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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 12 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

L. SIMON LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Mindenkit 
tisztelettel és szeretettel köszöntök a Kulturális és sajtóbizottság 2011. november 23-ai 
ülésén! 

Tisztelt Képviselőtársaim! Az előzetesen kiküldött napirendi sort mindenki megkapta. 
Egy módosítást javaslok: 5. napirendi pontként javaslom felvenni a az egyesülési jogról, a 
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló, T 
/4866-os számú törvényjavaslathoz benyújtott kapcsolódó módosító indítványok megvitatását.  

Megkérdezem képviselőtársaimat – miután megállapítom, hogy határozatképesek 
vagyunk –, hogy van-e valakinek más vagy ezt kiegészítő javaslata a napirendi sorhoz. (Nincs 
jelzés.)  

Kérem, hogy aki az általam ismertetett kiegészítéssel egyetemben a napirendi sort 
elfogadja, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. 

Megállapítom, hogy egyhangú szavazással a napirendi sort elfogadtuk.  

Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/4365. szám) 

Vita és szavazás 

Tisztelt Képviselőtársaim! 1. napirendi pontunk a Magyarország 2012. évi 
költségvetéséről szóló törvényjavaslat, amelyet T/4365. számon nyújtott be a kormány, a 
bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása. Mielőtt ezt 
megtesszük, javaslom egy bizottsági módosító indítvány benyújtását, amelyet most osztottunk 
ki. 

Röviden ismertetem ezt, tisztelt képviselőtársaim. A módosító javaslat arról szól, hogy 
az egyszerűsített vállalkozásiadó-bevételek terhére 90 millió forinttal növeljük meg az „egyéb 
kulturális intézmények” sort, tehát a XX. fejezet 4. cím 1-es előirányzati csoportban az egyéb 
kulturális intézmények bevételeit. Ez konkrétan a Hagyományok Házának a támogatását 
szolgálná, tehát a Hagyományok Háza költségvetését szeretném 90 millió forinttal növelni 
elsősorban az Állami Népi Együttes működésének stabilitása és az intézmény kiszámítható 
gazdálkodása érdekében.  

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e valakinek ezzel kapcsolatosan 
hozzászólása. (Jelzésre:) Parancsolj, miniszter úr! 

 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Tisztelt Elnök Úr! A javaslatot örömmel támogatom, 

mert minden fillér sokat jelent. Kérdésem van a módosítással kapcsolatban. A Hagyományok 
Háza együtt dolgozik a Magyar Művelődési Intézettel. A Magyar Művelődési Intézet 
gazdálkodására talán két héttel ezelőtt született olyan döntés – más intézmények mellett –, 
hogy a kormányzat pénzügyi felügyelőt nevez oda ki, aki a gazdálkodást ellenőrzi.  

Ez már ennek az áttekintésnek az eredménye, valamiféle javaslat, vagy pedig itt 
egészen más irányból fúj a szél, és ettől az ellenőrzéstől teljesen függetlenül kívánja, tudja az 
Országgyűlés bizottsága a Hagyományok Háza költségvetését emelni?  

 
ELNÖK: A két intézmény egymástól független, miniszter úr, csak egy házban 

helyezkednek el. A vizsgálat a mi tevékenységünktől teljesen függetlenül zajlik, úgyhogy 
ennek a módosítóindítvány-kezdeményezésnek semmi köze nincsen a kormány által elrendelt 
felügyelőbiztos – azt hiszem, talán ez az elnevezése – kiküldéséhez, tehát a kettőt nem 
kötném össze. 
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Fontosnak tartom, hogy a Hagyományok Háza a jövőben is önállóan végezhesse a 
munkáját, miként egyébként megítélésem szerint – ha nem is ebben a formában, hanem némi 
átszervezéssel – a Magyar Művelődési Intézetre mint háttérintézményre is nagy szükség van. 
Nem tudom, hogy megnyugtató-e a válaszom. 

 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Világos kérdés, világos válasz. Menjünk tovább! 

Döntés bizottsági módosító indítvány benyújtásáról 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további hozzászólás? (Nincs jelzés.)  
Kérem, hogy szavazzunk! Megkérdezem előtte a kormány álláspontját, hogy esetleg 

kívánnak-e hozzászólni a minisztérium részéről. (Jelzésre:) Nem.  
Akkor szavazzunk! Aki egyetért egy ilyen irányú bizottsági módosító indítvány 

benyújtásával, az kérem, szíveskedjék kézfeltartással jelezni! (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság egyhangú szavazással döntött arról, hogy a bizottsági 

módosító indítványt benyújtja.  
Kérem a kollégákat, hogy a gazdasági bizottsági ülése miatt ezt az általam most aláírt 

módosító javaslatot továbbítsák, hogy a gazdasági bizottság már a mostani ülésén tudjon róla 
tárgyalni. 

Tisztelt Kollégák! Szeretettel köszöntöm körünkben Koleszár Katalin főosztályvezető-
asszonyt a Nemzetgazdasági Minisztériumból, Bacsa Szilvia gazdasági referenst a Nemzeti 
Erőforrás Minisztériumból! Önök előtt van a kiegészítő ajánlási sor. Mondom, hogy mely 
pontokat kell megtárgyalnunk.  

A 145/2. ajánlási pont a 8. oldalon Hiller István képviselőtársunk javaslata. 
Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): A Nemzetgazdasági 

Minisztérium és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium egyeztetett álláspontját tudom 
mondani. Nem támogatjuk a javaslatot. 

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

Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal és 12 tartózkodással nem támogatta 

a javaslatot. 
Következik a 10. oldalon a 165/1-es. 
Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelzés.) 
Szavazzunk! Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Nincs jelzés.) 

Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal és 12 tartózkodással nem támogatta 

a javaslatot. 
165/2. Jelzem képviselőtársaimnak, hogy itt gépelési hiba van, tehát nem mínusz, 

hanem plusz 800 millió forintról van szó. A javaslat tárgya tehát az, mint az előzőnél, csak 
kisebb összeggel, de plusz 800 millió forint nyújtásával.  

Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatott javaslat. 



- 7 - 

 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nincs jelzés.)  
Szavazzunk! Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy egyhangú szavazással támogattuk a javaslatot. 
167/1., Varga Géza képviselő úr javaslata. 
Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Van-e hozzászólás? (Nincs jelzés.)  
Szavazzunk! Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Nincs jelzés.) 

Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal és 12 tartózkodással nem támogatta 

a javaslatot. 
169/1., Bányai Gábor javaslata. 
Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (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. 
Következik az 54. oldalon dr. Hiller István javaslata.  
Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nincs jelzés.)  
Szavazzunk! Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Nincs jelzés.) 

Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal és 9 tartózkodással nem támogatta a 

javaslatot. 
472/2., L. Simon László javaslata.  
Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatott javaslat. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nincs jelzés.)  
Szavazzunk! Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy egyhangú szavazással támogattuk a javaslatot. 
477/1., L. Simon László javaslata.  
Tárcaálláspont? 
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatott javaslat. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nincs jelzés.)  
Szavazzunk! Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. 
Egyhangú szavazással támogattuk a javaslatot. 
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477/2. 
Tárcaálláspont? 
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nincs jelzés.)  
Szavazzunk! Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Nincs jelzés.) Ellene? (Nincs 

jelzés.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság egyhangú tartózkodással nem támogatta a javaslatot. 
493/1., Lázár János képviselőtársam javaslata.  
Tárcaálláspont? 
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatott javaslat. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelzés.)  
Szavazzunk! Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Nincs jelzés.) 

Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 12 igen szavazattal és 3 tartózkodással támogatta a 

javaslatot. 
531/1., Magyar Anna javaslata.  
Tárcaálláspont? 
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatott javaslat. 
 
ELNÖK: Én itt szeretnék hozzászólni. 
 

(Az elnöklést Pálffy István, a bizottság alelnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Tessék!  (Derültség. – Novák Előd az ülésterembe érkezik.)  
 
KARÁCSONY GERGELY (LMP): Megjött Novák Előd képviselőtársam, úgyhogy 

figyeljenek! 
 
L. SIMON LÁSZLÓ (Fidesz): Igen, figyelünk a formaságokra. Ezzel a következő 

gondom van, képviselőtársaim, dacára annak, hogy a kormány ezt a javaslatot támogatja.  
Először is a következőt javaslom, képviselőtársaim. Itt úgy szavazzunk, hogy az 

összefüggő dolgokról külön szavazzunk, s megmondom miért: azért, mert egyetértek azzal, 
hogy az ópusztaszeri emlékhely kapjon plusz 87 millió forintot, azzal viszont nem értek egyet, 
ami a másik lábában van, hogy az egyéb kulturális alapítványok, közalapítványok 
támogatásából akarják elvenni. Ez fejezeten belül olyan átcsoportosítás, amivel szakmailag 
egyáltalán nem értek egyet, úgyhogy azt kérem, hogy az összefüggőkről külön-külön 
szavazzunk, ugyanis ez teljesen abszurd. (Dr. Hiller István: Akkor meg kell mondani, hogy mi 
a lába.) Majd megmondja az, aki beterjesztette. Én támogatom azt, hogy szavazzuk meg, 
hogy legyen többletforrás, azt viszont nem támogatom, hogy a fejezeten belül a kulturális 
alapítványoktól és közalapítványoktól vegyünk el pénzt, amikor az a forrás épphogy elegendő 
a feladatok ellátására. Tessék behozni más forrást, akár az evát, akár mást; ez a nagyon 
határozott véleményem. 

 
(Az elnöklést L. Simon László, a bizottság elnöke veszi át.) 
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ELNÖK: Nem tudom, hogy egyetért-e a bizottság azzal, hogy külön szavazzunk az 
összefüggő dolgokról. (Nincs ellenvetés.) Láthatólag igen, ellenvélemény nincs. Akkor kérem, 
hogy szavazzunk! Aki egyetért azzal, hogy 87 millió forinttal növeljék az Ópusztaszeri 
Nemzeti Történelmi Emlékpark támogatását, az szíveskedjék kézfeltartással jelezni! 
(Szavazás.) Köszönöm. 

Egyhangú szavazással támogattuk a javaslatot. 
Menjünk tovább a 608/1-esre a 72. oldalon, tehát ennek a másik lábához.  
Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Karácsony Gergely: Két helyről veszi el.) Két helyről 

veszi el, még lesz egy. A 612-es a nagyobb baj nekem a 73. oldalon, ha már itt tartunk, az a 
másik lába: a gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása.  

