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Napirendi javaslat  
 

1. a)  Az Országos Rádió és Televízió Testület és az NMHH Médiatanácsa 2010. évi 
tevékenységéről szóló beszámoló (J/3294. szám) 
(Általános vita) 
(Első helyen kijelölt bizottságként) 

b)  Az Országos Rádió és Televízió Testület és az NMHH Médiatanácsa 2010. évi 
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/.... 
szám) 
(Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról) 

2. A cégnek nem minősülő szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel 
összefüggő eljárási szabályokról szóló törvényjavaslat (T/4916. szám) 
(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása) 

3. Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami 
kitüntetéseiről szóló törvényjavaslat (T/4988. szám) 
(Dr. Semjén Zsolt, Dr. Rubovszky György, Dr. Latorcai János, Pálffy István és 
Móring József Attila (KDNP) képviselők önálló indítványa) 
(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása) 

4. A nemzeti köznevelésről szóló törvényjavaslat (T/4856. szám) 
(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása) 

5. A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. számú 
törvényben előírt egyes tartalékok felhasználásáról szóló országgyűlési határozati 
javaslat (H/5068. szám) 

6. Egyebek 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 06 perc)  

Az ülés megnyitása  

A határozatképesség megállapítása; a napirendi javaslat ismertetése, elfogadása  

L. SIMON LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt 
kívánok! Mindenkit tisztelettel köszöntök a kulturális és sajtóbizottság 2011. november 28-ai 
ülésén.  

Megállapítom, hogy az ülés határozatképes. Köszöntöm körünkben 
képviselőtársaimat, munkatársainkat, szakértőinket, a minisztériumok képviselőit és a sajtó 
képviselőit.  

Tisztelt Kollégák! Az előzetesen kiküldött napirendi sort megismerhették. Két 
módosítást javaslok, egyrészt Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint 
állami kitüntetéseiről szóló, T/4988. számon benyújtott törvényjavaslatnak a megvitatását 
vegyük az első helyre, ez legyen az 1. napirendi pont, valamint 5. napirendi pontnak vegyük 
fel a H/5068. számon benyújtott országgyűlési határozati javaslatot, a Magyar Köztársaság 
2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvényben előírt egyes tartalékok 
felhasználásáról, amely össze-vissza egyoldalas előterjesztés. Ezt rögtön kiosztják a 
kollégáink, ezt majd lesz időnk megnézni. Tehát ezt vegyük fel 5. napirendi pontnak, és így az 
egyebek legyen a 6. Van-e valakinek ehhez hozzászólása? (Nem érkezik jelzés.) Ettől eltérő 
javaslata? (Nem érkezik jelzés.) Nincs. Akkor aki ezzel a két kiegészítéssel egyetemben a 
napirendet elfogadja, kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a napirendet egyhangú szavazással elfogadtuk. 

Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami 
kitüntetéseiről szóló T/4988. számú törvényjavaslat (A bizottság feladatkörébe tartozó 
módosító javaslatok megvitatása)  

1. napirendi pont Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint 
állami kitüntetéseiről szóló T/4988. számon benyújtott törvényjavaslat, dr. Semjén Zsolt, dr. 
Rubovszky György, dr. Latorcai János és Pálffy István képviselőtársaink önálló indítványa. A 
bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása következik. 

Tisztelettel köszöntöm körünkben dr. Gáva Krisztián helyettes államtitkárt és dr. Salgó 
László urat a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumból. Köszöntöm körünkben az 
előterjesztőket képviselő Pálffy István képviselőtársamat. 

Az ajánlási sor képviselőtársaim előtt fekszik, menjünk ezen egyesével végig.  
Tisztelt Képviselőtársaim! Az 1. ajánlási pont dr. Lamperth Mónika javaslata. 

Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Úgy gondolom, hogy először az előterjesztőnek kellene... 
 
ELNÖK: Én először a tárcáét kérdezem, helyettes államtitkár úr. Ha megengedi, én 

vezetem az ülést. 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Rendben van, bocsánat! Elnézést, nem az ülésvezetést akartam kritizálni. 
 
ELNÖK: Semmi gond. 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca nem támogatja a javaslatot. 
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ELNÖK: Kérdezem az előterjesztőt.  
 
PÁLFFY ISTVÁN előterjesztő (KDNP): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e hozzászólás? (Nem érkezik jelzés.) Nincs. Akkor 

szavazzunk! Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Senki sem jelentkezik.) Ellene? (Senki 
sem jelentkezik.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm.  

Megállapítom, hogy egyhangú szavazással tartózkodtunk.  
A 2. ajánlási pont, dr. Lamperth Mónika javaslata. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Az előterjesztő?  
 
PÁLFFY ISTVÁN előterjesztő (KDNP): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás van-e? (Nem érkezik jelzés.) Nincs. Szavazzunk! 

Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Senki sem jelentkezik.) Ellene? (Senki sem jelentkezik.) 
Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy egyhangú szavazással tartózkodtunk, a javaslatot nem 
támogattuk. 

A 3. ajánlási pont, dr. Lamperth Mónika javaslata. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Előterjesztő? 
 
PÁLFFY ISTVÁN előterjesztő (KDNP): Támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nem érkezik jelzés.) Nincs. Szavazzunk! Aki 

támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm.  
Megállapítom, hogy egyhangú szavazással támogattuk. 
A 4. ajánlási pont, dr. Lamperth Mónika javaslata. Kérdezem a tárca álláspontját.  
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Előterjesztő?  
 
PÁLFFY ISTVÁN előterjesztő (KDNP): Támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nem érkezik jelzés.) Nincs. Szavazzunk! Aki 

támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy egyhangú szavazással támogattuk. 
Az 5. ajánlási pont dr. Nagy Andor képviselőtársunk javaslata. Kérdezem a tárca 

álláspontját.  
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DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium): Támogatja. 

 
ELNÖK: Előterjesztő? 
 
PÁLFFY ISTVÁN előterjesztő (KDNP): Támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nem érkezik jelzés.) Nincs. Szavazzunk! Ki az, 

aki támogatja? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy egyhangú szavazással támogattuk. 
Tisztelt Képviselőtársaim! Nem mondtam, de értelemszerűen (Németh Zoltán 

megérkezik az ülésre.) az összefüggőekről egyben szavazunk. Megkérdezem, hogy ezzel 
kapcsolatban van-e valakinek ellenvetése. (Nem érkezik jelzés.) Nincs. Akkor megyünk ebben 
a rendben tovább.  

A 6. ajánlási pont, Koncz Ferenc képviselőtársunk javaslata. Kérdezem a tárcát. 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatja. 
 
ELNÖK: Előterjesztő? 
 
PÁLFFY ISTVÁN előterjesztő (KDNP): Támogatja. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Senki sem jelentkezik. - A hangosítási rendszer 

meghibásodik.) Egy pillanatnyi szünetet rendelek el a technikai problémák elhárítása 
érdekében. (Rövid technikai szünet. - Az ülés a továbbiakban hangosítás nélkül zajlik.)  

Tehát hozzászólás nem volt. Kérem, hogy szavazzunk! Aki a 6. ajánlási pontot 
támogatja, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Az előterjesztő is támogatta. Ki van ellene? 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság a 6. ajánlási pontot egyhangú szavazással 
támogatta. 

A 7. ajánlási pont Koncz Ferenc képviselőtársunk javaslata. A tárca álláspontja? 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő?  
 
PÁLFFY ISTVÁN előterjesztő (KDNP): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Van hozzászólás? (Senki sem jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk! 

Ki támogatja? (Szavazás.) Ki van ellene? (Szavazás.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy egyhangú tartózkodás mellett a javaslatot nem támogatjuk. 

A 8. ajánlási pontról nem szavazunk, mert már szavaztunk róla összefüggésben az 5. 
pontnál. 

A 9. pont Koncz Ferenc képviselőtársunk javaslata, amely összefügg a 10. és 11. 
pontokkal. Mi a tárca álláspontja?  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Az előterjesztő? 
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PÁLFFY ISTVÁN előterjesztő (KDNP): Támogatja. 
 
ELNÖK: Van hozzászólás? (Senki sem jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk! Aki 

támogatja, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ellene? (Szavazás.) Ki 
tartózkodik? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 12 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a 
javaslatot támogattuk. 

