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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra)

Elnöki megnyitó

L. SIMON LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt
kívánok! Mindenkit nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök a Kulturális és sajtóbizottság
mai rendkívüli ülésén, amely az eredeti tervekhez képest kiegészül további napirendi
pontokkal is, úgyhogy nemcsak a Biszku-film körüli botrányt fogjuk ma megtárgyalni, hanem
majd a későbbiekben a média szabályozásával kapcsolatos jogszabályokhoz érkezett módosító
indítványokat is.

Tisztelettel köszöntöm a film két alkotóját körünkben, szakmai szervezetek
képviselőit, képviselőtársaimat és természetesen a média jelen levő munkatársait is.

Bizonyára mindenki hallotta a tegnap délután 1 órakor elhangzott napirend előtti
felszólalásomat, amelyben a Biszku Béláról készült dokumentumfilm, illetve riportfilm
kapcsán fogalmaztam meg azt a véleményemet, hogy elfogadhatatlan 20 évvel a
rendszerváltozás után, hogy akár személyiségi jogokra hivatkozva is egy fontos
dokumentumfilmet, amely történelmünk egy jelentős időszakáról, annak is egy súlyos
személyiségéről szól, aki négy évig volt Magyarország belügyminisztere egy olyan
korszakban, amikor több száz embert végeztek ki a forradalomban való részvételéért, szóval
hogy egy ilyen emberről szóló filmet ne lehessen bemutatni.

Természetesen sem én országgyűlési képviselőként, sem a bizottság jogi kérdésekben
nem kíván túlterjeszkedni a jogszabályi kereteken, nem akar semmilyen módon nyomást
gyakorolni. Ugyanakkor úgy éreztük, hogy erkölcsi kötelességünk és egyben politikai
kötelességünk is az, hogy éppen a véleményszabadságra hivatkozva, éppen arra az
alkotmányos jogunkra hivatkozva, hogy megismerhessük a múltunkat, megismerhessük a
történelmünket, megismerhessük egy egykori közszereplőnek a tevékenységéről készített
dokumentumfilmet, meg kell szólalnunk, és a bizottságnak föl kell tárnia azokat a
körülményeket, amelyek ennek a filmnek a kálváriáját jelentik. Ezért is hívtuk meg az
alkotókat, hívtuk meg a filmes szakmai szervezetek képviselőit.

Tisztelettel kérem képviselőtársaimat, hogy először a napirendről szavazzunk, aztán
szavazzunk arról, hogy ma - a tegnapi ülésünkhöz hasonlóan - képviselőkön kívül szót adunk
az alkotóknak és a szakmai szervezetek képviselőinek is, tehát hogy egy ilyen vita jellegű
ülést tartunk.

Megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk.

A napirend elfogadása

Megkérdezem, hogy a napirendi sorhoz van-e valakinek hozzáfűznivalója. (Nincs
jelzés.) Nincs. Akkor kérem, hogy szavazzunk. Aki elfogadja a napirendet, az kézfeltartással
jelezze. (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm.

Tájékozódás a "Bűn és büntetlenség" című, Biszku Béláról forgatott
dokumentumfilm bemutatásáról

Javaslom tehát, hogy mai ülésünkön az 1. napirendi ponthoz kapcsolódóan a vendégek
is megszólalhassanak. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. (Szavazás.)
Köszönöm szépen. Egyhangú.

Akkor először is azt javaslom, hogy nézzünk bele a filmbe, a film alkotói egy rövid
részlettel készültek. Kérem önöket, hogy indítsák el ezt a körülbelül 8 percnyi részletet. (A
jelenlévők megtekintik a dokumentumfilm részleteit.)

Köszönjük szépen a rövid részletet. Ezek után biztos vagyok benne, hogy a bizottság
tagjai, amennyiben tehetik, a holnap esti vetítésre el fognak menni, mert ez a néhány képsor is
döbbenetes volt.
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Először az alkotókat kérdezem, hogy ha lehet, akkor röviden számoljanak be arról,
hogy milyen körülmények között nem lehetett most bemutatni ezt a filmet, miért a Menta
Teraszon fogják holnap bemutatni, és mit gondolnak, hogy a Kulturális és sajtóbizottság a
parlament bizottsági tekintélyével miképpen tudja az ő munkájukat úgy segíteni, hogy a
politika közben ne telepedjen rá független alkotók tevékenységére.

Novák Tamás tájékoztatója

NOVÁK TAMÁS: Köszönöm a szót, elnök úr. Sok szeretettel köszöntök mindenkit.
Nagyon örülünk ennek az érdeklődésnek. Köszönjük, hogy a magyar film, a magyar
dokumentumfilm ilyen nagy érdeklődést kapott az elmúlt napokban. Kicsit zavarban is
vagyunk, az az igazság.

A történetnek a lényege vagy ennek a kvázi letiltásnak a lényege az, hogy mi az
Uránia moziban szerettük volna bemutatni, amit meghirdettünk több helyen. Gondolom, ez
eljutott Biszku Bélához, illetve a családjához. Ők úgy gondolták, hogy személyiségi jogi
alapon, ami a törvényes magyar törvények szerint lehetséges, a képhez és a hanghoz fűződő
személyiségi jogok miatt ezt letiltják, befáradtak az Uránia igazgató asszonyához és ők erről
tájékozatták őt. Ő ezek után, amit mi teljesen méltányolhatónak tartunk és teljesen megértünk,
hogy egy állami intézményről van szó, amely perbe nem biztos, hogy belemehet, úgy döntött,
hogy ezt a filmet nem vetíti le. Mi viszont úgy döntöttünk, hogy ha már meghirdettük,
elkészült ez a film, ez jórészt lelkesedésből készült nagyon sok baráti segítséggel, akkor
rendezünk egy zártkörű vetítést a Menta Teraszon, ahol a barátaink is úgymond kvázi
vállalták ennek a kockázatát.

Azt hadd tegyem hozzá, hogy én még hivatalosan semmilyen formában nem kaptam
értesítést a családtól, engem nem hívtak fel telefonon, hogy ők ezt a filmet betiltanák, illetve
nem kaptam semmilyen papírt, de tudomásom van róla, hogy nekem is küldtek egy ilyet vagy
hogy útban van felém egy ilyen levél. Amennyiben ez megérkezik, akkor nyilván tárgyalunk
jogászokkal, és akkor megnézzük, hogy mit lehet tenni. A legfontosabbnak azt érezzük, hogy
mindenféleképpen a törvényes magyar jogrendet betartjuk, és a bíróság előtt, ha kell, akkor
megpróbáljuk megvédeni az igazunkat. Mi azzal védekezünk, hogy Biszku Béla 1957 és 1961
között közszereplő volt, és mint ilyen sokkal többet kell eltűrne, mint egy átlagos polgárnak,
ezért a képhez és hanghoz fűződő személyiségi jog nem biztos, hogy olyan szigorúan
megilleti, mint egy egyszerű átlagembert.

Röviden ennyi.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Közben megjött Vitányi Iván képviselőtársam is. Az ő
kedvéért mondom, hogy az elmúlt percekben egy körülbelül nyolcperces részletet
megnéztünk a dokumentumfilmből, ahol a film záró képsorait is láttuk, ahol Biszku Béla elég
karakteresen kifejtette azt a véleményét, hogy nincs miért bocsánatot kérnie és hogy ne
nézzék őt hülyének a film alkotói.

Köszönöm szépen Novák Tamásnak. Arra a kérdésre azonban nem válaszolt, hogy
van-e valamilyen lehetősége a bizottságnak abban, hogy segítse a munkájukat, természetesen
nem túlterjeszkedve a bizottság mozgási lehetőségein. Másrészt azért én arra is kíváncsi
vagyok, hogy alkotóként a személyes véleményük szerint ez az ügy indokolna-e esetlegesen
valamilyen jogszabály-módosítási kezdeményezést, hogy szükséges lenne-e újragondolni
Magyarországon azt, hogy ilyen esetekben nem túl szigorú-e a jogszabály, éppenséggel a
dokumentumfilmesek szabadságát korlátozva. Tehát a személyes véleményüket kérem.

NOVÁK TAMÁS: Nagyon szépen köszönjük a nyilvánosságot, ez az egyetlen, és
ezennel itt mindenkit nagyon sok szeretettel meghívunk a film vetítésére holnap a Menta
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Teraszra. 7 órakor, 8 órakor és 9 órakor is lesz egy-egy vetítés. Ez a dolognak az egyik része.
Tehát köszönjük a nyilvánosságot, amit a bizottság tehet.

A másik. Mi történészekkel beszéltünk. Felvetődött ilyen kérdés a közszereplésről
szóló törvénynél, hogy a közszereplőknek viselniük kell, sokkal nagyobb tűréshatáron belül
kell mozogniuk, mint az egyszerű embereknek, de lehet, hogy érdemes lenne ezt a jogszabályt
akár mondjuk a történelmi személyekre vagy azokra kiterjeszteni, akiknek a történelmi
cselekedetei egy bizonyos korban meghatározták az ország irányultságát.

Röviden ennyi.

SKRABSKI FRUZSINA: Csak tényleg annyi, hogy ha egy közszereplőt arról a
korszakáról kérdezzük - mert mi nem a hálószobájába mentünk be -, amikor közszerepelt, azt
lehessen valahogy jogilag alátámasztani, hogy erről lehessen kérdezni később is.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Itt van körünkben az Uránia Filmszínház igazgatója.
Megkérdezem, hogy kíván-e esetlegesen mondani valamit. Kérem, hogy Puskás Imre
képviselő úr mellett foglaljanak mindig helyet, nyomják meg a készüléken a gombot. Arra
kérek mindenkit, hogy a jegyzőkönyv kedvéért mutatkozzanak is be, hogy tudjuk, hogy ki az,
tudja a gyorsíró hölgy is, hogy ki az, aki megszólal.

Szeretettel köszöntöm.

Bakos Edit tájékoztatója

BAKOS EDIT (Uránia Nemzeti Filmszínház): Köszönöm szépen a lehetőséget, elnök
úr. Bakos Edit vagyok, az Uránia Nemzeti Filmszínház igazgatója. Igaz ugyan, hogy itt most
mint egy filmszakmai szervezet képviselője, az Art-mozi Egyesület elnöke vagyok jelen, de
megragadnám a lehetőséget, hogy tájékoztassam a tisztelt bizottságot arról, hogy
tulajdonképpen mi történt, annál is inkább, mert az utolsó napok sajtóhíreiben szerepelek,
különösen az internetes hírek blogjaiban, és nem is igazán hízelgő jelzőket kapok a
döntésemért.

Ehhez azt kell elmondjam, hogy az Uránia Nemzeti Filmszínházat működtető Nemzeti
Filmszínház Nonprofit Kft. egy egyszemélyes állami tulajdonú gazdasági társaság, nonprofit
gazdasági társaság, amely a 2002-es indulása támogatásának most ebben a pillanatban az
egyharmadával rendelkezik. Ismerve a mozilátogatottságot, illetve elsősorban a hagyományos
és az art-mozi látogatóinak a vészes csökkenését, aminek az egyik oka a filmkínálat, azt kell
mondanom, hogy minden fillér bevételért nagyon-nagyon meg kell dolgoznia az Urániának.
Ezt a filmek és a különböző rendezvények szervezésével próbáljuk megvalósítani.

Tehát akkor, amikor nekem arról kell dönteni, hogy egy egyébként teljesen
előkészített díszbemutatót az utolsó percben lemondok vagy sem, akkor azt nagyon meg kell
hogy fontoljam. Ennek az volt az oka, hogy értesülvén a bemutatóról, Biszku Béla lánya
eljött, és azt kérte, hogy miután ők nem járulnak hozzá és Biszku Béla sem járul hozzá a film
bemutatásához, én ezt ne tűzzem műsorra, mert abban a pillanatban, amikor én erről
értesülök, hogy itt valamilyen jogsértést akarnak bebizonyíttatni, tehát bírósághoz fordulnak,
abban az esetben már én is bűnrészes vagyok. Márpedig ahogy elmondtam, az Uránia
gazdasági állapotát tekintve ebben a pillanatban egyszerűen felelőtlen magatartás és
hazardírozás lett volna a részemről, ha egy többmilliós perbe esetleg belemegyek ebben az
esetben.

ELNÖK: Tehát konkrétan elhangzott a perrel való fenyegetés?
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BAKOS EDIT (Uránia Nemzeti Filmszínház): Igen. Azóta elküldte nekem azt a
levelet is Biszku Béla lánya, amelyet az apja írt, és valószínűleg most már a postán van
valahol Novák Tamáséknak, tehát az alkotóknak. Tehát dokumentálta is azt, hogy
amennyiben ezt műsorra tűzik, illetve a mozi műsorára tűzzük, akkor ők személyiségi jogi
pert indítanak. Ez a döntésem tehát nem jelenti azt, hogy én ezt nem akarnám műsorra tűzni,
de kénytelen vagyok megvárni a bíróság döntését, mert abban az esetben, ha ezt műsorra
tűzöm, akkor én is perelhető leszek, pontosabban nem én. Sem a magánvagyonom, se az
Uránia vagyona nem teszi azt lehetővé, hogy többmilliós perbe belemenjünk. Természetesen,
ha megszületik a bírósági döntés, akkor ezt nagy örömmel tűzzük műsorra, és nagyon jó
lenne, ha minél előbb megtörténne ez, mert rettenetesen nagy az érdeklődés a film iránt,
naponta kapom én is a telefonok sokaságát, hogy micsoda dolog ez és miért kell és hogyan.
Tehát reggeltől estig magyarázom, hogy ebben a pillanatban, ha én egy törvénytisztelő,
jogkövető állampolgár vagyok, nem tehetek mást.

Még egyet szeretnék mondani utolsóként. 2002 óta gyakorlatilag az Uránia
vezetésében vagyok, mert akkor programigazgató, illetve általános igazgatóhelyettes voltam,
2005 óta pedig igazgató. A műsorainkat ismerve, akik figyelemmel kísérik, azok tudják, hogy
nem az a jellemző az Uránia műsorára, hogy megijedünk, és azokat a filmeket, amelyek
esetleg kritikusabbak, nem tűzzük műsorra, de ezt ebben az esetben nem tehettük meg.

Köszönöm szépen. Ezt szerettem volna elmondani.

ELNÖK: Köszönöm szépen. De ha jól értem, ez csak azután következne be, hogy
bemutatják hivatalosan a filmet. (Bakos Edit: Igen, így van.) Mert addig nincs miért
pereskedni, mert maga a film elkészülte jogszerű volt, Biszku Béla nyilvánvalóan hozzájárult
ahhoz, hogy vele beszélgessenek és ezt leforgassák, erről írásos nyilatkozat is van az alkotók
mellett, úgy tudom (Novák Tamás bólogat.), hogy ehhez hozzájárult. Tehát nyilvánvalóan
addig nincs miért pereskedni, amíg egyszer csak a tiltás ellenére be nem mutatják az alkotók.
Vagy ha jól értem, meg kell változni a jogi környezetnek ahhoz, hogy egy ilyen filmet be
lehessen mutatni.

Nem tudom, igazgató asszony mit gondol, ugyanazt a kérdést teszem föl, mint az
alkotóknak. Szükséges lenne-e egy ilyen szituáció után jogszabályi változtatás? Tehát hogy
egy ilyen filmet, amely egyébként a benne szereplő hozzájárulásával készül, és amely filmben
nemcsak ő szólal meg, hanem történészek is nyilatkoznak arról a korról és az illető
riportalanyról, tehát szükséges lenne-e egy olyan jogszabályi változtatás, hogy a személyes
közreműködő tiltakozása ellenére is le lehessen vetíteni egy dokumentumfilmet?

BAKOS EDIT (Uránia Nemzeti Filmszínház): Őszintén szólva ezt nem gondoltam
végig, de azt gondolom, hogy az eljárást mindenképpen gyorsítani kellene, tehát ha egy ilyen
eset előfordul, akkor ne húzódjon egy normális bírósági eljárás, több hónapos vagy esetleg
féléves pereskedés, hanem egy gyorsított eljárásban döntsön a bíróság, hogy mit gondol, a
közszereplősége vagy pedig a személyiségi jogai az erősebbek egy-egy film esetében a film
szereplőjének. Én ezt gondolom, hogy gyorsítani kellene az eljárást.

ELNÖK: Köszönöm szépen, igazgató asszony. Kisfaludy András jelezte, hogy hozzá
kíván szólni. Ha kérhetem, András, akkor cseréljetek helyet igazgató asszonnyal. Köszönöm.
Mindenki, miután befejezte a beszédet, kérem, hogy kapcsolja is ki a mikrofont.

KISFALUDY ANDRÁS (Magyar Dokumentumfilm Rendezők Egyesülete): Kisfaludy
András, a Magyar Dokumentumfilm Rendezők Egyesületének elnöke vagyok. A kérdés az, én
nem tudom, nagyon rosszul lehet hallani, hogy a szereplőknek bemutattátok-e ezt a filmet.
(Novák Tamás: Nem.) Az a gyakorlat a dokumentumfilmeseknél évtizedek óta, hogy minden
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egyes esetben a szereplőknek az elkészült filmet be kell mutatni, hogy hozzájárul ahhoz vagy
nem. Ez az első lépés. Úgy nincs film, hogy csak úgy fölveszem, aztán elrohanok, és aztán
elkészítem.

Van más is, mert például, ha ezek után ő azt mondja, hogy nem járul hozzá a film
vetítéséhez, akkor viszont ránézve vannak kötelezettségek, neki ki kell fizetni azt a részt,
amibe került. Most hogy ez az egész folyamat normálisan menjen, már előzetesen is kellene a
forgatás előtt egy hozzájárulás, amikor elkészül, akkor is, akkor szembesülni kell azzal, hogy
mi történt az alkotók és a szereplők részéről, aztán utána pedig, ha mégis történik egy ilyen…
Nekem volt egyszer egy ilyen a Magyar Televízióban, akkor azt hiszem, Varga László volt a
jogász, és azt mondta az illetőnek, hogy kérem szépen, miután ezek a fórumok megvoltak, ha
kifizeti a belekerülési költséget, akkor hozzájárulunk ahhoz, hogy nem vetítjük le, ha nem,
akkor pedig le kell vetíteni.

ELNÖK: Köszönöm szépen. De azért én szívesen venném a személyes véleményét is,
hogy hogyan lehetne ezt a helyzetet kezelni, mit javasol a fiatalabb pályatársaknak és mit
javasol a bizottságnak, a jogalkotóknak.

KISFALUDY ANDRÁS (Magyar Dokumentumfilm Rendezők Egyesülete): Először
is a fiatal kollegáknak azt javasolnám, hogy mindenféleképpen próbáljanak meg kapcsolatot
teremteni Biszku Bélával, nélküle és az ő hozzájárulása nélkül nem lehet nyilvánvalóan
előrelépni. Ezt meg lehet csinálni. Az másik dolog, hogy ezt lehet intim módon és lehet
nyilvánosan. Ez egy lehetőség.

A jogszabályt illetően pedig mondok egy ennél sokkal rosszabbat. Én úgy tudom,
hogy ha az Astoria fölüljárón, az utcán forgatok az ott járókelő emberekről bármit, jönnek-
mennek, és azt beépítem egy filmbe, valaki észreveszi, hogy ő ott szerepel, és nem járult
hozzá, akkor módjában áll ugyanígy valamilyen módon keresztbetenni. Én úgy tudom, hogy a
jelenleg érvényben lévő szabályok egy ilyen dolgot kimondanak. Tehát ez egy borzasztó nagy
hülyeség, ha ez így van, mert ez nem harmonizál az újságíróknak a sajtószabadságra
vonatkozó jogszabályokkal, és akkor egy vezércikket se lehetne írni soha, mert állandóan,
mindig mindenkinek engedélyeket kellene kérni. Tehát ez egy vicc. Ebben a pillanatban én
úgy tudom, hogy így van az ilyen esetekben, azt hiszem.

Most visszatérve a filmre, miután Biszku Bélának, akármennyire is közszereplő volt,
de vannak személyiségi jogai, ezért vele ebben az esetben csak az előzetes hozzájárulás után
lehet filmet készíteni.

ELNÖK: (Jelzésre:) Igen, Tamás!

NOVÁK TAMÁS: Köszönöm a szót. Azt tudni kell, hogy mi aláírattunk vele egy
papírt. Ő látta, amikor elővettük a kamerát. Annyi, hogy természetesen volt benne egy csalás,
csibészség, nevezzük, aminek akarjuk. Ő 1990 óta nem adott interjút egészen jól körülírható
okok miatt, félt a bírósági eljárástól vagy a nyilvánosságtól. Mi azt mondtuk neki, hogy
Márokpapiból jöttünk és a „Beregért Ifjúsági Egyesületnek” csinálunk egy beregi almanachot
a Bereg híres szülötteiről, tehát nyilván így kerültünk közel hozzá, így kerültünk a bizalmába,
de a legvégén bevallottuk neki, hogy kik vagyunk, elmondtuk a történetünket. Utána sem
vonta vissza, utána is nyitva volt a kamera, nagyon sokat beszélt Kádárról, Dubcekről,
Ceausescuról. Majd később, amikor elmentünk, akkor hívott fel, és minősíthetetlen
hangnemben mondta azt, hogy adjuk vissza a vele készült interjúkat, a kazettákat. Én azt
gondolom, hogy elsősorban a családja miatt gondolja azt, hogy ez a film nem készülhet el
vagy ne kerüljön a nyilvánosság elé. Ez a történetnek az egyik része.
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A másik része, amiről itt szó volt az előbb, az utcán való forgatás. Én úgy tudom, hogy
ha valaki az utcán forgat és a kamera nyilvánosan látható, nem rejtett a kamera, tehát ha
valaki közterületen van, akkor nem szólhatnak bele a film megjelenésébe.

ELNÖK: (Jelzésre:) Igen?

KISFALUDY ANDRÁS (Magyar Dokumentumfilm Rendezők Egyesülete): Ehhez a
dologhoz csak annyit, hogy az elmondottakból az látszik, hogy megtörtént az interjú, de utána
ő ezt visszavonta, ebben szerintem abszolút korrekt, ezen nincs vita, visszavonta, és már
akkor nem lett volna érdemes ezzel a dologgal tovább foglalkozni. De van más lehetőség is,
mert gondolom én, hogy az elkészült anyagot el kell tenni a Széchényi Könyvtárba, a
Filmarchívumba, ide, oda, amoda, hogy hozzá lehessen férni később, amikor mondjuk, teszem
azt ő már nem él, ha ez egy fontos dolog. Én ebből a 10 percből csak 5 percet láttam,
egyébként pedig tulajdonképpen minden ilyen filmnek az értékét mégiscsak a filmbeli értékei
adják meg, tehát nem okvetlenül csak az, ami elhangzik és ami tárgyszerű vagy történetszerű,
vagy a történetet mondja el, hanem a filmszerűséget is, ezt természetesen nem tudom
megmondani, de akkor is, ha zseniális film volna, ha van egy ilyenfajta személyiségi jog,
akkor ezt nem lehet áthidalni. Tehát én azt mondom, hogy ha ő ettől mereven elzárkózik,
akkor ezt a filmet meg kell tartani, zárt körben szerintem lehet vetíteni, az ellen nem szólhat
egy szót sem, de a nagy nyilvánosság elé ilyen formában nem kerülhet. Ez egy hiba volt, hogy
vele nem akkor és úgy beszéltétek meg, hogy most egy filmet készítünk, sajnos.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy más szakmai szervezet
képviselőjének, filmrendezőnek a jelenlevők közül van-e véleménye, hozzáfűznivalója.
Szívesen vesszük a gondolataikat, javaslataikat. (Nincs jelentkező.)

Én kicsit továbbmennék ezen az úton, ahol egy kicsit talán Kisfaludy András
megakadt, hogy van-e feladata ezen a területen a jogalkotásnak: Nem akarom ezt feltétlenül
belemagyarázni a helyzetbe. Tehát ha úgy gondolják, hogy nincs, a jelenlegi jogszabályok így
jók, és hogy akkor ezeknek a jogszabályoknak megfelelően az alkotók hibát követtek el, és
ebbe bele kell nyugodni, hagyják az Országos Széchényi Könyvtárban vagy a
Filmarchívumban a vágatlan felvételeket, ezt is lehet mondani. Nekem mondjuk a
szabadságjogokhoz való ragaszkodásom és a demokratikus érzékem egy kicsit mást mond, én
inkább úgy érzem, hogy itt változtatni kell, itt feladat van előttünk.

