocsánat, ez így van; ez nem kötekedés, ez az 
igazság. Tisztelem, személyes magánügynek tartom ezt, de mi az, hogy parádéznak, mi az, 
hogy mutogatják magukat, és milyen sportértéke van annak, ha ők elvonatkoztatják általában 
a sporttól önmagukat?  

Könyörgöm, engem nem érdekel, hogy melyik csapatban játszik egy leszbikus, egy 
homokos vagy meleg. Kit érdekel? A sport mint teljesítmény az érték, az ember az érték, a 
szexualitás pedig a legbelsőbb magánügy, ezt még egyszer szeretném leszögezni. Tisztelem 
azt, aki úgy gondolja, hogy neki ez a jó, semmi közünk hozzá, de hogy ez magamutogatás 
tárgyát képezze és példát mutasson, ez felháborít. Mint családapa mondom ezt. Ne 
haragudjanak, ez azért mindennek a teteje! Ugyanúgy furcsának találom a különböző 
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parádékat. Vannak karneválok is, kit érdekel ott, hogy ki micsoda, vonuljanak fel, érezzék jól 
magukat, de nem önmagukért, azért, hogy önmaguknak reklámot csináljanak, illetve az ő –
 szerintem elhajlott – nemiségüknek csináljanak reklámot. Ennek szerintem Magyarországon, 
az új alaptörvényünkben megfogalmazott, családot és kereszténységet értékrendként beállító 
országban ilyennek nincs helye. Csinálják ott, ahol akarják, kit érdekel, és sportoljanak, 
legyenek egészségesek, és vetélkedjenek egészséges emberekkel azonos feltételrendszerrel, és 
ne közösítsék ki ebből a versenyből se az egészséges embereket. Ez ugyanolyan 
diszkrimináció, mintha bármilyen identitással vagy bármilyen vallással kapcsolatban 
kizárnánk valakit a versenysportokból vagy bármilyen társadalmi vagy politikai életből. 
Nekünk ehhez semmi közünk nem lehet, és valóban én is azt indítványoztam volna, hogy a 
bizottságunknak legyen egy állásfoglalása e tekintetben, mert én úgy gondolom, hogy emellett 
nem mehetünk el szó nélkül, mindamellett, hogy engem nem érdekel, hogy ki mit csinál a 
hálószobájában, és a magánügyének tartom. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Rögtön megadom a szót Vadai Ágnes képviselő asszonynak, csak előtte 

szeretném jelezni, mielőtt még túlzott vita indulna ezen a téren, hogy ez nem minősül 
olimpiának, tehát értelemszerűen nem használhatják az olimpia megnevezést, mert az IOC, a 
Nemzetközi Olimpiai Bizottság erre nem adott jogosultságot, tehát ez már önmagában is 
zavaró és megtévesztő, hogy ezt bárki melegek olimpiájának nevezi. Ennek kapcsán kérném 
is képviselőtársaimat, hogy önök, szakpolitikusok tartózkodjanak is ettől a megnevezéstől, 
mert ez valótlan. 

A másik az, hogy az állam semmiféle támogatást nem ad ehhez a rendezvényhez, sőt 
mi több, állami intézményeket sem vesznek igénybe, hanem magántulajdonban lévő 
sportlétesítményekben szervezik meg ezt a rendezvényt. Ilyen módon az állam semmilyen 
kapcsolódási ponttal nem rendelkezik ehhez, és nem tekinti ezt egyébként egy hivatalos 
sportversenynek, tehát az Eurogames-szel kapcsolatban – vagy most már azt hiszem, talán 
más néven szervezik meg – semmiképpen nincs nekünk állami szinten semmilyen hivatalos 
egyeztetésünk. Ezt szerettem volna képviselőtársaimnak jelezni, mielőtt itt tovább fajulna a 
vita e tekintetben. 

Ezek után kérdezem, hogy van-e még a napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, 
észrevétel. (Jelzésre:) Vadai Ágnes képviselő asszonynak adom meg a szót. 

 
DR. VADAI ÁGNES (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 

Képviselőtársaim! Borzasztóan tiszteletben tartom mindenkinek az értékrendjét, 
természetesen azt is, hogy az önök által elfogadott alaptörvény szerint kívánják élni az 
életüket, de szeretném mondani, hogy nem mindenki gondolkodik úgy, ahogy önök, nem 
mindenki gondolja úgy, hogy Magyarországnak keresztény, konzervatív értékrendű országnak 
kell lenni. Azt szeretném kérni, hogy bárhogyan is viszonyulnak érzelmileg konkrétan ehhez a 
csoporthoz, akkor is azt gondolom, hogy ebben a bizottságban is meg kell válogatni, hogy ki 
hogyan beszél másokról, más embertársainkról. A sportbizottság igen sokat foglalkozott 
például a futballstadionokban való viselkedéssel, az önök kormánya volt az, amely 
előterjesztett ezzel kapcsolatosan nagyon világos szankciókat, nagyon világos – mondjuk 
úgy – viselkedési normákat. Szerintem ennek meg kell nyilvánulnia a szóbeli 
hozzászólásokban is. Én értem a felháborodást, tiszteletben tartom az ön értékrendjét, de azt 
szeretném kérni, hogy ön is tartsa tiszteletben másoknak az értékrendjét (Kovács Ferenc: Ezt 
hangsúlyoztam.), és kérem, képviselő úr, hogy válogassa meg a szavait. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Szeretném képviselőtársaimat arra kérni, hogy zárjuk le ezt a vitakérdést, 

hogy ki hogyan viszonyul a Eurogames szervezésében létrejövő játékhoz. 
Zakó László képviselő úr kért szót. 
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ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Vettem egy nagy levegőt, és akkor 

most nem reagálok az iménti felszólalásra, talán csak annyit, hogy a demokrácia egyik 
jellemzője, hogy a többség akarata érvényesül a kisebbség fölött, és jelen esetben én a 
többségi társadalom tagjának érzem magam. Szeretném megkérdezni, hogy most a napirenden 
vitatkozunk vagy már az első napirendi pont keretében az éves tervről. 

 
ELNÖK: Már a tervről. 
 
ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Akkor annyit szeretnék mondani, tisztelt elnök úr, hogy 

ahogy láttam, kiadták közigazgatási egyeztetésre az 55 oldalas turizmustörvény-tervezetet, és 
minden sarkában ott van, hogy nem nyilvános, nem tekinthető a kormány álláspontjának, 
bizalmas és a többi. Úgy gondolom, hogy kiemelt bizottság, szakbizottság vagyunk ebben a 
témában, ezért a kiküldött tervhez képest javaslok – akár jövő hétre és zárt ülés keretén 
belül – egy egyeztetést, mert ha a tavalyi gyakorlat folytatódik, és majd egyszer szombat 
pirkadatkor fel lesz téve az internetre ez a számunkra nagyon fontos törvény, hétfőn itt 
bizottsági ülésen gyorsan véleményezni kell, és hétfőn éjszaka esetleg már tárgyalunk róla, az 
méltatlan lenne a bizottságunkhoz, a törvény súlyához. Szeretném, ha zárt ülés keretében mi 
magunk ezt a koncepciót legalább vázlatosan véleményezhetnénk, és nem élesben és hivatalos 
csatornákon szembesülnénk először az anyaggal. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Vettem a jelzést, képviselő úr. Felveszem a kapcsolatot a Közigazgatási és 

Igazságügyi Minisztériummal. Miután a közigazgatási egyeztetés folyamatát ők irányítják, azt 
javaslom, hogy akkor tárgyaljunk majd a törvényjavaslatról, mert addig nincs értelme. 
Nyilván ezért is van fenn, hogy nem tükrözi a kormány álláspontját, mert a Nemzetgazdasági 
Minisztérium előkészítésében készült a javaslat.  

Tudom, hogy a kormányon belül vannak még komoly viták. Szerintem várjuk meg azt, 
amíg lesz egy egységes álláspont, mielőtt benyújtásra kerül a parlamentbe, és esetleg már az 
általános vitára való alkalmasságról szó van. Amint látom, hogy kiforrja magát a végleges 
szövegtervezet, akkor összehívnék egy ilyen munkabizottsági ülést, ahova eljöhetnének azok 
a képviselők, akiket ez érdekel, és megkérem az illetékes államtitkárt, Szatmáry Kristófot, aki 
kezeli ezt a törvényjavaslatot, hogy jöjjön el, és adjon tájékoztatást a képviselőknek. Lehet, 
hogy ez még nem jövő héten lesz, csak azért mondom, hogy fölöslegesen ne fussunk. Amikor 
látom, hogy már kezd kialakulni a végső álláspont, akkor természetesen erre az igényre 
összehívunk egy ilyen megbeszélést. 

Szilágyi György alelnök úr kért szót. 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen. Javaslatom lesz, de még mindig 

ahhoz a témához, amiről beszéltünk. Felvezetésképpen szeretném megemlíteni, hogy Kovács 
Ferenc képviselő úr minden egyes szavával mélységesen egyetértek, ezt csak szerettem volna 
elmondani.  

A másik Vadai Ágnes felszólalására vonatkozik. Sajnos, kedves képviselő asszony, 
ezért tart itt ez az ország, mert önök eddig nem a keresztény alapokon képzelték el ennek az 
országnak a működését. Ez meg is látszik azokon az erkölcsi normákon, amelyek ebben az 
országban uralkodnak, és ez nagymértékben önöknek köszönhető.  

