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Napirendi javaslat  
 

1.  A világörökségről szóló törvényjavaslat (T/3087. szám)  

(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)  

(Első helyen kijelölt bizottságként)  

 

2.  A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény, valamint a muzeális intézményekről, a 

nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3114. szám)  

(L. Simon László (Fidesz) képviselő önálló indítványa)  

(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)  

 

3.  Egyebek 
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Szabó Csaba (Fidesz)  
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Pörzse Sándor (Jobbik)  
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Dr. Gyimesi Endre (Fidesz) Gulyás Dénesnek (Fidesz)  
Gyutai Csaba (Fidesz) L. Simon Lászlónak (Fidesz)  
Kiss Attila (Fidesz) Németh Zoltánnak (Fidesz)  
Lukács László (Fidesz) Menczer Erzsébetnek (Fidesz)  
Dr. Puskás Imre (Fidesz) Szabó Csabának (Fidesz)  
Karvalics Ottó (KDNP) Pálffy Istvánnak (KDNP)  
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Mihályfi László főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 04 perc)  

Elnöki bevezető  

L. SIMON LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Képviselőtársaim! Kedves Vendégeink! Mindenkit kérek, hogy foglaljon helyet, hogy el 
tudjuk kezdeni az ülésünket! Szeretném, ha viszonylag gyorsan lezárnánk, hiszen plenáris 
ülés is zajlik, és fontos törvényjavaslatot tárgyalunk, valamint egyéb más dolgaink is vannak. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Megy körbe közben a jelenléti ív, úgyhogy kérem, hogy 
írják alá, hogy lássuk, hogy ki az, aki helyettesítéssel szavaz, tehát hogy hogyan állunk 
szavazatokkal. 

Jó reggel kívánok! Mindenkit tisztelettel és szeretettel köszöntök a Kulturális és 
sajtóbizottság 2011. május 24-ei ülésén! A mai napirendi sorunkat minden képviselőtársam 
megkapta. A korábban kiküldötthöz képest annyi módosulás van, hogy a mozgóképről szóló 
2001. évi II. törvény, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és 
a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló egyéni 
törvényjavaslatomhoz nem érkezett kapcsolódó módosító indítvány, ezért nem fogjuk 
napirendre venni, tehát két napirendi pont van a javaslatban: a világörökségről szóló 
T/3087. számú kormányzati törvényjavaslat kapcsolódó módosító javaslatainak megvitatása, 
valamint az „egyebek”.  

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e valakinek napirendi javaslata. (Jelzésre:) 
Parancsoljon, Novák képviselő úr! 

Novák Előd napirendi javaslata 

NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Ahogy tegnap is ígértük, ismét 
javasoljuk napirend-kiegészítésnek „Alföldi Róbert botrányos sajtótájékoztatója” címmel 
megvizsgálni azt a kérdést, ami megítélésünk szerint igenis, ütközik törvénybe is, és ezért 
szükséges, hogy a bizottság előtt is ezzel foglalkozzunk.  

Ki is kerestem azóta a pontos jogszabályi hivatkozást. A sajtószabadságról és a 
médiatartalmak alapvető szabályairól szóló törvény 9. §-át szeretném idézni, amely a Jobbik 
tiltakozásának hatására végül azért megmaradt, a ’86-os sajtótörvényből örököltük, amely 
előírja azt a felvilágosítási kötelezettséget, amelynek Alföldi Róbertnek is eleget kellett volna 
tennie, tehát hogy az újságírók munkáját kellett volna segítenie, és a kérdésükre választ kellett 
volna adnia. Ezzel szemben, bár nem jogi kategória az a minősíthetetlen stílus, amit 
megengedett magának, de azt gondolom, hogy ezt mindenképpen kell vizsgálnia a 
bizottságnak, mint a média területéhez tartozó ügyet. 

 
ELNÖK: Képviselő úr, köszönöm szépen. A napirendi javaslat címét legyen kedves 

megfogalmazni. 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Azt már megtettem; ha nem figyelt, akkor megismétlem. 
 