Szerintem kötelességünk lenne valamit lépni azért, hogy egykori közszereplők, akik
Magyarország történelmének az alakulásáért személyesen felelősek, méghozzá nem is a 28.
rangú vezetőként, hanem Magyarország második vezetőjeként, ráadásul azon két ember
egyikéről van szó, akit elég határozottan, köztudottan személyes felelősség terhel több száz
ártatlan ember kivégzéséért, én úgy érzem, hogy itt van feladatunk, van adósságunk, ha
tetszik, történelmi adósságunk, főleg úgy, hogy az a fajta számonkérés, ami mondjuk
emberiség ellen elkövetett bűntettek esetében megtörténik, az itt a rendszerváltástól mind a
mai napig nem történt meg. Lehet azt is mondani, hogy akkor a jogalkotás számára az a
feladat, hogy 20 évvel a rendszerváltás után ezt megtegye. Lassan már nincs kit számon kérni.
Tehát én nem hiszek már abban, hogy itt… Láttuk a sortűzperek kudarcát, hogy itt a bírói
gyakorlat ezen lendítene előre.

Én inkább a nyilvánosság erejében hiszek, abban, hogy szembesíteni kell a magyar
társadalmat mindazzal, ami velünk történt, és talán a magyar filmművészetet is, a magyar
irodalmat is. Ezt úgy mondom, mint író, irodalomkritikus, aki éveken keresztül írt és beszélt
arról, hogy a magyar irodalomnak milyen nagy adósságai vannak az elmúlt 20 évben, milyen
kevéssé járult hozzá ahhoz az önértelmezési folyamathoz, amit mondjuk a körülöttünk levő
posztkommunista országokban írók, művészek, filmrendezők megtettek, nevezetesen, hogy
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föl tudjuk dolgozni az elmúlt 40-50 év, mármint a szocializmus 40-50 évének a történelmét és
időszakát. A kultúra, a művészet sokkal hatásosabb tud lenni vagy a film a mai eszközével
sokkal hatásosabb tud lenni, mint mondjuk a történettudomány, amelynek mondjuk az
olvasottsága jóval kisebb, mint a szépirodalomé, vagy a nézettsége, vagy az odafigyelés
sokkal kisebb, mint mondjuk a filmnél. Tehát én erre gondolok.

Ha valahol lehet feladatunk, az a nyilvánosság megteremtése, adott esetben a
közszereplő fogalmának újraértelmezése, jogilag való kodifikálása, hogy közszerepelőnek
nemcsak az minősül, aki jelen pillanatban közszereplő, hanem a közszereplésének időszaka
igenis nyilvánosságot érdemel. Nem arról kérdezték az alkotók Biszku Bélát, hogy 1989-ben
játszott-e az unokáival vagy nem játszott, hogy egyébként mit szeret enni, főzni, és a többi,
mint egy celebet, hanem arról kérdezték, hogy a közszereplésének időszakában, amikor - még
egyszer mondom - Magyarország véreskezű urai közé tartozott, akkor mit tett, és hogy arról
ma hogyan gondolkodik és ezt hogyan látja.

Kérdezem, hogy van-e esetleg valakinek a közönség soraiból valami, de akkor
képviselőtársaim is nyugodtan… (Jelzésre:) Gulyás Dénes, parancsolj!

Képviselői hozzászólások, kérdések, vélemények

GULYÁS DÉNES (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenkit szeretettel
üdvözlök, tisztelettel köszöntök. Én megpróbálom a másik oldalról, de természetesen nem
vagyok jogász. Ha Biszku Bélának és gyermekeinek joga van ahhoz, hogy ezt letiltsák, hol
van a meghurcoltak leszármazottainak a joga ahhoz, hogy a gyilkosról filmet tehessenek
közzé? Ez a dolog nagyon kétirányú utca, és szerintem ez egy diszkrimináció azokkal
szemben, akiknek az édesapját, édesanyját, nagyszüleit meggyilkolták, leverték a veséiket,
szájukba vizeltek. Bocsánatot kérek, hogy egy kicsit… Nem szeretnék vulgáris lenni. Tehát
azért mégiscsak van valami olyan, úgy tűnik jelen pillanatban, nem jogi, de azért valami
erkölcsi elvárás, amit valamilyen formában jogi módon, jogi formába kellene önteni. Ez az
egyik.

A másik kérdésem pedig az lenne az alkotókhoz, hogy önök azt mondták Biszku
Bélának, hogy ezt valamilyen település gyerekeinek vagy fiataljainak akarják bemutatni?
Csak fél füllel hallottam ezt.

NOVÁK TAMÁS: Mi azt mondtuk, hogy a „Beregi Ifjúsági Egyesülettől” vagyunk,
és a Beregnek csinálunk egy beregi almanachot.

GULYÁS DÉNES (Fidesz): És akkor ő nem mondta ott azt előtte, hogy kérem, nem
lehet levetíteni, csak az örökkévalóságnak szól, és ha majd meghaltam, akkor? Nekem az
alapgondolat az, én is álltam már néhányszor kamera előtt, nekem meg nem fordult a
fejemben, hogy azért csinálnak velem filmet, mert nem akarom, hogy bemutassák. Szóval ez a
gondolkodás teljesen abszurd, bocsánatot kérek.

NOVÁK TAMÁS: Utána lelepleztük magunkat, elmondtuk, hogy kik vagyunk, és
utána is beszélt nagyon sokat.

GULYÁS DÉNES (Fidesz): Egyszerűen nem tudom, hogy Biszku Béla miből
gondolja azt, a leszármazottai, a gyermekei miből gondolják azt, hogy ha például én azt
mondom, hogy az én településemen, Nagykovácsiban kibérlem az öreg iskolát, és a saját
szakállamra megvendégelek 200 embert és levetítem, és teszem ezt négy éven keresztül
minden nap, akkor az miért nem nyilvánosság. De elsősorban azt kellene véleményem szerint
pontosan erkölcsi és érzelmi alapon átgondolni, hogy például annak az úrnak a gyermekei, aki
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sírva fakadt a film elején, mit szólnak ahhoz, hogy Biszku elvtárs nem engedi ezt és Biszku
elvtárs gyermekei nem engedik ezt. Azért a jog mégiscsak erre is kéne, lehet, hogy erről az
oldalról kellene jogorvoslatot keresni.

ELNÖK: Az áldozatoknak is vannak jogaik természetesen. (Jelzésre:) Németh Zoltán
képviselőtársam, parancsolj!

NÉMETH ZOLTÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Bizottság! Üdvözlök mindenkit, különös szeretettel az alkotókat. Azt gondolom, olyan
emberként is, aki történelemoktatással foglalkozik, csatlakozva az előttem szólókhoz, hogy a
múltat fel kell tárni mindenképpen, és nyilván vannak a magyar történelmi múltnak olyan
szeletei a közelmúltból is és a távolabbi múltból is, amelyekre nem vagyunk vagy nem
lehetünk büszkék magyarok, magyar állampolgárok, Magyarországon élők, és különösen nem
lehetnek büszkék azok, akik meghatározták ezeket az időszakokat. De ez nem jelentheti azt,
hogy megakadályozzák a múlt egyértelmű feltárását.

Sokszor megfogalmazódik, hogy mit engednek a személyiségi jogok és az meddig
terjedhet. Engem például azért az is érdekelne, hogy abban a helyzetben, ahogy szóba került,
hogy ha jól mondom, még Biszku Béla lánya tiltotta le vagy legalábbis ő jelentkezett ezzel
kapcsolatban egy olyan esetben, amikor az illető él, ez megfelelő jogalap-e, azért ha már jogi
kérdésről beszélünk, ez is felvetődik. Nem tudom, de azt gondolom, hogy nekünk, a Magyar
Országgyűlés képviselőinek mindenképpen foglalkoznunk kell azzal, hogy mi engedhető
meg, meddig terjednek ezek a jogok, illetve mi van akkor az áldozatok jogaival. Azt
gondolom, hogy ha itt a jogszabályi környezet olyan, amely ilyen közszereplő esetében
akadályozza a múlt feltárását és akadályozza az igazság megismerését, akkor nekünk itt
lépnünk kell mindenképpen.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Pörzse képviselő úr!

PÖRZSE SÁNDOR (Jobbik): Köszönöm a szót. Először is szeretnék gratulálni az
alkotóknak és őszinte elismerésemet kifejezni. Másrészről meg azt gondolom, hogy jelen
helyzetben próbáljunk meg közösen - összedobva, amink van - valamiféle megoldást is
találni, mert gondolhatják, hogy mondjuk Biszku Béla nem a szívem csücske, de ebben a
helyzetben, amiben vagyunk, most nem lehet mit csinálni, ha én jól érzem ezt a helyzetet.
Márpedig ez a film elkészült, rengeteg energia és rengeteg érték van benne, jó lenne
bemutatni legalább valamilyen formában. Kérdezek én mindenkit, bár én sem vagyok jogász,
és tudom, hogy az egész dramaturgiája meg az egész film mondanivalója is sérül vele, és az
alkotók elmondják, hogy mit gondolt Biszku Béla, amíg aztán később nem járult hozzá, tehát
kérdezem én, hogy menthető-e a helyzet vagy nem, mert mi most egy jogi kérdésben
gondolkozunk, és a filmet meg le kellene vetíteni.

ELNÖK: Képviselő úr, az elején a bevezetőmben elég határozottan elmondtam, hogy
nyilvánvalóan egy bizottság nem terjeszkedhet túl a hatáskörén, tehát mi a jogszabályokat
nem írhatjuk fölül, nincs is ilyen szándékunk. A bizottságnak nem dolga megoldani ennek a
filmnek a bemutatását, annak a helyzetnek a jogi kezelését azonban kezdeményezheti az
Országgyűlésnél - erről beszélt az előbb Németh képviselőtársam is -, ami ennek a filmnek a
bemutatása kapcsán a nyilvánosságban most szóba került. Tehát én értem a jó szándékot
mindabban, amit elmondott, hogy szeretnék, ha ezt a filmet bemutatnák, ezzel kapcsolatosan
tegnap a napirend előtti felszólalásomban is a segítségemet fölajánlottam, még azt is - és
gondolom, ebben képviselőtársaimat támogatnak -, hogy ha kell, akkor maga a Magyar



-14

Országgyűlés legyen a bemutatásnak az egyik helyszíne. Én ezt egy továbbra is jó, járható
útnak tartom, nyilvánvalóan ez kellő figyelmet ad egyébként nemcsak a témának. Itt nemcsak
arról van szó, hogy most Biszku Béláról ilyen krakéler módon szólunk, és kihasználva az
ebben rejlő populista kommunikációs lehetőségeket akkor magunknak is nyilvánosságot
teremtve valamit csináljunk. Ez egy ennél sokkal komolyabb és súlyosabb ügy.
Gondolkodjunk együtt arról, és ezért kérdeztem az alkotók véleményét is és a szakma
véleményét is, hogy van-e feladatunk, van-e jogalkotási feladatunk, nekünk képviselőknek
kell-e kezdeményeznünk valamit a parlament felé a tekintetben, hogy más alkotók majd
később ilyen helyzetbe ne kerüljenek.

Fölnőtt egy új nemzedék, és jönnek újabbak, akik más eszközökkel, adott esetben nem
is olyan filmművészeti alapokon indulva és megfontolással, ahogy azt Kisfaludy András
elmondta, lehetséges, hogy a neten keresztül, más filmes eszközökkel fognak létrehozni olyan
dokumentumokat, amelyek - még egyszer mondom - a saját történelmünknek és
önmagunknak a megértéséhez járulhatnak hozzá, ezt segíthetik, mert ugyanakkor ez új
kihívásokat is jelenthet a jogalkotás számára, hiszen az internet világa számos területen
szabályozatlan. Éppenséggel a most benyújtott média-törvénycsomagban erre is próbálunk
már kísérletet tenni, hogy valahogy ezt a területet is szabályozzuk, hogy legyen arra
lehetőség, hogy megismerhessük a múltunkat, és mások személyiségi jogokra hivatkozva ne
zárhassák el előlünk történelmünk fontos időszakait.

Parancsoljon, képviselő úr, folytassa!

PÖRZSE SÁNDOR (Jobbik): Annyit szeretnék csak hozzátenni, hogy tökéletesen
egyetértünk mindenben. Csak az a kérdésem, hogy ha egy közszereplő a közszerepléséről
nem akar beszélni, azzal nincs mit tenni, tehát akármennyire is gazember az ember, azzal nem
fogunk tudni mit csinálni.

ELNÖK: Igen, de ez már egy jogértelmezési kérdés, hogy közszereplő-e egyáltalán,
mert ma nem közszereplő Biszku Béla. Az a kérdés, hogy közszereplőnek minősíthető-e, ha
arról az időszakról beszél, amikor közszereplő volt. Ez meg már egy jogértelmezési kérdés.
Ebbe most nem mennék bele, hogy én értelmezzem ezt, majd értelmezi a bíróság adott
esetben egy per esetén, nekem nincs jogom, és azt hiszem, a bizottságnak sincs joga
prejudikálni. Köszönöm szépen képviselő úr.

Menczer képviselő asszony a következő.

MENCZER ERZSÉBET (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Én egy kicsit
más szemszögből szeretném ezt megközelíteni, mint aki valamilyen szempontból - és el is
fogom mondani, hogy miért - érintett ebben a történetben. Nagyon sajnálom, hogy az én
édesapám nincs ma itt, aki ugyan nem ’56-nak az áldozata, de egy előbbi rendszernek az
áldozata az anyukámmal együtt, akiket halálra ítéltek, majd 25 év fogságra. A GULAG
rabtelepein töltöttek 10-11 évet ezeknek az embereknek a hathatós közreműködésével, akikről
ma itt beszélünk vagy akiről ma itt beszélünk. Azt gondolom, hogy annak a nemzetnek,
amelyik nem ismeri a múltját és nem tárja fel a múltját, soha nem lesz jelene és nem lesz
jövője.

Mondjuk ki feketén-fehéren, hogy Biszku Béla bűnös, ha tetszik, háborús bűnös. Ma a
világban mindenhol kergetik azokat a bűnösöket, és nevén is nevezik, és nincsenek jogaik,
hogy ők most 90 meg 92 évesek, meg az isten tudja, hány évesek, akik annak idején a II.
világháborúban a Holocaust kapcsán elkövették azokat a gazemberségeket, amiket elkövettek,
Úgy érzem egy kicsit, mintha itt kopogtatna a múlt újra és megpróbálna visszatolakodni 20 év
után. Jól láthatjuk, hogy az elmúlt 8 év politikai ténykedésének köszönhetően a politikai
amnézia zsákjába próbálnak beledugni minden olyan gazemberséget, amit ’45 és ’56 között
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Magyarországon, illetve a Szovjetunióban a magyar hatóságok közreműködésével elkövettek,
illetve azokról a megtorlásokról is szeretnének hallgatni, ami ’56 után történt.

Biszku Béla ma a Terror Háza Múzeum falán egyértelműen ott van mint bűnös, aki a
saját hazája, saját nemzete, a saját múltja ellen fordult, bizonyíthatóan több száz ember halála
fűződik a nevéhez, több ezer embernek, több százezer embernek a kitelepítése fűződik a
nevéhez. Azt gondolom, hogy ebben a történetben nincsenek személyiségi jogai. Ezen
érdemes elgondolkodni, hogy mit tudunk mi a nyilvánosság érdekében tenni.

Tehát a magyar társadalomnak egyetlen lehetősége van, és azt gondolom, hogy mi
egyetlen dolgot tehetünk ebben, igenis a korrekt politikai tényfeltárás minden eszközét meg
kell ragadni ahhoz, hogy akár a már meghaltakról is kiderüljön, hogy mi történt, az élőkről
meg pláne, és hogy azokról, akik még életben vannak, teljesen mindegy, hogy akarják vagy
nem akarják, de kiderüljön az igazság. Ráadásul az alkotók, akiknek én csak gratulálni tudok
a bátorságukért, nem azt kérdezték valóban Biszku Bélától, hogy ’89 után mit csinált, hanem
azt kérdezték tőle, hogy ’57-től ’61-ig ugyan a bánatos jó istenit, milyen ítéleteket hozott.
Mélységesen fel vagyok háborodva, hogy ez az ember 2010-ben vagy 2009-ben - nem tudom,
hogy mikor kezdték el a forgatást - azt találja mondani a saját nemzete polgárai számára, hogy
nem kérek bocsánatot, mert nem vagyok bűnös. Akkor micsoda? Akkor mi a bűn ma
Magyarországon? Csak a kézzel fogható gyilkosság vagy gazdasági bűn a bűn, a politikai bűn
az nem bűn? Igenis vér tapad a kezéhez, kiirtotta az országot, minden családban vannak olyan
történetek, amik ’56-ról, az elhurcolásról, a kitelepítésről, a felakasztásról szólnak. Nagyon
sajnálom, hogy nincs itt Wittner Mária képviselőtársunk is, aki túlélője ennek a
gazemberségnek.

Azt gondolom, és ha kell, ezt határozati javaslatként is szeretném mondani, hogy ha
nincs más lehetőségünk, mert a magyar jogrend úgy rossz, ahogy rossz, akkor igenis
mutassuk be a Parlament falai között, azt gondolom, hogy a legnagyobb nyilvánosságot akkor
fogja kapni ez a film. Én még azt is megkérdőjelezem és nem is értem, hogy Biszku Béla
lánya milyen alapon tiltja le azt a filmet, ami nem róla szól, hanem az apjáról. Az apja él,
nincs gyámság alatt, nincs gondnokság alatt, ha jól láttam a filmből, akkor van esze és
tudatában volt annak, hogy mit mond, és ezt elég karakánul vállalja is. Lehetősége neki van
esetleg azt mondani, hogy én erről nem nyilatkozom, bár azt gondolom, hogy a bűnösség
fogalma elég tág e tekintetben, és hogy gazember volt a saját nemzetével szemben, és mindent
el kell követni annak érdekében, hogy a jövő számára és a jelen számára minden kiderüljön.
Ez egy remek alkalom.

Nem lehet kárhoztatni az alkotókat, hogy milyen eszközökkel csinálják a történelmi
tényfeltárást és dokumentálják bármilyen eszközzel, könyv formájában. Az én édesapám írt
könyvet, számtalan, GULAG-ot megjárt ember írt könyvet, ahol megnevezték a bűnösöket, és
senki nem mondta nekik azt, hogy kérem szépen, ezt nem lehet megjelentetni, hiszen ezek
történelmi tények, ezek megtörténtek. Most egy filmmel dokumentáljuk a saját önbecsülésünk
és a saját nemzetünk számára, hogy mi történt. Nem hiszem, hogy nem találunk olyan
lehetőségeket arra, hogy az alkotókat ne pereljék be és ne különböztessék meg hátrányosan,
illetve hogy ez a dokumentumfilm a jövő számára ne maradjon fenn mementóul.

Még egyszer gratulálok, és szeretném, ha a Parlament falai között ezt a filmet
megnézhetnénk.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselő asszony, ha nem haragszik, akkor azt úgy nem
tenném föl szavazásra, mert ha jól értettem, egy határozati javaslatot mondott. Tehát azt
javaslom, hogy vonja vissza, ne szavazzon erről a bizottság, hogy mutassuk be a filmet, mert
ne szavazzunk esetlegesen arról, hogy esetlegesen jogsértést követünk el. Ha megengedi, én
inkább azt javasolnám és azt kérem, hogy ehhez csatlakozzon, hogy kezdeményezzen a
bizottság a vita végén egy országgyűlési határozatot, az országgyűlési határozat szóljon arról,
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hogy a Magyar Köztársaság parlamentje felkéri a Magyar Köztársaság kormányát arra, hogy
ebből az ügyből is kiindulva a kérdés megnyugtató jogi szabályozására tegyen javaslatot. Én
ezt hasznosabbnak látnám. Ha ez megtörténik, akkor elhárul a jogi akadály ezen film és más
filmek bemutatása elől is. Nem tudom, elfogadja-e ezt így képviselő asszony. (Menczer
Erzsébet: Természetesen elfogadom. Köszönöm.) Köszönöm szépen.

Gyutai Csaba képviselőtársam következik, majd Pálffy alelnök úr, Karácsony alelnök
úr, Novák képviselő úr és aztán megint Gulyás Dénes.

GYUTAI CSABA (Fidesz): Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Én még mindig a drámai
képkockák hatása alatt vagyok. Szabadjon nekem is személyes élményeimet megosztani
önökkel és kedves vendégeinkkel. Tavaly mutattuk be Zalaegerszegen - de kétszer a Hír TV-
ben és a Duna TV-ben is lement - Ferenczy Erika és Kinyó Ferenczy Tamás nagyszerű

dokumentumfilmjét, a címe „Gyilkosság lövés által” volt. Ez a film földolgozta a
zalaegerszegi sortűz történetét, annak a sortűznek a történetét, amikor - ha jól emlékszem az
időpontra, polgármester úr, te vagy a szaktörténész, pontosíts - október 25-én a pártház előtt a
tüntetőkbe belelövettek. Két áldozat maradt az aszfalton és több tucat sebesült. Az egyik
áldozat édesapám legjobb gyerekkori barátja volt, olyannyira legjobb gyerekkori barátja volt,
hogy erről nehéz beszélni. Évekig, évtizedekig félt a család, Németh Imre családja és az
áldozat családja is, és édesapám is félt ezt a dolgot előhozni. De mindenszentekkor a családi
temetőbe és ahol nyugszik Németh Imre is, az áldozat, engem, akkor még kisgyereket a
nagyapám és édesapám mindig egy nagy kocsi gyertyával vitt ki, ezzel is mutatták, hogy
megtisztelik az áldozatot. Odaküldtek a sírhoz, és nekem azt a gyertyát meg kellett gyújtani.
Amikor megkérdeztem kisgyerekként, hogy ezt miért kell megtennem, most is itt csengenek a
fülemben azok a szavak, hogy édes fiam, ő egy jó ember volt, megilleti ez a gyertya.

Hát bizony megillet minden áldozatot az a gyertya, és én fölháborítónak tartom, hogy
a gyilkosoknak van személyiségi joga, de az áldozatoknak nincs joga. Németh Imrének,
Mansfeld Péternek évtizedekig nem volt semmilyen személyiségi joga, Németh Imrének, a
zalaegerszegi áldozatnak nem lehetett tisztességgel emléket állítani, a rendszerváltás után
került a sírjára egy tisztességes emlékmű, azért, mert nem engedték.

Itt nyilvánvalóan a személyiségi jog túlterjeszkedik a tisztességes erkölcsi határokon.
Én nagyon támogatom ezt a határozati javaslatot, amit elnök úr megfogalmazott. Egy
amerikai politikai gondolkozó fogalmazta meg azt, hogy aki a közéletiség messze világító
tógáját magára ölti, az ne csodálkozzon, hogy ha ezt a tógát messziről észre is veszik. Tehát itt
is ez a helyzet, hogy Biszku Béla évtizedekig közéleti szereplő volt, és azt a bizonyos messze
világító tógát magára öltötte, és azt még most is látjuk. A személyiségi jog itt ebben az
esetben túlterjeszkedik a normális erkölcsi érzékünkön, a normális erkölcsi megítélésünkön.
Ebben az esetben a személyiségi jogot korlátozni kell, és a filmet be kell mutatni az áldozatok
emléke előtt való tisztelgésként is és annak érdekében is, ahogy Menczer Erzsébet
képviselőtársam fogalmazott, hogy akkor lesz igazán jelenünk és jövőnk, ha megismertük
tisztességgel, becsülettel a múltunkat. Ez a film egy lehetőség arra, hogy a fiatalabb
korosztály is szembesüljön ezekkel az időszakokkal.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Pálffy alelnök úrnak adom meg a szót.

PÁLFFY ISTVÁN (KDNP): Köszönöm szépen, elnök úr. Folytatva a köröket, én is
nagy tisztelettel gratulálok a film készítőinek. Köszönöm a vendégeinknek az eddigi
hozzászólásokat, és várom még, hogy a továbbiakban is segítsék a munkánkat. A
hozzászólások sorában pedig egy gyors összegzést kellene tennünk az eddig elhangzottakról,
mert a helyzet az, hogy ma mindaz, ami itt fölvetődött, tehát a közszereplés mivolta, a
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tájékozódás joga, a múlt megismeréséhez való jog, megtalálható a jogszabályokban, és az a
fajta filmkészítési produceri együttműködési gyakorlat, amire Kisfaludy András is utalt.
Rendesen elmondta megfelelő lépésenként, tehát hogy a riportalanynak hozzá kell járulnia a
forgatáshoz, az alkotónak be kell mutatnia a kész, vágott filmet, illetve hogy ehhez is hozzá
kell járulnia a riportalanynak, és ha nem, akkor kifizetendő bizonyos része a produkciós
költségnek, de ez már vita tárgya, már polgári per tárgya a későbbiekben. Ezek mind léteznek,
ezek megvannak a mai jogszabályokban, és le lehet folytatni a próbapert ez alapján is.