A javaslatom a következő lenne. Kapcsolódik a sporthoz, hiszen sportrendezvényként 
fog megjelenni hazánkban ez a rendezvény, és mivel valóban sokat foglalkoztunk az elmúlt 
időszakban a stadionok biztonságával és rendjével, sőt ebben a törvényben, amit 
megszavazott a parlament, szerepel az is, hogy a kiemelt kockázatú sportrendezvényeken 
rendőri biztosítást kötelesek rendelni, és rendőri biztosítást kötelesek igénybe venni, ezért azt 
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szeretném javasolni, hogy hallgassuk meg ez ügyben a belügyminiszter urat. Kérdezzük meg 
tőle, hogy mivel sportrendezvényként van megjelölve, és minden valószínűség szerint egy 
eléggé kiemelt kockázatú rendezvény lesz az országban, mi lenne, ha ezt a rendezvényt a 
rendőrség kiemelt kockázatú rendezvénnyé minősítené – ezért hallgassuk meg Pintér 
Sándort –, és fizessék ki a rendőri biztosítást ezen a sportrendezvényen is. Ha egy 
Ferencvárosnak vagy egy Újpestnek ki kell fizetnie a mérkőzései után a rendőri biztosítást, 
akkor úgy érzem, szerintem elvárható, hogy az Eurogames nevezetű rendezvény után is 
fizessék ki azt a minden bizonnyal óriási pénzt felemésztő rendőri biztosítást, és ezt ne az 
adófizetők és ne Magyarország fizesse, hanem a rendezvény szervezői fizessék. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Örülök neki, hogy a Eurogames kérdése jobban leköti 

képviselőtársaimat, mint az összes többi napirendi pont. Ennél azért fontosabb dolgokat 
szeretnénk majd tárgyalni a tavaszi ülésszak során, úgyhogy remélem, hogy ezen át tudunk 
könnyen lendülni. Ha alelnök úr egy ilyen típusú tájékoztatást kér, akkor természetesen a 
belügyminiszter úrtól levélben fogok kérni egy ilyet. Amennyiben az kielégítő, akkor nem 
tartom feltétlenül fontosnak, hogy erről bizottsági ülésen tárgyaljunk, alelnök úrnak meg 
fogom ezt küldeni, és ha ezzel kapcsolatosan további kérdései vannak, akkor majd nyilván 
értelemszerűen tudunk továbblépni. (Szilágyi György: Köszönöm szépen.) Köszönöm én is. 

Bús Balázs képviselő úr kért szót. Öné a szó. 
 
BÚS BALÁZS (KDNP): Tavaly a bizottság foglalkozott a dunai kajak-kenu sport és 

motorsport kérdésével. Azt szeretném, ha március közepéig kaphatnánk valami tájékoztatást 
azzal kapcsolatban, hogy mire jutottak, és hogy hogyan lehet biztosítani a kajak-kenusoknak a 
biztonságos sportolását. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a felvetést, képviselő úr, ezt is rögzítettük. További 

észrevétel, kérdés? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor kérdezem, hogy azokkal a 
kiegészítésekkel, amelyekről most szó volt, elfogadja-e az üléstervet a tisztelt bizottság. 
Maradjunk annyiban, hogy nem változtatnék most a napirendeken, fogadjuk el így, és a 
pluszfelvetéseket, amelyek a doppinghelyzetről, az UNICEF-ről, a Eurogamesről – a kiemelt 
kockázat biztosításával együtt, amit alelnök úr kért –, illetve a dunai kajak-kenu 
szabadidősport működési feltételeiről érkeztek, menet közben beilleszteném a napirendekhez 
úgy és olyan időzítésben, amikor erről olyan anyagot kapunk, amit tárgyalni tudunk.  

Ha ezzel így egyetért a bizottság, akkor kérdezem, hogy ki az, aki ebben a formában 
támogatja az ülés munkatervét. (Szavazás.) Ellenvélemény? (Nincs jelzés.) Tartózkodás? 
(Nincs jelzés.) A bizottság egyhangú döntéssel elfogadta a tavaszi ülésszakra szóló 
munkarendjét. 

A MOB-felügyelőbizottság egy tagjának kinevezése a sportról szóló 2004. évi I. törvény 
44. ’ (1) bekezdése alapján 

Áttérünk a 2. napirendi pontra. A sporttörvény módosításával bizottságunk lehetőséget 
kapott arra, hogy az új, most már egyetlen köztestület, amely a sport irányítását végzi, a 
Magyar Olimpiai Bizottság felügyelőbizottságába delegáljunk tagot. Ennek a 
lehetőségünknek kellene érvényt szereznünk, hiszen február 26-án lesz a Magyar Olimpiai 
Bizottság közgyűlése, ahol már a bizottság által delegált személy felügyelőbizottságba történő 
javaslata történik meg. 

Kérdezem, hogy van-e javaslat ezzel kapcsolatban. (Jelzésre:) Törő Gábor képviselő 
úr! 
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TÖRŐ GÁBOR (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Szeretném javasolni, a bizottság 
támogatását kérni Bánki Erik elnök úr személyére. Mind a sportolói, mind a sportvezetői, 
mind a bizottsági elnöki múltja – úgy ellenzékben, mint kormányon – szerintem alkalmassá 
teszi arra, hogy ebbe a szervezetbe delegáljuk. Kérem ehhez a bizottság támogatását! 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a bizalmat, képviselő úr. Miután a MOB működésével 

valóban a teljes sportvertikum finanszírozását, működtetését fogja végezni a következő 
időszakban, ezért én magam is azt gondolom, hogy fontos, hogy ott legyünk, a 
felügyelőbizottságban legyen egy olyan ember, aki ezt szemmel tartja, és nyilván azokat az 
igényeket is, amelyek itt sportpolitikai vonalon megfogalmazódnak, valamilyen módon 
közvetíteni tudja, úgyhogy én ezt a megbízatást örömmel vállalom, amennyiben a bizottság 
többsége ezt úgy gondolja. 

Van-e egyéb javaslat? (Jelzésre:) Alelnök úr, öné a szó. 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Csak annyit szerettem volna hozzászólni, hogy 

maximálisan értem és semmi kifogásom nincs az elnök úr személye ellen, aki a sporttal 
kapcsolatosan valóban nagy tapasztalatokra tett szert az elmúlt időszakban, de szerintem azt is 
figyelembe kellene venniük a kormánypárti képviselőknek – azért mondom a kormánypárti 
képviselőknek, mert mi nem is kívánunk mást javasolni –, hogy elnök úr egyszer már az 
MLSZ elnökségében is részt vesz. Egy felügyelőbizottság esetében szerintem a sportbizottság 
részéről sokkal célszerűbb lenne ellenzéki politikust kinevezni ebbe a felügyelőbizottságba, 
főleg úgy, hogy mint tudjuk, a MOB elnöke szintén kormánypárti képviselő. Egy 
centralizáció folyik folyamatosan a sport területén, tehát pont egy felügyelőbizottságnál 
szerintem sokkal elegánsabb lett volna a kormánypárti képviselőknek egy ellenzéki politikust 
javasolni, hiszen benne van a bizottság nevében is, hogy „felügyelő” bizottság, tehát 
gondolom, egy ellenzéki politikus mindenféleképpen sokkal jobban felügyelte volna, sokkal 
inkább odafigyelt volna a különböző problémákra, mint mondjuk kormánypártiak egymás 
között. Én csak ezt szerettem volna javasolni, de ha a kormánypárti képviselőknek nincs 
esetleg ellenzéki javaslatuk, akkor természetesen szavazzunk róla.  

 
ELNÖK: Ezek után van-e egyéb javaslat? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor 

megkérem alelnök urat, hogy vezényelje le a szavazást. Köszönöm szépen. 
 

(Az elnöklést Szilágyi György, a bizottság alelnöke veszi át.) 

Szavazás 

ELNÖK: Megkérdezem a bizottságot, hogy ki az, aki elfogadja Bánki Erik jelölését a 
felügyelőbizottsági posztra a Magyar Olimpiai Bizottságnál. Kérem, hogy szavazzunk! 
(Szavazás.) Ki az, aki nemmel szavaz? (Nincs jelzés.) Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 
Négy. Bánki Eriket jelöltük a felügyelőbizottságba. 

 
(Az elnöklést Bánki Erik, a bizottság alelnöke veszi vissza.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a segítséget, alelnök úr, és köszönöm szépen a bizottság 

tagjainak a támogatást és a bizalmat. Nyilvánvalóan ahogy eddig is, ezután is szeretném a 
bizottság álláspontját minden fórumon képviselni, tekintet nélkül arra, hogy ellenzéki vagy 
kormánypárti képviselőtársaim oldaláról érkeznek javaslatok. A 2. napirendi pontot lezárom. 
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A lőfegyverekről és a lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/5358. szám) 

ELNÖK: Továbblépnénk a 3. napirendi pontra, amelynek keretében a lőfegyverekről 
és a lőszerekről szóló törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitára való 
alkalmasságáról határozunk. 

Köszöntöm a Belügyminisztérium képviselőit! Kérném szépen, hogy 
bemutatkozásukkal szíveskedjenek segíteni a jegyzőkönyvvezető munkáját, és egyben arra 
kérem önöket, hogy adjanak egy rövid összefoglalót a törvényjavaslatról! 

