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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 9 perc)

Elnöki megnyitó, határozatképesség megállapítása

L. SIMON LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot
kívánok! Elnézést kérek a késlekedésért, de mire mindenkit regisztráltunk, és a képviselők is
összejöttek, egy kis időnket elvitte.

Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Vendégeink! Mindenkit nagy tisztelettel és
szeretettel köszöntök a Kulturális és sajtóbizottság 2010. november 24-i ülésén.

Megállapítom, hogy az ülés határozatképes.
Tisztelettel köszöntöm a kormány képviselőit, a szakértőket, a hivatal munkatársait,

minden kedves vendégünket és a sajtó képviselőit is természetesen, mert látom közben, hogy
a sajtó képviselői is megérkeztek.

Napirend elfogadása

Tisztelt Kollegák! Az előzetesen kiküldött napirendi pontokhoz képest egy módosítást
javaslok. Sikerült ma benyújtani a Számvevőszéki bizottságnak a Nemzeti Média és
Hírközlési Hatóság, valamint a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2011. évi
költségvetéséről szóló törvényjavaslatot, amelyet, mint bizonyára képviselőtársaim is látták, a
Ház vezetése jövő hétfő estére tervez általános vitára kitűzni. Ezért én azt javaslom, hogy ezt
vegyük fel a napirendi pontok közé, hiszen viszonylag rövid, és át tudjuk nézni, és azért is,
mert hétfő reggel nem kell még egy bizottsági ülést tartanunk. Ezt 5. napirendi pontként
javaslom fölvenni az egyebek elé.

Képviselő úr, parancsoljon!

NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Három módosító javaslatom
van. Először is az ön által tett mostani módosító javaslathoz kapcsolódnék, én azt javaslom,
hogy erről ne döntsünk ma, hiszen ez most került kiosztásra. Ha ennyire feltétlenül sürgős,
hogy a jövő héten tárgyaljuk, akkor tartsunk a héten még egy ülést valamelyik nap. Viszont,
ha jól látom, itt több mint 63 milliárd forintról kellene döntenünk, és egyébként is elég
bonyolult ülésünk lesz. Szerintem ez a döntés így nem vállalható föl, ezért azt javaslom, hogy
ezt vegyük le a napirendről.

Továbbá két másik napirend-módosítási javaslatom is van. Az egyik, hogy a 4.
napirendi javaslatot is javaslom levenni. Ugye, 30 napon belül kell önálló képviselői
indítványt napirendre tűznünk, és láthattuk, hogyha mondjuk, ellenzéki képviselő nyújtja be,
tegyük föl, hogy jobbikos, akkor volt, hogy több mint negyedév elteltével vette csak a
bizottság, sajnos, napirendjére a Házszabállyal ellentétesen is. Azonban itt most semmiképp
sem tartom indokoltnak, hogy egy több mint 170 oldalas törvényjavaslatról, médiatörvényről
úgy döntsünk, hogy gyakorlatilag hétfőn nyújtották be, azóta folyamatosan plenáris ülések
voltak, tehát nem is volt időnk nemhogy társadalmi vitára bocsátani vagy szakértőkkel
megvitatni, de még nekünk sem volt időnk ebből alaposan felkészülni. Tehát azt javaslom,
hogy ezt vegyük le a napirendről.

A helyére van egy másik javaslatom, ami sokkal, ha úgy tetszik, égetőbb is, amivel
foglalkoznunk kellene, és abból, azt gondolom, mindannyian felkészültek és tájékozottak
vagyunk, ez pedig a Nemzeti Színház igazgatója leváltásának ügye. Tehát ez a 4. napirendi
pontra tett javaslatom. Amikor miniszter urat meghallgattuk, én már akkor, nem is azt
kérdeztem, hogy le kell-e váltani, vagy hogy mi a határidő, de most már szerintem annyira
előrehaladott az ügy, hogy erről beszélnünk kell, mert folyamatos halogatással nem megyünk
előre. A kulturális bizottságnak is szerintem meg kell nyilvánulnia, és ebben felkészültek
vagyunk. Tehát 4. napirendi pontnak ezt javaslom. Köszönöm.
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ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Kiss Attila, parancsoljon!

KISS ATTILA (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Én azt
gondolom, hogy a véleménykülönbségek természetesen jogosak és előfordulhatnak, és az,
hogy ki, miben felkészült, vagy ki, miben nem felkészült, én erről inkább nem nyitnék vitát.
Azt gondolom, ahogy elnök úr elmondta, az egy tartható menetrend, bár elképzelhető, hogy
van, aki még szeretne egy ötperces vagy tízperces bizottsági ülés miatt 4-500 kilométert
utazni, én magam nem tartozom ezen képviselők közé. Ha most meg tudjuk tárgyalni, akkor
most tárgyaljuk meg; természetesen, ha nincs rá jogi vagy egyéb házszabályi vagy egyéb
vonatkozó rendelet. Ha van, akkor nem fontos, vagy akkor tartózkodjunk ettől, de azt
gondolom, a bizottság határozatképes, illetve vagyunk abban a helyzetben, hogy érdemi vitát
és döntést is tudunk hozni ezekben a kérdésekben. Tehát szerintem az elnök úr által felvetett
menetrendet vigyük tovább. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Novák képviselő úr!

NOVÁK ELŐD (Jobbik): Nem tudom elfogadni azt az érvet, hogy valaki nagyon
messze lakik, mert arra megkapja a választókerületi pótlékot, a benzinpénzt. Ezt a munkát
vállalta, az, hogy ő mellette esetleg polgármester, vagy én nem tudom, miért nem tudja ellátni
ezt a feladatát, ezt nem tudom elfogadható érvként elfogadni. Tegyük hozzá, hogy ezen a
héten lesz még parlamenti ülés, például pénteken is, tehát nem tudom, hogy hová akar a
képviselő úr hazautazni. A Házszabály szerint kötelező a képviselőknek részt venni a
parlament plenáris ülésén is, ezért hadd jegyezzem meg most is, amiért mindig szoktam
tiltakozni, hogy egy időben, a plenáris üléssel egy időben lehet – tudom, hogy lehet,
nyilvánvalóan rendkívüli esetben, erre adta meg ezt a lehetőséget a Házszabály –, de az, hogy
üzemszerűen, rendszeresen a plenáris üléssel egy időben tartjuk a bizottsági üléseket, ezt
továbbra is sérelmezem.

Egyúttal viszont felhívom képviselőtársam figyelmét, hogy köteles részt venni amúgy
is a plenáris ülésen, tehát például pénteken is itt lesz, és akár a holnapi napon is
megtarthatnánk. De vészesetben, ha így működik a bizottság, akár még pénteken is
tarthatnánk bizottsági ülést, még az is jobb, mintsem hogy több mint 63 milliárd forintról úgy
döntsünk, hogy itt helyben osztottak ki valamit, tehát ezt elfogadhatatlannak tartom.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársam! A hét minden napján plenáris
ülés lesz, mint ahogy azt ön az előbb elmondta. Nem tudom, hogyan gondolja, hogy este 11-
től 12 óráig tartsunk kulturális bizottsági ülést? Mindenesetre a kezemben van újfent a Ház
ajánlása, és a Ház ajánlása szerint 24-e bizottsági napnak van feltüntetve, és amennyiben
plenáris ülés van, akkor plenáris és bizottsági ülésnapnak, de erről már nem akarok további
vitát nyitni.

Több jelentkezést nem látok. Kérem, hogy szavazzunk. Aki egyetért Novák képviselő
úr módosító indítványával a napirendet illetően, azt kérem, hogy kézfeltartással jelezze.
(Novák Előd: Melyikkel egyébként?) Képviselő úr! (Novák Előd: Nem figyelt ide, elnök úr! Én
többet ismertettem.) Egyben mondta el, úgyhogy egyben szavaztatom meg. (Novák Előd: Ne
egyben szavaztassa meg! Hogy lehet egyben megszavaztatni?) Bocsásson meg, képviselő úr,
úgy szavaztatom meg, ahogy akarom, mert én vagyok az elnök, először is. (Novák Előd:
Nem!) Másodszor, minthogy ön egyben elmondta a módosító indítványát, komplett, konkrét
napirendi sort fogalmazott meg javaslatként, ezért egyben szavaztatom meg, amit ön egyben
mondott el. (Novák Előd: Mondja el, hogy mit!) Kérem, ne szóljon bele az ülés vezetésébe!
(Novák Előd: De beleszólok!) De ne szóljon bele! (Novák Előd: Normálisan tegye föl
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szavazásra! Azt sem tudja, hogy mit tett föl szavazásra. Nem figyel ide, azt sem tudja, hogy
mit tettem föl szavazásra.)

Képviselő úr! Nem adtam önnek szót. Figyelmeztetem, hogy a szó megadása nélkül
nincsen joga a bizottságban megszólalni a Házszabály értelmében. Köszönöm.

Először is szavazásra bocsátom Novák képviselő úr napirendet érintő módosító
indítványát. Aki egyetért vele, kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Szavazás.)
Köszönöm. Ki tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm szépen. (Szavazatok összeszámlálása.)

Megállapítom, hogy egy igen szavazattal, tíz nem ellenében, hat tartózkodás mellett
Novák képviselő úr javaslatát nem támogattuk.

Most a napirendi sort úgy teszem fel szavazásra, ahogy én kiegészítettem, tehát az
elnöki kiegészítéssel egyetemben. Aki így elfogadja a mai napirendi pontokat, azt kérem,
kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) Köszönöm. Ellene? (Szavazás.) Kettő. Tartózkodik?
(Szavazás.) Három. Köszönöm szépen.

12 igen szavazattal, kettő nem ellenében, három tartózkodás mellett a napirendi sort
elfogadtuk.

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/1498. szám)
(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)

Első napirendi pont, megnyitom a napirend feletti vitát (Novák Előd: Ügyrendben
szeretnék szólni.). Végigmondom a mondatomat: a Magyar Köztársaság 2011. évi
költségvetéséről szóló törvényjavaslat, a T/1498. számon benyújtott törvényjavaslatnak a
bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása.

Parancsoljon, képviselő úr, ügyrendben.

NOVÁK ELŐD (Jobbik): Igen, csak nem tudom eltűrni azt, hogy itt valótlanságok
kerülnek kijelentésre. Tehát túl azon, hogy nem figyelt ide a javaslatomra, azt sem tudta, hogy
mit tettem fel, miután közben is beszélgetett, és utána meg úgymond csomagban teszi föl
szavazásra az egészen különálló javaslataimat…

ELNÖK: Ügyrendben kért szót, képviselő úr, kérem, hogy az ügyrendi javaslatát tegye
meg!

NOVÁK ELŐD (Jobbik): És ne vágjon közbe, hogyha én beszélek ügyrendben!

ELNÖK: Képviselő úr, az ügyrendi javaslatát szíveskedjék megtenni!

NOVÁK ELŐD (Jobbik): Ügyrendben beszélek. Az a javaslatom, hogy pontosítsa azt
az állítását, hogy még azt sem tudja, hogy a héten mikor van plenáris ülés. Tehát az egészen
elfogadhatatlan, hogy ön úgy hív össze üléseket, hogy előbb is azt állította, hogy egész héten
plenáris ülések vannak. Ez nem igaz. Holnap nem lesz plenáris ülés, tehát holnapra például
lehetett volna, ha ön nem tájékoztatja félre a bizottságot.

ELNÖK: Az ügyrendi javaslatát szíveskedjék megtenni, képviselő úr, különben
megvonom a szót.

NOVÁK ELŐD (Jobbik): Azt javaslom, pontosítsa az előbbi állítását, amiben…

ELNÖK: Ez nem ügyrendi javaslat.
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NOVÁK ELŐD (Jobbik): …amiben félrevezette a bizottság tagjait a szavazás előtt,
hogy azért vetendő el az én javaslatom, mert nem is lehet az egész héten, mert úgyis plenáris
ülés lesz.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Ez nem ügyrendi javaslat volt. Nem tudom,
hogy miről beszél, de ez nem ügyrendi javaslat.

Tisztelt Képviselőtársaim! Tehát első napirendi pont, még egyszer elmondom, hogyha
végre megkezdhetjük az érdemi munkát, a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről
szóló T/1498. számú törvényjavaslat, a bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok
megvitatása.

Tisztelettel köszöntöm körünkben a Nemzetgazdasági Minisztérium osztályvezető
asszonyát, Koleszár Katalint és tisztelettel köszöntöm Szőcs Gézát, a Nemzeti Erőforrás
Minisztérium államtitkárát.

Kezdjük meg az anyag tárgyalását! Tisztelt Képviselőtársaim! Javaslom, hogy először
az ajánlási pontokon menjünk végig, a bizottság tárgykörébe tartozó ajánlási pontokat fogjuk
megvitatni. Mondom szépen sorjában.

35. ajánlási pont a 13. oldalon. Gondolom, mindenki előtt ott van az anyag.
Mesterházy Attila képviselő a törvényjavaslat 81. § (4) bekezdés elhagyását javasolja.
Megkérdezem a kormány álláspontját.

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány
nem támogatja.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy képviselőtársaim kívánnak-e
valamit hozzáfűzni. (Nincs jelentkező.) Nem. Akkor kérem, hogy szavazzunk. Aki támogatja,
kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) Köszönöm. Ki tartózkodik?
(Szavazás.) Egy.

Megállapítom, hogy négy igen, 12 nem szavazattal, egy tartózkodás mellett az ajánlási
pontot a bizottság nem támogatta.

A következő a 15. oldalon a 40. ajánlási pont. Szávay István képviselő a
törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 14. cím 1. alcím módosítását javasolja. Kormány
álláspontja?

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány
nem támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Van-e hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Kérem,
szavazzunk! Aki támogatja, kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) Ellene? (Szavazás.)
Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm.

Egy igen, 12 nem és négy tartózkodással nem támogatjuk a 40. ajánlási pontot.
41. ajánlási pont ugyanezen az oldalon. Hegedűs Lorántné és Novák Előd képviselők a

törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 14. cím 1. alcím módosítását javasolják.
Kormány álláspontja?

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány
nem támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás van-e? (Nincs jelentkező.) Nincs. Kérem,
szavazzunk. Aki egyetért vele, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) Ki
tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm.
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(Mandur László megérkezik az ülésterembe.) Most megérkezett Mandur képviselő úr,
a következőnél már ő szavaz, és most még Hiller képviselő úr szavazott.

Megállapítom, hogy kettő igen, 12 nem szavazattal, három tartózkodás mellett a 41.
ajánlási pontot nem támogatta a bizottság.

A következő oldalon a 42. ajánlási pont: Szávay István képviselő a törvényjavaslat 1.
számú melléklet I. fejezet 14. cím 2. alcím módosítását javasolja. Kormány álláspontja?

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány
nem támogatja.

ELNÖK: Hozzászólás van-e? (Nincs jelentkező.) Nincs. Kérem, szavazzunk. Aki
támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) Ki tartózkodik? (Szavazás.)
Köszönöm. (Pálffy István felé:) Te szavaztál? (Pálffy István: Bocsánat, nem követtem.
Elnézést!) Akkor tíz.

Megállapítom, hogy egy igen, tíz nem szavazattal és négy tartózkodással az ajánlási
pontot nem támogatta a bizottság.

(Pálffy István felé:) Kérem képviselőtársamat, hogy szíveskedjék figyelni.
A 43. ajánlási pont: Hegedűs Lorántné és Novák Előd képviselők a törvényjavaslat 1.

számú melléklet I. fejezet 14. cím 2. alcím módosítását javasolják. Kormány álláspontja?

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány
nem támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás van-e? (Nincs jelentkező.) Nincs. Kérem,
szavazzunk. Aki egyetért vele, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Szavazás.)
Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy egy igen, 12 nem és négy tartózkodással a bizottság nem
támogatta. Köszönöm.

A 44. ajánlási pont dr. Nyikos László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet I.
fejezet 14. cím 2. alcím módosítását javasolja. Kormány álláspontja?

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány
nem támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Kérem, szavazzunk. Aki
támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.)
Köszönöm.

Megállapítom, hogy egy igen, 13 nem szavazattal három tartózkodás mellett a 44.
ajánlási pontos sem támogatjuk.

A 48. ajánlási pont, két oldallal később: Mesterházy Attila képviselő a törvényjavaslat
1. számú melléklet I. fejezet 21. cím 1. alcím módosítását javasolja. Kormány álláspontja?

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány
nem támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Kérem, szavazzunk. Aki
támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.)
Köszönöm.

Megállapítom, hogy négy igen, 12 nem szavazattal, egy tartózkodás mellett az ajánlási
pontot nem támogattuk.
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A 49.: Horváth András Tibor és Oláh Lajos képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet I. fejezet 21. cím 1. alcím módosítását javasolják. Kormány álláspontja?

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány
nem támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nem látok. Kérem,
szavazzunk. Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Szavazás.)
Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy három igen, 13 nem szavazattal, egy tartózkodás mellett az
ajánlási pontot nem támogattuk.

Az 50. ajánlási pont: Gőgös Zoltán és Pál Béla a törvényjavaslat 1. számú melléklet I.
fejezet 21. cím 1. alcím módosítását javasolják. Kormány álláspontja?

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány
nem támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Kérem, hogy
szavazzunk. Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Szavazás.)
Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy négy igen, 12 nem szavazattal, egy tartózkodás mellett az 50.
ajánlási pontot sem támogattuk.

Az 51. ajánlási pont: dr. Szekeres Imre képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet
I. fejezet 21. cím 1. alcím módosítását javasolja. Kormány álláspontja?

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány
nem támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Kérem, hogy akkor
szavazzunk. Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Szavazás.)
Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy négy igen szavazattal, 12 nem ellenében, egy tartózkodás mellett
az 51. ajánlási pontot nem támogattuk.

52. ajánlási pont: dr. Szekeres Imre képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet I.
fejezet 21. cím 1. alcím módosítását javasolja. Kormány álláspontja?

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány
nem támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Szavazzunk. Aki
támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.)
Köszönöm.

Négy igen szavazattal, 12 nem ellenében, egy tartózkodás mellett az 52. ajánlási
pontot nem támogattuk.

Az 53. ajánlási pont: Sós Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet I.
fejezet 21. cím 1. alcím módosítását javasolja. Kormány álláspontja?

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány
nem támogatja.
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ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nem látok. Kérem,
szavazzunk. Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Szavazás.)
Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy négy igen, 12 nem szavazattal, egy tartózkodás mellett az 53.
ajánlási pontot nem támogatjuk.

Az 54. ajánlási pont: Sós Tamás a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 21. cím
1. alcím módosítását javasolja. A kormány álláspontját kérdezem.

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány
nem támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nem látok. Kérem,
szavazzunk. Aki támogatja? (Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.)
Köszönöm.

Négy igen szavazattal, 12 nem ellenében, egy tartózkodás mellett az ajánlási pontot
nem támogattuk.

78. ajánlási pont, ez a 28. oldalon van, tisztelt képviselőtársaim. (Novák Előd: 55-ösről
nem kéne szavaznunk?) Nem. Tehát a 78. ajánlási pont a 28. oldalon. (Pálffy István:
Bocsánat!) Igen, parancsoljon, képviselő úr.

PÁLFFY ISTVÁN (KDNP): Elnézést! Köszönöm szépen. Az 55-ösről láthatóan kéne
szavaznunk.

ELNÖK: Majd fogunk róla szavazni, a másik lábánál. Úgyhogy, ha megengedik,
képviselőtársaim, bízzanak az ülésvezetésben, jó? Ennyire legalább. Mehetünk tovább?
(Nincs jelentkező.) Tehát a 78. ajánlási pont következik a 28. oldalon: dr. Gyenes Géza a
törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím 1. alcím módosítását javasolja.
Megkérdezem a kormány álláspontját.

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány
nem támogatja.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Kérem,
hogy szavazzunk. Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Szavazás.)
Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm szépen.

Megállapítom, hogy kettő igen szavazattal, 12 nem ellenében, három tartózkodás
mellett az ajánlási pontot a bizottság nem támogatta.

A 81. ajánlási pont a következő oldalon: Hegedűs Lorántné képviselő a
törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím 2. alcím módosítását javasolja. Kormány
álláspontja?

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány
nem támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Kérem, szavazzunk. Aki
támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.)
Köszönöm.

Megállapítom, hogy kettő igen szavazattal, 12 nem ellenében, három tartózkodás
mellett a 81. ajánlási pontot nem támogattuk.
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Következő a 163. az 57. oldalon. Szávay István képviselő a törvényjavaslat 1. számú
melléklet X. fejezet 10. cím módosítását javasolja. Kormány álláspontja?

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány
nem támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Képviselőtársaim! Hozzászólni kívánnak-e? (Nincs jelentkező.)
Nem. Kérem, szavazzunk. Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ellene?
(Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy kettő igen szavazattal, 12 nem ellenében, három tartózkodás
mellett a 163. ajánlási pontot nem támogattuk.

A 164. ajánlási pont: Szávay István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X.
fejezet 10. cím módosítását javasolja. Kormány álláspontja?

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány
nem támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Novák Előd jelentkezik.) Parancsoljon, képviselő
úr.

NOVÁK ELŐD (Jobbik): Elnök urat kérném, ha már fölolvassa a címet, szerintem
sokkal beszédesebb lenne a melyik fejezet, hányadik cím helyett, hogy pontosan mi van abban
a pontban. Nem lenne hosszabb azt fölolvasni, viszont sokkal beszédesebb lenne, hogy itt
például a Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézetről lenne szó. Legalább annyit, hogy
növelné vagy csökkentené az összeget. Szerintem, akik érdemben szavaznak, azok munkáját
jobban megkönnyítené ez a fajta ülésvezetés. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A jegyzőkönyv kedvéért, az ajánlási sornak a címét kell
fölolvasnom, és közben, amíg én fölolvasom a címet, és a gyorsíró hölgy leírja, addig önnek
lehetősége van, hogyha előzetesen nem készült föl, átfutni magát az ajánlási pontot. Úgyhogy
ezt javasom, ezt a metódust javaslom követni.

(Novák Előd jelentkezik.) Parancsoljon, képviselő úr.

NOVÁK ELŐD (Jobbik): Hivatkozott valamire, hogy azt kell fölolvasnia. Mi írja ezt
elő, hogy azt kellene fölolvasnia? Szerintem bőven elég lenne, hogy az ajánlás 163. pontjáról
szavazunk. Ennyi erővel szerintem az sem kell, de ha igen, akkor kérem azt megindokolni,
amire hivatkozott, hogy ezt kell. Valami felsőbb utasításra, jogszabályra hivatkozott, akkor ez
micsoda?

ELNÖK: Képviselő úrnak javaslom, hogyha az ülésvezetéssel problémája van,
forduljon a Házbizottsághoz. Köszönöm. (Novák Előd: Tehát nem tudja.) Én tudom,
képviselő úr, csak ne haragudjon, most a napirendet tárgyaljuk, és nem azt, hogyan vezetem
az ülést, hogyan nem vezetem. Ha önnek nem tetszik az ülésvezetésem, vagy úgy ítéli meg,
hogy az a Házszabályba ütközik, akkor kérem, hogy forduljon a Házbizottsághoz. Köszönöm
szépen.

További hozzászólást nem látok. Kérem, szavazzunk! Aki támogatja, kézfeltartással
jelezze! (Szavazás.) Aki ellene van? (Szavazás.) Köszönöm szépen. Tartózkodik? (Nincs
jelentkező.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy egy igen szavazattal, 15 nem ellenében a 164. ajánlási pontot a
bizottság nem támogatta.
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A 165. ajánlási pont következik: Szávay István képviselő a törvényjavaslat 1. számú
melléklet X. fejezet 10. cím módosítását javasolja. Kérdezem a kormány álláspontját.

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány
nem támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Kérem, szavazzunk. Aki
egyetért a javaslattal, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Nincs jelentkező.)
Tartózkodás? (Nincs jelentkező.) Nincsen.

Megállapítom tehát, hogy egy igen szavazattal, 16 nem ellenében a 165. ajánlási
pontot nem támogattuk.

A következő a 166. ajánlási pont: dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat 1.
számú melléklet X. fejezet 10. cím módosítását javasolja. Kormány álláspontja?

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány
támogatja az indítványt.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e hozzászólás? Képviselő úr, parancsoljon!

NOVÁK ELŐD (Jobbik): Szeretném pontosítani, ha már sorozatosan rosszul olvassa
föl, hogy nem egyes számú melléklet, hanem első számú melléklet; ez az egyik pontosításom.
A másik pedig tartalmi, mert rosszul tud az elnök úr két dolgot is. Egyrészt nem a
Házbizottsághoz kell vitás esetben fordulni, hanem az Alkotmányügyi, igazságügyi és
ügyrendi bizottsághoz, úgy, mint ügyrendi bizottság.

ELNÖK: Sok sikert kívánok, képviselő úr. Tegye meg!

NOVÁK ELŐD (Jobbik): Ne vágjon a szavamba! Másrészt nem nekem kell megtenni,
ha ismerné a Házszabályt, hanem vitás kérdés esetén, ha az ülésen vitás kérdés merül fel,
akkor önnek kell hivatalból fordulnia ehhez. Tehát javaslom, hogy akkor ezt tegye meg,
hogyha ilyen vitás kérdés volt; bár a vitában nem kívánt részt venni. Egyszerűen meg tudtuk
volna oldani, ha válaszol a kérdésemre, vagy esetleg a kérésemre, amely az érdemi munkához
szólt, hogy jobban tudjunk ezekről dönteni, hogy ne a címét olvassa föl – bőven elég a
sorszámát szerintem –, hanem azt inkább, hogy miről szól, a tartalmát. Mivel erre érdemben
nem kívánt reagálni, én pedig igen, ebből vitát csináltam, ezért önnek kell hivatalból fordulni.
Tehát a Házszabály tanulmányozását javaslom önnek.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselő Úr! Önök annyira hatékonyan
dolgoznak, hogy minden bizonnyal egyre közelebb látszik az az időszak, amikor önök fognak
kormányozni, és akkor majd ön bizottsági elnökként úgy vezeti az ülést, ahogy akarja. (Novák
Előd: Ez nem így működik!) Most is belebeszél. (Novák Előd: Ön is.)

Képviselő úr, ön állandóan kioktat mindenkit. Nagyon szépen kérem, hogy próbálja
már meg tudomásul venni, hogy ez a Magyar Országgyűlés, és ez a Magyar Országgyűlés
Kulturális és sajtóbizottsága, és hogy van Házszabály, itt vannak szokásjogok, vannak
normák. Egy sor olyan dolog van ebben az életben, amit nem ártana tudomásul vennie. Önnek
ez, tudom, hogy nagyon nehezen megy, de nagyon szépen kérem, hogyha az ülésvezetést
folyamatosan bírálja, akkor ezt tegye meg írásban a megfelelő szerveknél.

Én egyelőre bizottsági elnökként ezt az ülést a magam szerény képességei és belátása
alapján fogom vezetni. És azon sem ártanak elgondolkodnia, hogy ön az egyetlenegy, aki
minden egyes ülésen folyamatosan kritizálja az ülésvezetést. Önön kívül itt jó pár képviselő



- 15 -

van, aki még soha, se szóban, se írásban, semmilyen formában ezt nem tette meg, úgyhogy
nagyon szépen kérem, azonkívül, hogy néha Mandur képviselő úr joggal figyelmeztet arra,
hogy nem adom át az elnöklést, amikor hozzá kívánok szólni, más nem tette szóvá. Most
átadom az elnöklést Pálffy István képviselő úrnak, és szót kérek.

(Az elnöklést Pálffy István, a bizottság alelnöke veszi át.)

PÁLFFY ISTVÁN (KDNP), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Megadom
a szót az elnök úrnak.

L. SIMON LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen, alelnök úr. Szeretném jelezni, hogy
a kormány támogatja ezt az ajánlási pontot, de én közben tájékozódtam, és azt javaslom
képviselőtársaimnak, hogy ne támogassuk, a Balassi Bálint Intézetnek a költségvetési
összegeit ne csökkentsük. Miközben Pósán képviselő úr javaslata fontos javaslat, azt
javaslom, hogy később ez valamilyen formában, akár kapcsolódóként jöjjön majd vissza,
hogy más lábat találjunk ennek a célnak. Úgy tudom, hogy ezt a minisztérium is támogatni
fogja. Képviselőtársaimnak erre szeretném felhívni a figyelmét. Ahogy az előző ajánlási
pontokban is leszavaztuk azokat a módosító indítványokat, ahol a Balassi Bálint Intézet
költségvetését csökkentették volna, itt ugyanez történne. Tehát még egyszer mondom, Pósán
László képviselő úr szándékaival és céljával egyetértek, de szerintem nem innen kell erre
forrást biztosítani. Köszönöm szépen. Az ülés vezetését visszaveszem.

(Az elnöklést L. Simon László, a bizottság elnöke veszi át.)

L. SIMON LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Parancsoljon, képviselő úr.

NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm szépen. Sajnálom, hogy ön tereli mindig ilyen
félig-meddig ügyrendi vitára a dolgot, de azért ilyen kijelentéseket ne tegyen, legyen szíves,
hogy majd úgy vezetjük, ahogy akarjuk, ha mi leszünk kormányon. Ez nem így van. Ebből az
hangzik ki, hogy ön is úgy vezeti, ahogy akarja, mert most önök vannak kormányon. Ez nem
így van. A Házszabályt önnek is be kell tartania.

ELNÖK: Én betartom, képviselő úr.

