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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 11 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

L. SIMON LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok! Egy kis figyelmet és egy kis csendet kérek! Köszönöm szépen. 

Mindenkit tisztelettel és szeretettel köszöntök a Kulturális és sajtóbizottság 
2011. november 3-ai ülésén, amely ülésen ma - mint láthatják - a nagy érdeklődésre számot 
tartó filmtémájú meghallgatásunkat is megrendezzük. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Vendégeink! Külön tisztelettel és szeretettel 
köszöntöm a szakmai szervezetek képviselőit, a sajtó munkatársait, a hivatal dolgozóit! Az 
előzetesen kiküldött napirendi sort láthatják képviselőtársaim. A tegnap változathoz képest 
egy helyen módosítottuk még: 3. napirendi pontként felvettük a kulturális örökség védelméről 
szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslatnak a tárgyalását, amelyet 
T/3486. számon nyújtott be a kormány. 

Megkérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e valakinek a napirendi sorhoz 
hozzáfűznivalója. (Nincs jelzés.) Kérem, hogy szavazzunk! Aki ezt a változatot elfogadja, az 
kérem, kézfeltartással jelezze!(Szavazás.) Köszönöm. 

Egyhangú. 

Tájékozódás a magyar filmes támogatások, filmfinanszírozás, filmgyártás 
helyzetéről 

Az 1. napirendi pont: tájékozódás a magyar filmes támogatások, filmfinanszírozás, 
filmgyártás helyzetéről.  

Nagy tisztelettel köszöntöm körünkben Szőcs Géza kultúráért felelős államtitkár urat, 
Hammerstein Judit kultúrpolitikáért felelős helyettes államtitkár asszonyt, Andrew Vajna a 
nemzeti filmipar megújításáért felelős kormánybiztos urat, Havas Ágnest, a Magyar Nemzeti 
Filmalap Zrt. vezérigazgatóját, valamennyi szakmai szervezet képviselőjét, rendezőket, 
producereket - engedjék meg, hogy ne köszöntsek mindenkit név szerint, nem is tudok 
mindenkit név szerint köszönteni -, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 
munkatársait! Nagyon örülök, hogy ilyen sokan eljöttek, és megtisztelnek bennünket a 
jelenlétükkel.  

Tisztelt Képviselőtársaim! A következő metodikát javaslom ennek a napirendi 
pontnak a tárgyalásánál. Ahogy azt a korábbi, hasonló meghallgatásaink során már 
alkalmaztunk, először kormánybiztos úrnak adom meg a szót, megkérve arra, hogy a bizottság 
elvárásainak megfelelően - hiszen már többen, többször kezdeményezték az elmúlt egy évben, 
hogy ilyen tárgyú meghallgatás legyen - elsősorban a Magyar Mozgókép Közalapítvány 
megszűnése és a helyébe lépő új rendszer kapcsán adjon tájékoztatást. Magyarul arra kérem 
kormánybiztos urat, hogy az eddigi munkának a tapasztalatait, eredményeit és a terveit ossza 
meg a bizottság tagjaival. Ezután a meghívott vendégeink szólhatnak hozzá - amennyiben 
államtitkár úr a kulturális terület részéről hozzá kíván szólni, természetesen ő is szót kap 
kormánybiztos úr után -, utána a szakmai szervezetek vezetői, a szakma képviselői rövid, 
tömör hozzászólásokat tudnak elmondani, utána következik egy képviselői kör, ahol a 
véleményüket mondhatják el képviselőtársaim és kérdéseket tehetnek fel, majd zárszóra és 
válaszadásra visszaadnánk a szót kormánybiztos úrnak. 

Megfelel így, képviselőtársaim? (Jelzésre:) Novák képviselő úr, parancsoljon! 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm a szót. Azt javaslom, hogy ha már bizottsági ülés 

van, akkor a Házszabály előírásai szerint ne korlátozzuk úgy a bizottsági tagok hozzászólását. 
Természetesen elfogadjuk, hogy először a szakmai szervezetek szólaljanak meg, de 
gondolom, hogy kialakulhat itt némi vita, és nem szeretném, ha a vitát elfojtanánk - úgy, 
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ahogy elnök úr meg szokta ezt próbálni, hogy ne tudjunk viszonválaszra lehetőséget kapni -, 
tehát szerintem ezt ne korlátozzuk. Ahogy a Házszabály szerint egy bizottsági vitában 
lehetőség van akár többször is hozzászólni, szerintem ezt biztosítsuk, de természetesen 
elsőként az összes szakmai szervezet mondhassa el az álláspontját. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Itt nem vitázni fogunk, hanem azért jöttünk 

össze, hogy az országgyűlési képviselők meghallgassák a szakma képviselőit. Ez a fórum -
 mint a korábbi hasonló fórumok is - nem arra ad lehetőséget, nem azért hívtuk össze, hogy itt 
pártpolitikai alapon ebben a stílusban vitatkozzunk egymással, hanem azért hívtuk össze, mert 
kíváncsiak vagyunk arra, hogy kormánybiztos úrnak mik a szándékai, és kíváncsiak vagyunk 
arra, hogy a szakmai szervezetek képviselői, a szakma jeles tagjai miképpen vélekednek a 
saját ágazatuk helyzetéről, és milyen változásokat tartanának szükségesnek a magyar 
filmszakma életét érintő kérdésekben.  

Azt gondolom, hogy szavazzunk! Aki az általam javasolt metodikával egyetért, az 
kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Nincs jelzés.) Tartózkodik? (Szavazás.) 
Köszönöm. 

Megállapítom, hogy 2 tartózkodással elfogadtuk ezt a tárgyalási menetrendet. 
Kérem, hogy most arról is szavazzunk, hogy a bizottsági ülés keretében meghívott 

vendégeink is szót kaphassanak, tehát hogy ne csak képviselők beszélhessenek. Aki ezt 
támogatja, az kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. 

Egyhangú szavazással támogattuk. 
Ebben az esetben kezdjük meg a napirend tárgyalását. Tisztelettel felkérem 

kormánybiztos urat, hogy ossza meg velünk gondolatait. 

Andrew G. Vajna tájékoztatója 

ANDREW G. VAJNA a nemzeti filmipar megújításáért felelős kormánybiztos: 
Elsősorban köszönöm szépen a meghívást. Nagy megtiszteltetés a számomra, hogy a kormány 
megbízott ezzel a feladattal, és hogy lehetőséget adott arra, hogy próbáljak valami új lelket 
pumpálni a magyar filmszakmába. 

Amikor egy évvel ezelőtt ezt a feladatot megkaptam, akkor körülbelül az volt a 
szituáció, hogy az MMKA, vagyis a filmszakma tartozott különböző helyeken körülbelül 
10 milliárd forinttal, és a bankok türelmetlenek voltak, ezt a pénzt vissza akarták kapni; a 
producereknek ugyanúgy tartozott az MMKA pénzekkel, és ők ugyanolyan türelmetlenek 
voltak, szerették volna ezt a dolgot elintézni. Az én feladatom tulajdonképpen nem arról szólt, 
hogy a múlttal foglalkozzak, hanem arról, hogy a jövőt valamilyen alapon tervezzem meg, de 
miután megkaptam ezt a megbízást, egy hónapra rá láttam, hogy itt a múlttal is kell 
foglalkozni, azt rendbe kell tenni ahhoz, hogy valamilyen formában egy jövőt tudjunk építeni.  

Most örömmel jelentem azt, hogy a bankokkal megállapodtunk, a kormánnyal 
kiharcoltam azt a pénzt, hogy ezeket a dolgokat el tudjuk intézni, és igenis, a filmszakmának 
van támogatása a jövőben is, tehát kiharcoltuk azt a lehetőséget, hogy nem a költségvetés 
fogja megállapítani minden évben, hogy milyen pénzeket költünk, hanem a lottó alapján egy 
bizonyos összeget kapunk évente. Szerintem ez egy nagyon sikeres történet. A bankokkal 
elkezdődött a megállapodás, már három bankkal alá van írva, a producerekkel is elkezdődött a 
kielégítés - már nyolcan vagy tízen megállapodtak -, ez folyik most naponta az MMKA 
segítségével, tehát nagyon köszönjük, hogy ők is részt vesznek ebben a dologban. 
Tulajdonképpen a múlttal kapcsolatban próbáljuk ezt a dolgot tisztázni, úgy, hogy biztos, 
hogy senki nem lesz megelégedve, mert a bankok biztosan szeretnék a pénzüket visszakapni, 
a producerek persze, hogy szeretnék azt a pénzt, amire az MMKA-val leszerződtek, tehát 
sajnos, nem fogunk tudni mindenkit kielégíteni. Próbálunk egy bizonyos százalékban mindent 
elintézni, és számba venni azokat a dolgokat, amelyekben a producerek megállapodtak az 
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MMKA-val és vica versa, tehát próbáljuk úgy kezelni a dolgokat, hogy igazságosan legyen 
elosztva ez a pénz, ami van erre a szándékra.  

A jövőről: az volt a cél, hogy felosszuk az MMKA felelősségeit, feladatait bizonyos 
olya formában, ahol a produktum, a termék találkozik a közönséggel. Tehát a 
dokumentumfilmeket a médiahatósághoz tettük át, mert ők gondoskodnak arról, hogy ezek a 
televízióban megjelenjenek, mi pedig átvettük a film részét a dolgoknak, tehát a filmgyártás 
és a filmmarketing, a filmfejlesztés részleteivel foglalkozunk, amit próbálunk olyan alapon 
kezelni, hogy át tudjunk lépni a határon, és világszerte próbáljuk felújítani az érdeklődést a 
magyar film iránt. Szerintem ez nagyon szépen alakult, a bizottság elkezdett dolgozni, már azt 
hiszem, több mint száz jelentkező van, ebből legalább 25 beadott pályázat, ezeket bíráljuk 
naponta, hetente, és értesítjük a producereket a resultról. Nekem nagyon érdekes 
tapasztalatom van ezzel kapcsolatban, hogy azok az emberek, akik beadtak idáig 
forgatókönyveket, és ezeket elbíráltuk, és megkapták a reportokat róla, nagyon boldogok, 
hogy ennyire foglalkozunk azzal, hogyan tudjuk javítani a jövőbeli terméket, és hogy 
mennyire érdekesen és mennyire pontosan foglalkozunk velük. Tehát nem csak, hogy 
elutasítjuk a terveket, hanem hogy miért utasítjuk el, vagy hogy mit javasolunk, idáig nagyon 
pozitív reakció volt a szakmától.  

Remélem, hogy a törvény, amit beadtunk, az megvalósul, és hogyha ez sikerül a jövő 
pár héten belül, akkor szerintem új lapokat tudunk írni a filmszakmában, és nagyon pozitív 
irányban fogunk fejlődni.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Államtitkár úr, esetleg valamit kíván mondani?  
 
SZŐCS GÉZA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Valamivel később 

szeretnék hozzászólni.  
 
ELNÖK: Rendben, köszönöm szépen. Megkérdezem, ki kíván a vendégek közül 

hozzászólni. Azt kérem, hogy mindenki, aki szólni kíván, üljön az asztalhoz - Ágnest 
megkérjük, hogy engedjen egy kis helyet, hogy egy széket odategyünk a mikrofon elé a 
megszólaló vendégeknek -, és aki felszólal, kérem, hogy a nevét mondja be a jegyzőkönyv 
számára. Parancsoljanak! 

Meghívottak hozzászólásai 

Kisfaludy András elnök (Magyar Dokumentumfilm Rendezők Egyesülete) 

KISFALUDY ANDRÁS elnök (Magyar Dokumentumfilm Rendezők Egyesülete): 
Kisfaludy András vagyok, a Magyar Dokumentumfilm Rendezők Egyesülete nevében. 
Mindenki által tudott dolog, milyen nagy traumát okozott az egész filmes szakmának az 
MMKA által fölhalmozott adósság, de már 2010-ben is látszott - leírtam a szövegemet, hogy 
egyszerűbb legyen -, a dokumentumfilmesek lesznek ennek a kínossá vált, zűrös helyzetnek a 
legnagyobb vesztesei, annak ellenére, hogy filmek készítésére a milliárdokból alig kaptak 
valamit.  

A kormányváltást követően döntés született arról, hogy az MMKA-t meg kell 
szüntetni, adósságát kötelező rendezni. Ugyanakkor nem született döntés arról, hogy az 
MMKA által eddig támogatott filmes műfajok honnan kapnak pénzt. Eltelt másfél év, és nem 
volt dokumentumfilmes pályázati kiírás. 2011 nyarának elején kiderült, hogy a dokumentum-, 
animáció-, ismeretterjesztő és kisjátékfilmes területek a Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatósághoz kerülnek. A szakmával történő konzultációk eredményeképp valószínű, hogy 
novemberben kiírják a háromlépcsős pályázatot, a nyertesek jó esetben 2012 február-
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márciusában kapják meg a támogatási összeget. Gondolják meg, két éve szünetel a 
dokumentumfilm-gyártás, az állami támogatás halasztgatása eredményeképpen. 

Ennek két konzekvenciája van. Egy: a kollégák, akik professzionális körülmények 
között dolgoznak körülbelül 60-80-an, munkanélküliek két éve. Ráadásul úgy, hogy az 
országban egyébként a munkaképes munkanélküliekhez viszonyítva mindenféle szociális 
segély és juttatás nélkül. Egyszerűen nem is volt alkalmuk támogatást kérni.  

A másik konzekvenciája, hogy két éve nem dokumentálja senki Magyarország újkori 
történelmének sem pozitív, sem negatív tendenciáit, nem készül film az országot sújtó 
katasztrófákról, az árvízről, de ami talán ennél is szomorúbb, arról a társadalmi összefogásról 
sem, ami a bajbajutottak megsegítésére szerveződött. Másfél év kimaradt a magyar 
történetírásból, másfél év kimarad a társadalom emlékezetéből. A hazai dokumentumfilm 
feladata nem az volna, hogy a mindenkori valóság, az adott társadalom és nemzet múltjának, 
problémáinak feltárásával foglalkozzon?  

Ezt mondanám az eddig eltelt időre, és most arra, ami következik, hogy a 
dokumentumfilm-támogatás alapját a kereskedelmi televíziók reklámbevételének 
2,5 százaléka adja. De ne felejtsük el, hogy például az RTL Klub frekvenciaengedélye 2012-
ben lejár, a két nagy kereskedelmi televíziónál is leépítések vannak, ez az összeg nem teljesen 
biztos, ez a forrás bizonytalan. Ezért tehát újabb forrásokat kellene szerezni, hogy ne csak ez a 
bizonyos reklámbevétel 2,5 százaléka adja a mindenkori dokumentumfilmre szánt összeget. 
Megszüntették a Történelmi Film Alapítványt, ami önmagában véve egy dráma, meg fog 
szűnni az ORTT pályáztatása, és L. Simon László nyilatkozata alapján az NKA pályázati 
lehetősége is; effektív csökkent a dokumentumfilmre szánt támogatás kerete.  

Azonban nem csak a közvetlen filmkészítésre fordítható pénz lett kevesebb, hanem az 
egész dokumentumfilmes struktúra támogatása is. Kérdéses a kísérleti és kreatív 
dokumentumfilmek, az ad hoc keret, a műhelyek, a technikai infrastruktúra megújításának, a 
kezdő alkotók fölkészítéshez való jutásának, a forgalmazás területén a filmek PR- és 
marketingtevékenységének, a hazai és külföldi fesztiváloztatásnak, önálló internetes side 
létrejöttének, tematikus könyvkiadásnak, filmek vidéki művelődési házakban, egyetemekben 
való terjesztésének a támogatása. Az itt felsorolt tevékenységek egyes elemeit - külföldi 
forgalmazás, ad hoc - az MNF, illetőleg az NMHH támogatja, de az egész dokumentumfilmes 
infrastruktúrát nem, és ezt pedig csak egészében és komplexitásában lehet látni.  

Miután ebben a pillanatban teljesen átstrukturálódott a dokumentumfilmes támogatás, 
itt is van felelős, ott is, ez is foglalkozik vele, az is foglalkozik vele, nincs egy ember vagy 
egy intézmény vagy egy fórum, amely az egészet összefogná. Én tehát azt kérem a 
jelenlévőktől, hogy erről essen szó: egy felelős ember, aki a dokumentumfilmmel foglalkozik.  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Parancsoljon! 

Demeter István alelnök (Art Mozi Egyesület)  

DEMETER ISTVÁN alelnök (Art Mozi Egyesület): Demeter István vagyok. Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Tisztelt Kormánybiztos Úr! Pár perccel később tudtam bejönni a 
terembe, tehát ha szó esett volna a terjesztés helyzetéről, akkor elnézést kérek, de abban az 
időszakban, míg a teremben voltam, számomra nem hangzott el a terjesztéssel kapcsolatos 
információ. Viszont vannak olyan híreim, hogy az artmozihálózat és a terjesztők, a 
filmforgalmazók számára a 2010-es kifizetés nem lesz teljes körű annak ellenére, hogy 
szerződéses kapcsolatban álltak a Magyar Mozgókép Közalapítvánnyal. Tudomásom szerint 
önök csak azt az összeget szeretnék kifizetni, amelyre a kuratórium határozatot hozott, ez 
pedig a 2010. év második negyedéve. Erre szeretnék választ kapni, hogy valóban így van-e.  
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Valamint szeretném föltenni azt a kérdést, hogy a múltról és a jövőről esett szó, a 
jelenről viszont nem, 2011-ben - annak ellenére, a filmtörvény még érvényben van, és a 
filmtörvényben és a végrehajtási rendeletben szabályozott módon meg van fogalmazva, hogy 
az artmoziknak a feltételek teljesítése esetén támogatás jár - pályázat viszont nem került 
kiírásra. Én ezt egy levélben jeleztem is önnek, és kértem a válaszát arra vonatkozólag, hogy a 
2011-es évre vonatkozó teljesítéseket hová adjuk le, mely szervezet lesz a támogatások 
folyósításának a forrása is, hiszen itt egy mulasztásos törvénysértés történt akkor, amikor a 
pályázat a törvényben és a rendeletben megjelent időpontig nem jelent meg.  

A 2010-es év késedelmes kifizetése miatt az artmozihálózat számos fontos mozija már 
bezárt, csődbe ment, és jó néhányan nem artmoziként működnek már tovább, hanem átálltak a 
kereskedelmi mozizásra, tehát nem tudom, hogy hogyan tervezik megoldani a magyar és az 
értékes filmek terjesztését, mert ebben az elmúlt 1,5 évben az a hálózat, amely hivatott volt 
ezt végrehajtani, az gyakorlatilag megszűnt. Normál esetben a hálózat üzemeltetésére a 
filmgyártásra szánt pénzeknek a 20 százaléka lenne elegendő. Ebben a mostani helyzetben, 
amikor a hálózat gyakorlatilag felszámolódott, egy lényegesen nagyobb összegre lenne 
szükség ahhoz, hogy ismét fel tudjon állni, ismét működőképessé tudjon válni, és teret tudjon 
adni az értékeknek, a magyar filmeknek, mert azt gondolom, hogy addig gyártást, terjesztést 
tervezgetni illúzió, ha közben hagyjunk tönkremenni azt a hálózatot, amely képes ezeknek az 
értékeknek a nézőkhöz, a lakossághoz való eljuttatására. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Következő hozzászólónk? (Jelzésre:) Parancsoljon! 

Ozorai András filmproducer  

OZORAI ANDRÁS filmproducer: Jó napot kívánok! Ozorai András filmproducer 
vagyok. Nagyon szép képet festett kormánybiztos úr itt a történetről. Én azt tudom mondani, 
hogy az én cégemet elkezdte a bank felszámolni; megvan a Fővárosi Bíróság jogerős döntése, 
ki van jelölve a felszámolóbiztos. Én egy filmet csináltam, amit Makk Károly rendezett, 
bemutatták moziban, televízióban, elszámoltam vele, és a Raiffeisen Bankkal semmiféle 
megállapodás nem történt. Úgy tudom, hogy ott van még ezen kívül öt cég, aki onnan vett fel 
pénzt, és azzal sincs megállapodás; a Raiffeisenben azt mondták, hogy az Erste Bank pont 
hogy megindította a felszámolásokat. Nem tudom, hogy ez visszafordítható-e; itt van nálam a 
jogerős bírósági papír, kijelölték a felszámolóbiztost, viszik, ami volt idáig.  

Nagyon szép a kép, de én a saját oldalamról nem látom olyan szépnek, és amellett azt 
se látjuk - most többek nevében beszélek természetesen -, hogy a száz filmből hány olyan van, 
ami el fog indulni a forgatáson. Nem tudok olyan kollégáról, aki kapott volna pénzt a Nemzeti 
Filmalaptól arra, hogy filmet forgasson; olyat tudok, hogy a forgatókönyv átírására kapott 
pénzt. Én nagyon szomorúan látom a helyzetet, a sajátomat biztosan; nem vagyok jogász, és 
nem volt pénzem ügyvédet keresni sem igazándiból, de nem látom, hogy hogyan állítható 
meg a felszámolás. Ki van jelölve a biztos, viszik az autót, a filmeket, a bútort, a számítógépet 
meg mindent, szóval nem tudom, hogy melyik az a három bank a nyolcból, fogalmam 
nincsen. Az egész nekem teljesen rejtélyes. Van egy aláírás, amit Hiller miniszter úr írt annak 
idején alá, Bod Péter Ákossal, Grunwalskyval garantálták, és úgy vettük fel a hiteleket. Senki 
nem gondolta azt, hogy ebből bármi baj lehet. Annak idején - picit hosszabb leszek, mint 
gondoltam - pályáztunk az MMKA-nál, és kaptunk értesítést, hogy megítéltek nekem a Makk-
filmre 60 millió forintot, majd közölték azt, hogy el kell menni bankba felvenni a pénzt. 
Felvettem a pénzt a Raiffeisen Bankban, folyósították, megcsináltam a filmet, és kiderült, 
hogy nincs, aki visszafizesse a pénzt tovább. 49 cég áll pillanatnyilag ebben a helyzetben. 
Nem tudom, melyik három bank az, amelyik rendben van, nem tudom, hány bank van 
összesen, fogalmunk nincsen, szóval nincsen információnk, és minden téren borzasztó nagy a 
bizonytalanság a fejünk fölött. Köszönöm. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Kormánybiztos urat majd mi is szívesen hallgatnánk a 

felelősségi viszonyokról, hogy ez hogyan is néz ki. 
Következő hozzászóló? 

Schubert Gusztáv főszerkesztő (Filmvilág) 

SCHUBERT GUSZTÁV főszerkesztő (Filmvilág): Schubert Gusztáv vagyok, a 
Filmvilág főszerkesztője. Nemcsak a magam nevében, hanem általában a magyar 
filmművészeti folyóiratok nevében felhívnám a tisztelt grémium figyelmét a magyar filmnek 
egy másik pici szakterületére, nevezetesen a magyar filmművészeti folyóiratokra, amelyek 
gyakorlatilag kitűntek a képből vagy eltűntek az önök szeme elől. Egyedül az NKA az, aki 
tavaly is kiírt egy pályázatot - elég szűkös keretből -, és idén is kiírt egy pályázatot. Ez 
biztosan nem fogja tudni fedezni ennek a szakágnak az egyébként meglehetősen pici - az itt 
szereplő számokhoz képest feltétlenül pici -, körülbelül pár tízmilliós költségét. Ahogy itt 
korábban Demeter István leírta a mozik helyzetét, illetve Kisfaludy András a 
dokumentumfilmesek helyzetét, ugyanez áll erre a szakterületre is.  

Az MMKA épülete erre az ágazatra is rászakadt, az a különbség az artmozikhoz 
képest, hogy nálunk kiírták a pályázatot, lebonyolították a pályázatot, el is döntötték, hogy 
úgy mondjam, beárazták a különféle filmművészeti folyóiratokat, honlapokat az MMKA 
szakkollégium tagjai. Tulajdonképpen eljutottunk a 99 százalékos készültségig, egyedül már 
csak a kuratórium pecsétjét kellett volna ráütni, és ekkor jött a krach, ha úgy tetszik, hogy az 
MMKA nem kapta meg azokat az állami támogatásokat, amelyekkel ezeket a már elbírált 
pályázatokat pénzügyi támogatásban tudta volna részesíteni. Ezek a konkrétumok.  

Nagyon jó lenne, ha valaki vagy egy intézmény... Itt ismétlem az előttem 
felszólalókat, hogy egy játékfilmcentrikus magyar filmgyártásban élünk, ami egyrészt érthető, 
másrészt a picik az elmúlt 20 évben mindig is eltűntek a játékfilmgyártás nagy problémái 
mögött, de úgy gondolom, hogy ugyanúgy, mint az emberi szervezet, ez egy összefüggő test, 
ahol a legkisebb, legparányibb rész is ugyanolyan fontos, mint a nagyok, és akkor jövünk rá a 
hiányára, amikor már nem lesznek. A magyar filmlapok gyakorlatilag eljutottak a tartalékaik 
végére. Én úgy látom, hogy mire az NKA-pályázatból is pénz lesz, ami nagyon jó és nagyon 
köszönjük ezt a lehetőséget - a tavalyi pályázati elbírálás és az ügymenet szerint ez körülbelül 
4 hónap -, addigra már egyetlen nívós, az elmúlt években, évtizedekben szakmai 
alkalmasságát bizonyító lap el fog tűnni, tehát nem lesz magyar filmművészeti, filmelméleti, 
filmtörténeti folyóirat-kiadás. Úgy gondolom, hogy ennek a hiánya lehet, hogy nem rögtön, 
egy hónapon belül, fél éven belül fog jelentkezni, de hosszú távon igen. A magyar filmnek 
gyakorlatilag egyszer már fel kellett állnia: a ’90-es évek elején, a rendszerváltás után 
összeomlott a rendszer. A magyar film talpra állásában, működésében, eredményeiben - és 
ezek nemcsak itthoni, hanem nemzetközi eredmények, tényleg Tarr Bélától a fiatal 
generációig, Pálffyig, Hajdu Szabolcsig lehet sorolni a neveket - igenis, a kritika és a 
filmtörténetírás is óriási szerepet vitt, tehát az első pillanattól kiálltunk amellett, hogy jöjjenek 
a fiatal filmesek, megcsinálhassák a filmjeiket és a többi. 