Több az annál, hogy éppen az előttünk lévő T/363. számú törvényjavaslat a sajtó- és
médiatartalmak szabályozásáról már szinte ide készült, hiszen két olyan nagyon fontos
pontban húzza össze ezeket az egyébként külön tárgyalt kérdéseket a javaslat - közszereplés,
tájékozódás joga, együttműködés kérdése -, amit csak most röviden ismertetek. Ez úgy néz ki,
hogy a készítés, a produkció során elkövetett arányos jogsértés alól felmentést ad a javaslat,
illetve egyértelműsíti, hogy az információs közérdek fölülírja a személyiséghez fűződő
jogokat. Tehát amennyiben ezt a javaslatot az elkövetkező napokban, hetekben a tisztelt Ház
előtt hamar megtárgyaljuk, és egyetértünk abban, hogy ezt elfogadjuk, akkor a kérdés ilyetén
nyugvópontra jut.

A kérdés mégis az, hogy mit csinálunk addig. Tisztelve nyilván minden érzelmi és
politikai megfontolást és hozzászólást, azért azt a Kulturális bizottságnak is ki kell mondania,
hogy nem vagyunk műsorszolgáltatók, az Országgyűlés nem médiatartalmat biztosít, hanem
politikai kereteket ad, így aztán a magam részéről a próbaper mellett vagyok. Igenis kell hogy
legyen a magyar közmédiában vagy a magyar sajtóban olyan bátorság, olyan előremutató
aktivitás, ami egy ilyen nagyon fontos politikai, érzelmi és a múlt feltárását segítő kérdést
megnyugtatóan rendez azáltal, hogy bemutatja ezt a produkciót és vállalja ennek a
próbapernek minden körülményét. Állítom, hogy egyébként a mai jogszabályok között is
megnyerhető. Továbbá mondom, ha minél hamarabb végzünk azzal a munkával, ami a T/363.
számú törvényjavaslat tárgyalását jelenti, akkor pedig ilyen kérdés remélhetőleg többé nem is
fordul elő.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Karácsony alelnök úrnak adom meg a szót.

KARÁCSONY GERGELY (LMP): Köszönöm a szót. Én is szeretettel köszöntöm az
alkotókat és minden meghívott vendéget. Pálffy képviselőtársam abba az irányba tolta a
beszélgetést, amilyen irányba én is szerettem volna, csak a konkrét törvényjavaslat kapcsán
180 fokkal mást gondolok, meg általában most a médiaszabályozással kapcsolatos javaslatok
kapcsán. Azt gondolom, hogy azok a javaslatok, amik a Ház asztalán vannak, éppen hogy
szembemennek azokkal a jogos érzelmi felháborodásokkal, amik itt elhangzottak. Tehát ezek
a javaslatok alapvetően sokkal inkább szűkítik, mint tágítják a szólás szabadságát, azt
gondolom, és nem is a szólás szabadságáról van szó, hanem egy sokkal tágabb, ennél is
tágabb szabadságról, a véleménynyilvánítás szabadságáról, amiben benne van például a
tudományos kutatás szabadsága is.

Szeretném jelezni a próbaper kapcsán, hogy nem is olyan régen ítélték el jogerősen
Ungváry Krisztián történészt azért, mert azt állította Kiss László alkotmánybíróról, hogy
együttműködött a titkosszolgálatokkal. Valóban az volt a vád ellene, hogy körülbelül 13 olyan
tényt dokumentált, amiből csak és kizárólag ezt a következtetést lehet levonni, és bizony
2 millió forinttal büntette meg a bíróság, plusz a kamatok, plusz még a publikációnak teret
adó Élet és Irodalom hetilapot is megbírságolták. Tehát ha például ezt a próbapert ezzel az
üggyel némileg párhuzamba állítható próbaperként fogjuk föl, akkor sajnos az igazság
vesztésre áll ebben a történetben. Ha szabad egy kis reklámot csinálnom, a Facebookon, amit
talán néhányan használnak önök közül, alakult egy csoport arra, hogy kifizessük Ungváry
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Krisztián büntetését. Sok parlamenti képviselő már csatlakozott, azt javaslom, hogy
csatlakozzanak önök is. Azt gondolom, hogy a tudományos kutatás szabadságát korlátozni
nem lenne szabad, és itt valóban, ha lehet ilyen jogerős bírósági ítéletet hozni, akkor rosszak a
jogszabályok. Az a kérdés, hogy milyen irányba kell ezeket változtatni.

Azt gondolom, hogy pontosan az ellentétes irányba megyünk például a válaszadási
jogban ebben a bizonyos törvényjavaslatban, amit Pálffy képviselőtársam is idézett a sajtó- és
médiatartalmak szabályozásával kapcsolatosan. Ott vannak olyan passzusok, például idézek
egyet, hogy „akinek becsületét vagy emberi méltóságát valamely médiatartalom sérti,
követelheti válaszközlemény közzétételét”. Tehát azt gondolom, hogy nagyon könnyű ezzel
egyetérteni, de ha jobban belegondolunk, valójában Biszku Béla vagy Biszku Béla lánya
nyugodtan gondolhatja, hogy ezek alapján neki válaszadási joga van. Egyébként csak jelzem
azt, hogy ehhez nagyon hasonló passzust az Alkotmánybíróság elkaszált; ez a bizonyos lex
Répássy.

Tehát azt gondolom, hogy nehéz dolgokról beszélgetünk, a múlt feltárásáról,
személyiségi jogokról, az áldozatok jogairól, a szólásszabadságról, tehát ezeket nagyon nehéz
indulatmentesen megtárgyalni. Sajnos ebben nem tudok egyetérteni Pálffy
képviselőtársammal, szerintem azok a javaslatok, amik most a Ház asztalán vannak, például
az a bizonyos alkotmánymódosítás, pontosan az ellenkező irányba viszi el a
jogszabályalkotást, mint ahogy itt ezek szerint mindannyian szeretnénk. Én nagyobb
szólásszabadságot szeretnék, nagyobb véleménynyilvánítási szabadságot szeretnék, és
nagyobb szabadságot szeretnék a múlt tudományos feltárására. Ezek a javaslatok szerintem
nem ezt az irányt segítik, de nyilván majd a részletes vitán lesz módunk erről konstruktív
módon beszélgetni, én ebben abszolút nyitott vagyok. Az biztos, hogy a Lehet Más a Politika
számára a sajtó- és a szólásszabadság egy olyan alapvető érték, amit korlátozni csak nagyon
kivételes esetekben szabad, de én azt olvasom ki ezekből a javaslatokból, hogy a
kormánypártoknál nem ez a szándék, de lehet, hogy félreértettük egymást. Azért a törvény
szövege legalábbis számomra erre utal.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Alelnök úr, ha megengedi, két szóban reagálok erre.
Egyrészt szerintem két malomban őrlünk: az egyik a válaszadási kötelezettség, ami
alapvetően a sajtót érinti, ami egyébként egy uniós irányelv, uniós direktíva alapján került
bele a jogszabályba, itt pedig egy teljesen más szituációról van szó. Nem arról van szó, hogy
mondjuk Novák Tamás, aki most filmalkotóként van jelen, az egyik magyar újságban írt egy
véleményt közlő cikket Biszku Béláról, és emiatt Biszku Bélának lehetősége lesz erre a
későbbiekben reagálni. Ha Novák Tamás írna egy cikket mondjuk a Magyar Nemzetben, ahol
leírná, hogy Biszku Béla egy hazaáruló, akkor Biszku Bélának lenne lehetősége a jogszabály
változása esetén visszaírni, hogy nem, szerintem én nem vagyok hazaáruló. Ez a válaszadási
lehetőség, ami eddig nem volt meg a magyar sajtójogszabályokban, még egyszer mondom,
egy EU-s irányelv alapján került bele a magyar jogszabályokba. Ez szerintem teljesen más
kérdés, mint hogy vannak független magyar filmesek, akik készítenek egy
dokumentumfilmet, abban megszólítanak egy volt közszereplőt, egy volt belügyminisztert, és
az a volt közszereplő, az a volt belügyminiszter a személyiségi jogaira hivatkozva korlátozza
a film bemutatását. Ráadásul a kettő jogelv között ellentmondást nem is érzek. Tehát
szerintem attól, hogy bizonyos személyeknek megadjuk a válaszadás lehetőségét, még
egyáltalán nem következik az, hogy egy filmalkotónak a jogát is korlátozzuk e tekintetben. Ez
az egyik, amit szeretnék mondani. Lehet, hogy én értelmezem rosszul a dolgokat.

Ungváry Krisztián ügye szerintem is egy rendkívül fontos dolog, mert hasonlóan arra
hívja föl a figyelmet, még akkor is, ha itt is a párhuzam egy kicsit sántít, mert Ungváry
Krisztián történészként mondott valamit valakiről, az ő történészi álláspontja szerint ez egy
megalapozott állítás volt, és utána hozott a bíróság egy ezzel kapcsolatos döntést. Itt nem erről
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van szó. Itt van egy dokumentumfilm, ahol maga az érintett, saját maga nyilatkozik, mond
valamit, mondja azt a képernyőbe, illetve kamerába bele, hogy márpedig nem bánok semmit,
mindent ugyanúgy csinálnék, és Nagy Imre megérdemelte a sorsát, itt nem az alkotók
állítottak valamit, nem az alkotók adtak valamit véleményként vagy akár történelmi
állásfoglalásként Biszku Béla szájába, Biszku Béla maga mondja. Ezzel együtt, amit mondott
alelnök úr, azzal egyetértek, az is elég súlyos probléma, és ezt is kell majd valahogyan később
kezelnünk, hogy a történettudományt is az állítólagos személyiségi jogok béklyóba zárják.
Nem szabadna, hogy béklyóba zárják a történettudományt, jogunk van megismerni a
múltunkat, nem szabad. Lassan ott fogunk tartani ezek után a perek után, hogy nem lesz
ember, aki be merjen menni a Történeti Hivatalba kutatni. Szerintem is ezen a területen
változásra van szükség, még akkor is, ha mondjuk Ungváry Krisztián azon történészek közé
tartozik, akik az elmúlt években sokszor éppenséggel nem a legszerencsésebb
megnyilvánulásokkal vonták magukra a nyilvánosság figyelmét.

Köszönöm szépen.
Novák képviselőtársam!

NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Először is, én is gratulálok a
szerzőknek, és egyben köszönöm a holnapi bemutatókra való meghívást, igyekszem a
meghívásnak eleget tenni. Nagy érdeklődéssel várom a teljes filmet.

Szívesen beszélnék én is az érzéseimről, mint ahogy azt sokan megtették, de félek,
hogy akkor ma is kivonulna valaki az ülésről, esetleg Vitányi úr, vagy ki tudja, hogy ki,
úgyhogy igyekszem. Egyébként is hasznosabbnak érzem a javaslataimat megfogalmazni, ez
pedig két konkrét javaslat. Egyrészt, bár nem kívánom más kezével verni a csalánt, de én is
szeretném arra buzdítani önöket, hogy bátran mutassák ezt be. Ennél magasabb felhatalmazást
már nehezen kaphatnának, mint ahogy látják, hogy az Országgyűlés illetékes bizottsága is
teljes erővel kiáll önök mellett. Hadd mondjam el, hogy ha esetleg az Országgyűlés nem
vállalná, és látom, hogy elnök úr nem szeretné, hogy ilyen javaslatot tegyünk, hogy az
Országgyűlés mutassa be ezeket, akkor én se teszek ilyen javaslatot, de a Jobbik is kész
vállalni a felelősséget ennek a filmnek a bemutatásáért, beleértve az anyagi felelősséget is
természetesen. De azt gondolom, talán sokkal elegánsabb is lenne, hogy széles körű civil
összefogással biztosítanánk adott esetben, egy legvégső esetben akár az anyagi
felelősségvállalást is, azonban az én jogértelmezésem szerint itt nem állhat fenn semmiféle
kártérítésnek és egyébnek a lehetősége, ha ezt a filmet bemutatnák. Tehát én is arra buzdítom
önöket, hogy bátran mutassák be, nagyon nagy társadalmi igény van az önök alkotására.

A másik konkrét javaslatom az alkotmány 21. § (3) bekezdésén alapul. Tudjuk, hogy a
bizottság ülései nyilvánosak, és ezt kihasználva, különösen abban az esetben, ha esetleg
mégsem kerülne bemutatásra ez a film, azt gondolom, hogy egy ilyen nyilvános
meghallgatását megtarthatnánk Biszku Bélának. Tehát egészen konkrétan azt javaslom, hogy
idézzük be Biszku Bélát egy bizottsági meghallgatásra. Itt idézném az alkotmány 21. § (3)
bekezdését. „Az Országgyűlési bizottságok által kért adatokat mindenki köteles a
rendelkezésükre bocsátani, illetőleg köteles előttük vallomást tenni.” Ez alapján, az alkotmány
felhatalmazása alapján azt javaslom, hogy Biszku Bélát a bizottság rendelje be egy
meghallgatásra, egy vallomástételre, és egy nyilvános ülésen tegyük föl neki ezeket a kemény
kérdéseket, mert azt gondolom, van mivel elszámoltatni őt.

Végül pedig engedjék meg, hogy én is köszöntsem a körünkben megjelent Murányi
Levente ’56-os szabadságharcost, országgyűlési képviselőtársunkat. Nagyon örülnék, ha ő is
hozzászólna ehhez a napirendi ponthoz, mert azt gondolom, talán közülünk a legilletékesebb
ebben a kérdésben, hogy Biszku Bélával kapcsolatban hogyan is kellene eljárnunk és mi
volna a méltó.

Köszönöm a figyelmet.
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ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Igen, látom, hogy jelentkezett. Úgy látszik,
hogy megint kicsit két malomban őrlünk, mint a bizottsági ülések mindegyikén. Az elején
nem volt itt az ülésnek, akkor elég határozottan azt mondtam, hogy a bizottság semmiképpen
sem kezdeményezhet olyat, hogy valaki ne tartsa be a jogszabályokat. Tehát én nagyon
hangsúlyosan kérem azt, hogy -minthogy a Magyar Köztársaság parlamentjének képviselői
fölesküdtek a törvény betartására és betartatására, és jogkövető állampolgárként, a jogállam
híveként nem is tehetünk mást - ne buzdítsuk arra az alkotókat, hogy törvénytelenséget
kövessenek el.

Végig arról beszéltem, hogy azt próbáljuk meg együtt végiggondolni, hogy miképpen
tudunk adott esetben a jogszabályi környezeten úgy változtatni, hogy ennek a filmnek a
példáját is látva más alkotók az elkövetkezendő években hasonló helyzetbe ne kerüljenek,
egyrészt hogy érvényesüljenek a személyiségi jogok, ahol kell, de másrészt érvényesüljön az
alkotók szabadságjoga, és harmadrészt pedig érvényesüljön az áldozatoknak, az utókornak, az
állampolgároknak a történelem megismeréséhez, a múlt föltárásához, az igazság
megismeréséhez való joguk. Ezen a viszonylag szűk mezsgyén szeretném, ha haladnánk és
nem térnénk le róla. Ezen a szűk mezsgyén lehet úgy haladni, hogy elérjünk eredményeket a
nyilvánosság ereje által és a jogalkotás ereje által is, ez két hatalmas erő, ami a mi kezünkben
van. De ha letérünk erről a szűk ösvényről, akkor azt a szent célt sértjük meg, ami magának a
törvényhozásnak az alapfeladata. A jó szándékot persze méltányolom, csak szeretném ezt
kérni képviselőtársamtól.

Kértem közben a bizottság titkárát, hogy nézze meg az idevágó szabályozást a
Házszabályban is és az egyéb jogszabályokban, hogy Biszku Béla meghívására milyen
lehetőségünk van. Ezzel együtt, hogy értem a szándékát képviselő úrnak, nem biztos, hogy ez
olyan szerencsés dolog lenne, tehát nem szeretném, ha boszorkányüldözéssé válna a bizottsági
munka. Mindig kérem mindenkitől, hogy a bizottság tekintélyét őrizzük meg. Nem tudom,
hogy mit tudna Biszku Béla mindahhoz hozzátenni, mint amit a filmben elmondott, mert az a
néhány perc is, amit itt láttam, eléggé megdöbbentő volt, emberileg is egyébként. Tehát
mindazzal együtt szánalmat is ébresztő, és lehet, hogy most meglepődnek jobbikos
képviselőtársaim, de némi együttérzést is, és bizonyos szempontból a családtagokat is értem.
Tehát el tudom képzelni azt, nekem is vannak lányaim, négy lányom, mondjuk fölnőnek a
lányaim, és valamiért nem lesznek büszkék arra, amit az apjuk csinált. Remélem, hogy soha
nem fogok ebbe a helyzetbe kerülni és hogy ők se kerülnek ebbe a helyzetbe. Feltételezem,
hogy azért a Biszku-gyerekek sem feltétlenül büszkék arra, hogy miről tehet az édesapjuk.
Ezzel együtt az ember nem tudja megtagadni a szüleit, és bizony a kegyetlen, rossz és
igazságtalan embereket is szeretik. Ezt méltányolni kell, hogy a saját emberségünket
megőrizzük. Ezért javaslom, hogy ne hívjuk meg ide Biszku Bélát, nincs arra szükség. Nem
hiszem, hogy emberileg, szakmailag, politikailag bármit hozzá tudna tenni ahhoz a vitához,
amit egyébként nekünk kell lefolytatni, és aminek a megoldását nekünk kell majd
megtalálnunk és kezdeményeznünk adott esetben, ahogy javasoltam az előbb, a kormányzat
felé.

Köszönöm szépen.
A következő Gyimesi Endre képviselőtársam.

DR. GYIMESI ENDRE (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Egyetértek elnök úrral az
előzőekben összefoglaltak kérdésében, úgyhogy rövid leszek. Azt tudom mondani, hogy mi
Kulturális és sajtóbizottság vagyunk és nem tényfeltáró bizottság. Szívesen részt vennék egy
olyan tényfeltáró bizottság munkájában, amely az elmúlt időszak fehér foltjainak a
kiküszöbölését lenne hivatott felderíteni, de a mi munkánk most nem ez. Ennek ellenére az
elnök úr kérdése az volt az elején, hogy hogyan tudnánk segíteni ezt, és ez a dolgunk. Az
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illető, akiről beszélünk, a diktatúra legkeményebb ökléről van szó, aki 1957-től ’61-ig
belügyminiszter, aztán miniszterelnök-helyettes, majd ’62-től ’78-ig az MSZMP KB titkára
volt, tehát az holtbiztos, hogy 1957 és 1978 között közszereplő volt. Mint ahogy nekünk is
nyilatkoznunk kellett arról, hogy közszereplőknek tartjuk-e magunkat avagy sem, és miután
annak tartjuk magunkat, ezért nyilatkoznunk kell, és velünk kapcsolatban el kell viselnünk a
ránk esetleg nem éppen hízelgő kommunikációs megjelenéseket. Természetesen van dolgunk
a közszereplés időszakában végzett dolgokról, én úgy gondolom, hogy nem beszélhetünk
személyiségi jogokról olyan értelemben, hogy letiltat bármiféle megjelenést az illető, aki
21 ezer pernek a kezdeményezőjeként több mint 300 halálos ítélet végrehajtásában felelős.

Azt hiszem, hogy idekívánkozik Nagy Gáspárnak az a mondata, hogy a felelősöket
meg kell nevezni, és nem lehet a személyiségi jogok mögé bújni, ugyanakkor nagyon fontos
lenne a törvényi kezdeményezésünk amiatt, hogy a másik oldalról se lehessen az öncenzúra
mögé bújni. Én azt gondolom, hogy ezeket a jól sikerült tényfeltáró anyagokat, amelyeket a
dokumentumfilmekből és a történészek munkáiból megismerhettünk, igenis menedzselnünk
kell, az ilyen bizottságoknak segíteni kell, hogy minél alaposabban ismerje meg az utánunk
következő nemzedék, tehát dolgunk van, kezdeményeznünk kell.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Bakos Editnek adom meg a szót.

BAKOS EDIT (Uránia Nemzeti Filmszínház): Köszönöm szépen. Két nagyon rövid
mondatot mondanék csak, mert úgy láttam a hozzászólásokból, hogy félreértés van. Biszku
Béla lánya azt közölte, hogy az apja tiltakozni fog. Tehát a levelet, amelyet megkaptam már
és amely postán feltehetőleg meg fog érkezni perceken belül az alkotókhoz is, Biszku Béla
írta, tehát Biszku Béla tiltakozott. Ez az egyik.

A másik. Erre a bizonyos próbaperre, amelyet Pálffy képviselő úr javasolt, perceken
belül lehetőség lesz, hiszen ő a zártkörű vetítéseket sem engedélyezi, márpedig a Menta
Teraszon történő vetítés zártkörű vetítésnek minősül, de ő az ellen is tiltakozik. Tehát
amennyiben perre kerül a sor, akkor erre azonnal lehetőség lesz. Egyébként itt van a levél,
létezik a tiltakozó levele.

ELNÖK: Köszönöm szépen, igazgató asszony. Gulyás Dénes képviselőtársam!

GULYÁS DÉNES (Fidesz): Köszönöm szépen. Csak gyorsan két mondat. Nem
tudom, még egyszer mondom, nem vagyok jogász. A tiltakozás azonos jogi kategória azzal,
hogy megtiltom, hogy a filmet vetítsék? Én tiltakozom, de nem írom bele azt, hogy
megtiltom, akkor nem tudom, hogy ez jogilag megáll-e.

A másik dolog, amit szeretnék mondani, hogy természetesen az embernek - hogy is
mondjam csak - részben a kíváncsisága is azért felébred, hogy vajon mit mondana Biszku
Béla itt a bizottság előtt, meg természetesen mindenki bizonyára sok mindent kérdezne tőle.
Én nem is zárkóznék el egy ilyen elől, ezt legalábbis meggondolás tárgyává érzem tenni, csak
az a kérdés, hogy mi visz minket előre ennek az ügynek a megoldásában, hogy a film minél
előbb nyilvánosan, akár internetes oldalakon, televízióban, mozikban, mozihálózatokban
bemutatásra kerüljön. Valami nekem azt súgja, mintha mi törvényalkotók lennénk, tehát én
azért gondolom azt, hogy az elnök úrnak igaza van ebben. Egy kicsit viccesen véve, mondjuk
most negyed 11 múlt 5 perccel, negyed 12 után szülessen egy törvény, ami ezt lehetővé teszi.
Én ezt így látom. Szívesen meghallgatom Biszku Bélát, nagyon élvezném bizonyára, vagy a
fene tudja, hogy élvezném-e, de őszintén megmondom azt is, hogy bizonyára ez egy öreg
ember, akinek a szenvedését nem szívesen nézném, mint ahogy közülünk nagyon sokan
nagyon szívesen nézték mások emberi szenvedését. (Menczer Erzsébet: Nem szenved, élvezi!)
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De itt azért valószínűleg az egy más kérdés, mint egy kamara előtt. Mindegy, de úgy érzem,
hogy ezzel az üggyel nem igazán jutunk a megoldáshoz.

A megoldáshoz akkor jutunk közel, ha mi mint törvényalkotók gyártunk egy olyan
törvényt, ami lehetővé teszi azt, hogy holnap - természetesen tudom, hogy ezt idő hiányában
nem lehet, csak képletesen mondom - este 8-kor az Uránia bemutathassa. Meg kell keresni
azokat a jogi dolgokat, ezzel teszünk a dolognak sokat.

A másik dolog meg ugyanaz, Gyutai képviselőtársam az előbb szólt, hogy én
emlékszem, a televízióban filmet vetítettek, ha jól tudom, Szekszárdon is volt egy sortűz, ott
is elítéltek valakit, és a televízióban bent volt névvel arc, ki sem volt takarva az arca, mert azt
mondták, hogy bűnös, emberiség elleni bűn vagy valami hasonló miatt. Elnézést kérek, ő az
volt, aki meghúzta a ravaszt. Most miért kevésbé emberiségellenes bűn az, aki kiadta a
parancsot a ravaszhúzásra? Biszku Béla kiadta, tehát azért mégiscsak valami jogi pontot
kellene találni, hogy ez az ember bíróság elé állítható legyen. Ez a dolognak a másik oldala.
(Pörzse Sándor közbeszól.) Jó, én értem.