ELNÖK: Akkor köszönöm. 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): „Alföldi Róbert botrányos sajtótájékoztatója”. Még röviden 

indokolnám, hogy miért szükséges. Egyrészt, mint médiaterület is, ahogy jeleztem, azt 
gondolom, a bizottság hatáskörébe tartozik - konkrétabban nem idézném az egyéb 
jogszabályokat -, másrészt nyilvánvalóan elsődlegesen, mint kulturális kérdés, szimbolikus 
kérdés, hogy ki a Nemzeti Színház igazgatója. Bár a miniszter úr jelzett már egy vizsgálatot, 
azt gondolom, szükséges támogatnunk őt a munkájában, hiszen azt mondta, hogy szeretné 
feltárni az ügyet. Önmagában a Jobbik interpretálására nem tudott ígéretet tenni, hogy 
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leváltják, ezért szeretném, ha az egész bizottság is alátámasztaná, hogy ez pontosan így történt 
ezen a bizonyos évadértékelő sajtótájékoztatón, ahogy mi megfogalmaztuk ezeket a 
kritikákat. Azt gondolom, hogy itt van alkalmunk akár a felvételt is megtekintetni interneten, 
hogy hogyan történt. Erősítsük meg a miniszter urat, mielőtt még ismét meghátrálna a 
balliberális körök nyomására, hiszen a kormányváltáskor is azt gondoltuk, hogy természetes, 
hogy leváltják, most is azt gondoljuk, de mindig vannak újabb és újabb apropók egyes hírek 
szerint Orbán Viktor nyomására vagy a Külügyminisztérium kérdésére, amiért mégsem 
váltják le. Azt gondolom, hogy itt az idő, hogy pontot tegyünk ennek az ügynek a végére, és 
sok minden más fontos kérdéssel tudjunk végre foglalkozni, ezért szeretném, ha ezt 
támogatnák. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Van-e más napirend-kiegészítő javaslat? 

(Nincs jelzés.) Nincsen.  
Tisztelt Képviselő Úr! Tegnap már ismertettem önnel a Házszabály 75. §-át, amely 

szerint „Az ülést megelőzően a bizottság bármely tagja írásban további napirendi javaslatot 
juttathat el az elnökhöz, amelyet az elnök köteles a bizottsági ülést megelőzően a bizottság 
többi tagjához eljuttatni.”. Amennyiben ez nem történik meg, akkor a jelenlévő képviselők 
kétharmadának igen szavazata szükséges ahhoz, hogy napirendi sort változtassunk vagy azt 
kiegészítsük, szeretném  erről tájékoztatni képviselőtársamat és a bizottság valamennyi tagját, 
ugyanakkor szeretném azt is jelezni, amit már tegnap is elmondtam, de most újra kénytelen 
vagyok elmondani, hogy a parlament Kulturális és sajtóbizottsága nem bíróság, nem 
vizsgálóbizottság. A Fidesz tegnap egyértelműen kifejezte az álláspontját az üggyel 
kapcsolatban, megjelent a sajtónyilatkozatunk, ebben a sajtónyilatkozatban elmondtuk, hogy 
mi várható el egy nemzeti intézmény vezetőjétől, ugyanakkor azt is leírtuk, hogy mi várható 
el egy parlamenti képviselőtől, tehát a mi megítélésünk szerint az önök kérdéseire, főleg 
Pörzse képviselő úr azonnali kérdésére miniszter úr megválaszolta a dolgokat. Miniszter úr 
hatásköre ezzel a kérdéssel foglalkozni, a Magyar Országgyűlés Kulturális és sajtóbizottsága 
nem válthat le színházigazgatót, nem is nevezhet ki, nem is vizsgálóbizottság és nem is 
bíróság, éppen ezért az ügy különös értékelésétől függetlenül nem támogatjuk a napirendre 
vételét, de természetesen a kérésének megfelelően szavazást rendelek el. 

Szavazás Novák Előd javaslatáról 

Aki Novák képviselő úr javaslatát támogatja, kérem, kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) Köszönöm. Kettő. Ellene? (Szavazás.) Köszönöm. Tartózkodik? (Szavazás.) 
Négy.  

Megállapítom, hogy 2 igen, 9 nem szavazattal és 4 tartózkodással a javaslatot a 
bizottság nem támogatta. 