Ha már rákérdeztél, akkor kifejtem. A múltkori bizottsági ülésen megszavaztuk az én 
módosító indítványomat, amely arról szólt, hogy ezt a sort, mármint a gazdasági társaságok 
által ellátott kulturális feladatok támogatását150 millió forinttal növeljük. Ezt egyébként azzal 
a céllal szavaztuk meg, hogy a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány helyére felálló 
Magyar Alkotóművészeti Nonprofit Kft.-nek a költségvetését biztosítsuk, hogy a magyar 
alkotóházak és művésztelepek működése 2012-ben garantálva legyen. Elfogadhatatlan, hogy 
ebből a forrásból, amihez többlet 150 millió forintot tettünk a bizottság döntésével, 
egyetlenegy forintot is átcsoportosítsunk Ópusztaszerre. Egyetértünk Ópusztaszer 
támogatásával, de messzemenőkig kifogásoljuk, hogy a kulturális ágazattól ilyen címen még 
forrásokat vonjunk el. (Németh Zoltán: Ezzel plusz 85-nél leszünk.)  

Örülök, annak, hogy Magyar Anna 85 millió forinttal akarja támogatni Ópusztaszert, 
csak ne a kulturális tárca terhére, kárára. (Németh Zoltán: Nem azt mondtam, csak ha a 65-öt 
levonom a 150-ből, akkor ez azt jelenti, hogy 85-tel emelkedne csak, ha jól értem.) Nem, mert 
van még lába, és van a 456/1., arra még vissza kell akkor térnünk.  

 
NÉMETH ZOLTÁN (Fidesz): A gazdasági társaságok támogatásáról beszéltem. Ha 

ott 150-nel növekedett, és ebben az esetben 65-tel csökkenne, akkor lenne 85. 
 
ELNÖK: De három lába van, és oda vissza kell térnünk amiatt, hogy most külön 

szavazunk ennél.  
Kérem, hogy szavazzunk a 608/1-esről, ahol egymillió forintot el akarnak venni a 

kulturális alapítványoktól, közalapítványoktól. Ezt a kormány támogatta, én kifejtettem az 
ezzel kapcsolatos álláspontomat. További hozzászólást nem látok. 

Szavazzunk! Aki támogatja a javaslatot, az kérem, kézfeltartással jelezze! (Nincs 
jelzés.) Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? (Nincs jelzés.) Köszönöm. 

Egyhangú nemmel leszavaztuk. 
A következik a 612/1., ennek a második lába, tehát a gazdasági társaságok által ellátott 

kulturális feladatok támogatása. Erről fejtettem most ki a véleményemet. (Németh Zoltán: Én 
is erről beszéltem.) Bocsáss meg, képviselő úr, félreértettelek. 

Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatott javaslat. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nincs jelzés.)  
Szavazzunk! Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Nincs jelzés.) Ellene? (Szavazás.) 

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

Most visszatérünk a harmadik lábhoz, ez a 456/1-es az 53. oldalon: 21 millióval 
csökkenne az egyéb kulturális intézmények támogatása. Ez teljesen elfogadhatatlan.  

Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ez is támogatott javaslat.  
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelzés.)  
Szavazzunk! Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) 

Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság egyhangú szavazással nem támogatta a javaslatot.  
Mehetünk tovább! A következő a 610/1-es, Szávay képviselő úr javaslata.  
Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nincs jelzés.) 
Szavazzunk! Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Nincs jelzés.) 

Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 1 igen szavazattal és 15 tartózkodással nem támogatta 

a javaslatot. 
A 669/1-es a 75. oldalon Rogán Antal képviselőtársunk javaslata a Magyar Művészeti 

Akadémia további támogatásáról. 
Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatott javaslat. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e hozzászólás? (Nincs jelzés.)  
Szavazzunk! Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Nincs jelzés.) 

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

javaslatot. 
A 880/1-es a 92. oldalon Rogán képviselő úr javaslata.  
Kérdezem a tárca álláspontját.  
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatott javaslat. 
 
ELNÖK: Van-e hozzászólás? (Nincs jelzés.)  
Azért segítsen nekünk, drága főosztályvezető asszony, hogy ez most hogyan is néz ki, 

értsük már meg a javaslatot! 
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az indítványnak az a célja 

vagy lényege, hogy a szakképzési hozzájárulásról szóló törvény módosul, és az az előírás, 
miszerint a szakképzési hozzájárulás bizonyos részét a Bethlen Alap céljaira kell fordítani, az 
a rendelkezés kikerül ebből a törvényből, ezért a Bethlen Alapnál ehhez hozzá kell igazítani a 
számokat, tehát azt a bevételt, amit az MPA-tól várt, nem fogja megkapni, és csak ezt igazítja 
hozzá. Egyébként a 880/1. ajánlási pont hibásan van itt szerkesztve, de ez ebből a 
szempontból nyilván mindegy, tehát igazából csak az alap bevételeit teszi helyre: kivesz 
940 millió forintot, és 100 millió forintot hagy bent az 1040 millió forintból. 
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ELNÖK: És akkor hova kerül az a pénz? 
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Marad az MPA-ban.  
 
ELNÖK: Rendben. Ha marad az MPA-ban, akkor nem kellene, hogy lássuk?  
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): A Munkaerő-piaci Alap 

kiadásai között szerepel, csak nem címkézve. 
 
ELNÖK: Értem. De az MPA-nak ott volt benne, hogy ebből ennyi megy át a Bethlen 

Alapba, nem? 
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ennyi címkézve a Bethlen 

Alapba megy, de most nem megy a Bethlen Alapba, hanem ennyit felhasznál, csak más célra. 
 
ELNÖK: Értem. Tehát akkor ott nem kell változtatni semmin. 
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem. 
 
ELNÖK: Jó, csak hogy megértsük. Akkor rendben.  
Szavazzunk! Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ellene? 

(Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 8 igen, 3 nem szavazattal és 5 tartózkodással nem 

támogatta a javaslatot. 
Tisztelt Képviselőtársaim! A bizottság tárgykörébe tartozó kapcsolódó módosító 

javaslatok közül még egy bizottsági módosító javaslat van, amit a Nemzeti összetartozás 
bizottsága nyújtott be a várpalotai Trianon Múzeum 55 millió forintos támogatásáról, amit a 
rendkívüli kormányzati intézkedések terhére kívánnak megvalósítani. 

Kérdezem a tárca álláspontját.  
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott javaslat. 
 
ELNÖK: Hozzászólás van-e? (Jelzésre:) Parancsoljon! 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm a szót. Először is elnézést kérek, hogy az 

1. napirendi pontról egy kicsit késtem, de az önkormányzatok, illetve a kistelepülések 
temetésén vettem részt az Országgyűlés épülete előtt.  

Ehhez viszont azt a megjegyzést szeretném tenni, hogy nagyon fájó számunkra... 
 
ELNÖK: Tehát elkezdték építeni a mélygarázst?  
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Nem, egy koporsó indult útnak a kistelepülésekbe szerte az 

országban; azok hivatalainak önállósága ügyében egy figyelemfelkeltő esemény.  
Mindenesetre e gyászos momentum után úgy néz ki, hogy sajnos egy újabb gyászos 

hírről kell beszélni, miszerint a kormány nem támogatja idén a várpalotai Trianon Múzeum, 
azaz az ország egyetlen Trianon Múzeumának a támogatását. Ez egy bizottsági indítvány, ami 
előttünk van. Tegyük hozzá, hogy ugyanúgy, ahogy tavaly, idén is előzetesen benyújtottunk 
egy 50 millió forintos költségvetési támogatást, ezt fejelte meg a bizottság. Tudjuk, hogy 
jobbikos javaslatot elfogadni nem gyakori dolog az Országgyűlés épületében, ezért 



- 12 - 

benyújtottak tulajdonképpen bizottsági javaslatként egy ugyanilyet, sőt még 5 millió forinttal 
meg is fejelve a Jobbik javaslatát, ami viszont lényegében ugyanazt jelenti, mint a Jobbik 
javaslata, ha ugyanúgy 5 millió forintot zárolni fognak, mint ahogy idén is tették, hiszen az 
idei költségvetésben még benne van az 50 millió forintos állami támogatás, a Jobbik tavalyi 
javaslatát megfogadva. Sokáig kétséges volt, hogy egy fillért is kapnak-e még a megszavazott 
költségvetési törvény ellenére is, hiszen nemes egyszerűséggel nem fizették ki, végül 5 millió 
forinttal kevesebbet kaptak. Ha most ez az 55 millió forint azt jelenti, hogy ismét egy 5 millió 
forintos zárolásra kell számítani a jövő évi megszorítások közepette, és ezzel ugyanaz az 
50 millió forint fog beállni, amit a Jobbik javasolt, akkor mi természetesen támogatni tudjuk, 
persze támogatnánk még 5 millió forinttal többet is. 

Azt szeretném megtudni, hogy a kormány részéről mi indokolja, hogy az ország 
egyetlen Trianon Múzeumának idei évi állami támogatását megvonják. Azt láttuk, hogy szép 
jelszavak szintjén a nemzetpolitikában nagyon erősek, de amikor eljut ide a pillanat, akkor azt 
látjuk, hogy önök már Trianonról is úgy gondolkoznak, hogy ezzel már nem kell foglalkozni, 
sőt már ünneppé alakították június 4-ét is: nem félárbocra, hanem egészen felvonták a zászlót 
az Országház épülete előtt például június 4-én, itt mindent rózsaszínűre vagy éppen 
narancsszínűre akarnak festeni akár Trianon kérdéskörében is. Miközben a 
zsidókárpótlásoknál nem látjuk azt a jelszót, hogy „borítsunk fátylat a múltra” vagy azt, hogy 
„a fájó sebeket nem kellene feszegetni”, aközben azt látjuk, hogy Trianon kérdésében még az 
ország egyetlenegy ilyen múzeumát sem akarják támogatni. Itt nem n+1-edik holokauszt 
dokumentációs központról vagy MAZSÖK-ről, ilyen-olyan alapítványról vagy párizsi 
békeszerződésből eredő milliárdos jóvátételekről van szó, hanem egy egyszeri szerény, éves 
szinten 50 millió forintról, hiszen tudjuk jól, hogy nagyon nehéz körülmények között 
működik, nem olyan patinás keretek között, mint mondjuk a Terror Háza vagy bármelyik más 
modernebb múzeum. 