Összegezve: felhívnám a figyelmet arra, hogy a nagy játékosok, a játékfilmgyártás 
mellett a piciknek is nagyon fontos funkciója van ebben a szervezetben, ebben az egységes 
rendszerben, amit úgy hívunk, hogy magyar filmgyártás és magyar filmművészet. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászóló? (Jelzésre:) Parancsoljon! 
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Elek Judit forgatókönyvíró, rendező, producer 

ELEK JUDIT forgatókönyvíró, rendező, producer: Elek Juditnak hívnak. Háromféle 
funkció szerint vagyok résztvevője ennek a filmkészítésnek: mint forgatókönyvíró, mint 
rendező és mint producer. Megpróbálom érzékeltetni azt, hogy az a helyzet, amit most kellene 
összeraknunk igazából, hogy funkcionálni tudjon, hogyan néz ki alkotói oldalról. 

Azt gondolom, hogy a forgatókönyv-fejlesztést - most próbálok beszélni azokról a 
kondíciókról, amelyek a Filmalap támogatási szabályzatában vannak, amiről én azt gondolom, 
hogy mint konstrukció, Európában gyakori - meg lehet tölteni olyan tartalommal, hogy 
működőképes legyen, európai legyen, magyar legyen, de számtalan olyan apró momentum 
van, amik nem is olyan aprók ebben a támogatási szabályzatban, amelyek problémát 
jelentenek az alkotói oldalon. 

Tehát az első számú mindjárt a forgatókönyv-fejlesztés mikéntje. Tehát a támogatási 
szabályzatban az alap részéről van egy olyan megkötés, hogy forgatókönyvírót ad a mű mellé, 
amennyiben fejlesztésre javasolja. A műveknek vannak szerzői, Európában általában 
koprodukcióban készülnek most a filmek. Tehát mindenfajta változtatás, amely a 
forgatókönyvvel kapcsolatos, szerzői jogokkal, szerzői kompetenciákkal és szándékokkal kell 
hogy találkozzon. Kicsit úgy éreztem a támogatási szabályzatnak ebből a megfogalmazásából, 
hogy itt kötelező érvényű, és nem sugallt vagy tanácsolt beavatkozás kísérlete zajlik.  

Tehát azt gondolom, nagyon örülök annak, hogyha Vajna úr úgy látja, hogy jó 
fogadtatásra lelt a tanács, és el tudom képzelni azt, hogy szakértő tanácsokkal lehet együtt 
dolgozni, hiszen ezt számtalanszor tettük. De jó lenne úgy megfogalmazni a határidőket is a 
változtatásra, hogy nem lehet 15 nap, mert az lehetetlenség egy elfogadott tervnél, mert ha 
koprodukcióról, vagy ha egyáltalán változtatásról beszélünk, 15 nap alatt még lefordítani sem 
lehet a partnerek számára, hiszen nekik is el kell fogadni. Nem lehet 15 nap alatt 
hozzáigazítani a költségvetést, ez lehetetlenség. Tehát úgy gondolom, kicsit szorosak, át nem 
gondoltak azok a határidők és azok a kondíciók, ahogyan meg kell születnie egy műnek, ami 
alapja lesz a készülő filmnek. Ennyit a forgatókönyvről. 

A produkcióról magáról, tehát akkor, amikor már föláll a produkció, akkor - ugye, ez 
eltűnt a finanszírozási keretből -, volt egy olyan forma, hogy koprodukciós keret, valamint 
normatív támogatás, ahol bizonyos pontok alapján, a nézőszám és az A kategóriás 
fesztiválrészvételek, illetve díjak, egyéb díjak jelentettek mind a producer, mind a rendező 
számára egyfajta pontrendszerben egy creditet, egy előnyt, egy támogatási formát. Ha ezeket 
mind elhagyjuk, és marad egy 150 millió forintban maximált vissza nem térítendő támogatás, 
akkor a jelen pillanatban, a jelenlegi árak mellett ez nem adja ki még a felét sem egy 
koprodukcióban részt vevő átlag magyar mai történeti filmnek, most nem beszélek a 
történelmi filmekről.  

Tehát úgy gondolom - és erről már szó volt -, hogy félreértik az európai normatívának 
az a megfogalmazását, hogy nem lehet több mint 50 százalék a nemzeti támogatás. A magyar 
és a kis nyelvek esetében, és az olyan kis országok esetében, amilyen Magyarország, tehát 
ami úgynevezett nehéz financiális és terjesztési kategóriába esik, ott 80-90 százalékig mehet 
föl a támogatás. Viszont, ha az plusztámogatásként jelenik meg ebben a támogatási 
rendszerben, vagyis visszatérítendő támogatás minden, ami a 150 millió fölött van, azt 
eredményezi, hogy csak olyan film tud elindulni, amely visszatérítendő támogatást is igénybe 
kell hogy vegyen. Úgy gondoljuk többen, akik az alkotói oldalról ezt próbálják 
végiggondolni, hogy akkor hogyan is valósul meg a film, mi lesz az, amiből összeáll a 
konstrukció. Tehát vannak európai támogatási alapok, mint az Eurimages és a Media, 
amelyek rendkívül nagy összegekkel támogatták eddig a magyar filmet.  

Abban az esetben, hogyha - most ugyancsak utalok a támogatási szabályzatra - a 
filmalap nem elsőként száll be, hanem megköveteli, ahogy ez a támogatási szabályzatban van, 
hogy összeálljon a filmnek a koprodukciós kerete, koprodukciós szerződései legyenek, és 
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rendelkezzen a filmalaptól független és hiányzó összegekkel, az azt jelenti, hogy eltérünk az 
európai gyakorlattól. Hiszen minden ország, amely többségi produkciót akar létrehozni, tehát 
ügyel arra, hogy az ő nemzeti jellege és hangsúlyai szerepeljenek - ahogy nagyon helyesen itt 
a támogatásnál ez külön ki van hangsúlyozva, hogy magyar és magyar nemzeti legyen, hogy 
itt költse el a film költségvetésének a 60 százalékát Magyarországon -, ez azt jelenti, hogy 
első beszállóként, referenciaként és többségi partnerként a filmalapnak kell először 
támogatnia a produkciót. Csak ez után, ezzel a biztos háttérrel lehet megszervezni a 
koprodukciót, és csak ezzel a biztos háttérrel lehet menni az európai alapokhoz, különben nem 
állnak velünk szóba. 

Tehát úgy gondolom, hogy van egy csomó olyan dolog a támogatási szisztémában, 
ami javításra, finomításra, konzultációra szorul, amit talán a nem szakemberek nem úgy 
látnak, nem látnak bele ebbe a boszorkánykonyhába, hogy hogyan is készül a film, hogyan áll 
össze; ott van a vásznon és jól van. De valóban össze kell ülnie a szakmával, ilyen értelemben 
most már ezzel a kész támogatási szisztémával. Úgy tudom, többen írtak bizonyos dolgokat, 
észrevételeket, Ágnesnek átadták-átadtuk. Arra kérem szépen a filmalap vezetőit, hogy 
beszéljük meg ezeket, mert jól lenne jól dolgozni. Jó lenne olyan környezetben dolgozni, ahol 
az embert szeretik és menedzselik, és akarják, hogy csinálja, de ez most még nem egészen 
tiszta így. Tehát nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy ez a dolog így jól tudna működni, 
ahogyan most pillanatnyilag a támogatási szabályzatban benne van, ezek nélkül a szerkezeti 
változások nélkül.  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki a következő hozzászólónk? (Jelzésre.) Parancsoljon! 

Szekeres Dénes filmproducer 

SZEKERES DÉNES filmproducer: Szekeres Dénes vagyok, 200 filmmel a hátam 
mögött producerkedem. Elek Judit egy csomó dolgot elmondott a koprodukcióról, én még 
szeretnék megjegyezni egy-két dolgot. Nagyon sok koprodukciót készítettem a környező 
országokkal - mint bosnyákokkal, szerbekkel, horvátokkal, szlovénokkal, románokkal és 
sorolhatnám még tovább -, és tehettem ezt azért, mert részben volt egy koprodukciós alap az 
alapítványnál, részben pedig azért, mert az előző törvényben a jelenleg megfogalmazott 8. § 
b) pontjában az, hogy a forgatás nyelve a magyarországi kisebbség nyelve, eddig rendben 
volt. Csak utána berakták azt a kitételt, hogy ha a filmalkotás tárgya az adott magyarországi 
kisebbség életével, kultúrájával van összefüggésben, és ez gyakorlatilag lehetetlenné teszi azt, 
hogy viszonylag kis pénzből be tudjunk szállni a környező országoknak azokba a 
koprodukciójába, amelyekkel folyamatosan megkeresnek bennünket.  

Elmondok egy példát: a Mečiar-korszakban egyetlenegy film készült, Solymász 
Tamás volt a címe. Ez egy gyerekfilm, lengyelek, csehek voltak benne, a kedves szlovákok, 
és benne volt Magyarország is. Amikor felmentem a pozsonyi filmbemutatón a színpadra, 
akkor feltették nekem azt a kérdést, hogy miért érdeke egy magyar producernek az, hogy 
beszálljon egy szlovák koprodukcióba. Erre én azt mondtam, hogy be akartam bizonyítani azt, 
hogy Budapest nincs messzebb Pozsonytól, mint Pozsony Budapesttől. Vannak tehát 
bizonyos lehetőségek, amelyeket ha kihasználnánk egy kis kulturális diplomáciával, 
pingpong-diplomáciával, a film abszolút alkalmas arra, hogy erre felhasználják. Én erre 
szeretném felhívni a figyelmet, hogy a magyar és a román favágók versenyéről nem fognak 
filmet készíteni, és ennek a b) pontnak ebben az esetben szinte nincs is jelentősége. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Parancsoljanak! (Nincs jelzés.) Jól látom, hogy nincs 

több hozzászóló? (Angelusz Iván a hátsó sorokból: Nem vagyok hallható innen?) Nem. 
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Parlamenti bizottsági ülésen vagyunk, szó szerinti jegyzőkönyv készül, hangfelvétel is készül; 
a gyorsíró kolléganők munkájának tiszteletben tartása érdekében is arra kérem önöket, hogy 
mikrofonba beszéljenek. 

Angelusz Iván filmproducer 

ANGELUSZ IVÁN filmproducer: Örülök, hogy idekerültem... 
 
ELNÖK: Arra kérem, hogy mutatkozzon be, hogy a gyorsíró kolléganők le tudják írni 

a nevét! 
 
ANGELUSZ IVÁN filmproducer: Angelusz Iván filmproducer vagyok. Nagyon 

röviden szólnék csak hozzá, mert az a kérdés, ami igazából érdekel, az fel sem tehető ebben a 
helyzetben. Előrebocsátanám, hogy rendkívül nagy várakozással tekintettünk kormánybiztos 
úr és irodájának munkája elé, mindenki várta, hogy végre legyen pályázat kiírva, és hogy 
elinduljon a magyar filmélet 1,5 év után. Az viszont nem világos számunkra még továbbra 
sem, hogy volt, illetve van Magyarországon egy filmtörvény, amely legjobb tudomásom 
szerint hatályban van, hiszen nem került hatályon kívül helyezésre, amely törvényt, ha jól 
tudom, a Magyar Országgyűlés száz százalékos szavazati aránnyal fogadott el, és ennek a 
törvénynek léteznek törvényes intézményei és létezik törvényes feladata és funkciói, amiket 
ellát; ez a törvény maga egy intézmény. 

Ahhoz, hogy ez az iroda felálljon, és ahhoz, hogy a magyar filmélet beinduljon, ezt a 
törvényt meg kellett volna változtatni, illetve az a helyzet, hogy jelenleg egy exlex állapot áll 
fenn: ez a törvény hatályban van, de az intézmények, amelyek a magyar filméletet jelenleg 
irányítják, intézik, amelyek pályázatokat írnak ki, azok jelenleg törvényesen nem legitimek.  

Csak azt szeretném megkérdezni, hogy hogyan állhat fenn egy ilyen állapot; azt 
gondolom, hogy ez a legizgalmasabb kérdés, amit a törvényhozóktól meg kell kérdezni. 
Jelenleg van egy hatályos filmtörvény, ami ellentétes azzal, ahogy jelenleg a magyar filmes 
élet működik, a magyar filmes életnek van egy létező intézménye, amit felállított 
kormánybiztos úr, ennek van egy támogatási szabályzata - ami egyébként megítélésünk 
szerint nem kompatibilis a magyar filmtörvénnyel -, és van egy filmtörvénytervezet, amit 
szintén láttunk, ami szintén nem kompatibilis semmivel, tehát azt gondolom, hogy ez egy 
olyan helyzet, ami valahogy nem állhatna fenn egy XXI. századi jogállamban. Csak ennyit 
szerettem volna megkérdezni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a kérdését. További hozzászólás, kérdés? (Nincs jelzés.)  
Használják ki a lehetőséget, mert az elmúlt 16 évben nem volt filmes tárgyú 

meghallgatás a parlamentben, és elképzelhető, hogy az elkövetkező 16 évben se lesz. 
(Derültség.) Ha már olyan parlamenti bizottsági elnök van, aki ambicionálja, hogy ide 
szakmai csoportokat meghívjon, akkor legyenek kedvesek élni a lehetőséggel! (Jelzésre:) 
Parancsoljon! 

Janisch Attila filmrendező 

JANISCH ATTILA filmrendező: Janisch Attila filmrendező vagyok és néhány 
szakmai szövetségnek a vezetőségi tagja, mint például a Magyar Rendezők Céhe és a Magyar 
Filmszövetség. Elek Judithoz is kapcsolódnék meg ahhoz is, amit ön mondott, hogy 16 éve 
nem volt filmes tárgyú megbeszélés: én úgy emlékszem, hogy volt. 

 
ELNÖK: Meghallgatás! 
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JANISCH ATTILA filmrendező: Nagyon komoly megbeszélések folytak például az 
előző filmtörvény létrehozása kapcsán. Az egész szakma és az akkori politikai vezetés nagyon 
hosszan gyúrta egymást, és próbált kialakítani egy olyan szakmai törvényt, ami ellátta 
egyébként tulajdonképpen sikeresen, mert ez a néhány milliárd, ami csúszik most már -
 10 milliárd volt, előtte 4 milliárd volt, tehát úgy tűnik, máig nem sikerült tisztázni, hogy hány 
milliárddal tartozunk -, amiről egyébként kiderül, hogy nem tartozunk, mert a producereknél 
van és a filmekben van... Ezen kívül sikeres filmek készültek, és erről se esik egy szó sem, 
hogy azért az elmúlt 10 évben milyen új generációk indultak el, milyen jelentős sikereket 
arattak a világban a Cannes-i fesztiváldíjtól és egyebektől kezdve, tehát mintha ezek meg se 
történtek volna. Ez is hozzátartozik a múlthoz, nem csak az adósság.  

Azért furcsállom, hogy látszatmegbeszélések valóban voltak, de valódi szakmai 
megbeszélés, szakmai meghallgatás nem volt - ezt én egy látszatmegbeszélésnek tartom, már 
bocsánat, amikor panaszt mondunk -, ahol a szakma résztvevői, azok az emberek, amit Elek 
Judit mondott, akik tudják, akik a másik oldalon vannak, és nem feltétlenül lopnak, hanem 
küzdenek azzal, hogy abból a nagyon kevés pénzből, ami mondjuk, Amerikában - ezt Vajna 
úrnak tudnia kell - egy szorosan vett independent filmkészítés, az én barátaim egy lakásban 
készítenek ennyi pénzből filmet. Mi tulajdonképpen független filmkészítők vagyunk; még ha 
állami támogatásból is, de nagyon kevés pénzből készítünk filmet, tehát kicsit furcsálljuk, 
hogy hiányzik az igazi meghallgatás, az igazi kialakítás, ami ezeket a problémákat feltárja. 
Nem arról van szó, hogy magunknak akartuk volna a pénzt, hanem hogy hogyan készül, 
hogyan lehet ezt összehozni.  

Mi van például az oktatással? Itt elhangzott egy csomó dolog a magyar 
filmszakirodalomról, de mi van az oktatással, tehát mi lesz az utódlással? Hol van erről egy 
szó, hogy miből fogjuk, mondjuk, a Színház- és Filmművészeti Főiskolán most elindított 
46 gyereknek - egy új struktúrát dolgoztunk ki, ami hatékonynak számít és a többi - a 
filmkészítést, a vizsgafilmjeiket finanszírozni? Idáig ez meg volt oldva, tehát egy csomó 
olyan dolog meg volt oldva, ami egyszerűen az utódlást, a jelent, a jövőt és a múltat is 
rendben tartotta. Most egy picit kaotikusnak tűnik a helyzet. Bocsásson meg, csak erre az 
utolsó mondatára voltam kénytelen reagálni, hogy 16 évig itt nem volt megbeszélés: de volt. 

 
ELNÖK: Én nem mondtam ezt. 
 
JANISCH ATTILA filmrendező: Én ezt hallottam, hogy nem volt igazi. Ezt egy picit 

hiányoljuk, azok a szakmai szervezetek, akik valamilyen módon szerettük volna a tudásunkat, 
tapasztalatunkat hasznosítani abban, hogy egy olyan hatékony filmtörvény vagy egy új 
struktúra alakuljon ki, ami valóban hatékonyabb tud lenni, mint amilyen volt, ha és 
amennyiben az nem volt igazán hatékony. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Úgy érzem magamat, mint azok a hívek a templomban, 

akiket ostoroz a plébános, hogy miért nem járnak az emberek templomba, de mindegy.  
Azt mondtam, hogy 16 éve nem volt a parlament Kulturális és sajtóbizottságában ilyen 

tárgyú meghallgatás, nem azt mondtam, hogy nem voltak szakmai megbeszélések. Nem azt 
mondtam, hogy a törvény-előkészítési folyamatba soha nem vonták be a szakmát - igyekszem 
mindig pontosan fogalmazni -: azt mondtam, hogy a parlament Kulturális és 
sajtóbizottságában nem volt ilyen típusú meghallgatás, és ezt az állításomat fenntartom, de ha 
kiderül egy eldugott jegyzőkönyvből, ami előkerül a fiókokból, akkor ezt vissza fogom vonni. 
Egyrészt. Másrészt ez nem egy látszatmegbeszélés, ez nem egy jogszabály-előkészítő 
megbeszélés; ez egy szakmai konzultáció, tehát ennek az a célja, hogy meghallgassuk az önök 
véleményét és kérdéseit. 
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Olyan kérdéseket vetnek fel egyébként kormánybiztos úr felé, hogy  válaszokra én is 
kíváncsi vagyok. Magam is kíváncsi vagyok arra - ha meg tetszenek bocsátani ezért, a 
végrehajtó és a törvényhozó hatalom ennyiben elválik egymástól, ő egy kormánybiztos, mi 
pedig honatyák vagyunk -, kíváncsiak vagyunk, hogy a kormánynak, illetve kormánybiztos 
úrnak milyen megoldási javaslatai vannak az önök által felvetett problémákra. Ne tévesszük 
össze a szerepeket! Mi nem vállaljuk át a kormányzatnak azt a feladatát, hogy bizonyos 
kérdésekben egyeztessen, mi egy szakmai fórumot, egy szakmai nyilvánosságot biztosítunk a 
parlament bizottságán keresztül, annak minden médianyilvánosságával és lehetőségével 
egyetemben. (Jelzésre:) Parancsoljon! 

Dr. Kormos Ildikó (Magyar Tudományos Film Egyesület) 

DR. KORMOS ILDIKÓ (Magyar Tudományos Film Egyesület): Kormos Ildikó 
vagyok, a Magyar Tudományos Film Egyesületet képviselem. Mi nagyon-nagyon reméltük 
azt, hogy most olyan évek fognak következni, amikor az itt korábban erőteljesen előnyben 
lévő globális kultúra helyett a nemzeti kultúra is komolyabb támogatásban részesül, és nagyon 
úgy néz ki, hogy továbbra is súlyosan késik ez a projekt, annak ellenére, hogy ez az egész 
magyar kultúra számára létkérdés.  

Ennek az áldozatai a magyar ismeretterjesztő animációs és dokumentumfilmek is, 
amiből az ismeretterjesztőről szeretnék beszélni. Az a probléma, hogy a magyar 
ismeretterjesztő filmek nem tölthetik be - két év óta pedig egyáltalán semmilyen módon sem - 
az oktatásban, a közművelődésben és a különböző generációk műveltségi szintjének az 
emelését szolgáló feladatukat, szerepüket. Pedig kapcsolódnia kellene az oktató-nevelő 
munkához, kapcsolódnia kellene a közszolgálati televízióban folyó ismeretterjesztéshez, és ez 
az a pont, ami úgy tűnik, hogy megvalósulni látszik, ezenkívül kapcsolódnia kellene 
közművelődési intézmények, múzeumok, művelődési központok, fesztiválok programjaihoz. 
(Pálffy István megérkezik.) 

Évek óta kérjük, de nem sikerült létrehozni, hogy széles körű internetes megjelenési és 
hozzáférési lehetősége is legyen ezeknek a filmeknek, ezt a jövő érdekében már korábban is 
létre kellett volna hozni, de sajnos most sem látunk rá sok reményt. Úgy látjuk, a mostani 
kormányzati elképzelés kizárólag a közszolgálati televíziós pályázati, sugárzási, forgalmazási 
feltételek megteremtését tűzte ki célul, és az előbb említett másik három feladat mellőzöttnek 
tűnik, és az állandóan növekvő forráshiány még ezt a közszolgálati televíziós lehetőséget is 
bizonytalanná teszi, ahogyan erről dokumentumfilmes kollégám is beszélt. Sajnos fennáll a 
veszélye annak, hogy a magyar ismeretterjesztő film ennek a forráshiánynak vagy 
bizonytalanságnak a következtében eltűnhet, és a helyét olcsóbb és maradandót kevésbé 
alkotó tévéműsorok veszik át. Ennek évek óta látjuk a jeleit, bár kaptunk ígéretet, hogy ez 
nem fog bekövetkezni, de azért egy kicsit félünk attól, hogy mégis.  

Szeretném megkérdezni, hogy milyen segítséget tud adni a kormányzat, esetleg velünk 
együtt olyan EU-s pénzügyi forrásokra, pályázatokra lehetőséget teremteni, hogy ezek a 
filmes területek életben maradhassanak és fejlődhessenek tovább, hogy valóban betölthessék a 
közművelődésben fontos valamennyi szerepüket. Segítséget szeretnénk kérni a kulturális 
bizottságtól abban is, hogy törvény szülessen a magyarországi közművelődés kiemelten 
fontos területeinek sokoldalú és biztosabb támogatására. Kérjük, hogy a filmtörvényben 
foglalt 20 százaléknál jelentősebb, és reméljük, legalább 50 százalékos adókedvezményt 
kellene kapni ezeknek az évtizedek óta a játékfilmek árnyékában vegetáló területeknek. 
Ugyanis az a probléma is fennáll, hogy ez a bizonyos 20 százalék egy-egy közművelődési, 
tehát dokumentum-, animációs vagy ismeretterjesztő film esetében olyan kis összeg, hogy 
szinte nem lehet szponzort szerezni rá. Tehát ha megemelkedne ez a százalék, akkor 
valószínűleg ilyenfajta forrás is létrejöhetne. Meg kellene vizsgálni ennek a lehetőségét, az 
esélyeit. 
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Van egy olyan probléma, hogy közművelődési filmes életpályamodellre lenne 
szükség, ugyanis olyan létbizonytalanságban élnek ezeknek a területeknek a képviselői, és ez 
a pályázati rendszer egyértelműen bebizonyította, hogy egy hajszálon függünk. Van egy 
zárás, egy zárolás, be van fejezve, és akkor két évig sem élet, sem jövedelem. Miből lesz 
nyugdíjunk, miből tudjuk a családunkat eltartani? Valljuk be őszintén, nagyon sokan vagyunk 
itt, kedves kollégáim, nyomorgunk. Villamosjegyre nem nagyon telik már, és a turkálóból 
vásárolt holminkba öltözve még megpróbálunk normálisan megjelenni egy-egy ilyen 
bizottság előtt. Bocsánat, hogy idáig elmentem, de azt hiszem, kell beszélni arról, hogy nem a 
tartalékainkat éltük fel, hanem mínuszban vagyunk, kétségbeejtő helyzetben. Pedig nemzeti 
érzelmű, tisztességes állampolgárok vagyunk, és szeretnénk a hazánknak, a magyar 
kultúrának, a magyar ismeretterjesztő filmnek a szolgálatára lenni.  

Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Parancsoljon! 

Vitézy László producer, forgatókönyvíró, színész, filmrendező 

VITÉZY LÁSZLÓ producer, forgatókönyvíró, színész, filmrendező: Nagyon jó, hogy 
meghívtak minket ide, és nagyon nagy élvezettel hallgatom, hogy az elmúlt 8 év milyen 
remek működést hozott, milyen eredményes volt, ellentétben azzal, ami most van. Na most, 
ha azért jöttünk volna össze, hogy beszéljük meg, hogyan ment tönkre a magyar filmgyártás, 
és mi volt ennek az oka, akkor helyénvaló ez a szép megemlékezés az elmúlt évekről, én nem 
olyan szépen emlékszem rá.  

Viszont ha az érdekelne minket, hogy hogyan lehet újra fölépíteni, és mi a jövő egy 
olyan helyzetben, amikor az ország teljes adósságállománya veszélyeztet minden működést, 
nem a tudományos filmet, a dokumentumfilmet, a játékfilmet, hanem az iskolákat is, akkor 
érdemes lenne végiggondolni, hogy mégis mi lehet a jövőben nekünk a részünk, és mi lehet a 
teendő. Én azért jöttem ide, hogy ezt halljam, és ne az elmúlt 8 évről beszélgessünk. Mert 
akkor nagyon sokáig tartana, míg azt elemezném.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nem szeretnénk, hogyha itt a szakma jeles képviselői 

összevesznének, tehát ha lehet, előremutató és jövőbe tekintő legyen ez a mai eszmecsere. 
Persze majd azért én is fogok az elmúlt 8 év kapcsán valamit megemlíteni.  