A napirend elfogadása 

Kérem, hogy szavazzunk a napirendi sorról! Aki egyetért vele, az kézfeltartással 
jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ellene? (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy 13 igen és 2 nem szavazattal a bizottság az eredetileg kiküldött 
napirendi sort megszavazta. 

A világörökségről szóló törvényjavaslat (T/3087. szám) 

Vita és szavazás 

1. napirendi pontunk a világörökségről szóló T/3087. számú törvényjavaslathoz 
benyújtott kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása.  
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Tisztelettel köszöntöm körünkben Mihályfi Lászlót, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium 
főosztályvezetőjét, aki a minisztérium álláspontját fogja velünk ismertetni. Az anyagot 
előzetesen mindenki megismerhette. Kérem, hogy haladjunk sorba az ajánlási pontokon! 

Az 1. ajánlási pont Ivanics Ferenc és Kara Ákos képviselőtársaink kapcsolódó 
módosító indítványa. Kérdezem a tárca álláspontját. 

 
MIHÁLYFI LÁSZLÓ (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás van? (Nincs jelzés.) Nincs. Kérem, hogy 

szavazzunk! Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ellene? (Nincs 
jelzés.) Tartózkodik? (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy 13 igen szavazattal és 2 tartózkodással a bizottság támogatta. 
A 2. ajánlási pont Ivanics Ferenc és Kara Ákos javaslata. A tárca álláspontja?  
 
MIHÁLYFI LÁSZLÓ (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Nincs. Szavazzunk! Aki támogatja, 

kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ellene? (Nincs jelzés.) Tartózkodik? 
(Szavazás.)  

Megállapítom, hogy 13 igen szavazattal és 2 tartózkodással a bizottság támogatta a 
javaslatot. 

A 3. ajánlási pont Ivanics Ferenc és Kara Ákos képviselőtársunk javaslata. Kérdezem 
a tárca álláspontját. 

 
MIHÁLYFI LÁSZLÓ (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A tárca nem támogatja, 

mégpedig azért nem - ez egy szövegszerű rövidítésre vonatkozó javaslat -, mert a tárca 
álláspontja szerint kifejezetten szükséges a világörökségi helyszínek kezelési tervének kicsit 
ugyan hosszabb, de tartalmilag releváns világörökségi kezelési tervként történő nevesítése, 
így ezt a rövidítésre vonatkozó módosítást nem támogatjuk. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Kérem, szavazzunk! Aki 

támogatja, kézfeltartással jelezze! (Nincs jelzés.)  Ellene? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy egyhangú nemmel nem támogattuk. (Gulyás Déneshez:) 

Tartózkodtál? Nem láttam, hogy hány kézzel jelentkezel, bocsánat. (Gulyás Dénes: A 
tartózkodást nem tetted fel kérdésként.) Elnézést, de úgy láttam, hogy jelentkezel. Elnézést 
kérek, képviselő úr! Ki tartózkodik? (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy 13 nem szavazattal és 2 tartózkodással a bizottság nem támogatta 
a 3. ajánlási pontot. 

A 4. ajánlási pont dr. Horváth János képviselőtársunk javaslata. Kérdezem a tárca 
álláspontját.  

 
MIHÁLYFI LÁSZLÓ (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A tárca támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Kérem, szavazzunk! Aki támogatja, 

kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) 
Köszönöm. 

Megállapítom, hogy 12 igen, 1 nem szavazattal és 2 tartózkodással a bizottság 
támogatta az ajánlási pontot. 

Az 5. ajánlási pont Jávor Benedek képviselőtársunk javaslata. Kérdezem a tárca 
álláspontját. 
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MIHÁLYFI LÁSZLÓ (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A tárca nem támogatja, 

mégpedig azért, mert a 6. ajánlási pontban szereplő hasonló kapcsolódó módosító indítványt 
fogja támogatni a tárgyban.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Nincs. Kérem, hogy 

szavazzunk! Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Egy. Ellene? (Szavazás.) 
Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy 1 igen szavazattal és 14 tartózkodással a bizottság nem támogatta 
a javaslatot. 

A 6. ajánlási pont L. Simon László – egyébként valóban hasonló tárgyú – kapcsolódó 
módosító indítványa. Kérdezem a tárca álláspontját.  

 
MIHÁLYFI LÁSZLÓ (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás van-e? (Nincs jelzés.) Nincs. Kérem, szavazzunk! 

Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ellene? (Nincs jelzés.)  
Tartózkodik? (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy 13 igen szavazattal és 2 tartózkodással a bizottság támogatta. 
A 7. ajánlási pont dr. Horváth János képviselőtársunk javaslata. Kérdezem a tárcát. 
 
MIHÁLYFI LÁSZLÓ (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Nincs. Kérem, szavazzunk! Aki 

támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. 
Egyhangú szavazással támogatta a bizottság. 
A 8. ajánlási pont dr. Horváth János képviselőtársunk javaslata. Megítélésünk szerint a 

beadvány nem házszabályszerű, de kérem, hogy a bizottság döntsön erről, amennyiben a 
bizottsági tagok egyetértenek azzal, hogy nem házszabályszerű. Egyébként a 23. ajánlási pont 
tartalmilag megegyezik ezzel, és a sportbizottsági ülésen a bizottság azt már támogatta, illetve 
az előterjesztő képviselője egyetértett vele.  

Kérem, hogy szavazzunk! Aki egyetért azzal, hogy erről az ajánlási pontról ne 
döntsünk, mert nem házszabályszerű, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. 
Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy 12 igen, 2 nem szavazattal és 1 tartózkodással a bizottság 
kimondta, hogy az ajánlási pontban olvashatóak nem házszabályszerűek, úgyhogy nem 
döntünk róluk. 

A 9. ajánlási pont dr. Nagy Gábor Tamás képviselőtársunk javaslata. A tárca 
álláspontja? 

 
MIHÁLYFI LÁSZLÓ (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A tárca támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e hozzászólás? (Nincs jelzés.) Nincs. Kérem, 

szavazzunk! Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ellene? (Nincs 
jelzés.) Tartózkodik? (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy 13 igen szavazattal és 2 tartózkodással a bizottság a javaslatot 
támogatta. 

A 10. ajánlási pont Ivanics Ferenc és Kara Ákos képviselőtársaink javaslata. A tárca 
álláspontja? 
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MIHÁLYFI LÁSZLÓ (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A tárca támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem, hogy van-e hozzászólás. (Nincs jelzés.) Nincs. 

Kérem, szavazzunk! Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ellene? 
(Nincs jelzés.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy 13 igen szavazattal és 2 tartózkodással a bizottság támogatta a 
javaslatot. 

A 11. ajánlási pont dr. Nagy Gábor Tamás képviselőtársunk javaslata. Tárca? 
 
MIHÁLYFI LÁSZLÓ (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A tárca támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Nincs. Szavazzunk! Aki támogatja, 

kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy egyhangú szavazással támogattuk a 11. ajánlási pontot.  
A 12. ajánlási pont Ivanics Ferenc és Kara Ákos képviselőtársaink javaslata. 

Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
MIHÁLYFI LÁSZLÓ (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A tárca támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Nincs. Szavazzunk! Aki támogatja, 

kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy egyhangú szavazással támogattuk. 
A 13. ajánlási pont Demeter Ervin képviselőtársunk javaslata. Kérdezem a tárca 

álláspontját. 
 
MIHÁLYFI LÁSZLÓ (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem, hogy van-e hozzászólás. (Karácsony Gergelyhez:) 

Parancsoljon, képviselő úr! (Karácsony Gergely: Én már szavazok.) Ott tette fel a kezét, 
amikor kérdeztem, hogy van-e hozzászólás; akkor elnézést. 

Szavazunk! Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ellene? 
(Nincs jelzés.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy 13 igen szavazatta és 2 tartózkodással a bizottság támogatta a 
javaslatot. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Ezennel a kapcsolódó módosító indítványokon túl is 
vagyunk, a törvénnyel kapcsolatban már csak a határozathozatalok vannak hátra. Tudomásom 
szerint, ha jól emlékszem, tegnap az elnök úr elmondta, hogy a következő ülésünkön 
határozathozatal is következik, tehát a módosító indítványokról szavazni fogunk. A napirendi 
pontot ezennel lezárom. 

Egyebek 

Tisztelt Képviselőtársaim! 2. napirendi pontunk az „egyebek”.  Kérdezem 
képviselőtársaimat, hogy van-e valakinek valamilyen bejelentése. (Jelzésre:) Novák képviselő 
úr, parancsoljon! 