Azt gondolom, hogy az 50 millió forint egy nagyon szerény támogatás, tehát ha ezt 
sem képesek biztosítani, ehhez annál több indokolást szeretnénk, mintsem hogy a kormány 
nem támogatja ezt, főleg annak tudatában, hogy az idei évben elindult valami folyamat, végre 
legalább 45 millió forintot kaptak, és azt gondolom, azt tisztességesen fel is használták, már 
amennyi idejük volt erre, hiszen elég késve került kifizetésre. Ennél bővebb indokolást 
szeretnénk. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e főosztályvezető asszony válaszolni?  
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Képviselő úr indokolást 

kért, úgyhogy feltétlenül kell válaszolnom. 
A nem támogatás szakmai indoka alapvetően az, hogy az indítvány forrása, a 

rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzata része annak a tartaléknak, amelyet a 
költségvetés tartalmaz, és ami a jövő évi hiánycél teljesülésének az egyik garanciális eleme. 
Ugyanakkor szeretném megjegyezni, hogy tudomásom szerint házszabályellenes ez az 
indítvány, mert a rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatára – ami a régi általános 
tartaléknak az utódja – csak a költségvetési bizottság nyújthat be indítványt. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Novák képviselő úr! 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Akkor a kérdésem arra vonatkozik, hogy egyébként elvi 

szinten támogatják vagy támogatták-e a Jobbiknak az idei, szintén benyújtott módosító 
javaslatát erre az intézményre, illetve milyen forrást tudnának támogatni, hiszen ha hasonló 
forrásokat, tabutémákat feszegetünk, mint akár a párizsi békeszerződésből eredő jóvátételek, 
az 1947-es szerződésből eredő jóvátételek milliárdos zsidókárpótlásait vagy hasonló 
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tabutémákat feszegetünk, akkor nyilvánvalóan azt fogják mondani, hogy ezt nem tudják 
támogatni, természetesen szakmai okokból. 

Akkor viszont az a kérdésem, hogy mit tudnának támogatni, mert azt javaslom, hogy 
akkor nyújtson be maga a bizottság valami olyan javaslatot, amit önök is támogathatónak 
tartanak. Most már nyilvánvalóan szükséges megjelölni a másik lábat is, hogy honnan vonunk 
el, de akkor egyezzünk meg ebben, azt javaslom. Szerény 50 millió forintról van szó, tehát 
szerintem tudunk kompromisszumot kötni. 

 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm. Nyilván én 

abban nem tudok nyilatkozni, hogy a bizottság milyen indítványt nyújtson be. Annyit 
szeretnék megjegyezni, hogy a kormány alapvetően azokat az indítványokat támogatja, ami a 
jövő évi hiánycél teljesülését nem veszélyezteti – az egyenleget nem romló indítványokról 
van szó –, és valós forráslábakkal rendelkezik.  

Talán még annyit, hogy a kultúráért felelős tárcának van ez az előirányzata, amelyről 
az előbb szavaztak, és nem engedték csökkenteni: ez a kulturális alapítványok támogatása. 
Amennyiben a Nemzeti Erőforrás Minisztérium úgy gondolja, hogy támogatja az alapítványt, 
azt megteheti. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólás? (Nincs jelzés.)  
Szavazzunk! Aki a módosító javaslatot támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 

Ellene? (Nincs jelzés.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 1 igen szavazattal és 15 tartózkodással nem támogatta 

a javaslatot. 
Tisztelt Kollégák! Képviselőtársaim! Köszönöm szépen főosztályvezető asszony 

részvételét. A napirendi pontot lezárom.  

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2012. évi egységes költségvetéséről szóló 
törvényjavaslat (T/4906. szám) 

Vita és szavazás 

A következő napirendi pontunk a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2012. évi 
költségvetéséről szóló, T/4906. számon benyújtott törvényjavaslat, a bizottság feladatkörébe 
tartozó módosító javaslatok megvitatása, a Számvevőszéki és költségvetési bizottság önálló 
indítványa. Megnyitom a napirendi pont feletti vitát. Összesen kettő ajánlási pontunk van; az 
egyik Novák Előd és Pörzse Sándor képviselőtársunk javaslata.  

A számvevőszéki bizottság most ülésezik, azért nem képviselteti magát az ülésünkön. 
Tisztelettel köszöntöm körünkben az NMHH és az MTVA munkatársait, vezetőit! 
Megnyitom a vitát. Az 1. ajánlási ponthoz kíván-e valaki hozzászólni? (Jelzésre:) Novák 
képviselő úr, parancsoljon! 

 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm szépen. Lényegében mindegyik ajánlási pont 

egy céltámogatásról szól. A költségvetés általános vitájában is sérelmeztem már, hogy az 
egész közmédiának egyetlenegy tételsora van tulajdonképpen a költségvetésben, a törvényi 
előírt minimum, ennek nincsenek úgy részletezve a sorai, mint akár a tavalyi év folyamán. 
Sérelmezem, hogy például a Magyar Rádió zenekara nincs külön feltüntetve. Ezt elmondtam 
itt is, a bizottságban is, aztán a plenáris ülésen is, végül L. Simon László nyújtott be erre egy 
módosító javaslatot, amit támogatok, és nem is kívánok annál a pontnál külön hozzászólni, itt 
viszont a sajátunknál egy hasonlóról van szó, amit most benyújtottunk írásban.  

Általában önök is egyetértenek azzal, hogy történelmi filmekre szükség van. Az előző 
Orbán-kormány alatt is, ha kis költségvetésből is – ezt már megbeszéltük –, de volt néhány 
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olyan Koltai-film például, ami azért jó irányba való elmozdulást jelent, most viszont azt 
látjuk, hogy ha nem biztosítunk egy ilyen céltámogatást, akkor nem fognak történelmi filmek 
születni. Lehet, hogy a Marslakókról milliárdos költségvetésből lesz szappanopera, de a 
fikciós műsorgyártás egyébként is hiánya megítélésünk szerint a közmédiumoknak. A 
nézettséget is növelhetné, márpedig azon a téren is eléggé rosszul áll, és rossz folyamatok 
vannak a közmédia területén, tehát azt gondolom, hogy két legyet ütnénk egy csapásra, de 
elsősorban nyilvánvalóan az egészséges nemzettudat kialakulásához lenne szükség ahhoz, 
hogy történelmünk számos olyan dicsőséges eseményét filmre vigyük, amelyekről normális 
esetben lehetne a történelemkönyvekben is hallani, de valójában nem lehet erről olvasni: 
például a pozsonyi csatáról vagy a Rongyos Gárdáról. Ez csak egy példafelvetés, amit az 
indokolásban fogalmazunk meg, tehát ez nyilvánvalóan nem került rögzítésre, hanem ahogy a 
költségvetéshez is benyújtunk egy ilyen módosító javaslatot, szerintünk itt is szükség lenne 
arra, hogy az alap kiadásai között nevesítsünk ebben a 68 milliárd forintos tételben egy 
szerény 500 millió forintos tételt történelmi tematikájú fikciós film-, műsorgyártás 
támogatására. 

A másik pedig egy egymilliárd forint, amely a határon túli magyar stúdiók 
eszközfejlesztési, működési kiadásainak támogatását szorgalmazza az alapnál, szintén a 
4. ponton belül. Erre is szükség lenne. Megint ott tartunk, hogy ha a szép szavak szintjén 
kimondjuk, hogy itt van nemzeti összetartozás, akkor ahhoz, hogy a közszolgálati média az 
egyébként a törvényben is megfogalmazott feladatait maradéktalanul el tudja látni, szükséges, 
hogy a helyi műsorgyártás felvirágoztatásának területén egy régi elmaradást teljesítve 
elősegítse azt. Ehhez kellene egy ilyen költségvetési hozzájárulás, ezért javaslom, hogy ezt 
nevesítsük, és igenis, legyen ennyi beleszólásunk abba, hogy milyen irányba mozdulnak el a 
közmédiumok. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm.  
Pálffy alelnök úr, parancsoljon! 
 
PÁLFFY ISTVÁN (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! 

Tisztelt Novák Előd! Ezzel a javaslattal tartalmilag, tematikailag semmi bajom nem volna, de 
itt megint a formai része meg az előadásmód a kérdés. Higgye el nekem, hogy többre 
mennénk akkor, ha előzetesen egyeztetnénk, és végigbeszélnénk azt, hogy mi legyen ennek a 
formája és a tartalma. 

A 4/1. ponttal az a baj, hogy a határon túl nincsenek magyar stúdiók; ezt a címkézett 
támogatást nem lehetne hova adni, nem lehetne pontosan elkölteni, mert nem tudnánk, hogy 
mire szánjuk. Van MTI Hírcentrum, annak vannak a határon túl tudósítói – nemcsak magyar 
területen, hanem szerte a világban sok helyen –, de nincs olyan, hogy magyar stúdió. Vannak 
magyar televíziók vagy magyar nyelven dolgozó, sugárzó televíziók, rádiók, miegymás, 
amelyekkel vannak szerződései az MTVA-nak, de az megint nem érthető ez alá a pont alá.  

4/2. Többször egyetértettünk azzal kapcsolatban ebben a bizottságban, hogy történelmi 
tematikájú fikciós műsorgyártásra 500 millió forint édeskevés, tehát ha többet javasolna, és ha 
előzetesen egyeztetnénk, hogy milyen tematikában, milyen indokoltsággal, milyen 
mélységgel és a közmédiumok műsorszerkezetében milyen időben jelenjenek ezek meg, 
akkor kijönne, hogy ennek a számnak – nem akarok most hasalni – milliárdos 
nagyságrendűnek kellene lennie. Akár csak az Előd, nyilván én sem akarom ismét megnyitni 
az előző napirendi pontot, mert nem tehetem, csak jelzem, hogy a Trianon Múzeum ügyében 
is többre mentünk volna, ha előtte egyeztetünk, és ha nem azt az érvkészletet használja, ami 
után nyilván nehéz megszólalni ebben a bizottságban. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Mi lenne, ha Gyimesi képviselő úrnak adnám meg 
először a szót, mert gondolom, úgyis erre akar reagálni, és akkor ön egyben tudna válaszolni 
mint a módosító benyújtója? (Novák Előd: Persze.) 

Gyimesi képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. GYIMESI ENDRE (Fidesz): Köszönöm szépen. Csak meg akarom erősíteni 

Pálffy Istvánt. Én magam is egyetértek mind a két céllal – elsősorban a történelmi filmek 
támogatásával –, de mindenképpen le kell ülnünk közösen, és akár bizottsági módosító 
javaslatként a jövőt illetően lépnünk kellene. Ezeket az akciókat így, amelyek sajnos még nem 
is helyes módon vannak megfogalmazva, nem tudjuk támogatni a legjobb indulat mellett sem. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Más hozzászólás? (Jelzésre:) Novák képviselő úr! 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm szépen. Elképesztőnek tartom azokat az érveket, 

amellyel nem kívánják ezt támogatni, hogy előzetesen én keressem meg önöket, és 
folytassunk háttértárgyalásokat. Azért van ez a bizottság, hogy itt megvitassuk ezeket a 
dolgokat. Nem új felvetésről van szó, már számtalan alkalommal beszéltünk erről, és önök 
egyetértésüket fejezték ki. Ha annyira egyetértenek, egyébként önök is benyújthattak volna, és 
itt a lehetőség még, hogy akár most közösen benyújtsunk valamit. Azon nem fogunk 
összeveszni, hogy erre több pénzt adjunk-e, ha önök ezt javasolják, épp azért nyújtottunk be 
egy szerény javaslatot a Trianon Múzeum ügyében is.  