A 10. és 11. pontról már döntöttünk. 
A 12. pont dr. Lamperth Mónika javaslata. Mi a tárca álláspontja? 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő? 
 
PÁLFFY ISTVÁN előterjesztő (KDNP): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Van hozzászólás? (Senki sem jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk! 

Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) Ki tartózkodik? 
(Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy egyhangú tartózkodás mellett a javaslatot nem 
támogattuk. 

A 13. ajánlási pont szocialista képviselőtársaink javaslata. Kérdezem a tárca 
álláspontját. 

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő? 
 
PÁLFFY ISTVÁN előterjesztő (KDNP): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Van hozzászólás? (Senki sem jelentkezik.) Nincs. Én egy dolgot szeretnék 

csak elmondani ezzel kapcsolatban, ha megengedik a képviselőtársaim, és átveszi az elnöklést 
az alelnök úr. 

 
(Pálffy István, a bizottság alelnöke veszi át az ülés vezetését.) 

 
PÁLFFY ISTVÁN (KDNP), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Átvettem 

az ülés vezetését. Parancsoljon, elnök úr! 
 
L. SIMON LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Szeretném azt jelezni, hogy az az 

egészen furcsa paranoia, ami a történelmi szemléletet jellemzi mostanság, indokolatlan. 
Szeretnék kifejezetten ennek az előterjesztésnek az indoklására utalni. Tehát igen sokféle 
irányú vitát lehetne nyitni az előttünk fekvő törvényjavaslatról, de pusztán egy kitüntetést, 
amelyet mondjuk, Nobel-díjas tudósaink is átvettek az első Orbán-kormány idején, a Horthy-
rendszerre való sajátos hivatkozással elutasítani, szerintem nem indokolt. Én ezt azért 
szeretném megjegyezni csak pusztán a történelmi hitelesség kedvéért. 

 
(L. Simon László, a bizottság elnöke veszi át az ülés vezetését.) 
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L. SIMON LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Van-e más 
hozzászólás? (Senki sem jelentkezik.) Ha nincs, akkor szavazzunk! Aki támogatja, kérem, az 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ki van ellene? (Szavazás.) Köszönjük. Ki tartózkodik? 
(Senki sem jelentkezik.) Megállapítom, hogy egyhangúlag a bizottság a javaslatot nem 
támogatta. 

A következő a 14. ajánlási pont. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő? 
 
PÁLFFY ISTVÁN előterjesztő (KDNP): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Van hozzászólás? (Senki sem jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk! 

Ki támogatja? (Szavazás.) Ki van ellene? (Szavazás.) Négy. Ki tartózkodik? (Szavazás.) 
Köszönöm. Megállapítom, hogy 4 nem szavazattal és 10 tartózkodás mellett a javaslatot nem 
támogattuk. 

A 15. ajánlási pontnál is vannak összefüggő pontok, Mile Lajos javaslata. Kérdezem a 
tárca álláspontját. 

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő? 
 
PÁLFFY ISTVÁN előterjesztő (KDNP): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Szavazzunk! Ki támogatja? (Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) Ki 

tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy 5 nem szavazattal, 9 tartózkodás 
mellett a bizottság a javaslatot nem támogatta. 

A 16. ajánlási pont dr. Lamperth Mónika javaslata. A kormány? 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő? 
 
PÁLFFY ISTVÁN előterjesztő (KDNP): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Azért majd megjegyzem itt a kollegáknak, hogy a kapcsolódóknál a 

terpeszkedő kifejezést itt is ki kéne vennünk, mert rettenetes, hogy „ezzel megújításra kerül a 
Mária Terézia magyar királynő által alapított”, ezt normális magyarsággal is meg lehet 
fogalmazni, majd megoldjuk kapcsolódóban. 

Szavazzunk! Ki támogatja? (Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) Ki tartózkodik? 
(Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy 2 nem szavazattal, 12 tartózkodás mellett a 
javaslatot nem támogattuk. 

A 17. ajánlási pont dr. Lamperth Mónika javaslata. Mi a tárca álláspontja? 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
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ELNÖK: Az előterjesztő? 
 
PÁLFFY ISTVÁN előterjesztő (KDNP): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Van hozzászólás? (Senki sem jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk! 

Ki támogatja? (Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy 2 nem és 12 tartózkodás mellett a bizottság a javaslatot nem támogatja. 

A 18. pontról nem kell szavaznunk.  
A 19. pont dr. Lamperth Mónika javaslata. A tárca? 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő? 
 
PÁLFFY ISTVÁN előterjesztő (KDNP): Támogatja.  
 
ELNÖK: Van hozzászólás? (Senki sem jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk! Ki támogatja? 

(Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy 
12 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a javaslatot támogattuk.  

A 20. ajánlási pont szocialista képviselőtársaink javaslata. Mi a tárca álláspontja? Ja, 
bocsánat, a 20. pontról nem kell szavaznunk, már szavaztunk összefüggésben, elnézést. A 21. 
pontról is szavaztunk. 

A 22. pont dr. Lamperth Mónika javaslata. Mi a tárca álláspontja? 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Előterjesztő? 
 
PÁLFFY ISTVÁN előterjesztő (KDNP): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Van hozzászólás? (Senki sem jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk! Ki támogatja? 

(Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy 3 
nem szavazattal, 11 tartózkodás mellett a javaslatot nem támogattuk. 

A 23. és 24. pontokról már szavaztunk. 
A 25. pont dr. Lamperth Mónika javaslata. A tárca? 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Az előterjesztő? 
 
PÁLFFY ISTVÁN előterjesztő (KDNP): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Van hozzászólás? (Senki sem jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk! Ki támogatja? 

(Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy 2 
nem szavazattal, 12 tartózkodás mellett a javaslatot nem támogattuk. 

A 26. ajánlási pont Lamperth Mónika javaslata. A tárca? 
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DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium): Nem támogatjuk. 

 
ELNÖK: Az előterjesztő? 
 
PÁLFFY ISTVÁN előterjesztő (KDNP): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Van hozzászólás? (Senki sem jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk! Ki támogatja? 

(Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy 3 
nem szavazattal, 11 tartózkodás mellett a javaslatot nem támogattuk.  

A 27. pontról nem kell szavaznunk.  
A 28. pont Koncz Ferenc javaslata. Mi a tárca álláspontja?  
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő? 
 
PÁLFFY ISTVÁN előterjesztő (KDNP): Támogatja. 
 
ELNÖK: Van hozzászólás? (Senki sem jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk! Ki támogatja? 

(Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy 
12 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a javaslatot támogattuk.  

A 29. pontról nem kell szavaznunk, és a 30. pontról sem kell szavaznunk. 
A 31. pont Lamperth Mónika javaslata. Mi a tárca álláspontja? 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő? 
 
PÁLFFY ISTVÁN előterjesztő (KDNP): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Van hozzászólás? (Senki sem jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk! Ki támogatja? 

(Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy 2 
nem szavazattal, 12 tartózkodás mellett a javaslatot nem támogattuk.  

A 32. ajánlási pont dr. Nagy Andor javaslata. A tárca? 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatja. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő? 
 
PÁLFFY ISTVÁN előterjesztő (KDNP): Támogatja. 
 
ELNÖK: Van hozzászólás? (Senki sem jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk! Ki támogatja? 

(Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy 
12 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a javaslatot támogattuk. 

A 33. ajánlási pont, Mile Lajos javaslata. Tárcaálláspont? 
 



- 13 - 

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium): Nem támogatjuk. 

 
ELNÖK: Előterjesztő? 
 
PÁLFFY ISTVÁN előterjesztő (KDNP): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nem érkezik jelzés.) Nincs. Szavazzunk! Aki támogatja! 

(Szavazás.) Ellene? (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy 2 igen szavazattal, 12 tartózkodás mellett a javaslatot nem 

támogattuk. 
A 34. ajánlási pont, Lamperth Mónika javaslata. Tárca? 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Előterjesztő?  
 
PÁLFFY ISTVÁN előterjesztő (KDNP): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nem érkezik jelzés.) Nincs. Szavazzunk! Aki támogatja! 

(Senki sem jelentkezik.) Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy 2 nem szavazattal, 12 tartózkodás mellett a javaslatot nem 

támogattuk. 
A 35.-ről nem kell szavaznunk. 
36., Lamperth Mónika javaslata. Tárca? 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatja. 
 