Parancsoljanak! (Nincs jelentkező.) Ezek szerint, ha úgy gondolják, lezárom ezt a kört, 
és utána már nem fogok tudni lehetőséget adni a megszólalásra. (Nincs további jelentkező.)  

Akkor, tisztelt képviselőtársaim, az első kört lezárom, tisztelettel megköszönöm a 
szakma jeles képviselőinek a hozzászólásokat, és megnyitom a képviselői kört. Pörzse 
képviselő úr, parancsoljon! 

Képviselők hozzászólásai 

PÖRZSE SÁNDOR (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Pörzse Sándor vagyok, Jobbik 
Magyarországért Mozgalom.  

Szeretnék reagálni is az előttem elhangzottakra, különösen Kormos Ildikóhoz 
csatlakoznék, és fel szeretném hívni kormánybiztos úr figyelmét egy olyan mondatra, egy 
olyan tényre, amely meg kellene hogy határozza a jövőbeni magyarországi filmgyártást. Ez a 
mondat pedig úgy szól, és erről annak idején - talán két héttel ezelőtt - itt, a bizottsági ülésen 
beszéltünk is, hogy a magyarok identitása, identitástudata egész Európában az utolsó előtti. Ez 
egy hároméves adat. Egyedül alulról a moldávok előznek minket. Ha hiszik, ha nem, ezt 
mindenkinek mondom, aki ebben a szakmában dolgozik, a Magyarországon élő emberek 
identitástudata az utolsó előtti. Ennek az egy mondatnak kellene meghatároznia a jövőbeni 
filmgyártást.  
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Na most, hogy miért jutottunk idáig, véleményem szerint ebben az elmúlt 20 év 
liberális értelmiségének igen nagy szerepe van. Ha megnézem a kormánybiztos urat 
körülvevő stábot meg a döntéshelyzetben lévő embereket - természetesen nem akarok 
személyeskedni -, hát bizony olyan embereket látok ott, akik az elmúlt 20 évből vastagon 
kivették a részüket, és bizony orbánoztak itt még az elmúlt 8 évben igen vastagon. Tehát ezt 
nem nagyon értem, mert ha ők fognak dönteni, akkor hol lesz majd a változás.  

Egy-két konkrét dolgot is szeretnék kérdezni. Nem értem, hogy lehet az, hogy az 
elkövetkező pár év filmgyártásába a kulturális tárcának semmiféle beleszólása nincs. 
Szerintem ilyen ország nincs még egy a világon. Ugyanis ezek szerint ugye, a Fellegi-féle 
csúcsminisztériumhoz tartozik kormánybiztos úr, és egyedül financiális kérdések döntenek, 
ami egy amerikai ember fejével gondolkodva teljesen normális, de ez Magyarország, és még 
egyszer fölhívnám az alapgondolatra a figyelmet, tehát ez így nem lesz rendjén.  

Most csak olyanokat szeretnék mondani, akiket itt látok, és a rossz szememmel 
megismerem, én ötször megnéztem az Üvegtigrist, és azt gondolom, hogy igen nagy szükség 
van ilyen típusú filmekre, borzasztó jó volt, de mégis azt mondom, hogy Jelenczki István 
Háború a nemzet ellen című filmjéből kellene még 120-at csinálni és betenni kötelező 
tananyagként az iskolákba. Márpedig a jelen rendszer szerint majd Kovi Gabi valahogy 
megoldja a maga tehetségével, hogy pénzt szerezzen a filmjére, de Jelenczki István nem fog 
tudni pénzt szerezni az ilyen típusú filmekre a jelen helyzet szerint, és itt azt mondta, 
kormánybiztos úr, hogy megpróbálunk kilépni a nemzetközi színtérre, hát bárcsak úgy lenne. 
Erre egyedül ön a garancia. De akkor fölteszem a logikus kérdéseket: magyar nyelven, 
nemzetközi sztárok nélkül, pénz nélkül? Hát javítson ki, ha rosszul tudom ezeket az adatokat, 
de úgy tudom, hogy például az ön ’56-os filmje, ami remek volt, és pontosan ilyen típusú 
filmekre is szükség volna ahhoz, hogy ez a bizonyos identitászavar különösen a fiatalok 
körében megszűnjön, ha jól tudom, az 2 milliárd forintból készült.  

Hol lehet abból egy Brad Pittet megvenni, hogy mondjuk, megnézzék a franciák is, az 
amerikaiakról nem is beszélve? Én úgy tudom, hogy az ön rendelkezésére álló pénzösszegnek 
a fele elmenne arra az ’56-os filmre. Javítson ki, ha tévedek, mert ezt nem egészen látom át. 
Az igazi kérdés az - és ez államtitkár úrhoz is szól -, hogy van-e még egy olyan ország, ahol a 
kulturális tárcának nincs beleszólása abba, hogy milyen film fog készülni az elkövetkezendő 
pár évben. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Parancsoljanak, képviselőtársaim! (Nincs 

jelzés.) Látom, óriási az aktivitási kedvük. Nincs kérdésük? (Szőcs Gézához:) Államtitkár úr 
most kíván reagálni az elhangzottakra? Talán azt tartanám szerencsésnek, ha a további 
képviselői felszólalásokat is meghallgatnánk, hátha azokra is kellene reagálni, de megadom a 
szót szívesen, ha most kíván reagálni. Jó lesz később is, államtitkár úr? (Jelzésre:) Köszönöm 
szépen.  

Karácsony alelnök úr, parancsoljon! 
 
KARÁCSONY GERGELY (LMP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Vendégeink! 

A filmtörvény módosítása kapcsán a parlamentben meg itt a bizottságban is szóvá tettük azt, 
hogy ez az új törvény valójában olyan intézményeket hoz létre, amelyek már léteznek, 
ráadásul a filmtörvény tulajdonképpen semmi újdonságot nem mond azzal kapcsolatosan, 
hogy hogyan is lesz a magyar film talpra állítva, túl azon, hogy lesz egy fix bevétel, ami 
valóban alacsonyabb, mint amiben eddig a magyar film részesült, de ez legalább egy fix, 
kiszámítható finanszírozást jósolhat a magyar filmművészetnek. 

Azt szeretném megkérdezni, hogy a filmszakmai döntőbizottság és a Filmalap 
mennyire ismeri a jelenlegi törvényt, ugyanis a jelenlegi pályázati kiírás véleményem szerint 
nem felel meg ennek a törvénynek. Az új törvény úgy lett beharangozva, hogy növelni fogja 
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az átláthatóságot, ehhez képest semmilyen összeférhetetlenségi szabályt nem tartalmaz. Az új 
törvény úgy lett behirdetve, hogy a magyar filmművészet sokszínűségét és a generációk 
közötti összekapcsolódást fogja megteremteni, és ehhez képest a filmtörvényből ezt nem lehet 
kiolvasni, de a filmszakmai döntőbizottság pályázati kiírásai szerint tulajdonképpen nem is 
arról van szó, hogy itt alkotók pályázhatnak pénzre, hanem hogy van egy kvázi állami 
filmproduceri iroda, ami kér forgatókönyveket, és ha ezek a forgatókönyvek nem tetszenek, 
akkor egy kicsit beleír, majd a végén a filmet ő fogja megvágni.  

Azt szeretném megkérdezni, hogy mit gondol kormánybiztos úr arról, hogy 
tulajdonképpen mi indokolja ezt az ominózus momentumot, hogy végül is a Filmalap fogja a 
filmeket megvágni, mert ez egy teljesen más szellem. Ön valóban azzal kezdte a 
beszámolóját, hogy önt arra kérte fel a kormány, a miniszterelnök, hogy új szellemet töltsön 
bele ebbe a palackba, ami a magyar filmgyártásé; ez a fajta megoldás egy meglehetősen új 
szellemet képvisel. Ezt azért tartom fontosnak, mert ebben a bizottságban valóban viszonylag 
keveset szoktunk„elmúltnyolcévezni”, a parlamentben nagyon sokat, azonban azt a tényt azért 
ne felejtsük el, hogy a közalapítvány elsősorban azért halmozott fel olyan óriási adósságot -
 ami valóban ilyen népmeseszerűen hol 4 milliárd, hol 10 milliárd, tehát igazság szerint nem 
tudom pontosan, hogy mennyi -, mert azt a megállapodást, amit a magyar kormány kötött az 
alapítvánnyal, a magyar kormány nem tartotta be. Erre nyomós indokai voltak: a magyar 
költségvetés tényleg siralmas állapotban van, én nem gondolom azt, hogy a kormánynak nem 
volt itt egy döntési kényszere, és valahonnan el kellett venni pénzt. Nyilván nagyon sajnáljuk, 
hogy a kultúrától vesz el - egyébként a következő költségvetés aztán végképp rengeteget vesz 
el a kultúrától -, tehát lehet ezt csinálni, csak akkor ne mondjuk azt, hogy az elmúlt 8 évben 
hogyan történtek a dolgok, mert egyszerűen arról van szó, hogy nem jött meg a pénz, a filmek 
elkészültek, és a bankok most a produceri irodákat vegzálják. Ezt nagyon fontosnak éreztem 
elmondani, mert én úgy érzékelem, hogy a filmszakma azért nem tiltakozik ezerrel ezzel a 
filmtörvénnyel szemben, mert mindenki attól fél, hogy ha kinyitja a száját, akkor ő nem lesz 
benne abban a bizonyos körben, akiket - ahogy kormánybiztos úr mondta - ki fog tudni 
elégíteni a kormányzat. Így egy ilyen végtelenül eladósodott és egyébként az elmúlt 10 évben 
óriási filmes sikereket elért szakmát könnyű ledarálni, mert egyszerűen mindenki attól fél, 
hogy nem lesz benne abban a bűvös körben, akiket majd ki tudnak fizetni, és ahhoz a másik 
körhöz fog tartozni, akiket nem fognak tudni kifizetni, és attól félek, hogy a politikának is lesz 
abban valamiféle szerepe, hogy hol van ez a határ. 

Azt szeretném kérdezni, hogy hogyan áll egész konkrétan a tárgyalás a bankokkal, 
mely bankok azok, akikkel sikerült megállapodni és melyek azok, amelyekkel nem, milyen 
szempont alapján fognak elengedni bizonyos alkotókat, másokat pedig nem, tehát kik fognak 
csődbe menni, mi alapján fognak erről dönteni, és mi indokolja azt, hogy egy olyan típusú 
filmpályázati rendszer kezd kialakulni - egyébként a törvény szövegétől függetlenül, mert a 
törvény mindenről szól, csak a lényegről nem -, milyen filozófia vezényli önöket akkor, 
amikor egy olyan pályázati kiírást írnak ki, amiben gyakorlatilag az alkotók, úgy a rendezők 
és a forgatókönyvírók is tulajdonképpen beszállítók valamifajta „központi producer irodai” 
logikát követő filmgyártási alaphoz. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Hiller István, parancsoljon! 
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Én akarok beszélni a múltról, akarok beszélni arról a 

8 évről, ami 2010 előtt történt; nem kívánom szem elől téveszteni, hogy a cél és amiért az 
elnök úr összehívta ezt a megbeszélést, az a jelen meg a közeljövő, de nem nagyon lehet 
elválasztani a kettőt egymástól.  

Amikor forradalom van, akkor mindig felfüggesztik a jogállamot; ha fülkeforradalom 
van, akkor annyira, amennyire egy forradalom aránylik a fülkeforradalomhoz. Nekem az a 
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meglátásom, hogy a politika a filmes szakma, a magyar filmipar és a magyarországi 
filmművészet tekintetében 1,5 éve szereptévesztésben van. A politika rendezni akarja a 
filmművészetet, rendező szerepben akar lenni, meg akarja mondani pontosan, hogy mikor, mi 
és hogyan legyen, nekem meg az a felfogásom, és azt gondolom, ahogy ez a 2010 előtti 
8 évben megvalósult, hogy egy társat, egy partnert látott a politika a saját szerepében, amivel 
lehetőséget kívánt biztosítani - jól, rosszul -, de nem volt döntőbíró, és nem akarta megszabni, 
hogy ki legyen a női főszereplő, ki legyen a férfi főszereplő, és egyébként miről szóljon a 
film. Ez alapvető különbség.  

Én büszke vagyok a filmtörvényre; arra a filmtörvényre, amelyet a mozgókép-
kerekasztal hosszú-hosszú megbeszélései után terjesztettünk - de nem akarok általános 
alanyt -, terjesztettem a Magyar Országgyűlés elé, úgy, hogy úgy vittem a Magyar 
Köztársaság kormánya elé, hogy változtatást a mozgókép-kerekasztallal történt megbeszélés 
és aláírás után a politika nem tett, egy vesszőt sem. Ott történt a szakmával egy megbeszélés 
és megállapodás. Meg lehet majd ítélni, hogy az a megállapodás jó volt-e vagy rossz, de azt a 
megállapodást, amit a politika kötött a szakmával, szellemiségében és betű szerint vittem a 
kormány elé, és aztán valóban - ezt valaki emlegette, és helyesen tette, mert igaz - az egyik 
utolsó olyan belpolitikai jellegű törvény volt Magyarországon, amelyet ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül fogadott el a Magyar Országgyűlés, nagyon hosszú időn keresztül az 
egyedüli volt.  

Ennek a filmtörvénynek az eredményeként Magyarországon modern, valóban 
világszínvonalú stúdiók épültek, a koprodukciós filmek száma ugrásszerűen megnőtt, és nem 
kevéssé az itt jelen lévők - vagy akár akik éppen most nincsenek itt, a szakma tekintélyesei 
voltak - segítségével felnőtt egy új magyar filmes szakma, egy új filmes generáció, akiket 
sokan segítettek, és akik megmérettették magukat itthon és nemzetközileg, és remeknek 
találtattak. Azt mondom, hogy ezek a sikerek a teljesítmény nélkül, a tehetség nélkül sem 
jöhettek volna létre, és nem jöhettek volna létre a filmtörvény nélkül. Ez így adta ki az 
egészet. Négyévenként megújítottuk azt a szerződést, amelyet a köztársaság kormánya a 
Magyar Mozgókép Közalapítvánnyal kötött. A legutóbbit 2010 februárjában úgy írtam alá, 
hogy először a közalapítvány elnöke látta el kézjegyével az egyébként tartalmilag kész 
szerződést. A tartalmilag kész szerződés négy évre előre konkrét összegeket tartalmazott.  

Még valamit. Azért, mert ezt Közép-Európában fontos elmondani: érezte mindenki, 
hogy a politikai váltás miatt - amelyet gyakorlatilag egy évvel, másfél évvel korábban már 
mindenki tényként kezelt, ezt is joggal - helyes, hogyha olyan személy kerül a Magyar 
Mozgókép Közalapítvány élére, aki legalábbis közeli, jó viszonyt tud ápolni egy majdan 
kialakuló, felálló új többséggel - ez történt -, hogy személyében ne akadályozza a szerződés 
betartását. Azt a szerződést kellett volna betartani. De a politika nem akarta betartani. A 
politika ugyanis nem akarta, hogy létezzék Magyar Mozgókép Közalapítvány.  

Ne legyünk egymás előtt álságosak! Hát nem azért szűnt meg, nem azért szüntették 
meg, mert különböző összegekben mondják a felhalmozott tartozást, amiről egy gondolatot 
még engedjenek meg. Hát önök ugyan nem, de a bizottság tagjai itt ültek, tavaly decemberben 
ez a bizottság egyhangú javaslattal, elnök úr egyébként helyes javaslatára a Magyar 
Mozgókép Közalapítvány számára plusz 2 milliárd forintot szavazott meg bizottsági 
módosítóként. Nem azt szavazta meg, hogy a Magyar Mozgókép Közalapítvány megszűnjék, 
hanem, hogy több pénzt kapjon a Magyar Országgyűléstől. Itt ültünk mindannyian. Nemhogy 
rendszerváltás, hanem a pénz kiegészítése volt a tétel. Mindannyian megszavaztuk. A 
parlamenti többség az elnök úr által beterjesztett és mindannyiunk által megszavazott 
bizottsági módosítót leszavazta. Ez a tény.  

Amikor arról lehet beszélni, hogy az ország gazdasági helyzete milyen, igaz, és akkor 
ebbe emeljük bele a kultúrát, de most ne általában a kultúráról, hanem a filmművészetről és 
annak finanszírozásáról beszéljünk. Mi 2009-ben módosítottunk egy adótörvényt, amelynek 
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értelmében az ötös lottó játékadójának 90 százaléka lett a Nemzeti Kulturális Alap fő összege. 
Ez először 2010-ben jelentkezett, és a Nemzeti Kulturális Alap fő összegét 7,7 milliárd 
forintról 10,8 milliárd forintra emelte. Ha tehát önök nominálisan szinten tartják a kultúra 
költségvetését, és a Nemzeti Kulturális Alap ugyanannyi pénzt oszt ki nominális értelemben, 
mint amennyit 2009-ben, akkor is valamivel több mint 3 milliárd forint plusz volt a Nemzeti 
Kulturális Alapban. Ez egyébként azóta is él, és megjegyzem, úgy látom, 2011-ben ez még 
magasabb lesz, és meg fogja haladni a 11 milliárd forintot, ami - hogyha erre politikai 
szándék van - bőven alkalmas arra, hogy bármilyen ilyen mértékű és létezett, egy év alatt 
létrejött deficitet pótoljon. Nem arról volt szó, hogy ebbe a kultúra egyéb területei 
finanszírozásának szinten tartása mellett nem lehetett volna pénz, hanem arról, hogy nem 
akarták betartani. Nem akarták ezt a változást megtenni, nem akarták a létrehozott többletet 
erre a célra használni, miközben nem sértettek volna semmi más érdeket a kultúrán belül.  

Amit most a kormánybiztos úr elért és követett a finanszírozás tekintetében, azt nagyra 
becsülöm. Ha szabad mondanom - erről, érdekes módon itt még nem szólt senki -, hogy ön a 
hatos lottó játékadójának 80 százalékát elérte a film finanszírozására, azt én eredménynek 
tartom. Úgy gondolom, hogy nem lehet nem látni a hasonlóságot az ötös lottó játékadójának 
90 százaléka, mint minta és a hatos lottó játékadójának 80 százaléka, mint jelenleg elért cél 
között. Ez egy helyes irány. Ez 3,5 milliárd forint, ezt érdemes kimondani. Nyilván nem egy 
fix összeg, ilyen időkben egyébként az emberek nem vesznek kevesebb lottót, azt 
mondhatom, hogy ez a 3,5 milliárd forint az, amivel önök számolhatnak, hiszen más egyéb 
jelentős tétellel a köztársaság költségvetéséből nem.  

De még egyszer: hogyha bármilyen adósságnak nevezett felhalmozódott összeget akár 
egy összegben vagy két év alatt rendezni kívántak volna úgy, hogy ezt a politika akarta volna, 
akkor a Nemzeti Kulturális Alap módosítása financiálisan alapot biztosított volna arra, 
minthogy a pénz befolyt, és ez is tény. De azt gondolom, hogy nem akarta, mert egy más 
rendszert, egy más szisztémát akart létrehozni. Egy olyan rendszert, amelyet egyébként sok 
minden tekintetében lehet bírálni - én még nem láttam olyan intézményt, amely tökéletesen 
működött volna, és azt mondták volna rá, hogy ez javíthatatlan -, de nem gondolom, hogy az 
MMKA működése a szétverését kellett volna hogy hozza. Egész egyszerűen - erre Karácsony 
képviselő úr utalt - a szerződésbe belefoglalt és aláírt összeget kellett volna betenni, és akkor 
természetes, hogy egy rendszer, amelyik négy évre előre a kormány által garantáltan és aláírt 
módon látja a finanszírozási lehetőségét, tudja, hogy mennyi pénze van a négy év alatt 
összesen, azt majd akkor kell elszámoltatni - 2014-ben, merthogy addig tartott a szerződés -, 
amikor azt túllépi. Ez nem történt meg. Ennek ismerete nélkül történt a szétverés. Nekem az a 
gyanúm, hogy ha kétszer kevesebb lett volna a tartozása, ha nem lett volna tartozása, és 
hogyha szufficitje lett volna, akkor is szétverik. Mert szét akarták verni. Mert itt a politika 
akart dirigálni, nehezen tudta elviselni, hogy egyébként egy szakma és egy politikai 
megközelítés 8 éven keresztül így működött.  

Kérem, figyeljenek föl a nemzetközi visszhangokra. Tudom, a jelen lévők közül 
többen ott voltak, mások olvashatták Berlinben - a Berlinale ideje alatt - a magyar kulturális 
központban, a berlini Collegium Hungaricumban megrendezett filmes kerekasztal dolgát. 
Tudom, kormánybiztos úr is ott volt, tisztességgel elmondta, hogy még nem tart ott, hogy a 
jövőről tényeket mondjon. De hogyha emlékszik rá, ott több nemzetközi fesztivál igazgatója 
vagy más ország filmes szakmájának vagy éppen politikusgárdájának vezetője fölállt, s 
egyszerűen azt kérdezte, hogy mondják már meg, hogy maguknál mi folyik. A szarajevói 
fesztivál vezetője, a Berlinale egyik vezetője, a cannes-i filmfesztivál második vonalának 
egyik meghatározó embere, ők azt kérdezték - hogy ők ezt vizsgálták, amit a mi 
filmtörvényünk hozott, és ők ezt akarták csinálni, sok tekintetben egyébként egyes 
országokban adoptálták is -, mondják már meg nekünk, hogy most akkor mi az, amiért 
szétverik. Erre nem érkezett válasz. 
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Aztán ez a nemzetközi szolidaritás, amely viszonylag rövid időn keresztül tartott, 
elült. De hát elég világos, hogy miért. Itt önök tudják a legjobban - jobban, mint én -, hogy a 
filmipar az egyik legerősebb, legpénzigényesebb és a legnagyobb figyelem mellett működő 
konkurenciaharc. Mi ebben konkurenciaharcban, amit először régiósan vittünk és vívtunk, azt 
gondolom, az országunk számára versenyelőnyt szereztünk. Versenyelőnyt szereztünk több 
szomszédos vagy majdnem szomszédos országgal szemben, amelyek korábban, a ’90-es évek 
közepén, második felében ennek a régiónak meghatározó szereplői voltak mint ország, mert 
odavitték a befektetők a pénzüket, döntő többségében ott készültek a koprodukciók. Ebbe a 
konkurenciaharcba mi beszálltunk, és egyébként éppen azzal az erős politikai 
felhatalmazással, amelyet egy konszenzussal elfogadott törvénnyel lehetett elérni, és a 
20 százalékos adókedvezménnyel ezt a konkurenciaharcot megnyertük, legalábbis 
versenyelőnyre tettünk szert.  

Miért gondolják, hogy a konkurens társak hosszú távon tiltakoznak, hogy az ő 
konkurensük szétveri önmagát? Dehogy fognak tiltakozni! Először még megnyilvánul a 
szakmai szolidaritás, aztán egy idő után mindenki a saját országával leül, és elmondják nekik, 
hogy ha ezek úgy döntöttek, hogy ebből a konkurenciaharcból a saját szétverésükkel szállnak 
ki, akkor hagyjuk őket. Hagyták is. Ez így történt a tőlünk egészen konkrétan délkeletre fekvő 
országgal és számunkra egy északnyugatra fekvő országgal, amely fővárosának Károly hídján 
számos film került forgatásra a ’90-es években. Ez teljesen egyértelmű. Én azt gondolom, 
hogy az, ami a jövő, ebben a szervezeti és szerkezeti dolgok, hogy a politikai 
döntéshozatalban mely szervezet látja el a filmfinanszírozást, és egyáltalán hol dönt, ez 
leginkább a politikusokat érdekli, de azért azt többször elmondtam, és most is megismétlem, 
hogy az valóban nagyon furcsa, hogy minden olyan terület, amely erős érdekérvényesítő 
képességgel rendelkezik a kultúrán belül, az próbál valahova máshova tartozni, mint a 
Nemzeti Erőforrás Minisztérium.  

A külföldi kulturális intézeteket magába gyűjtő Balassi Intézet, a filmművészet és 
annak kormányzati biztosa és még jó néhány területet lehet sorolni: ha megnézik, hogy a 
kultúra a mai kormánystruktúrában hány helyen van, ilyet Eötvös József óta nem 
tapasztaltunk, ilyen nem volt még ennyire szétszórtan, ami egyébként a nem létező 
pénzügyminisztérium apparátusa számára a legkedvezőbb helyzet, amit csak el tudnak 
képzelni; a legkedvezőbb. Egy egységesen fellépő kulturális vezetés ellen mindig nehezebb 
bármely kormány alatt a költségvetési harc, mint amikor öt kisebb főosztályon öt kisebb 
főosztályvezető próbálja azt elérni, és ez a mindenkori politikában - nem a mostani 
kormányban, nem azokban a kormányokban, amelyeknek én tagja voltam -, a mindenkori, 
demokráciában működő kormányokban, igenis, érdekérvényesítő harc a költségvetésen belül, 
hogy milyen pozíciót sikerül elérni.  

Ezért még egyszer: az a szervezeti forma, amiről például Elek Judit itt néhány perccel 
ezelőtt beszélt, azt gondolom, hogy nagyon figyelemreméltó és érdemes a megfontolásra, 
mert ami az én véleményem és az én tanácsom, tudniillik annak a működési modellnek a 
folytatása, amit a Magyar Mozgókép Közalapítvány fémjelez, ezt nem valószínű, hogy tőlem 
megfogadják. Ha bármikor a jövőben módunk lesz arra, hogy a magyar kultúra és a magyar 
filmművészet tekintetében társszerepet vállaljunk, mint politika, akkor abban bízhatnak, hogy 
az a fajta együttműködés, amelyet a Mozgókép Közalapítvány eredményében, illetve a 
mozgókép-kerekasztallal 2002-2003-ban megcsináltunk, tovább él.  