A Trianon Múzeum ügyében még csoda, hogy nem fogalmaztak meg olyat, hogy az a 
baj, hogy csak 50 millió forintot kívántunk adni és nem 500 millió forintot, miként az is, hogy 
ott csak azt jelöltük meg, hogy várpalotai Trianon Múzeum, és nem konkrétan azt a jogi 
személyt, amely ezt a pénzt kapná. A költségvetési törvényben számos ilyen példa van, nem 
kell konkrétan megjelölni a stúdiók esetében sem, hogy melyik stúdióról van szó, és ha adott 
esetben nem lenne – mint ahogy egyébként szerintem van egy-kettő, amivel legalábbis 
kapcsolatban vannak –, akkor meg nyilvánvalóan ahhoz, hogy ezt fejleszteni tudják, lehet 
beruházni és akár építeni egyet, tehát szerintem ebbe a megfogalmazásba épp hogy belefér a 
határon túli magyar stúdiók eszközfejlesztési, működési támogatása. Nem az van ideírva, 
hogy „a határon túli magyar stúdió”, vagy nem csupa nagybetűvel van írva, tehát nem egy 
konkrét intézményről, hanem egy irányról, egy céltámogatásról beszélünk, hogy ezeket 
kellene fejleszteni, ha esetleg olyan rosszul állnánk, hogy nincs is saját tulajdonban az MTI-
nek sem esetleg semmiféle stúdiója, már amit annak lehet nevezni. Persze vitatkozhatunk 
azon, hogy mit nevezünk stúdiónak, egy mikrofont meg egy diktafont annak nevezünk-e már, 
vagy csak a saját hatalmas palotában berendezett stúdiót nevezzük annak.  

Azt gondolom, hogy mindenképp indokolt a fejlesztés, ezt Pálffy képviselőtársam 
hozzászólása is alátámasztja, és ott az egymilliárd forintot nem kevesellte, de természetesen 
emelhetjük azt is. Ez nem ok arra, hogy ne támogassák, különösen azok után nem, hogy már 
tavaly is benyújtottuk ezt a módosító javaslatot, tehát egyik sem új javaslat. Formailag 
szerintem semmi kivetnivaló nincs ezekben, kellően precízen meg van fogalmazva. Ha 
keveslik az 500 millió forintot, akkor nyilvánvalóan ki fogja egészíteni egyébként az MTVA 
is, hiszen ide csak az van írva, hogy ennyit mindenképpen arra kell fordítani. Ez nem jelenti 
azt, hogy a céltámogatáson kívül ne fordíthatna többet erre. Ha úgy érzi, hogy ez kidobott 
pénz lenne, mert félmunka lenne, és esetleg csak a Koltai-filmekhez hasonló szerény díszletű 
filmet lehetne ebből megvalósítani, akkor nyilván hozzá fog még tenni adott esetben nagyobb 
pénzt is, ez viszont egy elvárás, hogy a politikának legyen egy ilyen elvárása, hogy 
szeretnénk, ezzel most kifejezné a kulturális bizottság, hogy szeretnénk ilyen filmeket. Azt 
gondolom, hogy ez mindenképpen a hatáskörünk. Egyrészt tehát azt mondom, hogy ha önök 
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ezt így kevésnek tartják, akkor nyújtsunk be egy bizottsági módosító javaslatot, vagy 
nyújtsanak be önök, nehogy az legyen, hogy akkor én rosszul fogalmazok, viszont azt 
mondom, hogy ez a módosító javaslat is támogatható épp azáltal, hogy többet is lehet rá 
fordítani. 

Azért is bízom önökre a bizottsági módosító javaslatot és különösen az indokolás 
megfogalmazását, nehogy azon bukjon el, hogy mi olyan tabutémákat akarunk feszegetni, 
mint akár a pozsonyi csata vagy a Rongyos Gárda. Én ezt a kettőt tartottam szükségesnek 
kiemelni, mert szerintem ezekből lehet kellően izgalmas akár akciófilmeket is forgatni, de ha 
önök más, kevésbé tabutémákat akarnak, de szintén a magyar történelmünk dicsőséges 
eseményeit kívánják feldolgozni, mi azt is támogatjuk. Azt mondom tehát, hogy ha önöknek 
ez a problémájuk, hogy a rongyos Gárda önök számára vállalhatatlan, akkor nyújtsanak be 
egy másfajta indokolással, akár nagyobb összegben egy javaslatot, mindenesetre én azt 
szeretném, hogy akár saját javaslatként, akár az önök javaslataként, de a történelmi filmekre 
történjen végre valami utalás, valami elvárás, hogy ne csak a Marslakókról forgassanak 
szappanoperát, hanem sokkal inkább arról, amit mindnyájan fontosnak tartunk. Akkor 
fejezzük ki, ha formai okok vannak, mert akkor lehet ezt korrigálni, viszont egyet nem lehet, 
semmi ilyet be nem nyújtani és minden ilyet leszavazni.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Kérem, hogy szavazzunk! 
Aki támogatja az előttünk fekvő javaslatot, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 

Ellene? (Nincs jelzés.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 1 igen szavazattal és 15 tartózkodással nem támogatta 

a javaslatot.  
A 2. ajánlási pont L. Simon László javaslata. Mint már múltkor jeleztem, a javaslat 

arról szól, hogy a Magyar Rádió művészeti együtteseinek támogatása továbbra is önálló soron 
szerepeljen. Van-e hozzászólás? (Jelzésre:) Parancsoljon, képviselő úr! 

 
KARÁCSONY GERGELY (LMP): Természetesen támogatom a javaslatot, és 

szeretném újra szóvá tenni, hogy az MTVA költségvetése közel 70 milliárd forint. Itt a 
kulturális bizottságon belül 50 millió forintokért is mennek csaták, megpróbálunk minden 
lehetséges eszközt megragadni arra, hogy a magyar kultúrát támogassuk. Ennél sokkal kisebb 
összegek kapcsán is éles politikai küzdelmek mennek; itt van 70 milliárd forint, ami persze 
nagyjából tudjuk, hogy mire fog elmenni, de csak úgy nagyjából. Szerintem mélységesen 
felháborító, hogy a magyar költségvetés jelenlegi helyzetében egy, a parlamenti kontroll alól 
kiszervezett szervezet 70 milliárd forintot költhet el. 

Novák Előd képviselőtársam emlegette a Marslakókról szóló szappanoperát. Jelenleg 
perben áll az atlatszo.hu hírportál az alappal, akik nem adják ki az ezzel kapcsolatos 
szerződéseket arra hivatkozva, hogy ők a Barátok közt és a Jóban rosszban műsorokkal 
vannak versenyben, és emiatt ezek az adatok üzleti titoknak minősülnek. Arra kérem, hogy ha 
itt van az alapnak valamelyik képviselője vagy munkatársa, akkor adja át a szívélyes 
üdvözletemet a vezetőségüknek. Szerintem felháborító 70 milliárd forintot elkölteni egy olyan 
szervezetnél, amit az ÁSZ sem vizsgálhat, és amely az átláthatóság minden szabályát 
megszegi, és folyamatosan perben áll, ugyanis a törvények szerint ezeket a szerződéseket 
persze végül ki kell adniuk, hiszen van egy közérdekű adatokról szóló törvény, tehát itt nincs 
kecmec. Éppen ezért támogatom azt, hogy legyen nevesítve a Magyar Rádió művészeti 
együtteseinek a támogatása, túl azon is, hogy rendkívül fontos intézménynek tartom, de 
nagyon szeretném, ha az összes tétel részletesen szerepelne abban a költségvetésben, ami 
jövőre a parlament elé kerül, mert ez így tényleg viccnek is rossz. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Egyetértek azzal, amit elmondott, hogy 
részletes, átlátható költségvetést kell benyújtani, de hozzáteszem, hogy a költségvetést nem az 
NMHH és nem az MTVA, hanem a parlament számvevőszéki bizottsága nyújtotta be. Az 
önök képviselője is ott ül ebben a bizottságban: el kell mondani! Egyébként most mi mint 
Kulturális és sajtóbizottság megfogalmazhatjuk ezt az igényünket, ezzel egyetértek, hogy 
2012-ben a 2013-as évre vonatkozóan a jelenleginél sokkal részletesebb költségvetést kérünk. 
Ezzel szerintem mindenki egyetért. 

Novák képviselő úr jelentkezett.  
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm a szót. Ezek inkább az általános vitára tartoznak 

és tartoztak, de ha már itt legalábbis az átláthatóságról esett néhány szó, és Karácsony 
Gergely ismét reklámozta ezt a liberális kötődésű honlapot, akkor hadd reklámozzak én is egy 
honlapot, és hadd idézzek egy cikket. A Napi Gazdaság honlapjáról van szó. 

 
ELNÖK: Szeretném, ha a tárgynál maradnánk. 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Annál maradok. 
 
ELNÖK: De tényleg a tárgynál maradjunk, mert el fog fogyni az időnk. 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Annál a tárgynál maradunk, hogy önre reagálnék. Én 

magamtól nem mertem volna ezeket a témákat feszegetni, de elnök úr még az ülés levezetési 
jogának átadása nélkül is bátorkodott ebben a témában továbbmenni, amit Karácsony Gergely 
feszegetett. Csak egyetlenegy dologra hívnám fel a figyelmet, ahogy említettem is, hogy én 
nem kívánom az általános vitát folytatni, de ami elhangzott, nemhogy nem adja ki más 
honlapoknak, de normális esetben az MTVA honlapján kellene, hogy megjelenjenek ezek az 
adatok, és ennek ellenére nem található fenn semmilyen adat a közbeszerzéseiről, egyéb 
beszerzéseiről és szerződéseiről. Éppen ezért szorult arra is a Napi Gazdaság, hogy egészen 
máshonnan, az európai közbeszerzési eljárásról értesült a Közbeszerzési értesítőből, hogy 
négymilliárd forintos hitelfelvételre készül az MTVA pont az idei kormányzati zárolások 
közepette. Beszélhetünk arról is, hogy miért nem elég részletes, de beszélhetünk arról is, hogy 
van-e értelme itt elfogadni bármi költségvetést, ha év közbeni megszorításokra hivatkozva 
ötmilliárd forintot zároltak a tavalyi év elején is a költségvetésből, ami ilyen súlyos 
hitelfelvételi helyzetre is kényszerítette az MTVA-t. Abban pedig abszolút csatlakozom, hogy 
az átláthatóságnak nem is ott kellene kezdődnie, hogy a kérdésre választ ad, hanem egyáltalán 
normális esetben a honlapján kellene, hogy megjelenjenek ezek az adatok. Mi ezért sem 
támogatjuk egyébként ezt a – sajnos kényszerűen – számvevőszéki bizottság által benyújtott 
javaslatot, mert egy ilyen szervezetet sok más ok mellett nem tudunk támogatni 
működésében.  