Dr. Magyariné dr. Nagy Edit helyettes államtitkár asszonynak adom meg a szót. 

Dr. Magyariné dr. Nagy Edit (BM) szóbeli kiegészítése 

DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 
Köszönöm.  

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Az én nevemet már bemondta elnök úr a 
jegyzőkönyvbe. Bemutatnám kollégámat, dr. Zalka Balázs urat, aki a kodifikációs munkában 
vesz részt. 

 
ELNÖK: Elnézést, államtitkár asszony, azért kérem csak ezt, mert sokszor előfordul, 

hogy az előzetes tájékoztatással szemben mást küldenek, és nem szeretném, ha a 
jegyzőkönyvben rosszul szerepelne valakinek a neve. Köszönöm szépen. 

Öné a szó. 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Természetesen. Köszönöm. 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Az önök előtt lévő törvényjavaslat oka és célja, 

hogy átvezetésre kerüljenek azok a módosítások, amelyek az elmúlt években a törvény 
alkalmazása során a gyakorlati tapasztalatok következtében váltak szükségessé. Ezek közül 
négy olyan módosítási javaslatot emelnék ki, amely megítélésünk szerint a módosítási javaslat 
gerincét alkotja. (Bánki Erik elhagyja az üléstermet.) A javaslat elsősorban a vadászati és a 
sportlövészeti célú lőfegyvertartás szabályait módosítja oly módon, amelynek során a 
bürokratikus elemek, a bürokrácia, a hivatali utánjárás csökkentése és könnyítése lenne a cél 
mindazok számára, akik vadászati vagy sportcélú lőfegyvertartási engedéllyel rendelkeznek.  

Kiemelném, hogy megszűnne az úgynevezett megszerzési engedély intézménye, 
amelynek az a lényege, hogy természetesen első alkalommal ugyanazt az eljárást kellene 
követni, ami jelenleg is hatályban van, ámde amikor már a második vagy harmadik lőfegyver 
megszerzéséről lenne szó, akkor nem kellene újra az egész procedúrát végrehajtani, hanem a 
már megszerzett tartási engedély kapcsán egy kiegészítés kerülne csak bele, és a meglévő 
engedélybe kerülne bejegyzésre a következő fegyver tartásának engedélyezése. A 
megszerzési engedély mindig megelőzi a fegyver vásárlását, tehát ezt a mechanizmust 
tennénk könnyebbé. 

A következő az adatigazolás rendjére vonatkozna. Az első engedélyezési eljárás során 
természetesen itt is minden feltételt igazolnia kell az engedélyt kérőnek, ámde a továbbiakban 
eldöntheti az engedélyt kérő, hogy amennyiben a hatóságot erre felhatalmazza, akkor az 
összes engedélyhez szükséges előírás igazolása már a hatóság dolga és feladata lenne. 

A következő, ami kiemelésre érdemes, a bűncselekmények és szabálysértések körének 
a hatályos és azóta változott szabályokhoz igazítása. Itt arról van szó, hogy nyilván aki 
bűncselekményt vagy olyan szabálysértést követett el, az nem rendelkezhet fegyvertartási 
vagy használati engedéllyel, de az új szabálysértési törvény áprilisban történő hatályba lépése, 
illetve a Btk. elmúlt időszakbeli módosítása is indokolttá teszi ezeknek a szabályoknak a 
pontosítását. Lehetőség lenne továbbá az úgynevezett házilagos lőszerszerelés 
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engedélyezésére, amely azt jelenti, hogy a vadászok például, akik – és ezt hangsúlyoznám –
 rendelkeznek a lőszerszereléshez szükséges engedéllyel és az ehhez szükséges megfelelő 
eszközökkel, kizárólag saját célra előállíthatnák ezeket az eszközöket.  

Lényeges továbbá, hogy nyilvántartásba kerülnének a legyártott fegyverek és 
fegyverelemek. Ez azt jelenti, hogy pillanatnyilag a fegyvertartókat és nem igazán a 
fegyvereket tartjuk nyilván, tehát van egy olyan köztes időszak, amikor a fegyver elkészült, a 
gyártó ezt elkészítette, de úgymond még senkinek sem a tulajdona, hiszen még a gyártónál 
van. Ez azt jelentené, hogy minden olyan fegyver-fődarab, illetve kész fegyver, amely a 
gyártónál már készen raktáron van, egy nyilvántartásba kerülne, és innentől kezdve nyomon 
követhető lenne, hogy ezek a legyártott fegyverek, fegyver-fődarabok milyen úton, pontosan 
kihez kerülnek, és követhető a mozgásuk. Ez egyébként EU-s javaslat és előírás is. Köszönöm 
szépen. 

 
(Az elnöklést Szilágyi György, a bizottság alelnöke veszi át.) 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen a tájékoztatást. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e 

valakinek észrevétele vagy kérdése. (Jelzésre:) Zakó László képviselő úr! 

Kérdések, hozzászólások 

ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm szépen. 18 éves koromban tüzér voltam egy 
első lépcsős laktanyában, és irányzó voltam, elég nagy fegyverrel lövöldöztem, de azóta is 
meglehetősen idegenül mozgok ezen a téren, hiszen nem területem, nem szakterületem.  

Kérdezni szeretném viszont, hogy bár a lőfegyverekről és a lőszerekről szól ez a 
törvényjavaslat, itt van fegyver definíció, lőfegyver definíció és tűzfegyver definíció. Egy kis 
eligazítást szeretnék kérni, hogy ha már így nevesítjük a különböző fajtájú fegyvereket, akkor 
az íj – ami fegyver, lövünk is vele, de nem tűzfegyver – hova sorolható, illetve ha már ennyire 
rendbe akarjuk tenni a kérdést, akkor az egyéb fegyverekkel kapcsolatosan nem szükséges-e 
ugyanez, mert azért még van jó pár ilyen. Hangsúlyozom, abszolút nem vagyok ennek a 
szakértője, és ha butaságot kérdeztem, akkor elnézést kérek, de ha belenyúltunk valamibe, 
akkor valami pontosítást szeretnék kérni, mert nem látom a koherenciát a kifejezésmódban, 
bár lehet, hogy ez az én hibám. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Vadai Ágnes képviselő asszony! 
 
DR. VADAI ÁGNES (független): Köszönöm szépen a szót, alelnök úr. Azt szeretném 

megkérdezni, hogy mi indokolja azt – bár az engedélyeknél nyilván kiképzés birtokában –, 
hogy akár otthon bütykölje a lőszereket bárki is. Mi indokolja, hogy ebbe az irányba megy el 
a törvényjavaslat? (Bánki Erik visszaérkezik az ülésterembe.) 

A második kérdésem pedig a Btk. és a szabálysértési törvény kapcsán a tartáshoz való 
jog és a büntetett előélet kapcsolatára vonatkozik. Jól értelmeztem a törvényjavaslatban, hogy 
ott némi enyhülés tapasztalható, vagy ezt rosszul olvastam ki? Ha ebben segítenének, azt 
megköszönném. 

 
(Az elnöklést Bánki Erik, a bizottság elnöke veszi át.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szilágyi György alelnök úr kért szót. Öné a szó, 

képviselő úr. 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen. Azt szeretném megkérdezni a 

házilagos lőszerszerelés és -újratöltés engedélyezésénél, hogy ez nem vet-e fel esetleg 
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biztonsági problémákat, hiszen ehhez az újratöltéshez minden valószínűség szerint előre 
tárolni fognak a lakóházakban olyan anyagokat, amivel újratölthetik a fegyvereket. Lesz-e 
maximálva például, hogy mekkora mennyiség tartható különböző veszélyes anyagokból, 
amelyek akár robbanást is okozhatnak; lesz-e valami előírás arra vonatkozóan, hogy milyen 
formában lehet ezeket az anyagokat tárolni, vagy lesz-e, van-e egyáltalán olyan előírás, ami 
az újratöltés és a lőszerszerelés lehetőségeit korlátozza vagy pedig szabályozza? Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e egyéb észrevétel, kérdés? (Nincs jelzés.)  
Amennyiben nincs, akkor megkérném helyettes államtitkár asszonyt, hogy adjon 

választ az itt felmerült kérdésekre.  

Dr. Magyariné dr. Nagy Edit (BM) válaszai 

DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 
Köszönöm. Tisztelt Elnök Úr! A kérdések sorrendjében haladnék. A lőfegyver nem csak 
tűzfegyver – ezek a fogalmak nem új fogalmak, csak eddig kormányrendelet tartalmazta őket, 
most pedig törvényi szintre emelnénk ezeket a fogalmakat –, lőfegyver például a számszeríj 
is. Ezért van ez a megkülönböztetés, hogy lőfegyver vagy tűzfegyver, illetve van még egy 
megkülönböztetés, hogy 7,5 joule-nál nagyobb erejű lövedéket képes kilőni, vagy kisebbet. 
Ezek mind olyan EU-s normák, amelyeket már előzőleg átültettünk a kormányrendeletbe, de 
most indokolt, hogy ezek törvényi szinten kerüljenek szabályozásra. Továbbra is van a 
törvénynek a végrehajtási rendelete, amely egy kormányrendelet, amely további 
részletszabályokat is tartalmaz még mindig. 