Most nem ez a téma. Közép-Európában jósolni felesleges. Azt mondhatom, hogy 
amikor a politika társként akar közelíteni egy szakmához, a kultúrának akár egy fontos 
szakmájához, akkor jó úton jár; amikor dirigálni akarja, akkor az vissza fog ütni. Egy ideig a 
politika hiheti, hogy nyer, látszatlépésekben még igazat is adnak neki, de még nem láttam 
olyan kormányt, amely egyébként a kultúrát le tudta volna győzni. Nem volt ilyen. Ezért 
minden olyasmit, ami az együttműködést szorgalmazza, minden olyan, az érdeket 
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érvényesíteni képes fellépést, mint például a hatoslottó játékadójának dolga, én támogatok; az 
egész rendszert, ami itt kialakult, elutasítom, rossznak tartom, mert úgy gondolom, hogy a 
politika a szakma nyakába akar ülni. Ez nem fog működni, de ettől még ez van. Így látom a 
helyzetet, elnök úr, és köszönöm a megértését, hogy nem szakított félbe. (Karácsony Gergely 
távozik az ülésteremből.)  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Természetes, hogy végighallgatjuk, miniszter úr; azért 

majd reagálunk rá.  
Németh képviselő úr, parancsoljon! 
 
NÉMETH ZOLTÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Én is szeretnék a múltról beszélni, de csak annyiban, amennyiben szeretném 
szorgalmazni a történelmi filmek készítését; és itt nyilván a nemzeti történelmi filmekre 
gondoltam. Nyilván nem szükséges ebben a körben megindokolnom, hogy miért fontos ez, és 
miért fontos elsősorban a fiatalok szempontjából, illetve a fiataloknak szóló nemzeti 
történelmi filmeket készíteni és vetíteni, méghozzá olyanokat, valóban, amelyek képesek 
megszólítani az ifjabb korosztályt: önazonosságtudat, összetartozás-tudat, identitás. Nyilván 
ebben a bizottságban többször beszéltünk már erről, többször szó esett már erről. 

Nyilvánvaló az is, hogy ehhez pénz kell; sajnos, a filmgyártás történetében láttunk már 
olyan példákat, amikor nem volt erre pénz. Gondoljunk csak arra az esetre, amelyre én 
egyetemista koromból emlékszem, nevezetesen a millecentenárium idején, arra készülve a 
honfoglalást megpróbálták ilyen módon megörökíteni. Akkor nagyon sok statisztát kerestek, a 
mi egyetemünkön is ki volt téve - nagyon sokan jelentkeztek egyébként statisztának, talán 
csak a mi egyetemünkről több százan -, aztán kiderült, hogy nem nagyon van rá pénz, így a 
statisztákra se volt szükség, és így alakultak ki olyan vagy komikus, de szomorúnak is 
tekinthető jelenetek, amikor négy-öt besenyő üldöz ugyanennyi magyart Etelközben. Nyilván 
ezért is fontos az, hogy az anyagi alapok is meglegyenek.  

Kérdezem a jelenlévőket, mindazokat, akik tudnak erre választ adni - kormánybiztos 
urat, államtitkár urat -, hogy van-e esélye ennek a fajta filmgyártásnak, a nemzeti 
történelemfilmre való emlékezésnek, ami a filmet illeti. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! Karácsony alelnök úr kérte, 

hogy tolmácsoljam: ne vegyék udvariatlanságnak, hogy elment, de az egyetemi órája miatt 
kellett távoznia. Kérdést fogalmazott meg kormánybiztos úrhoz, és a jegyzőkönyvben el fogja 
olvasni az arra adott választ.  

Novák képviselő úr, parancsoljon! 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Hölgyek és Urak! 

Sajnálom, hogy majdnem fél évet csúszott ez a meghallgatás, hiszen a filmtörvény közben 
benyújtásra került, módosító javaslatok benyújtására még nincs módunk. Persze ilyen-olyan 
kerülőutakon, bizottságon keresztül még lehet, hogy tudunk valamit változtatni, mindenesetre 
ezt nem előzte meg egy szakmai egyeztetés, vagy legalábbis ez a szakmai egyeztetés a 
filmtörvény benyújtását, hiszen kormánybiztos úr amerikai útja és egyéb elfoglaltságai miatt a 
korábbi időpontot is meg kellett változtatni. 

Mindazonáltal köszönöm, akik itt elmondták ma a véleményüket. Látható volt, hogy 
kritikát inkább csak azok mertek megfogalmazni, akik már a csőd szélén állnak, akiknek már 
nincs mit veszteniük; persze ők sincsenek kevesen. Nekem is elég sok mondandóm van, de 
azért igyekszem rövidre fogni, mert csodálkozom is, hogy Hiller úr 20 perces beszéde alatt 
Szőcs Géza államtitkár úr ezúttal nem aludt el. (Felzúdulás a Fidesz oldalán.) Igyekszem 
azért izgalmas témákat felvetni. 
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ELNÖK: Képviselő Úr! Tisztelettel kérem, hogy ne sértegesse államtitkár urat! 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Nem, én Hiller urat sértegettem. (Derültség. - Dr. Hiller 

István: Ő meg elbírja, az rendben van. - Derültség.) 
 
ELNÖK: Hiller urat se szíveskedjék sértegetni!  
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Hadd kezdjem tehát egy kéréssel a szakmai szervezetekhez. 

Azt kérem önöktől, hogy ne a nemzetközi kritikusok és fesztiválok kegyeit keressék a 
jövőben, hanem a magyar emberekét, hiszen meggyőződésünk szerint elsődlegesen nekik 
kellene filmeket készíteni. Tudjuk jól, hogy milyen nehéz helyzetben vannak, gyakorlatilag 
lehetetlen a magyar piacon nyereséges filmet csinálni, ezért is van szükség kiemeltebb állami 
támogatásra, akár vállalati szponzorációkra. 

A Jobbik Magyarországért Mozgalom szerint a filmipar a humán értelmiségnek egy 
motorja lehetne. Persze - ahogy szoktam mondani - ahhoz, hogy a humán gazdasági szféra 
autóipara lehessen, ahhoz beszállításain keresztül is egy jól működő, visszaélésektől mentes 
iparágnak kellene létrejönnie, ami egyszerre támogatja a gyártást és elsősorban a vidéki 
terjesztést és a mozikat. 

Ha már itt tartunk, hadd említsem meg, hogy a Cinema City a magyarországi 
multiplexeknek tudomásom szerint szinte száz százalékos tulajdonosa, mindenesetre erősen 
bevételorientált vállalkozás, és ha nincs néző, akkor gyakorlatilag nem vetítik le a filmet. Hol 
jön itt számításba a magyar film a hollywoodi filmekkel szemben? Ez számomra a nagy 
kérdés. Van-e terv egy másik mozihálózat megerősítésére, fejlesztésére, akár kormányzati 
szinten? Államtitkár úrtól is szívesen veszek erre vonatkozó választ természetesen. 

Ami igazán fájó számunkra, amit képviselőtársam, Pörzse Sándor már elmondott, 
hogy az MNF döntőbizottságában kizárólag az előző szoclib kormány kedveltjei és 
kedvezményezettjei ülnek, pedig a jobboldalon is vannak filmesek, gondoljunk csak akár az 
említett Jelenczki Istvánra vagy Koltai Gáborra, és itt is vannak nyilvánvalóan jó néhányan. 
Ennek ellenére továbbra is azok bírálhatnak és azok készíthetnek filmeket, akik eddig tették. 
Az a kérdés számomra, hogy hol van itt a váltás, amiről oly sokat beszéltek itt, még valami 
forradalmi váltásról is.  

Láthatjuk, hogy a jövőben Andrew Vajna dönti el gyakorlatilag, hogy 
Magyarországon ki és miről készíthet filmet. Mi méltányoljuk az eddigi munkásságát, de 
azért ez mégiscsak egyfajta ízlés, és hát Hollywoodban sem csak egyetlen stúdió létezik. A 
múltkor a plenáris vitában elmondtam hosszabban, most nem kívánok erre részletesebben 
kitérni, már csak azért sem, mert az informátorom a plenáris ülésen megfogalmazottakat 
eljuttatta az Indexhez is, és a vita kezdésének időpontjára időzítve meg is jelent az Indexen, de 
azért hadd emeljem ki, hogy mennyire szűk kör ez, és hát az összeférhetetlenséget is jobban 
kellene - kellett volna - kezelni. A felügyelőbizottságban ül az a Zachar Balázs, aki korábban 
az MMKA felügyelőbizottságában is ült, és ő is felel az MMKA 7,9 milliárdos vagy ki tudja, 
mekkora hiányáért. Az NFA-ban többek közt pedig nyilván azért felel majd, hogy az MMKA 
korábbi disznóságai rejtve maradjanak. Vagy említhetném a gyártási igazgatóság vezetőjét, 
azt a Miskolczi Pétert, aki korábban az Eurofilm tulajdonosaként a hatodik legtámogatottabb 
volt az MMKA rendszerében, 6 év alatt több mint egymilliárd forintot kapott, amiből több 
mint 100 millió forinttal nem is tud elszámolni, most úgy látom, hogy kecskére bízzák a 
káposztát. Ez is fájó számunkra, hogy nincs kontroll jelenleg, tehát a döntőbizottság 
döntéseinek utólagos értékelése hiányzik a számadatok tükrében, és természetesen itt is jó lett 
volna, hogyha mondjuk akár csak két évre tölthetné be valaki a tisztet, hogy ne mindig 
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ugyanazok az elvek, irányvonalak érvényesüljenek, vagy akár, ha az újraválaszthatóságot 
sikerült volna valamilyen szinten megtiltani.  

Nos, a másik, ami fájó számunkra, hogy miközben Andrew Vajna kormánybiztosként 
tevékenykedik, belelát versenytársai tevékenységébe - könyvelése számaiba, üzleti titkaiba -, 
sőt, szabályozza azt a piacot, amiben ő is részt vesz, bizony ráadásul legnagyobb 
szereplőként. Pörzse Sándor képviselőtársam azt mondta, hogy ő nem kívánja személyében 
támadni, én igen. Tehát ne személyeskedésnek vegye ezt, ez is feladata a politikusoknak, 
hogy a személyi felelősségre is rávilágítsanak. Szeretném, ha ezt tisztáznánk, hiszen 
tudomásunk szerint ön a Magyarországon legnagyobb piaci részesedéssel rendelkező 
forgalmazó vállalatnak, az Intercomnak a tulajdonosa, legalábbis a Holland Antillákon 
bejegyzett Magyar Enterpriseson keresztül. Ezenkívül pedig a Magyarországon legnagyobb 
3D animációs stúdió, a Digic Pictures, valamint az egyik legnagyobb játékfejlesztő vállalat, a 
Black Hole Entertainment tulajdonosa, az Amerikában bejegyzett Cinergi Interactive-on 
keresztül. Említhetném még az egyéb összefonódásokat, amelyek azért számunkra nem túl 
szívmelengetők, miszerint az ön ügyvédje, Pintér Aurél, aki egyben a Világbank pénzügyi 
szervezetének, az IFC-nek, valamint több magánnyugdíjpénztárnak is a magyarországi 
képviselője. Nos, összességében azt látom, hogy annyi összefonódás van itt, ami indokoltabbá 
tette volna az egész döntőbizottság átláthatóbb működését, illetve a döntéshozók 
kiválasztásának akár a nyilvános megpályáztatását. Valahogy ez sajnos elmaradt.  

Amire még föl szeretném hívni a figyelmet, a történelmi filmekre. Én is kapcsolódnák 
képviselőtársaimhoz, akik ezt szorgalmazták (Dr. Hiller István: Elnök úr, mondjon valamit! 
Ragozni tudni kell!), hiszen nagyon szeretnénk mi is, hogyha történelmi tematikájú, akár 
fikciós műsorgyártás lehetne. Erre be is nyújtottunk egyébként Pörzse Sándor 
képviselőtársammal egy költségvetési módosító javaslatot, hogy az egész közmédiát a 
jelenlegi vaskos költségvetési törvény még a tavalyival szemben is, egyetlen sorral intézi el, 
65 milliárd forintot, gyakorlatilag a törvényi minimumot biztosítják. Mi ezen belül szeretnénk 
legalább egy szerény 500 millió forintos átcsoportosítást a történelmi tematikájú fikciós 
műsorgyártás támogatására, mert régi elmaradása a magyar közszolgálati médiának is, 
nyilván adott esetben beszállítókon keresztül, hogy hazánk fordulatokban és a jelen nemzedék 
számára is hasznos példákban gazdag történelmét feldolgozza.  

Történelmünk számos dicsőséges eseményéből itt hadd emeljek ki két témajavaslatot, 
a pozsonyi csatát és a Rongyos Gárdát, amelyről a történelemkönyvekben sem nagyon 
olvashatunk, szóval ezt nem ismerjük kellő mértékben, melyek fikciós feldolgozása segíthetne 
ennek a csorbának a kiküszöbölésében. Mi bízunk benne tehát, hogy miközben persze látjuk, 
hogy sem a minisztériumnak, sem egyáltalán a politikának semmi beleszólása nincs itt a 
kulturális irányvonalba, Alföldi Róberten keresztül most már filmen keresztül mindenki azt 
tesz és ott garázdálkodhat, ahol akar, mi azért mégis szeretnénk valami iránymutatást adni, 
hogy erre van társadalmi igény. Nekünk az a feladatunk, hogy a társadalmi akaratot 
megjelenítve egy céltámogatást - most egy 500 millió forintot legalábbis - a közmédia 
költségvetéséből is erre elkülönítsünk. Reméljük, hogy nem fogják ezt a javaslatunkat is 
leszavazni.  

Egyébként szeretettel hívok végezetül itt mindenkit a következő napirendre is, és 
javaslom is, hogy adjunk szót, ha már itt vannak, a filmes szakemberek, a következő 
napirendi pontnál is. Ugye, a filmtörvény módosító javaslatairól van szó, pillantsanak bele, 
hogyan működik a módosító javaslatoknak akár az olvasatlan leszavazása, hiszen ezt mi, 
ellenzéki képviselők gyakran átéljük. De hát itt vannak érdekességek, például a 
mozielőzetesek kvázi betiltása, amire vonatkozóan majd megnézzük, hogy a módosító 
javaslatunkkal mit fognak kezdeni. Tehát szeretettel hívom önöket a következő napirendi 
pontra is, és köszönöm a figyelmüket.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen, Novák képviselő úr. Menczer képviselő asszony, 
parancsoljon.  

 
MENCZER ERZSÉBET (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Elnézést kérek, de 

katasztrofális hangom van a megfázás miatt. Egyrészt köszönöm elnök úrnak a türelmét, 
amivel ezt a fantasztikus hozzászólást végighallgatta. Azt gondolom, minden fideszes, 
KDNP-s képviselő nevében el kell hogy határolódjak Novák képviselő úr hozzászólásától. 
Tehát szerintem egyikünk sem szeretné meghatározni ma a magyar filmes szakmában, hogy 
ki miről csináljon filmet. Senki nem szeretné meghatározni, hogy ki legyen a főszereplő, sem 
női, sem férfi. Azért azt ne felejtsük el, hogy akik mögöttünk vagy önökkel szemben ülnek, ha 
jól nézem a korukat, nem nagyon látok 18-20 évest közöttük, tehát a mögöttem ülő rendezők, 
producerek, forgatókönyvírók, dramaturgok és mindenki, aki itt van, az elmúlt 20-25-30-40 
évben benne volt ebben a filmes szakmában, és olyan filmet készítettek, amilyet akartak, és 
úgy költötték el a pénzt, ahogy akarták. Ha meg lett volna bennük az a szándék, hogy 
mindazokat a Pörzse képviselő úr vagy Novák képviselő úr vagy bárki által szorgalmazott 
történelmi eseményeket akár játékfilm, akár dokumentumfilm tekintetében megörökítsék az 
utókor számára, akkor megtehették volna. De nem akarták. Mondjuk ki, hogy nem akarták 
megtenni.  

Kezd egy olyan érzésem lenni itt az asztalnál, mint egy évvel ezelőtt, amikor a média- 
és sajtótörvényről folyt a parlamentben a vita. Olyan óriási nemzetközi hisztériakeltés 
áldozatai voltunk, hogy még el sem lett fogadva a törvény, már nemzetközi vizeken kígyót-
békát kiabáltak erre a kormányra, a sajtószabadság teljes betiltásáról meg megvonásáról 
beszéltek, és kérem szépen, ma mindenki azt ír le, amit akar, mindenki azt jelentet meg, amit 
akar. Ugyanezt gondolom a filmes szakmáról is. Történt valami az elmúlt 20 évben, ami jól-
rosszul működött, de azt lássuk be, hogy iszonyatos pénzek tűntek el, iszonyatos tartozások 
halmozódtak fel. Ezt nem lehetett tovább folytatni. Tehát igenis, mondjuk ki (Dr. Hiller 
Istvánhoz:), képviselő úr, volt valami, aminek egyszer s mindenkorra véget kellett vetni. Azt 
gondolom, hogy a kormánybiztos úr azért lett kinevezve - legalábbis remélem, hogy azért lett 
kinevezve, megbízva -, hogy valami egészen, átlátható szellemben létrejött rendszer alapján 
osszuk szét azt a pénzt Magyarországon filmkészítésre, ami van. Ebben legyen igenis helye a 
dokumentumfilmeseknek, a játékfilmeseknek, a történelmi játékfilmeseknek, és igenis, ahogy 
elnök úr elmondta, szükség van Üvegtigrisre is, de szükség van sok minden másra is.  

Biztos vagyok benne… 
 
ELNÖK: Pörzse képviselő úr említette az Üvegtigrist. (Közbeszólások.) Én a múltkor 

a Bibliotheque Pascalt dicsértem. Ugyanaz a produceri iroda, de az más.  
 
MENCZER ERZSÉBET (Fidesz): Igen, bocsánat, így van, hát a mondanivalója nem 

volt ugyanaz. Tehát értem, hogy az ellenzéknek mindig az a dolga, hogy hisztériát keltsen, és 
akár a nemzetközi sajtót bevonva is kígyót-békát kiabáljon a kormányra, de azért akkor hadd 
kérdezzem meg, kormánybiztos úr: ha vizsgálnia kellett a múltat, akkor kiderült, hova tűnt a 
pénz? Mert akkor mondjuk ki feketén-fehéren, hogy hova tűnt az a több milliárd forint, ami 
miatt nagyon sok mindent meg kellett változtatni.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. Kormánybiztos úr majd fog tudni erre 

válaszolni. Egy kis türelmet kérek a vendégeinktől és a képviselőtársaimtól, most már 
mindjárt lezárjuk ezt a napirendi pontot, hiszen látom, hogy további képviselői hozzászólás 
nincs. Engedjék meg, hogy én szintén hozzászóljak, a hozzászólásom idejére átadom az 
elnöklést Pálffy képviselő úrnak.  
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(Az ülés vezetését Pálffy István, a bizottság alelnöke veszi át.) 

 
ELNÖK: Átvettem, köszönöm szépen. Elnök úr, parancsoljon!  
 
L. SIMON LÁSZLÓ (Fidesz): Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Vendégeink! 

Engedjék meg, hogy először arra reagáljak, amit Hiller képviselő úr elmondott, hiszen jó pár, 
vitára ösztönző megjegyzése volt. „A forradalmak felfüggesztik a jogállamot”- kezdte 
beszédét, nagy ívű összefoglalóját Hiller miniszter úr. Én ezzel szemben úgy emlékszem, 
hogy a magyar forradalmaknak az a sajátossága, hogy a szabadságért és a jogállami normák 
helyreállításáért küzdenek; lásd 1956-ot. Ebben a népben mindig is nagy volt a szabadságvágy 
és a függetlenség utáni vágy, és az 1956-os dicső forradalom is arról szólt, hogy a 
kommunista diktatúrát lebontva a jogállami normákat állítsuk vissza. (Németh Zoltán: Így 
van.) Nem feltétlenül akarok én az ön által fülkeforradalomnak hívott folyamattal párhuzamot 
vonni, mint ahogy ön azt megtette, csak szeretném jelezni, hogy egy ilyen típusú 
meghallgatáson méltatlan dolog állandóan ilyen szinten beszélnünk dolgokról. 

De nézzük a konkrétumokat! Azt mondta miniszter úr, hogy a Magyar Mozgókép 
Közalapítvány azért ment csődbe és azért ment tönkre, mert a magyar kormány nem adta oda 
azt a pénzt, amely szerződés szerint járt neki. A szerződésszegéseknek egészen sajátos 
története van filmes területen.  

Ha megengedik, akkor felolvasom a Magyar Történelmi Film Közalapítvány 
2010. április 6-ai közleményét. Ha jól emlékszem, akkor ez a választások előtt volt, hiszen ha 
jól emlékszem, József Attila születésnapja volt a választások első fordulója, és a második 
forduló rá két hétre volt, tehát az új kormány április 6-án még sehol sem volt:  

„Ezúton tájékoztatjuk a közvéleményt és a magyar filmszakma alkotóit, hogy a 
Magyar Történelmi Film Közalapítvány 1,5 éve készen áll pályázatainak kiírására. Noha aláírt 
szerződésünk van az Oktatási és Kulturális Minisztériummal, a minisztérium a mai napig sem 
utalta át a Magyar Történelmi Film Közalapítványnak a parlament által megszavazott 2009-es 
és 2010-es támogatást. Fedezet hiányában pályázatunkat nem hirdetjük meg. Amint a 
támogatás megérkezik a filmalapítvány számlájára, pályázatunkat haladéktalanul 
közzétesszük. A közleménnyel kapcsolatos dokumentumok megtekinthetők a Magyar 
Történelmi Film Közalapítvány holnapján: www.mtfa.hu. Budapest, 2010. április 6., a 
közalapítvány kuratóriuma” - amelynek elnöke egyébként egy volt szocialista országgyűlési 
képviselő. Csak szeretném jelezni, hogy azért ezek a folyamatok nem olyan egyszerűek, mint 
ahogy itt egy nagy ívű politikai beszédben ezt be lehet állítani. Pontosítsuk azt is, hogy én 
milyen módosító indítványt nyújtottam be tavaly az Országgyűlés elé, nem decemberben, 
hanem korábban, és azt 2010. november 24-én tárgyalta a Kulturális és sajtóbizottság; nem 
2 milliárd forintot irányoztam elő a Magyar Mozgókép Közalapítványnak, hanem 3,5 milliárd 
forintot, méghozzá azzal a szándékkal, hogy bizonytalannak láttam az Unióval kötött 
egyezmény sorsát, az adó-visszatérítés jogát.  

Azt mondtam a bizottsági ülésen - idézem a bizottsági ülés jegyzőkönyvét, a saját 
szavaimat -: „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 
pluszforrás a Nemzetgazdasági Minisztériumnál filmgyártás címen, adott esetben 
üzletifilmgyártás-támogatás címen 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.”. A módosító indítványomat tehát annak tudatában jelentettem 
be - mint ahogy azt a sajtóban és a parlamenti vitában is nyilvánvalóvá tettem -, hogy már 
ismert volt előttünk az, hogy a kormány nem akarja tovább görgetni maga előtt a Magyar 



- 28 - 

Mozgókép Közalapítvány adósságait, ugyanakkor tudva azt, hogy az Unióval kötött 
megállapodás értelmében a Magyar Mozgókép Közalapítványnak, a Magyar Történelmi Film 
Közalapítványnak, valamint a Nemzeti Kulturális Alapnak van olyan támogatás nyújtására 
lehetősége, ami után az adókedvezményt igénybe lehet venni, azt gondoltam, hogy 
szerencsésebb, ha megmarad ez az adókedvezmény-nyújtási lehetőség.  

Még egy dolgot szeretnék mondani, és ezt Janisch Attilának is mondom: ne 
misztifikáljuk azt a dicső múltat, amely egyáltalán nem olyan dicső. Most nem a szakmai 
kérdésekről beszélünk. Ahogy mondtam a múltkori bizottsági ülésen is és egy sor 
beszélgetésben is, az elmúlt két évtized magyar filmgyártásában is számos olyan, egészen 
izgalmas csemege található - épp a Bibliothèque Pascalra utaltam, ami egy számomra kedves 
film, és még egy sor filmet mondhatnék -, amelyek intellektuálisan és művészileg is nagyon 
sokban hozzájárulnak a magyar kultúrtörténethez vagy művészettörténethez, bár én is osztom 
azok véleményét, akik szerint a magyar közelmúlt és a történelmi tragédiák feltárásához a 
magyar filmművészet nem tudott annyiban hozzájárulni, mint ahogy azt ezzel egy időben 
például a lengyel vagy a román, a cseh, a szlovák, a szerb vagy a német filmművészet tette 
meg. Erről lehet értelmiségi vitákat folytatni, ez nem politikai kérdés, ezt tegyük világossá, 
ugyanakkor ne csináljunk úgy, mintha itt a csúnya új kormány tevékenységének köszönhetően 
szűnne meg a Magyar Mozgókép Közalapítvány, mert nem adta oda a pénzt. 

2001. április 28-án a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium államtitkára 
közleményben tájékoztatta a nyilvánosságot arról, hogy megszűnik a Magyar Mozgókép 
Közalapítvány, és ennek az indokait is egyértelművé teszi. Éppen most az Origo cikke van 
előttem nyitva: a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium sajtóközleménye szerint a 
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal az értekezleten többek közt a következőkről számolt be a 
Magyar Mozgókép Közalapítvány vonatkozásában: „szabályellenes működés, költségvetési 
fedezet nélkül aláírt támogatási szerződések, állami támogatások terhére felvett banki hitelek, 
ebből adódóan 10,6 milliárd forintnyi adósság”. A közlemény - mármint a minisztérium 
közleménye - beszámol a KEHI vizsgálatáról, amely „első körben a 2006-2010 közötti 
gazdasági működést tárta fel, melyből kiderült, hogy a Hiller István vezette Oktatási és 
Kulturális Minisztérium több évre előre, először 2010-ig, majd 2013-ig kötött olyan 
támogatási szerződéseket, amelyeknek nem volt költségvetési fedezete, majd ezek terhére a 
közalapítvány később összességében milliárdos banki hitel felvételére ösztönözte az általa 
támogatottnak ítélt produkciókat, így próbálva biztosítani a közalapítvány fedezet nélkül 
vállalt pénzügyi kötelezettségeit. A KEHI-vizsgálat jelenlegi állása szerint több olyan 
gazdasági döntés született a közalapítványnál, amely bűncselekmény gyanúját veti fel.”.  