NOVÁK ELŐD (Jobbik): Akkor most ne szóljon közbe, ha én beszélek, mert
egyáltalán nem szólhat közbe, mert most én kaptam szót, és arról beszélek, amiről
beszélhetek. Mégpedig most kikerestem önnek a Házszabály 143. § (2) bekezdését,
fölolvasom: „Ha a bizottság ülésén a Házszabály értelmezésével kapcsolatban vitás kérdés
merül fel, a bizottság elnöke a Házszabály értelmezéséért felelős bizottsághoz fordul.” Nem
fordulhat, fordul. Tehát önnek kell ilyen esetekben, kellett volna már sok ilyen esetben
megtenni. Tehát tisztázzuk, hogy mi van a Házszabályban, és legyen szíves, ne magyarázza
folyton félre csak azért, mert olyan zsigeri ellenszenvvel van irántam, hogy még, ami jogos
kritikát elfogad, azt is Mandur Lászlónak tulajdonítja. Valóban ő is megtette ezt egyszer vagy
kétszer, én legalább ötször tettem meg, és volt, hogy az én kérésemre is átadta a levezetést,
úgy, ahogy azt kell. Illetve nem egészen úgy, ahogy azt kell, mert elég sajátos az, ahogy utána
nem is visszakéri, hanem önmaga visszaveszi az ülés levezetését, de ezt most már hagyjuk.
De a lényeg az, hogy a Házszabállyal kapcsolatos vitás kérdésben megint nekem volt igazam,
és most precízen fel is olvastam, ha ön ezt nem ismerné, és legyen szíves betartani.
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ELNÖK: Képviselő úr, ön annyira bölcs, hogy én mindig iszom az ön szavait.
Próbálok föl is nőni ehhez a színvonalhoz, úgyhogy a jövőben még jobban oda fogok figyelni
minden baráti meg ellenséges tanácsára is, úgyhogy igyekszem, igyekszem az ön elvárásainak
is megfelelni. A Házszabályt egyébként ez idáig megítélésem szerint betartottam. Köszönöm
szépen.

Ezek után, minthogy megint sikerült hozzászólni máshoz, mint amiről a vita folyik,
szeretném, hogyha szavaznánk. Minthogy további hozzászólást nem látok, a 166. ajánlási
pontról szavazunk. Aki támogatja, azt kérem, kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) Köszönöm
szépen. Ellene? ((Nincs jelentkező.) Köszönöm. Tartózkodik? (Nincs jelentkező.) Nincs.

Megállapítom, hogy kettő igen szavazattal, 15 nem ellenében a bizottság a 166.
ajánlási pontot nem támogatta.

Tisztelt Képviselőtársaim! A 67. oldalra szíveskedjenek átlapozni. A 190. ajánlási
pont következik. L. Simon László a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 15. cím 2.
alcím 19. jogcímcsoport elhagyását javasolja. Kormány álláspontja?

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány
támogatja az indítványt.

ELNÖK: Köszönöm. Van-e hozzászólás? Igen, parancsoljon, képviselő úr.

DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Kérek szépen magyarázatot az indítványozó
képviselő úrtól.

ELNÖK: Igen. Köszönöm szépen. Módosító indítványomnak annyi a célja, hogy a
Liszt emlékév kiadásai ne a KIM-hez tartozzanak, hanem a Nemzeti Erőforrás
Minisztériumhoz. Ennyi, mindösszesen erről szól a módosító indítványom. Tehát a forrás
változatlanul 500 millió forint, és a KIM-ből átkerül a Nemzeti Erőforrás Minisztériumhoz,
amennyiben támogatja a bizottság és a parlament.

Köszönöm szépen. További hozzászólást nem látok. Kérem, szavazzunk. Aki
támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm.

Úgy látom, hogy egyhangú.
198. ajánlási pont a 70. oldalon: Szilágyi György képviselő a törvényjavaslat 1. számú

melléklet X. fejezet 15. cím 3. alcím 7. jogcímcsoport módosítását javasolja. Kormány
álláspontja?

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány
nem támogatja.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Kérem,
szavazzunk. Aki egyetért, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Szavazás.)
Köszönöm.

Megállapítom, hogy egy igen szavazattal, 16 nem ellenében a 198. számú ajánlási
pontot a bizottság nem támogatta.

A 216. ajánlási pontra szíveskedjenek képviselőtársaim átlapozni a 76. oldalra. Itt van,
amit az előbb hiányoltak a kollegák. Szávay István és Pörzse Sándor képviselők a
törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 15. cím 4. alcím kiegészítését javasolják a
következő új 7. jogcímcsoport felvételével. Kérdezem a kormány álláspontját.

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány
nem támogatja.
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ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Kérem, hogy
szavazzunk. Aki támogatja, kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) Ellene? (Szavazás.)
Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy kettő igen, 12 nem szavazattal, három tartózkodás mellett az
ajánlási pontot nem támogattuk.

A 225. ajánlási pont két vagy három, sőt négy oldallal később: Karácsony Gergely
képviselő úr a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 15. cím kiegészítését javasolja a
következő új 26. alcím felvételével. Kormány álláspontja?

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány
nem támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Van-e hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Kérem,
szavazzunk. Aki az előterjesztést támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ellene?
(Szavazás.) Na, tegyétek föl a kezeteket! (Derültség.) Köszönöm szépen. Tartózkodik?
(Szavazás.) Köszönöm. Tehát megállapítom, hogy…

Még egyszer tegyék föl a kezüket a tartózkodók, hogy össze tudjuk írni. (Szavazás.)
Hét tartózkodás. Adjuk össze, Zoli! (Novák Előd: Nem zsidó szervezet, úgyhogy nem akkora
bűn leszavazni.) Kérem képviselő urat, hogy szíveskedjék visszafogni önmagát.

Megállapítom, hogy négy igen szavazattal, hat nem ellenében, hét tartózkodás mellett
a bizottság nem támogatta a módosító indítványt.

A következő kötetet szíveskedjenek képviselőtársaim maguk elé venni.
A 424. ajánlási pont a 150. oldalon: Bödecs Barna képviselő a törvényjavaslat 1.

számú melléklet XIII. fejezet 8. cím 2. alcím 3. jogcímcsoport 7. jogcím elhagyását javasolja.
Kérdezem a kormány álláspontját.

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány
nem támogatja.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nem látok. Kérem,
szavazzunk. Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Szavazás.)
Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy egy igen, 12 nem szavazattal, négy tartózkodás mellett az ajánlási
pontot a bizottságunk nem támogatta.

425. ajánlási pont: dr. Dorosz Dávid képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet
XIII. fejezet 8. cím 2. alcím 3. jogcímcsoport 7. jogcím módosítását javasolja. Kérdezem a
kormány álláspontját.

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány
nem támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Kérem, szavazzunk. Aki
támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.)
Köszönöm.

Megállapítom, hogy kettő igen, 12 nem szavazattal, három tartózkodás mellett a
bizottság a 425. ajánlási pontot nem támogatta.

429. ajánlási pont: dr. Dorosz Dávid képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet
XIII. fejezet 8. cím 2. alcím 3. jogcímcsoport 11. jogcím módosítását javasolja. Kormány
álláspontja?
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KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány
nem támogatja.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Kérem,
szavazzunk. Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Szavazás.)
Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy egy igen, 12 nem szavazattal, négy tartózkodás mellett az ajánlási
pontot nem támogattuk.

430. ajánlási pont: Bödecs Barna képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII.
fejezet 8. cím 2. alcím 3. jogcímcsoport 12. jogcím elhagyását javasolja. Kérdezem a kormány
álláspontját.

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány
nem támogatja.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e hozzászólás? Pálffy alelnök úrnak átadom az
elnöklést, és szót kérek.

(Az elnöklést Pálffy István, a bizottság alelnöke veszi át.)

PÁLFFY ISTVÁN (KDNP), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Parancsoljon, elnök úr.

L. SIMON LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm. Csak szeretném megjegyezni, tisztelt
képviselőtársaim, hogy ugyanezzel kapcsolatban nekem is van módosító indítványom. Hogy
világos legyen, a Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Egyesületének az 5
millió forintos támogatása valójában a pákozdi katonai emlékhely, tehát a magyar
honvédelem emlékhelyének a támogatása. Az én módosítóm majd arról szól, hogy ezt
egyértelműbbé tegyük. Minthogy már azóta létrejött az ezt működtető kft., a magyar
honvédelmi hagyományokat és a Magyar Honvédség emlékhelyeit ápoló, ezt a pákozdi
katonai emlékhelyet működtető kft., oda kerüljön át közvetlenül a forrás. Csak azért
szeretném jelezni, hogy ez nem valami trükk, hanem itt valóban nagyon fontos, reményeim
szerint nemsokára talán nemzeti emlékhellyé váló intézménynek a támogatásáról van szó, és
akkor ezt majd nem kell elmondani az én módosítómnál. Köszönöm szépen, és visszaveszem
az elnöki tevékenységet, illetve az ülésvezetőst.

(Az elnöklést L. Simon László, a bizottság elnöke veszi át.)

L. SIMON LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: További
hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nem látok. Kérem, hogy szavazzunk. Aki támogatja,
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Kettő. Ellene? (Szavazás.) Köszönöm.
Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy kettő igen, 12 nem szavazattal, három tartózkodás mellett nem
támogattuk.

Most jön az előbb említett 431. ajánlási pont: L. Simon László képviselő a
törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 8. cím 2. alcím 3. jogcímcsoport 12. jogcím
elhagyását javasolja. Kormány álláspontja?
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KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány
támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem, hogy van-e valakinek ehhez hozzászólása. Én
elmondtam az előbb ehhez a magyarázatot. (Nincs jelentkező.) Nincs. Kérem, szavazzunk.
Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Nincs jelentkező.) Tartózkodik?
(Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy 16 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett a bizottság az ajánlási
pontot támogatja.

432. ajánlási pontunk: Dorosz Dávid képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet
XIII. fejezet 8. cím 2. alcím 3. jogcímcsoport 12. jogcím módosítását javasolja.
Nyilvánvalóan az előzőek után tulajdonképpen már értelmetlen is, hiszen az előzőt
mindannyian megszavaztuk, kivéve Novák képviselő úr. Úgyhogy kérdezem a kormány
álláspontját.

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány
nem támogatja.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Kérem,
szavazzunk. Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Szavazás.)
Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy egy igen szavazattal, 12 nem ellenében, négy tartózkodás mellett
a bizottság nem támogatta.

A 436. ajánlási pont: Dorosz Dávid képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet
XIII. fejezet 8. cím 2. alcím 3. jogcímcsoport 17. jogcím módosítását javasolja. Kormány
álláspontja?

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány
nem támogatja.

ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Kérem, szavazzunk. Aki támogatja,
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy egy igen, 15 nem szavazattal, egy tartózkodás mellett a bizottság
nem támogatta.

438. ajánlási pont: L. Simon László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet
XIII. fejezet 8. cím 2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 26. jogcímcsoport
felvételével. Képviselőtársaimnak mondom, hogy ide kerül át, amit az előbb elvettünk,
amikor egy kivételével megszavaztuk. Kérdezem a kormány álláspontját.

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány
támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás van-e? (Nincs jelentkező.) Nincs. Kérem, hogy
szavazzunk. Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Nincs jelentkező.)
Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy 16 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett a bizottság támogatta.
570. ajánlási pont a 203. oldalon: Mesterházy Attila képviselő a törvényjavaslat 1.

számú melléklet XV. fejezet 25. cím 30. alcím 11. jogcímcsoport elhagyását javasolja.
Kormány álláspontja?
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KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány
nem támogatja.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e hozzászólás? Parancsoljon, képviselő úr.

DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Arra szeretném
felhívni a figyelmüket, hogy itt egy a módosító javaslatban szereplő összegnél súlyosabb
kérdésről van szó, bár maga az összeg is 2 milliárd forint. Arról van szó, hogy a Magyar
Köztársaság filmtörvénye 20 százalékos adókedvezményt kap abban a konstrukcióban, amit a
filmtörvény 2003. decemberi elfogadása lehetővé tett. Ezt két alkalommal, legutóbb másfél
évvel ezelőtt az Európai Unió versenyképességi főigazgatósága elfogadta. A
versenyképességi főigazgatóság tárgyalta az Európai Unióban azért, mert minden olyan, az
Európai Unióhoz tartozó tagállamban levő adókedvezmény, amely tehát a versenyt módosítja
és torzítja, az Európai Unióban bejelentés-köteles, és az nem kultúra, honvédség, beruházás,
hanem versenyt torzító tényező.

Abban az esetben, amennyiben ezt az Európai Unió által elfogadott és 2013. december
31-ig életben lévő, 20 százalékos adókedvezményt is magában foglaló csomagot bármely
pontján a Magyar Köztársaság megbontja, ebben az esetben az Európai Unió nem köteles
tartani azt a kedvezményt, amely a filmtörvény bármely pontjára, legyen az stúdió-beruházás,
koprodukcióban készült film, vagy bármely, a filmtörvény hatálya alá eső terület,
veszélyezteti. Arra szeretném fölhívni a figyelmüket, hogy azáltal, hogy a Nemzetgazdasági
Minisztériumhoz terveznek 2 milliárd forintot filmtámogatásra adni, az Európai Unió szerint
tiltott támogatást szavaznak meg. Ez veszélyezteti a magyar filmtörvény 20 százalékos
adókedvezményét minden területen, amit az Európai Unió, legutóbb másfél évvel ezelőtt
elfogadott, és 2013. december 31-ig engedélyezett.

Tisztelettel kérem ennek a végiggondolását. Önök most arról döntenek, hogy bármely
magyar film, amely 2011-ben készül, nem vehet igénybe koprodukciós 20 százalékos
adókedvezményt, bármely beruházás, amely a filmtörvény hatálya alá esik, legyen az új
beruházás vagy kiegészítő beruházás, nem veheti igénybe a 20 százalékos adókedvezményt,
vagy ha ezt megteszi, az Európai Unió versenyképességi főigazgatósága vissza fogja ezt
fizettetni. Tisztelettel kérem, próbáljuk együtt érteni a kérdést, nem egy módosító javaslatról
van szó önmagában és nem is csak egy összegről.

Azt javaslom elnök úrnak, hogy erről a pontról a szavazást akár egy későbbi
időpontra, akár egy bizottsági módosítón elgondolkodva együttesen érdemes fölfogni, hogy itt
miről van szó, ezért kérem, hogy a magyarországi filmtörvényt ezzel a ponttal ne
veszélyeztessék. Ennek kialakított, az Unió által elfogadott kerete van. Tisztelettel kérem
tehát, hogy gondolják ezt végig, mint többségben levő kormánypárti képviselők. Köszönöm
szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőtársaim! Novák képviselőtársam is jelezte,
hogy hozzá kíván szólni, de én is közben éreztem, így Pálffy képviselő úrnak átadom az ülés
vezetését és szót kérek, és utána majd Novák képviselő úr fog szót kapni.

(Az elnöklést Pálffy István, a bizottság alelnöke veszi át.)

PÁLFFY ISTVÁN (KDNP), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Átveszem,
elnök úr. Parancsoljon!

L. SIMON LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Teljes egészében ismerem a
problémát, amit Hiller képviselő úr megfogalmazott, ezért én mára elkészítettem egy
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bizottsági módosító indítványt, tehát elébe mentem ennek a problémának. Teljes egészében
azért nincs így, ahogyan azt a képviselő úr elmondta, mert abban az esetben, ha ez a 2 milliárd
forint a Gazdasági Minisztériumnál egy többletforrás a filmgyártásnál, akkor igazság szerint
nem okoz problémát az, hogy a Gazdasági Minisztérium osztja el.

Én értem, hogy jelen pillanatban az Európai Unióval kötött megállapodásnak
megfelelően abban az esetben vehető igénybe 20 százalékos adókedvezmény, hogyha
elsődleges a Magyar Mozgókép Közalapítvány, második helyen megjelölve a Nemzeti
Kulturális Alap és a Magyar Történeti Film Közalapítvány adja a pénzt. Ugyanakkor ennek az
újratárgyalására van lehetőség. Igaz, hogy az körülbelül, az előző évek tapasztalatát
figyelembe véve, körülbelül fél év és nyolc hónap, én azért javaslom, hogy ez mégis maradjon
itt, mert közben egy bizottsági módosítóval plusz 3,5 milliárdot javasolok behozni
filmforrásra.

Tehát én azt javaslom, hogy a Magyar Mozgókép Közalapítvány forrásait további 3,5
milliárd forinttal növeljük meg, és aztán közben lesz lehetőség, amennyiben ez a plusz forrás
a Nemzetgazdasági Minisztériumnál filmgyártás címen, adott esetben üzleti filmgyártás
támogatás címén rendelkezésre áll, hogy akkor kezdeményezze a kormányzat az Uniónál
annak megtárgyalását, hogy ne csak a Magyar Mozgókép Közalapítvány vagy annak
lehetséges jogutódja tudja ezeket a forrásokat kiosztani úgy, hogy azután adókedvezmény
járjon. Én abban bízom, hogy ez megnyugtató válasz, persze ahhoz a bizottsági módosítóhoz,
amit majd beterjesztek önök elé ezek után az ajánlási pontok után, ha megkapom a
támogatást, vagyis a bizottság ezt támogatni fogja, még nyilván a kormány támogatását is el
kell nyernünk, én ezért a magam szerény eszközeivel mindenképpen tenni fogok.

Visszaveszem akkor az ülés vezetését.

(Az elnöklést L. Simon László, a bizottság elnöke veszi át.)

L. SIMON LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Köszönöm, és megadom Novák képviselő úrnak a szót. (Novák Előd: Visszavontam.)

Visszavonta a szókérést. Parancsoljon, Hiller képviselő úr.

DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Tisztelt Képviselő Úr! Képviselői minőségében tette
a módosítót, ezért nem elnökként, hanem képviselőként szólítom meg. Próbálom még egyszer
elmondani, hogy nem önmagában egy összegről van szó, és nyilvánvalóan az, hogy a korábbi
javaslatunkat figyelembe véve bizottsági módosítóként a Magyar Mozgókép Közalapítvány
főösszegét megemeli, ez egy támogatandó dolog, meg is szavazzuk, a probléma azonban nem
ez, és tisztelettel kérem, hogy próbálják megérteni, nem a 2 milliárdot forgatják veszélybe,
hanem a magyar költségvetés által filmtámogatásra juttatott teljes összeget, az egészet. Ez
jelen pillanatban egy egységes szisztéma, ezt a szisztémát nyújtotta be a Magyar Köztársaság,
erre a rendszerre mondott igent az Európai Unió, biztosítva az előbb elmondott 2013.
december 31-ig a kedvezményt. Arra is tisztelettel kérem, hogy figyeljenek, hogy ez az
Európai Unió felfogása szerint nem kultúra, kulturális kérdés, hanem versenyt torzító, ilyen
értelemben gazdasági tényező.

Önök úgy gondolják, hogyha megemelik az összeget, ami az MMKA-ban van, ezáltal
az MMKA költségvetése legalábbis tarthatóvá válik. Ezt aláírom, így van, de azáltal, hogy
egy másik ponton megszegik az Európai Unió és a Magyar Köztársaság között létrejött
megállapodást, borítják az egészet. Értem, hogy azt mondják, újra fogják tárgyalni az Európai
Unióval, ez viszont azt jelenti, hogy addig, amíg nincsen az Unióval megállapodás ebben, ami
vagy lesz, vagy nem lesz, de mindenképpen jelen pillanatban tényként azt jelenthetjük ki,
hogy nincs, veszélyeztetik arra az időre a teljes magyarországi filmtámogatást. Be fogják
hajtani visszamenőleg az összes 20 százalékos adókedvezményt, amit az MMKA-nál kiadtak,



- 22 -

azt is. Ezért próbálom elmondani, hogy ezt ők versenyt torzító tényezőként fogják fel, és nem
az összeg az érdekes, hogy az elv, hogy a megállapodást megszegik.

Ez a módosító javaslat arról szól, hogy a 2 milliárd forintot tegyük át az MMK
költségvetésébe. Kérem, hogy fontolják ezt meg. Az összeget ugyanarra a célra kívánjuk
fordítani, de nem veszélyeztetjük az MMKA-nál szereplő akármennyi összeget – akár
egymilliárd, akár 4,5 milliárd –, és nem veszélyeztetjük az NKA-nál levő 800 milliót. Önök
ezt jelen pillanatban veszélyeztetik, próbáljuk együtt megérteni. Hogyha ez nem 2 milliárd
forint lenne, hanem egymillió forint, akkor is veszélyeztetnék az egészet. Kérem szépen, hogy
gondolják át. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ismét átadom az ülésvezetést, és szót kérek.

(Az elnöklést Pálffy István, a bizottság alelnöke veszi át.)

PÁLFFY ISTVÁN (KDNP), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Átveszem,
elnök úr. Ismételten megadom a szót.

L. SIMON LÁSZLÓ (Fidesz): Tisztelt Miniszter Úr! Én részletesen átnéztem azt az
egyezményt, minden minisztériumi háttéranyagot megkaptam, államtitkár úr, helyettes
államtitkár úr jóvoltából, és számomra ebből az derült ki, hogy a magyar filmtámogatásnak
lehetségesek más forrásai is és más formái is, mint amit ön mond, csak azok után nem vehető

igénybe az adókedvezmény. Tehát történetesen, hogyha mondjuk, most létrehoznánk egy új
filmtámogatási alapot, abba beletennénk 5 milliárd forintot, az után nem vehető igénybe az
adókedvezmény, de attól az még egy releváns támogatási forma, amely egyébként az
adókedvezményt, ami után igénybe vehető, nem veszélyezteti.

Én lehet, hogy rosszul értelmeztem a jogi dokumentumot – látom, hogy államtitkár úr
is jelentkezik, majd akkor ő elmondja –, de én így értelmeztem. Ezzel együtt azt a problémát
én is érzékeltem, amit megfogalmazott, és ezért javaslom, hogy további forrásokat vonjunk be
a film támogatásába, tehát ezt fogom bizottsági módosítóként majd beterjeszteni önöknek.
Csak szeretném azt is megjegyezni, hogy mindezeken a jelenlegi filmtámogatásokon felül
plusz forrásként jönne, és ehhez kell elnyernünk a kormány támogatását is.

Köszönöm szépen, és az ülés vezetését visszaveszem.

(Az elnöklést L. Simon László, a bizottság elnöke veszi át.)

L. SIMON LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Köszönöm
szépen. Államtitkár úrnak adom meg a szót.

KÁLNOKI-GYÖNGYÖSSY MÁRTON helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás
Minisztérium): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Az az álláspontunk a
bizottsági határozat kapcsán, hogy addig nem lehet a 2 milliárdot természetesen felhasználni,
amíg a bizottság nem foglalkozott ezzel, de ezt az eljárást el lehet indítani, és megkezdtük az
egyeztetést annak érdekében, hogy elinduljon az eljárás és megszerezzük a bizottsági
határozat módosításához szükséges engedélyt. Én azt gondolom, hogy önmagában a 2 milliárd
forint léte, a költségvetésben történő szerepeltetése, hangsúlyozom, mindaddig, amíg abból
nem kerül felhasználásra, nem fogja megsérteni ezt a bizottsági engedélyt. Tehát
megszerezhető a határozathoz a jóváhagyás, ez természetesen bizonyos időt igényelni fog, de
megkezdtük már az egyeztetését ennek a folyamatnak.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Hiller István!
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DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Amit államtitkár úr most mondott, korrekt és
kiegészítő információ. Ebben az esetben, amennyiben a Magyar Köztársaság azt vállalja,
hogy a költségvetéséből nem az egyezményben meghatározott és az előbb elnök úr által
felsorolt helyeken filmtámogatást kíván eszközölni, azt azonban nem kívánja igénybe venni
bizottsági, illetve főigazgatósági engedély nélkül, ezt teheti úgy, hogy a többi esetben nem
esik el a 20 százaléktól. Tehát ezt megerősítem, így van.

Abban azonban egyezkedjünk, illetve értsük meg egymást, hogy a 2 milliárd forintot
önök most a költségvetésben elteszik a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz, magyarul egy
olyan helyre, ami nem szerepel a felsorolásban, ezt a 2 milliárd forintot nem tudják használni
addig, amíg nincs meg a bizottsági, főigazgatósági engedély. Ez azt jelenti, hogy ha fél év
alatt megcsinálják, ügyesek, de én azt gondolom, hogy ősszel lesz ez meg. Ha ezt vállalják,
mi tudomásul vesszük. Mi nem fogjuk támogatni, de tudomásul vesszük, amit mondott, hogy
a tárgyalásokat megkezdték, ilyen értelemben tudják, hogy ez a 2 milliárd forint nem esik a 20
százalékos adókedvezmény hatálya alá.

Kérdést is föl lehet tenni ebben a vitaszakaszban?

ELNÖK: Parancsoljon, képviselő úr.

DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Azt szeretném megkérdezni, hogy a Magyar
Köztársaságnak miért jó az, hogy jelen pillanatban 2 milliárd forint 20 százalékát, azaz 400
millió forintot kidob az ablakon? Tudniillik filmtámogatásra úgy kíván a költségvetésben
összeget szerepeltetni, hogy előre tudja, ezt a 20 százalékos adókedvezményt nem tudja
igénybe venni. 2 milliárdnak a 20 százaléka 400 millió forint. Itt az előbb 5 millió forintokról
szavaztunk, és 400 millió forint adókedvezményről mondanak le azért, mert valamilyen más
céllal kívánnak más helyen szerepeltetni. Ez kérdés volt. Tisztelettel kérem annak lehetőségét,
hogy a válasz függvényében jelentkezek még.

ELNÖK: Igen, köszönöm szépen. Jelentkezett, államtitkár úr? Parancsoljon!

KÁLNOKI-GYÖNGYÖSSY MÁRTON helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás
Minisztérium): Arra szeretnék válaszolni, amit miniszter úr mondott. Amennyiben
szeptemberben megvan a jóváhagyás, akkor az adott adóévben ez a 20 százalékos
kedvezmény érvényesíthető. Én azt kérem, illetve azt javasolom, hogy ne mondjunk még le
erről a 20 százalékról, hiszen az eljárás most fog majd elindulni.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Alelnök úr!

KARÁCSONY GERGELY (LMP): További kérdés még az is ezzel a 2 milliárd
forinttal kapcsolatosan, hogy egyáltalán nem világos, tulajdonképpen hogyan akarja ezt a
pénzt a kormány felhasználni. Én írásban fordultam a minisztériumhoz, később aztán egy
interpellációt is megfogalmaztam a magyar filmtámogatással kapcsolatban, és bizonyos
kérdésekre kaptam megnyugtató válaszokat, de erre a kérdésre az égadta világon semmilyen
választ nem kaptam.

Azt gondolom, hogy a magyar film támogatásának ez egy nagyon nagy szelete lesz
akkor is, hogyha olyan örvendetes irányba mennek a dolgok, ahogy elnök úr jelezte, hogy a
Magyar Mozgókép Közalapítvány végül is nem lesz ledózerolva, hanem mondjuk, az abban
dolgozók tovább folytathatják a munkát, és a közalapítvány azokat a közfunkciókat el tudja
látni, amelyek nélkül az egész magyar filmművészet leállna. Én azt gondolom, hogy biankó
csekket kiállítani 2 milliárd forintért egy olyan esetben, amikor elképzelhető, hogy komoly
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adókedvezményeket sértünk, egy nemzetközi megállapodást, egy nagyon nehezen létrejött
megállapodást, aminek a felfüggesztése azt hiszem, már fél éves időszakban már megtörtént
korábban hasonló ügyek miatt, nagyon komoly válságot okozott a filmiparban.

Én azt gondolom, hogy ehhez nagyon nyomós érveket kellene ahhoz fölsorolniuk,
hogy jó szívvel támogatni lehessen ezt a 2 milliárd forintot. Önök semmilyen érvet nem
soroltak föl; és akkor azt is el kell mondanom, a történetnek az is része, hogy a sajtóban azért
persze szállnak mindenféle pletykák, hogy ez a pénz kinek lesz kiszignálva. Nem tudom,
hogy ezek igazak-e, nem pletykákkal, hanem érvekkel szeretnék foglalkozni itt a
bizottságban, érveket pedig nem kaptam.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Hiller István!

DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Tisztelt Bizottság! Tisztelt Államtitkár Úr! Én
természetesen annak drukkolok, és minden tapasztalatommal, ha igénybe kívánják venni,
segítem, hogy Magyarországot az Európai Unió továbbra is elismerje a 20 százalékos
adókedvezményben, de nekünk most kell szavazni, következésképpen, értelemszerűen a
tényekről lehet szavazni. Jelen pillanatban ez után a 2 milliárd forint után nem veheti igénybe
a Magyar Köztársaság a 20 százalékos adókedvezményt. Az egy remény, hogy a tárgyalások
eredményre vezetnek, és akkor talán igénybe vehetik. Talán szeptemberben nem tudok a
költségvetésről szavazni, most van itt a javaslat, most kell szavaznom a költségvetésről,
következésképpen nincsen más, mint arra fölhívni a figyelmet, hogy a tények alapján önök
most arról szavaznak, hogy 400 millió forintról lemond a Magyar Köztársaság, mert nem
kívánja igénybe venni az adókedvezményt.

Hogy mi lesz, és mi lehet, ez kétség kívül tárgyalások technikája és lehetősége,
ugyanakkor azt kell mondjam, mert ez nem kormányfüggő, hogy higgyék el nekem, ez
Európa egészében, de Közép-Európában az egyik legélesebb konkurenciaverseny, amit csak
ismernek. Itt olyan konkurens társaink vannak országon kívül, akik minden egyes pillanatra
figyelnek. Mint ahogy a korábbi tárgyalásoknál, amiről Karácsony képviselő úr beszélt, ott
nem egyszerűen egy belpolitikai vita volt, hanem országon kívül, más országokkal folytatott
konkurenciaharc, tudniillik, hogy hol a legvonzóbb a filmipari beruházások számára a
környezet.