A másik pedig, ha már itt József Attilát idézgettük, akkor annyit azért szeretnék
elmondani, valóban azt gondolom, hogy szabadsága van abban minden magyar
állampolgárnak, szabadsága kell hogy legyen minden magyar állampolgárnak, és elsősorban
aztán azoknak, akik még egyszer, mint az első hozzászólásom elején mondtam, Biszku Béla
áldatlan működésének elszenvedői, illetve leszármazottai, szabadságuk van abban, hogy
mindent megtudjanak erről és hogy a magyar társadalom előtt fehéren-feketén álljon ez a
dolog. Márpedig rend nem lesz szabadság nélkül, ahogy József Attila mondta, „Jöjj el,
szabadság! Te szülj nekem rendet…” Igen. A nagy irodalmárok, költők és írók már réges-rég,
ezelőtt évtizedekkel tudták, hogy mit kell tennünk nekünk most itt a parlamentben.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Menczer képviselő asszony!

MENCZER ERZSÉBET (Fidesz): Köszönöm szépen a lehetőséget a még egyszeri
megszólalásra. Én változatlanul azt gondolom, hogy valaki, akiről történelmi tények
bizonyítják a bűnösségét, hiszen történeti levéltárban vannak anyagok, archív híradófelvételek
bizonyítják az ő szerepvállalását egy múltbéli történelmi népirtás, ha tetszik, gazemberség
tekintetében, nincsenek jogai. Neki egyetlen joga van, ha választ akar adni. Ha alelnök úr
sajtószabadságát védendő hozzászólására szeretnék reagálni, ha neki megvan a válaszadás
joga, akkor kiállhat a nemzet elé és azt mondhatja, hogy bocsánat. Elmondta a filmben, hogy
ő nem bűnös. Nagyon jól éldegél. Az a legnagyobb probléma, hogy senki nem számoltatta el
őt, mint ahogy a többi '56-os gazembert sem számoltatta el senki sem.

A rendszerváltozás során, vagyis én azt gondolom, hogy nem volt rendszerváltás,
hanem inkább csak módszerváltás, de ami tény az tény, hogy 1989-ben a kerekasztal-
tárgyalásokon születtek megállapodások, amik egészen nyilvánvalóan tartalmazzák azt is,
hogy a múltbéli gazemberségeket hogyan nem fogja az állam megtorolni. Pontosan tudjuk,
hogy ezek az iratok 50-80 évre zárolva vannak. Nyilván ennek a következménye az is, hogy
Biszku Béla ma nem kevés állami nyugdíjon tengeti 89 évesen az életét a Rózsadomb tetején,
és még mindig joga van azt mondani, hogy én ugyan egy történelmi tényekkel alátámasztott
bűnösségben fő gazember voltam és fő bűnös, és ezért nem is érzem magam bűnösnek, de
személyiségi jogaim vannak, és senki nem fogott perbe, azt csinálok, amit akarok.

Tehát azt gondolom, hogy a magyar jogalkotásnak, a törvényhozásnak igenis a
dokumentumfilm-gyártás jogszabályi kereteinek kitágítása tekintetében van feladata. Azt
kellene többek között megvizsgálnunk, és ez egy sokkal bonyolultabb és összetettebb feladat,
mint hogy mi itt a dokumentumfilm-készítés vagy a filmes szakma jogszabályait egy
tollvonással megváltoztatjuk, hogy milyen tényekkel lehet alátámasztani azt, hogy
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történészek, újságírók, filmkészítők tényekkel alátámasztott, tényfeltáró
dokumentumkészítési, dokumentálási vagy tényfeltárási munkájuk során milyen védelmet
élvezhetnek és mihez van joguk. Én azt gondolom, hogy mindenhez joguk van, minden
eszköz felhasználásához joguk van, amivel a történelmet világossá, közérthetővé, tényszerűvé
és megismerhetővé teszik, és e tekintetben ne illesse meg a bűnösöket semmilyen jog, akkor
sem, ha meghaltak, akkor sem, ha élnek. Az én édesapám ma 89 évesen otthon él, és neki
mint áldozat akkor nincs joga? Hiszen '56-ban volt neki is szerepe. A ma itt élő
képviselőtársamnak akkor nincs joga? Álljon meg a menet!

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. Nagyon elment az időnk, újabb
jelentkezőknek már nem adok szót, csak az eddig jelentkezett képviselőknek, és majd a záró
körben megkérdezem még egyszer a szakma képviselőit. Arra kérem képviselőtársaimat,
hogy próbálják rövidre fogni, azért is, mert a média-törvénycsomaghoz benyújtott módosító
indítványokról még szavaznunk kell, hogy a plenáris ülés is haladhasson. Eddig is sok értékes
dolgot hallottunk.

Képviselő asszony, ha megengedi, annyiban kicsit pontosítok, hogy nagyon bonyolult
a bűnösök joga is, úgyhogy ne vitassuk el, hogy vannak jogaik a bűnösöknek is adott esetben.
Tudom, néha az ember nagyon furcsa helyzetekbe csúszik bele, most voltam épp egy
értelmiségi beszélgetésen a napokban, ahol nagyon sokan erről beszéltek, hogy miért és
milyen jogaik vannak a bűnözőknek, a bűnösöknek. Tehát ez egy kényes terület.
Nyilvánvalóan azt nem lehet megengedni, hogy a bűnösök személyiségi jogai fölülírják az
áldozatoknak és az emlékezetnek a jogait, ez más területeken sokszor okoz problémát, ezt
kezelni kell akár a jogalkotás területén is. Csak azért tettem meg ezt a pontosítást, hogy ha
Novák képviselőtársamnak tettem ilyen jellegű pontosítást, akkor ne érezze úgy, hogy mindig
csak őt igazítom ki, képviselő asszonynál is ugyanezt meg kell tennem, ha nem haragszik meg
érte.

Németh képviselő úr következik.

NÉMETH ZOLTÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Igyekszem rövid lenni, elnök úr.
Mindenekelőtt a Karácsony alelnök úr által mondottakhoz annyit szeretnék hozzátenni, hogy
az nem baj, ha vita lesz, tehát azt gondolom, hogy ha védekezik, mármint a bűnös vagy akit
érint egy ilyen dokumentumfilm, akit érint a múltfeltárás, védekezzen, legalább annál
nagyobb nyilvánosságot kap ez az egész és annál több emberhez jut el. Ez a példa is mutatja
azt, és ehhez is szeretnék gratulálni a filmkészítőknek, hogy ilyen nyilvánosságot kapott ez a
dolog, és ebben, ha idézőjelben is, de „elismerés” illeti Biszku Bélát is, illetve a családját,
hiszen soha nem kapott volna ilyen nyilvánosságot ez a film, ha ő nincs és nem tiltja le, és ha
ő nem gondolkodik még mindig 40 vagy 50 évvel ezelőtti módon, és nem hiszi azt, hogy ilyen
módon cenzúrázással lehet élni. Ez félelmetes, hogy így kísért a múlt, Ez elfogadhatatlan, azt
gondolom, de lehet, hogy ez fogja meghozni az igazi nyilvánosságot ennek az alkotásnak és
ez fogja meghozni az igazi nyilvánosságot annak a múltfeltárásnak, amihez még egyszer
szeretnék gratulálni.

Tehát én nagyon bízom abban, hogy győzedelmeskedik itt a civil kurázsi: Nagyon
bízom abban, hogy számosan lesznek olyanok, akik hajlandóak „cinkosságot” vagy ha úgy
tetszik, „bűnrészességet” vállalni ebben a dologban, mert egy nemes ügy érdekében tennék.
Remélem, senki nem érti félre a szavaimat.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Murányi Levente képviselő úrnak adom
meg a szót.
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MURÁNYI LEVENTE (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Bemutatkoznék, mert
nem vagyok a bizottságnak tagja. Murányi Levente vagyok a Jobbik frakciójából. Azon az
alapon merek a témához hozzászólni, hogy 16 évesen kezdtem meg börtönbüntetésemet 1957.
február 24-én. Ezenközben három társamat kivégeztek, egyet agyonvertek a börtönben
tizenhármunk közül. Tudomásom van arról, hogy Biszku úr követelte annak idején
többedmagával ezzel a szellemiséggel, hogy még több áldozat keletkezzen, még nagyobb
legyen a retorzió. Tudomásom van arról, hogy Mansfeld Péter halálos ítéletét a mai napig
helyesnek tartják. Mansfeld Péter az én korosztályom volt. Csak azt merem önöknek
mondani, gondoljanak abba, hogy 16 évesen bitófa alá kell menni. Akinek van gyereke, talán
még intenzívebben tud belegondolni. Ez a szellemiség mindenáron letörendő.

Előfordult az, hogy az általam nem igazán nagyra tartott magyarországi bíróságok
elítéltek, még azok is elítéltek 3 és fél évre a tatai sortűzből kifolyólag egy gyilkos ÁVH-st,
majd az fellebbezett Strasbourgba, ahol felmentették azzal a szóval, hogy nem volt
gyilkosság, mivel ellenforradalmi bandák randalíroztak Magyarországon 1956-ban, 1957-ben.
Az egyik felmentő bíró ma Magyarországon az egyik legfelsőbb igazságszolgáltatási
méltóságot képviseli. Tehát ez a szellemiség mindenképpen megismerendő, meg kell torolni
ezeket a megnyilvánulásokat.

Ezért gondoltam azt - nyilván tudjuk azt, hogy törvényalkotók vagyunk és nem
törvényalkalmazók -, hogy egy precedens jellegű beszélgetés lenne, ami alátámasztja Novák
Előd képviselőtársamnak az előadott gondolatát, hogy egyszer és mindenkorra végre tegyük
helyre a kérdést, szűnjön meg a kettős mérce, hogy a kommunizmus olyan bocsánatos, a
nácizmus meg fúj. Kérem szépen, ezt helyre kellene tenni, egyformán kell kezelni a két
kérdést.

Köszönöm szépen, hogy megszólalhattam.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Novák képviselő úr következik, majd
Vitányi képviselő úr.

NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Először is azt jelezném, hogy
én, ahogy mondtam, igyekeztem a napirendben visszafogni magamat, nem kommunistáztam.
Azt kérem, hogy önök is vonatkoztassanak el attól, hogy most ezt a javaslatot én tettem.
Szintúgy én is örülök, és köszönöm elnök úrnak és gratulálok, hogy ezt az egész ügyet
behozta ide, mert ahogy Biszku Bélának is lehet gratulálni vagy a családjának, hogy ebből
ilyen hír lett, ugyanígy ennek a mai bizottsági ülésnek is köszönhető nyilvánvalóan,
alapvetően pedig az alkotóknak, hogy ebből ügy lett.

Azt gondolom, hogy rossz irány az, ha elmegyünk abba az irányba, hogy elkezdjük
sajnálni. Gulyás képviselő úr nagyon jól közelítette meg a dolgot, egyetlen egy apró dologban
nem értettem egyet, hogy ő nem szívesen nézné a szenvedését ennek az embernek. Hát ahogy
láthattuk a képsorokon, nem szenved, nagyon is élvezi a helyzetét, nagyon jó körülmények
között, jó állapotban van. Egyébként pedig ez a gondolatmenet azért is rossz, mert akkor a
bűncselekményeket sem akarjuk büntetni akár börtönbüntetéssel, mert ott is szenvednek az
emberek? Nyilvánvalóan ennek a bizottságnak nem az a célja, hogy szenvedést okozzon.
Ennek a célja az, hogy például ennek a filmnek a hátterét, ha kell, ilyen pikáns módon… Bár
Németh képviselő úr gondolatával is teljesen egyetértek, hogy ilyen esetben egy ilyen cinkos
szolidaritást igenis vállalnunk kell, hogy buzdítjuk akár hivatalosan is, de akkor ne tegyük
meg hivatalosan, csak így bizottsági tagként mindenki, aki akarta, elmondta ennek a filmnek a
bemutatásáért, és miután ez bemutatásra került, én azt gondolom, hogy fontos lehet… Vannak
az író-olvasó találkozók, azt gondolom, valami hasonló lehet ennek a filmnek az esetében is,
és rengeteg egyéb kérdés fölmerülhet itt a bizottsági ülésen.
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Azt javaslom, hogy ne a kifogásokat keressük, hanem a lehetőségeket, ne a
kiskapukat, hogy hogyan lehet kibújni, hanem azt, hogy mit tudunk tenni. A Fidesz-kormány
alatt hozott ötödik ügyrendi bizottsági állásfoglalás szerint az alkotmány 21. § (3) bekezdése
alapján elrendelt megjelenési kötelezettségnek mindenki köteles személyesen eleget tenni,
tehát nem mentheti ki magát egy levélben vagy egy meghatalmazottal, hanem személyesen el
kell hogy jöjjön és választ kell adjon a kérdésekre, ráadásul a nyilvános bizottsági ülésen a
kamerák kereszttüzében vagy akár egy még nagyobb teremben, mert gondolom, lesznek jó
néhányan, akik egy ilyet végignéznének.

Tudjuk jól, hogy sok szempontból elmaradt a rendszerváltás. Itt az idő, hogy ezt
bepótoljuk. Az alkotóktól hallottuk, hogy ’90 óta nem nyilatkozott, a rendszerváltás óta nem
nyilatkozott Biszku Béla, és azt is hallottuk, hogy miért, azért, mert félt attól, hogy valamiféle
felelősségre vonás történik, inkább nem akart beszélni, nehogy bármi olyan kijelentést tegyen,
ami fölhasználható ellene esetleg bizonyítékként. Lehet, hogy most fogunk találni olyan
emberiség elleni nyilatkozatot, rá tudjuk vezetni olyan önvallomásokra a kérdésekkel, ami
alapján egyébként még a számonkérést is megkönnyíthetjük. Létrehozhat itt minden bizottság
jól hangzó ellenőrző albizottságokat az elmúlt 8 év esetleges jogsértéseiről, de félek, hogy ott
kevesebb sikerrel tudunk járni, mint akár itt ebben a konkrét ügyben, ahol konkrétan lehet
valamit tenni. Tehát én azt kérem, hogy most döntsünk ebben.

Nagyon örülök, hogy ez napirendi pont lett, még egyszer köszönöm elnök úrnak, és
arra buzdítok mindenkit, hogy ha már forradalomról beszélünk, és politikai nyilatkozatot
fogadott el az Országgyűlés arról, hogy a szavazófülkékben forradalom volt, akkor mutassuk
meg, hogy ha ilyen bársonyos módon is, de lehet forradalmat véghezvinni, és meg lehet
hallgatni azokat, akikről korábban hallani sem lehetett. Ezért ehhez kérem a támogatásukat.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Tehát ha jól értettem, akkor ez egy határozati javaslata a képviselő úrnak.
Közben megnéztük az idevágó szabályokat. Minthogy határozati javaslat hangzott el
képviselő úr részéről, szavazzunk. Előrebocsátom, hogy én a magam részéről nem látom sok
értelmét ennek, részben már kifejtettem az előbb, hogy miért nem. Személyesen
négyszemközt képviselő úrnak egyszer szívesen elmagyarázom az álláspontomat, nem
akarom ezzel terhelni a bizottságot, de sok-sok szempontot tudnék mondani, hogy miért ne
hívjuk ide Biszku Bélát. Nem kommentálom.

Kérem, hogy szavazzunk. Aki egyetért Novák Előd képviselőtársunk határozati
javaslatával, az szíveskedjék kézfeltartással jelezni. (Szavazás.) 6. Ellene? (Szavazás.) 3.
Tartózkodik? (Szavazás.) 5. Tehát akkor elutasítottuk. 8:6 arány. Köszönöm szépen.

Vitányi Iván képviselő úrnak adom meg a szót.

DR. VITÁNYI IVÁN (MSZP): Azt gondolom, hogy két ügyet szét kell választani. Az
egyik az, hogy az a jog, amely lehetővé teszi, hogy aki nyilatkozatot ad valamilyen dologban,
maga határozza meg, hogy azt jóváhagyja-e vagy nem. Azt hiszem, hogy ez helyes. Több
ilyet tapasztaltam. Volt olyan, hogy készítettek valamit, azt mondtam, hogy ebben a létben
méltatlan volt a kérdés-válasz, ezt kérem kihagyni, és általában minden sajtó ezt rendesen
megtette.

Más kérdés Biszku Béla. Most itt úgy beszélünk, mintha most jönnénk rá, hogy Biszku
Béla egyik bűnöse volt az ’57 utáni terrornak, pedig nem. A történelemben azért van olyan
irodalom, amelyikben ez elég világosan benne van, és nem is csak az ’56-os irodalomnak
mondjuk a radikális szárnya, hanem akkor hadd hivatkozzak mondjuk Romsics Ignác, Huszár
Tibor vagy Rainer M. János műveire, ahol a legszigorúbban van benne, hogy a
megtorlásoknak egyik fő kezdeményezője és végrehajtója ő volt. Azért szavaztam nemmel,
mert azt gondolom, hogy nem nekünk kell megítélni ezt, tehát a Kulturális bizottságnak
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feladata az, hogy gondolkodjon arról, hogy hogy lehet lehetővé tenni, hogy a filmet a
közönség is láthassa, de nem a mi dolgunk Biszku Béla történelmi megítélése ilyen
szempontból. Tehát neki nem nekünk kell felelnie, gondolom, hanem lehet, hogy valaki
másnak, erről lehet javaslattal élni, de nem hiszem, hogy ez ilyen szempontból a mi dolgunk.

Egyébként hadd tegyem hozzá, hogy én magam is ugyebár ’56-os voltam, eljárás is
volt, mint az értelmiségi forradalmi bizottság tagját kitettek utána a kulturális minisztériumba,
ahol a zene- és táncügyek előadója voltam, és helyembe egy olyan embert tettek, akinek
semmi köze nem volt a zenéhez és tánchoz. Ez volt Biszku Béláné.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. (Gyutai Csaba jelentkezik.) Nagyon
ragaszkodik hozzá, képviselő úr? Ha lehet, zárjuk le, mert a plenáris ránk fog várni a
döntéshozatallal. Feltétlenül még egy szót? Röviden akkor Gyutai Csabának megadom a szót.
Kérem képviselőtársaimat, hogy most már fogják vissza aktivitásukat.

GYUTAI CSABA (Fidesz): Köszönöm szépen. Tényleg rövid leszek. Édesapám
megúszta ott az áldozat mellett állva, de a városban mindenki tudta, hogy ki adta ki a
parancsot. Évtizedekig tulajdonképpen az egész város megvetése övezte azt az embert. Ezt
azért hozom elő, mert amikor ez a film tavaly elkészült, föl se vetődött, hogy esetleg
bármilyen külső hatás következtében a zalaegerszegi art-moziban az előző fölszólalásomban
említett filmet ne mutassuk be. Én is javaslom, hogy zárjuk le a vitát, szerintem a bizottság
hatáskörén nem túlterjeszkedve az elnök úr javaslata rendezi ezt a kérdést, de én végezetül
még szeretném megkérdezni a mozi képviselőjétől, hogy megtett-e mindent a film bemutatása
érdekében. Egy mozinak van fenntartója. Egyeztetett-e azzal a fenntartóval egy ilyen esetben,
hogy ő hogy ítéli meg ezt a helyzetet? Esetleg kért-e valamilyen jogi apparátust? Ez nem
biztos, hogy megalapozott vélemény, hogy költségvetési korlát van, és nem tudok nekimenni
egy pernek. Én egy mondattal erre kíváncsi lennék, még ha lenne erre lehetőség.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem igazgató asszonyt, hogy kíván-e erre
reagálni.

BAKOS EDIT (Uránia Nemzeti Filmszínház): (Mikrofon használata nélkül.) Nem
kívánok. Elmondtam, amit elmondhatok. A filmet nem láttam, mert akkor még nem volt
készen. Mindent teljesen előkészítettünk, ami a díszbemutatót illeti, szerződést kötöttünk,
tehát minden formai tennivalót megtettünk. Az, hogy az utolsó percben a család ezt lemondta,
majd utána papíron is megkaptam a visszavonást, számomra elég volt ahhoz, hogy döntsek.

ELNÖK: Köszönöm szépen, igazgató asszony. Megkérdezem a film alkotóit vagy
esetleg még a szakma képviselője közül valakit, hogy kívánnak-e még valamire reagálni.
(Nincs jelzés.) Nem.

Akkor engedjék meg, itt közben lejegyzeteltem ezt az országgyűlési határozati
javaslatot, képviselő asszony, ha így elfogadható, akkor ezt kezdeményeznénk, és a bizottság
támogatását kérem.

Szavazás az országgyűlési határozati javaslatról

Országgyűlési határozati javaslat. 2010 nyarán a „Bűn és büntetlenség” című
dokumentumfilmet a benne megszólított Biszku Béla tiltakozása miatt nyilvánosan nem
mutathatták be. Biszku Béla a személyiségi jogaira hivatkozva tehetett így, mivel már nem
számít közszereplőnek. Minthogy a film Biszku közszereplésének időszakáról szólt,
szükséges a jogi szabályozást úgy módosítani, hogy az ilyen, a történelmünk megismerése
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szempontjából is fontos dokumentumfilmeket ne lehessen a személyiségi jogokra hivatkozva
a nyilvánosságtól elzárni.

A Magyar Országgyűlés felkéri a Magyar Köztársaság kormányát, hogy vizsgálja meg
a hatályos jogi szabályozást, és tegyen javaslatot a kérdés megnyugtató rendezésére, az
alkotói szabadság biztosítására, valamint a múltunk, az igazság megismerésére irányuló
jogunk maradéktalan érvényesülése érdekében.

Ezt írtam le. Elfogadható így, képviselő asszony? (Menczer Erzsébet: Igen.)
Megkérdezem képviselőtársaimat, hogy ezt az országgyűlési határozati javaslatot

tudják-e támogatni. Aki igen, kérem, kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) Ellene? (Nincs
jelzés.) Tartózkodik? (Szavazás.) 1 tartózkodás mellett megszavaztuk.

Köszönöm szépen az alkotóknak, hogy megtiszteltek bennünket, munkájukhoz sok
sikert kívánok. Nagyon szépen köszönöm a szakmai szervezetek vezetőinek,
filmrendezőknek, művész kollegáknak a részvételt. Ne haragudjanak, hogy lezártam a vitát,
de minthogy viszonylag rövid az időnk és a plenáris ülés a mi döntéseinkre vár a módosító
javaslatokkal kapcsolatban, ezért nem tudtuk tovább folytatni. Nagyon köszönöm, hogy
eljöttek. Máskor is szívesen látjuk önöket a Kulturális bizottságban, várjuk adott esetben a
szakma kezdeményezéseit, javaslatait a kulturális ügyekkel kapcsolatban.

Közben megérkezett Nyitrai Zsolt államtitkár úr is, akit szeretettel köszöntök
körünkben.

A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról
szóló törvényjavaslat (T/359. szám) (Dr. Cser-Palkovics András és Rogán Antal (Fidesz)
képviselők önálló indítványa) (Módosító javaslatok megvitatása)

Áttérünk a 2. napirendi pont tárgyalására. Kérem államtitkár urat, hogy szemben
szíveskedjék helyet foglalni. Egy pillanatot várunk, amíg az alkotók elmennek és folytatjuk
akkor ülésünket a 2. napirendi ponttal. Ha lehetséges, azt javaslom, hogy a 2. a), b), c), d)
pontokat egyben tárgyaljuk, és megyünk módosító indítványról módosító indítványra.
Elfogadható ez a javaslatom, hogy így tárgyaljuk egyben az a), b), c), d) pontokat? Aki ezzel
egyetért, kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ellene? (Nincs jelzés.)
Tartózkodik? (Nincs jelzés.) Novák képviselő úr semminél se szavazott. Technikai javaslatom
volt, hogy együtt tárgyaljuk az egész 2. napirendi pontot, és hogy módosító indítványról
módosító indítványra menjünk és mindegyiknél szavazzunk. Ezzel egyetért képviselő úr?
Tehát akkor képviselő úr is megszavazta, egyhangúlag. Köszönöm szépen.