Vadai képviselő asszony kérdésére mondanám, hogy a vadászok fordultak hozzánk 
egy olyan javaslattal, hogy az otthoni lőszer előállítását szeretnék szabályozottan látni. Nem 
győzöm hangsúlyozni – lehet, hogy nem volt elég hangsúlyos, amit az imént mondtam –, 
hogy ennek a lőszerkészítésnek a szabályai most is megvannak. Kiemeltem azt, hogy ahhoz is 
engedély szükséges, hogy otthon bárki lőszert állítson elő – hangsúlyoznám, hogy csak 
vadászati célra alkalmas lőszert –, tehát ezt csak akkor végezheti, ha megvan ez az engedélye, 
és rendelkezik azokkal a feltételekkel és felszereléssel.  

Itt egy kicsit áttérnék Szilágyi úr kérdésére, hogy hogyan van a tárolásának és a 
mennyiségének a szabályozása. Ez a módosítás azért nem tartalmazza most ezeket a 
szabályokat, mert ezek a szabályok benne vannak a hatályos joganyagban, és nem 
módosulnak; ez pontosan szabályozott mind a törvényben, mind a kormányrendeletben is. 

Vadai képviselő asszony kérdésére visszatérve, hogy a Btk. és a szabálysértési törvény 
esetében valamifajta enyhülés lenne: nézőpont kérdése, hogy mit tartunk enyhülésnek. Ha 
például valaki olyan jellegű gazdasági bűncselekményt követett el, az nem feltétlenül hozható 
összefüggésbe a fegyvertartás lehetőségével, tehát itt a jogalkotó próbálná mérlegelni, hogy 
melyek azok a bűncselekmények, amelyek a fegyvertartással, annak lehetőségével 
összefüggésbe hozhatók, vagy pedig kevésbé hozhatók azzal összefüggésbe. 

Valóban azoknál a bűncselekményeknél, amelyeket az előterjesztő úgy ítélt meg, hogy 
kevésbé összehozhatóak a fegyvertartással vagy fegyver birtoklásával, tapasztalható egyfajta 
enyhítés, de nem megszüntetés. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Szilágyi úrnak maradt még kérdése. Öné a szó, alelnök úr. 

További kérdések, reagálások 

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen. Bocsánat, hogy visszatérek ehhez, 
de ha önök nem szabályozták újra ezt a kérdést, akkor szerintem nem mindegy, hogy egy 
cégre, egy nagykereskedésre, gyártó vállalatra szólnak a szabályozások mondjuk a 
lőszergyártásra vonatkozóan, vagy ugyanezek a szabályozások megengedettek mondjuk egy 
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egyénnek, aki otthon, a családi házában kíván lőszert előállítani. Ha ezt önök nem dolgozták 
át, akkor az én véleményem szerint lehet, hogy ezzel foglalkozni kellene, hiszen ezek az 
előírások eddig cégekre vonatkoztak megítélésem szerint, akik lőszergyártással foglalkoztak, 
most pedig a magánemberekre fognak vonatkozni, magánembereknek adjuk meg ugyanezt a 
jogot ugyanazokkal az előírásokkal, amelyek a cégekre vonatkoztak.  

Megítélésem szerint a mennyiség minden bizonnyal teljesen más egy lőszergyártásra 
szakosodott cégnél, mint egy egyénnél. Ha egy családi házban akkora mennyiséget tárolna 
valaki, mint egy cégnél, ahol vannak különböző biztonsági előírások, akkor nem biztos, hogy 
ez egy megfelelő szabályozás véleményem szerint. 

 
ELNÖK: Van-e további kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.)  
Két olyan része van a törvényjavaslatnak, amely a bizottságunkat érinti: az egyik a 

vadászati célú fegyvertartás szabályozása, a másik pedig a sportlőfegyverek használatát illető 
szabályozási kérdések. A magam részéről – talán a kormánypárti képviselők nevében is 
mondhatom – azt gondolom, hogy a törvény mindkét tekintetben eleget tesz azoknak az 
elvárásoknak, amely a bürokratikus rendszer egyszerűsítését teszi lehetővé. Azt gondolom 
tehát, hogy a törvényjavaslat teljes mértékben eleget tesz annak az elvárásnak, amelyet a 
kormány alapvetően minden területen megfogalmazott, miszerint próbáljuk egyszerűbbé, 
átláthatóbbá tenni a jogszabályokat, és ne bonyolítsunk túl olyan kérdéseket, amelyeknek 
semmi értelme, a biztonságot nem erősíti az, ha a szabályozást bonyolultabbá, az 
adminisztrációt nehézkesebbé tesszük, úgyhogy mi a magunk részéről általános vitára 
alkalmasnak gondoljuk ezt a törvényjavaslatot. 

Megkérem helyettes államtitkár asszonyt, hogy válaszoljon Szilágyi úr felvetésére, 
majd utána lezárjuk a vitát.  

 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Mint ahogy említettem, van a törvénynek 
végrehajtási szabálya, és ez a végrehajtási szabály meglehetősen terjedelmes azért, mert igen 
kiterjedően szabályoz részletkérdéseket.  

Amit képviselő úr kérdez, az ebben a kormányrendeletben található, és természetesen 
ott megtörténnek azok a módosítások, amelyek az ilyen – idézőjelben mondom – házilagos 
vagy nagyüzemi, ipari méretű gyártás következtében szükségesek. Egyben szeretném jelezni 
önöknek, hogy a honvédelmi bizottság már tárgyalta ezt a törvényjavaslatot, és ott az ellenzék 
részéről kérésként hangzott el, hogy a törvényhez kapcsolódó végrehajtási rendeletet 
bocsássuk a bizottság rendelkezésére. Ez a kormányrendelet-tervezet természetesen készen 
van első változatban, de azzal a fenntartással, hogy nyilvánvaló, hogy a törvény még nem is 
került a parlament elé, tehát ez nem lehet egy véglegesnek tekinthető változat. Amennyiben a 
bizottság igényli, ezt az első változatot az önök rendelkezésére is tudjuk bocsátani, de 
hangsúlyozom, hogy ez még nyilvánvalóan bőven módosulhat annak következtében, ahogy a 
parlamentben esetleg a törvényjavaslat is módosul. Köszönöm. 

Döntés általános vitára való alkalmasságról, előadó állítása 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár asszony. Ha megtenné, hogy ezt megküldi 

nekem, akkor én gondoskodom arról, hogy ezt megtekinthessék azok a képviselőtársaim, 
akiket mélyebben érdekel a törvény, illetve a hozzá kapcsolódó végrehajtási rendelet. Ha ez 
egy terjedelmes kormányrendelet, akkor értelemszerűen valóban azokat a részletszabályokat 
is átlátják majd képviselőtársaim, amelyek nem kiolvashatók a törvényből. 

Aki a törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak tartja, az kérem, kézfelemeléssel 
jelezze! (14) Ellenvélemény? (Nincs jelzés.) Tartózkodás? (4) Köszönöm szépen.  
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Megkapta a többséget, úgyhogy általános vitára alkalmasnak tartottuk a 
törvényjavaslatot. 

A bizottság előadót állít a törvényjavaslathoz. Nem tudom, van-e jelentkező első 
körben erre a nemes feladatra. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs – nagyjából jól éreztem –, 
akkor én ezt magamra vállalom, tehát képviselem a bizottsági véleményt a parlament előtt. 

Kérdezem, hogy egyetért-e ezzel a bizottság. Aki ezzel egyetért, az kézfeltartással 
jelezze! (Szavazás.) Ellenvélemény? (Nincs jelzés.) Tartózkodás? (Nincs jelzés.)  

Van-e igény esetleg kisebbségi előadóra? (Nincs jelzés.) Miután csak tartózkodó 
szavazatok voltak, ezt nem gondolom. Rendben. Köszönöm, akkor ezt lezártuk. 

A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló törvényjavaslat 
(TT/5539. szám) 

Áttérünk a következő napirendi pontunkra, amelynek során a magyar nemzeti 
értékekről és a hungarikumokról szóló törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról 
határoznánk. Nem tudom, hogy előadók már jelen vannak-e a teremben. (Jelzésre:) 
Megkérném, hogy az asztal végénél foglaljanak helyet a Vidékfejlesztési Minisztérium 
képviselői!  

Első körben az előterjesztőnek adnám meg a szót, hogy röviden érveljen a 
törvényjavaslat fontossága mellett. 

Birinyi József (Hungarikum Szövetség) szóbeli kiegészítése 

BIRINYI JÓZSEF elnök (Hungarikum Szövetség): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Bizottság! Nem a Vidékfejlesztési Minisztérium, az előterjesztő részéről, hanem a 
Hungarikum Szövetség, illetve a korábbi parlamenti hungarikum-munkacsoport vezetőjeként 
vagyok személy szerint jelen. Két anyagot adtunk közre: a Hungarikum Szövetség 
állásfoglalását a törvényjavaslattal, törvénytervezettel kapcsolatosan, illetve egy vezetői 
szintű kétoldalas tömör összefoglalót adtunk a törvényre vonatkozólag, ahol azt a fajta javító 
szándékot hangsúlyozzuk, amelyet a Hungarikum Szövetség, mint a közfelkiáltásos 
hungarikum alkotókat tömörítő szakmai szervezet megfogalmazott és fontosnak tart.  