ELNÖK: Előterjesztő? 
 
PÁLFFY ISTVÁN előterjesztő (KDNP): Nincs álláspont. 
 
ELNÖK: Nincs álláspont? 
 
PÁLFFY ISTVÁN előterjesztő (KDNP): Nincs. Nem tudok előterjesztői álláspontot 

mondani. 
 
ELNÖK: Rendben. Hozzászólás? (Nem érkezik jelzés.) Nincs. Szavazzunk! Aki 

támogatja! (Szavazás.) Ellene? (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy 9 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett a javaslatot támogattuk. 
37. ajánlási pontról nem kell szavaznunk. 
38., Mile Lajos javaslata. Tárcaálláspont? 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Előterjesztő? 
 
PÁLFFY ISTVÁN előterjesztő (KDNP): Nem támogatja. 



- 14 - 

 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nem érkezik jelzés.) Nincs. Szavazzunk! Aki támogatja! 

(Senki sem jelentkezik.) Ellene? (Szavazás.) Hat. Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy 6 nem szavazattal, 8 tartózkodás mellett a javaslatot nem 

támogattuk. 
A 39.-ről nem kell szavaznunk. 
A 40.-ről nem kell szavaznunk. 
A 41.-ről nem kell szavaznunk. Befejeztük. 
Köszönöm szépen helyettes államtitkár úréknak a részvételt és az előterjesztőnek is a 

hasznos együttműködést. A napirendi pontot ezennel lezárom. 

Az Országos Rádió és Televízió Testület és az NMHH Médiatanácsa 2010. évi 
tevékenységéről szóló J/3294. számú beszámoló (Általános vita)  

A 2. napirendi pont az Országos Rádió és Televízió Testület és az NMHH 
Médiatanácsa 2010. évi tevékenységéről szóló beszámoló. Ez az a) pont. A b) pont pedig: az 
Országos Rádió és Televízió Testület és az NMHH Médiatanácsa 2010. évi tevékenységéről 
szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat. Külön-külön fogjuk megvitatni, és 
külön fogunk szavazni. Van-e ezzel kapcsolatban a képviselőknek eltérő javaslata. (Nem 
érkezik jelzés.) Nincsen. 

Akkor kezdjük. Megnyitom a napirend vitáját, először az a) pontot. Tisztelettel 
köszöntöm körünkben az NMHH részéről Auer János, a Médiatanács tagját, Mádl András 
főosztályvezetőt, dr. Pap Szilvia főosztályvezetőt, az ÁSZ részéről Horváth Balázs 
igazgatóhelyettest, Tóthné Nagy Éva számvevő tanácsost, Vörös Katalin számvevő tanácsost.  

Tisztelt Kollégák! Megnyitom akkor a vitát. Megkérdezem az NMHH képviselőit, 
hogy kívánják-e szóban kiegészíteni az előttünk fekvő javaslatot, avagy nem. 

 
DR. AUER JÁNOS, az NMHH Médiatanácsa tagja: Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök 

Úr! Nincs szóbeli kiegészítés. 

Kérdések, észrevételek, megjegyzések  

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem képviselőtársaimat, ki kíván hozzászólni. 
(Jelzésre:) Novák képviselő úr, parancsoljon! 

 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Először is köszönöm, hogy 

végre napirendre tűzte a bizottság a 2010. évi beszámolót is. Ugye, a 2009.-et már talán lassan 
egy éve megtárgyalta a bizottság, vagy majdnem egy éve, mindenesetre a plenáris ülésig az 
sem juthatott el. Tehát egyúttal szorgalmazni is szeretném, hogy ne akadjon el itt az ügy. Már 
csak azért is, mert amilyen panaszokat itt most megfogalmazunk, azokat általában 
megfogalmaztam már, a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményének durva és 
Magyarországon általános megsértésére gondolok, viszont a plenáris ülésen elég kevés szó 
esett erről, pedig az Országgyűlésnek is meg kellene tárgyalni mind a 2010. évit, a mostanit, 
tehát ne akadjon el itt, mind a 2009. évit. Ezért bízunk benne, hogy ma már - ha a múlt héten 
nem is - támogatni fogják az erre irányuló napirend-kiegészítési javaslatunkat, ahogy az elnök 
úr kérte is, a frakciónk ezt beterjesztette. 

 
ELNÖK: Nem haragszik, képviselő úr, ha közbeszúrok? (Novák Előd: Nem.) Csak 

annyit, mielőtt ebbe az irányba elmenne a vita, a b) pont az, hogy ezzel kapcsolatos 
országgyűlési határozati javaslatot fogunk benyújtani.  

 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): De magát a jelentést is meg fogja tárgyalni az 

Országgyűlés… 
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ELNÖK: Jó, csak ezzel kapcsolatban azt fogja tudni elmondani a plenárisban, amit 

akar, képviselő úr. Magyarul: a téma a plenáris ülés előtt is ott lesz, ezt akarom jelezni. 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Reméljük, de nem vagyok meggyőződve, mert ugyanezt 

már eljátszottuk a 2009. évi beszámolóval, és nem kerülhetett napirendre az Országgyűlésben, 
holott még a szocialista regnálás alatt is rendre megtárgyalták évről évre a beszámolókat. 
(Mandur László megérkezik az ülésre.) Itt azt látjuk, hogy ez az önök számára egy rendkívül 
kényes kérdés, amióta átvették a teljes ellenőrzést a média felett. Első és legfontosabb 
területnek tartották, hogy a médiát, főleg a közmédiát megszállják, hogy a médiatörvényt 
megváltoztassák, teljesen átírva. Nem volt önöknek fontos sok minden más, akár sokkal 
akutabb kérdés, szociálpolitikai vagy bármilyen más, az oktatáspolitika sem volt olyan fontos, 
ez volt a legfontosabb. Ennek ellenére nagyon fájó számunkra, hogy most, amikor egy idő 
elteltével értékelhetnénk a helyzetet, akár még csak a 2010. évi beszámolót, akkor ezt ennyi 
ideig húzzák. És azt kell mondanom, szkeptikus vagyok, hogy túl azon, hogy most itt 
elmondom a véleményemet, ugyanez az Országgyűlés napirendjére is kerülhet-e. Tehát ez az 
első észrevételem. 

A második pontosan a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményére vonatkozik. Ez a 
szép alapelv, amit önök többször megpróbáltak eltörölni, pedig még a ’86-os sajtótörvényben 
is benne volt, az végül alapelvi szinten benne van a médiatörvényben és a 
médiaalkotmányban főleg ugye, viszont azt látjuk, hogy ez egyáltalán nem teljesül, és a 
Médiatanács, úgy értékeljük, gyakorlatilag semmit nem tesz annak érdekében, hogy valami 
szankcióval sújtsa a médiumokat, a szerkesztői szabadság mögé bújtatja gyakorlatilag a 
durván törvénysértő televíziókat. 

A beszámoló szerint 69 panaszt nyújtottak be 2010-ben, abból párt 18-at nyújtott be, 
abból a Jobbik 17-et. Azóta - a 2011-es beszámolóból majd nyilván ki fog derülni - ez a szám 
jelentősen megugrott, hiszen a Jobbik jogi osztálya azóta folyamatosan próbálja bombázni a 
Médiatanácsot ezekkel a beadványokkal, de azt látjuk, hogy rendre nem partner ebben a 
Médiatanács.  

Nyilván nem is tudjuk ott kifejteni a véleményünket, hiszen a korábbi gyakorlattal 
szemben a médiát ellenőrző legfontosabb testületben most már nincs minden parlamenti 
pártnak delegáltja, mint korábban az ORTT-ben, csak fideszes tagokból áll ez a testület, még 
a KDNP jelöltjét is kigolyózták, annak ellenére, hogy elvileg kétharmaddal választja meg az 
Országgyűlés. Ez rendkívül fájó számunkra. 