Tehát akkor kezdjük. Megyünk szépen sorjában, jó? A T/359/1. számú javaslat,
dr. Schiffer András képviselő úr a törvényjavaslat 1. §-ában a következő módosítást javasolja.
Mindenki előtt ott van, nem olvasom föl, úgyhogy szíveskedjenek a képviselőtársaim nézni.
Megkérdezem, hogy van-e valakinek ehhez hozzászólása. (Novák Előd jelentkezik.) A 2.
oldalon az 1. számú. Képviselő úr, parancsoljon!

NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm szépen. Fontos hozzászólásom van, ugyanis a
bizottság tagjai közül nem vettek részt tegnap egyikük sem, sőt összességében egyetlen egy
fideszes volt jelen az Országgyűlés plenáris ülésén az éjszakai órákban, 2 óra után, amikor
tárgyaltuk az új alkotmány elkészítésének alapelveit kidolgozó eseti bizottság felállítását. Én
azt gondolom, hogy sok gondolat elhangzott ezzel kapcsolatban. Egyfajta színjáték az, hogy
miközben szemfényvesztésnek bedobtak egy ilyen eseti bizottságot az új alkotmány
előkészítésére, közben hetente bekerül ide egy alkotmánymódosítás, mint amilyen ez is. Azt
gondolom, ez nem korrekt. Ha azt mondják, hogy elkezdünk egy új alkotmányon dolgozni,
akkor nem illő hetente módosítani, pláne nem úgy, hogy gyakorlatilag nulla munkanapot
hagytak annak a megtárgyalására és a módosító javaslatok benyújtására. Tehát én azt
gondolom, hogy eleve ezt a javaslatot normális esetben nem is kellett volna tárgysorozatba
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venni, de ha már tárgysorozatba vettük, nagyon örülök, hogy Schiffer András úr benyújtott
egy ilyen módosító javaslatot, ami az egyik legfontosabb pontra világít rá. Ez pedig azt
mondja, hogy alkotmány 61. §-ában gyakorlatilag ne engedjük módosítani a
szólásszabadságot, a véleménynyilvánítás szabadságát. Miért fontos ez? Az
Alkotmánybíróság a határozatában is kitért erre a kérdésre. Nem is szerepel az indokolásban
semmi arra nézve, hogy miért kellene szűkíteni a szabadságjogokat.

A véleménynyilvánítás szabadságába például beleférnek - ha az előző napirendi pontra
gondolunk - különböző művészeti szabadságok vagy belefér mondjuk a kutatás szabadsága,
gondolhatunk akár mondjuk a Holocaust-kutatásra, amit most egy Btk.-módosítással már
büntethetővé tennének. Így most már érthető, hogy tulajdonképpen miért is olyan fontos a
szabadságjogok korlátozása, hiszen mi bejelentettük, a Jobbik, hogy Alkotmánybírósághoz
fogunk fordulni ennek a büntető törvénykönyvbeli módosításnak a hatályon kívül helyezése
érdekében, ugyanis ez sérti a véleménynyilvánítás szabadságát. Így persze, hogy kiszednék az
alkotmányból, hozzáteszem, egy eléggé sunyi módon, mert erre az indokolás nem tér ki, csak
azt mondja, bár az itt most nem került kiosztásra, de nagyjából valahogy úgy hangzik, hogy a
történeti alkotmány szóhasználata ezt indokolja, ezt nem látom megalapozottnak. Tudomásom
szerint a történeti alkotmány igenis véleménynyilvánításról beszélt mindig, egyedül a
szocialista alkotmány beszélt szólásszabadságról. Tehát egyáltalán nem érzem indokoltnak
azt, hogy szűkítsük, egy szocialista szóhasználatot hozzunk bele, ezért nagyon is támogatom
azt a javaslatot, hogy ez maradjon. Bizonyára elkerülte az önök figyelmét, hogy ez egy ilyen
szűkítést jelent. Tehát én azt javaslom, hogy ezt a módosító javaslatot támogassuk.

Köszönöm a szót.

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Karácsony Gergely jelentkezik.) Alelnök úrnak adom
meg a szót.

KARÁCSONY GERGELY (LMP): Csak nagyon röviden. Az indokolásban ráadásul
az szerepel, hogy a történelmi hagyományokra hivatkoznak, miközben a véleménynyilvánítás
szabadsága a ’46-os alkotmányba került be, tehát a ’46-os alkotmányból vennénk vissza
tulajdonképpen. Tehát ha úgy tetszik, ennek igenis van hagyománya a közjogi
szóhasználatban. (Novák Előd jelentkezik.)

ELNÖK: Képviselő úr, parancsoljon!

NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm szépen. Igen, tulajdonképpen én azt mondom,
hogy először arról szavazzunk, hogy házszabályszerű-e ez az eredeti javaslat. Nem tudom,
hogy erről lehet-e még szavazni. Javaslom annak megállapítását, hogy ez a pont, az eredeti
pont, tehát nem a módosító javaslat, nem házszabályszerű. Szerintem még mindig nem
vagyunk elkésve, hogy ezzel foglalkozzunk, mert tulajdonképpen félrevezető. Indokolásnak
kell lenni, és hamis indokolás van benne tulajdonképpen. Tehát szerintem még most sem
elkésett megállapítanunk azt, hogy ilyen értelemben nem házszabályszerű, nem egy korrekt
javaslat az eredeti. Ebben kérem a jogtanácsos úr javaslatát, mit tudunk ebben az ügyben, akár
csak egy állásfoglalás az eredetiről.

ELNÖK: Képviselő úr, nincs erről módunk, hogy erről szavazzunk. Most nem tudunk
mást csinálni, módosítóról módosítóra megyünk és azokról kell szavaznunk.

NOVÁK ELŐD (Jobbik): Értem. Akkor egyszerűen javasolom a módosítót elfogadni.
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ELNÖK: Értem. Köszönöm szépen. Más hozzászólás? (Nincs jelzés.) Nincs.
Megkérdezem a kormány álláspontját, hogy támogatja a módosítót vagy nem.

DR. NYITRAI ZSOLT nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár: Tisztelt Elnök
Úr! Tisztelt Bizottság! Csak pár mondatot még elöljáróban. Nagy tisztelettel köszöntöm a
bizottság vezetését, tagjait, a jelen lévő munkatársakat, vendégeket és a sajtó képviselőit.
Nyitrai Zsolt vagyok a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium képviseletében.

Mind a négy napirendi pont a médiaszabályozásról szól. Fontosnak tartom
előrebocsátani, hogy egyéni képviselői indítványokról van szó, és a benyújtás, valamint a
tegnapi általános vita között a kormány nem ülésezett, tehát kormányálláspontot most nem
tudok mondani. Minisztériumi álláspontot, álláspontközeli helyzetet tudok mondani,
mégpedig azt, hogy a Fejlesztési Minisztérium a statútummegállapodás szerint felelős az
audiovizuális média szabályozásáért, tehát ezért tudok önök előtt nyilatkozni.

Elnézést elnök úr, természetesen az ülést ön vezeti, de hadd legyen olyan kérésem,
hogy mivel egyéni képviselői indítványról van szó, tehát nem kormány-előterjesztés, első
körben mindig az előterjesztő vagy képviselője mondja egy módosító javaslatra, hogy tudja-e
támogatni vagy sem, és akkor én utána tudom mondani, még egyszer hangsúlyozom, nem a
kormányálláspontot, hanem a minisztériumit.

Köszönöm szépen. Ezt egyébként nem támogatjuk.

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Tehát a minisztérium nem támogatja.
Azért nem tettem föl az előző kérdést, mert nincs itt az előterjesztő, és nem jelezte senki sem,
hogy őt képviselné. Vannak olyan módosítók, ahol képviseljük az előterjesztőt, de ebben az
esetben nem. (Novák Előd jelentkezik.) Egy pillanat, képviselő úr, erről már szavazunk, és
akkor utána. Ehhez szeretne hozzászólni? Parancsoljon, képviselő úr!

NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm szépen. Én csak most szembesültem azzal, hogy
az előterjesztő nincs jelen. Tegnap már az alkotmánynál, az utolsó napirendnél szintén nem
volt jelen az előterjesztő, sőt, ahogy mondtam, egyetlen egy fideszes képviselő volt jelen a
plenáris ülésen.

ELNÖK: De itt Schiffer András az előterjesztő.

NOVÁK ELŐD (Jobbik): Az eredeti előterjesztőről beszélünk, nem a módosító
javaslatéról.

ELNÖK: Eredeti előterjesztőről, bocsánat.

NOVÁK ELŐD (Jobbik): Az előterjesztő nincs jelen. Jól értettem, ugye, elnök úr?
(Elnök: Igen.) Tehát most szembesültem azzal, amit az elnök úr mond, hogy nincs jelen az
előterjesztő. Én azt mondom, hogy úgy tárgyalni egy kérdést, hogy nincs jelen az előterjesztő,
szerintem nem korrekt. Nagyon örülnék, ha az előterjesztőnek ezt el tudnánk magyarázni és ő

maga is be tudná fogadni. Az eddigi tendenciák azt mutatták…

ELNÖK: Képviselő úr, ne haragudjon, hogy közbevágok, csak egy pillanatra. Én
mondtam butaságot, nem figyeltem az előbb. Persze, Cser-Palkovics András engem
személyesen fölhívott ma reggel és megkért, hogy képviseljem. Elnézést kérek, csak annyira
elbambultam, ahogy államtitkár úr is a kérdést föltette, egy pillanatra megzavarodtam, hogy
most akkor kit keres, úgyhogy elnézést kérek. Cser-Palkovics András mint előterjesztő engem
személyesen fölkért, hogy őt képviseljem, és reggel egyeztettem vele telefonon minden egyes
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módosító esetében, hogy mi az álláspontja. Ezt tolmácsolnom is kell. Köszönöm szépen,
államtitkár úr. Tudják be ezt annak, hogy friss bizottsági elnök vagyok, néha még a
működésben vannak zavarok, úgyhogy elnézését kérem.

Tehát még kívánja folytatni ennek ellenére is? (Novák Előd: Igen.) Parancsoljon!

NOVÁK ELŐD (Jobbik): Ezt a szóbeli meghatalmazást, ne haragudjon, egy kicsit
gyengének és komolytalannak érzem az Országgyűlés falai között. Ne haragudjon, engem
meg a római pápa kért meg, hogy képviseljem. Most azért valahol húzzuk már meg a
határokat! Nem hiszem, hogy van ilyen rendelkezés, hogy egy szóbeli meghatalmazást el
lehetne fogadni, mint ahogy szóbeli áttételes utalásokat sem lehet tenni, hogy ki mit nyújtott
be. Azért van egy ilyen minimális írásbeli kötelezettség. Tehát ezt én így nem tudom
elfogadni. Vagy mire hivatkozik?

ELNÖK: Képviselő úr, ne haragudjon. Én örülök, hogy néha egészen ügyes
kezdeményezéseket próbál itt tenni, és úgy csinálni, mintha ön vezetné az ülést, de nem.
Örülök, hogy ön ezt nem tudja elfogadni, de először is. 1. A Magyar Köztársaság
parlamentjében 20 éves szokásjog az, hogy szóbeli fölhatalmazással lehet helyettesíteni az
előterjesztőt. (Novák Előd jelentkezik.) Képviselő úr, hadd mondjam végig. 2. Nincs
semmilyen jogszabály, amely kikötné, hogy írásban kell képviselni az előterjesztőt. Nincs
ilyen jogszabály. Ha ön tud ilyenről, akkor kérem, hogy tájékoztasson. 3. Nincs olyan
jogszabály sem, hogy az előterjesztőnek személyesen jelen kell lennie. Képtelenség, minthogy
párhuzamosan három bizottsági ülés is zajlik. Történetesen tegnap, amikor mi délelőtt
üléseztünk, a közbeszerzési törvényjavaslatomat, amit benyújtottam, még másik két bizottság
tárgyalta, én sem tudtam jelen lenni azokon a bizottsági üléseken, tehát ez abszolút
megengedhető, hogy az előterjesztő ne legyen személyesen jelen az ülésen. Cser-Palkovics
képviselő úr jelezte is nekem, hogy másik bizottsági ülésen vesz részt, ezért kéri azt, hogy
képviseljem. Rogán képviselő úr szintén másik bizottsági ülésen vesz részt. Tehát így kért
meg rá. Még egyszer mondom, 20 éves szokásjog.

Közben itt a bizottsági titkárunk már a kezembe is adta a Házszabály idevonatkozó
értelmezését. A Házszabály nem tartalmaz rendelkezést arra vonatkozóan, hogy csak az
előterjesztő jelenlétében dönthetnek a bizottságok arról, hogy mely módosító javaslatokat
támogatnák. A bizottságok szabadon dönthetnek abban a kérdésben, hogy az előterjesztő
távollétében megvitatják-e a módosító javaslatokat vagy nem. Kérem, képviselő úr,
szíveskedjék elfogadni. Úgy emlékszem egyébként, hogy tegnap a bizottság előtt is fölkértem
arra, hogy tegyen írásos javaslatot a bizottság működésének ügyrendjére, én azt várom, hogy
ön kidolgozza, letegye nekünk az asztalra, és javaslatokat tegyen az ilyen, ön szerint
lehetséges anomáliákra is, akkor azt meg fogjuk vitatni, csak nagyon kérem, hogy ne menjen
le minden bizottsági ülés azzal, hogy mi itt értelmezünk bizonyos dolgokat. De még egyszer
megadom a szót. Parancsoljon!

NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm szépen. Jeleztem, hogy fogok ügyrendet
készíteni, ha odajutok, csak hát miután tegnap is éjszakába nyúló ülés volt, amin én részt
vettem, önökkel ellentétben, nem érzem jogosnak azt a számonkérést, hogy tegnapról mára
miért nem készítettem el az ügyrendet. (Az elnök közbeszól.) És legyen szíves ne közbeszólni.
Másrészt félrevitte elnök úr a javaslatomat. Én nem mondtam, hogy a Házszabály azt mondja
ki, hogy nem lehet, én azt mondtam, hogy nem korrekt úgy, és szeretném, ha meghallgatná a
javaslataimat az előterjesztő. Amire én hivatkoztam jogi szempontból, hogy nem tudom
elfogadni, hogy ön az előterjesztő képviselője. Nekem arra van határozott jogi ellenvetésem,
hogy ön az előterjesztő képviselője lenne szóbeli felhatalmazás alapján. Ezt nem tudom
elfogadni, hogy ön most előterjesztőként nyilatkozzon, de akkor ebben legyen egyértelmű az
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állásfoglalás vagy akár a bizottság, hogy ezt elfogadja-e. Én nem fogadom el a magam
részéről, hogy szóbeli felhatalmazással, hogy ön annak vallja magát, nyilatkozzon, egyrészt.

Másrészt pedig azt javaslom ügyrendben, hogy egyrészt, mert nincs jelen az
előterjesztő, másrészt pontosan azért, mert párhuzamosan folynak ülések, tudom, hogy
Házszabály megengedi, de attól még nem normális. Sok mindent megenged. Engem azért
küldtek ide a választók, hogy ezeket a 20 éves szokásjogokat, ha úgy tetszik,
megváltoztassuk. Nem normális az. Én a képviselői esküm alapján szeretnék részt venni az
Országgyűlés minden ülésén, erre önök nem adnak lehetőséget, mert párhuzamosan a plenáris
üléssel bizottsági ülést tartanak. Hajlandó lettem volna akár hajnalban ülést tartani, ha ennyire
sürgős és ennyire félnek attól, hogy társadalmi párbeszéd alakulna ki a médiatörvényről, hogy
nem hajlandók mondjuk holnapra tenni a bizottsági ülést, vagy mert a különböző
pozícióhalmozások miatt már önkormányzatokban és máshol van valakinek feladata. Én azt
javaslom ügyrendben, hogy ezt ne folytassuk, és menjünk be az Országgyűlés üléstermébe, ott
van mindannyiunknak feladata, mindannyian képviselők vagyunk, az az elsődleges
feladatunk, hogy ott legyünk és kövessük nyomon a parlament munkáját. Nem is tudom, hogy
milyen napirendi pont van, lehet, hogy már az a napirend, amelyikhez nekem hozzá kellene
szólnom, és szintén lehet, hogy Pörzse képviselőtársam már le is maradt a saját
hozzászólásáról. Tehát azt kérem, hogy napoljuk el az ülést és folytassuk mondjuk holnap.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Először is tulajdonképpen teljesen mindegy,
hogy ön elfogadja-e azt, hogy engem meghatalmazott Cser-Palkovics úr vagy nem fogadja el.
Ettől függetlenül engem még meghatalmazott, így a szóbeli meghatalmazása érvényes.
Teljesen mindegy az is, hogy képviselő úrnak tetszenek a 20 éves szokásjogok vagy nem
tetszenek, és ha ön úgy értelmezi a választói felhatalmazást, hogy önt azért küldték ide, hogy
a szokásjogokat megváltoztassák, ez teljesen mindegy, ehhez se többségük, se joguk nincs.
Úgyhogy engedtessék meg, hogy az ülést vezessem normálisan. Önök a plenáris ülésen is
meg itt is folyamatosan obstrukciót követnek el vagy erre irányul a szándékuk. Ne
haragudjon, még egyszer mondom, ez a Magyar Köztársaság parlamentje tekintélyének és a
bizottság tekintélyének a folyamatos rongálása. Úgyhogy engedtessék meg, hogy a
jogszabályok és a Házszabály betartása mellett úgy vezessem az ülést, ahogy én akarom.
Majd ha ön bizottsági elnök lesz, akkor úgy fogja vezetni az ülést, ahogy ön akarja.

Államtitkár úrnak adom meg a szót.

DR. NYITRAI ZSOLT nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár: Tisztelt Elnök
Úr! Tisztelt Bizottság! Csak egy apró kiegészítés vagy információ. Én magam az
Alkotmányügyi bizottság üléséről jöttem ide a mélyen tisztelt bizottsághoz, és az
Alkotmányügyi bizottság ülésén egyrészt Cser-Palkovics András előterjesztőként ott van
ennél a média-törvényjavaslatnál, másrészt pedig alelnökként a bizottság vezetésében is részt
vesz. Tehát valóban, azt meg tudom erősíteni, hogy párhuzamosan egyszerre több bizottsági
ülés van ezzel a napirendi ponttal.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Én mindenesetre akkor most jelzem Cser-Palkovics úr
szándékát, hogy előterjesztőként a módosító indítványt nem támogatja. Kérem, hogy... (Novák
Előd: Ügyrendben szólnék.) Szót kér ügyrendben képviselő úr.

NOVÁK ELŐD (Jobbik): Látom, nagyon nehezen emészti meg minden egyes
jelentkezésemet meg hozzászólásomat, pedig nem olyan abszurd, ha valaki ügyrendben szót
kér, főleg akkor, ha hibázik az elnök. Egyrészt kikérem magamnak, hogy obstrukciónak
nevezi azt, hogy korrekten hozzászólok. Önök nem végzik tisztességesen a parlamenti munkát



-32

azáltal, hogy nem járnak be a plenáris ülésekre, se akkor, amikor semmi más dolguk nem
lenne, például éjszaka, ha már volt oly kedves éjszakára tervezni a plenáris üléseket a
kormányoldal, mert önök tervezték, nem mi, az ellenzék tervezzük így, hogy éjszaka ülés
legyen. Másrészt ön hívta össze erre az időpontra az ülést, egy időben a plenáris üléssel, ami
azt gondolom, hogy nem korrekt. Ezúton is jelzem, hogy szeretnék részt venni a plenáris
ülésen is. Megkérem, hogy ne tartsunk egy időben bizottsági ülést, nem kerget a tatár, ha
pedig igen, akkor keljünk föl korábban, hívjanak össze korábban ülést vagy tartsuk a plenáris
ülés után közvetlenül. 3 órakor el lehetett volna kezdeni akár a bizottsági ülést, ha ennyire
sürgős. De volt egy ügyrendi javaslatom, kérem, hogy arról ne feledkezzen meg, ez pedig az
volt, hogy az ülést függesszük fel, zárjuk le és holnap folytassuk ezt az ülést.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselő úr, arra kérem, hogy ezen túl határozottan és
konkrétan fogalmazzon, mert soha nem lehet megállapítani, hogy ön egy ügyrendi javaslatot
tett, amiről szavaznunk kell, vagy egyszerűen megfogalmazott egy kérést, hogy a jövőben ezt
szeretné vagy azt szeretné. Szíveskedjék máskor egyértelműen és határozottan fogalmazni -
az első ülésen is ez volt kettőnk között a vita -, hogy tisztelt elnök úr, a következő ügyrendi
javaslatot teszem, amelyben kérem szavazás elrendelését. Ha ezt így fogja megtenni, akkor
meg is fogom szavaztatni. De önnek vannak mindig kérései, amelyeket adott esetben
elküldhet Nagykarácsonyba a Mikulásfalvára is, hátha majd a mikulás fog küldeni ajándékot.
És még egyszer mondom, képviselő úr, ennek a bizottságnak én vagyok a megválasztott
elnöke, ennek a bizottságnak az üléseit én hívom össze. Ön, képviselő úr, a Házszabályban
rögzített jogának megfelelően, ha akar és maga mellé választ megfelelő számú képviselőt,
kezdeményezheti bizottsági ülés összehívását. Addig, amíg ezt nem teszi meg, ha én reggel 9-
re hívom össze a bizottsági ülést, akkor az reggel 9-kor lesz. Ezt kérem tiszteletben tartani.
(Dr. Gyimesi Endre jelentkezik.)

Képviselő úr, parancsoljon!

DR. GYIMESI ENDRE (Fidesz): Annyit szeretnék mondani, hogy az ülés kezdetekor
elfogadtuk a napirendi tárgysorozatot, és ezt Novák Előd is megszavazta. Egyhangú
döntésünk volt. Nem tudom, hogy mi ez az ügyrendi javaslat most. Végig kell menni a
napirenden, ez volt a közösség döntése.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. Ennek ellenére megszavaztatom. Aki egyetért Novák képviselő
úr javaslatával, az kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) 3. Ellene? (Szavazás.) Köszönöm.
Egyértelmű. Megyünk tovább.

Akkor szavazzunk az 1. módosító indítványról. Aki azzal egyetért, kézfeltartással
jelezze. (Szavazás.) 3. Ellene? (Szavazás.) 11. Köszönöm.

2. módosító indítvány. Megkérdezem, van-e hozzászólás. (Novák Előd: Mi lett az
első? Ön az elnök, mondja ki az eredményt.) Adtam szót önnek? De tényleg. Jelentkezett,
adtam szót? Kérem, szíveskedjék betartani a formákat.

A 2. pontnál tartunk. A 2. javaslatnál megkérdezem, hogy van-e valakinek
hozzászólása. (Novák Előd jelentkezik.) Képviselő úr, parancsoljon!

NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm szépen. Mivel ilyen kutyafuttában vezeti az
ülést, valamikor kicsúszok az ön sajátos jogértelmezése szerint, előre jelzem, hogy az összes
ponthoz jelentkezem ezúton is, tehát mindegyikhez hozzá szeretnék szólni. 1.

2. Nem szellemi fogyatékosok között vagyunk, hogy nekem itt magyarázni kelljen,
hogy elnök úr, kérem, hogy tegye föl szavazásra azt a kérdést, amit az előbb elmondtam, mert
ez egy határozati javaslatnak minősül, úgy fogunk szavazni, hogy kézfelemeléssel. Ne
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haragudjon már, legyen szíves értelmezni, hogy ha egy javaslatot teszek, akkor az igenis egy
javaslat. Teljesen egyértelmű volt. Nagyon sajátos a hallása, hogy hajlamos elengedni
udvariasan a füle mellett az én javaslataimat. Ez az egyik. Ezt még az előbbiekhez, csak azóta
nem tudtam szót kapni.

A 2. pont. Csak jelzem, hogy úgy teszi föl szavazásra a kérdést, hogy ezeket el sem
olvasta senki, hiszen most került kiosztásra a bizottsági ülésen. Azt nem is feltételezem, hogy
hamarabb került kiosztásra esetleg a kormánypárti képviselőknek. Konkrétan ezt a tervezetet,
ami itt van, nyilvánvalóan már az éjszaka folyamán hajnali 3-tól, miután a plenáris ülésen
végeztem, nyilvánvalóan tanulmányozhattam hajnali 3-tól a reggeli ülés megkezdéséig ezeket
a javaslatokat, ez nagyon nagy lehetőség volt, viszont ez most került kiosztásra, eddig más
napirend volt, gondolom, mindenki odafigyelt az adott napirendi pontra és nem ezt olvasgatta.
Javaslom, hogy akkor legalább egy olvasási szünetet ejtsünk meg. Normális esetben azt
gondolnám, hogy az elnök előterjeszti, hogy mi van benne, elmondja, vagy pedig a módosító
javaslat előterjesztője, vagy esetleg párttársa. Azt javaslom, hogy minden pontot először is
terjesszünk elő, hogy miről is szól, hiszen ilyen gyorsan még a hozzászólást megfogalmazni is
nehéz. Tehát először azt kérem, hogy vagy az elnök úr, vagy az előterjesztő terjessze elő,
vagy olvasási szünetet rendeljünk el, de valahogy értelmezzük azt, hogy mi van itt, utána
hozzászólások, és utána szavazás. Hozzászólásra ezúton is jelentkezem, de csak miután elnök
úr vagy Karácsony Gergely képviselő úr előterjesztette Schiffer András módosító javaslatát,
vagy pedig egy olvasási szünetet kérnék.