 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm szépen. Egy esetleges szükséges jogalkotási 

feladatunkra szeretném felhívni a figyelmet. Lehet, hogy kezdeményeznünk kellene 
valamiféle törvénymódosítást, ugyanis a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető 
szabályairól szóló törvény 9. §-a egy szép elvet előír, de azt látjuk, hogy a gyakorlatban -
 Alföldi Róbert botrányos sajtótájékoztatója ügyében is - ez egyáltalán nem érvényesül. 
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A 9. § előírja, hogy az állami és önkormányzati szervek, intézmények, tisztségviselők, 
a hivatalos és közfeladatot ellátó személyek, valamint az állami vagy önkormányzati többségi 
tulajdonban lévő gazdasági társaságok vezetői a szükséges felvilágosításoknak és adatoknak a 
médiatartalom-szolgáltatók számára  - így akár az internetes N1 TV számára is, klasszikusan 
egy sajtótájékoztatón élőben feltett kérdésre - megfelelő határidőben történő rendelkezésre 
bocsátásával kötelesek elősegíteni a médiatartalom-szolgáltató tájékoztatási feladatának 
elvégzését. Tehát miközben még egy internetes tévé számára is vannak előírások, hogy 
hogyan kell elvégezniük a tájékoztatási feladatukat, mindeközben azt látjuk, hogy egy 
Nemzeti Színház igazgatója megteheti mindenféle következmény nélkül, hogy fittyet hány 
erre, sőt azt gondolom, hogy a jó erkölcsbe is ütköző módon, közerkölcssértő módon illet, 
ráadásul egy hölgy újságírót. Én azt gondolom, hogy ezek után szükséges lenne 
elgondolkoznunk azon, hogy ez a szép elv, ami itt bennmaradt, hozzáteszem, kemény 
tiltakozásunk hatására, mert a ’86-os sajtótörvényből eredetileg önök eltörölni szándékozták 
még a hatályban maradása mellett is ezt a felvilágosítási kötelezettséget, ami sokszor láttunk, 
hogy az önök számára is kellemetlen... Legendás az az internetes YouTube-videó, ahol a 
Fidesz sajtóosztályát hívják a Kubatov-lista ügyében, és amikor megtudják, hogy miről van 
szó, nemes egyszerűséggel rájuk csapják a telefont, és számos példát tudnánk még sorolni, 
amikor - akár politikusok - fittyet hánynak a felvilágosítási kötelezettségükre. 

Mi azt mondjuk, hogy szükséges lenne elgondolkozni azon, hogy ennek valamiféle 
szankcióját alkalmazzuk. Számos ilyen pont van - Gyurcsány Ferenc bizottsági beidézésénél 
is láttuk, hogy ott sincs semmiféle következménye -, számos alapelvet ír elő sokszor akár az 
Alkotmány. Most önök eltörölni szándékozzák egyébként nyilván ezt a beidézési lehetőséget, 
az új alaptörvényben már nem szerepel az, hogy akár Alföldi Róbertet, akár Gyurcsány 
Ferencet be lehessen idézni a bizottság elé. Mi mindkét esetben azt mondtuk, hogy szükséges 
inkább valamiféle szankciót teremteni, hogy ezeknek eleget tudjunk tenni, hiszen láthattuk azt 
is, amikor Alföldi Róbert megígérte, hogy eljön az albizottság ülésére, aztán mégis, fittyet 
hányva erre, egy Országgyűlés albizottságával ezt megtehette. Én azt gondolom, hogy ez 
teljesen jogos igény lenne, és kérem, hogy ezen gondolkozzanak el önök is, hiszen 
nyilvánvaló, hogy amikor önálló indítványt teszünk - az ellenzéki pártok közül a Jobbik 
nyújtotta be eddig a legtöbb önálló indítványt az Országgyűlésnek -, ezeket szinte rendre 
leszavazzák.  