 
ELNÖK: Köszönöm.  
Pálffy képviselő úr! 
 
PÁLFFY ISTVÁN (KDNP): Köszönöm szépen a szót. Karácsony Gergely 

képviselőtársamnak, alelnök úrnak mondom, hogy az egy évvel ezelőtt itt zajlott viták a 
médiatörvény és a média függetlensége ügyében végső soron megteremtettek egy olyan 
helyzetet, amelyben egy autonóm hatóság és egy független média működik, és tudomásul kell 
vennünk, hogy nem tudunk olyan mértékig és olyan mélységig beleszólni, belelátni ezeknek a 
pénzügyi kérdéseibe, de a tartalmi kérdéseibe sem. Magyarországon független közszolgálati 
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média működik, meghatározzák azt a tartalmat abból a pénzből, amit rendelkezésükre 
bocsátunk. 

Tekintve, hogy MTVA van és nem Magyar Televízió, Magyar Rádió vagy Magyar 
Távirati Iroda, ezért ez egy költségvetésben jelenik meg, és most már azt sem látjuk, ami 
eddig bontásban a különböző közszolgálati intézményekre lebontva megtörtént. Miközben a 
magam részéről szívesebben látnék olyan, kifejezetten – ahogy itt a módosító javaslatban is 
szerepel – címkézett sorokat, támogatásokat és célokat, eközben nem tudjuk ezt 
meghatározni.  

Ha a következő év költségvetésére vonatkozólag majd irányokat akarunk szabni, akkor 
ezt a kettőt kell összehangolni, ugyanis miután egy ilyen helyzetet teremtettünk, ebben nehéz 
lesz ezt megtenni. A legutóbbi törvénymódosítás e tárgyban azt is lehetővé tette, hogy a 
közműsor-szolgáltató, a Televízió, a Rádió még ne is határozza meg pontosan, hogy milyen 
adókkal és csatornákkal kezd hozzá mondjuk egy következő évhez. Azért mondom, hogy 
ezekhez nem lehet így külön pénzeket rendelni, ez nem olyan, mint a német rendszer, ahol 
államszerződés keretében működik a közmédia, ahol ugyan minden eurót lehet látni tételesen, 
de ott meghatározza az állam, hogy mi az, amit a köztájékoztatásban, sőt még a kulturális 
műsorokban, a minőségi szórakoztatásban is elő kíván írni a közmédiának. Az egy másik 
rendszer, ott lehet látni a pénzeket, de azért egy szervezetileg és tartalmilag is független 
rendszer itt nehezebb. Lehet egy iránya a különböző címkézett módosítók benyújtása, az 
pedig – a javaslatra visszatérve – komolyabb egyeztetést igényel, minthogy itt rögtönözzünk. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor adom meg a szót Novák képviselő úrnak, ha a 

Magyar Rádió művészeti együtteseinek támogatásáról szóló módosító indítványhoz kíván 
hozzászólni. Ha az általános vitát fogjuk folytatni, akkor mindenkitől – a fideszes 
képviselőktől és az ellenzékiektől is – meg fogom vonni a szót. (Pálffy István: A KDNP-sektől 
is.) 

Nagyon kérem képviselőtársaimat, hogy hagyjuk ezt abba! Ezt a vitát részben 
lefolytattuk itt a bizottsági ülésen, részben elhangzott a plenáris ülésen, részben kifejtettem a 
véleményemet, hogy kormánypárti oldalról is támogatjuk, hogy legyen átláthatóbb a 
költségvetés. Kérdezem Novák képviselő urat, hogy a Magyar Rádió zenei együtteseiről 
kíván-e beszélni vagy nem. 

 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Érdekesnek tartom, hogy a fegyelmezést mindig akkor 

akarja kezdeni, amikor a kormánypárti képviselők már elmondták a magukét, és arra nem 
lehet reagálni. Ha az elhangzottakra nem lehet reagálni... 

 
ELNÖK: Nem lehet. 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Értem. Akkor nem kapok szót. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. 
Van-e valakinek még bejelentenivalója ezzel az előterjesztéssel kapcsolatban? (Nincs 

jelzés.) Szavazzunk! 
Aki támogatja azt a módosító javaslatomat, hogy a Magyar Rádió művészeti 

együtteseinek támogatása egymilliárd forinttal önálló soron szerepeljen, az kérem, 
szíveskedjék a kezét feltenni! (Szavazás.) Köszönöm.  

Megállapítom, hogy a bizottság egyhangú szavazással támogatta az ajánlási pontot. 
Tisztelt Képviselőtársaim! Javaslom bizottsági módosító indítvány benyújtását, 

amelyet kiosztottunk, önök előtt fekszik. A javaslatnak egyetlenegy érdemi része van, hogy 



- 19 - 

lemaradt az egyik táblázat felől az a három szó, hogy „értékek mFt-ban”. Ha meg tetszenek 
fordítani az előterjesztést, akkor látják ott aláhúzva, tehát hogy a táblázat nem egyértelmű, 
lemaradt az egyik táblázatnál a forintmegjelölés.  

Kérdezem, hogy van-e valakinek ehhez hozzászólása. (Novák Előd: Ez a 3. pont. És az 
első kettő?) Az is jogtechnikai, ha megnézi: egy „a” betű hiányzik, a másiknál kijelzik azt, 
hogy „a bekezdés a) pontjában”, tehát hogy értelmező legyen. Ezek abszolúte jogtechnikai 
módosítások, tehát semmilyen érdemi változást nem hozók, hanem például olyanok, hogy 
„c) pontban” helyett az lesz, hogy „c) pontjában”, „bekezdések” helyett „bekezdés”, 
„b) pontjaiban” helyett „b) pontjában”, mert „b) pontjaiban” nem lehet, ez csak egy pont. 
Ilyen típusúak a módosítások. 

Van-e még kérdése valakinek? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja ilyen irányú 
bizottsági módosító indítvány benyújtását, az kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 
Ellene? (Nincs jelzés.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság 15 igen szavazattal és 1 tartózkodással a bizottsági 
módosító indítvány benyújtásáról döntött. 

Képviselőtársaim! A napirendi pontot lezárom. Köszönöm szépen az MTVA és az 
NMHH munkatársainak a megtisztelő részvételét; remélem, hogy ők is épültek a vitából.  

A szellemi tulajdonra vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/4859. szám) 

Vita és szavazás 

3. napirendi pontunk a szellemi tulajdonra vonatkozó egyes törvények módosításáról 
szóló, T/4859. számon benyújtott törvényjavaslat kapcsolódó módosító indítványainak a 
megvitatása. 

Köszöntöm körünkben a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának munkatársait! A 
4859/15. számú módosító indítványról van szó, dr. Salamon László elnök úr aláírásával 
érkezett egy bizottsági módosító javaslat. A következő módosítások vannak benne, 
felolvasom: az „indítottak” szó helyett „indítottak” szó után hiányzik a vessző, a másiknál a 
25 százaléknál a szóközfölösleget kivette, az 5 százaléknál ugyanígy, az „érdekképviseleti” 
szót kötőjellel írja, amit több helyen is megismétel, mert a helyesírás szabályai szerint ha 
kettőnél több tagú és hat szótagnál több, akkor azt kötőjellel kell írni – helyes, valóban –, és 
más nincsen, tehát pusztán csak helyesírási tárgyúak az Alkotmányügyi, igazságügyi és 
ügyrendi bizottság által benyújtott javaslatok. Lehet, hogy Salamon László is az 
Anyanyelvápolók Szövetségének a tagja, nem tudom. (Novák Előd: Kis türelmet kérhetnék, 
hogy átfussam?) Igen, hogyne, képviselő úr. (Gulyás Dénes: Hét szótagnál választjuk el 
kötőjellel, nem?) Nem. A helyesírás szabályai szerint hat szótag fölött: az a hét. 
(Közbeszólások. – Pápay Györgyhöz:) Gyuri, légy szíves, nyomtasd ki a helyesírási 
szabályzatból ezt a részt! (Karácsony Gergely: Nem szükséges, elhisszük.) 

 
NÉMETH ZOLTÁN (Fidesz): Abban az esetben, ha háromtagú.  
 
ELNÖK: Ha három- vagy többtagú, akkor hat szótag fölött, tehát ha hét szótagú, akkor 

már kötőjellel kell írni, és nem számít bele a rag meg a jel, csak a képző. (Németh Zoltán: Így 
van.) Tehát az „érdekképviselet” szó hat szótag, és annak ellenére, hogy érdek/kép/viselet, 
három tagú szóösszetétel, ezzel együtt egybe kell írni, de az „érdek-képviseleti” kapott egy „i” 
képzőt, ezért kötőjellel kell írni, mert már hét szótagú.  

Ennyi idő alatt Novák képviselő úr el tudja olvasni. 
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DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Hogy elősegítsük a felkészülést, Pais Dezső, aki 
kitűnő nyelvész, tanár, Eötvös-kollégista volt, az Akadémia Nyelvtudományi Bizottságának 
volt az elnöke, és állandóan kevés pénzt szavazott meg a nyavalyás kormány az Akadémia 
költségvetésének és a Nyelvtudományi Bizottságnak. Egy joguk volt: A magyar nyelv 
helyesírási szabályait évről évre felülvizsgálni, és ha ott valami változás volt, akkor azt újra ki 
kellett adni. Ebből a bevételből 30 százalék a bizottságot illette. Megvannak azok a 
jegyzőkönyvek az Akadémia kézirattárában, hogy az ilyen bizottsági ülések arról szóltak, 
hogy a költségvetés jelen pillanatban elég-e ahhoz, hogy a bizottság ne módosítsa A magyar 
nyelv helyesírási szabályait (Derültség.), vagy szükségesnek látja a tudóstestület, hogy a 
magyar nyelv helyesírási szabályainak áttekintése és saját bizottsági költségvetése között 
kapcsolatot találjon. Általában megtalálták ezt a kapcsolatot (Derültség.), így aztán mégse 
lehetett tőlük elvenni azt a jogot... 