Köszönöm.

ELNÖK: Most akkor vagy pedig, vagy vagy pedig? Akkor most hogy értelmezzem az
ügyrendi javaslatát. Akkor most mi a javaslat? Az, hogy szeretne Karácsony Gergelytől
véleményt hallani, vagy szeretne olvasási szünetet? Képviselő úr, ez most két javaslat volt,
ami egymásnak ellentmond. Mi az ügyrendi javaslat?

NOVÁK ELŐD (Jobbik): Igen, természetesen több javaslatom volt. Az volt az egyik
javaslatom, hogy vagy Karácsony Gergely terjessze elő, vagy az elnök úr, vagy ha jól tudna
számolni, akkor nem kettőt mondtam, hármat is mondtam, vagy olvasási szünet. Én azt
gondoltam, hogy elnökként van ennyi joga és levezetési szabadsága, hogy megteheti, hogy
ezek közül valamelyiket kiválasztja, főleg azok után bátorkodtam egy kis választási
lehetőséget adni, hogy az előbb gyakorlatilag már az asztalt verve mondta (Elnök: Képviselő
úr!), hogy én vagyok az elnök, én vagyok az elnök, engem választottak meg, és ezt ötször
elmondta. Ezek után adtam ennyi szabadságot. Tehát önre bízom a levezetést, de annyit kérek,
hogy tájékozódhassunk arról, hogy miről szavazunk.

ELNÖK: Képviselő úr, akkor amennyiben rám bízta a választást, egyiket sem
választom.

Tehát az 1. módosító indítványt megszavaztuk, elfogadtuk. A 2. módosító indítvánnyal
kapcsolatban megkérdezem, van-e valakinek hozzászólása. (Novák Előd jelentkezik.)
Képviselő úr?

NOVÁK ELŐD: Köszönöm szépen. Nekem van. Ilyen nincs, hogy ön nem választja
egyiket sem. Akkor kénytelen leszek én értelmezni és hozzászólásban ezt értelmezni. Tehát
dr. Schiffer András képviselő a törvényjavaslat 1. §-ában az alkotmány 61. § (1)
bekezdésének a módosítását úgy javasolja, hogy „a Magyar Köztársaságban mindenkinek
joga van a szólásszabadsághoz, továbbá a közérdekű adatok megismeréséhez és
terjesztéséhez”. Tehát az „illetőleg” szó kikerül. Kérdezném Karácsony Gergelyt, mert itt
csak hivatkozás van az indokolásra, hogy ennek mi áll a hátterében.
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ELNÖK: Ha lehet, akkor az ülést továbbra is én vezetem, jó? Én értem, hogy kérdezi
Karácsony Gergelyt, majd ha Karácsony Gergely jelentkezik, akkor én szót adok neki. Jó?
Van-e más hozzászólás? (Karácsony Gergely jelentkezik.) Képviselő úr, parancsoljon!

KARÁCSONY GERGELY (LMP): Egyszerűen sokkal magyarosabb az a
megfogalmazás, hogy „és”. Az „illetőleg” ebben az esetben szerintem indokolatlan, ilyen
bikkfanyelv.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Más hozzászólás? (Nincs jelzés.) Cser-Palkovics András
nevében mondom, hogy előterjesztő nem támogatja a módosítót. Megkérdezem a kormány
álláspontját.

DR. NYITRAI ZSOLT nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár: A minisztérium
egyetért az előterjesztő álláspontjával.

ELNÖK: Rendben. Akkor szavazzunk! Kérem, hogy kézfeltartással jelezzük, aki
egyetért vele, tegye föl a kezét. (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen.

Következő a 3. módosító indítvány. Szintén Schiffer András képviselő úrnak a
módosító indítványa. Megkérdezem, hogy van-e valakinek hozzászólása. (Novák Előd
jelentkezik.) Képviselő úr, parancsoljon!

NOVÁK ELŐD (Jobbik): Igen, most is itt van Karácsony Gergely, ezért
megkérdezném, hogy képviselőtársa, Schiffer András által hivatkozott indokolása szerint
miért tartja szükségesnek ennek a módosítását. Itt azért egy rosszabb módosításról van szó,
nemcsak nyelvhelyességi. Kíváncsi vagyok a véleményére.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e más hozzászólás? (Karácsony Gergely
jelentkezik.) Képviselő úr, parancsoljon!

KARÁCSONY GERGELY (LMP): Meg voltam szólítva, úgy érzem, hogy indokolt,
hogy szóljak. Egyrészt nemcsak az állampolgároknak vannak sajtószabadsággal kapcsolatos
jogai, lehet az állampolgárok közösségeiről is szó. Másrészt pedig a 3. §-nál szintén egy
nyelvhelyességi probléma van. Azt gondolom, hogy az alkotmány szövegénél kiemelten
figyelnünk kell arra, hogy ott veretes és szép magyar mondatok legyenek.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Más hozzászólás? (Nincs jelzés.) Cser-Palkovics
képviselő úr előterjesztőként nem támogatja a módosító indítványt. Megkérdezem a
minisztérium álláspontját.

DR. NYITRAI ZSOLT nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár: Egyetértünk az
előterjesztővel, tehát nem támogatjuk.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szavazzunk! Tehát nem támogatják. Az előbb is volt
köztünk némi kommunikációs zavar.

DR. NYITRAI ZSOLT nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár: Köszönöm
szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Az előző pontnál én úgy nyilatkoztam, hogy
egyetértek az előterjesztő álláspontjával, ami elnök úr ismertetése szerint a nem volt.
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ELNÖK: Igen. Tehát akkor félreértettem, amit a kormány mondott. Én a kormány
mellett szerettem volna szavazni, félreértettem. Akkor most kérem, szavazzunk. Ki az, aki
egyetért a módosító indítvánnyal? (Szavazás.) 3 igen. Ellene? (Szavazás.) 11 nem. Nem
támogattuk a módosító indítványt.

4. módosító indítvány, szintén Schiffer András képviselő úr javaslata. Megkérdezem,
hogy van-e valakinek hozzászólása? (Novák Előd jelentkezik.) Képviselő úr!

NOVÁK ELŐD (Jobbik): Igen, mint ahogy jeleztem, mindegyikhez van
hozzászólásom, ha nincs jelentkezés, akkor automatikusan kérem megadni a szót nekem, mert
mindegyikről van véleményem. Itt is egy nyelvhelyességi módosítás van. Kérem, hogy ezt
fogadjuk el, szerintem is egyértelműbb a „továbbá” szó.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Más hozzászólás? (Nincs jelzés.) Képviselő úr nem
támogatja a módosítót. Megkérdezem a minisztérium álláspontját.

DR. NYITRAI ZSOLT nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár: Nem
támogatjuk.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szavazzunk! Kérem, aki egyetért a módosítással,
kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) 3. Ellene? (Szavazás.) 11. Nem támogatjuk a módosító
indítványt.

5. módosító indítvány, Lendvai Ildikó képviselő asszony módosító indítványa.
Megkérdezem, van-e valakinek hozzászólása. (Jelzésre:) Novák képviselő úr!

NOVÁK ELŐD (Jobbik): Én megkérdeznék MSZP-képviselőt, nem tudom, ha jól
látom, nincs itt senki, akkor nem tudják elmondani. Akkor próbáljuk közösen értelmezni, mert
nekem még nem sikerült ezt végigolvasnom. Tehát bekerül egy új mondat az alkotmány
61. §-ába. Azt gondolom, hogy ha alkotmánymódosításról van szó, akkor azért megéri, hogy
legalább olvassuk el egy ilyen súlyú kérdésnél, még ha sok minden másnál nem is teszi meg
minden képviselő. A 61. § (3) bekezdésébe egy olyan új mondat szúródna be a közepére,
hogy „a közszolgálati médiaszolgáltatásnak megkülönböztetett és átháríthatatlan feladata a
közügyekről való kiegyensúlyozott, hiteles és arányos tájékoztatás, a sokszínű demokratikus
nyilvánosság biztosítása”.

ELNÖK: Mi a hozzászólása, képviselő úr?

NOVÁK ELŐD (Jobbik): Az, hogy én úgy érzem, hogy ez egy támogatható javaslat.
Nézem még a szövegkörnyezetet, hiszen nyilvánvalóan állást foglalni nem lehet csak úgy
zsinórban, ahogy esetleg előre le van írva, lehet, hogy más pártoknál. Mi úgy szoktuk, vagy
azt gondoltuk, hogy a bizottságban folyik az érdemi munka, érvek, ellenérvek elhangzanak, és
az alapján kialakítjuk a véleményünket. Tehát ez alapján próbálom. Elsőre én úgy érzem…

ELNÖK: Képviselő úr, amennyiben nem beszél, akkor el kell vennem a szót, mert
hogy nem hallottam, hogy mondott volna valamit. Köszönöm szépen.

Megkérdezem, van-e más hozzászólás. (Nincs jelzés.) Előterjesztő nem támogatja.
Megkérdezem a minisztérium álláspontját.

DR. NYITRAI ZSOLT nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár: Nem
támogatjuk.
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ELNÖK: Köszönöm. Szavazzunk! Aki támogatja a módosító indítványt,
kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Pörzse
képviselő úr nem jelentkezett, úgy láttam. Jelentkezett? Nem támogatja? A módosítót, tehát
Lendvai Ildikó módosító indítványát támogatja, értem. 2 igen, 1 tartózkodás mellett 11 nem
ellenében nem támogatjuk a módosító indítványt.

A következő a 6., dr. Schiffer András képviselő úr módosító indítványa. (Karácsony
Gergely jelentkezik.) Alelnök úrnak adom meg a szót.

KARÁCSONY GERGELY (LMP): Megelőzöm Novák Előd képviselőtársam
kérdését. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, bár apró a kiegészítés, hiszen az alkotmány
szövegéről van szó. Magyarországon nagyon sok fajta közösség van, nemcsak nemzeti,
etnikai, családi és vallási közösségek, tehát azt gondolom, hogy az „és más közösségek”
kiegészítés azért méltányos és nagyon fontos, hiszen a közösségek autonóm módon
szerveződnek akár más elvek mentén is.

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Novák képviselő úr!

NOVÁK ELŐD (Jobbik): Annyiban egyetértek Karácsony képviselő úr javaslatával,
hogy vannak itt bizony olyan egyéb közösségek, amelyeknek a segítése, támogatása
szükséges lehet, de egyrészt azt gondolom, hogy akkor szükségesebb lenne - főleg, hogy
előtte egy tematikus felsorolás volt - egyértelműen meghatározni, hogy mikre gondolnak
konkrétan, milyen közösségekre. Másrészt pont egy ellentét, a „más közösségek” egy kicsit
kétértelmű megfogalmazás, tehát van bennem némi félsz, ez alapján ezt így, hogy nincs
egyértelműsítve, tehát ha csak egy kapcsolódó módosító javaslattal nem egyértelműsítenék,
addig ezt nem tudom támogatni, már ha érdekli ez a módosító javaslatot benyújtó pártot.

Köszönöm.

KARÁCSONY GERGELY (LMP): Eddig olyan fegyelmezetten szavaztunk, de ezt
vissza tudom csak utasítani, tehát a „más” szó kifejezésnél, ha neked mindenről ez jut
eszedbe, akkor lehet, hogy utána kellene járni ennek a dolognak. Azt gondolom, hogy nyilván
azok a közösségek, amelyek fel vannak sorolva, kiemelten fontos közösségek, ez az apró
kiegészítés arra tud utalni, hogy más típusú közösségek is vannak és azoknak is vannak
alkotmányos jogaik.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha lehet kérnem tisztelt képviselőtársaimat, még akkor
is, ha Novák Előd szerint az asztalt verem, bár nem vertem az asztalt, hadd vezessem az ülést,
tehát szíveskedjenek jelentkezni, szót adok, senkitől nem vettem el a szó jogát, és ha szót
adtam, akkor szíveskedjenek megszólalni. Nem egy családi bulin vagy egy brainstormingon
vagyunk, ahol mindenki bekiabálhat, hanem a parlament Kulturális és sajtóbizottságának
ülésén. Köszönöm.

Van-e más hozzászólás? (Nincs jelzés.) Az előterjesztő nem támogatja. Megkérdezem
a minisztérium álláspontját.

DR. NYITRAI ZSOLT nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár: Nem
támogatjuk.

ELNÖK: Köszönöm. Szavazzunk! Aki támogatja az előterjesztő javaslatát,
kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) 1. Ellene? (Szavazás.) 14 nem. Nem támogatjuk a
módosítót.
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7. módosító indítvány, Schiffer András képviselő úr javaslata. Megkérdezem, van-e
valakinek hozzászólása. (Karácsony Gergely jelentkezik.) Alelnök úr!

KARÁCSONY GERGELY (LMP): A módosító javaslat lényege az, hogy nem az
alkotmányban van helye ilyen típusú konkrét megfogalmazásoknak, alacsonyabb szintű

jogszabályokban kell fölsorolni azt, hogy konkrétan hogyan valósul meg a közszolgálati
médiaszolgáltatás.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Más hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Az
előterjesztő nem támogatja a módosítót. Megkérdezem a minisztérium álláspontját.

DR. NYITRAI ZSOLT nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár: Nem
támogatjuk.

ELNÖK: Köszönöm. Szavazzunk! Aki egyetért a módosító indítvánnyal, tegye föl a
kezét. (Szavazás.) 3. Ellene? (Szavazás.) 11. Nem támogatjuk a módosító indítványt.

8. módosító indítvány, szintén Schiffer András képviselő úr módosítója.
Megkérdezem, van-e valakinek hozzászólása. (Novák Előd jelentkezik.) Novák képviselő úr!

NOVÁK ELŐD (Jobbik): Megkérem az LMP jelen lévő képviselőjét, hogy indokolja
meg.

ELNÖK: Képviselő úr, meg akarja indokolni?

KARÁCSONY GERGELY (LMP): Nem szükséges az indokolás szerintem, azért
mindenki el tudta olvasni ezt az egy mondatot.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Más hozzászólást nem látok. Az előterjesztő nem
támogatja a módosító indítványt. Megkérdezem a minisztérium álláspontját.

DR. NYITRAI ZSOLT nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár: Nem
támogatjuk.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Túlvagyunk az a) csomagon. Ja, nem szavaztunk. (Novák
Előd: Ügyrendi javaslatom van.) Előbb szavazunk. (Novák Előd: Ügyrendben szeretnék
szólni.) Parancsoljon, képviselő úr!

NOVÁK ELŐD (Jobbik): Az az ügyrendi javaslatom, hogy általában borítékolható,
hogy ha az előterjesztő, a kormányoldal nem ért egyet valamivel, de azért javaslom
szavazásra föltenni ilyen esetekben is a kérdést.

ELNÖK: Mi az ügyrendi javaslata, képviselő úr, mert ez nem ügyrendi javaslat.

NOVÁK ELŐD (Jobbik): Az az ügyrendi javaslatom, hogy tegye föl szavazásra a
kérdést.

ELNÖK: Ez nem ügyrendi javaslat, mert egyébként még nem szavaztattam meg
valóban, kicsit figyelmetlen voltam, képviselő úr, de ez nem ügyrendi javaslat. Ha feltűnési
viszketegsége van, akkor váltson pályát. Szavazásra bocsátom. Tisztelt Képviselőtársaim! Ki
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az, aki támogatja a módosító indítványt? Az kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) 3. Aki ellene
van? (Szavazás.) 11. Nem támogatjuk a módosító indítványt.

A médiát és a hírközlést szabályozó egyes törvények módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/360. szám) (Dr. Cser-Palkovics András és Rogán Antal (Fidesz)
képviselők önálló indítványa) (Módosító javaslatok megvitatása) (Első helyen kijelölt
bizottságként)

Jön a b) csomag. A b) csomag a médiát és a hírközlést szabályozó egyes törvények
módosításáról szóló törvényjavaslathoz beérkezett módosító indítványok megvitatása.

Az 1. módosító indítvány Karácsony Gergely képviselő úr javaslata, jelen is van.
Megkérdezem, hogy kíván-e valaki hozzászólni. (Karácsony Gergely jelentkezik.) Köszönöm,
alelnök úr.

KARÁCSONY GERGELY (LMP): Ebben a törvénycsomagban rendszeresen van egy
ellentmondás a hatósági, illetve a parlamenti felügyeleti funkciók között. Például itt a 9. § (1)
bekezdésében először azt mondja, hogy autonóm államigazgatási szerv ez a bizonyos hatóság,
majd később azt mondja, hogy a kormány politikáját hajtja végre. Én azt gondolom, hogy ez
egy anomália, amit azzal lehetne feloldani, vagyis a későbbi jogalkalmazás megsegítésére
kérem, ha kivesszük azt a részt, ami ezt a bonyodalmat okozza. Tehát ez egy autonóm
államigazgatási szerv, azt gondolom, hogy ez önmagáért beszél. A későbbi két mondat, ami
utána jön, szerintem csak zavart kelt.

ELNÖK: Köszönöm. Más hozzászólás? (Nincs jelzés.) Nincs. Az előterjesztő nem
támogatja. Megkérdezem a minisztérium álláspontját.

DR. NYITRAI ZSOLT nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár: Nem
támogatjuk.

ELNÖK: Köszönöm. Szavazzunk! Aki egyetért a módosító indítvánnyal,
kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) 1. Ellene? (Szavazás.) 2. Tartózkodik? (Szavazás.) 11. A
módosító indítványt nem támogatjuk.

2. pont, Lendvai Ildikó képviselő asszony módosító indítványa. Megkérdezem, van-e
hozzászólás. (Nincs jelentkező.) Az előterjesztő nem támogatja. Megkérdezem a minisztérium
álláspontját.

DR. NYITRAI ZSOLT nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár: Nem
támogatjuk.

ELNÖK: Köszönöm. Szavazzunk! Aki egyetért a módosítóval, kézfeltartással jelezze.
(Szavazás.) 1. Ellene? (Szavazás.) 1. Tartózkodik? (Szavazás.) 11 nem. Nem támogatjuk a
módosító indítványt.

3., Karácsony Gergely képviselő úr módosító indítványa. Megkérdezem, hogy van-e
hozzászólás. (Jelzésre:) Novák képviselő úr!

NOVÁK ELŐD (Jobbik): Egy elég hosszú módosítás, több oldalon keresztül folyik.
Én azt kérem, hogy öt perc olvasási szünetet biztosítsanak számomra. (Elnök: Ez ügyrendi
javaslat?) Így van.
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Szavazzunk! Ki az, aki támogatja képviselő úr
szünetkérését, ügyrendi javaslatát? (Szavazás.) 3. Ki az, aki nem? (Szavazás.) Köszönöm.
Megyünk tovább.

Megkérdezem, hogy van-e hozzászólás még a napirendhez. (Karácsony Gergely
jelentkezik.) Alelnök úr, parancsoljon!

KARÁCSONY GERGELY (LMP): Valóban egy viszonylag nehezen kibogozható
javaslatcsomagról van szó, több ponton is módosítja az eredeti törvényi kezdeményezést.
Röviden elmondanám, hogy melyek ezek.

Egyrészt az elnök esetében megszüntetné a javaslat az újraválaszthatóság lehetőségét.
Másrészt 5 évben limitálná a Nemzeti Hírközlési Hatóság elnökének a megbízatását. Továbbá
vannak ebben az összeférhetetlenséget szabályozó apróbb módosítások is, illetve ha jól
tudom, jól emlékszem rá, bocsánat, igen, egy alapvető fontosságú dolog, hogy nem a
miniszterelnök nevezi ki az elnököt, hanem a köztársasági elnök és a miniszterelnök
együttesen jelöli, majd az Országgyűlés választja meg kétharmaddal. Tehát tulajdonképpen a
jelenlegi, ORTT-elnökre vonatkozó szabályozás plusz kétharmados szükséges többség, ezek
alkotják ennek a módosító javaslatnak a lényegét.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Más hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nem látok. Az
előterjesztő nem támogatja. Megkérdezem a kormány álláspontját.

DR. NYITRAI ZSOLT nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár: Mi sem
támogatjuk.

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Szavazzunk! Aki egyetért a módosítással,
kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) 3. Ellene? (Szavazás.) 11 nem. Nem támogatjuk a
módosító indítványt.

4. módosító indítvány, Novák Előd és Pörzse Sándor képviselő urak módosító
indítványa. Megkérdezem, van-e hozzászólás. (Jelzésre:) Novák képviselő úr!

NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm szépen. Elég sok módosító javaslatot nyújtottunk
be, mert nagyon sok fenntartásunk van ezzel a médiatörvénnyel kapcsolatban, nemcsak az,
hogy egyáltalán társadalmi vita nélkül be lehetett nyújtani, de egyértelműen megmutatja, hogy
a Fidesz nem elégszik meg azzal az 53 százalékos társadalmi felhatalmazásból eredő,
aránytalan, több mint kétharmados parlamenti mandátumaránnyal, hanem minden területen
igyekszik a saját embereit beültetni a hatóságokba.

ELNÖK: Képviselő úr, legyen kedves a módosító indítványhoz hozzászólni. (Novák
Előd: Arról beszélek.) Nem arról beszél képviselő úr. (Novák Előd: Legyen szíves odafigyelni,
és akkor majd megtudja!) Figyelmeztetem, képviselő úr, nem arról beszélt (Novák Előd: De
arról beszélek.), hanem a Fidesz győzelméről beszélt. (Novák Előd: De ez idetartozik, mert…)
Szíveskedjék a módosító indítványról beszélni. (Novák Előd: Szíveskedjék ne beleszólni!)
Képviselő úr, én vagyok az elnök, szíveskedjék… (Novák Előd: Én pedig szót kaptam, és
jogom van szólni.) Jó, köszönöm szépen, képviselő úr.

NOVÁK ELŐD (Jobbik): Egyébként sem írja azt elő semmi, hogy maga itt
beleszólhat az én beszédembe. Nincs ügyrendünk jelenleg, úgyhogy ha akarom, akkor
indokolom a saját indítványomat.
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ELNÖK: Drága képviselő úr, szíveskedjék a Házszabálynak az elnökre vonatkozó
részét elolvasni, és akkor tájékozott lesz arról, hogy mihez van jogom és mihez nincs. Jogom
van figyelmeztetni, jogom van megszólítani és fölkérni arra, hogy maradjon a tárgynál, ne
beszéljen másról. Kérem, szíveskedjék a Magyar Köztársaság törvényeit, így a Házszabályt is
betartani.

NOVÁK ELŐD (Jobbik): Ön tartsa be, legyen szíves, én a tárgyról beszélek, ön nem
beszél a tárgyról. Legyen szíves ne félrevinni a témát. Jelen módosító javaslatomnak pontosan
az a tárgya, hogy a Fidesz cezaromániában szenved, és erre szeretnék néhány módosító
javaslatot benyújtani.

Az első, amit láthatnak a 8. oldalon, az arra vonatkozik, hogy ne a miniszterelnök
nevezhesse ki, hanem a köztársasági elnök javaslatára az Országgyűlés egyszerű többséggel
választhassa meg az elnököt, ráadásul ne 9 évre, hanem csak 5 évre. Tehát miközben látjuk
azt, hogy az önök álláspontja szerint az OVB-t is vissza kell hívni, és már ilyen féléves
mandátumokat adnak nekik csak azért, hogy most gyorsan le lehessen váltani azt, amit
egyébként normális esetben a választási ciklusok végéig szabnak meg, ott ilyen rövid
mandátumokat adnak, most meg, hogy ha önmaguk nevezhetik ki, akkor egyenesen 9 évre
neveznék ki. Azt gondolom, hogy ez teljesen eltúlzott. Változhatnak a személyek is,
alkalmasság is, tehát 9 évre nagyon merész dolog, főleg ilyen nagyon komoly, összevont
hatáskörökkel, pozícióhalmozással elnököt választani.