Tisztelettel kérem, hogy más országot meg nem említve nézzenek egy kicsit Közép-
Európába, hogy itt milyen verseny folyik. Ebben a versenyben mi most versenyhátrányba
hozzuk önmagunkat, akárcsak valaminek a meglebegtetésével. Úgy fognak rárepülni, mint a
varjak. Itt nagyon-nagyon sok pénzről van szó, nem 2 milliárdról, hanem arról, ahogy elhitetik
a világgal, hogy melyik ország a legversenyképesebb. Mit gondolnak, hogy miért épültek
stúdiók az elmúlt években? Miért Budapesten forgatnak filmeket világsztárok az utóbbi
években és nem Prágában, mint tették azt korábban.

Tisztelettel kérem annak megértését, hogy azért érvelek hosszabban, mert saját
magunkat egy ki nem mondott cél érdekében, amiről Karácsony képviselő úr beszélt,
versenyhátrányba hozzuk. Kívánom, és lehet, hogy 3-5-8-10 hónap múlva eredményes lesz az
a tárgyalás, amiről államtitkár úr beszélt, de ez most nem tény. Az viszont tény, hogy ezáltal
lemondunk 400 millió forintról, és önmagunkat versenyhátrányba hozzuk. Kérem és
javaslom, hogy ahogy a korábbi tárgyalások mellett is, nagyra értékelve, ha sikerül azt a
bizottsági módosítót benyújtani, de ezt az egészet ne veszélyeztessék ezzel. Higgyék el, ez
nem a magyar parlamentben dől el csak és kizárólag. Fontolják meg, amit mondtam, évek
tapasztalata van mögötte. Kérem, hogy itt most ne ellenzéki, kormánypárti, hanem a magyar
filmtörvényt nagyon-nagyon nehezen megvédeni képes egyik ember véleményét fogadják el.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Államtitkár úr, parancsoljon!
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KÁLNOKI-GYÖNGYÖSSY MÁRTON helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás
Minisztérium): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Nem győzöm eléggé
hangsúlyozni, hogy természetesen jó, hogy ez az aggodalom elhangzik, de akkor a 2008-as
évre hadd emlékeztessem miniszter urat. Ha jól emlékszem, júliusban sikerült megszerezni ezt
az engedélyt, és akkor az év második felében az egész év vonatkozásában érvényesíteni
tudták ezt a 20 százalékos adókedvezményt. Miből gondolja, hogy a mostani kormányzat nem
lesz képes ugyanezt elérni?

ELNÖK: Köszönöm szépen. Átadom az elnöklést Pálffy képviselő úrnak és szót
kérek.

(Az elnöklést Pálffy István, a bizottság alelnöke veszi át.)

PÁLFFY ISTVÁN (KDNP), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Parancsoljon, elnök úr.

L. SIMON LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen, alelnök úr. Igazság szerint értem
miniszter úr aggodalmát, de én a következő – mondjuk, hogy – adatokat javaslom
megfontolásra. Először is Karácsony alelnök úrnak is jelzem, amit már a legutóbbi ülésen is
elmondtam, a Magyar Mozgókép Közalapítvány működése nem egy sikertörténet. Ott nem
arról van szó, hogy nagyon aranyosan, kedvesen és jól végezték a munkájukat, hanem több
mint 8 milliárdnyi adósságot halmoztak föl, és mindezt úgy halmozták föl, hogy erről az
alapítvány új elnöke, Kőrösi Zoltán sem tudott. A belépése után szembesült azzal, hogy
mégsem egy, mégsem kettő, mégsem négy, mégsem hat milliárd, ahogy a sajtóhírek egyre
inkább eljutottak a nyilvánossághoz, hanem 8,5 milliárd forint a Magyar Mozgókép
Közalapítvány tartozása. (Karácsony Gergely: 7,9 milliárd.) Most már 7,9-ről beszélnek, de
azt hiszem, ez olyan sokat azt hiszem, nem jelent. Tehát akkor, bravó, nagyon jól működtek,
mert nem 8,5 milliárd, hanem csak 7,9. Sok sikert kívánunk ehhez a működéshez.

Én az egyik polgármestertől kaptam most egy levelet, amelyben a támogatásunkat és a
segítségünket kéri, hogy egy általa végigvitt beruházáshoz adjunk forrást, mert vissza kell
fizetnie a Magyar Mozgókép Közalapítvány 100 százalékos tulajdonát képező kft.-nek a tőle
kapott hitelt, tehát az onnan kapott hitelt. Egy olyan célra kapott hitelt ez a polgármester,
aminek semmi köze nincsen a magyar filmgyártáshoz.

Szeretném jelezni, hogy a Magyar Mozgókép Közalapítvány működése katasztrofális
volt. Ezt, ebben a formában továbbvinni, felelőtlenség lenne a kormányzat részéről; egy.
Kettő: mégis azt gondoljuk, hogy a magyar film ügyét a lehető legjobban támogatni kell.
Ezért mondtam, és még egyszer mondom – akkor menjünk rá a számokra –,
1 milliárd 35 millió forint van a jelenlegi költségvetési tervben előttünk. Ugye? Én ezt
javaslom további 3,5 milliárddal kiegészíteni. Az már valamivel 4,5 milliárd fölött van.
800 millió forint lesz a Nemzeti Kulturális Alapnál, azt látják önök is a költségvetési
tervezésből, és azon felül lesz még ez a 2 milliárd a Nemzetgazdasági Minisztériumnál. Én ezt
akceptálható szempontnak tartom, hogy ne csak a művészfilmgyártásra, hanem éppen,
ahogyan az előbb Hiller István mondta, az ipari tevékenységnek, a filmipari tevékenység
támogatására is fordítsunk forrásokat, ha tetszik, bizonyos gazdaságélénkítési szempontokat is
figyelembe véve.

Meg kell nézni, és egyszer valaki megnézhetné, hogy az elmúlt tíz évben legyártott
magyar filmek közül mennyi áfa-bevételt generáltak ezek, amelyek a mozijegyekben meg az
eladott DVD-kben jelentkeztek, és ehhez képest mennyi támogatást kaptak. Szerintem így
elég jól meg lehet állapítani, hogy mi az, ami támogatás, és mi az, ami gazdaságélénkítési
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program, hogy vissza is jött áfában. Adott esetben én célszerűnek tartom, hogy ez elváljon
egymástól a támogatási politikában is. De hogyha ezeket az összegeket összeadjuk, és még
arra is tekintettel vagyunk, hogy a Magyar Mozgókép Közalapítvány konszolidációjára a
Nemzetgazdasági Minisztérium külön forrást is fog majd biztosítani, nevezetesen az
adósságrendezésre, akkor amennyiben – és hangsúlyozom, hogy amennyiben – a kormány
támogatja a kezdeményemet és a bizottságét, ha megszavazzák, akkor a magyar film
támogatása jobb helyzetbe kerül, mint az előző években volt. És hogyha ehhez a 2 milliárd
forint adókedvezményét a kormány érvényesíteni tudja, ahogy azt az előbb helyettes
államtitkár úr mondta, akkor az a 400 millió forint sem fog elveszni.

Azt is szeretném megjegyezni, köztudott a filmszakmában – hozzám bejárnak ide a
bizottsági elnöki szobába filmrendezők, producerek, nem mondom el, kicsodák –, hogy kik,
mennyit tettek zsebre ebből az adótámogatási rendszerből. Ezt is felül kell vizsgálni. Ez az
adótámogatási rendszer egyrészt jó, másrészt nagyon sok olyan kiskaput rejt magában,
amelyből egyesek nagyon jól élnek, és olyan ügyekről is tudunk, amelyek már bírósági
szakaszban vannak, amikor egy-egy film esetében kétszer vették fel az adókedvezményt,
számlacsalásokkal magasabb összegeket számláztak ki.

Mindenesetre én azt javaslom, hogy ezt a vitát nagyjából lezárjuk, mert így nem
fogunk a végére jutni a bizottsági ülésnek, hogy alapvetően nincs köztünk vita, mert értjük,
igaza van Hiller Istvánnak, a kormány is azt mondja, hogy igaza van, és ő is azt mondja, hogy
szeretnék érvényesíteni ezt az adókedvezményt. Mi is azt mondjuk, kormánypárti
képviselőként szeretnénk, hogyha több lenne a forrás, ezért javaslom bizottsági módosító
behozását is. Tehát így, hogyha azt elfogadjuk, akkor már nem tűnik olyan rossznak a helyzet,
mint ahogy az az első megszólalásából látszott.

Tehát azt javaslom, hogy ne ragadjunk le ennél, döntsünk erről, és utána menjünk
tovább, és jussunk el odáig, hogy közösen, együtt fogadjunk el egy bizottsági módosítót,
amellyel megpróbáljuk növelni a magyar művészfilmgyártás kiadási oldalát is. Köszönöm
szépen.

Az ülésvezetést visszaveszem.

(Az elnöklést L. Simon László, a bizottság elnöke veszi át.)

L. SIMON LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Köszönöm
szépen. Úgy látom, Hiller István jelentkezett előbb. Parancsoljon, képviselő úr.

DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Én is úgy látom, hogy értjük egymást, és
véleménykülönbség van közöttünk. Az államtitkár úr, hogyha átnézte a dokumentációt, látom
a véleményéből, hogy átnézte, így van, ahogy mondta, még egy kicsit korábbról, 2007
végétől. Az, hogy megvédjük a magyar filmtörvényt, vért szenvedtünk. Ráadásul egy olyan
passzusból adódóan, amire vonatkozott a magyar filmtörvény. Az Unió azt kifogásolta, hogy
egy bizonyos időpontra nem kértük a versenyképességi főigazgatóság véleményét és
jóváhagyását. Önök itt a filmtörvény hatályán kívül eső területre viszik, ez a különbség.

Nem abban kell vitatkoznunk majd, mert azt megvívhatjuk politikai szinten akármikor,
hogy melyik kormány, mennyit, többet-kevesebbet, ugyanannyit fordított-e. Elhiheti nekem,
hogy vannak olyan országok, akiknél a verseny esetében hihetetlenül nem érdekes, hogy
Magyarországon milyen színű kormány van, ez hihetetlenül nem érdekli őket. Az érdekli
őket, hogy Magyarország versenyhátrányba kerüljön, ők meg versenyelőnybe. És
kormányozhatnak önök, mi, közösen, külön-külön, másvalaki, ez nem érdekli őket. Nem
teljesen analóg tehát, amit az államtitkár úr mond, hiszen ez a filmtörvényen kívüli
elhelyezés, de értem, hogy megindították a tárgyalást, és mondom, sok sikert kívánok hozzá,
nem ellene vagyok.
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A Magyar Mozgókép Közalapítvány működéséről nyilván fogunk bizottsági ülésen
beszélni, kár a költségvetés tárgyalását ezzel húzni; más a véleményünk, majd ott szépen ezt
elmondjuk.

ELNÖK: Rendben, ahogy ígértem, januárban vagy februárban.

DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): 2003-ban a magyarországi filmipar befektetései 5-
5,5-5,7 milliárd forintot tettek ki, 2007-2008-ra ez 53 milliárd forintot tett ki. Azt javaslom,
hogy az érvelésben teljességet nézzünk, de én ezt lezárom most, mert a költségvetésről
szavazunk. Az továbbra sem meggyőző nekem, amit mondanak. Ellene fogunk szavazni, és
kérem, hogy gondolják végig. Az érveimet háromszor elmondtam, gondolom, hogy értik,
látom, hogy értik, véleménykülönbség maradt fönn közöttünk. Nem csodálkoznék, hogyha
most 48 órán keresztül néhány jogász nekiesne dolgoknak, és bizottsági módosító lenne ebből
péntek estéig; nem lennék ellene. Tehát kérem, hogy ezt vegyék figyelembe. Köszönöm
szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Karácsony képviselő úr!

KARÁCSONY GERGELY (LMP): Csak röviden annyit szeretnék hozzátenni, hogy a
BKV-nál is voltak visszaélések, mégsem szüntetik meg a BKV-t (Dr. Hiller István: Persze!),
és még az is lehet, hogy más jogi formában kell tovább működnie, de van egy nagyon-nagyon
fontos szempont, és azt gondolom, hogy ez az egész politikai vita részben erről is szól. Az,
hogy azok a filmes szakmai szervezetek, amelyeket az alapítvány teljes egészében integrálni
volt képes, lehet, hogy pénzügyi értelemben nem mindig a legmegfelelőbb döntéseket hozták,
de a magyar filmnek az elmúlt tíz évben learatott sikerei mégiscsak összefüggnek azzal, hogy
nem különböző minisztériumi dolgozószobákban osztották el a pénzeket politikai szimpátiák
alapján, hanem kialakult egy belső szakmai szolidaritás, ami alapján a filmek támogatásáról
döntéseket hoztak.

Még egyszer mondom, alapvetően el lehet azon gondolkodni, hogy milyen más
formában kell ezt megtenni, de ez mégiscsak arról szól, hogy nem a politika döntötte el, hogy
kiről és ki fog filmeket forgatni; ez az egyik. A másik pedig, azt is látni kell, hogy az az
érvelés, amely arról szól, hogy ezek nézhetetlen művészfilmek, amire kidobjuk az adófizetők
pénzét. Ez általában benne van ebben az érvelésben, hogy miért csinálnak művészfilmeket, kit
érdekelnek a művészfilmek, és az, hogy valaki Cannes-ban díjakat nyer, az a magyar
átlagnézőt nem érdekli. Ezek a filmek el sem jutnak a magyar fogyasztókhoz. Egy mai hír,
hogy a Cannes-i filmfesztiválon nyertes Kocsis Ágnes filmjét Magyarországon nem fogják
bemutatni, egyszerűen azért, mert a Magyar Mozgókép Közalapítványnak nem lesz pénze.

Csak egy nagyon rövid megjegyzést még, hogy szerintem radikálisan újra kell
gondolnunk a szerzői jogokat, ha ezeket a filmeket fölraknánk az internetre, egy nap alatt
többen megnéznék, mint négy év alatt a mozikban. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Átadom az elnöklést Pálffy Istvánnak, és még egyszer szót kérek.

(Az elnöklést Pálffy István, a bizottság alelnöke veszi át.)

PÁLFFY ISTVÁN (KDNP), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Parancsoljon, elnök úr.

L. SIMON LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen, alelnök úr. Nem akarom tovább
élezni a vitát, de mielőtt abba a helyzetben kényszerülnék, hogy úgy tűnne, minthogyha én azt
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állítottam volna, amit itt az előbb elmondott az alelnök úr (Karácsony Gergely: Nem.), de
azért szeretnék erre reagálni, és utána én is tényleg lezárom a vitát, és tegyük át ezt a februári
ülésünkre, ahol a film helyzetét fogjuk áttekinteni, ahogy azt megígértem a legutóbbi ülésen.

Annyiban egészíteném most ki az előző véleményemet, hogy a Magyar Mozgókép
Közalapítvány működése nemcsak pénzügyi szempontból volt katasztrofális, szakmailag is
nagyon súlyos aggályok fogalmazódtak meg. Vannak filmrendezők, akik több filmre kaptak
úgy támogatást, hogy nem kellett leadniuk forgatókönyvet, Kossuth-díjas filmrendezők, és a
szakma egy része amiatt dühöngött éveken keresztül, hogy nem kap megfelelő támogatást a
magyar dokumentumfilm, bizonyos rendezők nem kapnak játékfilmekre támogatást. Éppen
ezért nem szerencsés a művészfilm kontra sikerfilm kártyát előhozni, mert egyrészt én például
ezzel nem értek egyet, másrészt a Magyar Mozgókép Közalapítvány rendkívül sok olyan
filmet támogatott, amely nem művészfilm, amely egyébként – állítólag – a piacon is képes
lenne megélni.

Szerintem ezt a dolgot alaposan és részletesen újra kellene gondolni, ha másra nem, ez
a költségvetési vita ennek a megindítására is jó, csak nem lenne szerencsés úgy beállítani a
dolgokat, mintha a kormányzat most arra törekedne, hogy a nézhetetlen művészfilmektől
elveszi a pénzt, mert ilyet senki nem mondott, nem is gondol. Erről mi négyszemközt már
többször beszéltünk. Lehet köztünk arról szakmai vita, hogy Mundruczó Kornélnak a Deltája
vagy mondjuk, Alföldi Róbert Nyugalom című filmje értékesebb alkotás. Ezt folytassuk le
adott esetben más körülmények között, de mindenesetre azt a problémát, ami szerintem a
Magyar Mozgókép Közalapítvány körül az utóbbi években egyértelműen kirajzolódott, ezzel
így nem fogjuk tudni megoldani.

Tehát én javaslom, hogy térjünk vissza a költségvetés tárgyalásához, és aztán jövő

februárban az említett bizottsági ülésünkön tárgyaljuk meg a szakmai szervezetek
képviselőinek jelenlétében a film támogatási rendszerének a jövőjét.

Visszaveszem az elnöklést. Köszönöm szépen.

(Az elnöklést L. Simon László, a bizottság elnöke veszi át.)

L. SIMON LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Köszönöm
szépen. További hozzászólót nem látok, akkor szavazzunk! Hogy fölelevenítsük, az 570.
ajánlási pontról fogunk szavazni. Aki az ajánlási pontot támogatja, azt kérem, kézfeltartással
jelezze. (Szavazás.) Köszönöm. Ellene? (Szavazás.) Köszönöm. Tartózkodik? (Szavazás.)
Köszönöm.

Megállapítom, hogy négy igen szavazattal, 12 nem ellenében, egy tartózkodás mellett
az ajánlási pontot nem támogattuk.

571. ajánlási pont: Karácsony Gergely és Kaufer Virág képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XV. fejezet 25. cím 30. alcím 11. jogcímcsoport elhagyását javasolják. A
kormány álláspontját megkérdezem.

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány
nem támogatja.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát, bár ezt a vitát most lefolytattuk.
További hozzászólást nem látok, akkor kérem, szavazzunk. Aki támogatja, kézfeltartással
jelezze. (Szavazás.) Köszönöm. Ellene? (Szavazás.) Köszönöm. Tartózkodik? (Szavazás.)
Köszönöm.

Megállapítom, hogy négy igen szavazattal, 12 nem ellenében, egy tartózkodás mellett
az ajánlási pontot nem támogattuk.
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602. ajánlási pont a 214. oldalon: Mesterházy Attila képviselő a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XVI. fejezet 3. cím módosítását javasolja. Kormány álláspontját kérdezem.

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány
nem támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Van-e hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Kérem,
szavazzunk. Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ellene?
(Szavazás.) Köszönöm. Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy négy igen szavazattal, 12 nem ellenében, egy tartózkodás mellett
nem támogattuk az ajánlási pontot.

627. ajánlási pont a 223. oldalon: Mesterházy Attila képviselő a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XVII. fejezet 16. cím 2. alcím 35. jogcímcsoport elhagyását javasolja.
Kormány álláspontját kérdezem.

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány
nem támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Van-e hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Kérem,
szavazzunk. Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ellene?
(Szavazás.) Köszönöm. Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy négy igen szavazattal, 12 nem ellenében, egy tartózkodás mellett
nem támogattuk.

628. ajánlási pont: Zakó László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII.
fejezet 16. cím 2. alcím 36. jogcímcsoport 5. jogcím módosítását javasolja. Kormány
álláspontja?

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány
nem támogatja.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Kérem,
hogy szavazzunk. Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ellene?
(Szavazás.) Köszönöm. Tartózkodik? (Nincs jelentkező.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy egy igen szavazattal, 16 nem ellenében, tartózkodás nélkül a
bizottság nem támogatta az ajánlási pontot.

638. ajánlási pont a 227. oldalon, tisztelt képviselőtársaim. Mesterházy Attila
képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 16. cím 2. alcím 44.
jogcímcsoport módosítását javasolja. Kormány álláspontját kérdezem.

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány
nem támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Van-e hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Kérem,
szavazzunk. Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ellene?
(Szavazás.) Köszönöm. Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy négy igen, 12 nem szavazattal, egy tartózkodás mellett nem
támogattuk.

Tisztelt Képviselőtársaim! A 772. ajánlási pont a 281. oldalon: dr. Dorosz Dávid
képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 5. cím 43. alcím módosítását
javasolja. Kérdezem a kormány álláspontját.
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ELNÖK: Igen, köszönöm. Van-e hozzászólás? Igen. Parancsoljon, Pálffy képviselő úr.

PÁLFFY ISTVÁN (KDNP): Kérdezem Karácsony Gergely alelnök urat, hogy miről
szól ez a javaslat. (Karácsony Gergely átnézi az ajánlási pontot.)

ELNÖK: Válaszol rá, alelnök úr, esetleg?

KARÁCSONY GERGELY (LMP): Sajnos nem tudtam annyira átnézni az összes
LMP-s módosítót, és konkrétan nem emlékszem erre, megmondom őszintén.

ELNÖK: Jó. További hozzászólás nem látok. Kérem, hogy szavazzunk. Aki
támogatja, kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) Köszönöm. Ellene? (Szavazás.) Köszönöm.
Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy kettő igen, tíz nem szavazattal, öt tartózkodás mellett a bizottság
a javaslatot nem támogatta.

A következő kötegünkben a 783. ajánlási pont következik a 285. oldalon. Dr. Szabó
Erika képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 4. cím módosítását javasolja.
Kérdezem a kormány álláspontját.

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem
támogatja.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Kérem,
hogy szavazzunk. Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Nincs jelentkező.) Köszönöm.
Ellene? (Szavazás.) Köszönöm. Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy 15 nem szavazattal, egy tartózkodás mellett az ajánlási pontot
nem támogattuk.

790. ajánlási pont: dr. Szekeres Imre képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet
XX. fejezet 12. cím kiegészítését javasolja a következő új 3 jogcímcsoport felvételével.
Kérdezem a kormány álláspontját.

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem
támogatja.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Kérem,
hogy szavazzunk. Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ellene?
(Szavazás.) Köszönöm. Tartózkodik? (Nincs jelentkező.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy három igen, 12 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az ajánlási
pontot nem támogattuk.

791. ajánlási pont: Gúr Nándor és dr. Varga László képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XX. fejezet 12. cím kiegészítését javasolják a következő új 3 jogcímcsoport
felvételével. Kérdezem a kormány álláspontját.

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem
támogatja.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e hozzászólás.
(Nincs jelentkező.) Nincs. Kérem, hogy szavazzunk. Aki támogatja, kézfeltartással jelezze!
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(Szavazás.) Köszönöm. Ellene? (Nincs jelentkező.) Köszönöm. Tartózkodik? (Szavazás.)
Köszönöm.

Megállapítom, hogy négy igen, nem szavazat nélkül, 12 tartózkodás mellett a
javaslatot a bizottság nem támogatta.

796. ajánlási pont: Bana Tibor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX.
fejezet 20. cím 1. alcím 4. jogcímcsoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím
felvételével. Kérdezem a kormány álláspontját.

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem
támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Van-e hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Kérem, hogy
szavazzunk. Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ellene? (Nincs
jelentkező.) Köszönöm. Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy négy igen szavazattal, 13 tartózkodás mellett a javaslatot nem
támogattuk.

797. ajánlási pont: Bana Tibor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX.
fejezet 20. cím 1. alcím 4. jogcímcsoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím
felvételével. Kérdezem a kormány álláspontját.

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem
támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Van-e hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Kérem, hogy
szavazzunk. Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ellene? (Nincs
jelentkező.) Köszönöm. Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy kettő igen szavazattal, 15 tartózkodás mellett a javaslatot nem
támogattuk.

A következő a 798. ajánlási pont: Baráth Zsolt képviselő a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XX. fejezet 20. cím 1. alcím 4. jogcímcsoport kiegészítését javasolja a következő új
3. jogcím felvételével. Kérdezem a kormány álláspontját.

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem
támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Van-e hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Kérem, hogy
szavazzunk. Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ellene?
(Szavazás.) Köszönöm. Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy kettő igen, 12 nem szavazattal, három tartózkodás mellett a
javaslatot nem támogattuk.

799. javaslat: Korondi Miklós képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX.
fejezet 20. cím 1. alcím 4. jogcímcsoport kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím
felvételével. Kérdezem a kormány álláspontját.

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem
támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Van-e hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Kérem, hogy
szavazzunk. Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ellene?
(Szavazás.) Köszönöm. Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm.
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Megállapítom, hogy kettő igen szavazattal, egy nem ellenében, 14 tartózkodás mellett
az ajánlási pontot nem támogattuk.

800. ajánlási pont: dr. Oláh Lajos képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX.
fejezet 20. cím 1. alcím 4. jogcímcsoport kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím
felvételével. Kérdezem a kormány álláspontját.

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem
támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Van-e hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Kérem, hogy
szavazzunk. Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ellene?
(Szavazás.) Köszönöm. Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy négy igen szavazattal, egy nem ellenében, 12 tartózkodás mellett
nem támogattuk a javaslatot.

801. ajánlási pont: Gúr Nándor és dr. Varga László képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XX. fejezet 20. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 6.
jogcímcsoport új 1. jogcím felvételével. Kérdezem a kormány álláspontját.

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem
támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Van-e hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Kérem, hogy
szavazzunk. Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ellene?
(Szavazás.) Köszönöm. Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy négy igen szavazattal, egy nem ellenében, 12 tartózkodás mellett
nem támogattuk az ajánlási pontot.

802.: Gúr Nándor és dr. Varga László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet
XX. fejezet 20. cím 1. alcím 4. jogcímcsoport kiegészítését javasolják a következő 6. jogcím
felvételével. Kérdezem a kormány álláspontját.

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem
támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Van-e hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Kérem, hogy
szavazzunk. Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ellene? (Nincs
jelentkező.) Köszönöm. Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy négy igen szavazattal, 13 tartózkodás mellett nem támogattuk az
ajánlási pontot.

803. ajánlási pont: Korondi Miklós képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet
XX. fejezet 20. cím 1. alcím 4. jogcímcsoport kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím
felvételével. Kérdezem a kormány álláspontját.

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem
támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem, hogy van-e hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs.
Szavazzunk! Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.)

(Novák Előd két kézzel szavaz.) Képviselő úr? (Novák Előd: Helyettesítem Pörzse
Sándort.) Eddig is helyettesítette? (Novák Előd: Eddig nem, de most már igen.) Képviselő úr,
legközelebb szíveskedjék bejelenteni. (Novák Előd: Most bemondtam. Önök is változtatták
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közben, hogy mikortól helyettesítenek valakit. Én mostantól.) Képviselő úr, de akkor előtte
bejelentjük, a szavazás előtt. (Novák Előd: Eddig nem így volt. Ön többször is módosította,
hogy kettő, nem egy. Tudatosan akkor teszem fel a két kezem, amikor helyettesítek. A két kéz
azt jelenti, hogy mostantól így fogok szavazni.)

Képviselő úr, be kell jelenteni, hogyha valaki helyettesítéssel szavaz. (Novák Előd:
Dehogy kell!) Dehogyisnem kell! (Novák Előd: Akkor most bejelentettem ezzel.) Tehát ettől a
szavazástól kezdve, képviselő úr, ezek szerint helyettesítéssel szavaz. Hála Istennek, a
jobbikos képviselők mindig itt vannak minden ülésen, most is akkor teljes létszámban vannak
jelen. (A bizottsági titkár aláíratja a helyettesítési megbízást.)

Akkor szavazzunk még egyszer! Alá kell írni, képviselő úr, azt, amit most aláíratott
önnel a bizottsági titkárnő. Vannak szabályok itt, hogy mi, hogyan működik. Tehát akkor
kérem, hogy szavazzunk. Aki támogatja az előterjesztést, az kézfeltartással jelezze.
(Szavazás.) Köszönöm. Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm szépen.

Tehát akkor öt igen szavazattal, 13 tartózkodás mellett a 803. ajánlási pontot a
bizottság nem támogatta.

804. ajánlási pont: Gúr Nándor és dr. Varga László képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XX. fejezet 20. cím 1. alcím 4. jogcímcsoport kiegészítését javasolják a
következő új 6. jogcím felvételével. Kérdezem a kormány álláspontját.

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem
támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Van-e hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Kérem, hogy
szavazzunk. Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ellene? (Nincs
jelentkező.) Köszönöm. Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Novák képviselő úr most csak
egy kézzel szavazott. (Közbeszólás: Nem helyettesített?) Nem, most nem szavazott Pörzse
képviselő úr vagy Novák képviselő úr, valamelyikük a kettő közül.

Megállapítom, hogy négy igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 13 tartózkodás
mellett a bizottság nem támogatta az ajánlási pontot.

827. ajánlási pont a 303. oldalon: Gúr Nándor és dr. Varga László képviselők a
törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 20. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a
következő új 6. jogcímcsoport új 1. jogcím felvételével. Kérdezem a kormány álláspontját.

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem
támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Van-e hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Kérem, hogy
szavazzunk. Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ellene? (Nincs
jelentkező.) Köszönöm. Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, kettő igen szavazattal, 15 tartózkodás mellett a bizottság az ajánlási
pontot nem támogatta. Novák képviselő úr most megint csak egy kézzel szavazott.
Figyeljünk, Zoli, mert aztán még véletlenül megsértjük a Házszabályt.

847. ajánlási pont a 310. oldalon. Mesterházy Attila képviselő a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XX. fejezet 20. cím 5. alcím 15. jogcímcsoport módosítását javasolja.
Kérdezem a kormány álláspontját.

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem
támogatja.
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ELNÖK: Köszönöm. Van-e hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Kérem, hogy
szavazzunk. Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ellene? (Nincs
jelentkező.) Köszönöm. Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy négy igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 13 tartózkodás
mellett a bizottság az ajánlási pontot nem támogatta.

848. ajánlási pont: Osztolykán Ágnes és Varga József képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XX. fejezet 20. cím 5. alcím 15. jogcímcsoport módosítását javasolják.
Kérdezem a kormány álláspontját.

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem
támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Van-e hozzászólás? Parancsoljon, képviselő úr.

DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Tegnap ez a módosító az Országgyűlés oktatási
bizottsági ülésén szerepelt, és ott a bizottság kormánypárti többsége kormánytámogatással
megszavazta, ezt szeretném jelezni. Minthogy ma is ugyanez a kormány van, valamit kellene
mondani.

ELNÖK: Miért kéne mondani valamit, képviselő úr? Még nem is szavaztunk.

DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Nem, nem is, de a kormány állásfoglalását hallottuk.

ELNÖK: Ja, hogy ott a kormány azt mondta, hogy támogatják?

DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Persze. (Novák Előd: Ott elmondták, hogy ez
cigányprogram.)

ELNÖK: Képviselő úr (Novák Előd felé:), hogyha lehetséges, akkor kérjen szót,
mielőtt belebeszél, jó? Hiller képviselő úrnak adtam meg a szót, és éppen vele polemizálok.

Kíván még valamit elmondani, képviselő úr?

DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Én tudom, hogy még nem szavaztunk.

ELNÖK: Csak arra kíváncsi, hogy a kormány miért mond mást itt, mint tegnap?

DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Igen, igen.

ELNÖK: Megkérdezzük osztályvezető asszony álláspontját, hogy egyáltalán kíván-e
reagálni arra, amit Hiller képviselő úr elmondott. Parancsoljon!

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Én voltam
jelen az oktatási bizottság ülésén is, én erre valószínűleg nemet mondtam. Ha mégis mást
mondtam volna, nagy hiba lett volna. Én inkább úgy gondolnám, hogy a kormánypárti
képviselők szavazták meg. Tehát a kormány álláspontja nem volt tegnap is.

ELNÖK: Megfelelő a válasz? (Dr. Hiller István bólint.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, osztályvezető asszony, illetve képviselő úr. Kíván-e még
valaki hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Nem. Akkor kérem, hogy szavazzunk. Aki az
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előterjesztést támogatja, azt kérem, hogy kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) Köszönöm.
Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy négy igen szavazattal, egy nem ellenében, 12 tartózkodás mellett
az ajánlási pontot nem támogattuk.

855. ajánlási pont a 313. oldalon: Karácsony Gergely és Kaufer Világ képviselők a
törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 20. cím 11. alcím 1. jogcímcsoport elhagyását
javasolják. Kérdezem a kormány álláspontját.

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem
támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Van-e hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Kérem, hogy
szavazzunk. Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ellene?
(Szavazás.) Köszönöm. Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Novák képviselő úr egy kézzel
szavazott.

Megállapítom, hogy egy igen szavazattal, 11 nem ellenében, öt tartózkodás mellett
nem támogattuk. Köszönöm.

856. ajánlási pont: Mesterházy Attila képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet
XX. fejezet 20. cím 13. alcím 5. jogcímcsoport módosítását javasolja. Kérdezem a kormány
álláspontját.

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem
támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Van-e hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Kérem, hogy
szavazzunk. Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ellene? (Nincs
jelentkező.) Köszönöm. Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy négy igen szavazattal, nulla nem szavazattal, 13 tartózkodás
mellett a 856. ajánlási pontot nem támogattuk.

857.: L. Simon László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 20.
cím 13. alcím kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcímcsoport felvételével. Csak
szeretném mondani, hogy itt köszön vissza az, amit az előbb elvettünk 500 milliót a KIM-től,
és itt adjuk vissza. Kérdezem a kormány álláspontját.

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány
támogatja.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Kérem,
hogy szavazzunk. Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Egyhangú.

902. ajánlási pont a 332. oldalon. Mesterházy Attila képviselő a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XX. fejezet 20. cím 26. alcím 2. jogcímcsoport 1. jogcím módosítását
javasolja. Kérdezem a kormány álláspontját.

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem
támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Van-e hozzászólás? Ezt a vitát már lefolytattuk korábban. (Nincs
jelentkező.) Nincs. Kérem, hogy szavazzunk. Aki támogatja, kézfeltartással jelezze!
(Szavazás.) Köszönöm. Ellene? (Nincs jelentkező.) Köszönöm. Tartózkodik? (Szavazás.)
Köszönöm.
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Megállapítom, hogy négy igen szavazattal, nulla nem szavazattal, 13 tartózkodás
mellett nem támogattuk ezt az ajánlási pontot.

903. ajánlási pont: Karácsony Gergely és Kaufer Virág képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XX. fejezet 20. cím 26. alcím 2. jogcímcsoport 1. jogcím módosítását
javasolják. Kérdezem a kormány álláspontját.

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem
támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Van-e hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Kérem, hogy
szavazzunk. Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ellene? (Nincs
jelentkező.) Köszönöm. Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy négy igen szavazattal, nulla nem szavazattal, 13 tartózkodás
mellett nem támogattuk ezt az ajánlási pontot.

904.: Karácsony Gergely képviselő és társai a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX.
fejezet 20. cím 26. alcím 2. jogcímcsoport 3. jogcím módosítását javasolják. Kérdezem a
kormány álláspontját.

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem
támogatja.

ELNÖK: Van-e hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Kérem, hogy szavazzunk. Aki
támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ellene? (Nincs jelentkező.)
Köszönöm. Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy négy igen szavazattal, nulla nem szavazattal, 13 tartózkodás
mellett nem támogattuk az ajánlási pontot.

905. ajánlási pont: dr. Hiller István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX.
fejezet 20. cím 26. alcím 2. jogcímcsoport 3. jogcím módosítását javasolja. Kérdezem a
kormány álláspontját.

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem
támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Van-e hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Kérem, hogy
szavazzunk. Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ellene? (Nincs
jelentkező.) Köszönöm. Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy négy igen szavazattal, nulla nem szavazattal, 13 tartózkodás
mellett nem támogattuk a bizottság.

908. ajánlási pont: Farkas Gergely és Dúró Dóra képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XX. fejezet 20. cím 26. alcím 2. jogcímcsoport kiegészítését javasolják a következő

új 12. jogcím felvételével. Kérdezem a kormány álláspontját.

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem
támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Van-e hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Kérem, hogy
szavazzunk. Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ellene?
(Szavazás.) Köszönöm. Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm.
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Megállapítom, hogy négy igen szavazattal, három nem ellenében, 11 tartózkodás
mellett – mert most két kézzel szavazott Novák képviselő úr, figyelünk, igyekszünk követni
ezt a furmányos logikát – nem támogattuk ezt az ajánlási pontot.

909. ajánlási pont: Szávay István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX.
fejezet 20. cím 26. alcím 2. jogcímcsoport kiegészítését javasolja a következő új 12. jogcím
felvételével. Kérdezem a kormány álláspontját.

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem
támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Van-e hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Kérem, hogy
szavazzunk. Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ellene?
(Szavazás.) Köszönöm. Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Novák képviselő úr, hány
kézzel szavazott? (Novák Előd: Eggyel.)

Megállapítom, hogy három igen szavazattal, három nem ellenében, 11 tartózkodással
nem támogattuk az ajánlási pontot.

910. ajánlási pont: Mesterházy Attila képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet
XX. fejezet 20. cím 26. alcím 2. jogcímcsoport kiegészítését javasolja a következő új 20.
jogcím felvételével. Kérdezem a kormány álláspontját.

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem
támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Van-e hozzászólás? Parancsoljon, képviselő úr.

DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Felhívom arra a figyelmet, hogy ezzel a döntésükkel
nagyjából másfél évtized konszenzusát szegik meg, igaz, hogy 1998-2002. között ez másképp
működött. A Politikatörténeti Közhasznú Alapítványt kiiktatják a Magyar Köztársaság
költségvetéséből, nem is nevesítik, és ez a módosító javaslat a Terror Házával egyenértékű,
218 millió forintos támogatást biztosít és nevesíti a Politikatörténeti Intézetet. Emlékükbe
idézem, hogy 2002-2008. között a Terror Háza minden évben ennyi vagy ezt meghaladó
támogatást kapott a magyar költségvetéstől. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. Van-e további hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Kérem,
hogy szavazzunk. Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ellene?
(Szavazás.) Köszönöm. Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy három igen szavazattal, egy nem ellenében, 13 tartózkodás
mellett az ajánlási pontot nem támogattuk.

924.: Szávay István és Novák Előd képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet
XX. fejezet 20. cím 30. alcím kiegészítését javasolják a következő új 1. jogcímcsoport
felvételével. Kérdezem a kormány álláspontját.

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem
támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Van-e hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Kérem, hogy
szavazzunk. Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ellene?
(Szavazás.) Köszönöm. Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Novák képviselő úr megint két
kézzel szavazott.
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Megállapítom, hogy kettő igen szavazattal, kilenc nem ellenében, hét tartózkodás
mellett a bizottság nem támogatta. (Zaj.) Mindjárt a végére érünk, képviselőtársaim, türelem!

927. ajánlási pont: Dúró Dóra és Farkas Gergely képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XX. fejezet 20. cím 30. alcím 23. jogcímcsoport 1. jogcím elhagyását javasolják.
Kérdezem a kormány álláspontját.

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem
támogatja.

ELNÖK: Van-e hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Kérem, hogy szavazzunk. Aki
támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ellene? (Szavazás.) Köszönöm.
Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, kettő igen szavazattal, 14 nem ellenében, kettő tartózkodás mellett nem
támogattuk a javaslatot.

928. ajánlási pont: Zagyva György Gyula képviselő a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XX. fejezet 20. cím 30. alcím 23. jogcímcsoport 1. jogcím elhagyását javasolja.
Kérdezem a kormány álláspontját.

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem
támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Van-e hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Kérem, hogy
szavazzunk. Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ellene?
(Szavazás.) Köszönöm. Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy kettő igen szavazattal, 15 nem ellenében, egy tartózkodás mellett
a bizottság nem támogatta a 928. ajánlási pontot.

929.: dr. Schiffer András képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet
20. cím 30. alcím 23. jogcímcsoport 2. jogcím elhagyását javasolja. Kérdezem a kormány
álláspontját.

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem
támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Van-e hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Kérem, hogy
szavazzunk. Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ellene?
(Szavazás.) Köszönöm. Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy három igen szavazattal, tíz nem ellenében, négy tartózkodás
mellett nem támogattuk.

(Mandur László: Elnök úr, negyed óráig a Hiller képviselő úr helyettesít. Jövök
vissza.) Köszönöm szépen, képviselő úr.

Tehát innentől fogva Hiller képviselő úr két kézzel szavaz. Akkor írjuk alá! (A
bizottsági titkár felé:).

(Dr. Hiller István: Már aláírtam.) Aláírta, bocsánat! Elnézést kérek!
930. ajánlási pont: Szávay István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX.

fejezet 20. cím 30. alcím 23. jogcímcsoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím
felvételével. Kérdezem a kormány álláspontját.

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem
támogatja.
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ELNÖK: Köszönöm. Van-e hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Kérem, hogy
szavazzunk. Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ellene?
(Szavazás.) Köszönöm. Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, három igen szavazattal, három nem ellenében, 11 tartózkodás mellett
nem támogattuk az ajánlási pontot.

953. ajánlási pont a 352. oldalon. Karácsony Gergely képviselő és társai a
törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet kiegészítését javasolják a következő új 32. cím
új 3. jogcímcsoport felvételével. Kérdezem a kormány álláspontját.

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem
támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Van-e hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Kérem, hogy
szavazzunk. Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm.

(Dr. Hiller István felé:) Képviselő úr, két kézzel szavazol? (Dr. Hiller István: Igen-
igen.) Jó, csak azért, mert nem lehet látni, Novák képviselő úrnál sem tudtam eldönteni.
Köszönöm. Ellene? (Szavazás.) Köszönöm. Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy négy igen szavazattal, kettő nem ellenében, 11 tartózkodás
mellett nem támogattuk

1022. a 375. oldalon: dr. Dorosz Dávid képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet
LXV. fejezet 4. cím 2. alcím módosítását javasolja. Kérdezem a kormány álláspontját.

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem
támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Van-e hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Kérem, hogy
szavazzunk. Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ellene? (Nincs
jelentkező.) Köszönöm. Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy kettő igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 15 tartózkodás
mellett nem támogattuk.

1023. javaslat: Karácsony Gergely és Kaufer Virág képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet LXVII. fejezet 11. cím elhagyását javasolják. Kérdezem a kormány
álláspontját.

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem
támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Van-e hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Kérem, hogy
szavazzunk. Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ellene?
(Szavazás.) Köszönöm. Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, négy igen szavazattal, 12 nem ellenében, egy tartózkodás mellett nem
támogattuk.

1056. ajánlási pont a 386. oldalon. Dr. Gyenes Géza képviselő a törvényjavaslat 3.
számú melléklet 1. jogcím címének módosítását javasolja. Kérdezem a kormány álláspontját.

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem
támogatja.
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ELNÖK: Köszönöm. Van-e hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Kérem, hogy
szavazzunk. Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ellene?
(Szavazás.) Köszönöm. Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy kettő igen szavazattal, 13 nem ellenében, három tartózkodás
mellett nem támogattuk.

1057. ajánlási pont: dr. Gyenes Géza képviselő a törvényjavaslat 3. számú melléklet 1.
jogcím igénybevétel feltételei módosítását javasolja. Kérdezem a kormány álláspontját.

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem
támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Van-e hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Kérem, hogy
szavazzunk. Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ellene?
(Szavazás.) Köszönöm. Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy kettő igen szavazattal, 12 nem ellenében, három tartózkodás
mellett az ajánlási pontot nem támogattuk.

1089. ajánlási pont a 407. oldalon. Lasztovicza Jenő képviselő a törvényjavaslat 7.
számú melléklet előirányzata 1. pont b) pont 1. színház módosítását javasolja. Kérdezem a
kormány álláspontját.

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem
támogatja.

ELNÖK: Van-e hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Kérem, hogy szavazzunk. Aki
támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ellene? (Szavazás.) Köszönöm.
Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy 12 igen szavazattal, négy nem ellenében, egy tartózkodás mellett
a bizottság támogatta.

1090. ajánlási pont: Lasztovicza Jenő képviselő a törvényjavaslat 7. számú melléklet
előirányzata 1. pont b) pont 46. színház módosítását javasolja. Kérdezem a kormány
álláspontját.

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem
támogatja.

ELNÖK: Van-e hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Kérem, hogy szavazzunk. Aki
támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ellene? (Szavazás.) Köszönöm.
Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy 14 igen szavazattal, egy nem ellenében, kettő tartózkodás mellett
a bizottság támogatta.

Tisztelt Képviselőtársaim! Az ajánlási sor végére értünk.
A vita során jeleztem, hogy néhány kérdésben szükségesnek tartom bizottsági

módosító javaslatok megfogalmazását. Önök előtt fekszenek az általam megfogalmazott
javaslatok, szeretném őket rövid időre ismertetni. Erre az időre átadom az elnöklést Pálffy
alelnök úrnak, és szót kérek mint előterjesztő.

(Az elnöklést Pálffy István, a bizottság alelnöke veszi át.)

ELNÖK: Parancsoljon, elnök úr!
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L. SIMON LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen, alelnök úr. Az első bizottsági
módosító javaslat, amelyet javaslom, hogy támogasson a bizottság, az a Magyar Mozgókép
Közalapítvány forrásainak 3,5 milliárd forinttal való növeléséről szól. Az indokokat a vita
során már megfogalmaztam, bízom benne, hogy a kormány is támogatni fogja ezt a
kezdeményezésünket. Mint láthatják, a vállalkozások költségvetési befizetései, azaz a
társasági adó terhére kívánjuk a forrást megemelni, a jelenlegi 1 milliárd 35 millió forintról 4
milliárd 535 millió forintra. Az indoklást láthatják képviselőtársaim, amelyben utalok az
Európai Bizottság versenypolitikai főigazgatósága Magyarország filmszakmai támogatási
programjára is. Tehát ezt már végigbeszéltük a vita során.

(Az elnöklést ezek után L. Simon László, a bizottság elnöke veszi át.)

ELNÖK: Kérdezem a képviselőtársaimat, kíván-e valaki ehhez hozzászólni.

DR. HILLER ISTVÁN (MSZP):  Szeretném hallani a szavazás előtt a kormány
hozzáállását.

ELNÖK: Parancsoljon, osztályvezető asszony!

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A magam
részéről nem tudok kormányálláspontot mondani.

ELNÖK: Parancsoljon, képviselő úr!

DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Olyan költségvetési kérdésben, ahol a bizottsági
ülésen a kormány nem fejezi ki az álláspontját, javaslom, hogy ne szavazzunk!

ELNÖK: Megkérdezzük a Kulturális Minisztérium helyettes államtitkárát
nyilvánvalóan, mert ő államtitkári rangban van, hogy támogatja-e  a kormány, hogy ilyen
bizottsági módosító indítványt benyújtsunk. Megismétlem, államtitkár úr, mert az előbb
kiment egy pillanatra. Három javaslatot készítettem elő, az egyik arról szól, hogy 3,5 milliárd
forinttal növeljük meg a Magyar Mozgókép Közalapítvány támogatását. Kérdezem a helyettes
államtitkár urat, hogy mi a véleménye.

KÁLNOKI-GYÖNGYÖSSY MÁRTON helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás
Minisztérium): Nincs még kialakult kormányálláspont ez ügyben.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Én ettől függetlenül szavazásra bocsátom. További
hozzászólást nem látok. Kérdezem a bizottságot, hogy támogatja-e ilyen bizottsági módosító
javaslat benyújtását. Aki egyetért vele, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) (Pálffy István
érkezik az ülésterembe.) Pálffy képviselő úr, szavazunk. Egyetért? (Pálffy István: Abszolút!)
(Derültség.) Megállapítom tehát, hogy 16 igen, 0 nem és 1 tartózkodással a bizottság
támogatta a bizottsági módosító indítványt. Ügyrendi kérdésben kíván Hiller István
megszólalni. Parancsoljon, képviselő úr!

DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Ügyrendi kérdésben, minthogy a kormány
képviselőjéhez nem fordulhatok, csak a bizottság elnökéhez, ezért azzal a kéréssel fordulok a
bizottság elnökéhez, hogy legyen szíves megkérdezni a kormány képviselőjét ügyrenden
belül, hogy mikor várható a kormánynak álláspontja ebben a kérdésben.
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ELNÖK: Én ezt szívesen megteszem képviselő úr, de minthogy ezt most terjesztettem
elő, ezért a kormánynak, gondolom, majd utólag lesz álláspontja, mint ahogy ez ilyenkor lenni
szokott. De egyébként meg fogom tenni. Az ön kérésének eleget teszek, és meg fogom
kérdezni egyrészt, hogy mikorra várható a kormánynak álláspontja, mert egyrészt ön ezt kéri
tőlem, ezt szívesen megteszem, másrészt a két másik módosító javaslatomnál még azt is meg
fogom kérdezni, hogy mi a kormány álláspontja. Ez így megfelel? (Hiller István: Szót
kapok?) Parancsoljon, képviselő úr, hiszen nem jelezte, hogy szólni kíván.

DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Megfelel.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem a kormány képviselőjét, hogy önök szerint
mikorra várható, hogy a kormány állást foglaljon a most elfogadott bizottsági módosító
kérdésében.

KÁLNOKI-GYÖNGYÖSSY MÁRTON helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás
Minisztérium): Én egyelőre csak a Nemzeti Erőforrás Minisztérium nevében tudom azt
mondani, hogy mi viszonylag gyorsan ki fogjuk alakítani az álláspontunkat.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Esetleg osztályvezető asszony?

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Hivatalos
kormányálláspont nyilván a kormány döntésétől függ, tehát azért nekünk is meg kell nézni az
indítványt.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A következő bizottsági módosító javaslatot terjesztem
önök elé. Már az elmúlt bizottsági ülésünkön is vitatkoztunk arról, hogy az ötös lottóbevétel
az idei számok tükrében hogyan fog alakulni 2011-ben. Én javaslom, hogy a várható bevételt
400 millió forinttal növeljük meg, és ezt a 400 millió forintot a Nemzeti Kulturális Alapnál a
nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének, terjesztésének támogatása sor
alá vegyük be. Idetartozik a Márai-program is, és azt javaslom, hogy ha ezt támogatja a
kormány, akkor a bizottságnak azt a javaslatot fogalmazzuk meg, amit az NKA bizottságának,
hogy ezzel a 600 millió forinttal egészítsék ki a programot, és így legyen egymilliárdos a
program. Megkérdezem, hogy van-e valakinek ehhez véleménye? (Nincs jelentkező.) A
kormánynak van-e véleménye? (Nincs jelentkező.) Nem kívánnak hozzászólni. Kérem, hogy
szavazzunk. Aki támogatja? (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm.

A harmadik javaslat a jövedéki adók terhére az egyházi, civil központi költségvetési
hozzájárulásoknál az egyházi kulturális örökség értékének rekonstrukciós és egyéb
beruházásoknál jelenleg 1,2 milliárddal tervezett sort javaslom megemelni 1 milliárd 350
millió forintra, és az így megnövelt forrást, 150 millió forintot a lassan, egy évtizede
felállványozott Jáki templom homlokzatának, az egyik legnagyobb értéket képviselő román
templomunk homlokzatának a rekonstrukciójára javaslom fordítani. Úgy gondolom, hogy ez
egy nemzetstratégiai kérdés, úgyhogy kérem ehhez is a bizottság támogatását. Kérdezem,
hogy van-e a kormánynak ezzel kapcsolatban álláspontja, véleménye. (Nincs jelentkező.)
Képviselőtársaim? (Nincs jelentkező.) Kérem, hogy szavazzunk! Aki támogatja, hogy ilyen
tárgyú bizottsági módosító javaslatot nyújtsunk be, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.)
Egyhangú. Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy van-e valakinek még ehhez  a napirendhez
javaslata, hozzászólása. (Nincs jelentkező.) Köszönöm szépen. Az első napirendi pontunkat
lezárom.
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A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1665. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó
módosító javaslatok megvitatása)

A második napirendi pontunk a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését
megalapozó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat, a T/1665. számon, a
bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása. Újra köszöntöm a kormány
tisztségviselőit. Kiegészültünk Víg Gyulával, a Nemzetgazdasági Minisztériumból.
Tisztelettel köszöntöm. Megnyitom a napirend vitáját.

A 3-as ajánlási pont az első. Vágó Gábor képviselő a törvényjavaslat 2. § (2)
bekezdésének az alábbi módosítását javasolja. Kérdezem a kormány álláspontját.

VÍG GYULA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt Bizottság! A kormány nem
támogatja.

ELNÖK: Megkérdezem, hogy van-e hozzászólás. (Nincs jelentkező.) Kérem, hogy
szavazzunk! Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 2. Ellene? (Nincs jelentkező.)
Tartózkodik? (Szavazás.) 15. Megállapítom, hogy 2 igen és 15 tartózkodás mellett nem
támogattuk.

A következő a 16. ajánlási pont. L. Simon László képviselő a törvényjavaslat 5. § (52)
bekezdéséből az államháztartási törvény 100/H §-a helyébe az alábbi rendelkezéseket
javasolja. Kérdezem a kormány álláspontját.

VÍG GYULA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt Bizottság! A kormány nem
támogatja.

ELNÖK: Megkérdezem, hogy van-e hozzászólás. (Nincs jelentkező.) Kérem, hogy
szavazzunk! Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 13. Ellene? (Nincs jelentkező.)
Tartózkodik? (Szavazás.) 4. Megállapítom, hogy 13 igen, 0 nem és 4 tartózkodás mellett
támogattuk.

A 17. ajánlási pont, L. Simon László képviselő a törvényjavaslat 5. § (55)
bekezdésében az államháztartási törvény 100/J § (3) bekezdésében az alábbi módosítást
javasolja. Kérdezem a kormány álláspontját.

VÍG GYULA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: Megkérdezem, hogy van-e hozzászólás. (Nincs jelentkező.) Kérem, hogy
szavazzunk! Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 13. Ellene? (Szavazás.) 1
Tartózkodik? (Szavazás.) 3. Megállapítom, hogy 13 igen, 1 nem és 3 tartózkodás mellett
támogattuk.

A 20. a következő. Rogán Antal képviselő a törvényjavaslat 5. §-át a következő új (67)
bekezdéssel javasolja kiegészíteni az Áht. 121. § (2) bekezdés t) pontjára vonatkozóan.
Kérdezem a kormány álláspontját.

VÍG GYULA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: Megkérdezem, hogy van-e hozzászólás. (Nincs jelentkező.) Kérem, hogy
szavazzunk! Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 12. Ellene? (Szavazás.) 4
Tartózkodik? (Szavazás.) 1. Megállapítom, hogy 12 igen, 4 nem és 1 tartózkodás mellett
támogattuk.
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A 45. a következő, Osztolykán Ágnes képviselő  a törvényjavaslat 23. §-ának
elhagyását javasolja. Kérdezem a kormány álláspontját.

VÍG GYULA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: Megkérdezem, hogy van-e hozzászólás. (Nincs jelentkező.) Kérem, hogy
szavazzunk! Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 6. Ellene? (Szavazás.) 1
Tartózkodik? (Szavazás.) 11. Megállapítom, hogy 6 igen, 1 nem és 11 tartózkodás mellett
nem támogattuk.

A 49-es dr. Harangozó Tamás képviselő a törvényjavaslat 26. § (5) bekezdésének
módosítását javasolja. Kérdezem a kormány álláspontját.

VÍG GYULA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: Megkérdezem, hogy van-e hozzászólás. (Nincs jelentkező.) Kérem, hogy
szavazzunk! Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 6. Ellene? (Szavazás.) 12
Tartózkodik? (Nincs jelentkező.) Megállapítom, hogy 6 igen, 12 nem és 0 tartózkodás mellett
nem támogattuk.

A 66. Rogán Antal és Tarlós István képviselő  a törvényjavaslat 40. § (1)
bekezdésében az Ftv. (3) §-ának a módosítását javasolja. Kérdezem a kormány álláspontját.

VÍG GYULA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: Megkérdezem, hogy van-e hozzászólás. (Nincs jelentkező.) Kérem, hogy
szavazzunk! Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 14. Ellene? (Szavazás.) 3
Tartózkodik? (Nincs jelentkező.)  Megállapítom, hogy 14 igen, 3 nem és 0 tartózkodás mellett
támogattuk.

A 70. javaslat, Kukorelly Endre és Karácsony Gergely képviselők a törvényjavaslat
43. § (2) bekezdésében az Mtv. 21. § (2) bekezdésének a módosítását javasolja. Kérdezem a
kormány álláspontját.

VÍG GYULA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: Megkérdezem, hogy van-e hozzászólás.

KARÁCSONY GERGELY (LMP): Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Bizottság! Egy
nagyon fontos, bár részletkérdésnek tűnő javaslattal álltunk elő. Az előadó-művészeti törvény
módosítása napirenden van, a kormány törvénykezési tervében is szerepelt, egyelőre úgy
tűnik, hogy ennek a törvénynek az átgondolt módosítására, javítására idén már nem kerül sor.
Ehhez képest számunkra meglepő módon a salátatörvényben jelentkezett ez a módosítás, ami
tulajdonképpen egy ilyen elég megfontolatlan módon a VI-os kategóriába sorolt szervezeteket
tulajdonképpen támogatás nélkül hagyja. Egy ilyen lakonikus megfogalmazásban van ugyan,
hogy „támogatásban részesülhetnek”, de valójában a költségvetési sorok módosítása azt
sugallja, vagy azt lehet ezekből vélelmezni, hogy egyáltalán nincs arra garancia, hogy ez a
kategória egyáltalán bármilyen támogatást kapjon. Valószínűleg nem a legszerencsésebb
megoldás az, hogy a törvény előír egy fix százalékot, ugyanakkor ezzel mégis azt fejezi ki,
hogy a független színházi társulatok, amelyek nemcsak színházi, hanem bábszínházi és
tulajdonképpen a teljes magyar kortánc együtteseket jelentik, ezek a színházi szakma részei
vagy nem részei. Azáltal, hogy van egy kiindulási pont, egy százalék, egy támogatási
százalék, ezzel azt fejezik ki, hogy igenis részesei a magyar színházi művészetnek azok a
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társulatok, amelyek nem sorolhatók be az egyéb kategóriákba, de amelyek a magyar nemzeti
kultúra részei, és amelyek egyébként - különböző  számokat lehet olvasni, de – közel
egymillió nézőt jelentenek évente. Amikor ezzel az egy tollvonással ezeknek a
szervezeteknek a támogatási garanciáit kivesszük a törvényből, ezáltal nemcsak nagyon
magas művészeti színvonalat képviselő művészeti társulatokat, nemzetközi díjakat sorra
nyerő társulatokat hagyunk támogatás nélkül, hanem ezt az egymillió nézőt is, aki nyitott
ezeknek a nagyon különböző, de alapvetően a művészet megújulását biztosító szervezeteknek
a támogatására, erről is lemondunk.

Tehát arra kérem önöket, hogy legalább támogassák azt, hogy a plenáris ülés kerüljön
ez a módosító javaslat, ami tulajdonképpen szerényebb, mint amit a jelenlegi törvény
tartalmaz, hiszen a jelenlegi törvény úgy szól, hogy legalább tíz százalék jut a pályázati
pénzekből ezeknek a  szervezeteknek, ami a teljes színházi büdzsének szerintem, nem tudom
a pontos számot, de körülbelül 4 százaléka lehet, miközben az előadások számában ez ennél
sokkal nagyobb súlyt képvisel. Legalább 15 százalékot, és akkor még nem beszéltünk arról,
hogy itt nemzetközileg jegyzett, nagyon komoly társulatokról van szó. Ehhez képest egy
kicsit visszavesz ez a javaslat a jelenlegi törvényből, bár kétségtelen, hogy garantál valami
biztos forrást ennek a kategóriának. Mi nyitottak vagyunk arra az LMP-ben, hogy az előadó-
művészi törvényt alaposan átgondoljuk, nem gondoljuk azt, hogy egy százalék kőbevésése a
legjobb megoldás arra, hogy ezeket a pályázati pénzeket valahogy arányosan tudjuk elosztani,
de azt gondolom, hogy ebben a helyzetben ez egy nagyon fontos mentőöv lenne az egész
kategóriának, ami nélkül a magyar színházi szakma, a magyar nemzeti kultúra sokkal
szegényebb lenne, ezért kérem önöket, hogy támogassák ezt a javaslatot. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Államtitkár úr jelezte, hogy kíván szólni, de átengedi a szót. Képviselő úr,
parancsoljon!

DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Támogatva a képviselő úr, illetve a képviselő urak
által beadott módosítót, arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy ez egységben van a
költségvetési törvényben szereplő tétellel, miszerint 2,3 milliárd forintról durván egymilliárd
forintra csökkenti az előadó-művészi törvény költségvetését. Tisztelettel felhívom arra a
figyelmüket, hogy önök voltak azok, tisztelt kormánypárti képviselők, akik az előadó-
művészeti törvényt immáron a kormányok megalakulása után ebben a ciklusban nyáron
módosították úgy, hogy az nagyobb költségvetési forrást igényel, és az ottani bizottsági,
illetve  parlamenti vitában elhangzott - természetesen visszakereshető -, hogy ennek a
költségvetési fedezetét majd év végén a költségvetésben kell tudni biztosítani. Ehhez képest
elfogadtak egy olyan törvénymódosítást, ami az egészhez több pénzt igényelne, majd a
költségvetésben, nemhogy több pénzt, sőt annyit se, hanem még a felét sem bírják biztosítani,
2,3 milliárd forint helyett egymilliárdot, és ezt részben azzal kívánják indokolni, hogy az
előadó-művészeti törvény egy nagyon fontos részét tulajdonképpen lehetetlenné teszik. Ezt a
véleményemet az előadó-művészeti törvény létrehozása részvevőjeként, illetve a Magyar
Színházi Társaság elnökségének állásfoglalására alapozom, amelyet itt saját
hozzászólásomban kívánok részben ismertetni, hogy tudjanak erről.

A Magyar Színházi Társaság elnöksége a következő állásfoglalást hozta. „A Magyar
Színházi Társaság elnöksége értetlenül veszi tudomásul, hogy az előadó-művészeti törvény
két bekezdését, annak ellenére, hogy augusztus óta rendszeresen keressük erre az alkalmat,
szakmai egyeztetés és hatásvizsgálat nélkül készül a törvényhozás módosítani. Az, hogy a
hatodik kategóriát érintő bekezdésben a javaslat feltételes módot használ, a szakmai kontroll
hiányában rosszul értelmezve, teljesen ellehetetleníti a kortárs színház külföldön is elismert
művészeteit. E társulatoknak és alkotóknak továbbra is folyamatos támogatásban kell
részesülniük. Ezek az intézkedések egy több évtizedes szerves fejlődést, a magyar játékszíni
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kultúra sosem látott virágzását sorvasztják el, visszafordíthatatlan veszteséget okozva a
nemzet kulturális életében.”

Tisztelettel kérem, hogy azt a módosítót, amelyet az LMP két képviselője, Kukorelly
és Karácsony képviselő urak jegyeznek, szavazzák meg, ezzel legalább részben lehetőséget
biztosítva az előadó-művészeti törvény szétzúzása elleni fellépésnek. Ebben kérem, hogy
legyenek társak. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Államtitkár Úr!

VÍG GYULA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A költségvetési törvényjavaslatban
valóban szerepel egy 1 milliárd 104 millió forintos összeg, amely a jogszabályi előírásoknak
megfelelően a VI-os kategória, a II-es kategória és a kiemelt művészeti célok támogatására
szolgál majd. Ezt a jelen költségvetési helyzetre való tekintettel alakította így a kormány,
amikor benyújtotta a költségvetési törvényt. Tehát azt hiszem, hogy az nem olvasható ki
ezekből a sorokból, hogy nem kívánja támogatni a kormányzat a VI-os kategóriát. A vita
legfeljebb a mértékről folyhat. Egyébként a pályázati lehetőség eddig is benne volt az előadó-
művészi törvényben, ez sem változott, tehát a forma sem változik. A megszövegezés valóban
változik, és a támogatás lehetséges mértéke is változik.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Novák képviselő úr, parancsoljon. Mandur képviselő úr
visszaérkezett, ezt jelezném a jegyzőkönyv számára.

NOVÁK ELŐD (Jobbik): Csak arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy így
közeledve a két napirend végére, amikor is a módosító javaslatokról szavazunk, egy eddig
egyetlen egy ellenzéki javaslat sem ment át ebben a bizottságban sem. Pedig azt gondolom,
hogy ellenzéki képviselőtársaim és mi magunk jobbikosok is elég sok olyan javaslatot
nyújtottunk be, sokszor alternatívát, ami látható is volt Pálffy István képviselőtársamnál,
amikor 250 millió forintot csoportosítottunk át egy templomi rekonstrukcióra, azt nem, mikor
100 millió forintot, azt már támogatta. Tehát nagyon köszönöm neki a korrekt hozzáállást és
egyáltalán az odafigyelést, amit sajnos ritkán tapasztalunk.

Most arra hívom fel a figyelmet, hogy gyakorlatilag talán ez az utolsó, ahol én reális
lehetőséget érzek arra, hogy szakítsanak azzal, a szerintem nagyon rossz statisztikával is, tehát
önmagában ilyen nagy számnál, amikor ezres nagyságrendben van módosító javaslat vagy
ajánlási pont, és abból egyetlen egyet sem tud ez a bizottság támogatni, az, azt gondolom,
nem vet jó fényt. Pedig elég széles spektruma van az ellenzéknek, ha nem is méretében, de
legalábbis politikai hozzáállásában. Tehát három, ilyen eléggé eltérő ideológiát valló párt
közül egyiknek a módosító javaslatai közül egyet sem tudnak támogatni, az hasonló
hozzáállásra vall, mint általában az elnök úr levezetési szokásai. „Majd ha önök kormányon
lesznek, azt tesznek meg, amit akarnak”.

ELNÖK: Nem ezt mondtam, nem ezt mondtam!

NOVÁK ELŐD (Jobbik): Tehát a levezetéssel kapcsolatban – mert nyilvánvalóan ön
még csak ilyen jogot gyakorol itt – nem tartom jónak ezt a szemléletet átültetni. Tehát én már
előre megígértem Karácsony Gergelynek, hogy támogatni fogjuk, illetve Osztolykán
Ágnesnek egy javaslata ment át eddig, amelyik, ha jól figyeltem, legalább az egyharmados
támogatást megkapta, Pőrzse Sándor és jómagam szavazatának is köszönhetően, ami megint
csak egy kicsi szimbolikus dolog volt a múzeumi dolgozók könyvvásárlási támogatásának a
megvonása, tehát apró dolog, egy hasonló javaslatról van most szó. Ami szerintem, az már
látható, hogy az egyharmadot meg fogja kapni, és a plenáris ülésre bemegy, tehát hogyha
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most esetleg nem is támogatják, lesz még lehetőségük ezt átgondolni. Én nagyobb
konstruktivitást várok el. Tehát azért higgyék el, nekem sem könnyű Osztolykán Ágnesnek
bármilyen javaslatát megszavazni, de ha már megteszem, akkor e mögött azért lehet valami.
Ennek a megfontolását ajánlom önöknek is. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szeretném pontosítani. Én a korábbi vita során sem azt
mondtam, hogy azt csinálnak, amit akarnak, hanem azt mondtam, hogy majd úgy vezeti az
ülést, ahogyan akarja. Ezt mondtam, képviselő úr, majd visszanézheti a jegyzőkönyvből.
(Novák Előd: Ez sem helyes.) Az, hogy nem helyes, ez nyilván nem azt jelenti, hogy a
Házszabállyal ellentétesen.

Kérdezem, ki kíván még a kérdéshez hozzászólni. Egy másodperc értelmezési
szüntetet kérek.

Ha jól értelmezem, ez azt jelenti, hogy a teljes pályázati keret összege nem változna,
hanem azon belül kötelezően 8 százaléknyit a VI-os kategóriára kéne fordítani. Jól
értelmezem?

KARÁCSONY GERGELY (LMP): Igen, és azt tegyük hozzá, hogy ez egy visszalépés
a jelenlegi helyzethez képest, mert ott az van, hogy „legalább tíz százalék”, tehát pro forma
lehetne 9 is. Nyilván ez még soha nem fordult elő. Tehát tulajdonképpen két ponton is
visszalép az én módosító javaslatom a jelenlegihez képest. Egyrészt csökkenti az összeget,
másrészt kiveszi azt a pontot, hogy legalább. Tehát 8 százalékot, egy olyan pénzelosztást
javasol, amiben ez a kategória, ami messze, nézőszámban, előadásszámban, ha úgy tetszik,
színvonalban, bár nagyon nem szeretnék politikai alapon megítélni különböző művészeti
tevékenységeket, de ad egy biztosítékot arra, hogy egy teljes művészeti szcéna érzékelje azt,
hogy itt valamifajta támogatásban részesülhet.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Én átadom az elnöklést Pálffy képviselő

úrnak és szót kérek.

(Az elnöklést Pálffy István, a bizottság alelnöke veszi át.)

PÁLFFY ISTVÁN (KDNP), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Parancsoljon, elnök úr.

L. SIMON LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen, alelnök úr. Nagyon nem tartanám
szerencsésnek azt, hogyha itt valóban valami politikai színt vinnénk bele. Nekem nagyon sok
színész, rendező barátom van, nagyobb részükről fogalmam sincs, hogy milyen politikai
beállítottságúak. Csak azért mondom ezt, nehogy abba a helyzetbe kerüljünk, hogy úgy
csinálunk, minthogyha az alternatív világ mondjuk, egy valamilyen politikai színt adna a
színházi világban, mert ez egyébként tényszerűen sincs így. Vannak kőszínházak, alternatívok
és a többi, köztük van ilyen pártállású, olyan, és van, akit egyáltalán nem érdekel a politika,
úgyhogy szerintem erről egyáltalán ne beszéljünk, ennek nincs értelme.

Ugyanakkor én azt mondom, hogy a magyar színházi világ úgy teljes, hogy a
szobaszínházaktól az Operaházig minden belefér, és ebben nagyon sok érték születik meg. Ha
jól értettem az államtitkár úr előbbi véleményét, amit mondott, ő nem olvassa ki a
költségvetési törvényből és a salátatörvényből sem azt, hogy ne lenne támogatás a VI.
kategóriára. Képviselő úr pedig úgy értelmezi, hogy ha a módosító indítványt nem
támogatjuk, akkor nem lesz garantált ez a támogatási keret.

Én azt gondolom, hogy a bizottság támogathatja ezt az ellenzéki javaslatot, nem azért,
amit Novák képviselő úr mondott, az egy teljesen irreleváns szempont, hogy ellenzéki vagy
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kormánypárti. Az a releváns szempont, hogy értelmes-e, jó-e a javaslat, és én azt gondolom,
hogy ez egy értelmes és jó javaslat, és aztán majd meglátjuk, hogy a kormány és utána a
parlamenti többség erre milyen módon fog reagálni. Most mindenesetre azért, hogy ne haljon
el a dolog, adjuk meg a lehetőséget, én ezt javaslom, és utána még további egyeztetéseket
érdemes lesz megszabni. Főleg azért merem ezt ilyen nyugodtan mondani, mert nincsen
költségvetési többletigénye a dolognak, tehát a költségvetés számait nem befolyásolja. Ettől
még lehet, hogy a további egyeztetések során a kormány nem fogja támogatni és a parlamenti
többség sem, de én azt gondolom, hogy a módosítót támogassuk.

Az ülésvezetést visszaveszem.

(Az elnöklést L. Simon László, a bizottság elnöke veszi át.)

L. SIMON LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Köszönöm
szépen. Államtitkár úr kíván hozzászólni. Parancsoljon!

VÍG GYULA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen, elképzelhető, hogy ez a törvény
más elemeit is érintheti, erre szeretném fölhívni a figyelmet. Elfogadva az elnök úr által
mondottakat azt szeretném jelezni, hogy valószínűleg végig kéne nézni a teljes támogatási
rendszerét a törvénynek, nehogy abba fussunk, hogy emiatt felborul.

ELNÖK: Azt tudom mondani, hogy hajrá! Végtére is, ha nem haragszik, helyettes
államtitkár úr, november 24. van, a jogalkotási tervben benne van az előadó-művészeti
törvény. Várjuk, már elég régóta várjuk, hogyha megkaptuk volna, akkor mondjuk, lehet,
hogy nem itt tartanánk. Ha nem haragszik, ennyi fricskát én is mondhatok, nyomhatok a saját
kormányom orrára.

Van-e más hozzászólás? Igen, parancsoljon!

KARÁCSONY GERGELY (LMP): Köszönöm, csak egy fél mondat, hogy azért nem
tud felborulni, hiszen az eredeti törvény ezt a pontot leszámítva érvényben marad, tehát
apróbb beavatkozásról beszélgetünk. Maga a törvény 99 százaléka egyébként sem érinti a
salátatörvényt, tehát nem gondolom, hogy fejre fogunk állni ettől.

ELNÖK: Köszönöm. Van-e még további hozzászólás? (Nincs jelentkező.)
Szavazzunk! Aki támogatja a 70. ajánlási pontot, azt kérem, hogy kézfeltartással jelezze.
(Szavazás.) Köszönöm. Ellene? (Nincs jelentkező.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm.

Tehát 16 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett a bizottság az ajánlási pontot
támogatta.

Majd Novák képviselő urat arra kérem, hogy ne felejtse el a plenáris ülésen
elmondani, hogy egy ellenzéki javaslatot támogattunk. Mert mindig föláll, és elmondja, hogy
nem támogattunk. Most támogattuk. (Novák Előd: Igaza van.) Úgyhogy kérem, hogy ezt
szíveskedjék majd hangsúlyozni.

71. ajánlási pont: dr. Harangozó Tamás képviselő a törvényjavaslat 47. §-ának és az
azt megelőző alcímnek az elhagyását javasolja. Kérdezem a kormány álláspontját.

VÍG GYULA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Van-e hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Kérem, hogy
szavazzunk. Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ellene?
(Szavazás.) Köszönöm. Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm.
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Megállapítom, hogy négy igen szavazattal, 12 nem ellenében, egy tartózkodás mellett
nem támogattuk.

74. ajánlási pont: L. Simon László képviselő a törvényjavaslatot a következő új 50. §-
sal és az azt megelőző új címmel javasolja kiegészíteni. Nem olvassuk föl, de láthatják.
Kérdezem a kormány álláspontját.

VÍG GYULA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Láthatja egyébként Novák képviselő úr, hogy vannak
olyan kormánypárti javaslatok, amikor nem támogatja a kormány a javaslatot. Van-e
hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Kérem, hogy szavazzunk. Aki támogatja,
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ellene? (Nincs jelentkező.) Köszönöm.
Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy 13 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, négy tartózkodás
mellett a 74. ajánlási pontot a bizottság támogatta. Köszönöm szépen.

Megköszönöm a kormány képviselőinek jelenlétét, és a napirendi pontot lezárom,
hogyha nincs további hozzászólás.

A Szülőföld Alap 2009. évi tevékenységéről és működéséről szóló beszámoló (J/255.
szám) (Általános vita)

Megnyitom a Szülőföld Alap 2009. évi tevékenységéről és működéséről szóló
beszámoló általános vitáját. J/255. számon nyújtották be az Országgyűlés elé. Tisztelettel
köszöntöm körünkben Nagy Imre igazgatót, a Szülőföld Alap Irodától és Kovács Imolát a
Szülőföld Alap Irodától. Köszönöm.

Kérem, hogy foglaljanak helyet. Átadom az elnöklést Pálffy alelnök úrnak.

(Az elnöklést Pálffy István, a bizottság alelnöke veszi át.)

PÁLFFY ISTVÁN (KDNP), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Köszönöm
szépen. Üdvözlöm én is önöket, és elsőként meghallgatjuk a jelentéshez az előterjesztést.

Nagy Imre igazgató (Szülőföld Alap Iroda) kiegészítése

NAGY IMRE igazgató (Szülőföld Alap Iroda): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Bizottság! Egyedül tudtam csak eljönni, Kovács Imola egyéb elfoglaltsága miatt távol
maradt most a bizottság ülésétől. Röviden összefoglalnám azt, ami az írásos anyagban is
szerepel. Ennek a beszámolónak az elkészítését a Szülőföld Alapról szóló kormányrendelet
írja elő, minden év május 31-ig a kormány benyújtja az Országgyűlésnek az előző év
tevékenységéről és működéséről szóló jelentést.

A Szülőföld Alap, mint bizonyára tudják, hiszen már negyedik alkalommal
szerepelünk itt a bizottság ülésén, a legfontosabb pályázati eszköz a határon túli magyarok
támogatása terén. A tavalyi évben több mint 2 milliárd, egészen pontosan 2,12 milliárd forint
összegben nyújtott támogatást a határon túli magyarság számára. Ezt a bizottságot leginkább
amiatt érinti ez, mert van egy olyan kollégium, egy döntéshozó testület, amely Kulturális,
Egyházi és Médiakollégium névre hallgat. Ez a források 40 százaléka felett gazdálkodhat,
egészen pontosan ez 852 millió forint volt a tavalyi évben.

A Szülőföld Alap összességében 3890 pályázatot fogadott el az elmúlt évben, ebből
1797 szervezet, illetve program részesült támogatásban. Forrásait összegében három helyről
szedte össze. A mindenkori költségvetési törvény egymilliárd forint összeget biztosít,
ezenkívül a Miniszterelnöki Hivatal és a Munkaerő-piaci Alap volt az, aki a további,
fennmaradó összeget támogatásként átadta a Szülőföld Alap részére.
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A Szülőföld Alap lebonyolítási rendszere nem változott a tavalyi évben, 2007 óta
lényegében ugyanolyan. Létezik egy elvi politikai, irányító testület, ez a regionális egyeztető

fórum, ahol a miniszterelnök úr vezetésével és magyarországi minisztériumok vezetőivel,
illetve a határon túli vezetőkkel együttműködésben az elvi irányokat meghatározza. Ezt
követően kerül sor a kollégiumok munkájára, amelyek három területi és szakmai leosztásban
döntenek a meghirdetendő pályázatokról, illetve a nyertes pályázatokról. Végül pedig a
Szülőföld Alap Iroda, amelynek képviseletében én is jelen vagyok, végrehajtja ezeket a
döntéseket, a támogatásokat kiutalja, illetve elszámoltatja.

Ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen.

Határozathozatal

ELNÖK: Köszönöm szépen én is a szóbeli kiegészítést. Kérdezem, hogy van-e kérdés,
észrevétel. (Nincs jelentkező.) Ha nincsen, akkor szavazásra bocsátom a jelentés elfogadását.
Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Tartózkodott?
(Szavazás.)

Megállapítom, hogy 14 igen szavazattal, egy nem ellenében, egy tartózkodás mellett a
bizottság a jelentést elfogadta. Köszönöm szépen.

Most vegyük elő a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló
törvényjavaslatot. Bocsánat, ügyrendi kérdésben megadom a szót Gulyás Dénesnek.

GULYÁS DÉNES (Fidesz): Szeretném kérni elnök urat, hogy rendeljen el szünetet.

ELNÖK: Kell indokolni ezt ebben az esetben? (Közbeszólás: Nem.) Akkor
elrendelem. Öt perc szünetet elrendelek. Köszönöm szépen.

(Rövid szünet)

ELNÖK: Folytatjuk az ülést.

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita: A
médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvényjavaslat (T/1747.
szám) (Dr. Cser-Palkovics András, Rogán Antal és Menczer Erzsébet (Fidesz)
képviselők önálló indítványa

Napirenden a 4. pont szerint a T/1747-es számú törvényjavaslat van. Kérdezem a jelen
lévő egyik előterjesztőt, Menczer Erzsébet képviselőtársamat, hogy kíván-e szóbeli
kiegészítést tenni a javaslathoz.

Menczer Erzsébet előterjesztése

MENCZER ERZSÉBET (Fidesz): Igen. Köszönöm szépen a szót elnök úr. A
médiatörvény benyújtása egy e területen már régóta közismert módon elkerülhetetlen
adóssága a magyar parlamentnek, ami eddig kizárólag a politikai konszenzus hiánya miatt
nem valósulhatott meg. Mindenféleképpen kívánom hangsúlyozni, hogy a javaslat a
médiaalkotmánnyal együtt teszi ki a médiaszabályozás egészét.

Négy fő fejezetre oszlik a médiatörvény-javaslat: tartalomszabályozásra,
piacszabályozásra, közszolgálati médiaszolgáltatásra és hatóságra. Néhány elemét szeretném
csak kihangsúlyozni a meglehetősen terjedelmes törvénytervezetnek. A tartalomszabályozás
tekintetében 80 százalékban legalább európai uniós irányelveket vettünk alapul, és építettünk
be a törvénytervezetbe. A gyermekvédelmi szabályok megőrzése és ésszerű kiterjesztése
szerepel a lekérhető médiaszolgáltatásokra és a tartalomszabályozásban, a magyar és az
európai kultúra védelme az európai uniós műsorkvótákra irányuló szabályok átvételével és
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kiegészítésével. Ésszerűsítettük a reklámszabályokat, a szabadpiac elősegítését a legfontosabb
közérdekű korlátozások megtartása mellett, és megfogalmaztuk a jelentős befolyásoló erejű
médiaszolgáltatók többletterheit.

A piacszabályozás tekintetében úgy érzem, hogy a törvénytervezet a nyilvántartásba-
vételi eljárás során egyszerűsödött és garanciákkal van körülbástyázva. Egyértelműen
megfogalmazásra került, hogy a pályázati eljárást alkotmányossá tesszük az analóg rádiók
esetében. A közösségi médiaszolgáltatásnak egy új minősítésmeghatározása került ebbe a
piacszabályozásba. A jelentős, befolyásoló erejű médiaszolgáltatók meghatározása a 15
százalékos közönségarány felett, a piaci koncentráció kontrollja a 35 százalékos
közönségarány feletti kötelezettségeket tartalmazza. Megjegyzem, ma senkinek nincs ma a
médiapiacon 35 százalék feletti közönségaránya.

A közszolgálati médiaszolgáltatás tekintetében mindenféleképpen az volt a célunk
ennek a törvénynek a megalkotásával, hogy új, olcsóbb, áttekinthetőbb legyen, és
hatékonyabban működjön ez a rendszer, ami eddig bebizonyította ennek az ellenkezőjét. Egy
nagyon erősödő civil kontrollt fogalmazunk meg a médiaszolgáltatás tekintetében a
közszolgálati testület felállításával és a kódex elkészülésével. Jól látható a közszolgálati
médiaszolgáltatás megfogalmazása tekintetében a feladatmegosztás és a párhuzamosságok
megszüntetése, valamint új eleme mindenféleképpen a nemzeti hírügynökséghez, a Magyar
Távirati Irodának kizárólagos feladata lesz ezentúl a közszolgálati médiák tekintetében a
hírkészítés, hírszolgáltatás.

A hatósági eljárásoknál mindenféleképpen fontos szempont volt a hatóság egységes
szabályozása, új, pontosan körülírt garanciákkal biztosított az eljárás. Minden döntés bíróság
által felülvizsgálható, új eleme, hogy a hatóság elnöke rendeletet alkothat, a Médiatanács
pedig iránymutatást. Új társzabályozási eljárást hozunk létre az önszabályozó testületek
megalkotásával, ami európai szinten is újdonság.

Mindenféleképpen azt gondolom, hogy figyelve a sajtó reagálását is, valamint a most
is és tegnap óta zajló médiakonferencián elhangzottakat, nyugodtan mondhatom
képviselőtársaim nevében is, akikkel együtt terjesztjük be ezt a törvénytervezetet, hogy
pozitív üzeneteket tartalmaz a média szereplői számára a javaslatunk, a tartalomszabályozás
tekintetében is, ésszerűsödtek és betarthatóvá válnak a szabályok, a piacszabályozás
mindenféleképpen a digitális átállásra való felkészülés jegyében született meg. Egyszerűbb és
könnyebb lesz az új vállalkozások létrehozása.

Azt már az előbb említettem, hogy a 35 százalékos közönségarány fölé nem mehet
senki, vagy efelett már nagyon komoly közérdekű kötelezettségvállalást kell tennie. A
közszolgálati médiát – azt gondolom, hogy – egészen új alapokra kell helyezni, amely
átláthatóbb, olcsóbb és racionálisabban fog működni. Az önszabályozás lehetőségére az előbb
kitértem, ez mindenféleképpen új elem a magyar jogrendben, és a hatósági eljárások
kiszámítható működése is lehetővé lesz téve, ami az ORTT működésénél nem volt
szabályozva. Ennyit gondoltam bevezetésként kiegészítőnek.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. Visszaadom az elnöklést L. Simon
László elnök úrnak.

(Az elnöklést L. Simon László veszi vissza.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Köszönöm szépen én is a képviselő asszony
összefoglalóját. Megkérdezem, hogy a kormány részéről helyettes államtitkár asszony kíván-e
valamit hozzáfűzni az elmondottakhoz, vagy ismertetné a kormány álláspontját.
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VASVÁRINÉ DR. MENYHÁRT ÉVA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium): A kormány alkalmasnak találja általános vitára a javaslatot.

Vita

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem képviselőtársaimat, ki kíván hozzászólni
az elhangzottakhoz. Mandur képviselő úr, parancsoljon.

MANDUR LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Én először kérdéseket
szeretnék feltenni az előterjesztőkhöz, mielőtt álláspontot ismertetnék, véleményt mondanék.
Az egyik az, hogy készült-e bármiféle hatásvizsgálat vagy tanulmány, hogy a beterjesztett
törvényjavaslat mit fog eredményezni a médiapiacon, milyen hatásokat fog egyébként
generálni pro és kontra, beleértve most a kábelszolgáltatók piacát és a műsorszolgáltatók
piacát is, hiszen az törvénytervezetben is érinti ezt a piacon. A másik kérdés, hogy hogyan
látják ezt a kvázi különadó kérdését, ami nem az adótörvényen keresztül érkezik igazából,
hanem a jelentős befolyással bíró médiaszolgáltatóknál, egy ilyen három százalékos különadó
jelenik meg lényegében a törvényjavaslatban burkoltan, aminek sokkal inkább az
adótörvényekben volna helye, mint itt. Ez mindenképpen a piacot fogja befolyásolni, illetve
az elvonás, amit céloz, ez a magyar filmgyártásra vonatkozó kérdéskör, annak a felhasználása
milyen módon vagy formában történne meg, ha már ez lenne a cél. És természetesen akkor a
filmpiacot hogyan befolyásolja ez a bizonyos három százalékos történet, mint elvonás, mert
most ugye a költségvetésben parázs vitát is váltott ki a filmpiac finanszírozásának kérdése.
Tehát például a Mozgókép Alapítványnak szánnak-e szerepet ebben az elképzelésben?
Gondolom, valami tapad hozzá, hogyha ezt szolgálja, akkor ezt hogy fogja szolgálni, milyen
módon. Vagy egy minisztérium kapja meg felhasználásra, ami nem szerepel most a
költségvetésben egyébként. Tehát ez hogy függ össze a most tárgyalt költségvetéssel, illetve
az ebből befolyó összegek kérdésével?

Hogyan látják azt  a kérdést, hogy lényegében karácsonyig most egy hónapunk van, a
Magyar Távirati Iroda hogyan tudna megfelelni, hogyan tud felkészülni arra a szerepre, ami
ebből a törvényből fakad, hiszen január 1-jétől lépne életbe, vagyis hogy neki kéne ellátni az
összes hírszolgáltatást, hírműsorral való ellátását a Magyar TV-nek, Rádiónak és Duna
Televíziónak?

Az utolsó kérdésem pedig, hogy hogyan látja azt a kérdést, hogy a törvényjavaslat 82.
fejezete azt írja a közszolgálati médiaszolgáltatásról, hogy államtól, gazdaság szereptől
függetlenül működik, közszolgálati s a többi, s a többi, illetve az Alkotmány 61. §-a, ami
szintén ezzel összefüggésben tartalmaz némi garanciákat, hogy lényegében ez a
törvényjavaslat megismétli azokat az eddig már elfogadott törvényjavaslatokat, hogy
magában integrálja, aminek az egyértelmű rendszeres különösebb – hogy mondjam?  - éles
szem nélkül megállapítható, hogy minimum kilenc évre teljesen egyértelmű, nem is aktuális
kormányzati irányítást és függőséget eredményezett, hanem egyszerűen a pártatlanságát is
megszüntette azzal, hogy lényegében a Fidesz pártfüggővé tételét jelentette vagy jelenti ma a
közmédiumok irányításában, sőt az egész médiapiacon, hiszen magát a hatóságokat is
lényegében ezekkel a törvénymódosításokkal, meg ezzel az új törvénnyel magáévá tette a
Fidesz. Tehát a leírt szövegek és egyébként az e mögött lévő törvényjavaslatok és
mechanizmusok milyen koherenciában vannak egymással? Ezt hogyan látja? Mert egyébként
nem stimmelnek a dolgok. Köszönöm szépen, ezek a kérdéseim.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Alelnök úr, parancsoljon.

KARÁCSONY GERGELY (LMP): Egyszerre szeretném a kormány jelen lévő
képviselőit és az előterjesztő képviselőtársamat is kérdezni arról, hogy milyen szakmai
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egyeztetések előzték meg ennek a törvényjavaslatnak a megfogalmazását, illetve, hogy miért
nem a kormány terjesztette be ezt a törvényjavaslatot, a jogalkotási törvénynek megfelelően,
társadalmi vitára bocsátva. Függetlenül attól, hogy ezt a javaslatot mennyire gondoljuk
átgondoltnak, vagy mennyire támogathatónak, azt gondolom, hogy önmagában az eljárás
semmiképpen nem szerencsés, egy ilyen, a magyar média és ezzel az egész magyar
demokrácia életét hosszú távon, nagyon jelentősen meghatározó törvény kapcsán érdemes lett
volna egy széles társadalmi párbeszédet lefolytatni.