Én szívesebben beszélnék mindezekről a plenáris ülésen, mint itt ebben a nagy 
hajtásban, de azért nyilvánvalóan van néhány érdekes dolog, ami ebből a beszámolóból 
kiderül még ezen a területen is. Például nézzük az egyik legtörvénysértőbb médiumot, az 
ATV-t, amely nem tudom, meddig működhet még, de ott például a Jobbiknak az élőszóbeli 
megnyilatkozásai májustól az év végéig - tehát a beszámoló 71. oldalán található erre utalás, a 
legkevesebbet az ATV-től kapta a Jobbik - 0,2 százalék. Tehát miközben van egy friss 
általános országgyűlési választási 17 százalékos eredmény, eközben, ha száz százaléknak 
vesszük (Mandur László ásít.) a politikusok élőszóbeli megnyilatkozásait, aközben azt látjuk, 
hogy 0,2 százalékot biztosít az ATV. És ezt a Médiatanács tűri. Tehát így működik az a fajta 
nagykoalíció, amit Mandur László most csak egy bunkó ásítással intézett el. (Gulyás Dénes: 
Elnök úr, hol vagyunk?) Azt gondolom, hogy ez ellen a Médiatanácsnak fel kellene lépnie. 
(Mandur László: Mi az, hogy bunkó ásítás?) Ne játssza itt az álszentet, legyen szíves… 

 
ELNÖK: Képviselőtársaim! 
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NOVÁK ELŐD (Jobbik): …, miután demonstratív ásítással reagált arra, hogy az 
önökhöz kötődő szektatévé ilyen durván törvénysértően működhet. Tehát ez a 0,2 százalékos 
eredmény… 

 
ELNÖK: (Mandur László jelzésére:) Mandur képviselő úr ügyrendben kért szót, majd 

utána megadom, csak kérem Novák képviselő urat, hogy maradjunk a tárgynál, ne sértegessük 
egymást. A Magyar Országgyűlésben vagyunk, ne kényszerítsen már mindig arra, hogy… 

 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Hogy közbevágjon. 
 
ELNÖK: Hogy közbevágjak, így van.  
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): És annak is örülnék, ha ilyen teátrális hangos ásítással nem 

zavarná meg valaki a Magyar Országgyűlés Kulturális bizottságának ülését, mert azt 
gondolom, ez kulturális kérdés is már, amit a Magyar Országgyűlésnek ráadásul egy volt 
házalelnöke elkövetett. 

Továbbmenve tehát, ha már az ATV-nél tartunk, és ennyire nem érdekli Mandur 
Lászlót az ATV-t, azért hadd csigázzam fel az érdeklődését, mert van azért, amiben az ATV 
élen jár. Ez pedig, ami a beszámolóból szintén kiderül, hogy mi az, amivel a legtöbbet 
foglalkozik az ATV, mondjuk Izraellel. Minő véletlen, ugye? Bár fej-fej mellett halad a 
Klubrádióval és Déli Krónikával, azt gondolom, hogy a közszolgálatiság szégyeneként is, 
hiszen amint az Steiner Pál monomániájából is kiderült a múlt héten, számukra mindig csak a 
zsidóság kérdései a legfontosabbak, és azt látjuk, hogy ezzel szemben mondjuk a határon túli 
magyarság megfelelő teret csak a Duna TV-ben kap, ugye, erre is kitér a beszámoló, hogy a 
legtöbbet a Duna TV foglalkozik. Megítélésünk szerint a többi médiumnak is kellett volna. 
Ugye, volt is Pörzse Sándorral egy olyan médiatörvény-módosító javaslatunk, aminek 
támogatására itt ígéretüket adták a kormánypárti képviselők, sajnos azonban ők sem 
támogatták. Ez pedig arról szólt volna, hogy a kötelező híradókban legalább egy 5 százalékos 
kötelező határon túli kvótát kelljen bevezetni, ami azt jelenti, hogy egy híradóban 
gyakorlatilag egy rövid hír, ami nem is feltétlenül politikai, lehet az akár sporthír, kulturális 
hír, bármi. Mégis azt látjuk, hogy miközben szimbolikus törvények szintjén leomlottak a 
határok, aközben érdemi intézkedések nem követik. Tehát a híradók továbbra is csonka 
Magyarországra fókuszálnak, pedig talán még rá is lehetne ébreszteni őket, hogy az ő érdekük 
is lehetne - ha a nagyobb nézettségre gondolunk -, hogy megcélozzák a határon túli 
magyarságot is. Ennek ellenére tehát csak a Duna TV az, amelyik megfelelő mértékben 
foglalkozik ezzel a kérdéssel. Azt gondolom, ez a beszámoló is rávilágít arra, hogy ezt a 
médiatörvényt módosító javaslatunkat szükséges lenne mindenképpen elfogadni, hiszen 
egyébként nem kap megfelelő visszhangot ez a terület.  

Most nem kívánok itt a konkrét ügyekbe belemenni, amelyeket egyébként elemez a 
beszámoló, a legtöbb esetben a Jobbik esetében. És általában nem is azért példálózok a 
Jobbikkal, mert a Jobbik képviselője vagyok, hanem mert nyilvánvalóan kiderül a 
statisztikákból, hogy a Jobbikot éri a legdurvább jogsértés. Panaszkodhatnak persze 
valamelyest az ellenzéki pártok, de azért azt látjuk, hogy az MSZP négyszer akkora 
lehetőséghez jut, miközben nagyjából fej-fej mellett halad és viaskodik a két párt. Ezzel 
szemben a Jobbikot egy 5 százalékos párt szintjén kezelik, sokszor még jóval alatta, mint a 
2010-es beszámoló számadatai is mutatják, tehát durva törvénysértés van elsősorban a 
Jobbikkal szemben. 

És ami mutatja, hogy jó lett volna már ezt a beszámolót megtárgyalni, és 
elmarasztalásunkat kifejezni az Országgyűlésben - remélem, hogy elfogulatlanul, kollektíven 
mindenki meg fogja ezt tenni a Médiatanács irányába is, hiszen most elsődlegesen őket 
bírálhatjuk, magukat a médiumokat közvetlenül nem marasztalhatjuk el. Azt pedig pontosan 
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azért, mert a 2011. évben is tovább folyt ez gyakorlat, amint az ugye kiderül a Médiatanács 
honlapjának kumulált statisztikáiból. November 6-ával bezárólag van fent a legfrissebb adat, 
amiből az látható, hogy például a beszédidő megoszlásának tekintetében megint csak a 
Jobbikot éri a legsúlyosabb diszkrimináció: 4,8 százalék, tehát még az 5 százalékot sem éri el 
a Jobbik által ez évben összesítetten adott beszédidő, miközben a Demokratikus Koalíciót már 
méri a Médiatanács. Erre szívesen várnék is választ, hogy ezt miért tartja szükségesnek. Ennyi 
erővel talán Szili Katalin egyszemélyes… 

 
ELNÖK: De ez már 2011, maradjunk a 2010-es beszámolónál! 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Világos, csak ha a tendenciákat nézzük, hogy a baloldalra 

milyen fontos figyelmet helyez, még a 2010. évi beszámolóból is kiderül ez, és nyilvánvalóan 
mivel ilyen csúszásban tárgyaljuk, félek, hogy nem lesz alkalmam csak évek múlva 
elmondani a 2011. évi sérelmemet, ezért tartottam szükségesnek, de valóban maradjunk a 
2010. évinél, ott is van elég jogsérelem, ami a számokból kiderül.  

Tehát én arra várnék választ a Médiatanács képviselőitől, hogy mikor alkalmaznak 
már végre olyan szankciókat, amelyek elrettentik a médiumokat a folyamatos jogsértésektől. 
Itt bizony a közmédiumoktól és a kereskedelmi médiumoktól egyaránt nem várható, hogy 
maguktól változtassanak ezen, viszont a Médiatanácstól elvárható lenne, hogy tartassa be a 
törvényt; ez egyáltalán nem történik meg. Mikor számíthatunk arra, hogy a kiegyensúlyozott 
tájékoztatás - ahogy szép nagy szavakkal a törvényben megjelenik - végre teljesül a 
magyarországi köz- és egyéb, kereskedelmi médiumokban, ahol ez kötelező? Tehát mondjuk, 
az ATV-t, a Hír TV-t mondhatnám példának, ahol durva törvénysértések vannak. Meddig kell 
ezt még tűrnünk? Azért így kell ezt a kérdést feltennem, mert most már nincs a 
Médiatanácsban ellenzéki delegált. 