 
ELNÖK: A szószedetet csiszolták évről évre. 
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Persze. De jogukban állt; meg ki az, aki fölülbírálja 

egyébként valóban tudósembereknek az akaratát? Adtak volna nekik több pénzt, de sose volt.  
 
DR. GYIMESI ENDRE (Fidesz): Ehhez kapcsolódóan akkor most hadd mondjam azt, 

hogy ebben az esztendőben ünnepeltük – ünnepeltük volna országosan, de azért helyi szinten 
volt néhány ünnepség – Pais Dezső születésének 125. évfordulóját, ami azt hiszem, hogy 
amikor a magyar nyelvről, a magyar nyelv napjáról döntött az Országgyűlés, nem ártott volna, 
tehát elképzelhető, hogy még ebben az évben egy napirend előtti hozzászólásban meg kellene 
emlékezni Pais Dezsőről. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Novák képviselő úr elolvasta? 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Igen, elolvastam, és hozzá is kívánok szólni érdemben. 
 
ELNÖK: Parancsoljon! 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Ha már itt tíz alkalommal módosítják valóban ezt az „érdek-

képviseleti” szót, akkor jól érezte, hogy hozzá kívánok szólni. Valóban kevesen tudják, hogy 
mivel az „i” betű nem egy rag, hanem egy képző, ezért a szótagszámba bele kell számolni, és 
ezért kell kötőjellel írni. Egyébként ilyenkor vita merül fel, mint ahogy korábban volt is már 
ilyen vitánk, mégpedig pont ennek a szónak az ügyében – kénytelen voltam még egy 
szakvéleményt is becsatolni, hogy ezt elhiggyék – talán pont az alaptörvény kapcsán, de 
valamelyik törvény kapcsán. Hadd hívjam fel itt a figyelmet a Magyar Nyelvi Szolgáltató 
Iroda szolgáltatására. Az enyelv.hu-n ha beütik a keresőbe ezt a kifejezést, akkor rögtön 
kidobja azt a szószedetet, ami ennek bizonyítását adja, hogy miért kell kötőjellel írni, és miért 
helyes ez valóban, mielőtt erről bármi vita kialakulna. 

Egyúttal azért hadd jegyezzem meg, hogy ez a Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda állami 
támogatás nélkül működik. Erre is benyújtottam egy módosító javaslatot, de sajnos önök ezt 
sem támogatják. Egyébként egyszer már napirend után is felszólaltam idén az 
Országgyűlésben pont a magyar nyelv napja kapcsán, múlt héten vagy két hete azért, hogy ez 
a szervezet kapjon támogatást. Azt gondolom, hogy ez az eset is bizonyítja, hogy szükséges 
lenne állami támogatást adni egy olyan szolgáltató irodának, ami a Magyar Tudományos 
Akadémia mulasztását is pótolja, hiszen nekik semmi olyan ingyenes szolgáltatást nem 
biztosítanak, semmi olyan gyorssegélyt, ahol ilyen esetben helyesírási tanácsot kaphatnának 
akár a jog- és helyesírás-követő magyar állampolgárok. Ez is és néhány előterjesztés 
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helyesírási hibája is ráirányítja tehát erre a figyelmet, például a nemzetierőforrás-miniszter 
sem tudja leírni a saját minisztériumának a nevét, sőt a saját titulusát sem helyesen. Hiába 
hívtam fel erre már többször a figyelmet a Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda szakvéleményét 
is bekapcsolva, hogy helyesen nem három szóban írandó a saját minisztériuma, továbbra sem 
képes leírni még a magyar nyelv napjáról szóló előterjesztésben, ebben a háromszor 
egynegyed oldalas előterjesztésben sem helyesen a nevét. Ajánlom tehát figyelmükbe, hogy 
egy minisztériumnak is szüksége lenne egy ilyen ingyenes szolgáltatásra, tehát legyenek 
szívesek egyrészt helyesen használni, miként egyébként a bizottság sem képes helyesen leírni 
a nevét, amit pedig elnök úrnak ajánlok figyelmébe, majd ha idefigyel. 

 
ELNÖK: Figyelek, képviselő úr. A mozgószabályt elemzem magamban.  
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): A bizottság nevét sem képesek sajnos leírni az 

Országgyűlés honlapján és az előterjesztésekben sem, hiszen mint intézménynév, 
bizottságnév, minden kezdőbetűjét nagybetűvel kellene írni, tehát nem csak a „k” betűt, hogy 
Kulturális és sajtóbizottság, hanem bizony az „s” betűt is nagybetűvel kellene írni, de ez már 
egyéb problémákat vet fel, hogy itt az Országgyűlésben ilyen elemi szinten még a bizottságok 
neveit sem képesek leírni helyesen. Ez megint ráirányítja a figyelmet arra, hogy ezt a 
módosító javaslatomat jobb lett volna, ha támogatják, és még talán nem késő, mert még 
lehetne támogatni, hogy működjön egy ilyen szervezet, ami elősegíthetné az önök precízebb 
munkavégzését is. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Több képviselőnek nem adom meg a szót. 
Szeretném felhívni a figyelmét arra, hogy a Kulturális és sajtóbizottság kiadványában, 

amelyben egyébként ön is szerepel, nagy „s”-sel írtuk a nevünket, ugyanis úgy éreztük, hogy 
az a határozat, amely a bizottságok nevét meghatározza, a helyesírást nem vette figyelembe. 
Önnek ez valószínűleg elkerülte a figyelmét. Én egyébként nagyon szívesen olvasnék a 
jövőben az ön tollából egy remek tanulmányt például a terpeszkedő kifejezések 
használatáról mint az Anyanyelvápolók Szövetségének a tagja – bizonyára tudja, hogy miről 
beszélek –, de még más fontos kérdésekben is. 

Kérdezem államtitkár úr véleményét, akit tisztelettel köszöntök körünkben, hogy a 
tárca támogatja-e az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság előttünk fekvő 
helyesírási kérdéseket pontosító rendkívül fontos beadványát. 

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN közjogi jogalkotásért felelős helyettes államtitkár 

(Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Igen, támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, helyettes államtitkár úr, nagyon megtisztelő a véleménye. 
Szavazzunk! Aki a bizottság részéről támogatja, az kérem, kézfeltartással jelezze! 

(Szavazás.) Köszönöm. 
Egyhangú. 
Tisztelt Képviselőtársaim! A napirendi pontot ezennel lezárom. 

A nemzetiségek jogairól szóló törvényjavaslat (T/4997. szám) 

A 4. napirendi pontunk a nemzetiségek jogairól szóló, T/4997. számon benyújtott 
törvényjavaslat általános vitára való alkalmassága.  

Tisztelettel köszöntöm körünkben a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 
munkatársait, Paulik Antal főosztályvezető urat, Budai Miklós osztályvezető urat, dr. Tircsi 
Richárd osztályvezető urat és dr. Székely András Bertalant! Kérem, hogy foglaljanak helyet! 
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Megkérdezem a minisztérium képviselőit, hogy kívánják-e szóban indokolni vagy 
kiegészíteni az előttünk fekvő törvényjavaslatot. Parancsoljanak! 

 
PAULIK ANTAL (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm szépen a 

szót. Nem kívánjuk kiegészíteni. 
 
ELNÖK: Megkérdezem képviselőtársaimat, hogy valaki kíván-e bármit hozzátenni az 

előttünk fekvő rendkívül fontos törvényjavaslathoz. (Jelzésre:) Miniszter úr, parancsoljon! 

Kérdések, hozzászólások, reagálások 

DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Tisztelettel köszöntöm én is, főosztályvezető úr! Azt 
gondolom, hogy a nemzetiségek kérdésében ez a törvény egy jelentős lépés lehet, hogy 
hogyan tudnak együtt élni Magyarországon nemzetiségek és magyarok. Ezen belül nem 
kétséges, hogy az identitás megőrzése, az oktatáshoz való jog, a kulturális élet művelése 
fontos.  

Jól ismerem-e ezt? Kérdezni fogok, tehát nem kritikát gyakorlok, hanem próbálom 
megérteni a törvény szövegét, főleg azért is, mert gyakorlatilag párhuzamosan folyik az 
oktatási törvényekkel: a közoktatási vagy ahogy önök nevezik, a köznevelési törvénnyel és a 
benyújtott felsőoktatási törvénnyel. A köznevelési törvény – ahogy a korábbi közoktatási 
törvény is – bizonyos létszámhatárokat hoz a közoktatásba osztályindítás lehetőségeként, 
illetve kötelezettségként. Ez a nemzetiségek esetében nem az volt, illetve nem volt, hiszen 
csekély lélekszámú népcsoportokról van szó. (Karácsony Gergely távozik az ülésteremből.) 

Ebben a törvényben van-e létszámhatár? Azt akarom kérdezni tehát, hogy bármely 
magyarországi nemzetiség a közoktatásban – nyilván azért elsősorban a hagyományos 
értelemben vett általános iskolát kell érteni rajta – osztályt, iskolát indíthasson, bármilyen 
korlátozó létszám bekerült-e a törvénybe. Köszönöm szépen. 

 
PAULIK ANTAL (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Igen, bekerült a 

törvénybe: nyolc főben határozzák meg a minimális létszámot. Ez a köznevelési törvényben is 
ugyanígy szerepel. (Dr. Hiller István: Ez szerintem gond.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Gyimesi képviselő úr! 
 
DR. GYIMESI ENDRE (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Valóban egy mindenre 

kiterjedő, alapos előterjesztésnek vagyunk a szemtanúi, amelyben valóban a kultúrára 
vonatkozó jogokat is bőven, alaposan taglalják, úgyhogy támogatni fogom az általános vitára 
bocsátását.  

Én is kérdezni szeretnék. A nemzetiségek felsorolásában úgy szerepel az egyik 
nemzetiség, hogy „roma” nemzetiség. Kérdezem, hogy miért nem cigány nemzetiségként 
szerepel, van-e ennek külön oka, hogy roma van kiemelve, hiszen tudjuk azt, hogy a cigány 
nemzetiségnek sok fajtája van. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Parancsoljon, főosztályvezető úr! 
 