Csak szeretnék arra utalni, hogy a médiaalkotmánynak nevezett törvény megvitatása
kapcsán végül is volt mód arra, hogy legyen valamifajta társadalmi párbeszéd, ennek
megfelelően a törvényjavaslat valóban elég rendesen átalakult, meg a mi bizottságunk is sokat
tett azért, hogy ez a társadalmi vita kialakuljon. Ez a törvény azonban láthatóan egy ilyen
gyorsított eljáráson keresztül kerülne a Ház elé. Azt gondolom, hogy önmagában az is
nehezen várható el az ellenzéki képviselőktől, de talán a kormánypártiaktól is, akik nem
ismerték ennek a részleteit, hogy jövő keddre részletes módosító indítványokkal
előállhassanak. Márpedig mi arra tettünk esküt képviselőként, hogy elvégezzük a dolgunkat.
Azt gondolom, hogy dolgunk lehet az is, hogy a részletes vita során módosító javaslatokkal
előálljunk. Ez a kérdésem, hogy miért nem a kormány által előterjesztett javaslatról van szó.

Ennek kapcsán szeretném már most jelezni, hogy azt szeretném, hogyha a
bizottságunk egy olyan állásfoglalást hozna, amiben kéri a Ház vezetését - és a
Házbizottságon az LMP-frakció is ugyanezt fogja képviselni -, hogy a törvényjavaslat vitája
ne a jelenlegi menetrend szerint zajlódjon úgy, hogy a jövő héten általános vita, a következő
héten pedig már részletes vita, hanem a kettő közötti időszakot toljuk ki vagy nagyobb idő
legyen a módosító indítványok benyújtására, akár a Házszabálytól való eltéréssel, akár úgy,
hogy az általános vitát nem kezdi meg a parlament a jövő héten, hanem csak az azt követő

héten. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Novák képviselő úr, parancsoljon!

NOVÁK ELŐD (Jobbik): A kérdések sorához egy olyannal csatlakoznék, hogy az
előterjesztő és a kormány között milyen egyeztetések voltak, tehát, hogy társadalmi vita, meg
egyéb egyeztetések milyenek voltak, ez szerintem egy kicsit provokatív kérdés, de hát tudjuk,
hogy nem volt, hiszen abban azért – azt gondolom – mi is részt vettünk volna, ha tudunk
ilyenről. Tehát engem az érdekelne elsősorban, hogy a kormány álláspontját mennyire tükrözi
ez, illetve voltak-e véleménykülönbségek.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. További kérdés? (Nincs jelentkező.) Akkor
megadom az előterjesztőnek a szót. Parancsoljon, képviselő asszony!

MENCZER ERZSÉBET (Fidesz): Köszönöm szépen. Igyekszem minden kérdésre
válaszolni. Természetesen nem a kormánnyal álltunk neki törvénytervezetet készíteni, hiszen
akkor ők maguk nyújtották volna be. Azt nem lehet mondani, hogy nem beszéltünk volna
senkivel sem, hanem leültünk hárman és unalmunkban törvényt alkottunk.

Többek kérdésére válaszolva, tehát Karácsony Gergelynek, Novák Elődnek és Mandur
képviselő úrnak is nyugodt szívvel mondhatom, hogy nagyon sok mindenkivel, sok szakmai
szervezettel beszéltünk és a Nemzeti Média- és Hírhatóság részére is elküldtünk részelemeket,
hogy lássák a terveinket. A teljesség igénye nélkül szeretnék néhány szakmai szervezetet
felsorolni, akiket tájékoztattunk és bevontunk az előkészítés munkáiba: Reklám
Világszövetség, Helyi Televíziók Országos Szövetsége, Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési
Szövetség, Magyar Kábelkommunikációs Szövetség, Magyar Könnyűzene-szerkesztők és
Szövegírók Egyesülete, Magyar Elektronikus Újságírók Szövetsége, Magyar
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Tartalomszolgáltatók Egyesülete, Magyar Lapterjesztők Egyesülete, Önszabályozó
Reklámtestület, Katasztrófavédelem, Nagycsaládosok Országos Egyesülete, Magyar
Mozgókép Közalapítvány, az RTL és a TV2 egy-egy munkatársával is konzultáltunk. Tehát a
válaszom arra irányul, hogy széles körrel konzultáltunk, és mutattuk meg azokat az
elképzeléseinket, amiket aztán végül is törvényformába vagy tervezetformába öntöttünk.

Karácsonyig egy hónap van, az MTI hogyan tud felkészülni? Mindenféleképpen azt
gondolom, hogy a törvény egészen új alapokra helyezi a közszolgálati médiák működését és
együttműködését ezentúl. Nem egymás mellett vagy egymás riválisaként kívánatos ezentúl
együtt dolgozniuk, működniük, hanem egymással szorosan együttműködve, a négy új
kinevezett elnöknek együttgondolkodva, egészen más alapokra helyezve kell majd a
közszolgálati médiákat működtetni, és egyébként azt gondolom, hogy az MTI-nek nem fog
újdonságot okozni a hírek készítése. Hiszen maga is hírügynökségi feladatot végez. Mégis mi
azt gondoltuk, hogy a nemzeti hírügynökségnek a feladata a négy közszolgálati csatorna
egységes hírműsorkészítése. Azt gondolom, hogy nem fog bonyodalmat okozni, hiszen eddig
is rengeteg olyan feladatot elláttak, ami gyakorlatilag ma már nem okoz problémát
tudósítóknak. Hiszen, ahogy a Magyar Távirati Iroda, mondjuk new yorki tudósítója tudósít a
Népszabadságnak is és más lapnak is, ugyanezt meg fogja tenni a közszolgálati médiák
esetében is, és egészen nyilvánvaló, hogy azok a stábok, amik most külön-külön működnek,
mondjuk a Magyar Televízióban, a Magyar Rádióban vagy a Duna Televízióban, azok
racionális működtetés mellett, a párhuzamosságot megszüntetve egy egyszerű
átcsoportosítással ezen túl a MTI keretén belül fogják majd ezt a feladatot elvégezni.

Semmilyen burkolt díjat nem gondolok, hogy ki lehet olvasni ebben az anyagban. Én
máshonnan közelíteném meg, a véleménymonopólium megakadályozását szolgálja, de
jelenleg senkit nem érint, mert nincsen, mondom 35 százalék feletti közönségaránya senkinek
sem. Említette Mandur képviselő úr a közszolgálati médiaszolgáltatás alapvető elveit. Azt
gondolom,  hogy azzal, hogy kilenc évre nevezte ki a Nemzeti Média- és Hírhatóság elnökét,
illetve a Médiatanács tagjait az Országgyűlés, ezzel a médiapolitikai célok biztosítását látjuk
megvalósulni.

A közszolgálati médiaszolgáltatás pedig, hogy az államtól és a gazdasági szereplőktől
függetlenül működik, ez így van rendben, mindenféleképpen a politikától távol kell tartania
magát, és korrekt híreket és műsorokat kell készítenie. Az államtól a tekintetben nem
működik önállóan, hogy nyilván az állam finanszírozza, hiszen a Magyar Országgyűlés
szavazza meg a költségvetést, de az autonómiájukat nem fogják elveszíteni és teljesen
önállóan fogják a műsoraikat szerkeszteni és készíteni, és ebbe nem kíván beavatkozni a
politika és nem is lenne kívánatos, hogyha bármilyen módon beavatkozna. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további hozzászólás? Parancsoljon, képviselő úr!

MANDUR LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. A kérdéseimre adott válaszokkal
nem szeretnék túl sokat foglalkozni. Sok mindenben nem értünk egyet az előterjesztő
asszonnyal, hogy hogyan látja például azt a kérdést, ami a függetlenséget jelenti, mert
mondjuk, a médiahatóság elnökét a miniszterelnök nevezi ki személyesen, és ott a
parlamentben egy listán lényegében egy négy-fideszes javaslatot szavaztunk meg. És nagyon
látszik egyébként ebből a három plusz egy csapásból, hogy lényegében azzal, hogy rendet
fogunk teremteni,  nem történik más, minthogy lényegében a közmédiumokat, illetve a
médiapiacot lényegében a Fidesz saját ellenőrzésébe és hatáskörébe vonta.

De hát ehhez nem kell túl éles szem, hogy ezt bárki észrevegye, tehát ez nem egy
óriási felfedezés, ez nem a C-vitamin, hanem egy olyan ténymegállapítás, amiben mindenféle
érzelmek vannak annak függvényében, hogy a demokráciaérzékenysége kinek milyen nagy
vagy kevés. Mi nem fogjuk tudni ezt elfogadni általános vitára, és nem azért, mert ellenzék
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vagyunk, hanem egyrészt itt van egy tartalmi kérdés, meg van egy eljárási kérdés, ami miatt
nekünk ezt vizsgálnunk kell, hogy egyáltalán be lehet-e engedni ezt most a parlament elé. Az
egyik egy eljárási kérdés. Itt nézeteltérésünk van a tekintetben, hogy mit tekintünk társadalmi
egyeztetésnek egy ilyen fontos kérdésben. Ezt már sokszor kifejtettük ebben a teremben és a
plenárison is, én nem tekintem annak, hogy kiválasztott körökkel az előterjesztők megbeszélik
a dolgot, majd utána úgy csinálunk, hogy megtörtént az egyeztetés. Hát ez nem így működik.
Az úgy működik, hogy egy társadalomban vannak az adott szakmának érdekképviseleti
szervei, vannak szakmai szervezetei, ami történelmileg kialakult, ráadásul egy normális
demokráciában sokféle érdekből fakadóan állnak össze és léteznek, és ez benne a szép, ettől
demokrácia a demokrácia, hogy a különböző érdekek meg tudnak testesülni valamilyen
intézményes formában is, és ezeknek integrálódniuk kéne egy ilyen fontos törvényjavaslatnál,
ami most itt van előttünk. Hát ez nem történt meg.

Na most, ez az eljárás számunkra elfogadhatatlan, még egyszer mondom, főleg egy
olyan törvénynél, ami nemcsak a terjedelmét illetően fontos törvény, hanem mégis nem
véletlen, sokak által negyedik hatalmi ágnak aposztrofált, a média világát érintő kérdés, ami
önmagában igényelné azt, hogy egyébként ne egy szűk körben folyjon ez a dolog. Ez egy
trükkös megoldás természetesen, amit önök folyamatosan gyakorolnak, hogy önálló
képviselői indítványként hoznak elő ilyen törvényjavaslatokat (Elnök: Nem is lehet
máshogy.), tehát ez nagyon trükkös megoldás, ezt önök is pontosan tudják. Most beszéljünk
egy pillanatra őszintén, most nincs itt a televízió, meg a rádió, ezzel el lehet kerülni sok
mindent, rá lehet fogni, hogy ha így adjuk be, meg így csináljuk a dolgot, nem kell,
természetesen egyeztetni senkivel, nem vonatkoznak rá azokkal a törvénnyel kapcsolatos,
előkészítéssel kapcsolatos kérdéskörök, hanem adják be, legyenek kedvesek, az önök neve
alatt. Ez az eljárás ezért elfogadhatatlan, mert hiszen placebó válaszokat kapunk lényegében
olyan kérdésekre, amik egy ilyen törvény előkészítésében evidenciaként kellene hogy
működjenek.

A másik a sürgősség kérdése, mint eljárási kérdés. Szóval ez azért összefüggésben az
előbbi megjegyzésekkel, megint ott állunk, hogy péntek délután kapunk egy ekkora
terjedelmű törvényt, amit illene egyébként átnézni és megadni az esélyt arra, hogy végig
tudjunk rajta menni, majd itt állunk, és akkor ugye tárgyaljuk már meg bizottsági szinten ezt a
kérdést. Hát ez enyhén szólva nem elegáns, továbbra sem. Na de hát mondhatnánk azt is:
lassan megszokjuk. Ez, ha úgy tetszik, a parlamenti demokráciának is egyfajta lebecsülése
amellett, hogy önök itt már a szakmai köröket, meg az érdekképviseleteket is kizárták a
rendszerből, hiszen az sem érdekes, hogy önök mit gondolnak a meghatározott köreiket
leszámítva, de ez most már a tartalmi kérdésekbe fog átcsúszni, amit mondani fogok, hogy
egyébként úgy látom, hogy a demokráciát illetően is sajátosan eltérő felfogásunk van, hogy
mit értünk a dolog alatt. Ugyanis én azt gondoltam eddig, hogy a magyar alkotmányból is
kiindulva, és az írott és íratlan szabályokat is figyelembe véve, amit mondjuk a műveltebb
részén a világnak, demokráciának szoktak nevezni, az alatt mindannyian ugyanazt a dolgot
értjük. De úgy tűnik, hogy mégsem.

Tehát például a médiát illetően - és ez az egyik legfontosabb tartalmi ok, ami miatt ezt
nem fogjuk alkalmasnak találni – ez a törvény lényegében megszünteti, kapcsolódva azokhoz,
amit már elfogadtunk ebben az évben, még a maradék önállóságát is el fogja venni a
közmédiumoknak, a hírek központosításával, erre egyetlen szót lehet mondani: elképesztő.
Szóval az, hogy annyi rést sem engednek a bástyán, ha úgy tetszik, politikailag és
ideológiailag, hogy esetleg a Magyar Televízió, a Duna Televízió vagy ne adj isten, a Magyar
Rádió hírszerkesztői vagy hírszerkesztősége a média sajátosságainak is figyelembevételével,
hiszen itt vannak szakmai különbségek a televízió és a rádió között, azt mondják, hogy egy
központi intézményből, amit egyébként már természetesen mindenhol önök uralnak, nehogy
véletlenül mást mondjanak ugyanazokban a kérdésekben, amit egyébként valami központi
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utasítás szerint meg kell, hogy kapjanak, ezért az MTI-ből mint hírügynökségből, lényegében
csinálnak egy központi hírgyárat, ami majd kiszolgálja ezt a közmédiumi intézményrendszert,
ami egyébként nem felkészült, ezt csak azért mondom, mert ami a törvényben van, az azt
jelenti, hogy neki kéne hangban, képben és mindenben előállítani. Ez azt jelenti, hogy
megszüntetik lényegében a hírszerkesztőségeket ezekben az intézményekben, és egy központi
hírszerkesztőséget csinálnak. Nyilván nem fogják tudni megcsinálni, tehát ez a törvény ilyen
értelemben is alkalmatlan, hogy ami meg van fogalmazva, és ami határidők ide be vannak
írva, ez nyilván lehetetlenné teszi, tehát ilyen törvény mellett nem is lehet egy pillanatig sem
érvelni, hogy ez mindenképpen lépjen ekkor életbe vagy hatályba.

Tovább lehetne fokozni az élvezeteket ilyen tételekkel, hogy már eddig is eléggé
megtörtént a gazdasági és üzleti gyarmatosítása ezeknek az intézményeknek, ez a tervezet
felszámolja a normatív finanszíroz kérdését. Ennek az utólagos elemeit is megszüntette,
miután az üzemben tartási díj helyébe lépő közszolgálati hozzájárulás a jövőben nem egy,
törvény által garantált módon oszlana meg az egyes intézmények között, és nem is tesz erre
kísérletet a törvény, hogy valamit is meghatározzon, hanem évente hét ember leül egy
asztalhoz, amit egy ilyen közszolgálati költségvetési tanácsnak neveztek el, ahol szintén már a
megválasztott, önök emberei ülnek, és azt mondják, hogy hát, mi majd el fogjuk dönteni azt,
hogy egyébként kinek mi jár itten! Ez nagyon hasonlít arra a történetre, amikor azt mondjuk,
hogy hát a jók majd kaphatnak, a rosszak meg nem kaphatnak, kicsit mindig emlékeztet
ilyenkor erre a Költségvetési Tanács problematikára, hogy ha valaki nem úgy viselkedik,
ahogy nekünk tetszik, akkor egész egyszerűen elvesszük a lóvét. És onnantól kezdve
megszüntettük. Majd mindenki meg fogja tanulni, hogy azt kell mondani, amit mi elvárunk
tőlük. És ez a médiában tartósan felállított rendszerben egészen elképesztő, már csak azért is,
mert tervezni sem lehet. Nem lehet hosszabb távon tervezni.

Na, azt én értem, hogy az a cél, hogy sem a tévének, sem a rádiónak, sem a Duna TV-
nek, meg a vezérigazgatóknak nem feladata a jövőben távlatosan gondolkodni és tervezni.
Hiszen ebben a rendszerben ez van benne. Egyszerűen ez van benne. Tehát, magyarul nem
vezérigazgatók, az már úgyis egy hagyján, hogy elvontuk a vagyont tőlük, és majd lehet
alkudozni, hogy mit kapnak vissza, meg mit nem kapnak vissza, de azt sem fogják tudni két-
és hároméves távlatokban, hogy mi lesz. Ilyen intézményeknél, amelyeknek egyébként jól
kéne működniük, és azért egy ilyen intézményrendszernek nemcsak hónapokban kell
gondolkodnia, hiszen perspektivikusan versenyképessé akarjuk tenni a kereskedelmi
médiával, és még sorolhatnánk, azt mondják, hogy ennyi perspektívát sem adunk egyébként
nektek. Szóval az, hogy ennyire függővé tettük pár ember akaratától, mert innentől kezdve a
Médiatanács vette át a hatalmat, mert szegény kuratórium és a törvény szerint elveszítette
lényegében a rálátását a tulajdonosi jogokat gyakorló intézmény, hogy egyébként ez a három
szerencsétlen, plusz az MTI a jövőben hogyan működjön. A vezérigazgatók művezetők lettek.
Nem vezérigazgatók! Ez a valóság.

Nos, még beszélhetnénk arról, hogy a közszolgálati hozzájárulást az audiovizuális
politikai vagy felelősséggel bíró miniszter megállapodást köthet hét évre, és ezek után még
annyi rálátása sem lesz senkinek, hogy miből gazdálkodhatnak, ami eddig volt, ezzel kihúzták
lényegében az Országgyűlés és a nagy nyilvánosság alól is az ellenőrzés lehetőségét. Ez van
benne a törvényben. Tehát ez a fajta kézi vezérlés és a kilenc éven keresztül, mi mondunk
meg mindent, de most már úgy, hogy most már látni sem kell, és nem is szabad látni senki
másnak, hogy mit és hogyan fogunk évről évre tenni, addig idetesszük, odatesszük, hát én
kötve hiszem, hogy ez nagyon megfelel bármilyen civilizált demokráciafelfogásnak, ami
egyébként Európában általában jellemző.

Na, itt még két tételt azért hadd mondjak el, hogy megalapozzam azt, hogy miért nem
tudjuk elfogadni. Az egyik legnagyobb vesztes az alulfinanszírozott helyzetben lévő helyi és
közösségi médiaszolgáltatók, amik támogatása csak deklaráció szintjén fog megvalósulni
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ebben a törvényjavaslatban. Egyszerűen nem jut nekik semmifajta pénz, semmifajta
intézményes előírás, garancia nem kötelezi a Médiatanácsot arra, hogy egyébként ennek a
szférának milyen módon és miért adjon pénzt. Megint ugyanaz a probléma, hogy intézményes
garanciák híján lényegében megint csak ugyanaz a vége, hogy egyéni ízlés, gusztus, politikai
érdek kérdése lesz az, hogy ki kap vagy ki nem kap. És egy demokráciában, ha megszűnnek
az intézményes garanciák, ott megszűnik a demokrácia. Ugyanis az nem garancia, hogy azt
mondjuk, hogy mi majd úgy, meg igazságosak leszünk, meg jóságosok. Ez egy felvilágosult
abszolutizmustól alig különböző módszer, és intézményesül abban, hogy ezt most a törvény
tartalmazza és meg fogják önök szavazni. Hozzátéve az előző háromhoz, amit már egyszer
elmondtam.

Nos, uniós kötelezettségekről azért még hadd mondjak valamit, bár erről most már itt
egyre kevésbé szabad beszélni, úgy látom, mert ez aztán nem szokott minket különösebben
érdekelni. Itt van például a digitális átállásról szóló kötelezettség és az ezzel kapcsolatos
források kérdése. Erről egyszerűen nem rendelkezik. Egyszerűen ignorálta ez a javaslat, és
nem tudjuk, hogy mi lesz ezzel a pénzzel vagy egyáltalán mi történik most a digitális átállás
forrásaival. Egész egyszerűen fogja és besöpri magának, azt se tudjuk, hová.

Uniós irányelvekről még annyit, hogy a javaslat egyébként behozza azt a tételt, hogy
az internetes újságoknak és tartalomszolgáltatásoknak is regisztrálni kell magukat, és elindítja
azt a folyamatot, amit lényegében besöpör most a médiaszabályozás alá, ez elindította azon az
úton, ami egyébként az uniós szabályozásokban kivételként folyamatosan szerepel, nem
véletlenül, és ebben egy vállalt kötelezettségünk is van. Ez a bizonyos 2010/13-as uniós
irányelv, amelyik azt mondja, hogy a szabályozás nem terjed ki sem a nyomtatott sajtó
internetes mutációira, tehát nem vonatkozik rájuk, és egyébként az interneten megjelenő,
egyébként tartalomszolgáltatásokra sem. Ezen a múltkor nagy vita volt, és akkor kivették,
hogy majd vissza fogják persze valahogy csempészni, hát itt is van most ebben a törvényben.
Ezzel most megteremtik a törvényes jogalapot arra, hogy további részletszabályozásokat
fognak majd idehozni az Országgyűlés elé, ahol ezt a szférát - ha úgy tetszik, felszalámizva a
problémát, de lopakodva - folyamatosan be fogják vonni az ellenőrzésük alá. Az alá az
intézményrendszeri ellenőrzés alá, ami lényegében ma egy pártirányítás alatt és pártfelügyelet
alatt lévő médiafelügyeletet és -szabályozást jelent. Ez egy pártállami törvényjavaslat e
tekintetben vagy egy pártállami irányítást megtestesítő javaslat, de még egyszer mondom,
ehhez azért túl sok éleslátásra nem volt szükség, hiszen ezt önök egyértelműen leírták és meg
is szavazták a legutóbbi személyi döntéseikkel.

Úgyhogy ez a törvény a számunkra nemhogy általános vitára nem alkalmas, ez
teljességgel elfogadhatatlan, ha azt mondjuk, hogy ez az ország egy köztársaság és az a neve,
hogy Magyar Köztársaság.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Én is szót kérnék, és átadom az elnöklést Pálffy István
alelnök úrnak.

(Az elnöklést Pálffy István alelnök veszi át.)

ELNÖK: Átvettem. Parancsoljon, elnök úr!

L. SIMON LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Csak egy apróságot szeretnék
hozzáfűzni. Először is nagyon remélem, képviselő úr, hogy nemcsak akkor beszélünk
őszintén, hogyha nincs itt a tévé, meg a rádió. Ezt minden irónia nélkül mondom. Szerintem
az elmúlt fél évben, dacára annak, hogy néha egészen parázs viták is vannak, azért mindenki
határozottan őszintén mondja el a véleményét, és senkiről sem feltételezem, hogy nem.
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A hírszolgáltatással kapcsolatban. Nekem személy szerint több kritikám van a
törvénnyel kapcsolatban, már Menczer képviselő asszonynak ezt jeleztem, hogy lesznek
módosító indítványaim. Egyetlen egyet emelek csak ki, például a Magyar Rádió zenei
együttesének az ügyében nem tartom jónak, hogy a Magyar Rádió zenei együttesei átkerülnek
a kulturális kormányzathoz. Én azt gondolom, a neve is jelzi, hogy a Magyar Rádiónál kell
hogy maradjanak. Tehát én ezzel kapcsolatban mindenképpen fogok módosító indítványt
benyújtani. Más dolgokat is mondhatnék.

Ugyanakkor, ahogy ön fogalmazott, hogy hírgyár, ezzel nem értek egyet, számos
európai példát tudok mondani, a BBC, a RAI és más szolgáltatók, közmédiumok, ahol
pontosan ez történik. Van egy nagy hírszerkesztőség, és az összes létező csatornájuknak,
rádiójuknak, tévéjüknek, több tévécsatornáknak osztják le a hírt, és gyártják – idézőjelben -  a
híradót vagy a híreket.

Hozzá kell azt is tennem, hogy azzal, hogy a közmédiumoknak egy hírszerkesztősége
lesz, azzal egyrészt nem lesz egy ilyen híradó- vagy hírmonopólium, hiszen Magyarországon
az Echo TV, Hír TV, ATV, RTL Klub, TV2 és még sorolhatnánk azokat a tévécsatornákat,
amelyek híreket és hírműsorokat szolgáltat, ezek továbbra is működnek, és adott esetben más
véleményt fogalmaznak meg. Én egyébként azt gondolom, hogy nagyjából az élet azért
mindig azt mutatja meg, hogyha vannak is politikai preferenciák, hogy az ellenzék feltételez
politikai preferenciát, ez nem működik mindig. Önök azzal támadták meg például Stumpf
István alkotmánybíró-jelöltet, hogy a Fidesz volt minisztere aztán majd csak tényleg a
pártlogika mentén fog szavazni, ugyanilyen hevesen senki nem mondta azt, hogy az első

stratégiai alkotmánybírósági döntésnél, amikor  a 98 százalékos törvényről volt szó, akkor
Stumpf István nemcsak hogy nemmel szavazott a törvényre, hanem még különvéleményt is
megfogalmazott, amely mondjuk nem az ő pártkatonai jellegét mutatta meg. Tehát én azt
gondolom, hogy egy sor kérdésben az élet és mondjuk a pozíció azt a pártlogikát és
pártpreferenciát, amit most ön feltételez, speciel felülírja. Az, hogy egy összevont
hírszerkesztőség van, abból nem feltétlenül következik, hogy ez egy kormányzati szócső
lenne. Arra ott a kormányzati kommunikációs államtitkárság, Kovács Zoltán államtitkár úr
vezetésével, arra ott vannak azok a szervek, kormányhivatali portálok, amelyek azt a célt
szolgálják, hogy a kormány hivatalos álláspontját a nyilvánossághoz eljuttassák, és a kormány
hivatalos álláspontját valamilyen módon a köztelevízió vagy a közmédiumok is közvetíthetik.

Én azt látom, hogy irdatlan pénz megy el a közmédiumok rendszerére, szerintem,
hogy ebben van takarékoskodás, az nem lesz baj. Olyan hihetetlen nagy különbséget a
Magyar Televízió és a Duna Televízió hírszerkesztőségének a munkájában nem láttam, ami
feltétlenül azt indokolná, hogy külön hírszerkesztőségek külön helyszínen fenntartandók.
Tehát én csak azt szeretném jelezni, hogy miközben látom azt, hogy vannak olyan pontok,
amikhez hozzá kell nyúlnunk, szerintem egyéni képviselőként benyújtott törvénnyel ez
elfogadható, hogy kormányzati képviselők, ahogyan a médiaalkotmánynál magam
benyújtottam jó pár módosító indítványt, itt hasonlóképpen fognak módosítókat benyújtani, az
ön által megfogalmazott kritikákat javarészt én nem osztom.

Tegnap kezdődött egy kétnapos médiakonferencia Tihanyban. Ezen tudtommal ez a
kérdés is szóba került. Én nem tudtam elmenni sajnos, mind a hárman meghívott vendégek
voltunk, sőt mind a négyen – elnézést kérek, alelnök úr – (Karácsony Gergely felé fordulva.),
úgy tudom, hogy egyikünk sem tudott végül elmenni. (Mandur László: Én azért nem mentem,
mert lefújtátok.) Bocsánat, a képviselő úr azért nem ment, mert mi nem tudtunk elmenni. Én
egyébként egy sor mást csináltam,  ma például Hóman konferencián voltam, amit már fél
évvel ezelőtt elvállaltam, hogy Székesfehérváron a Hóman konferencia megnyitásán jelen
legyek, ezt mint Fejér megyei képviselő is, nagyon fontosnak gondoltam. Ezt talán Hiller
miniszter úrnak végképp nem kell megmagyaráznom, aki kiváló történész, hogy miért fontos
ma Magyarországon egy Hóman konferencián akár a kultúrakritikai világot is képviselni,
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miközben olyan előadók adnak elő, mint Romsits Ignác vagy Újvári Gábor, nem akarom ezt
most felsorolni. Én többek között ezért nem tudtam ma délelőtt menni, hiszen ezt már fél
évvel ezelőtt elvállaltam, de az onnan kapott információm alapján, a jelen lévő
hírszerkesztőségi vezetők, akár az RTL Klubbé, akár az Origoé, akár az Info Rádióé, azt a
véleményüket fejtették ki, én legalábbis ezt hallottam, hogy így is van, hogy egy közös
hírszerkesztőségnek a létrehozása, ha tetszik, a BBC vagy a RAI mintájának az átvétele
abszolúte akceptálható szempont, és ez mondjuk, az ő tevékenységüket, a magántelevíziós
társaságok tevékenységét bizonyos szempontból fel is értékeli, hiszen az egy központi állami
hírforrás mellett nő a magán hírforrások súlya.