Én ezt a kérdést nem hoztam volna elő a mai bizottsági ülésen, ha a miniszter úr nagy 
ívű bevezetőjében nem tér ki erre, és szerintem enyhén szólva is csak a dolgok egyik felét 
állítva be az ő vélt igazságaként. Ha megengedik, erről többet nem szólok, azonban van egy 
pár olyan kérdés, amire szerintem még érdemes kitérni, mint például a Nemzeti Kulturális 
Alap szerepe. Valóban, a jövőben a minisztériumi költségvetés szerkezetátalakulása miatt is 
nagy felelősség hárul a Nemzeti Kulturális Alapra. Vannak olyan területek, amelyeket a 
Nemzeti Kulturális Alapnak finanszíroznia kell; ilyen például szerintem az artmoziknak a 
működése, amelyet nem lehet pusztán az artmozikra szűkíteni, hanem azokra a vidéki 
mozikra is, amelyek az „art” besorolásnak nem felelnek meg, ugyanakkor bizonyos 
szempontból kulturális missziót is véghezvisznek. Ezeket a mozikat szerintem támogatnunk 
kell. Erre részben lehetőséget ad az a különadó vagy előtte kulturális járuléknak tervezett, a 
jegyárbevétel után beszedendő 3 százalék, amely körülbelül 300 millió forintot jelentene a 
költségvetés számára, amely elegendő lenne meghívásos pályázati formában e mozik 
működtetésére, de más megoldásokat is lehet találni. 

Ha már Schubert Gusztáv szóba hozta a filmes lapokat, én azt gondolom, hogy a 
Nemzeti Kulturális Alapnak a jövőben is finanszíroznia kell a filmszakmai folyóiratokat. 
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2010-ben 25 millió 950 ezer forintot fordított a Nemzeti Kulturális Alap a mozgóképszakmai 
folyóiratok támogatására, összesen 12 darab pályázatot támogatva az elbírált 18 pályázatból. 
Ez a 25 millió forint szerintem nem sok, ha lehet, akkor ezt növelni kell. Meglátjuk, hogy az 
új folyóirat-kollégium keretében lesz-e arra lehetőségünk, hogy egyes szakterületeken belül 
átcsoportosítást véghez vigyünk. Ha azt nézem, hogy tavaly 646 millió 875 ezer forintot 
fordítottunk folyóirat-támogatásra, abban egyébként 121 millió 580 ezer forint volt a 
miniszteri keretnek a laptámogatása, még az az 5 millió forint is, amit Hiller miniszter úr adott 
2010 elején a Hócipőnek - (Mandur László: Így van.) igen, benne volt az is, csak mondom -, 
mint jelentős kulturális lapnak. (Mandur László: Így van.) Ehhez még hozzájön 2011-ben 
110 millió forint, amelyet szépirodalmi lapok kaptak; azért 2011-ben, mert voltak olyan 
kollégiumok, amelyek a tárgyévben támogattak lapokat, és voltak olyan kollégiumok, 
amelyek előre támogattak lapokat. Ez tehát körülbelül 760 millió forint, amelyet egy évre 
vetítve folyóirat-finanszírozásra fordított az NKA. 

Az jogos szakmai kérdés lehet, hogy ebből a 760 millióból vagy esetleg több millióból 
mennyit fordítsunk a filmes szakmai feladatok támogatására, de a Nemzeti Kulturális Alap 
ennek a területnek a finanszírozásáról nem mond le. Az a döntés született, hogy azon 
kollégiumok esetében, amelyek a jövő évi keret terhére akarnak pénzt osztani, a pályázatok 
elbírálását áttoljuk januárra, de januárban, illetve legkésőbb február elején meglesznek a 
döntések, és majd annak kell megvizsgálni a lehetőségét, hogy hogyan tudjuk fölgyorsítani a 
pénzek eljuttatását a pályázókhoz. 

Amit Kormos Ildikó mondott, hogy 20 százalékos adókedvezmény helyett 
50 százalékos adókedvezmény legyen, ez, kérem, teljesen irreális. Azért ez nagyjából azt is 
jelentené, hogy az Unióból is kiléphetünk. Olyan nincs, hogy mi az uniós direktíváktól 
függetlenül és az adóegyezményektől elszakadva irreális támogatási formákat hozzunk be. 
Gondolják végig, hogy milyen lavina indulna el abból, hogyha most azt mondanánk, hogy 
bizonyos filmes támogatások esetében 50 százalékos lehet az adókedvezmény. Én azt 
mondom, hogy ha a 20 százalék adókedvezményt tartósan meg tudjuk őrizni, az egy 
eredmény, egy olyan dolog, aminek örülhetünk, és ez legyen az a cél, amelyet közösen 
megfogalmazunk, politikusok és szakmai képviselők együttesen. 

Ha megengedik, több mindenre nem is reagálnék, mert a reagálás joga itt elsősorban 
államtitkár úré és kormánybiztos úré, úgyhogy a vitának ezen szakaszát lezárva át is adom a 
szót először államtitkár úrnak, utána pedig kormánybiztos úrnak.  

 
ELNÖK: Egy apró formalitás, ezzel elnök úr visszavette az elnöki szerepet.  
 

(Az ülés vezetését L. Simon László, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Elnézést kérek. (Novák Előd: Megszoktuk.) Mielőtt Novák képviselő úr 

ügyrendi felszólalását végig kell hallgatnunk, elnézést kérek képviselőtársaimtól, államtitkár 
úrtól és kormánybiztos úrtól és alelnök úrtól is, köszönöm szépen, hogy vezette az ülést 
addig, amíg beszéltem, és most újra megadom a szót államtitkár úrnak és kormánybiztos 
úrnak. Parancsoljanak! 

Szőcs Géza államtitkár (Nefmi) reflexiói 

SZŐCS GÉZA államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Köszönöm szépen, 
elnök úr. Köszönöm a bizottságnak meg az itt levőknek, hogy meghallgatnak. Az a valós, 
szerintem szürrealisztikus filmekből ismerős érzésem támadt, hogy itt már meg is született az 
a koalíció a három ellenzéki párt részéről (Novák Előd: Négy.), a közös platform, amelyről 
annyi szó esett, hogy álljon-e össze a három párt vagy sem, a kormánypárt ellen. De úgy 
tűnik, hogy a filmgyártással, a filmfinanszírozással kapcsolatos gondolatmenetek olykor a 
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három részről vagy konvergálnak, vagy konvergálni látszanak, szóval úgy tűnik, hogy azt, 
ami a kormányzati berkekben a filmmel kapcsolatban született mint döntés, mindenhonnan 
elutasítják, de legalábbis bírálják. Ez csak egy személyes megjegyzés volt. 

Érdemben beszéljünk arról, amit minden érdeklődő ismer, hogy ennek az évnek a 
folyamán a hazai filmgyártás leegyszerűsítve, de mondjuk úgy, kétfejűnek volt nevezhető 
működésében. Ez, ha a valós működést nézzük, tulajdonképpen azt jelentette, hogy a 
kulturális államtitkárság által egy nagyon szerény keretből, körülbelül félmilliárd forintos 
keretből finanszírozott filmek fogják jelenteni az utókor és a filmtörténet számára azt, hogy 
mi történt Magyarországon a filmművészetben 2011-ben. Mára a helyzet annyiban változni 
látszik és meg is változott, hogy a jövő esztendőtől kezdve kizárólag a kormánybiztosság - 
nevezzük egyszerűen így - által finanszírozott játékfilmek fognak elkészülni, a kulturális 
tárcánál nem maradt ilyen keret. Magával az átalakítással, tehát a filmtörvény és a 
filmfinanszírozás átalakításával sem a kulturális tárcát bízták meg.  

Itt zárójelben választ próbálok fogalmazni azzal kapcsolatban, hogy vajon milyen 
országban fordul elő még az, hogy a kulturális tárcának nincs monopóliuma a filmgyártással 
kapcsolatban, de legalábbis döntő szava, illetve nem oda tartozik. Fogalmazza meg 
pontosabban, képviselő úr, hogy hogyan érti! (Novák Előd: Nem monopólium, hanem 
egyáltalán beleszólás.) Igen. Európában valóban a kulturális tárcáknak van elsősorban 
financiális befolyása a filmgyártásra. Találkoztam olyan miniszterekkel, akikkel beszélgetvén, 
hogy ez mit is jelent a valóságban, szomorúan azt mondták, hogy egyetlenegy lehetőségünk 
van, és egy kötelezettségünk, a pénzt odaadni, de semmilyen úton-módon nem szólhatunk 
bele, amit én nagyon helyeslek egyébként, azzal együtt, hogy ez bonyolultabb kérdés. 

Ugyanakkor vannak olyan országok, méghozzá filmes nagyhatalmak, ahol a kulturális 
tárca már csak azért sem vállalhat szerepet a finanszírozásban, mert az illető országokban 
egyáltalán nincs is kulturális tárca. Nem azt állítom, hogy ez helyes, és hogy a világnak 
errefelé kell haladnia (Dr. Hiller István: Pedig erre haladunk.). De ha megnézzük, hogy az 
Európában előállított filmek, abban az Európában, ahol a kormányzatoktól függ a 
filmfinanszírozás, vagy pedig mondjuk az Egyesült Államokban készült filmek adják-e a 
világ filmes termésének a döntő hányadát, akkor azt kell látnunk, hogy mindaz a féltő 
gondosság, amellyel az európai kormányok viseltetnek a saját kultúrájuk és a saját filmes 
kultúrájuk iránt, végeredményben, ha úgy tetszik, hatékonyságban csak egy olyan eredményt 
produkál, ami a világ filmes termelésének egy elenyésző hányadát jelenti. Tehát az Európában 
készült filmek - mindazon országokban készült filmek, amelyekre itt a kérdés vonatkozott - a 
világ filmtermelésének elenyésző hányadát jelentik, és nem csak a termelésnek, hanem a 
nézőszámra vetített értékeknek, azokhoz az országokhoz képest, ahol ez nem történik meg.  

Megint csak nem állítom, hogy ez így helyes, de amikor a kormányzat úgy döntött, 
hogy egy hatékonyabb modell felé próbálja elmozdítani a magyar filmgyártást, akkor az is a 
szeme előtt lebeghetett, hogy azért fesztiválsikerek ide, fesztiválsikerek oda, a magyar film 
megjelenése a világ kulturális köztudatában, egyáltalán a magyar film mint a nemzetkép 
hordozója, távolról sem olyan hatékony, mint amilyen lehetne a ráfordított összegek alapján. 
Talán ezért is döntött úgy, hogy egy olyan Amerikában iskolázott, képzett emberre bízza a 
magyar film jövőjét - legalábbis rövid távon, a közelebbi években -, aki bizonyította azt is, 
hogy a szakma kiválósága, sikerfilmek elsőszámú szereplője producerként, filmes 
szakemberként, ugyanakkor a magyar történelem és közelmúlt eseményei iránt sem 
érzéketlen, lásd éppen az itt többször említett ’56-os filmje. De azt gondolom, hogy amikor a 
kormányzat úgy döntött, ahogy döntött, mármint hogy az átalakítással és a filmfinanszírozás 
jövőjével kapcsolatban egyértelműen a kormánybiztosság mellett döntött, nem pedig a 
kulturális államtitkárság mellett, akkor ebben befolyásolta az a szakmai és politikai 
nyilvánosság is, amely a mi céljainkat - mármint az államtitkárságét egyáltalán nem látszott 
megérteni. Úgy is fogalmazhatnék, hogy a mi szándékainkat vagy nem értették meg, vagy 
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nem értettek vele egyet, ez mindenkire érvényes. Ha meg valaki azt kérdezi, hogy melyek 
ezek a szándékok, hogyan írhatóak le, akkor hivatkozva az interjúkban nagyon sokszor 
elmondott nézeteimre, ez a „virágozzék száz virág” elve, vagyis hogy az egyes szakmai 
műhelyek, iskolák, világnézetek, értékrendek között a kormányzat, igenis, ne keresse meg a 
saját preferáltjait, hanem hagyja őket, és szemben azzal, amit Hiller miniszter úr mondott, ne 
rendezze a művészek dolgait, hanem hagyja őket létezni és működni. 

Ha megnézzük, hogy mi történt ezalatt, amit - mondjuk úgy - az a kétfejűség 
jellemzett, hogy volt egy valóságos vagy kialakulóban lévő filmes erőcentrum a 
kormánybiztosság környékén és volt egy a tárcánál, és amikor ez még nem alakult át 
monopólussá, addig megjelentek olyan feszültségek, amelyeket én el kívántam kerülni. 
Ezeknek az volt az oka, hogy a magyar filmeseket választás elé állították: vagy az 
államtitkársághoz vagy a kormánybiztossághoz, tehát vagy Szőcshöz vagy Vajnához pályázol 
pénzért, és én ezt egyáltalán nem akartam. Nem akartam, hogy bármiféle polgárháború vagy 
feszültség alakuljon ki, nem akartam, hogy ily módon kerüljenek konkurenciaharcba, illetve 
rivalizáló viszonyba az egyes szereplők, és nyilvánvaló volt, hogy a sokkal nagyobb pénz, 
tehát a jelentősebb tőkeforrás nem nálunk van, úgyhogy az a szemlélet, hogy valahogy egy 
producernek döntenie kell, hogy vagy innen pályáz 40 milliót vagy onnan pályáz 200 milliót, 
nem vezethetett máshova, mint oda, hogy belássam azt, hogy ezekkel az eszközökkel nem 
érdemes ezt a rivalizálást folytatni, bár én nem neveztem soha rivalizálásnak.  

Még annyi, azok, akik követték a nyilvánosság előtt lezajló szócsatákat, talán tudják, 
hogy én a művészfilmeket szerettem volna pártolni, miközben ezek olyan filmek, amelyek 
éppen a nemzeti identitás pillérei is kell, hogy legyenek. Ahogy elmondtam, a jövőre nézve 
ugyanezért támogatnám vagy támogattam volna a Kincsem-filmet, egy nagyszabású Liszt 
Ferenc-filmet vagy a Halassy Olivér olimpikonról szóló filmet, akinek egész élete egy 
fantasztikus példázat.  

Végezetül - igyekszem rövid lenni - arról a kudarcélményemről kell beszámolnom, 
hogy miért is fogadtam el azt a gondolatot, hogy itt most hagyjuk a dolgokat úgy alakulni, 
ahogy a kormányzat akarja. Egyrészt - ismétlem - a kormányzat kivárt és figyelt, tehát 
figyelte, hogy mit szól a szakma, a szakma pedig nem szólt semmit; még azok a filmesek is, 
akiket támogattunk, ezt a tényt mélyen elhallgatták, majdhogynem letagadták. Ez és az 
általam támogatott produkciók, rendezők, filmek, projektek sem a szakma sem a sajtó 
elismerését egyáltalán nem vívták ki. Nagyon sok példát mondhatnék, nem szeretném ezt 
sérelmi politika jegyében előadni. Hogy csak egyetlen példát mondjak, itt volt az ominózus 
nemzetközi filmfesztivál kérdése. Mint ismeretes, akkor felvetettem, hogy Budapestnek 
érdemes volna egy nemzetközi filmfesztivált, egy A-kategóriás filmfesztivált rendezni. Ha 
akkor a filmes nyilvánosság a producerektől a filmes folyóiratokig, a rendezőktől a 
színészekig a gondolat mellé állt volna, és azt mondja, hogy ez egy kiváló gondolat, talán mi 
itt Budapesten is meg tudjuk valósítani azt, amit Kolozsvárott fillérekből megcsinál néhány 
lelkes fiatalember, akkor talán egészen más eredményekre jutottunk volna. Ha az MMKA 
akkor, amikor a legnagyobb válsága előtt volt, felismeri azt, hogy amit a kulturális 
államtitkárság akar, azok a legszentebb filmes értékek, a legnyilvánvalóbb filmes értékek 
promotálását  jelentik, talán ma is létezne az MMKA; nem tudom.  

Most tehát ott tartunk, hogy a kormányzat úgy ítélte meg, hogy amit mi akartunk, az 
nem élvezi sem a szakmai, sem a politikai bizalmat. Én is mit kapok mindezek 
eredményeképpen? Áruló vagyok, az irodalmi sajtóban barbár vagyok, legjobb esetben nem 
létező vagyok. Ezzel a támogatottsággal, ezzel a nyilvánosság előtti ilyen támogatottsággal én 
úgy éreztem, hogy egyetlen normális következtetést lehet levonnunk: azt, hogy adjuk meg a 
bizalmat a kormánybiztos úrnak, lássuk, hogy mire megy azokkal az elképzelésekkel, 
amelyeket a kormányzat direkt, a közvéleményünk pedig indirekt támogat. Azt remélvén, 
hogy ezt a bizalmat és ezeket a tőkéket helyes célokra fordítja, még fűzzük hozzá azt, hogy 
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egy idő múlva újra lehet gondolni az egészet, az élet nem áll meg, és az élet parancsa az lesz, 
hogy változtassunk a filmgyártás és a filmfinanszírozás éppen aktuális, egy-két év alatt 
kipróbált modelljén. Akkor nyilván lesz annyi életösztön a politikusokban, hogy ezt a 
változtatást, ennek a szükségességét felismerjék, és engedjenek ennek az imperatívusznak. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Kormánybiztos úr, parancsoljon! 

Andrew G. Vajna reflexiói 

ANDREW G. VAJNA a nemzeti filmipar megújításáért felelős kormánybiztos: 
Köszönöm szépen. Gyorsan csak egy pár mondatot. Fogok válaszolni a kérdésekre, de először 
majd átadom a szót Havas Ágnesnek, hogy ő is mondjon egy pár szót arról, amit terveztünk, 
próbálunk csinálni. 

Nem szeretnék részt venni egy politikai vitában, ami látom, hogy itt nagyon szépen 
alakul. Nekem az volt a célom, hogy itt a filmszakmai tehetségeket támogassuk a jövőben, és 
azt próbáljuk fejleszteni, amennyire tudjuk. Ez volt a célunk. A célunk az, hogy a magyar 
filmet tényleg világszerte felismerjék az emberek, legyen annak egy stílusa, legyen annak egy 
jövője, ami itt a filmes köröktől függ tulajdonképpen. Nekem is nagyon szomorú például az, 
ha történelmi filmekről beszéltek, hogy egy pályázat jött be talán abból a kétszázvalamennyi 
produkcióból, amit kaptunk, aminek valami köze volt a történelemhez, de tulajdonképpen az 
se történelmi dolog volt. Nagyon érdekes tehát, hogy a filmes körök nem tartják a saját 
múltjukat elég fontosnak, hogy arról valamit tudjanak beszélgetni. Lehet, hogy ezért majd 
szeretnénk változtatni, pályázatot előírni.  

Úgy érzem - és ezért elhatároztam, hogy jövő héten tartunk még egy szimpóziumot, 
hogy mindenki megértse a filmtörvényt -, hogy a legtöbb filmes hozzászólásban a régit és az 
újat összekeverik, nem pontosan olvassák el, tehát ezt szeretném jövő héten újra tisztázni az 
összes producerrel. Igaz, hogy már vagy két-három meetinget tartottunk velük, de nagyon ezt 
szívesen újrakezdjük, hogy mindenki ismerje meg, és hogy megkönnyítsük azt, hogy a 
pályázatok sokkal jobban menjenek, és megpróbáljuk majd elmesélni a koncepciónkat, hogy 
szerintünk miért vannak ott ezek az időlimitek. Sajnos, nekünk nincs unlimited pénzünk; 
amiket hallok, nagyon jó lenne, ha mindenre lenne pénzünk állandóan, de nincs, tehát azzal 
kell gazdálkodni legjobban, amivel tudunk. Úgy gondolom, hogy a magyar pénzek legalább 
olyan fontosak, mint a Eurimages vagy a Media Dance vagy akármilyen koproducer pénze. 
Tehát ugyanúgy akarok vigyázni rá, mint ők a saját pénzükre, és ez nagyon fontos nekünk, 
mivelhogy kevés pénzünk van, hogy ne kössük le azt a pénz ígéretekkel olyan dolgokra, 
amelyek nem valósulnak meg. Tehát ez nagyon fontos alapja a határidőknek, hogy igenis 
tudjunk azokon belül mozogni.  

Most átadnám a szót Ágnesnek, aztán visszajövök és válaszolok egy pár kérdésre.  
 
HAVAS ÁGNES vezérigazgató (Magyar Nemzeti Filmalap): Jó napot kívánok!  
 
ELNÖK: Pörzse képviselő úr is elnézést kér, hogy el kell mennie, de majd ő is 

megnézi a jegyzőkönyvben a válaszokat. (Pörzse Sándor elhagyja az üléstermet.) 

Havas Ágnes vezérigazgató (MNF) reflexiói 

HAVAS ÁGNES vezérigazgató (Magyar Nemzeti Filmalap): Pedig éppen meg 
szerettük volna köszönni neki azt a remek ötletet, hogy Brad Pitt magyar filmben szerepeljen, 
már tanítjuk őt magyarul, és szépen halad. Tehát reméljük, lesz majd olyan magyar film, 
amelyikben ő is szerepelni tud, és ehhez meg tudja majd adni a filmalap is a támogatást. 
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A forgatás nyelvével kapcsolatosan elhangzott a szakmai képviselők részéről egy 
megjegyzés, ennek a definíciója a filmtörvényben található. A forgatás nyelve akkor magyar, 
hogyha a színészek magyarul beszélnek, tehát erre egy módosító javaslatunk lesz majd, ami 
ezt pontosítani fogja.  

Elek Judit rendező asszonynak szeretném mondani - többször is találkoztunk vele és 
nagyon konstruktív volt a kapcsolatunk, így lesz is, és marad is, remek ötletei voltak, és olyan 
felkészülten érkezett hozzánk, hogy örültünk, hogy vele beszélhettünk -, elkerülte a figyelmét 
az, hogy a 15 nap a hiánypótlás határideje, nem pedig a koprodukció összehozására 
vonatkozik. Ez jelenleg a támogatási szabályzatunk szerint kétszer 60 nap, amit éppen most 
fogunk módosítani, és további 60 nappal meghosszabbítjuk, mert a szakma felől olyan 
visszajelzések érkeztek, hogy egy koprodukció összehozásához legalább fél élvre van 
szükség, ezt mi figyelembe vesszük, és e szerint módosul a támogatási szabályzat.  

Egyébként a támogatási szabályzat nem törvény, az abban megtalálható 
rendelkezésekkel kapcsolatban folyamatosan konzultálunk a szakmával. Kevesen vannak 
ebben a teremben, akik ne jártak volna a kormánybiztosi irodában vagy a filmalap irodájában, 
tehát azt gondolom, hogy nem lehet azt mondani, hogy nem beszélgetünk a szakma 
képviselőivel. Mind producerek, mind filmszakmai szervezetek, mind artmozisok, mind 
artfilmforgalmazók, mind pedig rendezők jártak nálunk, és a szervezeteik képviseletében is.  

Ami a szándéknyilatkozat, illetve előszerződés kérdését illeti, szintén nem a törvény 
témája. Szeretnénk szakítani azzal a hibás gyakorlattal, hogy szándéknyilatkozatot adjunk ki 
úgy, hogy nincs rá fedezetünk. Erre a múltban volt példa, a Magyar Mozgókép Közalapítvány 
éppen az előbb távozott vezetői hoztak egy olyan rendelkezést, hogy szándéknyilatkozatot 
adnak ki magyar filmtervekre. Ezek nagyon becsülendő magyar filmtervek voltak, tehát nem 
a filmterveket szeretnénk minősíteni, pusztán azt az eljárást, hogy úgy adjon ki egy szervezet 
szándéknyilatkozatot, hogy arra nincs meg a fedezete. Ezért mi előszerződésben fogjuk 
garantálni ezt a bizonyos fél évet, azon túlmenően pedig ez az ígéret a filmalap részéről lejár, 
tehát fél évnek elégnek kell lennie arra, hogy összeálljon egy koprodukció. Ami pedig az 
európai uniós támogatási szervezetek határidőit illeti, ezzel kapcsolatban is folyamatosan 
beszélgetünk a Magyar Producerek Szövetségével, a Független Producerek Szövetségével és 
rendezőkkel is, tehát be fogjuk tartani azokat az ésszerű határidőket, amelyek a magyar 
részvételt garantálni tudják.  

A másik kérdés a beleszólás abba, hogy miről szól egy film. Eszünk ágába nincs ebbe 
beleszólni, nem kívánjuk az alkotói szabadságot korlátozni. Az, amit a filmalap nyújtani tud, 
egy olyan szakmai segítség, amit a filmszakmában érdemeket szerzett, a filmalapnál dolgozó 
vagy a filmalap által felkért konzultatív testület tud nyújtani. Van erre egyébként példa, és 
pontosan államtitkár úr művészfilmjei közül - tehát az általa szeretett művészfilmek közül - 
van olyan, ahol a szerzővel leültünk, és végigbeszéltük a forgatókönyvének a kérdéseit, 
problémáit, és a nap végén - egyébként ez egy 11 órás beszélgetés volt - megköszönte azt, 
hogy konstruktívan tudtuk segíteni a forgatókönyvének az összeállását, a karaktereinek a 
pontosítását.  

A törvényben rögzített feladatok felosztásra kerültek a Nefmi, a filmalap és a 
médiahatóság között. Kormánybiztos úr elmondta a bevezetőjében, hogy ez azt a célt 
szolgálta, hogy az egész estés műfaj a moziban találkozzon a nézőivel, a televíziós műfaj 
pedig a televízióban találkozzon. Természetesen a filmek egy pillanatban eljutnak majd a 
televízióba, azok a filmek, amelyek moziba kerültek, de segíteni fogja az ottani nézettségüket, 
jelenlétüket a mozibemutatás marketingje, ami a filmek piaci ismertségét fogja jelenteni.  