A turisztikai és sportszempontokat figyelembe véve, illetve általános szempont szerint 
2010 augusztusában a parlamenti hungarikum-munkacsoport által elkészített „stratégia a 
hungarikumtörvény alkotásához” dolgozatunk sajnos csak részben tükröződik e 
törvénytervezetben. Először a 2010 decemberi előterjesztést, annak egy márciusi változatát 
olvastam, és most ezt a 3.0-s változatot. Nagyon tömören, sarkosan fogalmazva azt mondom, 
hogy ez sokkal inkább „agrárikum-„ mint hungarikumtörvény, ami azért problematikus, mert 
az érték mentén történő vállvetés, amiért eredetileg Simicskó úr és Medgyasszay úr 
előterjesztette az Országgyűlési határozatot, és széles konszenzussal elfogadásra került, illetve 
ezért dolgoztuk ki a Magyar Értéktárat és a hungarikum-piramisrendszert, amely nemcsak a 
hungarikumok védelmét, hanem a helyi értéktől, a lokálisból a globálisba emelkedő 
hungarikum az egész rendszert átfogó és mozgósító tud vagy tudna lenni. Azon kételyeinket 
és azokat a segítségeket fogalmaztunk meg – néhány pontot emelek csak ki –, amelyek az 
agrárterület, mint a törvény gondozója iránti elfogultságot mutatják, és nem a vidékfejlesztési 
miniszter, Fazekas úr vagy a minisztérium ellen szólunk, ezt nagyon szeretném rögzíteni. A 
stratégiai anyagban elsők között rögzítettük, hogy nem tartjuk helyesnek, hogy minden 
ágazatot, területet érintő törvénytervezetet külön feladatként egy tárcához soroljanak. A 
törvényalkotók tudják ennek a logikáját, hogy vagy többé vagy kevésbé, de az elfogultság 
megtestesül, ez esetben tetten érhető. 

Csak néhány pontot emelek ki. A kerettörvény-tervezet fogalmazza meg 
kategorikusan, hogy a mindenkori vidékfejlesztési miniszter a hungarikumbizottság elnöke, a 
költségekről önálló költségvetési sor nem rendelkezik, a Vidékfejlesztési Minisztérium 
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költségkeretén belül elkülönített forrás áll rendelkezésre, önálló titkársága a Vidékfejlesztési 
Minisztérium keretén belül működik. A legnagyobb probléma, hogy a szisztematikus, 
társadalmi közösségeket, cégeket mozgató Magyar Értéktár-rendszert egy alternatív 
rendszerré degradálja ez a megoldás, miután a helyi értéket, a helyi és a megyei 
értéktárbizottságokat gyakorlatilag alternatív lehetőségként kínálja, tehát aki fontosnak tartja, 
az létrehoz ilyet, és csak a hungarikumbizottság, úgymond a „vének tanácsa” az, amely dönt 
és minden felett rendelkezik, így tehát ez teljesen esetlegessé válik. 

Tudjuk természetesen azt a gondot és problémát is, és nem anyagi követelést 
fogalmazunk meg azzal kapcsolatban, hogy ha helyi és megyei értéktárfeladatokat 
kötelezvényként fogalmaz meg, akkor ehhez az önkormányzati törvényben is rendelkezni 
kellene. Tisztában vagyunk a gazdasági problémákkal, de nem szabad hagyni, hogy az 
értékteremtés, az értékmentés gyakorlatilag megint csak a társadalmilag önjelölt vagy azt 
vállaló búvópatak-értékmentők vállán maradjon, hanem ennek szisztematikusan létre kell 
jönnie. Természetesen a határon túl és a diaszpórában élő magyarság vagy az önmagukat 
magyaroknak vallók számára a törvény csak lehetőséget tud és kell, hogy biztosítson, tehát 
velük kapcsolatban nem rendelkezhet a törvény erejével. Nem ad egyértelmű definíciót, a 
hungarikumbizottságra hagyja ennek besorolását, eldöntését, viszont automatizmusként az 
uniós regisztrációba kerülő termékeket hungarikummá akarja nyilvánítani a törvényjavaslat, 
amely nagyon helytelen.  

Mit értünk ezalatt? Ez azt jelenti, hogy uniós regisztrációban jelenleg csak a 
hagyományos, különleges élelmiszereket, termékeket – amelyek zömmel élelmiszerek – és a 
földrajzi árujelzővel ellátott termékeket lehet regisztrálni. Ez annyit jelent, hogy e logika 
alapján minden válogatott sportolónknak, a kórusolimpián szereplő kórusunknak és minden 
más, az országot nemzetközileg képviselő válogatottnak eleve hungarikumnak kellene lennie, 
nem csak a regisztrált hagyományos, különleges terméknek vagy élelmiszernek, ami még 
korántsem biztos, hogy hungarikum, mert nem biztos, hogy kiemelt értékként itthon és 
külföldön is velünk azonosítják. 

Ami fontos ebben, hogy a nemzetközi regisztrációt elért produktumaink biztos, hogy a 
nemzeti értéktár részei, de nem feltétlenül hungarikumok. Nem bonyolódok ebbe bele, és nem 
akarom az időt elvenni. Remélhetőleg mindenki megkapta az írásos javaslatot, illetve az 
észrevételeinket, amit a Hungarikum Szövetség szakértői kiküldtek a www.parlament.hu e-
mail-címre; kérem, hogy azokat nézzék meg, illetve nálunk van néhány kinyomtatott változat, 
aki élni akar vele, szívesen adunk belőle. Az a fő probléma ezzel a törvényjavaslattal, hogy 
mindenképp alapvető átdolgozásra szorul. A parlamenti hungarikum-munkacsoport, amelyet 
én vezettem, három évig 24 taggal, úgymond fizetetlen forradalmári státuszban, szeretetből és 
elhivatottságból vitte ezt végig, és ugyanezt folytatjuk a Hungarikum Szövetségben. Még 
véletlenül sem említik meg az országgyűlési határozat kötelező beszámolóját, a 
törvénytervezetben nem hivatkoznak erre, holott bibliaként használják azon anyagokat, 
viszont egy irányba – és ágazati irányba – elferdítve. 

A Hungarikum Szövetség, amelyben a parlamenti munkacsoport szakértői is jelen 
vannak, természetesen felajánlja azt a fajta szolgálatát és ténykedését, hogy az átdolgozásban 
segít, tehát célirányosan rendelkezésre áll az a változat – és ha már elindul a gépezet, akkor 
tudjuk, hogy hogyan működik –, azon belül a javaslatokhoz akár a részletes véleményt is 
hajlandó vagyok mindenkinek nyíltan átadni. Nem az a célunk ugyanis, hogy mi legyünk 
ennek a vezetői, mi ezt tényleg az ügyszeretet végett vittük, és ezért kérném a segítséget az 
elnök úr részéről, a bizottság tagjai részéről és a jelenlévők részéről, hogy lehetőség szerint 
egy minden ágazatot egyenrangúan átfogó és a társadalmat értékeink mentén mozgósító 
rendszer jöhessen létre. A sportvonatkozásokat tekintve: a Puskás Labdarúgó Akadémia 
képviseletében Szöllősi György helyett Sus Róbert kollégánk van itt, aki szintén alapító tag a 
Hungarikum Szövetségben. Ha a sportterületet nézzük, a sportmeghatározás a 16. oldalon 
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szerepel először ebben a törvénytervezetben, ami nem azt jelenti, hogy nem gondolnak rá, de 
alapvetően a termékrendszerre koncentrálnak, azon belül is az agrártermékekre, és 
következetlen, hogy felsorol kultúrát, eszmei értéket, egyebeket, a sportot pedig nem, azt csak 
a végén, a legutolsó előtti oldalon említi mint valami mellékterméket, és azért Puskás Öcsitől, 
Papp Lacitól kezdve vannak olyan életművek, egyebek.  

Ebben kérem a bizottság segítségét, hogy az írásban megfogalmazott anyagok és az 
ennél részletesebb állásfoglalásunk lehetőség szerint közös érdekeinké váljanak, s széles 
vállvetettség mentén segíthessék azt, hogy tényleg az érték lehessen a mérték. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Egy kis technikai hiba történt, ezért elnézést kérek. A 

kollégáim nem voltak elég figyelmesek, és úgy kezdtük meg a napirendi pont tárgyalását, 
hogy még nem tartózkodott a teremben a kormány képviselője, aki ha jól gondolom, menet 
közben megérkezett, úgyhogy megkérném, hogy fáradjon az asztalhoz, és tegye meg a 
törvényjavaslat melletti érvelését. A Hungarikum Szövetségnek utána lett volna lehetősége 
arra, hogy a véleményét elmondja, amelyhez egyébként kellett volna a bizottság tagjainak a 
támogatása. Ezért a technikai problémáért a bizottság tagjainak elnézését kérem, kollégáimat 
pedig arra kérem, hogy legközelebb figyelmesek legyenek e tekintetben.  

Megkérném akkor, hogy a kormány képviselője neve és titulusa bemondásával mondja 
el rövid összefoglalóját a törvényjavaslatról. 