Köszönöm a szót. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mandur képviselő úr ügyrendben kért szót. Nem jó a 

rendszer, tönkrement, ezért a képviselő urat arra kérem, hogy erre fordulva mondja - még ha 
Novák képviselő úrnak is szánja, amit mond -, hogy fel tudja venni a magnetofon. 

 
MANDUR LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. A képviselő úr hozzám címzett igen 

kulturált és egyébként a felszólalásában néhol rasszista, néhol antiszemita megjegyzésekre 
nem kívánok egyébként reagálni. Ez majd a jegyzőkönyvből egyébként nagyon szépen ki fog 
ütközni, az ilyen típusú vitákban nem kívánok sem most, sem a jövőben részt venni. 

Viszont egyvalamit szeretnék bejelenteni a Kulturális bizottságnak: álláspontunkat a 
plenáris ülésen szeretnénk majd kifejteni, úgyhogy a napirendi ponthoz nem kívánok 
hozzászólni, és nem kívánok reagálni az elhangzottakra sem. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Pörzse képviselő úr! 
 
PÖRZSE SÁNDOR (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Akkor nem értem, hogy 

miért kért szót Mandur képviselő úr. Elmondta háromszor, hogy nem kíván reagálni semmire. 
(Mandur László: Hát a képviselő úr elmondta ezt, és akkor elmondtam ezt!)  

 
ELNÖK: Ne foglalkozzanak már egymással! 
 
PÖRZSE SÁNDOR (Jobbik): Én is próbálom komolyan venni magunkat… 
 
ELNÖK: Az nem ártana! 
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PÖRZSE SÁNDOR (Jobbik): A képviselő úr is itt folyamatosan hülyéskedik. Ha ezt 

mi csinálnánk, akkor nem röhögcsélne a képviselő úr… 
 
ELNÖK: Melyik? 
 
PÖRZSE SÁNDOR (Jobbik): …vagy az elnök úr azon, hogy Mandur képviselő úr 

igenis… 
 
ELNÖK: Most mondja már meg, képviselő úr, úgy nézek ki, mint aki röhögcsél? 

Nézzen már rám! 
 
PÖRZSE SÁNDOR (Jobbik): Azon nevetett, ne haragudjon, elnök úr, amikor a volt 

házelnök úr így ásított.  
 
ELNÖK: Miért velem foglalkoznak? Foglalkozzanak már a napirenddel, képviselő úr! 
 
PÖRZSE SÁNDOR (Jobbik): Mindenkivel foglalkozunk, mindenkivel foglalkozunk. 
 
ELNÖK: De foglalkozzanak mindenkinek, senkivel se foglalkozzanak, a napirenddel 

foglalkozzanak! 
 
PÖRZSE SÁNDOR (Jobbik): Olyan szinten vagyunk kisebbségben, és olyan szinten 

zárnak össze önök ellenünk, hogy ez nem üldözési mánia, hanem egész egyszerűen… 
 
ELNÖK: Képviselő úr, vegye már észre, hogy gyakorlatilag normális érdemi munka 

nem folyik önök miatt régóta a bizottságban, mindenki más csak némán ül itt, meghallgatja az 
önök szövegét, aztán bezárjuk a napirendi pontokat. Most is miért kezd el megint provokálni 
bennünket? Mondja el a napirendhez a hozzászólását, amire megadtam önnek a szót. Annak 
rendje-módja szerint akkor szíveskedjék elmondani, hogy mi a véleménye az előttünk fekvő 
beszámolóról, aztán folytassuk tovább az ülést! 

 
PÖRZSE SÁNDOR (Jobbik): Inkább nem szólók, jó? 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Van-e további hozzászólás? (Jelzésre:) 

Parancsoljon, képviselő asszony! 
 
MENCZER ERZSÉBET (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök. Először is 

szeretném megköszönni az NMHH-nak a minden részletre kiterjedő beszámolót, mert nem 
tudom, hogy az ORTT korábban milyen anyagot tett le a parlament asztalára, hiszen nem 
voltam parlamenti képviselő, de ez a közel ötszáz oldal, azt gondolom, egy év 
beszámolójaként mindenféleképpen figyelemreméltó anyag. Nekem nagyon tetszett, hogy az 
összes vizsgálati anyag hátterét is felfedték előttünk, és gyakorlatilag leírták az összes 
vizsgálatuknak a tematikáját, és hogy mit vizsgáltak, illetve milyen álláspontra jutottak. 
Kérem, hogy a következő években is hasonlóképpen végezzék ezt a feladatot. 

Hogy mely pártnak milyen a megjelenése a különböző médiákban, azt nem az önök 
feladata eldönteni, hogy jogszerű-e vagy nem, önök megcsinálják azokat a kimutatásokat, 
illetve azokat a méréseket, amelyekkel tájékoztatják a magyar parlamentet, és egyébként 
bizonyos esetekben a nem jelentős befolyásoló erővel bíró magántelevíziók maguk döntik el, 
hogy kiket hívnak be a műsoraikba és kiket nem.  
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Mindenesetre az jól látható, hogy az NMHH nem unatkozott az elmúlt évben, és hogy 
mindazokat a feladatokat elvégezte, amivel a magyar parlament megbízta, illetve amiért 
önöket életre hívtuk. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van további hozzászólás? (Jelzésre:) Novák képviselő 

úr, parancsoljon! 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm a szót. Elképesztő, amit Menczer Erzsébet 

megfogalmaz, teljesen nincs képben. Igenis, a médiatörvény szerint a Médiatanácsnak lenne 
ez a feladata. Ne mondja már, nemcsak beszámolót kell készítenie, hanem a szankcionálás a 
legfőbb feladata a médiát ellenőrző legfontosabb testületnek. Tehát itt durva törvénysértés 
van, és azt mondja, hogy hát a Médiatanácsnak ez nem feladata. Akkor kinek a feladata? A mi 
feladatunk?  

Ráadásul obstrukcióval akadályozták és akadályozzák rendszeresen a sajtóbizottság 
ellenőrző albizottságának a működését. Itt semmiféle ilyen megállapítás sajnos nem történik, 
vagy történhetett egyszer, amikor ugye többszörös felszólításra végül lemondtak, egyhangú 
ellenzéki határozattal. Persze meg tudtuk állapítani azt, ami a számokból egyértelmű, hogy 
durva törvénysértés történik, de szankciója nincsen, tehát igenis a Médiatanács felelőssége, 
így ne is mentegessük ilyen elképesztő és nulla indokkal, hogy egyszerűen nem az ő 
feladatukat. Nyilvánvalóan tudjuk, hogy a nem jelentős befolyásoló erővel bíró médiumok…  

Azt viszont a JBE médiumok nem tehetik meg, tehát az ATV sem teheti meg, amiről 
egyre nyíltabban, ugye a minapi konferencián már az ATV hírigazgatója arról beszélt, hogy 
azért megjelenhet a Jobbik a híradójukban, de nem feltétlenül pozitív kontextusban, és 
kifejezetten azt tekinti az ATV feladatának, hogy a Jobbiknak csak az árnyékos oldalát 
mutassák be, sőt egyébként ez általában elmondható, főleg a kereskedelmi médiumokról, 
hogy nem a Jobbik politikájával foglalkoznak, hanem a több mint tízezer tag közül 
igyekeznek találni egy valakit, akinek mondjuk, egy 10-20 évvel ezelőtti legénybúcsús 
fotójáról lehet híradást csinálni. Ez az, amit a Jobbik egy másik, médiatörvényt módosító 
javaslattal szeretett volna visszaszorítani, hogy bulvárhírek szintjére süllyesztik a kötelező 
tájékoztatásokat. Egy ilyen buta amerikai társadalmat akarnak csinálni a magyar népből.  

Erre vonatkozott a bűnügyi híreket korlátozó kvótánk, amelyet meglehetősen 
kiheréltek önök. Mi azt szerettük volna, hogy azért a politikusbűnözés ne szoruljon bele ebbe 
a kvótába, csak mi meg viszont a politikusbűnözés beszámolóit szeretnénk korlátozni. Ezzel 
szemben mi a baleseti híreket belevettük volna, mert jelenleg bűnügyi hírek helyett baleseti 
híreknek nevezik azokat az akár csip-csup, akár komolyabb ügyeket. Amikor 
Magyarországon az utakon évente több mint ezren halnak meg, azaz naponta hárman, akkor 
minden híradó szólhatna erről, mégis azt gondoljuk, hogy egy színvonalas tájékoztatás, amit 
előír a médiatörvény, nem így kellene hogy kinézzen, hogy ilyen bulvárhírekkel tömik tele. 