Én sokat gondolkoztam azon, amit legutóbb itt, az MTI-meghallgatáson Vincze,
leköszönő elnök úr megfogalmazott, ami egyébként szerintem egy nagyon tisztességes és jó
és rendkívül színvonalas gondolatsor volt, annak kapcsán, hogy jó-e az,  hogy ha az MTI nem
teremt úgymond konkurenciát azoknak a hírcsatornáknak, amelyek nemcsak a hírek
közvetítésével foglalkoznak, hanem azoknak a kommentálásával is, tehát, hogy olyan
szerkesztőségeknek teremtsen konkurenciát, amelyek az ő híreit megvásárolják. Végtére is,
hogyha ebből a törvényből kiindulva, egy olyan szerkezet jön létre, amelynek köszönhetően a
Magyar Távirati Iroda keretein belül történik meg a központi hírszolgáltatás, akkor
nyilvánvalóan ez fog megvalósulni, és hát ez az internettől a televízióig, a rádióig, minden
egyes szinten felületet fog jelenteni. Én mind a kettő mellett tudok érveket felhozni, tehát
magammal is nagyon frankón el tudok vitatkozni, valószínűleg meg tudnám győzni
képviselőtársaim egy részét arról, hogy milyen jó az, hogy az a gyakorlat, amit eddig
folytatott az MTI és adott esetben üzletileg és szakmailag is meg lehet győzni magunkat arról,
hogy ez a jelenlegi koncepció legalább olyan jó, és legalább annyi bevételt képes hozni.
Mindig is jóhiszemű voltam, és azt mondom, hogy feltételezem másokról, hogy alapvetően
nem akarnak rosszat tenni, ezért azt gondolom, hogy itt a jogalkotói szándék, meg az NMHH
részéről és az MTI részéről is a gyakorlat az lesz, hogy nem politikai szócsövet, hanem egy
erős, jelentős súlyt, jelentős bevételi forrást mozgósítani képes, az MTI hagyományait
továbbvivő, nemzetközi piacon is komoly súllyal rendelkező hírszolgáltató központ jön létre.
Hogy ez nem jön létre, az nyilvánvalóan nemcsak a törvény hibájának lesz a következménye.
Én ezt nem prejudikálnám, hanem nyilvánvalóan szakmai kérdés is. Meg fogjuk kérdezni
Belénessy Csabát, akit időközben az MTI vezetőinek kineveztek, egy év múlva, két év múlva,
három év múlva, hogy a tervekből és a törvény által felvázolt koncepcióból mi valósult meg.
Én, ahogyan Vincze elnök úrtól, azt gondolom, hogy kellő udvariassággal és elismerve az ő

szakmai munkáját, köszöntünk el a bizottságban, ugyanilyen határozottsággal adott esetben a
mostani kormányzati többséget felmutató testületnek a döntésével akár ellentétesen is,
kritikusan fogok kérdezni attól a vezetőtől, aki nem azt az irányt valósítja meg, amit én a
demokratikus körülmények között – vagy ahogy a képviselő úr fogalmazott, a köztársaságot
komolyan veendő – meg kellene hogy tegyek.

Ennél többet persze nem tudok mondani, hiszen nem rajtunk fog múlni a gyakorlat.
Tehát én csak azt mondom, hogy ne gondoljuk azt, hogy a szándék mögött eleve valamiféle
kormányzati totális támadás az, ami fellelhető. Én ezt most úgy mondom, hogy mint a
törvényhozó hatalom része, hiszen nem vagyok a végrehajtó hatalom része. Én nagyon bízom
is abban, hogy ez így is lesz, és ezért fogok szót emelni, hogy szükséges, hogy a demokratikus
hagyományok továbbra is érvényesüljenek, de nem is feltételezem azt, hogy az
előterjesztőknek ne ugyanez lenne a szándéka.

Röviden ennyit, és a részleteket úgy is el fogom mondani akkor, amikor a
módosítóknál tartunk, mert én biztos, hogy fogok benyújtani módosító indítványokat azokhoz
a kérdésekhez, amelyeket úgy ítélek meg az eddigi munkásságom alapján, hogy valamiféle
korrekcióra szorulnak. Köszönöm szépen a szót.
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(Az elnöklést L. Simon László veszi vissza.)

ELNÖK: Menczer képviselő asszonynak adom meg a szót. Novák képviselő úr
jelentkezett? (Novák Előd: Majd utána.) Elnézést kérek.

MENCZER ERZSÉBET (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Természetesen módosító
indítványokat beadni mindenkinek lehetősége van, és remélem, hogy képviselőtársaim élnek
is majd ezzel a lehetőséggel. Azt mondani, hogy csak most és egyszeri alkalommal tárgyaljuk
a médiatörvény-tervezetet, ez így ebben a formában nem igaz. Azt azért mindenféleképpen
szeretném képviselőtársaim nevében kihangsúlyozni és kikérni a kormánypárti  képviselők
nevében is, hogy esze ágában sincsen uralni, nem akarja uralni a Fidesz a médiát, ezt azért én
nem gondolnám, hogy önök kiolvashatták ebből a törvénytervezetből, mert akkor tessék
nekem megmondani, hogy melyik az a paragrafus, ami ezt így taxatíve kifejezi, mert akkor ez
elég sajátságos felfogása a demokráciának.

Azért az önök kormányzása idején, az elmúlt 8 évben is volt egy sajátságos
demokráciafelfogás és volt egy botrányos működés, aminek a következménye lett az, ahová
eljutottunk. Azért azt ne felejtsük el, hogy a médiatörvény benyújtására és a médiaalkotmány
elfogadására egyidejűleg többek között azért volt szükség, mert önök olyan ügyesen
kormányoztak ebben az országban 8 év alatt, hogy volt egy botrányos televíziószékház-
eladás, volt a Magyar Televíziónak 6,5 milliárdos hiánya, két évig nem volt elnöke, a Duna
Televízióban volt egy botrányos műholdtender, majd az MTV-től elvett 2,4 milliárd forintot
június végéig elköltötték. Az MTI abszolút kézi vezérléssel működött, iszonyatos mennyiségű
kurátor volt a négy közintézményben, botrányos mennyiségű pénzt elköltve ezzel, az ORTT-
ben nem volt elnök, tehát egyszerűen működésképtelenné vált a közszolgálati média.

Mindenféleképpen hozzá kellett nyúlni, mert ez már tarthatatlan volt. Néhány
pontosítást azért szeretnék tenni. A Médiatanács nem fog pénzt osztani a közösségi
médiaszolgáltatóknak. Van egy médiaszolgáltatási támogató és vagyonkezelő alap, a
közösségi médiaszolgáltatók oda pályázhatnak majd, ha és amennyiben megfelelnek a
közösségi médiaszolgáltató kritériumnak, a Médiatanács nem fog pénzt osztani. A digitális
átállás kötelezettsége a 2011-es évben is így lesz, egy átmeneti évnek tekintjük ebből a
szempontból. Nem gondolnám, hogy egyébként bennünket azzal kellene megvádolni, hogy
akkor rá szeretnénk ülni a négy közszolgálati médiára. Eszünk ágában sincsen. Azt
szeretnénk, hogyha a négy közszolgálati média ezentúl egymással együttműködve, a piaci
igényeknek megfelelően, mondjuk a XXI. századi elvárásoknak megfelelő, piacképes
műsorokat készítene, és racionálisan működne.

Mindenféleképpen azt is vissza kell utasítanom, hogy ráül majd a Fidesz teljesen a
csatornákra. Nem fog ráülni. Azért azt ne felejtsük el, van egy Közszolgálati Közalapítvány,
ahol minden párt által delegált kuratóriumi tagok ülnek, nemcsak fideszesek, aki összefogja a
négy zrt.-t, és tulajdonosa a négy zrt.-nek, tehát azt nem lehet mondani, hogy önök ki vannak
hagyva vagy bármely párt ki van hagyva ennek az irányításából. Ők fogják felügyelni majd a
tartalmi kérdéseket, és a közszolgálati feladatokat is ők fogják felügyelni, valamint lesz egy
civil képviselet is a közszolgálati média felügyeletében a közszolgálati testület, akik szintén a
közszolgálatiság alapelveit fogják ellenőrizni. És nem gondolom egyébként, hogy azokat a
tagokat, akik itt a médiatörvény 1-es számú mellékletében mint jelölőszervezetek
megnevezésre kerültek, ezeket azzal lehetne vádolni, hogy a Fidesznek az emberei vagy a
Fidesznek a szócsöve lenne, a Magyar Tudományos Akadémia, a Katolikus Egyház, a
Református Egyház, az Evangélikus Egyház, a Zsidó Hitközség, a Magyar Olimpiai
Bizottság, a Magyar Rektori Konferencia. Sorolhatnék még egy csomót, akik delegálni
fognak a közszolgálati testületbe, ha és amennyiben elfogadja a parlament ezt a
törvénytervezetet, tagot, egy teljesen független, önálló, civil képviselet lesz, amelyik erős



- 61 -

kontroll alatt fog tartani egy csomó mindent. Tehát én azt gondolom, hogy egyébként a XXI.
századi elvárásoknak megfelelően végre racionálisan és a piaci igényeknek megfelelően
fognak ezek a közszolgálati médiák működni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Novák képviselő úr!

NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm. Hát lehetne itt vitatkozni ezzel, hogy mondjuk a
közalapítványba való delegálási lehetőségünk mennyiben biztosít ellensúlyt a
kormánytöbbség közmédiákra való rátenyerelésére, de nyilvánvalóan tudjuk, hogy az
tulajdonképpen egy gazdasági tulajdonosi testület, nem pedig egy hírszerkesztési felügyelet.
Tehát ez eléggé komolytalan válasz, miként az a felvetés is, és hát innentől kezdve nem is
kívánok ebbe a vitába belemenni, mert ez így színvonaltalan, mondjunk olyan paragrafust,
ami kimondja, hogy a kormánypártok uralni akarják a médiát. Ez nyilvánvalóan
színvonaltalan. Erről szól többek közt most is ez a tihanyi konferencia, amin Pörzse Sándor
képviselőtársunk azért ott van a bizottság tagjai közül, ezért nem lehet ma köztünk.

Kicsit úgy érzem magam, mint mikor benyújtották azt a korábbi médiacsomagot,
egyszerre ötöt azon a korábbi pénteki napon, akkor 89 oldalra hagytak nulla munkanapot a
bizottságnak, most ilyen értelemben két munkanapunk volt, vagy inkább csak egy, és annyi a
különbség, hogy most kétszer akkora a benyújtott javaslatcsomag, és hát közben plenáris ülés
volt, ami rosszabb, mint a hétvége. (Pálffy István: Ami van gyakran.) Tehát megint nem
biztosítottak lehetőséget, ahogy azt már elmondtam a napirendi vitában. Ez nagyon fájó
nekünk, és ez bizonyítja legjobban, hogy igenis le akarják nyúlni a médiát.

Amit Kubatov Gábor felvázolt, ilyen orwelli világot, az itt a médiaterületen úgy
jelenik meg, hogy gyakorlatilag a közmédiumok vezetőit, a Médiatanácsot is uralják a korábbi
gyakorlatokkal ellentétben, hát egészen más szabályozások voltak, és fájó kimondani, hogy
ezt a sokat emlegetett nemzeti együttműködést Horn Gyuláék sajnos komolyabban gondolták
mint önök. A médiatörvényt is, tudjuk jól, nem kétharmaddal, négyötöddel fogadták el, pedig
nem szorultak volna rá erre. Önök kísérletet sem tesznek arra, hogy valami megegyezésre
jussanak, és nemcsak a posztokat nyúlják le, hanem az összes jogszabályt kényük-kedvük
szerint, saját szájuk íze szerint alakítják, és nem fogadnak el egyetlen módosító javaslatot
sem. (Moraj.) Mint ahogy nem fogadtak el például a sajtószabadságról és a médiatartalmak
alapvető szabályairól szóló legutóbbi törvényjavaslatnál sem. Pedig azért hadd emlékeztessek
egy érdekes kapcsolódó módosító javaslatra, mellesleg azért az MSZP és az LMP szégyene
szerintem, hogy ők sem támogatták ezt, hiszen azért mikor itt a bizottságban is felsejlett
számunkra, a Jobbik számára, hogy itt össze akarják vonni a közmédiumokat, ami ugye most
folyik, egy újabb jelentős lépést teszünk most a hírszerkesztőségekkel, és megkérdeztem,
hogy ez vajon nem az első lépése-e ennek, akkor nem is mellébeszéltek, ahogy sokszor
szoktak, hanem egész egyszerűen nem adtak rá választ, és elnök úr lezárta az ülést. Pedig hát
egyértelműen nagyon rövid kérdést tettem fel, hogy ez nem azt jelenti-e – támogatni tudjuk,
elfogadjuk, értjük a racionalizálást, de valami garanciát szeretnénk, legalább egy szóbeli
ígéretet -, ez nem azt készíti-e elő. Nem adtak rá választ.

Ezek után egy módosító javaslatot benyújtottam, ami kimondta volna – ugye
kapcsolódó módosító javaslatként itt a médiatartalmak alapvető szabályai közt -, hogy a
Magyar Köztársaságban a közszolgálati médiaszolgáltatás az önálló és független nemzeti
hírügynökségből, rádióból és a határon belül, illetve a határon túli magyarok számára egy-egy
televízióból áll. Én azt gondolom, elég visszafogott módon fogalmaztuk meg és nyújtottuk be
ezt az alapelvet, amit végül a plenárison is kikértünk szavazásra, és csak a Jobbik képviselői
támogatták. Pedig szükségét éreztük volna valami garanciának, mert látjuk, hogy egy újabb
lépést teszünk. Tehát gyakorlatilag most ez egy hatalmas lépés afelé, hogy valóban ezt a
kubatovi-orwelli világot megvalósítsák. És hát valóban nem látjuk a garanciát arra sem, hogy
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az MTI képes lehet ezeknek a híreknek az előállítására. Benyújtottuk, de most itt a bizottság is
leszavazta azt a közel kétmilliárdos plusz támogatást, amit mi, jobbikosok más szempontból
is, az MTI részleges ingyenessé tétele érdekében is szükségesnek tartottunk volna. Ez eléggé
fájó nekünk.

A múltkor, pikáns módon itt volt az MTI fotósa, amikor egyszer az MTI vezetőjét
hallgatjuk meg, azt gondolom, elég ízléstelen módon, amit ismételten a mai ülés is bizonyít,
hogy nem vesznek részt, elnök úr múltkori kiigazításával szemben egy átlagos ülésünkön nem
vesz részt az MTI fotósa, ez normális, hát ezt most nem rovom fel nekik, csak az volt ugye
ízléstelen, hogy arra azért volt kapacitásuk, hogyha az elnökről van szó, nem is tudom, a
Rákosi-korban volt ilyen, hogy így működik egy intézmény, hogy egy fotós szerkesztőségnél
azt gondolják, hogy ez a legfontosabb dolog, hogy itt agyonfotózzák. Ennyit még életünkben
nem láttunk, hogy így szétfotózzanak egy ilyen ülést. De leszámítva ezt az apró kis pikáns,
múltkori esetet, azért ismerjük az MTI erőforrásait, és ez alapján nem láthatunk garanciát arra,
hogy erre képesek. Miként arra sem, hogy ezek után egy valóban kiegyensúlyozott, sokszínű
médiaszolgáltatás lesz Magyarországon. Tehát ez mindenképpen fájó nekünk, és ezért már
önmagában nem tudjuk támogatni.

Most túl azon, hogy érdemileg ennél bővebben még én sem kívánok a javaslat
mélyebb tanulmányozása előtt erről nyilatkozni,  de én is fenntartom a kérésemet, hogy
legalább az általános vitát ne zárjuk le. Ne Házszabálytól térjünk el, hanem ne zárjuk le. Itt a
mi előterjesztésünkben, a Biszku-nyugdíj ügyében is meghagytuk a saját javaslatunkra ezt a
lehetőséget, hogy elkezdtük az általános vitát, nem zártuk le, tehát a módosító javaslatok
benyújtására még akár hetek lehetnek, mint ahogy a saját, napirendre került ellenzéki
törvényjavaslat esetében ezt megtettük, illetve ezen a héten nem is tárgyaljuk, tehát több hete
van, akár a kormányoldalnak is módosító javaslatot benyújtani. Ugyanezt a gesztust kérjük mi
is ebben a fontos kérdésben.

És végül még egy pontosítás, mert Stumpf Istvánt azért olyan példaként hozta fel
elnök úr, mintha ő mennyire a függetlenségének a garanciája lenne. Hát kérem szépen, amikor
egyértelműen látszanak az erőviszonyok, ugye egy szavazás előtt itt is, akkor könnyű egy
különvéleményt megfogalmazni, de gyakorlatilag ő sem szavazott másként. De ha másként is
szavaz, ez nem jelent garanciát, amikor látszik, hogy úgysem kerül többségbe egy bizonyos
álláspont. Ki tudja, hogy előtte hogyan érvelt ott, azt nem tudjuk, de az biztos, hogy
önmagában az, hogy egy különvéleményt megfogalmaz, az édeskevés. Persze a médiánál ez
elegendő lenne, hogyha valami más tálalásban is megjelenhetnének a hírek. Ez az, amit most
önök el szeretnének folytatni.

Én nem tartom rossznak, hogy akár még a közszolgálati médiumok között is egyfajta
egészséges verseny, valamiféle kialakul. Hogy amikor mi itt értékeljük, hogy melyik hogyan
valósította meg a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményét, persze egyik sem, egyáltalán
nem, de akkor biztos vagyok benne, hogy a Duna TV-nek nagyon jól esett, amikor én
megdicsértem az Ellenőrző albizottság elnökeként, hogy ők teljesítettek – mondjuk a Jobbik
számadatai számára – a legjobban, mert ők már közel 6 százaléknyit szerepeltettek minket a
pártok arányában, mondjuk tegyük hozzá, 17 százalékos választási eredményt értünk el, tehát
ez is durván törvénysértő, de még mindig a legjobb. Talán jól esett nekik, hogy így
megdicsértük őket. Tehát egy ilyen egészséges verseny (Közbeszólás: Hálásak voltak!),
annyira azért nem dicsértük, hogy ez már a végüket jelentse. (Közbeszólás: De, hát látod!),
igen, lehet, hogy végül is … nem akarom azért ennyire a dicséretnek az okozatát felnagyítani,
hiszen nyilvánvalóan ettől független szándék is, most ugye visszapörgetve az eseményeket,
látható az előkészítése, hogy mindent egy kézbe akarnak vonni. Ez nyilvánvalóan
elfogadhatatlan a számunkra.
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ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Csak egy ilyen apróságot a
különvéleménnyel kapcsolatban: láthatólag önnek sem mindegy az, amikor tudja, hogy úgyis
kisebbségben maradnak a véleményekkel, hogy hogyan szavaz. Ön is bejön ide, szavaz akkor
is, amikor tudja, hogy kisebbségben marad a véleményével, úgyhogy ne vitassa el ezt a
jogunkat a mi esetünkben sem. Nem mellékes bizonyos ügyekben, hogyha szavazunk, még
akkor is, hogyha tudjuk, hogy nem lesz meg a többségünk, vagy nem lesz meg a kormányzati
támogatás. Ennek több mint gesztusértéke van. Ön ezt ma megköszönte például Pálffy
képviselő úrnak, hogy valamelyik módosítónál ön mellett szavazott. Ott sem volt mellékesen
különvélemény, pedig Pálffy képviselő úr is tudta, hogy nem fog ez átmenni valószínűleg.
Nem számításból, hanem szilárd elvi meggyőződésből szavazott így.

Tehát nagyon kérem, hogy egymás jó szándékát ne vitassuk el mindig. Nincs értelme,
hogy minden bizottsági ülésen azzal töltünk el egy órát, hogy egymást rugdossuk. Mandur
képviselő úr, parancsoljon!

MANDUR LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Csak azért kértem szót, mert a
képviselő asszony lényegében kérdést tett fel felém, hogy hogyan olvasok ki olyan dolgokat a
törvényjavaslatból, hogy a Fidesz lényegében … De hát akkor beszéljünk egy kicsit erről,
nem lesz túl hosszú. Hát nézze, ha van itt egy hatóság, kezdjük föntről lefelé, mert könnyű
levezetni, mert ebbe a törvénybe mindent beleapplikáltak, ami az eddigi törvényekben már
elfogadást nyert.

Van egy, a miniszterelnök által egy személyben kinevezett főnöke ennek a
hatóságnak, majd aztán a parlament lényegében négy főt melléválaszt a Fidesz javaslatára és
kilenc évre, nehéz erre azt mondani, hogy adtak volna valamilyen garanciális feltételt vagy
lehetőséget arra, hogy a kiegyensúlyozottság jegyében azt mondják, hogy mondjuk egy
ellenzéki vagy egy kormányoldal ugyanolyan arányban vesz részt, merthogy nem engedjük
meg, hogy elbillenjen a hatóságban az egyensúly. Akkor lesz egy Médiatanács mint egy olyan
testület, amelyik ugye létrejön. Most hadd ne soroljam fel, hiszen pontosan tudják, hogy
hogyan lett megválasztva és hogyan  és hogy lett ennek mindenféle tagja, hogy lett a
kuratóriumban biztosított két fős többség, ami egy fős többséggel volt az alapvető javaslatban,
aztán nagy hirtelen két fős többségre terjedt úgy ki, hogy bedelegálja lényegében az önök száz
százalékában lévő hatóság a saját embereit.

De mondok egy friss példát, jó, hogy nehogy rés legyen a bástyán. Ez tartalmazza
például azt, hogy milyen a felügyelő bizottsága. Tehát mondjuk a felügyelő bizottságra jó
esetben azt mondjuk, hogy hát valakik felügyeljék már azt, amit mi csinálunk. Itt ki felügyeli
ezt a dolgot? Egy négy fős testület, ami elnökből és négy tagból áll, írja a javaslat, elnökét és
tagjait a közalapítvány meghatározott időre és feltételekkel, a munkavállalók által választott
tag kivételével a kuratórium választja. Ez az a kuratórium, ahol két fős masszív többségük
van, tehát ezt ők fogják választani.

És hát arra is piszok kíváncsi lennék, de ez már tényleg egy apró kérdés, hogyha
összevonják egy cég irányítása alá az egészet, akkor a Magyar TV, Magyar Rádió és a Duna
TV munkavállalói majd valahogy ki fogják választani azt az egy főt maguk közül, akik most
külön-külön vannak.

Ilyen praktikus, apró kérdések vannak számtalan helyen, de még sorolhatnánk azt is,
hogy a könyvvizsgálót is önmaguknak választják. A kuratórium megbízza magának, hogy ki
fogja őket ellenőrizni, ki az a könyvvizsgáló. És azt mondjuk, hogy a pénzfelhasználást
illetően meg természetesen a Domokos László által vezetett Állami Számvevőszék fog majd
ellenőrizni, ahol persze garantálták önök, hogy ott se legyen rés a bástyán, ezért a
Költségvetési Tanács most már megy a fenébe természetesen, mert az nem úgy muzsikált,
ahogy elvárható lett volna. Tehát minden elemében intézményesen a dolog úgy működik,
hogy egyszerűen nem lehetséges, hogy bármi más, akár a felügyeleti oldalon vagy az



- 64 -

ellenőrzési oldalon is megjelenhessen, és aztán azt mondani, hogy valaki másnak a szeme is
rajta van a dolgon. Önmagunkat ellenőrizzük, és önmagunkról annyira jó képet tudunk
egyébként kiállítani! Hát majd illedelemből mondunk egy-két lényegtelen dolgot, de majd
azzal úgy elleszünk.

Meg kell nézni most a költségvetés kapcsán az eltérő véleményeket, amit mond az
Állami Számvevőszék erről a költségvetésről, a Költségvetési Tanács, meg egyébként a
szakma. Az az elismert szakma, amelyik egyébként a közgazdaság, meg a költségvetés
tudományos világában mindenki által elfogadott véleménnyel bír.

Tudják, valóban van demokráciafelfogás-különbség, ahogy említette. Nekem még
azért élénken él az emlékemben, akkor még nem voltam képviselő, csak kívülről rádiót
csináltam akkor, és készült a médiatörvény. És Deutsch Tamás volt az, aki nagyon szigorú
monotonitással ragaszkodott ahhoz, és azt kell mondanom, hogy nagyon stimmelt az én
demokrácia-felfogásommal, hogy az akkor, önökhöz képest is sokkal nagyobb hatalommal
bíró koalíciós partner azt mondta, hogy oké, rendben van, hiszen egy olyan szféráról van szó,
legyen kiegyensúlyozott és legyen pártparitásos alapon felállított testületi rendszer, csak hát
persze kultúrában feltételezett valamit, hogy konszenzuális demokráciát fogunk csinálni
akkor, és fogadjuk el ezt a játékszabályt, ha egyszer ezt forszírozza a Fidesz és Deutsch
Tamás, és addig nem fogunk elfogadni törvényt, ameddig nem lesz ebben egy kialakult,
akkori arány szerinti négyötödös helyzet, és nem az, hogy többségi elven azt mondjuk, hogy a
„győztes mindent visz”, és akkor egy olyan demokrácia van, hogy mi diktálunk és nincs
tovább. Na most, ez persze közben fel lett rúgva. Akkor ezt kell kimondani, mert úgy nehéz
lesz kimondani, és visszatérnék egyébként arra, hogy mi történt az elmúlt években a ’96. évi I.
törvény elfogadása, meg a mostani helyzet között, hogy miért nem működött a médiatörvényt.
Tudják, miért nem? Amire hivatkozom, az azért nem működhetett így, mert tele volt
olyanfajta garanciákkal az ellenzék számára, a kisebbség számára, amivel, ha a működés
során visszaélnek, akkor működésképtelenné teheti. És ez történt. De ezt majd le fogják írni
azok, akik ezt majd meg fogják kutatni, mert az a világon a legegyszerűbb dolog, hogyha a
kezünkben legalább akkora jogosítvány van ellenzékként, mint a kormányzati oldalnak, akkor
ők nem fognak persze tudni dönteni. Ez egy óriási probléma.

Most nem megyek bele a székházügybe, vizslassuk majd végig, hogy mikor került és
kinek a korszakában a Szabadság téri székház eladása, a millennium média mikor jött létre, és
az egész koncepció mikor indult el, és milyen megállapodások alapján kellett aztán később
hosszú-hosszú idő után azzal szembesülni a Magyar Televíziónak, hogy bizonytalan
helyzetben van az a székház, amiben van, és nincs meg az az igazi. Tessék majd végignézni!
Hadd ne menjek bele, mert nem akarom húzni az időt. És még sorolhatnánk, hogy amit úgy
mond az akkori kormányzás nyakába varrnak, az egyrészt nem is kormányzati kompetencia,
mert a kuratóriumok és törvényben elválasztott politikai befolyásmentesség nem is adhatott a
kormány számára egy csomó dologban lehetőséget, hogy beavatkozzon, viszont a politikai
visszaélések sorozatával sikerült úgy kicsinálni, hogy most erre való hivatkozással lényegében
nem tesznek mást, minthogy az egészet magukávé teszik. És ezt tartom én politikai
cinizmusnak, habár a miniszterelnököt szeretném itt idézni, mert ha valami nagyon nagy
politikai cinizmus, akkor ez az. Ez az igazi nagy politikai cinizmus, és erre hivatkozva most
ezt végigcsinálják. Ez az igazi problémám. Tehát el kéne döntenünk, és önök, úgy látom,
hogy eldöntötték, hogy egy többségi demokrácia elven, a „győztes mindent visz” elven
működünk tovább, de akkor ne álltassuk magunkat, ezt akkor mondják ki! Mert az nem megy,
hogy egyébként olyan szavakat írnak, hogy a sokszínűség, meg a kiegyensúlyozottság, meg
nem tudom, mi egyéb, miközben minden intézkedésében, minden intézményében, minden
szerkezetében ennek pont az ellenkezője történik.

És ennyiben, ha úgy tetszik, politikai értelemben, milyen koherencia van ebben a
törvényben? Az egész törvénycsomag-halmazban, amivel találkoztunk az idén? Semmi. És ez
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a másik nagy cinizmus, ami – higgyék el – nehezen fogyasztható. Nehezen fogyasztható.
Akkor tessék őszintén beszélni! Ha azt akarják, hogy egy intézmény alá vonják, mint régen
volt, Magyar Rádió, Magyar Televízió, akkor azt kell mondani. Akkor meg kell csinálni. Ez a
jelenlegi állapot a lehető legrosszabb. Nagyon sokba fog kerülni az átállás, ezt most mondom
önöknek, sőt még azt is hozzáteszem, hogy irdatlan sok munkanélkülit fognak hirtelen
termelni a sajtó piacán. Majd meg fogják látni, mi lesz ennek a vége. Nem megyek bele, meg
nem akarom lefolytatni az általános vitát, ezt csak azért mondom önnek, tényleg nem bántva,
meg egyáltalán, mert nem ez a cél. Hanem az a cél, hogy én nagyon örülnék neki, hogy ha a
Fidesz stratégiát váltott a saját demokrácia-felfogását illetően, a ’96-os I. törvény alapján,
amit megkapott akkor, mert megkapta, mert ez így történt, meg kell kérdezni Deutsch Tamást,
el kell olvasni a jegyzőkönyveket, akkor viszont azt kell mondani, hogy felrúgtuk ezt.
Hölgyeim és Uraim! Drága Magyar Állampolgárok! Mi ebben a kérdésben egy gyökeresen
más álláspontot képviselünk. Gyökeresen mást. Nem adjuk meg azt, amit mi akkor
megköveteltünk, és megkaptunk.

Jó, én nem is szeretnék többet hozzászólni, majd talán folytatjuk ezt a parlamenti
vitában. De egyet még hadd tegyek hozzá, ahogy többen is felvetették, az MSZP részéről
hadd kérjem azt, hogy nagyon nagy ez a törvénytervezet, nagyon sok minden van benne, arra
adjunk lehetőséget, és ha kell, akkor a bizottság tegyen erre javaslatot, és ezt fogadjuk el,
hogyha a jövő héten ennek megkezdődik az általános vitája, ne záruljon le az általános vitával
a módosítók beadási lehetősége. Szerintem az lenne az egészséges – higgyék el nekem -, ha
azt mondanák, hogy a jövő héten ne is kezdjük el az általános vitáját. Mert beletorkollunk
megint egy rossz ízű vitasorozatba  és nem lesz úgy előkészítve a módosító sem, ahogy kell,
hanem inkább egy héttel csúsztassuk el a történetet. Ha erre önök nem hajlandóak, mert önök
döntik el természetesen, hiszen most önök kormányoznak, önök vannak többségben, akkor
leginkább azt adják meg, hogy ne, hanem a hétvégéig legyen erre lehetőség, és aztán utána
kezdjük el a részletes vitáját.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Szívesen mondanék egy pár szót én is, de
nem tehetem meg, mert Hiller István jelezte, hogy ügyrendi kérdésben kér szót.

DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Egyszerűen azt akarom bejelenteni, hogy el kell
mennem, és Mandur képviselő úr fog szavazni helyettem. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Menczer képviselő asszony. Előtte egyetlen
egy dolgot hadd mondjak: könyvvizsgáló. Ezt a meccset már Nyikos képviselő úrral is
lejátszottuk. Jogszabályi környezetben mindenki magának választja. Az önkormányzatok
maguknak választják a könyvvizsgálót, a cégek maguknak választják a könyvvizsgálót, az
ORTT eddig is magának választotta. (Mandur László: Ettől még lehetne itt másként.) Jó, csak
azért mondom, mert pont ezt ragadta ki a képviselő úr. Szerintem ez tényleg nem azt mutatja,
más se, de ez aztán végképp nem azt mutatja, hogy itt az ördögöt kéne a falra festeni, mert ez
a gyakorlat Magyarországon a jelenlegi jogszabályi környezetben. Menczer képviselő

asszony, parancsoljon.

MENCZER ERZSÉBET (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Természetesen
elfogadva a képviselő úrnak az álláspontját, nyilván ön gondol egy valamit erről az egészről,
mi meg pont az ellenkezőjét gondoljuk. Nem is kellene szerintem most nekünk ebben ilyen
komoly vitát folytatni. Mindenféleképpen szeretném kihangsúlyozni, hogy mind a négy
közszolgálati médiának megmarad az önálló arculata, senki nem akarja őket összevonni.
Szándék sincsen erre. Azt azért ki szeretném hangsúlyozni, hogy ez a törvény nemcsak a
közszolgálati médiáról szól, hanem a teljes médiapiacról, és annak a szabályozásáról is, és
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nyilvántartásba vételi eljárásról is, alkotmányos pályázati eljárásról, tehát nem gondolnám,
hogy csak a közszolgálati médiák vannak ebben a törvényben leírva.

Novák képviselőtársam hozzászólására nem kívánnék itt különösebben reagálni, én
csak a történelmi hűség kedvéért szeretném a képviselő úr figyelmét felhívni, hogy jó lenne,
hogyha tartózkodna attól a minden alkalommal elhangzó mondattól, hogy plenáris ülés van,
mit képzelünk mi, hogy bizottsági ülést hívunk össze. Mert hogy önnek a plenáris ülésen részt
kell venni. Tisztelettel jelzem, ne mondja ezt többet, ma sem volt bent, máskor is előfordult
már, hogy plenáris ülésen nincs bent, kedves felesége sincs bent, ne hivatkozzon olyan
dologra, amit ön sem tud betartani. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Én arra kérem a képviselő urat, tudom, hogy minden
mindenre válaszol, és mindig kikéri a dolgokat. Én sajnálom, hogy képviselő asszony is ebbe
az irányba vitte a vitát, de ne térjünk már el a törvénytervezet tárgyalásától. De hát látom,
hogy tartja magát a szókéréshez. Parancsoljon, képviselő úr! Ja, bocsánat, előbb Pálffy
képviselő úr, aztán Novák  képviselő úr.

PÁLFFY ISTVÁN (KDNP): Köszönöm szépen. Én megadom a szót Novák Előd
képviselőtársamnak, hogyha lehet ilyet csinálni … (Elnök: Nem, én vezetem az ülést.) Nem
lehet? Csak gondoltam, hogy ne reagáljon rám utána.

Na de! (Novák Előd: Azt akkor is lehet.) Így van. Persze, megvan a lehetősége.
Tisztelt Képviselőtársaim! Elsősorban Mandur László. Ez konszenzuális, ez a helyzet,

ugyanis, ha nincs valakinek kétharmada, konszenzusra kényszerül. Speciális állapotban
vagyunk most, nem lesz mindig így. Kétségkívül igaz, kilenc évig van így. Nem állította senki
és nem állította mindenki sem, tehát voltak vélemények pro és kontra, hogy a kilenc hosszú
vagy rövid ez ügyben, de mégis az a helyzet, hogy itt nem két felfogás van, ugyanaz a
felfogás döntően. Mi is azt mondjuk, hogy konszenzuskényszert teremt a törvény, és ennek a
szellemében megy tovább az eddigi javaslatok szerint.

Azért kértem szót másodsorban, hogy Kubatov Gábornak azokat az unokáit,
dédunokáit óvjuk, akik majd a nagyszülő, nagypapa vagy a dédpapa munkásságát
tanulmányozva eljutnak eddig a jegyzőkönyvig, és azt fogják látni, hogy nem tudom, milyen
bűnöket követett el a Magyar Köztársaság ellen. Ugye, ez messze nincsen így. Sőt, hát ez
egyenesen marhaság. Ezt tényleg ne hozzuk ide ebbe a vitába, maradjunk a törvénynél,
foglalkozzunk azzal, hogy általános vitára alkalmasnak tartjuk-e, részemről igen, és még az,
hogyha önök eddig azt mondták, és kedves Mandur László képviselőtársam is azt mondta,
hogy négy olyan vezérigazgatót választottak, akik majd, nem tudom, milyen alapon fogják ezt
a kormányt kiszolgálni, akkor miért volna probléma, hogyha egy volna belőlük? Vagy miért
volna probléma, hogyha ez egy intézmény volna? Négy vagy egy, ez ebben az esetben
technikai kérdés. Engem az is megnyugtat, amit Menczer Erzsébet mond, és azzal sem lenne
bajom, hogyha ez egy volna. Nem ez a lényeg. Amit a törvény ez ügyben a Magyar Távirati
Irodához rendelt kizárólagos hírszolgáltatással kapcsolatban mond, az egy lehetséges irány, és
nem is azt tartom a problémának, hanem a végrehajtás lesz nagyon nehéz. De ezt bízzuk
rájuk. Hát oldják meg. Ez lesz a feladatuk. Ettől mi nagyon messze vagyunk, és nem kell
azzal foglalkoznunk, hogy szerkesztőségeket technikailag, meg személyi átcsoportosítással,
meg feladatkijelöléssel, munkaköri leírásokkal hogyan fognak ebbe, a valóban nehéz
helyzetbe belepréselni, mert négy különböző műfajról van szó, és nagyon nehéz lesz, de ők a
szakemberek. Hagyjuk rájuk ezt, oldják meg! Nekünk a törvénnyel van dolgunk, támogatom,
hogy vegyük tárgysorozatba, és általános vitára alkalmasnak tartom. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Novák képviselő úr!
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NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm szépen. Hát sajnálom elnök úr, hogy duplán is
elfogult és megint ülésvezetésről kell beszélni. Engem utasít rendre…

ELNÖK: Nem utasítottam. Kértem! Most is kérem.

NOVÁK ELŐD (Jobbik): Engem kér valamire, hogy miért személyeskedem, amikor
ön rendszeresen személyeskedik. Engem kér arra, hogy ne reagáljak valamire, amikor ön nem
tudja megállni, és mindig mindenre reagál, nagy ritkán most már úgymond átadja az
ülésvezetést, bár azért elég nevetséges ez az ülésvezetés, hogy akármikor visszaveheti. Az a
minimum lenne, hogy jelzi, hogy kéri az ülésvezetés visszavételét, és akkor esetleg visszaadja
vagy nem adja vissza Pálffy István képviselő úr. Attól elnök ő, hogy nála van ez a jog. Hát ha
ön akármikor visszaveheti, akkor át se adta! Tehát azért ez elég pikánst jogértelmezés, amit
ön folytat.

ELNÖK: Ez nem ide tartozik, a napirendhez!

NOVÁK ELŐD (Jobbik): A másik pedig, hogy épp frakciótársát kellett volna kérnie,
hogy ne személyeskedjen, mert tényleg olyan dolgokat kevert ide, eleve nem értem, hogy egy
több órával ezelőtti észrevételem, amiről elmondtam, hogy igen, minden alkalommal el
fogom mondani, mert zavar az, hogy nem tudunk részt venni a plenáris ülésen emiatt. Senki
sem állította azt, hogy bármely képviselő, akár én magam részt vennék a plenáris ülések száz
százalékán. De törekszem arra, és most is, hogyha vége lesz az ülésnek, megyek a plenáris
ülésre, mint ahogy a feleségem is, tudomásom szerint ott van, ha már ide keverte. Tehát
igyekszünk részt venni. Valóban nem tudunk egyébként a plenáris ülések jelentős részén részt
venni, viszont azért nem tudunk, mert önök például azt csinálják, hogy reggel 8-kor kezdődő
ülésnek a késői éjszakai órákban van úgy vége, hogy közben egy perc szünet sem volt. Ezt
sem tartom jónak, mert önöknél az a norma, hogy amikor akarnak, kimennek ebédelni vagy
ahová akarnak, vagy be sem mennek, ez a leggyakoribb, azért tegyük hozzá, de hát
nyilvánvalóan rávezetik az embert,  hogy képtelen teljesíteni azt, ami  a Házszabályban
elvileg elő van írva. De mi törekszünk rá és erre törekedve kérem továbbra is azt, hogy ne
legyen egy időben. Egy ilyen alaptalan támadás elfogadhatatlan, és szerintem is nagyon igaz,
hogy mi törekszünk arra, csak valóban nagyon ellehetetlenítik a mindennapjainkat. Úgyhogy,
ha önt ez idegesíti, nem csodálom, az igazság, hogyha nagyon igazunk van és önöknek
nagyon nincs, akkor azt nagyon fáj hallani. És figyelmeztetem, hogy ezt legközelebb is végig
kell hallgatni, ha megint a plenáris üléssel egy időben hív össze elnök úr ilyen ülést.

Azon kívül pedig ilyen kifejezéseket, ilyen sértő kifejezéseket, hogy azt mondjuk a
másik kijelentésére, hogy marhaság, azt gondolom, ez megint csak Házszabályba ütközik,
tehát elnök úr megint mulasztott abban, hogy Pálffy képviselőtársát nem utasította rendre.
Tehát ilyet nem lehet használni.

ELNÖK: Ha azt mondta volna, hogy baromság, akkor rendre utasítottam volna.

NOVÁK ELŐD (Jobbik): Tehát őrizzük meg a méltóságunkat. És Menczer képviselő

asszonyt is kérem, hogy a feleségemet hogy kell ide keverni.. szóval a féltékenységi rohamát
ne itt élje ki, legyen szíves. (Élénk derültség.) (Menczer Erzsébet: Jaj, istenem!)

ELNÖK: (Nevetve.) Tisztelt Képviselőtársaim! Mielőtt teljesen szétesünk, hát
tényleg… (Élénk, hangos nevetés.)(Kiss Attila: Ez gáz!) (Közbeszólás: Most már késő!)
Képviselő úr! Megállom, és nem minősítem a mostani nyilatkozatát sem. Köszönöm szépen
az elmondottakat. (Pálffy István: Ez tényleg marhaság!)
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A tisztelt képviselőtársaimat arra kérem, Pálffy képviselőtársamat arra, hogy ne
kiabáljon ilyet, hogy marhaság, Kiss Attilát arra, hogy ne kiabáljon be ilyet, hogy ez gáz,
Gulyás képviselőtársamat is, hogy legközelebb ne kiabáljon orvosért, egyébként pedig
Menczer képviselő asszonyt is arra kérem, hogy ne hahotázzon Novák képviselő  úrnak a
rendkívül komoly hozzászólásán. Németh képviselőtársam már nem is tudom, hogy mit
mondott, de határozottan felszólítom, hogy szégyellje magát, képviselő úr, azért ez mégis
csak tűrhetetlen, hogy egy parlamenti bizottságban egy ilyen komoly képviselőt mint Novák
Előd, kinevezet, miközben egyébként ön is késett a bizottsági ülésről, és ez egyszerűen
érthetetlen a mai körülmények között. Úgyhogy képviselőtársaimnak csak azt tudom
javasolni, hogy Novák Elődről vegyenek végre példát, mert ő az, aki itt igazán komolyan
végzi a munkáját. Így megfelel, képviselő úr? (Novák Előd: Köszönöm. – Szólásra
jelentkezik.) Nem adtam szót, képviselő úr, nem adtam szót. Jó? (Pálffy István hangosan
nevet.) Először várja meg, kérem, amíg szót adok. Tehát ön, legyen kedves  a Házszabályban
betartásában példát mutatni képviselőtársainak! Parancsoljon, most szót adok.

NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm szépen. Kérdést fogalmazott meg, hogy elég
volt-e. Hát amennyiben őszinte volna, mint ahogy minden bizonnyal nem az, ugye ma már
erről volt szó, és ma már állította azt, hogy ön mindig őszintén beszél, akkor természetesen
elfogadnám. Tekintettel arra, hogy valóban példát kell venni rólam, mert én például eddig a
bizottsági ülések mindegyikén részt vettem, tehát száz százalékán itt voltam, úgyhogy azt
gondolom, hogy ilyen szempontból nyilván elnök úr nem kíván túlterjeszkedni és egyéb
dolgokat minősíteni csak mint bizottsági elnök. Tehát mint bizottsági elnök ezt minősítette, és
ha ezt őszintén tette, akkor köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Van-e további szakmai hozzászólás?
Karácsony képviselő úr, parancsoljon!

KARÁCSONY GERGELY (LMP): Köszönöm a szót. A BBC kapcsán eszembe jutott
valami és tudom, hogy későre jár, de kénytelen vagyok elmondani. Én a magam részéről
belemennék egy olyan egyezségbe, hogy rendben, vegyük át a médiában a BBC-modellt, de
akkor hozzuk ide azt a politikai kultúrát, amiben az működni tud. Nagy-Britanniában néhány
évvel ezelőtt egy új médiatörvényt alkottak, négy éven keresztül ment a társadalmi vita. Tehát
én igazából azért vagyok elkeseredve e törvény kapcsán, mert az a néhány részletkérdés,
aminek, speciel, az elmúlt években kutatói tapasztalatommal komolyan utána néztem, például
azt, hogy a gyerekpszichológia miatt mond a médiahatásokról, ez egy hihetetlen bonyolult
kérdés. Például abban elé megy, hogy az első törés a gyerekeknél nem hatéves, hanem
nyolcéves korban van. Ez a gyerekpszichológiában egy elég általános nézőpont, és ez egy szó
ebben a törvényben és ki tudja, hány ilyen van, amiről jó lett volna egy széles társadalmi vitát
csinálni. Nem vagyunk tévedhetetlenek, nagy tisztelője vagyok mind a három előterjesztő
képviselőnek, tehát nem gondolom azt, hogy nem értenek ehhez a területhez, de ez annyira
hihetetlenül bonyolult kérdés, hogy egy ilyen típusú törvényt így nem lehet megalkotni. Azért
nem, mert rengeteg részletkérdés van, és ráadásul pontosan tudjuk azt, hogy a politikai
feltételek nagyon ritkán adottak ahhoz, hogy médiatörvényt alkossunk. Most lesz egy
médiatörvényünk és ezt fogjuk cipelni, ki tudja, hány éven keresztül. Ezt nagyon fontosnak
érzem elmondani, hogy ezt szögezzük le, hogy ezt így nem lehet csinálni. És szeretném újra a
kormány képviselőitől megkérdezni, hogy a kormány miért nem gondolta feladatának azt,
hogy megalkosson egy új médiatörvényt, nyilván, ennek megfelelően egy szélesebb
társadalmi párbeszédet kezdeményezve ezzel.

ELNÖK: Helyettes államtitkár asszony, kíván erre a kérdésre válaszolni?
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VASVÁRINÉ DR. MENYHÁRT ÉVA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium): Nem kívánok, mert az előterjesztő megválaszolta.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Más hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Köszönöm
szépen, a vitát lezárom. Kérem, hogy szavazzunk. Aki a törvényjavaslat tárgysorozatba-
vételét támogatja, kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) Tartózkodás?
(Szavazás.)

Megállapítom, hogy 12 igen és 5 nemmel a törvényjavaslatot tárgysorozatba vesszük.
(Novák Előd jelentkezik.) Képviselő úr, szót kíván kérni? Parancsoljon!

NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm a helyzet felismerését, valóban a jelentkezés
általában azt jelenti.

Kisebbségi előadóként szeretnék bejelentkezni.

ELNÖK: Képviselő úr! Hogyha ismerné a Házszabályt, akkor nem jelentkezett volna,
hanem megvárta volna, amíg általános vitára alkalmasnak nyilvánítjuk a jogszabály-tervezetet
avagy nem. És hogyha esetleg nem nyilvánítanánk általános vitára alkalmasnak, akkor nem
lenne miért kisebbségi előadót állítani. (Novák Előd közbeszól.) Kérem képviselő úr, ne
szóljon bele. Nagy szeretettel ajánlom figyelmébe a Házszabály alaposabb tanulmányozását,
bár úgy veszem észre, hogy már nagyon kiművelt benne, de még mindig vannak fehér foltok.
Tisztelt Képviselőtársaim! Általános vitáról kérem, hogy szavazzunk! Aki általános vitára
alkalmasnak tartja a jogszabály-tervezetet, az kérem, hogy kézfeltartással jelezze. (Szavazás.)
Ellene? (Szavazás.) Köszönöm szépen.

Megállapítom, hogy 12 igen és 6 nemmel a törvénytervezetet a bizottság általános
vitára alkalmasnak tartotta. Bizottsági előadót kell állítanunk. A vita kedden lesz a
parlamentben. Én bizottsági előadónak Németh Zoltán képviselőtársamat javaslom. Vállalja?
(Németh Zoltán bólogat.) Van-e más jelölés? (Nincs jelentkező.) Aki támogatja, hogy Németh
Zoltán legyen az előadó, kérem, kézfeltartással jelezze. (Szavazás.)

Megállapítom, hogy 16 igennel és 1 tartózkodással Németh Zoltán képviselőtársamat
választottuk meg bizottsági előadónak. Kisebbségi véleményt ki kíván megfogalmazni?
(Mandur László jelentkezik.) Mandur László kisebbségi véleményt kíván megfogalmazni.
(Novák Elődnek.) És jól értettem, hogy ehhez kívánt az előbb bejelenteni…?

NOVÁK ELŐD (Jobbik): Esetleg megoszthatjuk 2,5-2,5 percben? (Mandur László:
Én nem kívánom megosztani.)

ELNÖK: Akkor szavazzunk! Először szavazunk arról, hogy ki támogatja Mandur
Lászlót. (Szavazás.)

Megállapítom, hogy 17 igennel Mandur képviselő urat jelöltük.
Ki támogatja, hogy Novák Előd képviselőtársam mondjon kisebbségi véleményt a

házban? (Szavazás.)
Megállapítom, hogy egy igen, 11 nem és 5 tartózkodás mellett Novák képviselő  urat

nem jelöltük kisebbségi előadónak mint ahogy Mandur képviselő urat jelöltük kisebbségi
előadónak.

Tisztelt Képviselőtársaim. Ennek a napirendi pontnak a tárgyalását lezártuk.
Parancsoljon képviselő úr!

KARÁCSONY GERGELY (LMP): Egy ügyrendi javaslatot szeretnék
megfogalmazni. Azzal a javaslattal szeretnék élni, hogy a bizottság kérje a házvezetést, hogy
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egy héttel később kezdjük el az általános vitát. Szeretném, hogyha a bizottság egy ilyen
állásfoglalást tenni.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérem, hogy szavazzunk. Aki támogatja Karácsony
Gergely javaslatát, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy … Novák képviselő úr hány kézzel szavazott? (Novák Előd:
Eggyel.) Öt igen és 12 nemmel Karácsony Gergely képviselőtársam javaslatát a bizottság nem
támogatta. Parancsoljon, képviselő úr!

MANDUR LÁSZLÓ (MSZP): Van egy másik kezdeményezésem, miután ez elvetésre
került, hogy a bizottság kezdeményezze a Házbizottságnál azt, hogyha a jövő héten kezdődne
meg ennek a törvényjavaslatnak az általános vitája, akkor már a napirendi ajánlásban
szerepeltessék azt, hogy a módosító indítványoknak a beadási határideje péntek délután négy
óráig legyen lehetséges. Jövő hét péntek.

ELNÖK: Azt számolom, hogyha kedden kezdjük, akkor jövő hét péntek délután négy
óráig. Rendben. Én ezt abszolút támogatom. Akkor erről szavazunk. (Novák Előd:
Jelentkeztem.) Értem képviselő úr, csak először volt egy javaslat, amiről szavazunk, utána
majd. (Novák Előd: Hozzászólnék. Tehát ez nem így működik.) Mihez szólna hozzá? (Novák
Előd: Hát mihez? Ahhoz, ami elhangzott.) Képviselő úr, ha nem tud normálisan beszélni, én
nem fogok… (Novák Előd: Nem tud normálisan ülést vezetni.) Képviselő úr, figyelmeztetem,
én figyelmeztetem, hogy ön eleve ne minősítse az ülésvezetést, a plenárisülésen sem
minősítheti az ülésvezetést, már elmondtam, hogy mit tehet. Azzal a lehetőséggel éljen! Ne
sértegessen, mert nem fogok önnek szót adni, hanem figyelmeztetni fogom egymás után
háromszor is, és megvonom öntől a szót is, hogyha kell. Kérem, hogy most már viselkedjen
tisztességesen! Megpróbál tisztességesen viselkedni, képviselő úr!? (Novák Előd jelentkezik.)
Jó, hát nem adok szót. Ha így viselkedik, én nem adok önnek szót. Akkor szavazzunk Mandur
képviselő úr javaslatáról! Aki Mandur képviselő úr javaslatát támogatja, az kérem,
kézfeltartással jelezze!  (Szavazás.) 17 igennel a javaslatot támogattuk.

Kíván-e még szólni, képviselő úr? Parancsoljon!

NOVÁK ELŐD (Jobbik): Igen. Tehát az előbb egyébként én nem vettem részt a
szavazásban. Ettől függetlenül is 17 igen volt?

ELNÖK: Tizenhat igen.

NOVÁK ELŐD (Jobbik): Tehát egyrészt legyen szíves rendesen összeszámolni.

ELNÖK: Köszönjük a pontosítást. Javítjuk 16-ra.

NOVÁK ELŐD (Jobbik): Másrészt már csak azért sem vettem részt a szavazásban,
mert hozzá kívántam szólni a javaslathoz, ami nem ügyrendi javaslat, bár még ügyrendi
javaslatnál is hozzá lehetne szólni frakciónként egy fővel, de nem is ügyrendi javaslat volt.
Ráadásul én már hamarabb megfogalmaztam egyébként egy javaslatot, azt kívántam ezelőtt
feltenni, hogy az általános vitát ne zárjuk le, ezt megismételném, de azt elfogadhatatlannak
tartom, hogy nem enged hozzászólni, minősítget engem, és  úgy tesz fel egy kérdést, hogy
nem ad szót arra, hogy megválaszoljam. Tehát feltesz kérdést, amire azt várja, hogy szóadás
nélkül válaszoljak, közben más esetekben, amikor ön úgy ítéli meg, hogy akkor meg nem
válaszolhatok szóadás nélkül, akkor meg rendre utasít, de közben meg fenyeget, hogy úgy
szólaljak meg, hogy közben háromszor egymás után gyorsan rendre utasít és megvonja egész
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napirendre a szót. Ezt annyira kifejezetten rosszhiszemű ülésvezetésnek, ami durván sérti a
Házszabályt. Tehát legyen szíves, uralkodjon magán. Akkor tudok válaszolni valamire,
hogyha szót ad. Ilyen, hol így értelmezem, hol úgy értelmezem a Házszabályt, erre nincs…
legalább önmagával legyen következetes, azt kérem. Köszönöm.

ELNÖK: Képviselőtársaim! Nagyon köszönöm Novák Elődnek megint a rendkívül
színvonalas és nem kioktató hozzászólását. Igyekszem erre tekintettel vezetni majd az ülést.
Képviselő úr, nagyon köszönöm, hogy ennyire ért az ülésvezetéshez, mindenképpen
figyelemmel leszek a mély gondolataira.

Ezzel a napirendi pontot lezártuk.

A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, valamint a Nemzeti Média és Hírközlési
Hatóság Médiatanácsa 2011. évi költségvetéséről

A következő napirendi pontunk a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, valamint a
Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2011. évi költségvetéséről. Az anyagot
előzetesen kiosztottuk. Tisztelt képviselőtársaimat kérdezem, hogy szükségesnek látják-e
ötperces szünet elrendelését, hogy ezt a javaslatot áttanulmányozzuk, bár én közben már
átfutottam. (Nincs jelentkező.) Nem, akkor tárgyaljuk meg. Az előterjesztő részéről, minthogy
most vettük fel a napirendek közé, nincs itt senki, úgyhogy így nekik nem tudunk szót adni.
Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy kíván-e valaki hozzászólni. Mandur képviselő úr.

MANDUR LÁSZLÓ (MSZP): Bocsánat, nem a tartalmához, inkább csak azért,  hogy
mélyebben fogunk hozzászólni. Öt perc is kevés lett volna, hogy átnézzük, mert egy
költségvetés  azért olyan tétel, főleg egy ilyen intézményben, ami vadonatúj, hogy az
indoklását próbáltam én is megérteni gyors átolvasás után, de miután nagyon összefügg mind
a tevékenység, mind a létszám és hasonló kérdésekben, végig kell venni a tételeket, egy picit
alaposabb tanulmányozást igényelne, hogy bármilyen álláspontot ki tudjunk ebben a dologban
fejteni, úgy részleteiben, mint általában. Úgyhogy miután erre most egyszerűen nincs
lehetőség a mai ülés keretében, nem fogunk ebben a vitában sem igazából részt venni, mert
részünkről kóklerségnek tartanánk bármit is mondani, hiszen azért ezt végig kell zongorázni.
Úgyhogy emiatt aztán szavazni sem fogunk. Amikorra terítékre kerül a plenáris ülésen,
igyekszünk kialakítani az álláspontunkat.

A személyi kiadásoknál például benne kéne szerepelni, hogy hogyan jön az ki. Tehát
egy költségvetésnél, hogy mekkora létszámmal tervezünk, s a többi. Nem részletezem tovább,
nincsenek ilyen információink igazából. Most kérdésekkel meg nem akarom húzni az időt,
mert valószínűleg úgysem tudnak erre konkrétan válaszolni. Rengeteg ilyen vetődik fel.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Valóban nem is tudunk rá válaszolni, hiszen az
előterjesztő nincsen jelen. Parancsoljon, képviselő úr!

KARÁCSONY GERGELY (LMP): Én sem gondolom, hogy nagyon szakavatott
ismerője lennék ennek az előterjesztésnek, és hát nem is tudom a kérdésemet kinek feltenni,
de a jegyzőkönyvnek feltenném, hogy a kiadások rovatnál nyolcmilliárd forinttal szerepel
vagyonkezelési feladatokhoz kapcsolódó kiadások, azért szívesen megkérdezném, hogy ez
pontosan micsoda. Itt nagyon komoly tételek vannak, tehát ezzel kapcsolatosan eléggé szemet
szúr itt ez az összeg.
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Határozathozatal

ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Kérem, hogy
szavazzunk! Aki az általános vitára való alkalmasságot támogatja, az kérem, kézfeltartással
jelezze! (Szavazás.) 12. Ellene? (Nincs jelentkező.) Tartózkodik? (Szavazás.) 8. Köszönöm
szépen. A bizottság általános vitára alkalmasnak minősítette a törvénytervezetet. Bizottsági
előadót kell jelölnünk, javaslom Szabó Csaba képviselőtársamat. Van-e más javaslat? (Nincs
jelentkező.) Kérem, hogy szavazzunk! Most hétfőn este lesz, rögtön a szavazások után. Ezzel
járt a legjobban képviselőtársam, mert nem kell elmennie, hanem rögtön ott meg tudja tartani.

Tehát ki támogatja a bizottsági előadó személyét? (Szavazás.) 13 igen, 0 nem és 0
tartózkodás mellett a bizottsági előadó személyét támogatta a bizottság. Köszönöm szépen.

Egyebek

Egyebeknél egy bejelentést szeretnék tenni. A következő bizottsági ülésünk 2010.
december 1-jén, szerdán lesz 13 órakor. Ezen az ülésen fogjuk tárgyalni a Fesztivál ügyet is.
Úgyhogy én holnap megyek a Fesztivál Szövetség tanácskozására, ott is be fogom jelenteni.
Mi már kiküldtük ugyan a meghívókat. Képviselőtársaimat kértem, hogy tegyenek javaslatot,
nem tettek, de még van lehetőségük. Novák képviselő úr, parancsoljon!

NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm szépen. Szeretném felhívni a figyelmet, hogy
december 1-jén is lesz plenáris ülés, tehát javaslom inkább december 2-át ugyanúgy a 13
órára.

ELNÖK: Köszönöm szépen a javaslatát, nem fogadom el. A bizottsági ülést én hívom
össze, és most elmondtam, hogy mikorra hívom össze a bizottsági ülést. Köszönöm szépen a
javaslatát és a jó szándékát. Van-e más hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Köszönöm szépen.
Az ülést berekesztem.

(Az ülés befejezésének időpontja: 17 óra 30  perc)

L. Simon László
a bizottság elnöke

Pálffy István
a bizottság alelnöke

Jegyzőkönyvvezetők:  Bihariné Zsebők Erika és Lajtai Szilvia