Gyaraki Zoltán (VM) szóbeli kiegészítése 

GYARAKI ZOLTÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Képviselő Urak! Gyaraki Zoltán vagyok, a Vidékfejlesztési Minisztérium élelmiszer-
feldolgozási főosztályának vezetője, aki azt a feladatot kapta, hogy országgyűlési 
felhatalmazás alapján a kormánydöntést követően a főosztályával dolgozza ki, készítse elő a 
hungarikumtörvény tervezetét. 

Mindenekelőtt szeretném elmondani vagy emlékeztetni szeretnék, hogy két, ötpárti 
egyeztetés alapján létrejött országgyűlési határozat is rendelkezett arról, hogy el kell kezdeni a 
hungarikumoknak gyűjtését és egyáltalán a hungarikumtörvény tervezetének az elkészítését. 
Ez a munka elég hosszasan folyt az elmúlt másfél évben, hiszen rendkívül sok egyeztetési 
folyamaton esett át a törvénytervezet elkészítése. A törvénytervezet elkészítése során – az 
úgynevezett alulról felfelé építkező, piramisszerű elvet követve – elsősorban a területi 
szerveződésre építve alakult a törvénytervezetnek az a része, hogy hogyan is működjön és 
hogyan is történjen a hungarikumok azonosítása, egyeztetése, majd pedig az értékek 
összegyűjtése. 

Rögtön az elején találkoztunk azzal a problémával, hogy nem lenne helyes, ha 
túlságosan sok lenne és felhígulna ez a fogalom, hogy hungarikum, ezért is tulajdonképpen 
kétféle fogalommal számol a tervezet: az egyik a nemzeti érték, ami egy sokkal tágabb 
gyűjtőfogalom, és ennek a csúcsán, a piramis csúcsán áll a hungarikum, amely egy szűkített 
fogalom. A nemzeti értékek és a hungarikumok tulajdonképpen két fő szempontból 
csoportosulnak ebben a törvénytervezetben. Az egyik, amelyik a gyűjtésre épül, a gyűjtés, 
azonosítás majd a nyilvántartás feladatát látja el, méghozzá egy ernyőszerű szervezetet, 
szerveződést kiépítve. Azért ernyőszerűt, hiszen eddig is voltak, vannak olyan gyűjtések, 
gyűjtemények, amelyek egy-egy szakterületen már hungarikumokat gyűjtöttek egybe, és ez az 
ernyőszervezet ezeket is le kívánja fedni, ugyanakkor nem elvitatva ezeknek az önálló 
gyűjteményeknek, gyűjtéseknek a jelentőségét és lényegét. A másik része pedig az 
úgynevezett védelmi rész, tehát hogy hogyan védhetők a hungarikum jellegű javaink. Ennek a 
megoldására egy védjegyrendszert igyekeztünk bevezetni, és ezen a védjegyen keresztül ezt a 
védelmi feladatot ellátni. 
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Először a gyűjtés részével szeretnék foglalkozni. Az alulról felfelé építkező rendszer 
azt jelenti, hogy először a területeken, tehát a helyi közösségek végzik a saját kisebb 
közösségük területén a nemzeti értékeik azonosítását, egybegyűjtését és beregisztrálását. Ezek 
a helyi közösségek a települési önkormányzatok közösségei, amelyek az általuk azonosított 
értékeket tudnák továbbadni a megyei értéktár felé, a megyei gyűjtés során az egész megyére 
kiterjedően történik meg a nemzeti értékek azonosítása, egybeszerkesztése, egybegyűjtése, és 
ezek kerülnének a hungarikumbizottsághoz, amely hungarikumbizottság aztán az országos 
magyar nemzeti értéklistának az összeállítását véglegesítené. 

Miért jó ez a rendszer így felépítve? Azért, mert foglalkozik a legkisebbekkel, tehát a 
helyi közösségekkel és a legkisebb értékeink begyűjtésével is. Vannak olyan értékek, amelyek 
egyébként helyi közösség szempontjából nemzeti értéknek tekinthetők, a helyi közösség 
értékeiként azonosíthatók, de egész nemzeti „nagy rendszerbe” való felvitelük nem biztos, 
hogy feltétlenül indokolt, mert lehet, hogy más szomszédos településen, közeli közösségekben 
ugyanezek az értékek felmerülnek. Ezért van az, hogy alulról felfelé építkezik a rendszer, 
hogy ne duplikálódjanak vagy akár többszöröződjenek az egybegyűjtött értékeink, hanem ki 
lehessen ezeket szűrni, illetőleg az azonosságokat egyféle módon lehessen nyilvántartani. Így 
épül fel a rendszer végül is a magyar nemzeti értéktár gyűjteményében, amely egy nyilvános 
gyűjtemény, ott kerülne az összes nemzeti értékünk azonosításra. 

Mint azt Birinyi úr is mondta, ehhez természetesen hozzátartozik a bővebb kitekintés, 
a Kárpát-medencei értékek azonosíthatósága is. A határon túli szervezeteknek is lehetőségük 
van arra, hogy az ő területükön lévő, magyarsághoz kötődő nemzeti értékeinket feltárják, 
azonosítsák és beküldjék, akik közvetlenül a hungarikumbizottsághoz küldenék be a tervezet 
szerint a gyűjtéseiket. Annak érdekében, hogy rugalmasan működhessen a rendszer, 
egyébként bárkinek lehetősége van arra, hogy közvetlenül a hungarikumbizottsághoz is 
továbbítsa az általa összegyűjtött értéket. Valóban igaz az, hogy a tervezetben a területi és 
megyei önkormányzatok számára önkéntesen van ez a feladat lehetőségként kijelölve, és az is 
megfogalmazásra került, hogy amennyiben ezek az önkormányzatok úgy gondolják, akkor a 
saját területükön és kezelésükben lévő, hasonló ügyekkel foglalkozó szervezeteket – akár 
múzeumokat vagy más szervezeteket – megbízhatnak e feladatok ellátásával. Mint ahogy azt 
Birinyi úr is jelezte, egyszerűen arról van szó, hogy erre van most lehetőség, hogy az 
önkéntesség elveit követve álljon fel a rendszer. Egyébként örömmel jelenthetem, hogy 
nagyon sok megyében már megtörtént a gyűjtéseknek egy jelentős része, éppen a parlamenti 
hungarikumbizottság kezdeményezésére.  

Kell szólnom a hungarikumbizottságról magáról ebben az ügyben. A 
hungarikumbizottság nem a Vidékfejlesztési Minisztérium bizottsága, és az egész rendszer 
nem hangsúlyozottan az agráriummal és az élelmiszerekkel foglalkozik, éppen azért nagyon 
nehéz fogalmazni, mert szellemi értékek, szellemi javaink, természeti értékeink, természeti 
javaink is lehetnek itt, és természetesen termék jellegű értékek is megjelenhetnek. A 
hungarikumbizottságban éppen ezért a nyolc tárcából hat jelen van, és ezen kívül az 
Akadémia, a kultúra képviselői, a határon túliak képviselői és az Országgyűlés képviselője is 
helyet kap ebben a bizottságban, tehát szó nincs arról, hogy ez a bizottság a Vidékfejlesztési 
Minisztériumnak valamiféle bizottsága lenne. A szakmaiságot e bizottság számára az alattuk 
működő úgynevezett szakbizottságok jelentenék, amely szakbizottságok – ahogy a neve is 
mutatja – szakmánként, tehát szakterületenként szerveződnének, és ott helyet kapnának az 
adott szakterületnek a tudományos területen, az oktatási területen, az érdekképviseleti 
területen lévő tagjai. Ők azok, akik tulajdonképpen előkészítenék a szakmai munkát a 
hungarikumbizottság számára, akik a végleges döntést kívánják majd meghozni. A 
Vidékfejlesztési Minisztérium ebben a körben a titkárságot, tehát a titkársági feladatok 
ellátását biztosítja, ugyanis a kormány felhatalmazása alapján belső munkamegosztásban a 
vidékfejlesztési tárca volt kijelölve arra, hogy ezt az egész tervezetet elkészítse, és ezt az 
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egész területet gondozza, gondolom azért, mivel a tárca a „Hagyományok – Ízek – Régiók” 
gyűjtés kapcsán elég komoly gyakorlatot szerzett abban, ahogy a nemzeti értékeknek 
legalábbis egy részét azonosítani, feltárni és gyűjteni lehet. 

Fontos még beszélnem a szakmai gyűjtésekről, tehát az úgynevezett ágazati 
gyűjteményekről is – erről is szólt Birinyi úr –, nevezetesen az egyes szaktárcáknál már 
vannak különböző hazai és nemzetközi elismertetésű gyűjtések, mint ahogy vannak olyan 
kulturális értékeink, építészeti értékeink, amelyek egy-egy listában nyilván vannak tartva. 
Igen, úgy gondoltuk, hogy amennyiben ezek már nemzetközi elismerésben is részesültek, 
automatikusan átemelhetők lennének a hungarikumok körébe, és még egyszer szeretném 
hangsúlyozni, hogy nem úgy, hogy ezzel kisajátítjuk az adott tárca, adott szakterület 
gyűjtését, gyűjtőmunkáját, hanem az ernyő alá vonnánk, hogy egy helyen meglegyenek ezek a 
gyűjtemények. Tévedés azt gondolni, hogy csak a hagyományok, illetve az eredetvédett 
termékek kerülnek bele ebbe a rendszerbe. Minden olyan dolog, amely valamilyen 
nemzetközi elismertetésben részesült és ilyen konkrét, tehát azonosítható nemzetközi 
gyűjteménynek a része, az minden azonosítás nélkül bekerülhet ebbe a gyűjteménybe. 