Akár a Jobbikról is nem a programot mutatják be, hanem mindenféle egyszerű 
tagoknak akár a több tíz évvel ezelőtti magánéleti botlásait, amihez a Jobbiknak semmi köze. 
Tehát ez nem kiegyensúlyozott tájékoztatás. És ez még beletartozik a Jobbiknak adott esetben 
a beszédidejébe is, amikor erről magyarázkodhatunk, illetve amikor az ATV-n szidnak 
minket, akkor az is beleszámít az említésekbe, ott a statisztikákhoz ez még hozzátartozna 
nyilvánvalóan. És ennek ellenére azt látjuk, hogy minderre a Médiatanács fittyet hány. Önök 
pedig adják alájuk a lovat. Tehát hiába egy nagyon súlyos törvénysértés van Magyarországon 
az önök szerint is talán legfontosabb törvényben, hiszen ez volt az első, amihez szükségesnek 
tartották nyolc év szocialista regnálása után hozzányúlni, az első fontos átfogó terület, hogy 
megszállják és uralják a médiát, illetve öncenzúrára kényszerítsék gumiparagrafusokkal, és 
önök még adják is a lovat a Médiatanács alá, hogy csak így tovább, hunyjanak szemet, sőt 



- 20 - 

buzdítsuk a médiumokat a további súlyos törvénysértésre. Elképesztőnek tartom ezt a 
gyakorlatot. 

Köszönöm a szót. 
 
ELNÖK: (Jelzésre:) Pörzse képviselő úr, parancsoljon! 
 
PÖRZSE SÁNDOR (Jobbik): Én két rövid megjegyzést fűznék ehhez. Engem is 

megdöbbent, hogy a képviselő asszony azt hiszi, hogy ez nem a Médiatanács feladata. Én is 
megkérdezem, hogy akkor kié. Ők tudnak szankcionálni.  

Nem véletlenül hozunk példákat. Most már ez a dolog, hogy önök nem 
szankcionálnak, hanem folyamatosan elnéznek e fölött, mint a horizont felé, odáig fajult, 
hogy a TV2, amelyik még csak nem is az ATV lefedettségével rendelkezik, nagyon jól tudjuk, 
azt mondja, hogy ellenzék, és az ellenzékből kimarad a Jobbik. Tehát az ellenzék a TV2-nek 
rendszeresen a szocialisták, illetve az LMP. Tehát még a nevünk sem hangzik el, nemhogy 
politikusunk szólaljon meg. És erre nincs szankció. Menczer Erzsébet szerint meg rendben 
van, ő ilyen országban akar élni, szerinte ez a demokrácia, ahol egy 17 százalékos párt például 
így jelenik meg. 

Ami pedig a beszámoló egyes részeiben benne van, az köszönő viszonyban sincs a 
valósággal; amit én itt ebben az országban megélek, ugyanolyan állampolgárként, mint önök, 
meg amit önök ebbe a jelentésbe beletettek, az szerintem köszönő viszonyban nincs a 
valósággal. Szeretném mellette megjegyezni, 25 évet húztam le a médiában szerkesztőként, 
riporterként, illetve műsorvezetőként, és szerintem ez botrány. És ezt akkor is így gondolnám, 
és ezeket a szavakat akkor is elmondanám, higgyék el, ha nem kizárólag rólunk lenne szó, 
hanem lenne még rajtunk kívül egy olyan párt, amit ilyen szinten szorítanak ki a közéletből. 
És nem is a párt a lényeg ebben, hanem az e mögött álló egymillió ember. Szégyelljék 
magukat! 

 
ELNÖK: Végzett, képviselő úr? 
 
PÖRZSE SÁNDOR (Jobbik): Igen. 
 
ELNÖK: Szeretnék én is szót kérni, amennyiben Pálffy képviselő úr átveszi a vezetést.  
 
PÁLFFY ISTVÁN (KDNP), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Igen, 

átveszem. 
 

(Az ülés vezetését Pálffy István, a bizottság alelnöke veszi át.)  
 
L. SIMON LÁSZLÓ (Fidesz): És ad szót? 
 
ELNÖK: Adok szót. (Derültség. - Novák Előd: Adj, király, katonát!)  
 
L. SIMON LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Én csak azért szeretném felolvasni a 

tartalomjegyzéknek a római számos sorait, hogy jelezzem azt, hogy milyen tétje is lehetne 
ennek a vitának. I. A véleményszabadság helyzete; II. A tájékoztatás kiegyensúlyozottságának 
helyzete; III. Rádiós és televíziós médiatartalmak elemzése; IV. A műsorszolgáltatók 
tulajdonosi helyzete; V. A műsorszolgáltatás gazdasági helyzete, pénzügyi feltételeinek 
alakulása; VI. A műsorszolgáltatási rendszer 2010. évi változásai; VII. A Műsorszolgáltatási 
Alap; VIII. Az ORTT és a Médiatanács működése. És utána jön még egy hosszú, több mint 
százoldalas melléklet. Annyi mindenről kellene beszélnünk, képviselőtársaim! Értem, hogy 
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önöknek is fontosabb a személyes vélemény, mindenkinek fontosabb, csak tényleg ezer 
dolgot kellene megbeszélnünk.  

Én most csak egyetlen egyre szeretném felhívni a figyelmet, és részben ez is 
előremutató probléma: a 264. és 265. oldalon látható (Mutatja.) a Magyar Rádió Kossuth-
adásának a középhullámú lefedettségi ábrája. Azért fontos, mert a múlt héten, ha jól 
emlékszem, interpellációt mondott Pálffy képviselőtársam a Kossuth rádió éjszakai adásával 
kapcsolatban. Az interpellációra Fónagy államtitkár úr válaszolt. Én valamikor a Magyar 
Rádió elnökségének tagja voltam, és az akkori rádióelnök, Such György már tervezte azt, 
hogy középhullámon a Kossuth rádió sugárzását szakaszosan szüneteltetik. Minduntalan arra 
hivatkoztak, amely most itt megjelenik ábraként a 264. és 265. oldalon, hogy a középhullám 
lefedettsége napszakonként eltérő - ez az időjárási viszonyoktól is függ, tehát a rádióhullám 
terjedési lehetőségeitől -, tehát nappal jóval nagyobb a lefedettség, éjszaka jóval kisebb a 
lefedettség, és emiatt nem indokolt, hogy éjszaka a Kossuth rádió középhullámán 
sugározzanak. Első lépésben az éjfél utáni adást szüntették meg, de már akkor, amikor a 
kormányváltás előtt én is rádióelnökségi tag voltam, szóba került az, hogy a tíz óra utáni adás 
indokolatlan. Én ezzel sem akkor, sem most messzemenőkig nem értettem egyet, és nagyon 
fontos volt az az interpelláció, amit képviselőtársam elmondott a múlt héten, és megítélésem 
szerint nem a legjobb választ kaptuk erre Fónagy államtitkár úrtól. 

Én igazság szerint arról szeretném megkérdezni a jelen lévő szakmai képviselőket, 
hogy milyen módon készül ez a térkép, tehát mi az e mögött lévő módszertan, ugyanis, ha erre 
a két térképre ránézek, akkor valóban indokoltnak tűnhet az, hogy középhullámon este tíz óra  
után ne sugározzon a Kossuth rádió, hiszen a mai Magyarország területének középső részét, a 
Duna-Tisza-közének a nagy részét, a Dunántúlnak a felét és a Tiszántúlnak körülbelül a felét 
fedi le az 540-es középhullámú sugárzás az éjszakai órákban. Eszerint az éjszakai lakossági 
ellátottság 78 százalék. Ugyanakkor az én személyes tapasztalataim, és itt elsősorban 
székelyföldi barátaim véleményére hivatkozom, amelyről nem merném azt állítani, hogy 
reprezentatív, de mindesetre elég széles körű személyes tájékozódás van mögötte - nem az 
utóbbi egy hétben, hanem még abból az időből, amikor először szóba került az éjfél utáni, 
aztán a tíz óra utáni középhullámú sugárzás beszüntetése -, hogy az 540-es középhullámon, a 
solti adóról sugárzott adás bizony éjfél után is Székelyföldön, Csíkszeredában is tökéletesen 
fogható volt. Tehát éjjel kettőkor is tökéletesen lehetett hallgatni - a lehető legszélsőségesebb 
időjárási körülmények között is - a Kossuth rádiót. Tehát én a módszertanra vagyok kíváncsi, 
és arra vagyok kíváncsi, hogy ez a módszertan mennyiben a döntéseket a megalapozó, és 
hogy egyébként ténylegesen így van-e, mert én ezt egyszerűen nem hiszem el, nem fogadom 
el, hogy az éjszakai lakossági ellátottság mindösszesen 78 százalék lenne.  