A másik pedig egyértelmű, hogy egyedi miniszterelnöki kinevezésnek egy ilyen fontos
kérdést nem lehet tenni. Azt gondolom, hogy a demokráciának egyik alapvető kérdése, hogy a
legfontosabb kérdéseket minél magasabb szintű plénumokon kellene eldönteni, a legfelsőbb
testület ilyen értelemben az Országgyűlés, amely dönthet, és ez nem egy olyan sürgős dolog,
amiben ne lenne idő egy Országgyűlésnek döntenie és ezért soron kívül a miniszterelnöknek
kellene egymaga állást foglalni ebben. Tehát szerintem elfogadható ez a módosító
javaslatunk.

A másik. A (4) bekezdésben azt mondjuk, hogy nem korlátlan alkalommal
kinevezhető, hanem egyetlen alkalommal újra megválasztható. Azt gondolom, hogy már ez is
egy kompromisszum, hogy egyáltalán újraválaszthatónak tekintjük, pedig azért a
függetlenséget az biztosíthatná, hogy nem kellene nézni, hogy újra fogják-e választani.
Láthatjuk ezt mondjuk itt az államfőségre pályázó Schmitt Lászlónál is (Közbeszólás: Pál.),
hogy hogyan vezeti, amióta ilyen ambíciói vannak. Azt gondolom, hogy a megfelelési
kényszer semmilyen szerepnél nem jó, tehát legalább csak egyszer engedjük újraválasztani,
főleg, hogy elég sok évre kerül megválasztásra.

Lejjebb, a (8) bekezdésben azt mondjuk, hogy jó lenne, ha a két elnökhelyettest -
miként egyébként a főigazgatót is - nem az elnök nevezhetné ki önhatalmúlag, hanem az
Országgyűlés választhassa meg, persze az elnök javaslatára, ezt elfogadjuk, hogy együtt kell
dolgoznia vele, de azért elegáns lenne ilyen esetben, ha legalább valami konszenzus lenne.
Tehát vagy függetleneket, vagy ellenzéki politikusokat, vagy legalább megosztottan, egyik
ellenzéki, másik kormánypárti, tehát utána egy párbeszéd elindulhatna, de nem kiskirályként
egymást neveznék ki, hanem ilyen magas szintű feladatköröket ellátó személyeket az
Országgyűlés kellene hogy válasszon.

A (10) bekezdés megint az újraválasztást rögzíti.
Ha lapozunk a 9. oldalra, akkor itt a visszahívhatóságról beszélünk. Itt egyrészt

töröljük azt, hogy indokolás nélkül az elnök visszavonhatja az elnökhelyettes megbízását. Itt
sűrűn vélünk felfedezni ilyen diktatórikus elemeket, mint amilyen például ez is, hogy
egyszerűen visszahívnának indokolás nélkül, ráadásul ilyen magas pozícióban lévő
személyeket, tehát ezt törölni javasoljuk. Illetve azt írtuk, hogy a miniszterelnök akkor
mentheti föl az elnökhelyettest - két új pontot hoznánk be az a) és b) pont után -, ha egyrészt a
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cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezték, erre is lehetne példákat mondani, hogy
mikor merülhet fel ilyen, másrészt a d) pontban, „ha neki felróható okból több mint 6
hónapon át nem tesz eleget megbízatásából eredő feladatainak”. Azt gondolom, egy ilyen vis
maior esetén egy ilyet azért szükséges lenne bevezetni.

Nem tértem ki rá, mert elég egyértelmű, ha elolvasták, bár félek, hogy nem, a 15. § (2)
bekezdésében, amit Pörzse képviselőtársammal benyújtottunk, itt egy kicsit
egyértelműsítettük, hogy mikor szűnik meg a mandátum. Itt a kinevezés időtartama lejártára
javasoltuk egyértelműsíteni.

Ha a 10. oldalra lapozunk, legalábbis a bizottsági ajánlásban, ha még valaki nem
nyitotta volna ki, akkor itt arról beszélünk ismét, hogy pontosítani szükséges, hogy az elnök
csak javaslatot tesz az Országgyűléseknek az elnökhelyettes személyére, nem pedig kinevezi.

Végül a hivatal főigazgatójánál megállapítjuk, hogy gyakorolja felette a munkáltatói
jogokat, és azt viszont törölnénk, hogy az elnök felmenthesse és visszahívhassa a hivatal
főigazgatóját. Tehát ez is nagyon komoly, gondoljunk csak a Nemzeti Hírközlési Hatóság
főigazgatójára, SPAM-ügyekre és ezernyi feladatkörre, amikkel foglalkoznak. Itt nagyon
fontos lenne, hogy ne lehessen csak úgy visszahívni, tehát ezt a jogot így közvetlenül ő nem
gyakorolhatja.

Tehát ezek a módosításaink lényegi részei. Azt gondolom, hogy mindegyik
elfogadható, és ezért kérem a támogatását.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Minthogy a mostani felszólalásában is kitért az
ülésvezetésemre, szeretném képviselő úrral ismertetni a Házszabály 54. §-ának idevágó
vonatkozásait. (1) bekezdés: Az elnök azt a felszólalót, aki eltér a tárgytól, felszólítja, hogy
térjen a tárgyra, egyidejűleg figyelmezteti az eredménytelen felszólítás következményeire.

(2) bekezdés: Azt a felszólalót, aki felszólalása során az Országgyűlés tekintélyét
vagy valamelyik országgyűlési képviselőt sértő kifejezést használ, illetőleg, ha egyébként a
Házszabálynak a tanácskozási rendre és a szavazásra vonatkozó szabályait megszegi, az
elnök rendreutasítja, egyidejűleg figyelmezteti az esetleges második felszólítás
következményeire.

(3) bekezdés: Az elnök egyidejűleg megvonja a szót attól a felszólalótól, akit beszéde
során harmadszor szólít fel arra, hogy térjen a tárgyra, vagy másodszor utasít rendre. Nem
lehet megvonni a szót, ha az elnök a felszólítások alkalmával nem figyelmeztette a
képviselőt a felszólítások következményére.

(4) bekezdés: Ha a felszólaló kitöltötte a saját vagy a képviselő… Ez nem vonatkozik
ide.

(5) bekezdés: Az elnök felszólítás és figyelmeztetés nélkül megvonja a szót attól a
felszólalótól, aki az elnök döntését, ülésvezetését - ügyrendi javaslat kivételével -
kifogásolja. Az a felszólaló, akitől az elnök felszólítás és figyelmeztetés nélkül vonta meg a
szót, kérheti a Házszabály értelmezéséért felelős bizottság eseti jellegű állásfoglalását.

(6) bekezdés: Akitől a szót megvonták, ugyanazon az ülésnapon, ugyanabban az
ügyben nem szólalhat fel újra.

Tisztelettel kérem képviselőtársamat, szíveskedjék az ülésvezetésre vonatkozó
megjegyzésektől tartózkodni, a napirendnél a tárgynál maradni. Ezúttal figyelmeztetem,
hogy a következő esetben meg fogom vonni öntől a szót, és nem fog a mai ülésen többször
már ennél a napirendi pont tárgyalásánál szót kapni. Kérem, hogy a Házszabályt
szíveskedjék betartani. Köszönöm. (Novák Előd jelentkezik.) Ehhez a napirendi ponthoz
kíván hozzászólni képviselőtársam? Kérdezem: a napirendhez kíván hozzászólni
képviselőtársam? (Novák Előd: Szót kapok?) Nem. Képviselő úr, napirendhez kíván
hozzászólni vagy ügyrendi kérdésben? Nem kíván a kérdésemre válaszolni. (Novák Előd:
Ha nem ad elnök úr szót, nem kapok szót ezek szerint.) Parancsoljon!
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NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm. Csak az előbb az volt a probléma, hogy amíg
nem kapok szót, addig nem szólalhatok meg. Akkor legyen szíves szót adni, és akkor
válaszolni fogok. Nem tudom megítélni, mert azt se tudom, hogy eltért-e a napirendtől.
Szépen fölolvasta ezt a szabályt, csak nem tudom, hogy ügyrendi javaslat volt az előbbi
hozzászólása vagy nem, mert javaslat nem hangzott el, a napirendtől viszont eltért. Örülök,
hogy fölolvasta, mert ez magára, önre nézve is kötelező. Nem lehet eltérni a napirendtől.

ELNÖK: Képviselő úr, figyelmeztetem, hogy eltért… (Novák Előd: Miként sértő
kifejezéseket sem lehet használni, tehát ostobának nevezni például a képviselőtársunkat nem
lehet.) Képviselő úr, figyelmeztetem, hogy eltért a napirendtől. (Novák Előd: Ügyrendben
szóltam hozzá!) Újra figyelmeztetem, nem jelezte előre, hogy ügyrendben kíván
hozzászólni, pedig megkérdeztem. Megint eltért a napirendtől, képviselő úr. Én fölolvastam
a Házszabály idevonatkozó részét. Innentől fogva önnek ennek a napirendi pontnak a
tárgyalásánál nem adom meg többször a szót. Köszönöm szépen.

Megkérdezem, hogy ehhez a módosítóhoz kíván-e valaki még hozzászólni. (Nincs
jelzés.) Nem. Az előterjesztő nem támogatja a módosító indítványt. Megkérdezem a
minisztérium álláspontját.

DR. NYITRAI ZSOLT nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár: Nem
támogatjuk.

ELNÖK: Köszönöm. Kérem, szavazzunk! Aki egyetért a módosítással, kézfeltartással
jelezze. (Szavazás.) 3. Aki ellene van? (Szavazás.) 11. Köszönöm szépen. Nem támogattuk a
módosító indítványt.

5. módosító indítvány, Novák Előd és Pörzse Sándor képviselőtársaink javaslata.
Megkérdezem, van-e valakinek hozzászólása. (Novák Előd jelentkezik.) Novák képviselő
úrnak nem adok szót, az előbb jeleztem, a Házszabálynak megfelelőnek. Más
képviselőtársamnak van-e hozzászólása? (Nincs jelzés.) Nincs. Az előterjesztő a módosítást
nem támogatja. A kormány álláspontja?

DR. NYITRAI ZSOLT nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár: Nem
támogatjuk.

ELNÖK: Köszönöm. Kérem, szavazzunk! Aki támogatja, az kézfeltartással jelezze.
(Szavazás.) 3. Aki ellene van? (Szavazás.) 11. Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy 11 nem
és 3 igen szavazattal nem támogattuk az 5. módosító indítványt.

6. módosító indítvány, Karácsony Gergely képviselőtársunk módosító indítványa.
Megkérdezem, van-e hozzászólás. (Karácsony Gergely jelentkezik.) Képviselő úrnak
megadom a szót.

KARÁCSONY GERGELY (LMP): A javaslat csupán arról szól, hogy a főigazgató és
a helyettesek esetében is összeférhetetlenségi szabályokat vezetnénk be, ahogy az elnök
esetében is ezt javasoltuk.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Más hozzászólás? (Nincs jelzés.) Nincs. Az előterjesztő
nem támogatja a módosító indítványt. Megkérdezem a minisztérium álláspontját.

DR. NYITRAI ZSOLT nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár: A minisztérium
sem támogatja.
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ELNÖK: Köszönöm. Kérem, szavazzunk! Aki egyetért a módosítóval, kézfeltartással
jelezze. (Szavazás.) 2. Aki ellene van? (Szavazás.) 11. Aki tartózkodik? (Nincs jelzés.) Nem
támogattuk a 6. módosító indítványt. (Pálffy István távozik az ülésről.)

7. módosító indítvány, Koszorús László képviselőtársunk módosító indítványa.
Megkérdezem, van-e valakinek hozzászólása. (Nincs jelzés.) Az előterjesztő támogatja a
módosító indítványt. Megkérdezem a minisztérium álláspontját.

DR. NYITRAI ZSOLT nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár: A minisztérium
is támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Kérem, szavazzunk! Aki egyetért a módosító indítvánnyal,
kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) 12. Ellene? (Nincs jelzés.) Tartózkodik? (Nincs jelzés.) 12
igen szavazattal támogattuk a módosító indítványt.

8. módosító indítvány, Novák Előd és Pörzse Sándor képviselőtársaink módosító
indítványa. Megkérdezem, hogy valaki kíván-e hozzászólni. (Nincs jelzés.) Az előterjesztő
nem támogatja a módosító indítványt. Megkérdezem a minisztérium álláspontját.

DR. NYITRAI ZSOLT nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár: A minisztérium
sem támogatja.

ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. Kérem, szavazzunk! Aki támogatja a módosító
indítványt, kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) 3. Ellene? (Szavazás.) 11 nem. Tartózkodás?
(Nincs jelzés.) Nem támogattuk a módosító indítványt.

9. módosító indítvány, Koszorús László képviselőtársam módosító indítványa.
Megkérdezem, hogy van-e valakinek hozzászólása. (Nincs jelzés.) Az előterjesztő támogatja a
módosító indítványt. Megkérdezem a minisztérium álláspontját.

DR. NYITRAI ZSOLT nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár: A minisztérium
is támogatja a módosító indítványt.

ELNÖK: Köszönöm. Kérem, szavazzunk! Aki mellette van, kézfeltartással jelezze.
(Szavazás.) 12. Ellene? (Nincs jelzés.) Tartózkodik? (Nincs jelzés.) Támogattuk a módosító
indítványt.

10. módosító indítvány, Karácsony Gergely képviselőtársam módosító indítványa.
Megkérdezem, hogy valaki kíván-e hozzászólni. (Karácsony Gergely jelentkezik.) Képviselő
úr, parancsoljon!

KARÁCSONY GERGELY (LMP): A javaslat tulajdonképpen arról szól, hogy ne
négy tagot, hanem hat tagot válasszon az Országgyűlés a Médiatanácsba az elnök mellé,
amelyek közül hármat az ellenzék, hármat pedig a kormányoldal jelölhet.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Más hozzászólást nem látok. Az
előterjesztő nem támogatja a módosító indítványt. Megkérdezem a minisztérium álláspontját.

DR. NYITRAI ZSOLT nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár: Nem
támogatjuk.

ELNÖK: Köszönöm. Kérem, szavazzunk! Aki mellette van, kézfeltartással jelezze.
(Szavazás.) 3. Aki ellene van? (Szavazás.) 11. Nem támogattuk a módosító indítványt.
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11. módosító indítvány, Lendvai Ildikó képviselő asszony módosító indítványa.
Megkérdezem, hogy van-e hozzászólás. (Novák Előd jelentkezik.) Képviselő úrnak nem adok
a napirendi pontnál szót. Ügyrendben szót adok, képviselő úr. Parancsoljon!

NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm szépen. Álláspontom szerint és a Házszabály
általam történő értelmezése szerint ez egy más ügy, ebben szerintem szót kellene hogy kapjak,
ugyanígy minden pontnál, és maximum pontonként figyelmeztethet kétszer vagy háromszor
az elnök úr. Tehát sérelmeztem azt is, hogy eddig nem kaptam szót, és ezúttal is szót kérek.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Ön így értelmezi, panaszával a Házszabály
értelmezéséért felelős bizottsághoz fordulhat. Nem fogadom el az észrevételét. Ennél a
napirendi pontnál továbbra se fogok szót adni. Kérem, a mikrofont kapcsolja ki.

Más hozzászólást nem láttam. Az előterjesztő nem támogatja Lendvai Ildikó módosító
indítványát. Megkérdezem a minisztérium álláspontját.

DR. NYITRAI ZSOLT nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár: A kormány sem
támogatja.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérem, szavazzunk! Aki támogatja a módosítót, tegye föl
a kezét. (Szavazás.) 1. Aki ellene? (Szavazás.) 11. Tartózkodik? (Nincs jelzés.) Nem
támogattuk a módosító indítványt.

12. módosító indítvány, Lendvai Ildikó képviselő asszony módosító indítványa.
Megkérdezem, hogy van-e hozzászólás. (Nincs jelzés.) Nem látok. Az előterjesztő nem
támogatja. Megkérdezem a minisztérium álláspontját.

DR. NYITRAI ZSOLT nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár: A minisztérium
sem támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Kérem, szavazzunk! Aki egyetért a módosítóval, kézfeltartással
jelezze. (Szavazás.) 1. Ellene? (Szavazás.) 11. Tartózkodik? (Nincs jelzés.) Nem támogattuk a
módosító indítványt.

13. módosító indítvány, Novák Előd és Pörzse Sándor képviselőtársaink módosító
indítványa. Megkérdezem, hogy van-e valakinek hozzászólása. (Novák Előd jelentkezik.)
Ügyrendi kérdésben, képviselő úr? (Novák Előd: Igen.) Parancsoljon!

NOVÁK ELŐD (Jobbik): Ügyrendben azt javaslom, miután ez a késő esti órákban
került benyújtásra, és gyanítom, hogy egyikük sem olvasta, hogy elnök úr rendeljen el
olvasási szünetet, illetve még előtte elnök úr tegye föl a kérdést, hogy ki az, aki olvasta.
Először ezt tegyük föl szavazásra, utána pedig mindenki lelkiismerete szerint válaszolhat,
utána pedig javasolok egy olvasási szünetet elrendelni.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Nem teszem föl azt a kérdést, hogy ki
olvasta meg ki nem. Olyan kérdéseket teszek föl bizottsági elnökként, amit jónak látok, de
természetesen a javaslatáról szavazni fogunk. Kérem, aki egyetért azzal, hogy olvasási
szünetet rendeljünk el, az tegye föl a kezét. (Szavazás.) 3 igen. Aki nem ért egyet vele?
(Szavazás.) 11 nem. Nem rendelek el olvasási szünetet. Kérem, hogy akinek van tartalmi
hozzászólása, az szíveskedjék most megtenni. (Nincs jelzés.)

Az előterjesztő tehát Novák Előd és Pörzse Sándor módosító indítványát nem
támogatja. Megkérdezem a minisztérium álláspontját.
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DR. NYITRAI ZSOLT nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár: A minisztérium
sem támogatja a javaslatot.

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Kérem, szavazzunk! Aki egyetért a
módosító indítvánnyal, kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) 3. Aki ellene van? (Szavazás.) 11.
Megállapítom, hogy 11 nemmel és 3 igennel nem támogattuk a 13. módosító indítványt.

14. módosító indítvány, Lendvai Ildikó képviselő asszony módosító indítványa.
Megkérdezem, hogy valaki kíván-e hozzászólni. (Nincs jelzés.) Az előterjesztő nem
támogatja. Megkérdezem a minisztérium álláspontját.

DR. NYITRAI ZSOLT nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár: Nem
támogatjuk.

ELNÖK: Köszönöm. Kérem, szavazzunk! Aki mellette van, támogatja a módosítót, az
tegye föl a kezét. (Szavazás.) 1. Ellene? Képviselő úr, hol tette föl a kezét, Novák képviselő

úr?

NOVÁK ELŐD (Jobbik): Mivel nem rendelt el most sem olvasási szünetet, nem
tudtam ilyen gyorsan…

ELNÖK: Képviselő úr, nem adtam szót, csak megkérdeztem, hogy hol tette föl a
kezét.

NOVÁK ELŐD (Jobbik): Hogy válaszoljak, ha nem ad szót? Előbb az volt a baj,
hogy… (Közbeszólások.) Igen, de akkor hadd válaszoljak rá, ha kérdez valamit. De nem igen
vagy nem, mert nem ilyen egyszerű a világ. (Elnök: Képviselő úr, elveszem a szót!) Vegye el
a szót, ha akarja, de ha kérdez valamit, akkor válaszolok rá. Ez nálunk így szokás
Magyarországon. És nem mindig igen vagy nem. (Menczer Erzsébet közbeszól.) Önök se
szóljanak közbe, ha önök közbekiabálnak, én is közbekiabálok. (Elnök: Képviselő úr, arra
kérem, hogy ne kiabáljon.) Ha önök kérdeznek valamit, akkor válaszolok rá. (Elnök: A
Magyar Köztársaság parlamentjében ül!) Ön ne kiabáljon! (Elnök: Én nem kiabálok,
képviselő úr.) Fegyelmezze meg Menczer Erzsébet képviselő asszonyt, aki nem kapott szót,
nem is kérdeztek tőle semmit, és mégis belekiabált a beszédembe. Őt miért nem figyelmezte
meg?

ELNÖK: Képviselő úr, mert nem hagy szóhoz jutni, azért. (Novák Előd: Na akkor
hajrá!) Tisztelettel kérem képviselő asszonyt is, hogy ne kiabáljon bele az ülésbe, ugyanakkor
Novák Előd képviselő úrtól már megvontuk a szót. Nagyon kérem, hogy méltóztasson
türtőztetni magát, próbáljon egy kicsit az indulatain uralkodni, tartsa tiszteletben, hogy hol
van. Én tudom, hogy ez nagyon nehéz. Higgye el, nekem is össze kell szednem minden
erőmet, hogy azt a provokációt, amit itt folyamatosan kifejt a bizottsági ülésen, méltósággal
elviseljem, és nemcsak én vagyok így, hanem képviselőtársaim zöme is, valamint azt hiszem,
hogy a parlamentben dolgozók is. (Novák Előd és Menczer Erzsébet jelentkezik.) Képviselő
úrnak nem adom meg a szót. (Novák Előd: Ügyrendi kérdés.) Parancsoljon, ügyrendben,
képviselő úr!

NOVÁK ELŐD (Jobbik): Úgy látom, ön is ügyrendben vitatkozik, és már-már az
Országgyűlés Hivatala nevében beszél. Persze, gondolom, tőlük is szóbeli felhatalmazást
kapott arra, hogy elmondja, hogy ők kinek az oldalán állnak ebben a nemtelen módszerben.
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Az én álláspontom szerint, és ahogy eddig megismertem az Országgyűlés Hivatalát,
mélységesen szégyelli…

ELNÖK: Mi az ügyrendi javaslata, képviselő úr? Különben elveszem a szót.

NOVÁK ELŐD (Jobbik): Az az ügyrendi javaslatom, hogy hallgassa végig azt, hogy
ha ön elmondhatta és magának mindig szót ad mindenki közben, amikor eszébe jut soron
kívül, mert ön mindenhez hozzáfűz megjegyzéseket… (Elnök: Képviselő úr, nem tudok mit
tenni, én vagyok az elnök.) Akkor én ügyrendben… (Elnök: Mi az ügyrendi javaslata?) Az
ügyrendi válaszom az, ami… (Elnök: A javaslatát kérem.) Önnek mi volt az ügyrendi
javaslata az előbb?

ELNÖK: Képviselő úr, én az ülést vezetem, én nem ügyrendi javaslatot tettem.

NOVÁK ELŐD (Jobbik): Én pedig azt tettem ügyrendi javaslatba, hogy többet ilyet
ne szóljon hozzá, ami nem ide tartozik.

ELNÖK: Ilyen javaslatot képviselő úr nem tehet. (Novák Előd: Hogyne tehetnék!)
Mert ez nem ügyrendi javaslat, hogy én mit mondok és mit nem az ülésen, képviselő úr. Vagy
úgy gondolja, hogy szavaztassam meg a képviselőtársaimmal, hogy mit szólok hozzá és mit
nem? Köszönöm szépen, képviselő úr.

Képviselő asszonynak adom meg a szót.

MENCZER ERZSÉBET (Fidesz): Szeretnék minden képviselőtársam nevében
bocsánatot kérni az előbbi bekiabálásért. Azt gondolom, hogy ez a magatartásom
megengedhetetlen. Soha többet nem fog előfordulni. Nagyon szépen kérem minden
képviselőtársamat, hogy az esküjének megfelelően szíveskedjen betartani azt a
közbeszédstílust, azt a magatartásbeli, etikai kódexben leírt viselkedésmintát, amire az eskünk
bennünket kötelez. Tisztelettel…

ELNÖK: Kérem képviselő asszonyt, hogy maradjunk a napirendnél. (Menczer
Erzsébet: Jó.) Köszönöm szépen.

Van-e valakinek még hozzászólása a 14. módosító indítványhoz? (Nincs jelzés.) Ha
nincs, akkor jelzem, hogy az előterjesztő nem támogatta. Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. NYITRAI ZSOLT nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár: A minisztérium
sem támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Kérem, szavazzunk! Aki egyetért Lendvai Ildikó módosító
indítványával, kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) 1. Ellene? (Szavazás.) 11. Tartózkodik?
(Nincs jelzés.) Megállapítom, hogy 11 nemmel és 1 igennel nem támogattuk a módosító
indítványt.