A másik része a védjegy kérdése, amely védjegy pedig kifejezetten a védelmi részt 
szolgálná. A hungarikum védjegy termékekre és szolgáltatásokra alkalmazható, csak és 
kizárólag nagyon egyszerűen azért, mert a védjegytörvény ezt teszi lehetővé, mást nem tesz 
lehetővé, tehát védjegyet ilyen jellegű termékek és szolgáltatások viselhetnek. A védjegy 
felépítésének és működtetésének egy külön rendeletben kell szabályozva lennie, mint ahogy 
sok részletkérdésnek kormányrendeletben kell szabályozva lennie. A védjegyre azért 
gondolnánk fontos szerepként, mert a védjegyeken keresztül viszont egy konkrét jogi 
védelemben részesülhetnek ezek a termékek és szolgáltatások, amelyek védjegyet viselnek. Itt 
arra is felhívnám a figyelmet, hogy több olyan hungarikumunk volt, amit az elmúlt 
időszakban nemzetközi szervezetek is támadtak, éppen azért igyekeztünk egy olyan jogi 
védelmi formát kitalálni, amellyel talán az eddigieknél jobban védhetőek ezek a 
hungarikumok. 

A következő kérdés: ismereteink szerint más törvényekben sincs meghatározva 
konkrétan, hogy a költségvetés hogyan ad elkülönített forrásokat a végrehajtásra. Az idei, első 
évben nincs még külön elkülönített forrás, ez igaz, egy külön forrást a Vidékfejlesztési 
Minisztérium – egyeztetve a kormányzattal – erre a célra fel fog használni, ugyanis el kell, 
hogy induljon a rendszer, az a véleményünk, hogy lássuk. Épüljön föl a rendszer, induljon el a 
szervezeti struktúra, és amikor látjuk, hogy miből élünk, akkor lehet utána ehhez majd a 
költségvetési forrásokat is – nyilvánvalóan az ország tűrőképessége és tehervállaló képessége 
arányában – hozzárendelni.  

Én a magam részéről hirtelen ennyiben gondoltam összefoglalni, és elnézést kérek, ha 
túl hosszúra sikeredett, de igyekeztem figyelni a felvetett kérdésekre is, és azokra menet 
közben már reagálni is. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, főosztályvezető úr. Először is arra kérem, hogy legyen 

szíves miniszter urat tájékoztatni arról, hogy a bizottságban elvárjuk, hogy a tárca 
törvényjavaslatok előterjesztése kapcsán legalább államtitkári szinten képviseltesse magát.  

 
GYARAKI ZOLTÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Bocsánat, soron kívül 

reagálhatok erre, elnök úr? (Jelzésre:) Ennek az az oka, hogy ma öt helyen kell megjelennünk 
ebben a témában. 

 
ELNÖK: Akkor ezt előre jelezzék írásban, és majd annak megfelelően módosítjuk a 

bizottsági ülés időpontját. Ez egy ilyen helyzetben sem elfogadható, úgyhogy ezzel 
kapcsolatban majd írok egy levelet a miniszter úrnak, csak szeretném, hogy ha erről 
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beszélnek, akkor ezt megerősítené. Azt gondolom, hogy a bizottság komolyságát és 
tekintélyét semmi sem veszélyeztetheti, úgyhogy ezt a kormánytól továbbra is elvárjuk, nem 
lehet semmiféle indok erre vonatkozóan. Ha ezt írásban előre közlik, akkor a bizottság elnöke 
mérlegeli azt, hogy módosítsa-e ennek megfelelően a bizottsági ülés időpontját. 

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy a törvényjavaslattal kapcsolatban – kifejezetten az 
általános vitára való alkalmasságról beszélünk – van-e kérdésük, észrevételük. (Jelzésre:) 
Elsőként Kovács Ferenc képviselő úrnak adom meg a szót. 

Kérdések, hozzászólások 

KOVÁCS FERENC (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! 
Szeretnék pár dolgot pontosítani. Most a megyei önkormányzatoknak különös helyzetük van 
és különös helyzetük adódott. Én úgy gondolom, hogy ennek a feladatnak a felvállalásával 
valóban egy olyan értelmes munkakört tudnak majd ellátni, amivel segítenek. Azért szeretnék 
pontosítani, mert ezek szerint minden olyan érték bekerülhet, ami valami csoda folytán 
megmaradt. Itt gondolok arborétumokra, kertekre, kastélyparkokra, amelyek nem mennek 
tönkre, tehát védett növényi társulásokra, gondolok olyan tájjellegű régi hagyományokra 
elsősorban, mint például a szőlőművelés története, ami több mint 500 éves – Kőszeg-
hegyaljai – vagy éppen őrségi speciális tökmagolajsütés története, ami épphogy megmaradt 
ágazatként. Ha jól értem, akkor minden ilyesmi bekerülhet ebbe a rendszerbe, és a helyi 
önkormányzat felelőssége is, hogy minél több kerülhessen fel erre a listára. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Pál Béla képviselő úr kért szót. Öné a szó, képviselő úr. 
 
PÁL BÉLA (MSZP): Köszönöm szépen. Az idő rövidsége miatt én magam is nagyon 

rövid leszek. Azt gondolom, hogy a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 
törvényjavaslat fontos, ugyanakkor a Magyar Szocialista Párt nevében teljes mértékben 
egyetértek azokkal az aggályokkal, amelyet a Hungarikum Szövetség megfogalmazott, ezért 
míg támogatjuk az általános vitára való alkalmasságot, arra szeretnénk felhívni a tárca 
képviselőinek és képviselőtársaimnak a figyelmét is, hogy annak alapján, amit Birinyi úr 
elmondott, módosító indítványokkal segítsünk abban, hogy valóban egy olyan törvényjavaslat 
szülessen, amely majd kiállja az idő próbáját. (Bánki Erik távozik az ülésteremből.) 

Hadd mondjak néhány jelzést ezzel kapcsolatban. A törvénytervezetben például az 
szerepel, hogy határon túli magyar közösségek, főosztályvezető úr pedig Kárpát-medencei 
magyar közösségekről szólt. Azt hiszem, hogy a „határon túli magyar közösségek” talán egy 
szélesebb és vállalhatóbb fogalmat jelent, és egyébként Birinyi úr is ezt a kifejezést használta. 
A finanszírozásra jómagam is rákérdeztem volna, mert aggályosnak tartom, de a szövetség is 
ezt tette, és úgy érzem, hogy mivel kerettörvényről van szó, itt számos dolgot majd 
végrehajtási szabályokban szabályoznak, ráadásul ágazatközi, tehát nem csak az agrártárca 
feladatairól van szó. Így tehát mindenképpen azt javasolnám, hogy abban a tekintetben 
menjünk vissza a kályhához, hogy mind a végrehajtási jogszabályok, mind pedig a törvény 
megalkotása során nagyobb mértékben vegyék figyelembe annak a bizottságnak a javaslatait, 
amely a Hungarikum Szövetség keretében elkezdte ezt a munkát. Egyébként a 
törvényjavaslatot támogatni fogjuk. Köszönöm szépen. 

 
(Az elnöklést Szilágyi György, a bizottság alelnöke veszi át.) 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Zakó László képviselő úr! 
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ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Néhány észrevételem van. 
Nagyon fontosnak tartom ezt az előterjesztést, sőt ennek már húsz évvel ezelőtt meg kellett 
volna születnie, de ez van. Ha úgy veszem, amilyen fontos, ezt egy rövid anyagban is lehetett 
volna rögzíteni, és utána egy rendeletben kifejteni, viszont most viszonylag bő lére lett 
eresztve ez az előterjesztés, ugyanakkor én érzek hiányosságokat. 

Ahogy ezt a törvényjavaslatot a kezembe vettem, az első kifejezés, amit kerestem, és 
nem találok, az a magyar nyelv, mint az egyik legfőbb nemzeti érték, amit én nevesítettem 
volna ebben az előterjesztésben, és minden, ami a magyar ipartörténettel kapcsolatos, nincs 
nevesítve, de a bizottság összeállítása is nélkülözi a műszaki vonalat, holott ha valamire még 
nagyon büszkék lehetünk, azok a magyar ipar eddigi remekei. A „határon túli magyar nemzeti 
közösségek” definíciója alatt nem tudom egészen pontosan, hogy kit, mit kell érteni, ezt jó lett 
volna jobban körbejárni, illetve van egy nagy félelmem, hogy a törvényjavaslat elfogadása 
után egy külön üzletággá fog válni – és nem biztos, hogy tiszta eszközökkel dolgozva – az 
úgynevezett hungarikumok és nemzeti értékek erőltetett vagy hamis képben történő 
feltüntetése, annak gyártása, és különböző lobbiérdekek fogják ezt az egész mozgalmat, az 
egész hungarikumkérdést kézbe venni és irányítani. Szeretném, ha nem üzletiesedne el ez a 
nagyon nemes, magasztos gondolat, és szerintem valamilyen szinten az üzleti határokat is ki 
kellene még törvényi szinten jelölni, mert ismerős itt a képlet, ebből előbb-utóbb újságcikkek, 
perek, nemzetközi perek lesznek. Jó lenne már az elején ennek a végére járni ennek. 
Köszönöm szépen. (Pál Béla távozik az ülésteremből.) 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen a hozzászólást. Hadházy Sándor képviselő úr! 
 