Hozzá kell tennem, hogy hosszú évek óta személyesen is, odahaza az 
éjjeliszekrényemen található kisrádióval is középhullámon hallgatom a Kossuth rádiót, 
aminek alapvetően az az oka, hogy azokon a mai rádiókészülékeken, amelyek nem digitális 
hangolásúak, hanem hagyományos tárcsás keresővel rendelkeznek, nagyon nehéz befogni az 
URH-n a Kossuth rádiót, mert nagyon közel vannak egymáshoz a vidéki kis csatornák és a 
Kossuth rádió URH-ja. Digitális hangolásnál nincs probléma, mert az ember bepötyögi a 
digitális hullámhosszot, és akkor rá tud állni a Kossuth rádióra. De azt kell mondjam, bárhol, 
bármikor a középhullámon tökéletesen tudom hallgatni, a legócskább zsebrádión is, még a 
nagyanyám Sokol rádióján is a Kossuth rádiót. Ugyanakkor URH-n ezt nem tudom hallgatni. 
Nekem személyesen is bosszúságot okoz, mert én nagy rádiós vagyok, hogy este tíz óra után 
nem tudom középhullámon hallgatni a Kossuth rádiót. Most nehogy azt gondolják, hogy ez 
egy országgyűlési képviselő személyes panasza, ez ennél sokkal többről szól, ha tetszik, ez 
valóban egy nemzetstratégiai kérdés, hogy a Kossuth rádió adása este tíz óra után 
Székelyföldön elérhető-e; hogy a Kossuth rádió adása a nyugati emigráció számára, a magyar 
határoktól mondjuk 500 kilométerre vagy még távolabb is középhullámon fogható-e. Én 
pusztán csak ezért merek rákérdezni ennek a térképnek a módszertanára. Én továbbra is azt 
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szorgalmazom, amit Pálffy képviselőtársam is megtett, és utána egy szűkebb körű 
beszélgetésben Németh Zsolt államtitkár úr is, aki rendkívül gyakran jár Erdélybe, és nagyon 
sok erdélyi kapcsolatot ápol, szintén megtett, hogy Magyarország nemzetstratégiája, külügyi 
stratégiája szempontjából is fontos dolog, hogy visszaállítsuk a középhullámú sugárzást.  

 
ELNÖK: Amennyiben én vezetem még az ülést, akkor Gyutai Csaba képviselő úrnak 

adok szót. 
 
GYUTAI CSABA (Fidesz): Köszönöm a lehetőséget, az elhangzottakhoz szeretnék 

kapcsolódni. Pálffy alelnök úrral már a nyáron terveztük, hogy ebben a kérdésben valamilyen 
lépést kérünk a médiahatóságtól, és én meg tudom erősíteni az elnök úr által elmondottakat is, 
de még nyugati példát is tudok mondani. Ha Németországból jövünk haza, Regensburgnál 
tökéletesen lehet fogni középhullámon a Kossuth Rádiót bármilyen napszakban. Ez egészen 
Ausztria közepéig így van, ott egy kicsit az Alpok leárnyékolja, de Graztól tökéletesen vagy 
ha a Duna-medencében jövünk, akkor még Salzburgnál is lehet hallani.  

Tehát úgy gondolom, hogy a kiutazó és az anyaországba visszaérkező magyarok 
számára is, akik Nyugatra mennek, feltétlenül fontos, a legfontosabb információforrás a 
Kossuth Rádió, és ahogy az elnök úr is említette, Székelyföldön szinte a legfontosabb 
hírforrás, és ugyanúgy meg tudom erősíteni, hogy éjszaka is hallgatják, akik éjszaka 
dolgoznak. Tapasztaltam Csíkszeredán, Székelyudvarhelyen, hogy a taxiban éjszaka a 
Kossuth Rádió szól középhullámon, és még azt tudom mondani, hogy Csíkszeredától 80 
kilométerre, a történelmi Magyarország legkeletibb részén, a Gyimesekben is ezt hallgatják, 
és még ott is jön, pedig ott már elvileg a Kárpátoknak le kellene árnyékolnia az adást, ott is 
tökéletesen volt hallható éjszaka.  

Úgyhogy tisztelettel kérünk ebben intézkedést, az alelnök úrhoz és az elnök úrhoz 
szeretnék ebben a kérdésben kapcsolódni mindenképpen. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Akkor most visszaadom az elnöklést, és majd én is kérek szépen szót. 
 

(L. Simon László, a bizottság elnöke veszi át az ülés vezetését.) 
 
L. SIMON LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Novák 

képviselő úr következik, és utána Pálffy alelnök úr. 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Az előbb elhangzottakkal 

egyetértünk természetesen, és ahogy az elnök úr saját maga által felvetette, azt mondta, hogy 
ez nem személyes panasza. Azt gondolom, hogyha szabad, akkor kikérem magamnak, de ha 
nem, akkor is, hogy személyes sérelmeinknek nevezné azt, amit el is mondott Pörzse Sándor 
képviselőtársam. Itt egymillió ember kirekesztéséről van szó, sőt azt gondolom, nemcsak 
annak az egymillió embernek az érdekeit sérti, hanem minden igazságszerető magyar ember 
fel van háborodva, és fel lehet háborodva vagy fel lenne, ha eljutnának hozzájuk ezek az 
információk, akár önmagában az is, hogy törvénysértően működik a média Magyarországon; 
bizonyára föl lennének háborodva. Tehát ezek nem a személyes sérelmeink, legyen szíves, ne 
sértegessen és provokáljon minket ezzel. 

Másrészt, hogy lehetne itt másról beszélni - természetesen szeretnénk. Nagyon 
örülnénk például, ha lehetne végre - és akár már a 2010. évi beszámolóban lehetett volna - a 
digitális átállásról hosszabban, érdemibben beszélni, és ezzel is megint csak a 
kiegyensúlyozott tájékoztatáshoz jutunk el. Persze a két nagy kereskedelmi tévé érdekeit sérti, 
hogy itt megjelenhetne több televízió is, és mi hiába szorgalmazzuk, amikor médiával 
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kapcsolatos törvény vagy bármi szerepel a napirenden, rendre mindig megragadják az 
alkalmat, hogy ennek az átállásnak a határidejét kitolják.  

A legutóbb ugye, amikor pont a Médiatanács 2010. évi költségvetésének a 
végrehajtásáról beszélhettünk - mert pénzügyi dolgokról még lehet beszélni plenáris ülésen is 
-, akkor is kifogásoltam, hogy nem került felhasználásra a digitális átállás elősegítését célzó 
költségkeret. Azt látjuk - legyen szó tájékoztatásról vagy bármilyen megelőző, szükséges 
átállásról -, úgy látom, ezt önök próbálják sajnos elszabotálni olyan kereskedelmi médiumok 
nyomására, amelyek közben törvénysértően élvezhetik a monopolhelyzetüket. Tehát 
szeretnénk beszélni persze másról is, elnök úr, a digitális átállásról is, de nem tudunk 
érdemileg beszélni, mert az olyan érdekeket sért, hogy gyakorlatilag ezt folyton kitolják.  

Természetesen szeretnénk sok minden másról is beszélni, például a Rádió kapcsán 
örülnénk, ha lettek volna személyi következményei is akár a Such György által az utolsó 
pillanatban szétosztott 162 millió forint ügyének. Persze jobb irányba halad már a Rádió, de 
még mindig törvénysértő, és szeretném, ha erre választ kapnánk akár úgy, hogy még itt 
reagálni is tudunk rá. Tehát csak szokásos módszerrel zárszóként, hogy meddig működhet 
még törvénysértően az ATV, ezt szeretném kérdezni az Médiatanácstól. Meddig működhet 
még törvénysértően a Hír TV? Erre is szeretnénk választ kapni a Médiatanácstól. Meddig kell 
nekünk eltűrni, meddig tűri el mindezt még a Médiatanács? 