Az exlex állapotra vonatkozóan Angelusz producer úr megjegyzésével kapcsolatban 
szeretném elmondani, hogy az érvényben lévő filmtörvény 1. § (3) bekezdése definiálja a 
támogató szervezet fogalmát, amibe beletartozhat, hogy a nem a filmtörvény által név szerint 
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megnevezett szervezet is jelentheti, hanem azok a szervezeteket, amelyek állami költségvetési 
forrásból gazdálkodnak, idetartozik a filmalap.  

Ami az oktatás, illetve a képzés kérdését illeti, ezzel kapcsolatban folyamatosan 
érkeznek hozzánk a dokumentumfilmesek, az iskolák részéről is megkeresések. A pályázatok 
alapján is szükségét látjuk, és igény is van arra, hogy tréningeket indítson a filmalap. Tehát 
közösen a filmes iskolákkal, illetve a filmes tanszékekkel forgatókönyvírói kurzusokat, 
produceri tréningeket fogunk indítani, mert a pályázatokon is látszik, hogy erre 
elengedhetetlenül szükség van, úgyhogy itt nyitott kapukat döngetnek azok a szakmai 
hozzászólók, akik ezzel kapcsolatban vetettek fel kérdéseket.  

Körülbelül ennyi, amit el tudunk mondani. Hogyha valakiben bennragadt még szó, 
akkor keressen meg bennünket. Eddig is nyitva állt az ajtónk, és várjuk - a kormánybiztos úr 
és a filmalap is - mindazokat a kérdéseket, észrevételeket, amelyek javíthatják azt a munkát, 
amit elkezdtünk.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kormánybiztos úr, parancsoljon! 
 
ANDREW G. VAJNA, a nemzeti filmipar megújításáért felelős kormánybiztos: 

Köszönöm. Nem tudom, hol kezdjem el ennek a nagy vitakörnek a kezdetét. Azt tudom, hogy 
amikor átvettem, vagy átnéztem, illetve megkaptam az MMKA részleteit, akkor az tiszta 
káosz volt. Senki nem tudta, hogy kinek, mennyivel, hol tartoznak, a bankoknak hogyan, 
mikor jár le a szerződése, ki mi alapján kötötte a szerződést az MMKA-val, az visszatérítendő 
volt-e, normatív volt-e, a döntőbizottság, vagyis a kuratórium nem döntött vagy döntött, 
szerződések voltak vagy nem voltak, az egész egy káosz volt. Sajnos majdnem 6 hónapig 
tartott, amíg ezt kibogarásztuk, és tisztán láttuk, hogy mi a tartozás. Az első pillanatban úgy 
gondoltuk mi is, hogy ez 3 milliárd, mert az volt hirdetve, de amikor átnéztük, akkor 
10,6 milliárd forint volt, és sajnos a probléma az, hogy ez a rendszer lehet, hogy jó volt, lehet, 
hogy nagyon jól szolgálta a filmrendezőket, az általuk készített produktumokat, de csődbe 
ment. Tehát nem volt pénzük arra, hogy kifizessék, és úgy gondolom, hogy amit Hiller úr 
mondott, hogy előre el volt döntve, hogy mennyi pénzt fognak kapni, úgy tudom, hogy 2003-
ban vagy 2004-ben volt az első, amikor a 6 milliárdról az állam visszavitte 3 milliárdra, és 
innentől kezdődően sajnos az MMKA ezt nem vette tudomásul, és továbbra is a 6 milliárdot 
osztotta. Tehát eljutottunk egy olyan pontra, hogy már lehetetlen volt tartani ezt a dolgot.  

Ahogy mondom, ez nem az én feladatom volt, hogy ezt kibogozzam, de úgy éreztem, 
hogy ha ebben a szakmában szeretnék segíteni a szereplőknek, akkor igenis meg kell oldanom 
valahogy, valamilyen formában a múlt problémáit. Biztosan nem lesz 100 százalékos, de 
szerintem jobb, mintha nyitva hagyjuk az egészet, és mindenki perel mindenkit azért, hogy 
valami történjen a következő 6 vagy 8 évben. Tehát úgy gondolom, ez a lépés pozitív lépés 
volt előre, és próbáljuk ezt a múltat megoldani.  

Most a speciális kérdésekre próbálunk válaszolni, segítsetek talán. A törvényről Ágnes 
már beszélt, hogy a törvény új rendszer, a szakmai döntésekről, hogy hogyan lesz ebből 
változás. Sajnos a képviselő úr már elment, de a szakmai döntésekből úgy lesz változás, hogy 
szerintem a szakma legjobbjai vesznek részt ebben a dologban. Tehát a döntéseknek lesz 
célja, alapja és formája. Garantálom nektek, hogy idáig senki el se olvasta azokat a 
forgatókönyveket, amit támogattak. Én erre hajlandó vagyok a képviselőkkel egy nagyon 
nagy mennyiségű fogadást kötni, mert szerintem olyan dolgokról, amik megszülettek, 
szerintem ha elolvastátok volna előre, vagy elolvasta volna az a döntőbizottság vagy az a 
kuratórium, aki ezzel foglalkozott, akkor ilyen alapon nem döntöttek volna. Sajnos, ezt lehet 
látni a mozilátogatási számokból is, hogy a magyar filmeknek mennyire visszaesett a 
nézettsége az utolsó három évben: fokozatosan ment lefelé. Nem azért, mert nem volt magyar 
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film, hanem azért, mert nem tetszett az a magyar film ennek a közönségnek vagy az itteni 
közönségnek.  

Az összeférhetetlenségről csak annyit, hogy a Black Hole-t, amiről beszéltél, 
körülbelül egy éve eladtam, tehát semmi közöm nincs hozzá, a Digicet ugyanúgy egy másik 
ember vezeti és az ő tulajdonában van, az Intercomról pedig egy éve lemondtam, tehát nem 
veszek részt ezekben a kompetitív dolgokban, bár az Intercom tudná forgalmazni ezeket a 
magyar filmeket, mert szerintem a legjobb forgalmazó Magyarországon, és úgy gondolom, 
hogy egy tisztelet lenne azon producerek számára, ha az Intercom elfogadná ezeket a 
filmeket. Én azon leszek a jövőben, hogy próbáljam az Intercomot, mint a többi forgalmazót 
is bevonni.  

Van egy szomorú helyzet: az, hogy igenis, az izraeli mozivállalat, a Cinema City 
tulajdonképpen egy monopóliummal rendelkezik Magyarországon. Ez egy probléma. Én 
beszéltem is a vezetőségével; egyelőre még nem követtek el hibákat, és próbálnak mindenkit 
egyformán, pozitív módon kezelni, de ők fel vannak jelentve a Versenyhivatalnál, hogy 
igenis, ott kellene valamit csinálni, mert ez egy nagyon borzasztó dolog, hogy egy kézben van 
az összes mozi. Azért vannak egy kézben, mert a mozik tönkrementek, és ő volt az egyetlen, 
aki hajlandó volt ebbe új és friss pénzt beletenni, hogy ezeket a mozikat átalakítsa olyan 
szituációra, ami a magyar közönségnek és az itteni dolgoknak megfelel, és ő volt az egyetlen 
piaci vevő, pedig a Palace próbálta másnak is eladni a mozikat, de senki nem volt hajlandó 
előrelépni. Ha egy moziláncot szeretnénk felépíteni, akkor itt megint a pénzről van szó: 
nagyon jó lenne, nagyon szép lenne, nagyon érdekes lenne, de sajnos, nem kifizethető, vagyis 
üzleti alapon nem kifizethető. 

Az emberek, akiket választottunk a döntőbizottsághoz, szerintem a legtehetségesebb 
emberek a filmszakmában jelen pillanatban. Az írók közül Divinyi Réka igenis, a 
legnépszerűbb filmeket írta, ő egy nagyon megbecsült író, és én nagyon örülök, hogy ő 
hajlandó volt feladni az írófeladatait ahhoz, hogy igenis, a magyar filmeket próbálja építeni a 
jövőben, és az ő tehetségét fel tudjuk használni arra, hogy a jövőben ezek a döntések, igenis, 
egy olyan szemmel legyenek átnézve, aki ért a forgatókönyvhöz, aki tudja ezt a development 
szekciót vezetni egy olyan módon, hogy az tényleg fantasztikus. Amit én láttam tőle az utolsó 
hónapban, amikor elkezdődött az egész bizottság, én is meg vagyok lepődve, hogy milyen 
részletekben tudnak dolgozni, és mennyire szét tudják szedni. 

Miskolczi Péter szerintem az egyik legtapasztaltabb line producer Magyarországon. 
Nem tudom, de lehet, hogy a tartozók között van az MMKA-ban, de az is lehet, hogy az 
MMKA nem fizette ki neki se a tartozását, tehát gondolom, hogy ez egy csirke és tojás 
szituáció. Szerintem ez a két ember, akit felhoztak, hogy összeférhetetlen; szerintem nagyon 
tehetségesek. Még egyszer mondom, nekünk a legfontosabb dolgunk az, hogy a legjobb 
tehetségeket próbáljuk bevonni ebbe az organizációba, hogy igenis, a jövő produkcióinak 
legyen valamilyen eredménye. Körülbelül ennyi.  

Van valami más, amire nem válaszoltam? 
 
ELNÖK: Esetleg azért a Magyar Mozgókép Közalapítvány... 
 
ANDREW G. VAJNA a nemzeti filmipar megújításáért felelős kormánybiztos: Azzal 

kezdtem, hogy az olyan káoszban volt, hogy az meglepő. Mind a hét vagy nyolc bankkal 
megállapodtunk, hárommal már aláírtuk a szerződést, a következő néggyel csak ilyen 
előszerződésünk van, amit nekem alá kell írni. Sajnos, volt egy olyan pont ebben az egész 
negotiationben, amikor az állam azt mondta, hogy minden pénz zárolva van, és akkor nem 
akartuk magunkat abba a pozícióba hozni, hogy aláírtunk szerződéseket, amit nem tudunk 
teljesíteni, de ez most már feloldódott, és előremegyünk, igenis, minden bankkal megvan a 
szerződés, hárommal pedig már végleges szerződés alá is van írva. A producerekkel pedig 
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ezen a héten kezdtük el a tárgyalásokat, azt hiszem, már tizenötön túl vagyunk, és megyünk 
előre: a 49 produceri vállalatot szerintem két héten belül be tudjuk fejezni, és azokat a 
pénzeket elrendezni, amivel mi rendelkezünk. Megpróbáljuk megvalósítani, mindenkinek a 
legtöbbet és a legigazságosabb metódussal kiosztani és bevenni, mert van számtalan 
visszatérítendő tartozás, amivel gondolom, hogy el kell számolni valamilyen formában, de 
ezek mind folyamatban vannak. 

Ezen kívül van még egy érdekes rész, ami nem a magyar filmre tartozik. Múlt héten 
Amerikában megállapodtunk, volt egy olyan szerződés, ami egy adójavaslat. Amerikában fel 
volt tartva ez a szerződés. Ez egy olyan koprodukciós szerződés, ami Angliában 
megháromszorozta a filmszakmát, tehát sokkal több bérmunkát hozott Angliában, úgyhogy 
most már egy stúdióhelyet se kapsz. Ez az, hogy above the line költségeket - nem tudom, 
hogy tudjátok-e, hogy ez mi -, a rendezők, a színészek költségeit is visszaigényelhetővé teszi, 
azzal a feltétellel, hogy azok a színészek és azok a rendezők itt befizetik az adójukat. Ez egy 
fantasztikusan pozitív dolog, és meglátjuk, hogy ez a jövőben mekkora nagy eredményt fog 
jelenteni nekünk. A 20 százalékról pedig az a véleményem, hogy akármennyire tetszik és 
imádom a sportot, de mi nagy konkurenciában vagyunk a sporttal, és nagyon nehéz ma filmre 
találni ezt a 20 százalékot, ezért tehát nekem voltak javaslataim, ami sajnos, ki lett dobva 
ezekből a szerződésekből, de nem adtam fel ezt a harcot. Szerintem nekünk valamilyen 
formában garantálni kell, hogy ha a jelenlegi válság miatt a producer nem tudja ezt a pénzt 
összeszedni a bankoktól vagy vállalatoktól, akkor valamilyen formában az államnak mögötte 
kell állni, minthogy mi ezzel hirdetjük a szakmát, hogy ez a 20 százalék jelen van, és ha ez a 
20 százalék kiesik, akkor a magyar filmek se tudnak megvalósulni, tehát ez még egy nagyon 
fontos dolog. 

A másik, ami még a feladataim közé tartozik, az önkormányzatokat valahogy 
összevonni, hogy a terem-, helyszínbérelési díjakat valami normális alapon kezeljük, ne úgy, 
mint a perecárulóknál, mert ezek a filmek jövedelmet hoznak az önkormányzatnak, az 
országnak, és ezt valamilyenféleképpen muszáj kezelnünk. Ezek tehát még benne vannak a 
feladatokban, azon kívül, remélem, hogy a törvényt sikerül átvinni, és persze, hogy azokban 
vannak módosítások és lesznek módosítások, ahogy ez alakul, és ahogy az ember tapasztalja a 
problémákat, úgy majd javít is rajta, ahogy kell. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, kormánybiztos úr. Engedje meg, hogy zárásként csak 

annyit mondjak, hogy mi arra buzdítjuk, hogy azért vegyen részt politikai vitákban, mert 
mégiscsak kormánybiztos, úgyhogy ne kerüljük  meg a súlyos politikai kérdéseket sem. 
Kormánypárti képviselőként mondom, hogy fontos az, hogy védjük a saját kormányunkat.  

Köszönöm szépen mindenkinek a megtisztelő részvételét ennél a napirendi pontnál. A 
napirendi pontot lezárom. 

 
(Szünet: 15 óra 40 perctől 15 54 percig.) 

 
ELNÖK: Tisztelt Képviselőtársaim! Folytatjuk az ülést. Bejelentem 

képviselőtársaimnak, hogy innentől fogva Menczer képviselő asszonyt helyettesítem.  

A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/4661. szám.)  

Módosító javaslatok megvitatása 

A 2. napirendi pontunk a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosításáról szóló 
T/4661. számon benyújtott törvényjavaslat, módosító indítványok megvitatása. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Önök előtt fekszik az ajánlási sor, javaslom, hogy 
egyesével menjünk végig, és szokásos rendben szavazzunk. Tisztelettel köszöntöm a 
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körünkben Gáva Krisztián helyettes államtitkár urat a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztériumból, és újfent tisztelettel köszöntöm Andrew G. Vajna kormánybiztos urat. A 
Nefmi részéről Bokor Attila úr, a mozgókép-művészeti főosztály vezetője van itt. Mindenkit 
tisztelettel köszöntök körünkben, az NMHH munkatársait - látom, Kolarik Tamás, aki az 
előbb itt volt, már elment -, úgyhogy mindenkit tisztelettel köszöntök.  

Kezdjük az 1. ajánlási ponttal, mely Novák Előd képviselőtársunk javaslata. Kérdezem 
a kormány álláspontját.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN közjogi jogalkotásért felelős helyettes államtitkár 

(Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Jelezni szeretném, hogy a kormány nem 
tárgyalta még a módosító javaslatokat, tehát a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 
álláspontját tudom tolmácsolni mindegyik módosító tekintetében.  

 
ELNÖK: Akkor tárcaálláspontot kérünk.  
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN közjogi jogalkotásért felelős helyettes államtitkár 

(Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Az előterjesztő nevében a tárca ezt nem 
támogatja.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e hozzászólás? (Jelzésre.) Novák képviselő úr, 

parancsoljon! 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm szépen. Egyrészt szeretném javasolni, hogy 

szólhassanak hozzá a jelen lévő szakemberek is, ahogyan ezt már az előző napirendi pontnál 
javasoltam, tehát legyen szíves erről egy szavazást majd elrendelni.  

Másrészt az érdemi hozzászólásom, mielőtt még itt a kormányzati ellenzés nyomására 
leszavaznák akár olvasatlanul, egy pillantást azért vessenek rá. Nem írná át ez az egésznek a 
szellemiségét, sőt épp, hogy az MNFA az, amelyik a céljai között fogalmazta meg a 
határainkon túl élő magyar közösségek filmgyártásának támogatását is. Ahhoz, hogy ez 
működőképes legyen, szükség van erre a pontosításra, hogy ne lehessen visszaélni azzal, hogy 
ki számít magyarnak, és így ellehetetleníteni a külhoni magyar filmgyártást. Tehát egyszerűen 
arról van szó, hogy a magyar részvétel helyett a külhoni és magyarországi magyar részvételt 
tartjuk szükségesnek a definícióban szerepeltetni.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Kérem, hogy szavazzunk. Aki egyetért Novák 

képviselő úr javaslatával… (Közbeszólás: Melyikkel?) Most először az ügyrendi javaslatról 
szavazunk. Tehát pontosítom, ha nem lenne világos, először természetesen az ügyrendi 
javaslatról kell szavaztatnom.  

Aki egyetért azzal az ügyrendi javaslattal, hogy - teljesen érthetetlen módon - az 
ajánlási sor tárgyalásakor a jelenlévő vendégeknek szót adjunk, az kérem, tegye föl a kezét. 
(Szavazás.) Ki van ellene? (Szavazás.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) Köszönöm.  

Tehát megállapítom, hogy 1 igen szavazattal, 4 nem szavazat ellenében, 9 tartózkodás 
mellett a bizottság az ügyrendi javaslatot nem támogatta. 

Most pedig szavazzunk Novák képviselő úr általunk korábban már elolvasott 
javaslatáról. Aki támogatja Novák képviselő úr javaslatát, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
(Szavazás.) Köszönöm. Ki van ellene? (Szavazás.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy 2 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében 11 tartózkodás 
mellett a javaslatot nem támogatta.  

A 2. ajánlási pont L. Simon László képviselő úr javaslata.  
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Kérdezem a tárca álláspontját.  
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN közjogi jogalkotásért felelős helyettes államtitkár 

(Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e hozzászólás? (Nincs jelzés.) Nincs, szavazzunk. Aki 

támogatja, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Köszönöm. Ki van ellene? (Nincs jelzés.) Ki 
tartózkodik? (Szavazás.) köszönöm. 

Megállapítom, hogy 3 igen szavazattal, 12 tartózkodás mellett a bizottság a javaslatot 
nem támogatta. 

A 3. ajánlási pont Novák Előd képviselő úr javaslata.  
Kérdezem a tárca álláspontját.  
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN közjogi jogalkotásért felelős helyettes államtitkár 

(Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e hozzászólás? (Jelzésre.) Novák képviselő úr, 

parancsoljon! 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Látom, hogy egyébként itt a húsdaráló ezt is - persze 

nyilvánvalóan előzetes olvasás után - leszavazná, de azért hadd jelezzem, ha már előzetesen 
olvasták, hogy van egy elírás, történetesen az indokolás hivatkozási száma nem a 18., hanem 
valójában a 19., ami - ha elolvasták volna láthatnák - egy egész más javaslat indokolása.  

Tehát mivel itt a hivatkozás rossz, és ezért esetleg rossz indokolását olvasták volna el 
ennek a javaslatnak, ezért engedjék meg, hogy ismertessem, miszerint maximálisan 
egyetértünk azzal, hogy a kereskedelmi médiumok ne tudják a médiatörvényben 
meghatározott kötelességüket a saját képernyőjükre szánt kétes minőségű filmalkotásokkal 
kiváltani. Ugyanakkor a beterjesztő megfogalmazása félreérthető lehet a jogalkalmazók 
számára, mert az eredeti megfogalmazás szerint a - meglehetősen szubjektíven értelmezhető - 
kulturális értékeket nem hordozó dokumentumfilmek is idekerülhetnének. Ezért szükséges azt 
interaktív jelzővel a pontosítás.  

Továbbá a beterjesztő jogi definíciójában nem a szappanopera, hanem a napi 
szappanopera definícióját fogalmazta meg, tehát itt egy további pontosítás is van, de a lényegi 
észrevételem az, amit az indokolás elején ismertettem.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr, a kimerítő magyarázatot. További 

hozzászólást nem látok, akkor szavazunk. Kérem, aki támogatja, kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) Ki van ellene? (Szavazás.) Köszönöm.  

Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen szavazattal és 13 nem szavazat ellenében a 
javaslatot nem támogatta. (Pálffy István belép az ülésterembe.) 

A 4. ajánlási pont L. Simon László képviselő javaslata. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN közjogi jogalkotásért felelős helyettes államtitkár 

(Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nincs jelzés.)  
Kérem, hogy szavazzunk! Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ellene? 

(Nincs jelzés.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 
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Megállapítom, hogy a bizottság 14 igen szavazattal és 2 tartózkodással támogatta a 
javaslatot. 

Az 5. ajánlási pont Karácsony Gergely képviselő úr javaslata. 
Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN közjogi jogalkotásért felelős helyettes államtitkár 

(Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e hozzászólás? (Nincs jelzés.)  
Szavazzunk! Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Nincs jelzés.) 

Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy 4 igen szavazattal és 12 tartózkodással a bizottság nem támogatta 

a javaslatot. 
A 6. ajánlási pont Karácsony Gergely képviselő úr javaslata.  
Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN közjogi jogalkotásért felelős helyettes államtitkár 

(Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e hozzászólás? (Nincs jelzés.)  
Szavazzunk! Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Nincs jelzés.) 

Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy 4 igen szavazattal és 12 tartózkodással a bizottság nem támogatta 

a javaslatot. 
A 7. ajánlási pont L. Simon László képviselő úr javaslata.  
A tárca álláspontja? 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN közjogi jogalkotásért felelős helyettes államtitkár 

(Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A tárca támogatja a módosítást. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Van-e hozzászólás? (Nincs jelzés.)  
Szavazzunk! Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Nincs jelzés.) 

Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 14 igen szavazattal és 2 tartózkodással támogatta a 

javaslatot. 
A 8. ajánlási pont L. Simon László képviselő javaslata.  
Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN közjogi jogalkotásért felelős helyettes államtitkár 

(Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e hozzászólás? (Nincs jelzés.)  
Szavazzunk! Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Nincs jelzés.) 

Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. (Dr. Hiller Istvánhoz:) Képviselő úr nem szavazott? 
(Dr. Hiller István: Nem.)  

Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal és 11 tartózkodással nem támogatta 
a javaslatot. 

A 9. ajánlási pont Karácsony Gergely képviselő úr javaslata.  
Kérdezem a tárca álláspontját. 
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DR. GÁVA KRISZTIÁN közjogi jogalkotásért felelős helyettes államtitkár 
(Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A tárca nem támogatja. 

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

Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 10 tartózkodással a 

bizottság nem támogatta a javaslatot. 
A 10. ajánlási pont Karácsony képviselő úr javaslata.  
Tárcaálláspont?  
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN (közjogi jogalkotásért felelős helyettes államtitkár 

(Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nincs jelzés.)  
Szavazzunk! Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Nincs jelzés.) 

Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy 4 igen szavazattal és 12 tartózkodással a bizottság nem támogatta 

a javaslatot. 
Következik a 11. ajánlási pont.  
Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN közjogi jogalkotásért felelős helyettes államtitkár 

(Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nincs jelzés.)  
Szavazzunk! Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Nincs jelzés.) 

Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy 4 igen szavazattal és 12 tartózkodással a bizottság nem támogatta 

a javaslatot. 
A 12. ajánlási pont Novák Előd képviselőtársunk javaslata. 
A tárca álláspontja? 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN közjogi jogalkotásért felelős helyettes államtitkár 

(Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nincs jelzés.)  
Szavazzunk! Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) 

Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal, 6 ellenszavazattal és 6 

tartózkodással nem támogatta a javaslatot. 
A 13. ajánlási pont Karácsony képviselő úr javaslata.  
Tárcaálláspont? 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN közjogi jogalkotásért felelős helyettes államtitkár 

(Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nincs jelzés.)  
Szavazzunk! Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Nincs jelzés.) 

Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 
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Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal és 12 tartózkodással nem támogatta 
a javaslatot. 

A 14. ajánlási pont Karácsony képviselő úr javaslata.  
A tárca álláspontja? 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN közjogi jogalkotásért felelős helyettes államtitkár 

(Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nincs jelzés.)  
Szavazzunk! Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Nincs jelzés.) 

Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy 4 igen szavazattal és 12 tartózkodással a bizottság nem támogatta 

a javaslatot. 
Dr. Kiss Sándor képviselőtársunk javaslata következik. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN közjogi jogalkotásért felelős helyettes államtitkár 

(Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nincs jelzés.)  
Szavazzunk! Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) 

Novák képviselő úr támogatta? (Novák Előd: Igen.) Nem tette fel a kezét. (Novák Előd: Fél 
másodperccel később.) A reakcióideje nem valami jó, de akkor igyekszünk majd egy kicsit 
lassabban vezetni az ülést. (Novák Előd: Én végiggondolom, nem ilyen ötletszerűen...) Rá kell 
készülni az ülésre odahaza. Semmi gond, képviselő úr (Novák Előd: Követtem.), csak 
gondoltam, hogy hátha legalább azt tudja, hogy melyik képviselő melyik frakcióban ül, de 
semmi gond. (Novák Előd: Nem ez alapján szavazunk.) Annak örülök. 

Megállapítom, hogy 1 igen szavazattal, 8 ellenszavazattal és 6 tartózkodással a 
bizottság nem támogatta a javaslatot. 

A 16. ajánlási pont L. Simon László képviselő javaslata.  
Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN közjogi jogalkotásért felelős helyettes államtitkár 

(Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nincs jelzés.)  
Szavazzunk! Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Nincs jelzés.) 

Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy 15 igennel és 1 tartózkodással a bizottság támogatta a javaslatot. 
A 17. ajánlási pont Karácsony Gergely képviselő úr javaslata.  
Tárcaálláspont? 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN közjogi jogalkotásért felelős helyettes államtitkár 

(Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nincs jelzés.)  
Szavazzunk! Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Nincs jelzés.) 

Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy 3 igen szavazattal és 13 tartózkodással a bizottság nem támogatta 

a javaslatot. 
A 18. ajánlási pont Karácsony képviselő úr javaslata.  
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Tárcaálláspont?  
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN közjogi jogalkotásért felelős helyettes államtitkár 

(Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nincs jelzés.)  
Szavazzunk! Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Nincs jelzés.) 

Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal és 12 tartózkodással nem támogatta 

a javaslatot. 
A 19. ajánlási pont L. Simon László képviselő úr javaslata.  
Tárcaálláspont?  
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN közjogi jogalkotásért felelős helyettes államtitkár 

(Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Jelzésre:) Novák képviselő úr, parancsoljon! 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm szépen. Nem rossz az indítvány, de mégis hadd 

ajánljak figyelmükbe ugyanebben a témában egy jobbat. Ha lapoznak egyet - bár bizonyára 
elolvasták már tegnap, de azért hadd frissítsem fel az emlékezetüket -, ez az, amire már az 
előző napirendi pontban is hivatkoztam, hogy a beterjesztő abszolút életszerűtlen módon 
tiltani kívánja azon filmalkotások előzeteseinek terjesztését, amik még nem kerültek 
besorolásra.  

A mozielőzetesek egyik csoportjának esetében, tehát már a filmek produkciós 
fázisában elkészült, a terjesztést megelőzően akár több mint egy évvel bemutatásra kerülő, 
úgynevezett teaserek esetében különösen abszurd ez a javaslat, ami jelenleg előttünk fekszik, 
és amit valamilyen formában módosítani kell. Ezek ugyanis olyan korán kerülnek 
bemutatásra, amikor még sok esetben a forgatás sem zárult le, ezért képtelenség magának a 
filmalkotásnak a besorolása. A hagyományos mozielőzetesek is sokszor már akkor a mozikba 
kerülnek, amikor a filmalkotás még nem nyerte el a végleges formáját. Mi ezért javasoljuk 
azt, hogy ahelyett, hogy gyakorlatilag megszüntették a sokak által kedvelt mozielőzeteseket, 
inkább alkossunk meg a filmalkotások besorolása mellett a mozielőzetesek besorolására is 
egy eljárási módot. Ez az, amire már a plenáris ülés általános vitájában is felhívtam a 
figyelmet, és ezért ajánlom figyelmükbe a következő két részre bontott javaslatunkat, de 
annak az első része a 20-as címen szerepel, a másik pedig a 23-as.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Ugye, akkor ezek szerint a következő 

pontnál nem fogja elmondani az előző pontnak a… (Novák Előd: Ha megszavazzák, akkor 
biztos, hogy nem.) Nagyon jó, örülök neki. Tehát az együttműködési készsége a szokásosan 
magas színvonalú. Tehát akkor szavazzunk! Aki támogatja L. Simon László javaslatát, kérem, 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ki van ellene? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodik? 
(Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság 12 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett a javaslatot 
támogatta. 

A 20. ajánlási pont Novák képviselő úr javaslata.  
Kérdezem a tárca álláspontját.  
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN közjogi jogalkotásért felelős helyettes államtitkár 

(Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatja. 
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ELNÖK: Köszönöm. Van-e hozzászólás? (Nincs jelzés.) Nincs, akkor szavazunk. Aki 

támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Köszönöm. Ki van ellene? (Szavazás.) 
Ki tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy 2 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében 13 tartózkodás 
mellett a bizottság a javaslatot nem támogatta.  

A 21. ajánlási pont L. Simon László képviselő úr javaslata.  
Kérdezem a tárca álláspontját.  
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN közjogi jogalkotásért felelős helyettes államtitkár 

(Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A tárca támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e hozzászólás? (Nincs jelzés.) Nincs, akkor szavazunk. Aki 

támogatja, kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ki van ellene? (Szavazás.) 
Ki tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság12 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében, 
2 tartózkodás mellett a javaslatot támogatta.  

A 22. ajánlási pont L. Simon László javaslata.  
Kérdezem a tárca álláspontját.  
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN közjogi jogalkotásért felelős helyettes államtitkár 

(Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e hozzászólás? (Nincs jelzés.) Nincs, aki támogatja, kérem, 

kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Köszönöm. Ki van ellene? (Szavazás.) Köszönöm. Ki 
tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy 12 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében, 2 tartózkodás 
mellett a bizottság támogatta a javaslatot. 

A 23. ajánlási pont Novák képviselő úr javaslata.  
Kérdezem a tárca álláspontját.  
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN közjogi jogalkotásért felelős helyettes államtitkár 

(Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e hozzászólás. (Nincs jelzés.) Nincs, aki támogatja, kérem, 

kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Köszönöm. Ki van ellene? (Szavazás.) Ki tartózkodik? 
(Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében, 
12 tartózkodás mellett a javaslatot nem támogatta.  

A 24. ajánlási pont L. Simon László javaslata.  
Kérdezem a tárca álláspontját.  
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN közjogi jogalkotásért felelős helyettes államtitkár 

(Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e hozzászólás? (Nincs jelzés.) Nincs, aki támogatja, 

kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ki van ellene? (Szavazás.) Köszönöm. Ki 
tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság 13 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében, 
2 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.  
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A 25. ajánlási pont Karácsony képviselő úr javaslata.  
Kérdezem a tárca álláspontját.  
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN közjogi jogalkotásért felelős helyettes államtitkár 

(Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Van-e hozzászólás? (Nincs jelzés.) Nincs, aki támogatja, kézfeltartással 

jelezze. (Szavazás.) Ki van ellene? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal, 12 tartózkodás mellett nem 

támogatta a javaslatot. 
A 26. ajánlási pont Karácsony képviselő úr javaslata.  
Kérdezem a tárca álláspontját.  
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN közjogi jogalkotásért felelős helyettes államtitkár 

(Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e hozzászólás? (Nincs jelzés.) Nincs, aki támogatja, 

kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ki van ellene? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodik? 
(Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal, 12 tartózkodás mellett nem 
támogatta a javaslatot.  

A 27. ajánlási pont Karácsony képviselő úr javaslata.  
Kérdezem a tárca álláspontját.  
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN közjogi jogalkotásért felelős helyettes államtitkár 

(Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e hozzászólás? (Nincs jelzés.) Nincs, szavazzuk! Aki 

támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ki van ellene? (Nincs jelzés.) Ki 
tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal, 13 tartózkodás mellett a javaslatot 
nem támogatta.  

A 28. ajánlási pont L. Simon László javaslata.  
Kérdezem a tárca álláspontját.  
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN közjogi jogalkotásért felelős helyettes államtitkár 

(Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e hozzászólás? (Nincs jelzés.) Nincs, aki támogatja, 

kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ki van ellene? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodik? 
(Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság 15 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a javaslatot 
támogatta.  

A 29. ajánlási pont Novák képviselő úr javaslata.  
Kérdezem a tárca álláspontját.  
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN közjogi jogalkotásért felelős helyettes államtitkár 

(Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatja.  
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ELNÖK: Köszönöm. Van-e hozzászólás? (Nincs jelzés.) Nincs, aki támogatja, 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ki van ellene? (Szavazás.) Köszönöm. Ki 
tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen szavazattal, 2  nem szavazat ellenében, 
12 tartózkodás mellett a javaslatot nem támogatta. 

A 30. ajánlási pont L. Simon László javaslata. Ez az, aminél az előbb Havas Ágnes 
jelezte, hogy még valamilyen formában kapcsolódó módosító indítványt fogunk benyújtani.  

Kérdezem a tárca álláspontját.  
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN közjogi jogalkotásért felelős helyettes államtitkár 

(Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Igen, ebben a formában nem támogatható.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e hozzászólás? (Nincs jelzés.) Nincs, aki támogatja, 

kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ki van ellene? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodik? 
(Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság 1 igen szavazattal, 15 tartózkodás mellett a javaslatot 
nem támogatta.  

A 31. ajánlási pont Karácsony képviselő úr javaslata.  
Kérdezem a tárca álláspontját.  
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN közjogi jogalkotásért felelős helyettes államtitkár 

(Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e hozzászólás? (Nincs jelzés.) Nincs, aki támogatja, 

kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ki van ellene? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodik? 
(Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal, 12 tartózkodás mellett a javaslatot 
nem támogatta. 

A 32. ajánlási pont Karácsony képviselő úr javaslata.  
Kérdezem a tárca álláspontját.  
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN közjogi jogalkotásért felelős helyettes államtitkár 

(Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Van-e hozzászólás? (Nincs jelzés.) Nincs, aki támogatja, kérem, 

kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ki van ellene? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodik? 
(Szavazás.) Köszönöm.  

Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal, 12 tartózkodás mellett a javaslatot 
nem támogatta.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Négy újabb módosító indítvány benyújtását javaslom, önök 
előtt fekszenek ezek a javaslatok, menjünk sorjában. 

Az első a javaslat 12. §-ában foglalt 35. § (5) bekezdésének a módosítását javasolja 
a szerint, hogy a MaNDA által őrzött filmalkotásokat felhasználhatja, illetve a médiatörvény 
szerinti feladatai ellátása körében felhasználásra átengedheti az MTVA. Ez a kiegészítés 
véleményem szerint indokolt, tehát a javaslat pontosítja az alap filmalkotások 
felhasználásával kapcsolatos jogosítványait. Van-e ehhez valakinek valamilyen 
hozzáfűznivalója? (Nincs jelzés.)  

Kérdezem a tárca álláspontját.  
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DR. GÁVA KRISZTIÁN közjogi jogalkotásért felelős helyettes államtitkár 
(Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Támogathatónak tartjuk. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Aki egyetért azzal, hogy ilyen tartalmú bizottsági módosító 

indítványt a bizottság benyújtson, kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ki 
van ellene? (Szavazás.) Köszönöm. Ki tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság 12 igen szavazattal, 1  nem szavazat ellenében, 
2 tartózkodás mellett a javaslat benyújtását támogatta.  

A következő módosító javaslat szerint a törvényjavaslat az alábbi új 6. §-sal egészül 
ki, egyidejűleg a jelenlegi 6-19. §-ok számozása ennek megfelelően módosul. A javaslat 
szabályozni kívánja Magyar Nemzeti Filmalap tisztségviselőire vonatkozó 
összeférhetetlenség eseteit - itt kimaradt egy e betű, elnézést kérek -, a hatályos törvény 
szabályait pontosítja, és meghatározza, hogy a Magyar Nemzeti Filmalap esetében a 
filmszakmai döntőbizottság tagjaira - mint támogatásokról döntő tisztségviselőkre - 
vonatkoznak a legszigorúbb összeférhetetlenségi szabályok. Tehát az összeférhetetlenségi 
szabályok kiegészítését javasolom. Kérdezem a tárca álláspontját.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN közjogi jogalkotásért felelős helyettes államtitkár 

(Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Támogathatónak tartjuk.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e valakinek hozzászólása? (Jelzésre.) Novák képviselő úr, 

parancsoljon! 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Csak előzetesen jelezni szeretném, hogy a tartózkodó 

szavazatom nem azt mondatja ki, hogy ne szeretnénk az összeférhetetlenséget szabályozni, sőt 
ezt már kifogás tárgyává is tettem, csak hát megint itt került kiosztásra egy ilyen javaslat, amit 
normális esetben szerettünk volna alaposabban átvizsgálni, úgyhogy ezért nem fogom tudni 
ezt sem támogatni. Ismételten kérem, hogy a jövőben előzetesen írásban legyen szíves 
megküldeni azokat a javaslatokat, amelyekről itt szavazni kell, hogy fel tudnunk készülni.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. A javaslatát mindenképpen méltányolom, 

és a jövőben igyekszem előbb kiküldeni, és nem helyben kiosztani a javaslatokat, de ha ez 
nem sikerül, azért elnézését kérem.  

(Jelzésre.) Mandur képviselő úr! 
 
MANDUR LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Ennek kapcsán 

csak jelezném, hogy most helyszíni kiosztásban került hozzánk ez a módosító javaslat, ami 
nagyon komoly területet érint ebben a törvényben, az összeférhetetlenségi szabályokat 
igyekszik valahogyan rendezni, ami az előző napirendi pont vitájában is fölvetődött már, és 
sok egyéb kérdés is fölvetődött, ami nem rendezett és nem szabályozott ebben az átalakuló 
filmtörvényben.  

Tartózkodni fogunk a szavazásnál - én legalábbis -, pontosan azért, mert azt 
gondolom, hogy alaposabb átgondolását igényelném például ennek a területnek, hogy hol és 
milyen típusú összeférhetetlenséget és milyen módon szabályozzon ez a törvény, hogy ne 
kelljen állandóan toldozni-foldozni. A fölhasználói oldalon, amikor kihirdetésre kerül, hát 
millió és egy kérdőjel él tovább, és állandóan folyamatos, gördülő törvényírás keretében 
próbáljuk ezt a világot szabályozgatni, ezzel állandóan akklimatizálódási kényszerbe hozni 
mindazokat, akik ezt szeretnék majd használni, illetve ennek a környezetében kell hogy 
éljenek.  
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Lenne egy kérdésem is ezzel kapcsolatban. Ahogy itt említette a kormány képviselője, 
ebben a törvényben az elfogadása előtt még módosító javaslatokkal kívánnak élni, itt az lenne 
a kérdésem, hogy az összeférhetetlenség kérdésében kívánnak-e tenni valamifajta javaslatot, 
ilyen milyen kérdésekre lehet még számítani a módosításokat illetően. Ezt kérdezem azért, 
mert valószínűleg a törvény megszavazása előtt ennek a bizottságnak már több módja és 
lehetősége nem lesz, hogy tárgyaljon erről a törvényről, hiszen a mai nap után már csak az 
alkotmányügyi bizottságnak lesz legföljebb funkciója a koherenciaproblémák kezelését 
illetően, hogy véleményt mondhasson azokról a módosító javaslatokról, amelyeket esetleg az 
előterjesztő kíván majd benyújtani. Az előző napirendi pontnál elhangzottak alapján is jól 
látszik, hogy itt kifejezetten nem koherenciaproblémák kezelése történik, hanem a törvény 
további kreatív írásáról van szó, hiszen önök is felfedeztek olyan tételeket, amelyek 
problémásak, illetve jelentős módosításra vagy pontosításra fognak szorulni.  

Itt tenném meg a megjegyzésemet zárójelben, hogy sajnos, ez a törvény is ugyanolyan 
sorson áll, mint az eddigi törvényalkotási folyamat a parlamentben, hogy nem egészen alapos 
előkészítés, szakmai, illetve társadalmi vita után került az Országgyűlés elé, és kétséges, hogy 
ez betölti-e úgy a szerepét, ahogy azt mindnyájan szeretnénk; úgy az előterjesztők, mint mi 
ebben a bizottságban. Ezért is kérdeztem önöket, hogy mi várható még, mert érdekelne 
minket, hogy mely kérdésekben kívánnak módosító javaslatot benyújtani, és az mit fog 
célozni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Azzal a hihetetlen nagy házelnöki 

rutinjával, amellyel itt rendelkezik, és mindig példát ad nekünk, a Házszabályt is oly sokszor 
fejből idézi, egészen meglepő az a felvetése, amit most itt megfogalmazott, hiszen ennek a 
törvényjavaslatnak a részletes vitája csak jövő héten kedden lesz a Ház előtt, és a jövő hét 
szerdai bizottsági ülésünkön fogjuk megtárgyalni a kapcsolódó módosító indítványokat, 
amennyiben fog érkezni, tehát én egyáltalán nem értem azt, hogy miről beszélünk. Erről a 
törvényjavaslatról még fogunk a bizottságban is tárgyalni.  

Egyébként ez a módosító indítvány, aminek a benyújtását javaslom, a részletesen 
kidolgozott összeférhetetlenségi szabályokat pontosítja még egy ponton, tehát nem igaz az, 
hogy nincsen benne kellőképpen kidolgozva az összeférhetetlenség. Másrészt szeretném arra 
is felhívni a figyelmét, hogy amit Havas Ágnes az előző napirendi pont tárgyalásánál jelzett, 
az egy olyan apró technikai módosítás lesz, amelyet kapcsolódó módosító indítványként 
minden valószínűség szerint saját magam fogok benyújtani, amely az én módosító 
indítványom helyére fog lépni - amelyet most nem támogattunk -, azaz hogy ne rendeleti úton 
szabályozzuk a forgatás nyelvének definícióját, hanem a törvény elején, a definíciók 
felsorolásánál tegyük egyértelművé, amit egyébként kormánybiztos úr elmondott az előző 
napirendi pontnál, hogy mit is értünk azalatt, hogy „forgatás nyelve”. Mindezek a problémák, 
amelyeket itt felvetett, szerintem indokolatlanok, de parancsoljon, megadom a szót.  

 
MANDUR LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Csupán csak azért, mert én sem 

szeretem a l’art pour l’art ügyrendi vagy egyébként házszabályi vitákat, de az előterjesztőnek 
egyébként nincs lehetősége máskor benyújtani módosító javaslatokat, mint egyébként 
koherenciaproblémában a zárószavazás előtt; legyen ez egyéni képviselői indítvány vagy 
bármi más egyéb, az előterjesztőnek nincs más lehetősége. Lásd: így oldotta meg az 
Alkotmány kérdésében a Fidesz-frakció, hogy két embert leszámítva mindenki előterjesztő 
volt, és innentől kezdve senki nem nyújthatott be Házszabály szerint módosító javaslatot, és 
ezzel jól tudták kezelni azt a kérdést, hogy mennyi képviselői indítvány jöhet be egyáltalán. 
Ez ügyes volt, de ez érvényes természetesen minden esetre, ezért kérdeztem - és nem 
véletlenül -, hogy kormányoldalról nekik igazából vagy ezen az úton lesz lehetőségük 
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kezdeményezni ilyen típusú kérdéseket, vagy akkor a kormány egyfajta képviselői felkérések 
útján fog a történetben haladni. 

 
ELNÖK: Én ezt úgy fogalmaznám meg, hogy segítjük a kormány munkáját. 
 
MANDUR LÁSZLÓ (MSZP): Igen, lehet így is mondani. A kapcsolódó módosító 

indítványok klasszikus esetben pedig már a benyújtott módosító indítványoknak egyfajta 
finomítását vagy hozzákapcsolódását jelentenék. Tudom, hogy ezen az alapon teljesen át lehet 
írni egy módosító indítványt, és szólhat teljesen másról is, már ezt is megszoktuk, de szigorú 
monotonitással egyébként lassan szóvá teszem minden lehetséges fórumon azt, hogy lehetőleg 
kerüljük az ilyen típusú eljárásokat, hogy egy képviselői tiszteletdíjról szóló jogszabályba, 
mondjuk, az energetikával kapcsolatos kérdések koherenciaproblémaként kerülnek bele. 
Ennyit a jegyzőkönyv kedvéért is, meg egyébként tényleg valóban érdekelne, hogy megtudjuk 
itt bizottsági szinten, ha ma módosítókról beszélünk - és már nem a kapcsolódó 
módosítókról -, hogy a kormány tényleg mely pontokon tervezné a már benyújtott 
törvényjavaslatának, illetve az eddig megismert módosítóknak a tükrében a módosítást, már 
csak azért is, hogy készüljünk ebben a kérdéskörben.  

Abszolút segítő és jó szándékkal teszem fel ezt a kérdést, félreértés ne essék: azért, 
mert nyilván nekünk is közös célunk az, hogy ha már itt elfogadunk törvényt, meg szavazunk 
igenekkel, nemekkel és tartózkodásokkal még a plenáris ülésen is, azért a végeredmény 
mégiscsak egy használható, jó törvény legyen és ne más. Ezt szeretném felkínálni önöknek is, 
mint lehetőséget. Ne tekintsék tehát szimpla, egyszerű kötözködésnek ezt a dolgot, hanem 
inkább érezzék azt, hogy tényleg kíváncsiság van a dolog mögött, hogy hol, mi lehetne még. 
Ha már úgyis lesz ebből törvény - márpedig ebből lesz egy módosított törvény -, akkor 
hozzuk ki a lehető legjobbat belőle. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Esetlegesen helyettes államtitkár úr kíván-e 

erre reagálni?  
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN közjogi jogalkotásért felelős államtitkár (Közigazgatási és 

Igazságügyi Minisztérium): Annyit szeretnék elmondani, hogy ahogy képviselő úr is - nagyon 
helyesen - említette a segítő szándékot, nyilvánvaló, hogy a parlamenti vita alapvetően egy 
olyan vitának a megjelenése, amely nemcsak a képviselők között, hanem a képviselők és a 
kormány képviselői között is működik.  

Tekintettel arra, hogy a Házszabály szerint az előterjesztő - ha az előterjesztő a 
kormány - nem nyújthat be normál módosító vagy kapcsolódó módosító javaslatot, erre 
alakult ki az a 20 éves gyakorlat, hogy ebben az esetben a képviselők és a kormány közötti 
kompromisszum megszületése vagy bizottsági vagy adott esetben képviselői módosító 
javaslatok formájában jelenik meg. Erre utaltak a kollégák, amikor azt mondták, hogy éppen 
hogy képviselői felvetések alapján megfontolandónak tartjuk bizonyos kompromisszumoknak 
vagy módosításoknak a lehetővé tételét a törvényjavaslattal kapcsolatban. Nyilvánvaló, hogy 
a Házszabály keretei között, az eddigi gyakorlatnak megfelelően történik ennek az eljárási 
kezelése. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, helyettes államtitkár úr. (Novák Előd jelentkezik.) Ehhez 

a konkrét benyújtandó módosító javaslathoz? (Jelzésre:) Parancsoljon, Novák képviselő úr! 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm szépen. Természetesen ha ekkor jelentkezem, 

akkor ehhez jelentkezem. Bár az előző napirendi pontban nem volt lehetőségem hozzászólni, 
reagálni kormánybiztos úrnak az egyébként konkrét válaszaira - amelyeket köszönök -, 
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amelyből megtudtuk, hogy az Indexen és másutt is megjelenő hírekkel szemben ön ezeket a 
céges, egyébként szerintünk összeférhetetlen viszonyait megszüntette, ezt egyfelől örömmel 
nyugtáztam. 

Másfelől viszont pontosan azért is örültem volna, ha hamarabb megkapjuk ezt a 
javaslatot, vagy már az eredeti javaslatban szerepel valami, amit tudunk módosító javaslattal 
formálni, mert Pintér Sándor esetében azért már láttunk olyat, hogy egy strómannak átadta a 
vállalkozásait, miközben azért láthatjuk, hogy mennyire valódi ez a probléma: a Civil 
Biztonsági Szolgálat egyre több állami megrendelést kap, és sorozatosan jelentek meg a hírek, 
Elektromos Művek, Szerencsejáték Zrt. és sorolhatnánk azokat az állami cégeket, ahol bár 
elvileg nincs összeférhetetlenség, de érdekes módon a kormányváltás óta mégis egyre több és 
több megrendelést kapnak. Azt gondolom tehát, hogy ez egy nagyon kényes terület, tehát 
miközben az indokolás itt a legszigorúbb összeférhetetlenségi szabályokról beszél, biztos 
vagyok benne, hogy ezen lehetne még adott esetben szigorítani. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Látom, képviselőtársaimat inspirálja, hogy a szakma 

képviselői közül egy páran itt maradtak, és még az újságírók közül is néhányan a teremben 
ülnek, ezért úgy gondolják, hogy Pintér Sándortól a Dalai Lámáig mindenről beszélni kell. 
Köszönöm. 

 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Ne tegyen úgy, mintha máskor nem szoktam volna ezeket 

elmondani! 
 
ELNÖK: Novák képviselő úr, ön soha nem tudja magát türtőztetni, úgyhogy nem 

teszek úgy, mintha máskor nem beszélne mindig a tárgytól teljesen eltérő dolgoktól. További 
hozzászólást nem látok.  

Kérem, hogy szavazzunk! Aki ennek a módosító indítványnak a benyújtását 
támogatja, az kérem, hogy kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Nincs jelzés.) 
Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság 12 igen szavazattal és 4 tartózkodással támogatta a 
tervezet benyújtását. 

Tisztelt Képviselőtársaim! A következő, általam benyújtásra javasolt bizottsági 
módosító indítvány a törvényjavaslat 10. § által megállapítandó 31/A. § (1) bekezdésének a 
módosítását javasolja, olyan módon, hogy „a közérdekű adatoknak minősülnek és 
nyilvánosak, kivéve a (2) bekezdés szerinti személyes adatokat, melyek közérdekből 
nyilvánosak” szócsoport helyére a „közérdekből nyilvános adatoknak minősülnek” kifejezés 
kerüljön. Kérem, hogy fussák át képviselőtársaim, hogy valamit hozzá kívánnak-e fűzni!  

Kérdezem közben a tárca álláspontját. 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN közjogi jogalkotásért felelős helyettes államtitkár 

(Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A tárca támogatja a módosító javaslatot. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát egy hibát javítunk ezzel a módosítással. 

Hozzászólás van-e? (Nincs jelzés.)  
Szavazzunk! Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Nincs jelzés.) 

Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Mandur képviselő úr egy kézzel szavazott? (Mandur 
László: Igen; itt most igen.) De az előzőnél kettővel szavazott. Jól láttam? (Mandur László: 
Nem, ott is eggyel szavaztam.) Biztos? (Mandur László: Biztos, mert a bizottsági 
módosítóknál csak egy kézzel szavazok.) Akkor pontosítsuk! Ez a határozatot, amit 
kimondtam, nem változtatja meg, de akkor nem 4, hanem 3 tartózkodás volt az előzőnél is. 
(Mandur László: Azért, mert nincs mandátumom ezekre.)  
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Kimondom a határozatot: a bizottság az előttünk fekvő tervezet benyújtását 12 igen 
szavazattal és 3 tartózkodással támogatta. 

A következő bizottsági módosító javaslat, amely önök előtt fekszik, a 8. § által 
megállapítandó 17/A. § (9) bekezdésének a módosítását javasolja, az „ellenőrzi” kifejezés 
helyett az „ellenőrizheti” kifejezés, illetve az a hozzáfűzés, hogy ha a jogosult nem járul 
hozzá az adatigényléshez, akkor az életjáradék folyósítását fel kell függeszteni a hozzájárulás 
megadásának időpontjáig. Illetve még később a (12) bekezdés módosul, illetve a 13. § 
(4) bekezdése is módosul, a „Mozgókép mestere” díjjal kapcsolatos rendelkezések, ez egy 
egyértelmű jogi pontosítás.  