PAULIK ANTAL (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Ezt összehangoltuk 

az országos önkormányzatokkal, és az országos önkormányzatok esetében az Országos Roma 
Önkormányzat jelezte, hogy kifejezetten ezt a kifejezést kérik szerepeltetni. 

 
ELNÖK: Most nem ÖCO a nevük? (Novák Előd: Megváltoztatták.) 
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PAULIK ANTAL (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Megváltoztatták a 
nevüket Országos Roma Önkormányzatra. (Novák Előd: Én polkorrekt vagyok, szóval... –
 Derültség.) 

 
ELNÖK: Képviselő úr, annyira örülök, hogy mindig ennyire naprakész. Tehát akkor 

az ő külön kérésük volt ezek szerint. Köszönöm. 
További kérdés, hozzászólás? (Nincs jelzés.) Én mindenesetre annyit szeretnék 

mondani, megkérve Pálffy képviselő urat, hogy adjon nekem szót...  
 

(Az elnöklést Pálffy István, a bizottság alelnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Megadom a szót. 
 
L. SIMON LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm. Annyit szeretnék mondani, hogy nagyon 

örülök annak, hogy a nemzetiségek kulturális önigazgatása ilyen részletesen ki van dolgozva 
ebben a törvényben. Nekem különösen azért fontos egyébként – amit az előbb Hiller 
miniszter úr kérdezett –, mert az én választókörzetem egyik települése Belioannisz, ahol 
éppen most tárgyalunk arról, hogy az országos görög kisebbségi önkormányzat venné át a 
beloianniszi általános iskolának a működtetését, ahol egyébként mind a mai napig magas 
színvonalú görögnyelv-oktatás folyik, annak ellenére, hogy egyébként a falut alapító görögség 
és makedón népcsoport már kisebbségben van. Ezzel együtt is egy olyan hozzáadott érték a 
magyar kultúrához az, amit Beloianniszban tapasztalhatunk, amely dacára annak, hogy nem 
egy őshonos kisebbségről beszélünk, megőrzendő és gazdagítja Magyarországot.  

Még akkor is el kell ezt mondanom, ha kicsit szomorúan tapasztaltam, hogy az 
országos sajtóban Belioannisz például nem a település alapításának kerek évfordulója 
kapcsán, az augusztus 20-án, államalapító Szent István királyunk ünnepén tavaly rendezett 
nagy nemzetközi görög táncfesztivál kapcsán került be, hanem most a görög gazdasági válság 
és összeomlás kapcsán foglalkozott több médium Beloiannisszal, párhuzamot vonva 
egyébként a település sanyarú sorsa és Görögország között. Én mégis azt mondom, hogy 
örülök annak, hogy legalább figyel rá a magyar közvélemény is, és hogy ez az előttünk fekvő, 
kiválóan előkészített törvényjavaslat is garancia lesz arra, hogy az én körzetemben élő 
speciális helyzetű kisebbség kulturális önigazgatása és oktatása megoldható lesz a jövőben. 
Köszönöm szépen, alelnök úr. 

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

 
ELNÖK: További hozzászólást nem látok. Kérem, hogy szavazzunk!  
Aki az előttünk fekvő törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak tartja, az 

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

Megállapítom, hogy a bizottság 14 igen szavazattal és 1 tartózkodással az előttünk 
fekvő törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak tartotta. 

Javaslom a bizottsági álláspont írásbeli benyújtását, amely azt tartalmazza, hogy a 
bizottság 14 igen szavazattal, 1 tartózkodással általános vitára alkalmasnak tartotta a 
törvényjavaslatot, kiemelve annak értékeit. 

Aki ezzel egyetért, hogy ezt írásban nyújtsuk be, az kérem, kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) Ellene? (Nincs jelzés.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy 14 igen szavazattal és 1 tartózkodással úgy döntöttünk, hogy 
írásban nyújtjuk be a bizottsági álláspontot.  
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Tisztelettel köszönöm meg a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 
munkatársainak részvételét a napirendi pontnál. A napirendi pontot ezennel lezárom. 

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló törvényjavaslat (T/4866. szám) 

Vita és szavazás 

Következő napirendi pontunk, amit utólag vettünk fel, az egyesülési jogról, a 
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló, 
T/4866. számon benyújtott törvényjavaslat, a módosító indítványok megtárgyalása. 

Tisztelettel köszöntöm körünkben a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 
munkatársait, dr. Fekete István főosztályvezető-helyettes urat és kollégáit! 

A kiegészítő ajánlás képviselőtársaim előtt fekszik. Menjünk egyesével végig rajtuk! 
Az összefüggőkről, amennyiben van, kérem, hogy egyben szavazzunk! 

8/1., Szabó Timea képviselő asszony javaslata. 
Kérdezem a tárca álláspontját.  
 
DR. FEKETE ISTVÁN (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Tárcaálláspont 

szerint nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (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. 
8/2., Szabó Timea javaslata. 
Tárcaálláspont?  
 
DR. FEKETE ISTVÁN (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Az előterjesztő 

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

Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 14 igen szavazattal és 1 tartózkodással támogatta a 

javaslatot. 
8/3., Kővári János javaslata.  
Tárcaálláspont? 
 
DR. FEKETE ISTVÁN (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Az előterjesztő 

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

Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 12 igen szavazattal és 3 tartózkodással támogatta a 

javaslatot. 
17/1., Kővári János javaslata. 
Tárcaálláspont? 
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DR. FEKETE ISTVÁN (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Az előterjesztő 
támogatja. 

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

Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 12 igen szavazattal és 3 tartózkodással támogatta a 

javaslatot. 
19/1., Kővári képviselő úr javaslata. 
Tárcaálláspont? 
 
DR. FEKETE ISTVÁN (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Az előterjesztő 

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

Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 12 igen szavazattal és 2 tartózkodással támogatta a 

javaslatot. 
23/1., Kővári képviselő úr javaslata.  
Tárcaálláspont? 
 
DR. FEKETE ISTVÁN (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Az előterjesztő 

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

Tartózkodik? (Szavazás.)  
Megállapítom, hogy a bizottság 12 igen szavazattal és 2 tartózkodással támogatta a 

javaslatot. 
26/1., Szabó Timea javaslata. 
Tárcaálláspont? 
 
DR. FEKETE ISTVÁN (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Az előterjesztő 

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

jelzés.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 14 egyhangú szavazattal nem támogatta az ajánlási 

pontot. (Novák Előd távozik az ülésteremből.) 
26/2., Berényi László javaslata. 
Tárcaálláspont? 
 
DR. FEKETE ISTVÁN (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Az előterjesztő 

támogatja. 
 
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 12 igen szavazattal és 2 tartózkodással támogatta a 
javaslatot. 

27/1., Kővári János javaslata. 
Tárcaálláspont? 
 
DR. FEKETE ISTVÁN (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Az előterjesztő 

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

Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 12 igen szavazattal és 2 tartózkodással támogatta a 

javaslatot. 
27/2., Berényi László javaslata. 
Tárcaálláspont? 
 
DR. FEKETE ISTVÁN (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Az előterjesztő 

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

Tartózkodik? (Szavazás.)  
Megállapítom, hogy a bizottság 12 igen szavazattal és 2 tartózkodással támogatta a 

javaslatot. 
33/1., Kővári János javaslata. 
Tárcaálláspont? 
 
DR. FEKETE ISTVÁN (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Az előterjesztő 

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

Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 12 igen szavazattal és 2 tartózkodással támogatta a 

javaslatot. 
40/1., Berényi László javaslata. 
Tárcaálláspont? 
 
DR. FEKETE ISTVÁN (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Az előterjesztő 

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

Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 12 igen szavazattal és 2 tartózkodással támogatja a 

javaslatot. 
48/1., Berényi László javaslata.  
Tárcaálláspont? 
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DR. FEKETE ISTVÁN (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Az előterjesztő 
támogatja. 

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

Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 12 igen szavazattal és 2 tartózkodással támogatta a 

javaslatot. 
49/1., Kővári János javaslata. 
Tárcaálláspont? 
 
DR. FEKETE ISTVÁN (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Az előterjesztő 

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

Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 12 igen szavazattal és 2 tartózkodással támogatta a 

javaslatot. 
51/1., Berényi László javaslata. 
Tárcaálláspont? 
 
DR. FEKETE ISTVÁN (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Az előterjesztő 

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

Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 12 igen szavazattal és 2 tartózkodással támogatta a 

javaslatot. 
53/1., Berényi László javaslata. 
Tárcaálláspont? 
 
DR. FEKETE ISTVÁN (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Az előterjesztő 

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

Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy 12 igen szavazattal és 2 tartózkodással támogattuk a javaslatot. 
56/1., Berényi László javaslata. 
Tárcaálláspont? 
 
DR. FEKETE ISTVÁN (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Az előterjesztő 

támogatja. (Dr. Vitányi Iván az ülésterembe érkezik.) 
 
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 12 igen szavazattal és 2 tartózkodással támogatta a 
javaslatot.  

57/1., Berényi László javaslata. 
Tárcaálláspont? 
 
DR. FEKETE ISTVÁN (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Az előterjesztő 

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

Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 12 igen szavazattal és 2 tartózkodással támogatta a 

javaslatot. 
57/2., Berényi László javaslata. 
Tárcaálláspont? 
 
DR. FEKETE ISTVÁN (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Az előterjesztő 

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

Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Vitányi képviselő úr is szavaz már. 
Megállapítom, hogy a bizottság 12 igen szavazattal és 3 tartózkodással támogatta a 

javaslatot. 
61/1., Kővári János javaslata. 
Tárcaálláspont? 
 
DR. FEKETE ISTVÁN (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Az előterjesztő 

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

Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 12 igen szavazattal és 3 tartózkodással támogatta a 

javaslatot. 
62/1., Berényi László javaslata. 
Tárcaálláspont? 
 
DR. FEKETE ISTVÁN (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Az előterjesztő 

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

Tartózkodik? (Szavazás.)  
Megállapítom, hogy a bizottság 12 igen szavazattal és 3 tartózkodással támogatta a 

javaslatot. 
63/1., Berényi László javaslata. 
Tárcaálláspont? 
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DR. FEKETE ISTVÁN (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Az előterjesztő 
nem támogatja. 

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

jelzés.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság egyhangú tartózkodással nem támogatta a javaslatot. 
66/1., Kővári János javaslata.  
Tárcaálláspont? 
 
DR. FEKETE ISTVÁN (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Az előterjesztő 

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

Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 12 igen szavazattal és 3 tartózkodással támogatta a 

javaslatot. 
70/1., Kővári János javaslata. 
Tárcaálláspont? 
 