 
ELNÖK: És milyen színvonalasakat! 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Igen, azt gondolom, nagyon színvonalas, a jogalkotási 

munkacsoportunk által precízen kidolgozott törvényjavaslatokról és határozati javaslatokról 
van szó, amit önök rendre leszavaznak. Ezért én arra próbálom rábírni önöket, hogy akár saját 
indítványukként fontolják meg, hogy nem lenne-e szükséges itt valamiféle büntetőjogi 
szankcióval is sújtani azt, vagy akár a munkaszerződésébe belefoglalni, és munkajogi 
jogszabály-módosítást eszközölnünk annak érdekében, hogy ne maradhasson az 
következmények nélkül, hogy akár a Nemzeti Színház igazgatója, akár bármely más ilyen 
állami szerv, intézmény, közintézmény vezetője nem tesz eleget a tájékoztatási 
kötelezettségének, rendszeresen fittyet hány erre, és semmitmondó válaszokat ad teljesen 
jogos, a közérdeklődésre széles körben számot tartó kérdésekre.  

Annyi botrány jelent már meg, most a Barikád hírportálon egy egész listát állítottak 
össze abból, ami az elmúlt időszakban jellemezte ezt az ügyet, és azért kényszerülünk mégis 
minden alkalommal ezt idehozni, mert nemcsak a régi dolgokat látjuk még orvosolatlannak, 
hanem Alföldi Róbert hétről hétre nyújt olyan apropókat arra, hogy foglalkozzunk vele, 
amelyet igenis, nem hagyhatunk szó nélkül.  
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Hiába bólogat nagyon cinikusan elnök úr, volt egy fideszes képviselőtársa is, aki 
tegnap még megszavazta ezt a napirendi javaslatunkat. Önök között is számosan vannak, akik 
ezzel foglalkozni szeretnének. Az Origónak nyilatkozott is egy fideszes képviselő, aki 
elmondta, hogy szégyenszemre - persze, mi mást tehetnének, gondolja ő - megszavazzák 
mindig a miniszteri választ ebben az ügyben, azonban aztán otthon a fideszes tagok előtt 
szégyenkezve bujkálnak és magyarázkodnak, hogy hogy tehettek ilyet, hogy ilyen kérdésben 
se a fideszes, se a KDNP-s képviselők nem álltak a jobbikos kritika mellé, és tulajdonképpen 
támogatták... (Pálffy István: Nana! – Németh Zoltán: Nézd meg a szavazásokat!) Az 
interpellációs szavazásokról beszélek, Pálffy alelnök úr, ahol sajnos, önök sem tudtak gombot 
nyomni, holott valóban adtak már ki, most már, hogy a Fidesz is talán kihátrálni látszik - bár 
ezt még soha nem tudhatjuk biztosan - Alföldi Róbert mögül, most már önök is kicsit 
bátrabban mernek közleményt kiadni. (Németh Zoltán: Meg kell nézni a szavazási listát!) 
Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy addig jár a köcsög a kútra, amíg el nem törik.  

 
ELNÖK: Az korsó!  
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Azt gondolom, köcsögként is megáll ez a mondás 

stílszerűen... 
 
ELNÖK: Rendkívül magas színvonalú megint a hozzászólása. Korsó! 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Szerintem mindenképpen lépnünk kellene valamit, hogy 

végre valami történjen ezzel a bizonyos köcsöggel. Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Képviselő úr! Köszönjük a javaslatát. Azt tudom önnek csak mondani, hogy 

önnek, mint országgyűlési képviselőnek joga van bármilyen törvénnyel kapcsolatosan 
törvényjavaslatot benyújtani. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy a jelenlegi médiaszabályozás 
elégtelen, akkor azt javaslom, hogy nyújtsa be az ezt az elégtelen szabályozást orvosoló 
törvényjavaslatát, és majd itt a parlament Kulturális és sajtóbizottságában, mint 
szakbizottságban eldöntjük, hogy az ön által benyújtott javaslat jó-e, érdemes-e arra, hogy 
egyáltalán a Ház megtárgyalja. Ez a módja a dolgoknak, ez a jogalkotás menetrendje. 
Tisztelettel várjuk az ön törvényjavaslatát, és tisztelettel fogjuk megtárgyalni a bizottsági 
ülésen. Köszönöm szépen. 

További hozzászólást nem látok. Az ülést berekesztem. Mindenkinek további jó 
munkát kívánok a plenáris ülésre! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 24 perc)  

  

L. Simon László 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Várszegi Krisztina 