Kérdezem az államtitkár úr véleményét.  
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN közjogi jogalkotásért felelős helyettes államtitkár 

(Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A tárca támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e hozzászólás? (Nincs jelzés.) Nincs, aki támogatja, 

kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ki van ellene? (Szavazás.) Köszönöm. Ki 
tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság 12 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében, 
1 tartózkodás mellett a bizottsági módosító indítvány benyújtásáról döntött.  

Tisztelt Képviselőtársaim! A napirendi pontot ezennel lezárom. Megköszönöm a 
kormánybiztos úrnak, munkatársainak és helyettes államtitkár úrnak a megtisztelő részvételét.  

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/3486. szám) 

Bizottsági módosító javaslat megvitatása 

A 3. napirendi pont következik, a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi 
LXIV. törvény módosításáról szóló T/3486. számú törvényjavaslat. Most fogjuk kiosztani a 
bizottsági módosító javaslat tervezetét, Novák képviselő úr legnagyobb örömére. A 
képviselőtársaimnak szeretném elmondani, hogy ugyan hosszúnak tűnik ez a módosító 
javaslat, de valójában egy rendkívül rövid módosító javaslatról van szó, hiszen nem másról 
van szó, mint az eddig már lefutott módosító indítványoknak megfelelően a nemzeti 
emlékhely státusát egy újabb státussal egészítenénk ki, ez a kiemelt nemzeti emlékhely 
státusa. A Kossuth teret és annak környezetét, amelyet egyébként nemzeti emlékhellyé 
nyilvánítottunk a módosító indítványok elfogadásával - tehát a Kossuth tér, a Parlament, a 
Néprajzi Múzeum és a Vidékfejlesztési Minisztérium épületegyüttesét - a többi emlékhelyhez 
képest kiemelt nemzeti emlékhellyé tesszük, és ennek az állami tulajdonban tartásáról 
rendelkezünk.  

Szeretném elmondani, képviselőtársaim, hogy egyébként pedig azért ilyen hosszú ez a 
módosító indítvány, mert minden olyan rendelkezés, ami a nemzeti emlékhelyekre 
vonatkozik, a kiemelt nemzeti emlékhelyre is vonatkozni fog, és a melléklet is olyan módon 
változik, hogy kiemeljük a Kossuth teret első helyre kiemelt nemzeti emlékhelyként, és utána 
a nemzeti emlékhelyek felsorolása annyiban változik, hogy a második helyről kikerül a 
Kossuth tér, egyébként a többi pedig - ahogy a 3. pont is jelzi - maradni fog. Tehát a kiemelt 
nemzeti emlékhely státusnak a megteremtéséről szól ez a javaslat. Kérdezem a tárca 
álláspontját.  

 
MIHÁLYFI LÁSZLÓ f őosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A tárca 

támogatja a javaslatot.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelettel köszöntöm - ezt elfelejtette mondani - 
Mihályfi László főosztályvezető urat.  

Kérdezem a képviselőtársaimat, van-e valakinek ezzel kapcsolatban kérdése, 
hozzászólása, fölvetése. (Jelzésre.) Mandur képviselő úr, parancsoljon!  

 
MANDUR LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Nagy hirtelenjében belenézve 

kérdés, hogy például a Hősök tere az ismeretlen katonával együtt miért nem szerepel ebben a 
logikában, hogyha a Várnegyed igen.  

 
ELNÖK: A Várnegyed nemzeti emlékhely, képviselő úr, és a fölsorolás tovább tart, 

csak azt jelzi a módosítás, hogy a második kikerül onnan, mert felkerül 1. pontnak az új 
státusba kiemelt nemzeti emlékhelyként, és utána a három pont azt jelenti, hogy a 
mellékletből ez az egy kerül föl, a többi pedig változatlan, a sorszámozás megváltozásával.  

Tehát a mellékletből a nemzeti emlékhelyek közül egy fölkerül mint kiemelt nemzeti 
emlékhely, a többi pedig megmarad nemzeti emlékhely, amelyekről a múltkor tárgyaltunk. 
Tehát az egész mellékletet nem tartottam indokoltnak fölsorolni.  

 
MANDUR LÁSZLÓ (MSZP): A másik kérdésem, hogy mi indokolja a bizottsági 

módosító javaslatban, hogy egy darab kategória egy darab helyszínnel szerepel. (Dr. Hiller 
István belép az ülésterembe.) 

 
ELNÖK: Úgy gondoljuk, hogy a Kossuth tér olyan szimbolikus terület, és a mostani 

elképzelések, amelyekről határozati javaslatot fogadott el az Országgyűlés, indokolttá teszik, 
hogy ezt a komplex együttest együtt kezeljük kiemelt nemzeti emlékhelyként, és a jövőbeni 
fejlesztések - akár a mélygarázs, akár a tér arculatának az átalakítása - indokolttá teszik, hogy 
a többi emlékhelytől, tehát mondjuk Ópusztaszertől vagy éppen Somogyvártól ilyen módon is 
megkülönböztessük a Kossuth teret.  

 
MANDUR LÁSZLÓ (MSZP): Bocsánat, további kérdésem lenne. Mi az a rendkívüli 

eljárás, ami különbözik a kiemelt nemzeti emlékhelyhez képest.  
 
ELNÖK: Egyetlen dologban, az állami tulajdonba kerülés, és az állami tulajdonban 

maradás. A nemzeti emlékhelyeink egy része nem állami tulajdon, gondoljon csak mondjuk 
az ópusztaszeri emlékhelyre, amelyik - ha jól emlékszem - a megyei önkormányzat tulajdona, 
vagy gondoljon a pákozdi katonai emlékhelyre, amelyik hármas tulajdon, a megyei 
önkormányzat, Székesfehérvár és Pákozd önkormányzati tulajdona, és részben állami 
területek is vannak benne, hiszen a Doni Emlékkápolna állami területen áll. Itt pedig arról 
rendelkezünk, hogy a kiemelt nemzeti emlékhely csak állami kézben lehet.  

 
MANDUR LÁSZLÓ (MSZP): Tehát, ha jól értem, ez azt jelenti, hogy ezzel a most 

beterjesztett módosító javaslattal lényegében azt mondjuk ki, hogy amit a törvény kiemelt 
nemzeti emlékhellyé nyilvánít, az a törvény erejénél fogva, legyen bárkinek is a tulajdonában, 
legyen akár kerületi közterület, legyen akár részben magántulajdon vagy más vállalkozói 
vagyon, az automatikusan, különféle kisajátítás és mindenfajta kárpótlás nélkül állami 
tulajdonba kerül.  

 
ELNÖK: Nem, ez nem ezt jelenti. Főleg azért nem, mert ez a Kossuth tér esetében 

magántulajdont nem érint, hanem ez azt jelenti, hogy állami tulajdonba kerül. Ennek a módját 
ez a jogszabály, illetve ez a módosítás nem szabályozza.  
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MANDUR LÁSZLÓ (MSZP): De a cél lényegében az, hogy állami tulajdonba 
kerüljön a kiemelt nemzeti emlékhelyek között felsorolt terület.  

 
ELNÖK: Ez is cél, képviselő úr, igen.  
 
MANDUR LÁSZLÓ (MSZP): Mert a válaszából ezt vontam le, hogy mi a különbség 

a kettő között, hogy mi indokolja azt, hogy megkülönböztetett módon legyen, azon kívül, 
hogy értem, hogy körülötte van - nem tudom, verbálisan - valami fölépíthető környezet, de 
jogi értelemben egyébként mi különbözteti meg a kettőt. Lényegében akkor ez, hogy ami 
kiemelt nemzeti emlékhellyé válik, az innentől nem lehet más, csak úgymond állami 
tulajdonú terület, és hogyha ez vagy ennek egy része jelenleg nem az, akkor bizonyos eljárás 
keretében állami tulajdonná kell hogy váljon a törvény erejénél fogva.  

 
ELNÖK: Igen, de itt az Ötv.-t is módosítjuk ezzel, és az Ötv. értelmezésében ez a 

probléma könnyen kezelhető. Tehát azt javasolom, hogy ha ennyire bele akarunk menni a 
részletekbe, akkor adok pár perc időt, és akkor olvassa át a javaslatnak ezt a részét, képviselő 
úr.  

 
MANDUR LÁSZLÓ (MSZP): Igen, azért kérdezem, mert nagy hirtelen itt termett az 

orrunk előtt ez a dolog, és igyekszem fölfogni, mielőtt igennel vagy nemmel vagy 
tartózkodással szavazok, hogy most mivel van dolgunk. Elnézést, csak kicsit meglepett a 
történet, hogy most egy kategóriát kiemeltünk, ennek nyilván valami nyomós oka van. 
Nyilván benne van ebben a papírban, ami itt van előttünk, ezt értem, de szeretném megérteni, 
hogy mi indokolja ezt a fajta bizottsági módosító javaslatot, amihez a nevünket adjuk így 
vagy úgy. Ha kapunk pár percet, az nyilván segítség.  

 
ELNÖK: Parancsoljon, képviselő úr, pár perc olvasási szünetet tartunk.  
 

(Szünet: 16.38-16.41) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Van-e további kérdés, hozzászólás? 

(Jelzésre:) Képviselő úr, parancsoljon! 
 
MANDUR LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Hozzászólás, mert eddig kérdéseim 

voltak. Ebből a módosító javaslatból számomra egyetlenegy dolog derült ki, hogy itt az a cél, 
hogy egy darab területet, ami megmondom őszintén, önmagában nem is nagyon értékelhető... 
Nem véletlenül hoztam fel példaként a Millenniumi emlékművet és környékét, a Hősök terét, 
mert az legalább annyira kiemelt emlékhely, hiszen ott vannak a királyok, ott van az 
ismeretlen katona, a protokolláris eseményeknek ugyanúgy a helyszíne - tudjuk, hogy a 
tisztavatásoktól kezdve a koszorúzásokig, az államfőtől kezdve a kormányfőn keresztül 
különféle egyéb protokolláris rendezvényeknek is a színtere -, tehát legalább annyira indokolt 
lenne a kiemelt nemzeti emlékhellyé való beemelése, de még lehetne több ilyen helyet sorolni 
akár Budapesten kívül is, ahogy elnök úr is említette például Ópusztaszert és környékét.  

Önmagában nem nagyon látom tehát, hogy mi az az extra, különleges helyzet, ami a 
Kossuth tér ilyen státuszát adná a többihez képest, vagy miért ne férne bele más is. Más 
indokot nem találok, mint egy kisajátítási folyamatot a törvény által, ami elvonja az 
V. kerülettől, illetve a fővárostól, a jelenlegi terület birtokosaitól azt a fajta tulajdonjogot, 
amivel ma rendelkeznek, tehát lényegében kisajátítja az állam részére, méghozzá nyilván 
azzal a szándékkal, ahogy a 9. számú módosító javaslatban jelenik meg a legplasztikusabban; 
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ez a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának 
gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló törvény módosításából is egyértelműen kiviláglik. 

Ezt csak azért mondom el, mert ez a fajta módosító javaslat az indokláshoz képest 
valóságosan más célt takar, amit jelen esetben ki kell mondanunk, amikor majd erről 
szavazunk, hogy ez a benyújtott módosító javaslat szándéka szerint nem más, mint az, amit 
elmondtam a lényegét illetően, és legfeljebb másodsorban az, ami az indoklásban szerepel. 
Ennek megfelelően én nemmel fogok szavazni. Ez a módosító javaslat jelen állapotában nem 
kiérlelt, illetve egyfajta szándéknak megfelelő, de ez burkoltan jelenik meg benne és nem 
nyíltan, és megmondom őszintén, hogy ezt nehezményezem is. Ha ez a szándék, akkor ezt 
ennek rendje és módja szerint kell előterjeszteni és kezdeményezni is. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Azért szeretném jelezni azt, hogy egy 

kiemelt nemzeti emlékhely - amely státuszt létrehozunk - állami tulajdonba kerül, egyébként 
az önkormányzatoktól, tehát nem arról van szó, hogy einstandoljuk a kulákok birtokát. Ez 
nem az ördögtől való dolog. Köszönöm szépen. 

Németh képviselő úr! 
 
NÉMETH ZOLTÁN (Fidesz): Egyetlenegy észrevétel. A táblázatban a 6. oldalon 

láthatjuk a „nemzeti emlékhelyek” felsorolást, ahol javasolja törölni a többes számot. 
Gondolom, ez tévedés. Mivelhogy több nemzeti emlékhelyt javasol megnevezni a tervezet, 
ezért gondolom, hogy a többes számú alak törlése tévedés. Csak a félreértések elkerülése 
végett gondoltam ezt rögzíteni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Nem. Kiemelt nemzeti emlékhely, nemzeti emlékhely státusz és nemzeti 

emlékhely megnevezése és nem „nemzeti emlékhelyek megnevezése”, tehát szerintem nincs 
azzal baj, hogy ott törölni akarjuk a többes szám jelét. 

 
NÉMETH ZOLTÁN (Fidesz): Nincs baj vele, csak a félreértések elkerülése végett 

jeleztem.  
 
ELNÖK: Én nem látok ezzel kapcsolatban problémát. További hozzászólást nem 

látok.  
Szavazzunk! Aki egyetért ennek a bizottsági módosító javaslatnak a benyújtásával, az 

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

Megállapítom, hogy a bizottság 12 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 1 
tartózkodással döntött a javaslat benyújtásáról.  

A napirendi pontot lezárom. Köszönöm főosztályvezető úr megtisztelő részvételét. 

Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/4662. szám) 

4. napirendi pontunk az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat, amelyet T/4662. számon nyújtott be a kormány; a 
bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatokat vitatjuk meg. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Önök előtt fekszik az ajánlási sor. Tisztelettel köszöntöm 
körünkben a Nemzetgazdasági Minisztériumból Kanyó Lóránt főosztályvezető-helyettes urat 
és Szatmári Lászlót, valamint a Nefmiből dr. Pribelszki Szilviát!  

Tisztelt Képviselőtársaim! Javaslom, hogy menjünk végig az ajánlási soron és 
döntsünk! Ami önök előtt fekszik, az nem a teljes ajánlási sor, hanem a bizottság tárgykörébe 
tartozó ajánlási pontoknak a kivonata. Gondolom, elfogadják képviselőtársaim, hogy csak a 
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bizottság tárgykörébe tartozó indítványokról döntsünk, ahogy ezt szoktuk. (Jelzésre:) 
Köszönöm szépen. Akkor kezdjük! 

A 16. ajánlási pont Vágó Gábor és Scheiring Gábor képviselőtársaink javaslata.  
Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
KANYÓ LÓRÁNT (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja az 

indítványt. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás van-e? (Nincs jelzés.)  
Szavazzunk! Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Nincs jelzés.) 

Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen szavazattal és 13 tartózkodással nem támogatta 

a javaslatot. 
A 17. ajánlási pont Vágó Gábor és Scheiring Gábor javaslata.  
Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
KANYÓ LÓRÁNT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nincs jelzés.)  
Szavazzunk! Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) 

Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 11 

tartózkodással nem támogatta a javaslatot. 
A 77. ajánlási pont L. Simon László javaslata.  
Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
KANYÓ LÓRÁNT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! Engedjék meg, hogy itt 

indoklásképpen elmondjam, hogy nagyon fontosnak tartom azt, hogy a Nemzeti Kulturális 
Alapot támogató magán gazdasági társaságok is adókedvezményt kaphassanak, tehát ezzel 
kívánjuk ösztönözni azt, hogy minél több magánforrás kerüljön be az állami mecenatúra 
rendszerébe.  

Van-e még további hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja, 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság egyhangú szavazással támogatta a javaslatot 
A 80. ajánlási pont Vágó Gábor és Scheiring Gábor képviselőtársaink javaslata.  
Tárcaálláspont? 
 
KANYÓ LÓRÁNT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e hozzászólás? (Nincs jelzés.)  
Kérem, szavazzunk! Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Nincs 

jelzés.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen szavazattal és 13 tartózkodással nem támogatta 

a javaslatot. 
A 86. ajánlási pont L. Simon László javaslata, amely egyébként az előzőhöz 

kapcsolódó javaslat.  
Kérdezem a tárca álláspontját. 
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KANYÓ LÓRÁNT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nincs jelzés.)  
Szavazzunk! Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság egyhangú szavazással támogatta a javaslatot. 
A 323. ajánlási pont L. Simon László képviselő javaslata.  
Kérdezem a tárca álláspontját.  
 
KANYÓ LÓRÁNT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Képviselőtársaim, szeretném elmondani, hogy itt a kulturális adó 

fogalmának a bevezetését javasoljuk, amely kulturális adó tulajdonképpen az eredetileg 
tervezett kulturális járulék helyett valósulna meg, és ugyanígy a Nemzeti Kulturális Alap 
forrásait gazdagítaná.  

Kérdezem, van-e még hozzászólás? (Nincs jelzés.) Nincs, aki támogatja, 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ki van ellene? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodik? 
(Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a javaslatot 
támogatta.  

A 365. ajánlási pont L. Simon László javaslata.  
Kérdezem a tárca álláspontját.  
 
KANYÓ LÓRÁNT (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm. A képviselőtársaimat támogatom arról, hogy ez szintén a 

kulturális járulék mintájára a kulturális adó fogalmát a pornográf tartalmú kiadványokra 
kívánja bevezetni.  

Kérdezem, van-e még hozzászólás? (Nincs jelzés.) Nincs, aki támogatja, 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ki van ellene? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodik? 
(Szavazás.) Köszönöm szépen, Novák képviselő úr tartózkodik, a többiek támogatják a 
pornográf kulturális adó bevezetését.  

Megkérdezem a tisztelt képviselőtársaimat, van-e még esetleg olyan pont, amiről úgy 
gondolják, hogy szavaznunk kellene? (Nincs jelzés.) Nincs. Akkor nagy tisztelettel 
megköszönöm a minisztérium munkatársainak a részvételt, és a napirendi pontot ezennel 
lezárom.  

A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati 
intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről 
szóló törvényjavaslat (T/4659. szám.) 

A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása 

Az 5. napirendi pont a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei 
önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek 
átvételéről szóló T/4659. számú törvényjavaslat, a bizottság tárgykörébe tartozó kapcsolódó 
módosító javaslatok megvitatása. Tisztelettel köszöntöm a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium helyettes államtitkárát, dr. Csonka Ernőt, Kovács Péter főosztályvezető-
helyettest és a Nefmi részéről dr. Vígh Annamária főosztályvezető asszonyt.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Az 1. ajánlási pont dr. Szűcs Lajos képviselőtársunk 
javaslata.  

Kérdezem a minisztérium álláspontját.  
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DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatjuk.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e hozzászólás? (Jelzésre.) Novák képviselő úr, 

parancsoljon! 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Az előbb nem volt lehetőségem válaszolni a személyes 

megtámadására, de azért szeretnék. Azért, mert nem szólok hozzá minden alkalommal, hogy 
elmondjam, miért nem támogatunk egy adott javaslatot, miért csak tartózkodunk esetleg. Akár 
azért, mert nem osztották ki időben, akár azért, mert valamilyen részformában máshogy 
oldanánk meg, vagy azért, mert nem volt alkalmam esetleg a szakértőinkkel tárgyalni, vagy 
azért, mert esetleg nem tartozik a bizottsági szakterületembe egy esetleg gazdasági kérdés, az 
még nem jelenti azt, hogy én a pornográf termékek megadóztatását ne támogatnám. Sőt, ezt 
eddig is kifejtettük már, hogy támogatjuk.  

Úgyhogy legyen szíves, ilyen aljas megjegyzéseket ne tegyen, pont ön, aki a saját 
kulturálisnak nevezett, öncélúan obszcén, pornográf verseit közpénzből adatta ki 
szégyenszemre, ezeket az elképesztően perverz disznóságokat. Tehát hogyha valaki csöndben 
maradhatna pornókérdésben, az pontosan ön.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Képviselő úr, először is szeretettel ajánlom figyelmébe a pornográfia 

meghatározásának a fogalmát. Másrészt nekem semmilyen aljas megjegyzésem nem volt, azt 
a tényt közöltem, hogy képviselő úr tartózkodott, míg a többiek megszavazták. Én nem 
minősítettem az ön tartózkodását, semmit nem fűztem hozzá, nem mondtam azt, hogy ön 
hibát követ el, nem mondtam azt, hogy ez fölháborító, hogy ön nem támogatja a pornográfadó 
bevezetését, csak annyit mondtam, hogy mi támogatjuk.  

Másrészt szeretném fölhívni a figyelmét arra is, tisztelt képviselő úr, hogy ez egy 
olyan javaslat, amely már elég régóta a Ház előtt fekszik, és mi most a Ház elé korábban 
benyújtott módosító javaslatokról szavaztunk. Tehát nem arról van szó, hogy ön nem tudott 
fölkészülni, nem tudta elolvastatni a szakértőjével az anyagot. Ez a parlament honlapján fent 
lévő, jó pár nappal ezelőtt benyújtott módosító indítványom. Az ajánlási sort sem itt kell 
átböngésznie, hanem föl kell tudni készülni.  

De mindezt el sem mondtam volna önnek, ha ön most nem kéri ki azt, amit én nem is 
mondtam, tisztelt képviselő úr. Én egy pillanatig nem sértegettem önt, nem is kértem számon, 
hogy ön mit szavaz meg vagy mit nem szavaz meg, csak rögzítettem azt a tényt, hogy ön nem 
szavazta meg, tartózkodott, mi pedig megszavaztuk. Egyébként a határozat kimondásánál 
kötelességem is jelezni azt, hogy hány tartózkodás, hány igen és hány nem szavazat van. 
Képviselő úr, amennyiben úgy érzi, hogy ennek ellenére önt megsértettem, akkor 
megkövetem. Köszönöm.  

Akkor térjünk talán vissza a napirendi pontunk tárgyalására, az 1. ajánlási pontnál 
tartottunk, dr. Szűcs Lajos képviselő úr ajánlásához, amelyről a tárca már kifejtette az 
álláspontját, hogy támogatja.  

Most újra megkérdezem, van-e esetlegesen valakinek ehhez hozzászólása. (Nincs 
jelzés.) Nincs, akkor kérem, hogy szavazzunk.  

Aki dr. Szűcs Lajos 1. ajánlási pontban olvasható javaslatát támogatja, kérem, 
szíveskedjék kézfeltartással jelezni. (Szavazás.) Köszönöm. Ki van ellene? (Nincs jelzés.) Ki 
tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm.  

Megállapítom, hogy 13 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a bizottság a módosító 
javaslatot támogatta. 
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A 2. ajánlási pont Lázár János képviselőtársunk javaslata.  
Kérdezem a tárca álláspontját.  
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e hozzászólás? (Nincs jelzés.) Nincs, aki támogatja, 

kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ki van ellene? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodik? 
(Szavazás.) Köszönöm.  

Megállapítom, hogy a bizottság 13 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett a javaslatot 
támogatta.  

A 3. ajánlási pont dr. Nyikos László képviselőtársunk javaslata.  
Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e hozzászólás? (Nincs jelzés.) Nincs, aki támogatja, 

kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ki van ellene? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 1 igen szavazattal, 14  nem szavazat ellenében a 

javaslatot nem támogatta.  
A 4. ajánlási pont Kovács Tibor és dr. Garai István Levente képviselőtársaink 

javaslata.  
Kérdezem a tárca álláspontját.  
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e hozzászólás? (Nincs jelzés.) Nincs, aki támogatja, 

kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ki van ellene? (Szavazás.) Köszönöm. Ki 
tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm.  

Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen szavazattal, 12 nem szavazat ellenében, 
1 tartózkodás mellett a 4. ajánlási pontot nem támogatta. 

Tisztelt Képviselőtársaim! A napirendi pontot ezennel lezárom, köszönöm szépen a 
minisztériumok munkatársainak a megtisztelő részvételét.  

Egyebek 

A 6. napirendi pontunk az egyebek. Kérdezem tisztelt képviselőtársaimat, kíván-e 
valaki valamit elmondani? (Nincs jelzés.) Nem, én szeretném akkor elmondani, hogy egyrészt 
köszönöm mindenkinek a megtisztelő részvételét, aki el tudott jönni a parlament kulturális és 
sajtó bizottságának a múlt pénteki nyílt napjára, ahol húsznál több szakmai szervezeti vezető 
és vezető kulturális szakember tartott előadást. Azoknak a képviselőtársaimnak, akik nem 
tudtak jelen lenni, természetesen a készülő kiadványból példányt fogok majd eljuttatni, illetve 
minden képviselőtársamnak. Azt gondolom, érdemes volt a nyílt napot megszerveznünk, mert 
komoly tapasztalatokkal tudtuk gazdagítani a mindennapi jogalkotói munkánkat.  

Ugyanakkor szeretném arra is felhívni a képviselőtársaim figyelmét, hogy december 
2-án újfent nyílt napot tartunk, amelyre újfent tisztelettel és szeretettel várom el 
képviselőtársaimat. Ugyanúgy pénteken, ugyanúgy délelőtt, „Haza és haladás” címmel 
fogunk nyílt napot tartani. (Dr. Hiller István: Bajnai jön?) Nem Bajnai jön, Kölcseyre 
gondoltunk. (Derültség. - Mandur László: Irodalom a téma?) Nem, a haza és haladás a 
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kérdés, tehát mondjuk, hogy a nemzeti identitásunk korszerű keretek között, hogyha meg 
akarnánk fogalmazni. Kiváló előadókat, egyetemi tanárokat, filozófusokat, 
irodalomtörténészeket kértem föl, hogy próbáljunk a haza, a progresszivitás és a 
konzervativizmus fogalomkörében együttgondolkodni arról, hogy mik is legyenek egy 
korszerű politizálás elméleti, elvi keretei. Erre szeretettel és tisztelettel várom 
képviselőtársaimat.  

A jövő héten, szerdán bizottsági ülést tartunk, elvileg 10 órakor, ha bármilyen változás 
van, azt jelzem képviselőtársaimnak.  

Köszönöm szépen a megtisztelő részvételüket, mindenkinek további jó munkát 
kívánok, viszontlátásra! 

(Az ülés befejezésének időpontja: 17 óra 00 perc) 

 

L. Simon László 
a bizottság elnöke 

Pálffy István 
a bizottság alelnöke 

 

Jegyzőkönyvvezetők:  Várszegi Krisztina és Szoltsányi V. Katalin  