DR. FEKETE ISTVÁN (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Az előterjesztő 

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

Tartózkodik? (Szavazás.)  
Megállapítom, hogy a bizottság 12 igen szavazattal és 3 tartózkodással támogatta a 

javaslatot. 
76/1., Kővári János javaslata. 
Tárcaálláspont? 
 
DR. FEKETE ISTVÁN (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Az előterjesztő 

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

jelzés.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság egyhangú tartózkodással nem támogatta a javaslatot. 
79/1., Berényi László javaslata.  
Tárcaálláspont? 
 
DR. FEKETE ISTVÁN (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Az előterjesztő 

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

Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 12 igen szavazattal és 3 tartózkodással támogatta a 

javaslatot. 



- 30 - 

88/1., Berényi László javaslata. 
Tárcaálláspont? 
 
DR. FEKETE ISTVÁN (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Az előterjesztő 

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

Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 12 igen szavazattal és 3 tartózkodással támogatta a 

javaslatot. 
88/2., Gaudi-Nagy Tamás javaslata.  
Tárcaálláspont? 
 
DR. FEKETE ISTVÁN (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Az előterjesztő 

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

jelzés.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 12 tartózkodással nem támogatta a javaslatot.  
95/1., Berényi László javaslata.  
Tárcaálláspont? 
 
DR. FEKETE ISTVÁN (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Az előterjesztő 

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

jelzés.) Tartózkodik? (Szavazás.)  
Megállapítom, hogy a bizottság 15 tartózkodással nem támogatta a javaslatot. 
96/1., Szabó Timea javaslata.  
Tárcaálláspont? 
 
DR. FEKETE ISTVÁN (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Az előterjesztő 

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

Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 15 tartózkodással nem támogatta a javaslatot. 
117/1., Kővári János javaslata.  
Tárcaálláspont? 
 
DR. FEKETE ISTVÁN (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Az előterjesztő 

támogatja. 
 
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 12 igen szavazattal és 3 tartózkodással támogatta a 
javaslatot. 

139/1., Berényi László javaslata.  
Tárcaálláspont? 
 
DR. FEKETE ISTVÁN (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Az előterjesztő 

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

Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 12 igen szavazattal és 3 tartózkodással támogatta a 

javaslatot. 
148/1., Berényi László javaslata.  
Tárcaálláspont? 
 
DR. FEKETE ISTVÁN (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Az előterjesztő 

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

Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 14 tartózkodással nem támogatta a javaslatot. 
153/1., Berényi László javaslata.  
Tárcaálláspont? 
 
DR. FEKETE ISTVÁN (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Az előterjesztő 

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

Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 12 igen szavazattal és 3 tartózkodással támogatta a 

javaslatot. 
153/2., Berényi László javaslata.  
Tárcaálláspont? 
 
DR. FEKETE ISTVÁN (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Az előterjesztő 

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

Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 12 igen szavazattal és 3 tartózkodással támogatta a 

javaslatot. 
157/1., Kővári János javaslata.  
Tárcaálláspont? 
 
DR. FEKETE ISTVÁN (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Az előterjesztő 

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

Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 12 igen szavazattal és 3 tartózkodással támogatta a 

javaslatot. 
158/1., Berényi László javaslata. 
Tárcaálláspont? 
 
DR. FEKETE ISTVÁN (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Az előterjesztő 

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

Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 12 igen szavazattal és 3 tartózkodással támogatta a 

javaslatot. 
161/1., Szabó Timea javaslata. 
Tárcaálláspont? 
 
DR. FEKETE ISTVÁN (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Az előterjesztő 

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

jelzés.) Tartózkodik? (Szavazás.)  
Megállapítom, hogy a bizottság egyhangú tartózkodással nem támogatta a javaslatot.  
166/1., Kővári János javaslata.  
Tárcaálláspont? 
 
DR. FEKETE ISTVÁN (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Az előterjesztő 

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

Tartózkodik? (Szavazás.)  
Megállapítom, hogy a bizottság 12 igen szavazattal és 3 tartózkodással támogatta a 

javaslatot. 
188/1., az emberi jogi bizottság nyelvhelyességi javításai. Novák képviselő úr elment? 

Az iskoláját neki! Pedig olyan jól tudtunk volna pedig polemizálni a magyar helyesírás 
szabályairól! (Derültség.) Ezt a lehetőséget kihagyjuk?! Novák képviselő úr időközben 
beíratkozott a magyar szakra különben? (Dr. Hiller István: Nem tudom.) 

Tárcaálláspont? 
 
DR. FEKETE ISTVÁN (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Az előterjesztő 

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

Tartózkodik? (Szavazás.)  
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Megállapítom, hogy a bizottság 12 igen szavazattal és 3 tartózkodással támogatta a 
javaslatot. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Ezennel a napirendi pontot lezárom. Tisztelettel köszönöm 
a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium munkatársainak a részvételét.  

Egyes törvények alaptörvénnyel összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/5001. szám) 

A következő napirendi pontunk az egyes törvények alaptörvénnyel összefüggő 
módosításáról szóló, T/5001. számon benyújtott törvényjavaslat általános vitára való 
alkalmassága.  

Tisztelettel köszöntöm körünkben dr. Gáva Krisztián helyettes államtitkárt a KIM-ből, 
dr. Kálmán Gergelyt a BM-ből és dr. Töll Lászlót a Honvédelmi Minisztériumból! Kérem, 
hogy foglaljanak helyet az urak! 

Tisztelt Képviselőtársaim! Minden bizonnyal egy széles körű vitát kiváltó 
törvényjavaslat fekszik előttünk. Azt javaslom képviselőtársaimnak, hogy nyissuk meg a 
vitát. Megkérdezem a minisztériumok képviselőit, hogy kívánják-e indokolni, kiegészíteni az 
előttünk fekvő törvényjavaslatot.  

Dr. Gáva Krisztián (KIM) szóbeli kiegészítése 

DR. GÁVA KRISZTIÁN közjogi jogalkotásért felelős helyettes államtitkár 
(Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Röviden csak annyit 
szeretnék mondani, hogy a törvényjavaslat célja az alaptörvénnyel összefüggésben a 
törvények, mintegy 219 törvény módosítását tartalmazza. Ennek 90 százaléka technikai 
jellegű módosítás, amely az ország elnevezésére, vonatkozóan az Alkotmány elnevezés 
alaptörvényre változtatására, sarkalatossági klauzulák megjelenítésére vonatkozóan tartalmaz 
módosításokat. Bizonyos esetekben, ahol egy-egy olyan törvénynél szükségesnek tartottuk, 
egyéb pontosító módosítások is történtek a többi tárcával együttműködésben, ezért kértem 
más tárcák kollégáit, munkatársait is, hogy segítsék a bizottsági munkát e tekintetben.  

Egy dolgot szeretnék még elmondani, hogy az alaptörvény kifejezetten felszólítja a 
kormányt, hogy az alaptörvény végrehajtásához szükséges törvényjavaslatokat nyújtsa be az 
Országgyűlésnek. Ennek egyik eleme ez a törvénycsomag, és nem összetévesztendő a szintén 
az alaptörvény zárórendelkezései között szereplő átmeneti rendelkezésekkel, amelyet Harrach 
és Lázár képviselő urak nyújtottak be. Ezt azért tartottam szükségesnek tisztázni, mert az 
alkotmányügyi bizottság előtt sem volt mindenkinek teljesen világos a két javaslat egymáshoz 
való státusza.  

Javaslom a bizottságnak, hogy támogassa az általános vitára alkalmasságot. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, helyettes államtitkár úr. Nyilvánvalóan az én 

megjegyzésem is a másik törvényjavaslathoz szólt, és ezt tudja be a velős helyesírási vitának, 
amely némileg megzavarta a gondolkodásomat és a tisztánlátásomat. Természetesen az 
előttünk fekvő törvényjavaslat, amely egy nagy salátatörvény, és amely lehetőséget nyújt 
számunkra, hogy az ilyen módon megnyíló törvényekhez akár még hozzá is csatlakozzunk, 
nem fog olyan széles körű vitát kiváltani, mint amilyen széles körű vitát kiválthat az ön által 
említett, egyéni képviselői indítványként benyújtott törvényjavaslat. 

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása. (Jelzésre:) 
Gyimesi képviselő úr, parancsoljon!  

Kérdések, hozzászólások 

DR. GYIMESI ENDRE (Fidesz): Köszönöm szépen. Nagyon röviden. Ebből a közel 
220 módosításból mintegy 8-10 érinti az ágazatunkat, a kulturális ágazatot a levéltári 
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törvényre, a könyvtári, a múzeumi, az előadó-művészeti és a médiatörvényre vonatkozóan, 
valamennyi technikai jellegű, úgyhogy támogatom az általános vitára bocsátást. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. 
Hiller miniszter úr, parancsoljon! 
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Gyimesi képviselő úr után tárgytalanná vált, 

egyetértek vele. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szeretem, amikor konszenzus van a bizottságban, tehát 

hízik a bizottsági elnöknek a mája. (Derültség.)  
Megkérdezem a minisztériumok képviselőit, hogy kívánnak-e zárszót mondani. (Nincs 

jelzés.) Azt javaslom, hogy szavazzunk! 

Döntés általános vitára való alkalmasságról 

Akik az előttünk fekvő törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak tartják, azok 
kézfeltartással jelezzék! (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság egyhangú szavazással az előttünk fekvő 
törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak tartotta. 

Javaslom, hogy a bizottság a véleményét itt is írásban nyújtsa be, amely azt 
tartalmazza, hogy a T/5001. számú törvényjavaslatot az egyes törvények alaptörvénnyel 
összefüggő módosításáról a Kulturális és sajtóbizottság 2011. november 23-ai ülésén 
megtárgyalta, és azt egyhangú szavazással általános vitára alkalmasnak tartotta. 

Aki ezzel egyetért, hogy ezt ilyen formában írásban nyújtsuk be, az kézfeltartással 
jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. 

A bizottság egyhangú szavazással döntött az ajánlás benyújtásáról. 
Köszönöm szépen az urak részvételét. A napirendi pontot ezennel lezárom. 

Egyebek 

Áttérünk az utolsó napirendi pontunkra: „egyebek”. Megkérdezem képviselőtársaimat, 
van-e valakinek bejelentése, véleménye, elmondanivalója, hozzászólása, helyesírási tanácsa. 
(Nincs jelzés.) A mai ülést ezennel berekesztem. Mindenkinek jó munkát kívánok a plenáris 
ülésre! Viszontlátásra!  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 36 perc)  

 

Pálffy István 
a bizottság alelnöke 

L. Simon László 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Várszegi Krisztina 