HADHÁZY SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm a szót, alelnök úr. Tisztelt Bizottság! A 

magam részéről rendkívül fontosnak tartom ezt az előterjesztést és a törvényjavaslatot, 
különösen annak tükrében, ahogy szemléljük az eseményeket, amely Európa-, sőt világszerte 
folyik. Egy olyan típusú folyamatot látok, hogy mások politikai szándékból és egyéb 
szándékból beszélnek Magyarországról, sokszor tücsköt-bogarat mondanak, rengetegszer 
valótlanságot vagy akár hazugságokat terjesztenek, nagyon sokszor pedig úgy beszélnek az 
országról és az országban folyó folyamatokról, jogszabályokról, törvényekről, alkotmányról, 
hogy tulajdonképpen nem is ismerik, hogy mi az, amiről beszélnek, nem ismerik a konkrét 
jogszabályokat, az alkotmányt, hanem csak beszélnek.  

Ez önmagában rendkívül veszélyes; veszélyes azért, mert gyakorlatilag ők akarják 
meghatározni azt, hogy mi milyenek vagyunk. Nekünk kell meghatározni, és minden 
egyénnek és minden közösségnek saját magának kell megfogalmaznia azt, hogy minek tartja 
magát, és ehhez nyilvánvaló eszközök is kellenek, szükségesek. Például a hungarikumokról 
szóló törvény kiváló lehetőséget ad arra, hogy mi tárgyi formákban, megfelelő jelképek 
kialakításával, létrehozásával és működtetésével egy pozitív képet alakítsunk ki az országról 
és a magyarságról, ennek a szellemi közösségéről, értékeiről. Azt gondolom, hogy ez egy 
nagyon fontos politikai feladat, amit el kell végeznünk, és ennek az egyik eszköze lehet ez a 
törvény és az ezzel kapcsolatos folyamat. 

Ennek a törvénynek a másik jelentősége – maradjunk például a mezőgazdasági 
területen –, hogy az az igen sajnálatos folyamat alakult ki vagy zajlik most is, hogy 
Magyarország nem képes ellátni önmagát mezőgazdasági termékkel, sőt ezen túlmenően 
gyakorlatilag teljes egészében kiszorultunk a külpiacokról. Ennek persze számos oka van, és 
azt gondolom, hogy vetődjünk mi európai és esetleg más piacokra mezőgazdasági 
termékekkel és egyéb, például turisztikai termékekkel, sporttermékkel vagy más termékkel, 
rendkívül fontos az, hogy ezt az arculatot felépítsük, kialakítsuk, amely arculatépítésnek az 
alapköve ez a jogszabály.  
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Szeretném megköszönni mindenkinek, aki az előkészítésben az elmúlt években, 
évtizedekben tett ezen a téren, hiszen ez nyilvánvalóan egy folyamat, és minden egyes eleme 
hozzájárul ahhoz, hogy egy jó jogszabály alakuljon ki. Nagyon kíváncsi vagyok arra a 
javaslatgyűjteményre, amelyet Birinyi úr itt részben ismertetett, de nyilvánvalóan teljes 
egészében nem ismerhettük meg, ezt mindenképpen meg fogom ismerni és el fogom olvasni, 
és majd az általános vita során ezeket természetesen szeretnénk érinteni is, azonban a 
törvényjavaslatot alapvetően rendkívül pozitívnak, átgondoltnak, letisztultnak tartom, és 
mindenképpen általános vitára ajánlom a tisztelt bizottság részére is. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e még valakinek 

kérdése vagy véleménye. (Nincs jelzés.)  
Annyit szeretnék csak hozzáfűzni, hogy valóban fontos kérdés a hungarikumok 

rendezése. Egyetlenegy dolgot szeretnék csak megemlíteni én is, amit Birinyi úr is 
megemlített, hogy a törvény alapján elég széles lesz az a kör, aki hungarikum védjegyeket 
kaphat, s ha így felhígul a minőség, ha olyan termékek is kaphatnak védjegyet, akik azt a 
megfelelő minőséget esetleg nem érik el, amit hungarikumnak neveznénk, akkor lehet, hogy 
többet ártunk vele, mint amennyit használunk, de ettől függetlenül mindenképpen már most 
késve vagyunk szerintem ezzel a törvénnyel, tehát ezt sokkal előbb meg kellett volna alkotni. 

Viszonválaszra megadom a szót a kormány képviselőjének.  

Reagálások 

GYARAKI ZOLTÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Képviselő 
Urak! Nagyon köszönöm a nagyon aktív hozzászólásokat. Szeretném leszögezni, hogy 
természetesen azért is rendkívül nehéz volt a fogalommeghatározás és sok mindennek a 
meghatározása, mert ez egy olyan kerettörvény, amelybe minden olyan dolognak, ami a 
magyarsághoz kötődő nemzeti érték fogalmába bele kell, hogy tartozzon, bele kell férnie ebbe 
az ernyőbe, tehát természetesen azért vannak ilyen nagyon általános megfogalmazások, hogy 
beleférjen. Ezért sincsenek egyébként kiemelve konkrét területek, mert minden területnek 
bele kell férnie. Az ipar képviseletével kapcsolatban szeretném a képviselő urat megerősíteni 
abban, hogy egyrészt a Nemzetgazdasági Minisztérium is benne van, a Magyar Tudományos 
Akadémia is benne van, de természetesen lesz olyan szakbizottság, amelynek kifejezetten az 
ipari jellegű értékek ügyével kell foglalkoznia. Úgy gondolom egyébként, hogy ez 
alapfelvetés, tehát ezt teljesen jogosnak érzem. Nagyon nagy hibát követnénk el, ha ez nem 
így történne.  

Elnök úr felvetésére mondanám, hogy ez egy tanúsító védjegy lesz, és a tanúsító 
védjegy működési szabályzatában rögzítve lesz az a feltétel, ahogy valaki megkaphatja a 
védjegyhasználati jogot. Ennek egyik kiemelt része, hogy csak olyanok és olyan módon 
kapják a védjegyet, ahol a magas szint biztosítható és ahol minőséget párosítunk hozzá, a 
magas minőség biztosítható. Azon kívül csak olyan kaphatja meg a hungarikum védjegyet, 
aki már a hungarikumlistán szerepelni fog, tehát ez is a szűkítést igyekszik szolgálni. 

A határon túli megjegyzéssel kapcsolatosan mondanám, hogy én tévedtem, és 
pontosítani szeretném: teljesen természetes, hogy minden határon túli képviseletről van szó, 
én a gyűjtés szempontjából hangsúlyoztam a Kárpát-medencét, mert feltehetően a nemzeti 
értékek összegyűjtése itt lesz erőteljesebb, de a törvény megfogalmazása olyan, hogy ha 
Ausztriában vetődnek fel ilyen értékek, akkor Ausztriából is idejöhet. Köszönöm szépen. 

Döntés általános vitára való alkalmasságról, előadó állítása 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Úgy néz ki, hogy ez a napirendi pont egy kicsit kalandos 

lett. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy ki az, aki általános vitára alkalmasnak tartja a 
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törvényjavaslatot. (Szavazás.) Tizennégy igen. Ki az, aki nemmel szavazott? (Szavazás.) Egy. 
Ki az, aki tartózkodott? (Nincs jelzés.) Tartózkodás nincs. Köszönöm szépen. 

Bizottsági előadót kell állítani. Kérdezem, hogy ki vállalja. (Jelzésre:) Hadházy 
Sándor képviselő úr. Kérdezem a bizottságot, hogy ki az, aki elfogadja, hogy Hadházy Sándor 
legyen az előadó. (Szavazás.) Ki az, aki nemmel szavazott? (Nincs jelzés.) Ki az, aki 
tartózkodik? (Szavazás.) Egy.  

Egyebek 

Áttérünk a következő napirendi pontra, az „egyebekre”. Kérdezem képviselőtársaimat, 
hogy az „egyebek” napirendi pontnál kíván-e valaki hozzászólni. (Jelzésre:) Vadai Ágnes 
képviselő asszony! 

 
DR. VADAI ÁGNES (független): Jól értem az első féléves tevékenységünkből, hogy 

a következő bizottsági ülés a március 1-jei kihelyezett ülés lesz?  
 
ELNÖK: Igen, hacsak jogszabály miatt nem kell esetleg összeülnünk. Van-e az 

„egyebek” napirendi pontnál más hozzászólás? (Nincs jelzés.)  
Szeretném felhívni a figyelmüket egy rendezvényre, amely a Sport- Turizmus 

Kerekasztal rendezvénye lesz a Turisztikai Managerek Szövetsége és a bizottságunk közös 
szervezésében, szerdán, Telkiben 18 órakor fog megrendezésre kerülni elég neves előadókkal. 
Kérem azokat a képviselőtársaimat, akiknek az ideje engedi, hogy vegyenek részt ezen a 
rendezvényen! Ezennel az ülést lezárom. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 32 perc)  

 
 

Szilágyi György 
a bizottság alelnöke 

Bánki Erik 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Várszegi Krisztina 