15. módosító indítvány, Novák Előd és Pörzse Sándor képviselőtársaink javaslata.
Megkérdezem, hogy van-e valakinek hozzászólása. (Nincs jelzés.) Nincs. Az előterjesztő nem
támogatja a módosító indítványt. A kormány álláspontja?

DR. NYITRAI ZSOLT nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár: A minisztérium
sem támogatja a javaslatot.
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ELNÖK: Köszönöm. Kérem, szavazzunk! Aki egyetért a 15. módosító indítvánnyal,
kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) 3. Aki ellene van, kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) 11.
Köszönöm. Megállapítom, hogy 11 nem és 3 igen mellett a módosító indítványt nem
támogatjuk.

16. módosító indítvány, Novák Előd és Pörzse Sándor képviselőtársaink módosító
indítványa. Megkérdezem, hogy van-e valakinek hozzászólása. (Nincs jelzés.) Az előterjesztő
nem támogatja. Megkérdezem a minisztérium álláspontját.

DR. NYITRAI ZSOLT nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár: A tárca sem
támogatja a javaslatot.

ELNÖK: Köszönöm. Kérem, szavazzunk! Aki egyetért a módosító indítvánnyal,
kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) 3. Aki ellene van? (Szavazás.) 11. Megállapítom, hogy 11
nem és 3 igen mellett nem támogattuk a módosítót.

17. módosító indítvány, Novák Előd és Pörzse Sándor képviselőtársaink módosító
indítványa. Megkérdezem, hogy van-e hozzászólás. (Nincs jelzés.) Nincs. Az előterjesztő nem
támogatja. Megkérdezem a minisztérium álláspontját.

DR. NYITRAI ZSOLT nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár: A tárca sem
támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Kérem, szavazzunk! Aki egyetért a módosító indítvánnyal,
kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) 3. Aki ellene van? (Szavazás.) 11. Megállapítom, hogy 11
nem és 3 igen mellett nem támogatjuk a módosító indítványt.

16. módosító indítvány, Lendvai Ildikó képviselő asszony módosító indítványa.
Megkérdezem, hogy van-e hozzászólás. (Nincs jelzés.) Az előterjesztő nem támogatja.
Megkérdezem a minisztérium álláspontját.

DR. NYITRAI ZSOLT nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár: A tárca nem
támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Kérem, szavazzunk! Aki támogatja Lendvai Ildikó módosító
indítványát, tegye föl a kezét. (Szavazás.) 1. Aki ellene van? (Szavazás.) 11. Nem támogattuk
a módosító indítványt.

19. módosító indítvány, Novák Előd és Pörzse Sándor képviselőtársaink javaslatai.
Megkérdezem, hogy van-e hozzászólás. (Nincs jelzés.) Nincs. Az előterjesztő nem támogatja.
Megkérdezem a minisztérium álláspontját.

DR. NYITRAI ZSOLT nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár: A tárca nem
támogatja a javaslatot.

ELNÖK: Köszönöm. Szavazzunk! Aki egyetért az előterjesztéssel, kézfeltartással
jelezze. (Szavazás.) 3. Ellene? (Szavazás.) 11. Megállapítom, hogy 11 nem és 3 igen mellett
nem támogattuk a módosítót.

20. módosító indítvány, Novák Előd és Pörzse Sándor képviselőtársaink módosító
indítványa. Megkérdezem, hogy van-e valakinek hozzászólása. (Nincs jelzés.) Nincs. Az
előterjesztő nem támogatja. Megkérdezem a tárca álláspontját.

DR. NYITRAI ZSOLT nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár: Nem
támogatjuk.
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ELNÖK: Köszönöm. Kérem, szavazzunk! Aki támogatja, kézfeltartással jelezze.
(Szavazás.) 3. Aki ellene van? (Szavazás.) 11. Megállapítom, hogy 11 nem és 3 igen mellett
nem támogattuk a módosító indítványt.

21. módosító indítvány, Lendvai Ildikó képviselő asszony módosító indítványa.
Megkérdezem, hogy van-e valakinek hozzászólása. (Nincs jelzés.) Nincs. Az előterjesztő nem
támogatja. Megkérdezem a tárca álláspontját.

DR. NYITRAI ZSOLT nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár: Nem
támogatjuk.

ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. Kérem, szavazzunk! Aki megszavazza,
kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) 1. Ellene? (Szavazás.) 11. Tartózkodik? (Nincs jelzés.)
Nem támogattuk a módosítót.

22. módosító indítvány, Lendvai Ildikó képviselő asszony módosító indítványa.
Megkérdezem, hogy van-e hozzászólás. (Nincs jelzés.) Nincs. Az előterjesztő nem támogatja.
Megkérdezem a tárca álláspontját.

DR. NYITRAI ZSOLT nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár: Nem
támogatjuk.

ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. Kérem, szavazzunk! Aki mellette van?
(Szavazás.) 1. Aki ellene van? (Szavazás.) 11. Tartózkodik? (Nincs jelzés.) Tehát 11 nem és 1
igen mellett nem támogattuk Lendvai képviselő asszony előterjesztését.

23. módosító indítvány, Lendvai Ildikó képviselő asszony módosító indítványa.
Megkérdezem, hogy van-e hozzászólás. (Nincs jelzés.) Nincs. Az előterjesztő nem támogatja.
Megkérdezem a tárca álláspontját.

DR. NYITRAI ZSOLT nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár: Nem
támogatjuk.

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Kérem, szavazzunk! Aki egyetért az
előterjesztéssel, kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) 1. Ellene? (Szavazás.) 11. Tartózkodik?
(Nincs jelzés.) Megállapítom, hogy 11 nem és 1 igen mellett nem támogattuk a módosító
indítványt.

24. módosító indítvány, Lendvai Ildikó képviselő asszony módosító indítványa.
Megkérdezem, hogy van-e hozzászólás. (Nincs jelzés.) Nincs. Az előterjesztő nem támogatja.
Megkérdezem a tárca álláspontját.

DR. NYITRAI ZSOLT nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár: Nem
támogatjuk.

ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. Kérem, szavazzunk! Aki mellette van, tegye föl a
kezét. (Szavazás.) 1. Ellene? (Szavazás.) 11. Tartózkodik? (Nincs jelzés.) 11 nem és 1 igen
mellett nem támogattuk a módosítót.

25. módosító indítvány, Novák Előd és Pörzse Sándor képviselőtársaink módosító
indítványa. Megkérdezem, hogy van-e hozzászólás. (Nincs jelzés.) Nincs. Az előterjesztő
támogatja a módosító indítványt. Nem is tudom, de ezek szerint támogatja. Megkérdezem a
tárca álláspontját.
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DR. NYITRAI ZSOLT nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár: A tárca pedig
szintén támogatja ezt a javaslatot.

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Kérem, szavazzunk! Aki megszavazza
Novák Előd és Pörzse Sándor képviselőtársaink módosító indítványt, az kézfeltartással
jelezze. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Egyhangú.

26. módosító indítvány, Novák Előd és Pörzse Sándor képviselőtársaink módosító
indítványa. Megkérdezem, hogy van-e valakinek hozzászólása. (Nincs jelzés.) Az előterjesztő
nem támogatja. Kérdezem a tárcát.

DR. NYITRAI ZSOLT nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár: A tárca sem
támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Kérem, szavazzunk! Aki mellette van, tegye föl a kezét.
(Szavazás.) 2. Aki ellene van? (Szavazás.) 12. Nem támogatjuk a módosító indítványt.

27. módosító indítvány, Lendvai Ildikó képviselő asszony módosító indítványa.
Megkérdezem, hogy van-e valakinek hozzászólása. (Nincs jelzés.) Nincs. Az előterjesztő nem
támogatja. Kérdezem a tárcát.

DR. NYITRAI ZSOLT nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár: A tárca sem
támogatja.

ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. Kérem, szavazzunk! Aki mellette van, tegye föl a
kezét. (Szavazás.) Aki ellene van? (Szavazás.) 11. Tartózkodik? (Nincs jelzés.) Megállapítom,
hogy 11 nem és 1 igen mellett nem támogattuk a Lendvai képviselő asszony módosító
indítványát.

28. módosító indítvány, Karácsony Gergely képviselőtársunk módosító indítványa.
Megnyitom a vitát. Van-e hozzászólás? (Karácsony Gergely jelentkezik.) Képviselő úr,
parancsoljon!

KARÁCSONY GERGELY (LMP): Mint bizonyára tudják, a ’92-es
alkotmánybírósági határozat nagyon világossá tette, hogy a közszolgálati médiumok
felügyeletében a társadalmi kontrollnak erősebbnek kell lenni, mint a politikainak. Ehhez
képest ez a javaslat sajnos eléggé mostohán bánik a társadalmi felügyelettel. Ezt azért még
szeretnénk egy picit módosítani abba az irányba, hogy más szervezeteket is jelölő szervezetté
tennénk a Közszolgálati Testületbe. Ugyanakkor a civil szervezetek esetében bevezetnénk egy
olyan szabályozást, ami kiszűri a teljesen komolytalan szervezeteket, éppen ezért bizonyos
kategóriákon belül az egyszázalékos felajánlások alapján indulnánk ki, és az öt legnagyobb
támogatottságú, nem az összegben, hanem az adományozók számában legnagyobb
támogatottságú szervezet közül lehetne delegáltakat választani.

Fölhívom a figyelmet arra, Kulturális bizottságban különösen fontos lehet, hogy a
határon túli kulturális szervezetek jelölő szervezetként szerepelnek a javaslatban, miközben a
határon inneni kulturális szervezeteknek nincs ilyen joga. Azt gondolom, hogy ez ebben a
formában nem helyes. Még egyszer mondom, fontos eleme a javaslatnak, hogy valamifajta
legitimitást vagy elfogadottságot megkövetel a szervezetektől, tehát az a fajta „alibi” civil
szervezetek, amelyek megvétózták vagy ellehetetlenítették a közszolgálati médiumok
működését, ki lennének zárva a javaslat szerint, de mégis működne a társadalmi kontroll.
Kérem, támogassák a javaslatot.

Köszönöm.
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ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Van-e még hozzászólás? (Nincs jelzés.)
Láttam közelről. Az elnökség tagja voltam én is, és láttam közelről a nagy kuratórium
munkáját is. Magam is azt láttam, hogy teljesen működésképtelen volt ez a civil kontroll, és
ezt úgy is mondom, mint korábban civil szervezeti vezető. Én nagyon szkeptikus vagyok
ezzel a civil kontrollal kapcsolatban. Tehát értem azt az előterjesztői szándékot, amit a
törvény előterjesztői megfogalmaztak, bár a képviselő úr módosító indítványának a jó
szándékát is akceptálom, de a magam részéről azért fogok nemmel szavazni, mert láttam azt a
káoszt, ami a médiatestületekben működött.

Van-e más hozzászólás? (Nincs jelzés.) Az előterjesztő nem támogatja. Kérdezem a
tárcát.

DR. NYITRAI ZSOLT nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár: A tárca sem
támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Kérem, szavazzunk! Ki az, aki mellette van? (Szavazás.) 3.
Ellene? (Szavazás.) 11. Megállapítom, hogy 11 nem és 3 igen mellett a 28. módosító
indítványt nem támogattuk.

29. módosító indítvány, Lendvai Ildikó képviselő asszony módosító indítványa.
Megkérdezem, hogy van-e hozzászólás. (Nincs jelzés.) Nincs. Az előterjesztő nem támogatja.
Kérdezem a tárcát.

DR. NYITRAI ZSOLT nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár: A tárca sem
támogatja.

ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. Kérem, szavazzunk! Aki mellette van, tegye föl a
kezét. (Nincs jelzés.) Ellene? (Szavazás.) 12. Tartózkodik? (Nincs jelzés.) 12 nem szavazattal
nem támogattuk az előterjesztést.

30. módosító indítványunk, Novák Előd, Pörzse Sándor és Szávay István
képviselőtársaink módosító indítványa. Megkérdezem, hogy van-e hozzászólás. (Nincs
jelzés.) Nincs. Az előterjesztő nem támogatja. Megkérdezem a tárca álláspontját.

DR. NYITRAI ZSOLT nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár: A tárca sem
támogatja.

ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. Kérem, szavazzunk! Aki egyetért a módosító
indítvánnyal, kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) 2. Ellene? (Szavazás.) 12. Megállapítom,
hogy 12 nem és 2 igen mellett nem támogattuk a módosító indítványt.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa tagjait jelölő eseti
bizottság felállításáról szóló határozati javaslat (H/361. szám) (Dr. Cser-Palkovics
András és Rogán Antal (Fidesz) képviselők önálló indítványa) (Módosító javaslatok
megvitatása) (Első helyen kijelölt bizottságként)

Jön a c) csomag, tisztelt képviselőtársaim, úgyhogy megyünk tovább. Itt az 1.
módosító indítványnál, Lendvai képviselő asszony módosító indítványánál „a jelölőbizottság
feladata a Médiatanács tagjainak jelölése…”, a Házszabály alapján döntenünk kell arról, hogy
a törvénymódosításhoz módosító javaslatot az általános vita lezárásig lehet benyújtani, és az
Iromány-nyilvántartó adatai szerint a módosító javaslat határidő után érkezett, ezért annak
házszabályszerűsége vizsgálandó. Arról kellene döntenünk, hogy ez a módosító javaslat
házszabályszerű avagy nem ennek megfelelően. Kérem, hogy akkor először erről döntsünk.
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Tegye föl a kezét, aki szerint a módosító javaslat… (Karácsony Gergely jelentkezik.) Egy
pillanat. Alelnök úr, parancsoljon!

KARÁCSONY GERGELY (LMP): Egy apróságról van szó, de egy fontos kérdés.
Szerintem mindannyian tudjuk azt, hogy ennek a javaslatnak a vitája enyhén szólva egy kicsit
rövidre sikeredett, tehát nagyon könnyű volt kicsúszni a leadási határidőből. Azt javaslom,
függetlenül attól, hogy mit gondolunk a javaslatról, azt a gesztust tegyük meg, hogy úgy
értelmezzük a helyzetet, hogy elfogadjuk módosító javaslatként, aztán majd lelkiismeretünk
szerint szavazunk róla.

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Novák Előd jelentkezik.) Képviselő úr, ügyrendi
kérdésben kíván hozzászólni? (Novák Előd: Nem.) Akkor, minthogy még ugyanannál a
napirendi pont tárgyalásánál tartunk, ezért nem adom meg a szót.

Kérem, hogy akkor szavazzunk. Én ugyan akceptálom azt, amit alelnök úr mondott, de
mégis azt mondom, hogy a házszabályszerűséget vegyük komolyan, még akkor is, ha nehéz
ez a törvénykezési dömping. Novák képviselő úr is jelezte, hogy ha kell, akkor ő reggel 4-kor
jön be. Ha ilyen elhivatottak a képviselők, szerintem tartsuk be a Házszabályt. Természetesen
nem kívánom senkinek se a szavazatát befolyásolni.

Kérem, hogy szavazzunk. Aki úgy gondolja, hogy ez a módosító indítvány
házszabályszerű, az kérem, kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) 1, vagyis 2, bocsánat, nem
láttam Gyutai képviselőtársamat, elnézést. Tehát 2. Aki úgy gondolja, hogy a módosító
javaslat nem házszabályszerű, az kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) 10. Köszönöm szépen.
Aki tartózkodik a kérdésben? (Szavazás.) 3 szavazat. Tehát akkor tízen mondták, hogy nem
házszabályszerű, hárman tartózkodtak, és egy képviselőtársam mondta, hogy házszabályszerű.
Ezek után nem tárgyaljuk ezt a módosító indítványt.

A következő Lendvai Ildikó második módosító indítványa, amelyre sajnos ugyanez
vonatkozik, úgyhogy kérem, hogy döntsünk. Ne szavazzunk egyben, egyesével szavazzunk,
tartsuk be a Házszabályt, ne vonjuk össze a szavazást. Aki úgy gondolja, hogy a második
házszabályszerű, az kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) 1. Ellene? (Szavazás.) 6. Tartózkodik?
(Szavazás.) 5. Tehát nem fogadtuk el.

Harmadik javaslata Lendvai Ildikó asszonynak. Ugyanez a probléma. Aki szerint
házszabályszerű, az tegye föl a kezét. (Szavazás.) 1. Aki szerint nem az? (Szavazás.) 8.
Tetszik nekem, hogy képviselőtársaim változtatják egy-egy javaslatnál a véleményüket, hogy
mi házszabályszerű, mi nem, de hát fő a következetesség. Tartózkodás? (Szavazás.) 4.
Köszönöm szépen. Tehát ezt sem tárgyaljuk.

A Közszolgálati Közalapítvány felállításáról szóló határozati javaslat (H/362.
szám) (Dr. Cser-Palkovics András és Rogán Antal (Fidesz) képviselők önálló indítványa)
(Módosító javaslatok megvitatása) (Első helyen kijelölt bizottságként)

Képviselőtársaim! Jön a d) csomag. Lendvai Ildikó képviselő asszonyé az 1. módosító
javaslat. Megkérdezem, van-e hozzászólás. (Nincs jelzés.) Nincs. Az előterjesztő nem
támogatja. A tárca?

DR. NYITRAI ZSOLT nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár: A tárca sem
támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Kérem, szavazzunk! Aki támogatja, kézfeltartással jelezze.
(Szavazás.) 1. Ellene? (Szavazás.) 11. Tartózkodik? (Nincs jelzés.) 11 nemmel és 1 igennel
nem támogattuk a módosítót.
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2. módosító, Lendvai Ildikó képviselő asszony módosító indítványa. Megkérdezem,
hogy van-e hozzászólás. (Nincs jelzés.) Nincs. Az előterjesztő nem támogatja. Kérdezem a
tárcát.

DR. NYITRAI ZSOLT nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár: A tárca sem
támogatja.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérem, szavazzunk! Aki mellette van, jelezze. (Nincs
jelzés.) 1. Ellene? (Szavazás.) 12. Tartózkodik? (Nincs jelzés.) 12 nemmel nem támogattuk.

2. módosító indítvány, Novák Előd és Pörzse Sándor képviselőtársaink módosító
indítványa. Megkérdezem, hogy van-e hozzászólás. (Nincs jelzés.) Nincs. Az előterjesztő nem
támogatja. Kérdezem a tárca álláspontját

.
DR. NYITRAI ZSOLT nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár: A tárca sem

támogatja.

ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. Kérem, szavazzunk! Aki mellette van, tegye föl a
kezét. (Szavazás.) 2. Ellene? (Szavazás.) 11. Megállapítom, hogy 11 nemmel és 2 igennel nem
támogattuk a módosítót.

Köszönöm szépen a részvételt, államtitkár úr. Megadom a szót, parancsoljon!

DR. NYITRAI ZSOLT nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár: Én is szeretném
megköszönni a bizottság tagjainak a közös munkát, és miután az Alkotmányügyi bizottság
üléséről érkeztem, az egy rendkívül érdekes ülés volt, és ezt a bizottsági ülést is ebbe a
kategóriába sorolom. További szép napot kívánok önöknek! Köszönöm a közös munkát.

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. (Pörzse Sándor jelentkezik.) Parancsoljon,
képviselő úr!

PÖRZSE SÁNDOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Államtitkár úr, ha megengedi, ne
vegye tiszteletlenségnek, szeretnék öntől kérdezni valamit. Van-e rá módom?

ELNÖK: Képviselő úr, javaslom, hogy térjünk át az Egyebek napirendi pontra, és ott
megteheti. (Pörzse Sándor: Csak el akart menni az államtitkár úr.) Térjünk át az Egyebekre.

Egyebek

Tisztelt Képviselőtársaim! 3. napirendi pont, az Egyebek következik. Pörzse képviselő
úrnak megadom a szót.

PÖRZSE SÁNDOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Ezeken a módosító javaslatokon
nagyon sokan nagyon sokat dolgoztak. Az éjjel én is megpróbáltam átolvasni, és megmondom
őszintén, a felére már nem emlékszem. Csak azokat próbálom memorizálni, amiket mi
nyújtottunk be. Tehát a megnyugtatásomra legyen kedves, államtitkár úr, fejből idézzen már
föl egy módosító javaslatot, amihez nem járult hozzá.

DR. NYITRAI ZSOLT nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár: Négy napirendi
pont volt, több módosító javaslatról tárgyaltunk. Én azt a fölvezetőmben is el kívántam
mondani, hogy mivel nem kormány-előterjesztésről van szó, ezért tartalmi kérdésekben itt
elég óvatosan nyilatkozom. Az előterjesztő az, aki elsősorban ilyenkor indokolást köteles
fűzni ehhez a dologhoz, és az előterjesztő mondja meg elsősorban, hogy támogatja-e,
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befogadja-e az adott módosító javaslatot. Természetesen mi is áttekintettük ezeket a módosító
javaslatokat, és azt tudom mondani, hogy ha jól számolom, háromra mondtuk azt, hogy
tudjuk támogatni a több mint 30 vagy közel 40 módosító javaslatból, azonban a nem
támogatott módosító javaslatok között több volt olyan, aminek az irányával egyet tudunk
érteni, de az későbbi pontosításra szorul.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. (Jelzésre:) Novák képviselő úrnak adom
meg a szót.

NOVÁK ELŐD (Jobbik): Kicsit úgy éreztem ma is magamat, mint az őszödi beszéd
kapcsán, amikor azon gondolkoztam, hogy miért nincs egy szocialista képviselő, aki feláll és
azt mondja, hogy ő ehhez nem asszisztál. Ugyanígy, hölgyeim és uraim, azt vártam, hogy
önök közül lesz valaki, aki azt mondja, hogy ha már ennyit dolgoztak vele, hogy ennyi
módosító javaslatot benyújtottak egy ilyen fontos alapkérdésben, a médiaszabályozás terén,
akkor legalább veszem a fáradságot, ha már el is jött az előterjesztő, mert ma már ez sem
normális, hogy ha a módosító javaslat benyújtója érvelni szeretne mellette, akkor hadd kapjon
szót, hadd olvassuk el az előterjesztést. Nincs önök között sem egyvalaki sem, aki azt
mondaná, hogy legalább megfontolás tárgyává tesszük a módosító javaslatokat. Futószalagon
szavazzák le ezeket a javaslatokat, gyakorlatilag el sem olvassák. Igen, egy javaslatot
megszavaztak, egy hárombetűs módosítást a sok hiba közül, de sok esetben úgyis leszavazzák
a javaslatainkat, hogy még koherenciazavart is okoznak, mert a másik bekezdésben bent
felejtenek valamit, olyan sebtében nyújtják be ezeket a javaslatokat.

Még az sem érdekli önöket, hogy ezek a javaslatok nem is feltétlenül politikai
indíttatásból születnek, hanem tényleg olyan szakmai alapon, amit el kellene fogadjanak,
amiről lehetne vitatkozni. De mivel egyszerűen itt a pozícióhalmozás és ki tudja, mi miatt
ilyen lóhalálában kell ezt csinálni, hogy a média se tudjon tisztességesen tudósítani erről az
alapkérdésről, azt gondolom, hogy nagyon méltatlan, és tényleg az őszödi beszéd hangulatát
idézi, hogy ehhez mindenki asszisztál. Nagyon kérem önöket, megvan az egyéni képviselői
joguk, képviselői esküjük alapján kérem önöket, hogy ne asszisztáljanak és ne simuljanak be
ehhez, mert azt gondolom, hogy ez az eljárás nagyon méltatlan az Országgyűléshez.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Van-e más hozzászólás? (Nincs jelentkező.)
Úgy látom, hogy nincs. Akkor az ülést berekesztem. Köszönöm a részvételüket.

Képviselőtársaimat egy pillanatra még kérem, hogy maradjanak azért, mert
elképzelhető, hogy a héten még kell csütörtökön egy bizottsági ülést tartanunk. Jelzem vidéki
képviselőtársaimnak, hogy ha ez így van, és nem tudnak eljönni, szíveskedjenek időben
gondoskodni a helyettesítésről. Jó? Ezt nagyon szépen kérem, mindegyik képviselőtársamnak
mondom természetesen. Még bizonytalan vagyok a tekintetben, hogy erre szükségünk lesz-e.
A kollegák természetesen jelezni fogják a Hivatal részéről.

Köszönöm szépen a figyelmüket. Viszontlátásra!

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 5 perc)

L. Simon László
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Földi Erika