Köszönöm a szót.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Pálffy képviselő úr! 
 
PÁLFFY ISTVÁN (KDNP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Némi zavarban 

vagyok, mert az ATV-vel kapcsolatos törvénysértés megállapítása mindössze Novák Előd 
képviselőtársunk részéről hangzott el, ami nem jelenti azt, hogy persze ne lehetne így, de azért 
ez mégsem olyan kérdés, amit szerintem a Médiatanács jelen lévő tagjainak fel lehetne tenni. 
És ehhez az is hozzátartozik, hogy bizony a Kossuth Rádió ügye sem a napirendi ponthoz 
illeszkedik a legpontosabban. 

De ha már szóba került - és köszönöm a szót, rövid leszek, nem élek vissza vele -, 
köszönöm Gyutai Csabának is, hogy támogatta, és L. Simon Lászlónak is, hogy fontos dolgot 
idehozott a bizottság asztalára. Csak azzal erősíteném meg, hogy mennyire úgy van, hogy 
viszont a másik oldalról az URH éppen azokon a területeken, például a ti területeken, Csaba, 
Zalaegerszegen, Szentgotthárdon, a nyugati végeken, ezen a vidéken nem hallgatható, tehát 
kizárólag az országhatáron belül is - nemcsak hogy külföldön, hanem az országhatáron belül 
is - jelentős olyan területek vannak, ahol a középhullámú adás sem, illetve az URH-adás sem 
hallgatható, ergo a nemzeti főadó az esti sávokban gyakorlatilag kimarad.  

Azért fontos, hogy ez elhangozzék, mert ez 2011-es ügy, hiszen június óta van így, de 
mégis a 2010-es ORTT-NMHH-beszámolót tárgyaljuk. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Én is egyébként csak a módszertanra kérdeztem rá, 

annyiban kapcsolódnék ide. További hozzászólót nem látok.  
Kérem a jelen lévő képviselőket, hogy amennyiben tudnak, akkor válaszoljanak a 

kérdésekre, illetve a fölvetett problémákra reagáljanak. Parancsoljon! 
 
DR. AUER JÁNOS, az NMHH Médiatanácsa tagja: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Nehéz helyzetben vagyok, mert Médiatanács-tagként, elsősorban jogalkalmazóként 
kell hogy megnyilvánuljak, ennek kapcsán pedig a Jobbik tisztelt képviselői részéről 
felvetettekhez nem nagyon tudok mit hozzátenni azon túl, hogy a Médiatanács az eléje kerülő 
ügyekben a legjobb meggyőződése szerint hozza meg a döntést, és azokban az ügyekben, 
amelyekre Novák képviselő úr utalt, olyan tartalmú döntés született, amilyen. Ez álláspontunk 
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szerint semmiféleképpen nem jogsértő, de természetesen azoknak a lehetőségeknek a 
kihasználásával, amelyek a Médiatanács határozatai elleni jogorvoslat kapcsán fennállnak, 
bárkinek, aki érintett ebben, van lehetősége álláspontja további képviseletére. 

A Kossuth Rádió foghatóságával kapcsolatban csak annyit tudok mondani, hogy az 
ultrarövid hullámú szolgáltatást különböző nemzetközi szerződések, illetve megállapodások 
szigorúan szabályozzák. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az országhatáron belül a 
rendelkezésre álló frekvenciabázisok, illetve frekvenciavagyon felhasználásával lehet a 
műsorszolgáltatást biztosítani. Ennek a terjedési tulajdonságai, műszaki, fizikai tulajdonságai 
egészen mások, mint a középhullámon igénybe vehető frekvenciáknak. Arra pedig, hogy 
ennek a hallgathatósága földrajzi meg légköri, illetve időjárási viszonyok függvényében 
milyen, aztán végképp nincs ráhatása a Médiatanácsnak. 

 
ELNÖK: Most akkor két malomban őrlünk. Szó nem volt az ultrarövid hullámról, a 

középhullámról beszéltünk, a 264-265. oldal, 540-es középhullám. Arról beszélünk, hogy az 
540-es középhullám nagyon-nagyon régóta a mienk, semmi máson, csak és kizárólag az önök, 
illetve a menedzsment döntésén múlik, hogy este tíz óra után lesz-e a középhullámon sugárzás 
van nem lesz. Nem beszéltünk az ultrarövid hullámról egy árva szót sem.  

Tehát én arra kérdeztem rá - akkor most ezt a kérésünket, bizottsági elnöki kérést 
legyenek kedvesek a vezetés felé továbbítani -, hogy milyen módszertannal sikerül 
megállapítani azt, hogy a középhullámnak ekkora a lefedettsége éjszaka, amit itt ez a térkép 
ábrázol (Felmutatja.), és hogy egyébként nappal pedig ekkora, ahhoz képest, hogy csak az itt 
elhangzott képviselői megszólalások is ettől egészen ellentétes személyes tapasztalatokról 
árulkodnak. Elég sokat járunk, utazunk a világban mi is, és az autóban hallgatjuk a Kossuth 
Rádiót középhullámon. Nem arról beszélünk most, hogy az ultrarövidhullámon milyen 
mozgásterünk lesz, arról beszélünk, hogy tessék már megmondani nekünk, valaki mondja 
meg, hogy ki csinálja ezt a térképet, ami ebbe az egyébként remek beszámolóba bekerült, mi 
ennek a módszertana, hogyan tudják azt megállapítani, azzal szemben, ami a mi személyes 
tapasztalatunk és a velünk beszélgető határon túliaknak, sok-sok embernek a személyes 
tapasztalata, hogy éjszaka csak 78 százalékos a középhullám lefedettsége Magyarország 
jelenlegi területére és nem a Kárpát-medencére nézve. Mi erre vagyunk kíváncsiak. És én arra 
kérdeztem rá, hogy ez a térkép valójában egy idei döntést megalapozó térkép, vagy ez 
valamiféle tényleges tudományos mérésen alapszik, mert nekem az az érzésem, hogy nem. De 
ha tévedek, akkor tessék megmondani, hogy ki, hogyan, miképpen csinálja ezeket a 
vizsgálatokat.  

(Jelzésre:) Mandur képviselő úr, majd Novák képviselő úr. 
 
MANDUR LÁSZLÓ (MSZP): Bocsánat, nem beavatkozva a válasz dolgába, de hátha 

segítem a bizottságot azzal, hogy volt az életemnek egy nagyon fontos, jelentős szakasza, 
amikor az Antenna Hungária elnökeként dolgozhattam meg az Antel Invest 
vezérigazgatójaként a kilencvenes években, amikor elindult a magyar kereskedelmi tévé, 
rádió és a közszolgálat felújítása. Csak annyiban, hogy erre a kérdésre az a válasz igazából, 
hogy vannak nemzetközileg meghatározott olyan sztenderdek, hogy egyébként a besorolási 
terület akár rádiónál vagy televíziónál egy meghatározott elért jelszintet jelent, ami alapján 
görbék szoktak kialakulni, hogy ez a jelszint egyébként az adott területen hol fogható és 
milyen módon fogható. Mondjuk ez középhullám esetében valóban légköri viszonyok 
kérdése, és este meg nappal stb. - ne menjünk a részletekbe, ha most elfogadják tőlem. Az 
természetesen ettől eltérő, hogy mennyi az, ami vevőkészülékekkel ebből foghatóvá válik. 
Ebből fakadóan, ha emlékeznek rá, például a televíziózásban ez nagy sport volt annak idején, 
hogy Svédországban fogták a Magyar Televízió 1-es monoszkópját, és lefotózták, és 
elküldték, hogy lám-lám, ott is nézhető a Magyar Televízió.  
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Magyarul: a rádióknál és a televízióknál a valós vételi körzetek alacsonyabb szinten, 
nagyobb zajokkal és nem tudom, mi egyebekkel már nem ütik meg azokat a műszaki 
paramétereket, amit nemzetközileg is egyébként elfogadtak, és sztenderdként mindenhol 
Európában e szerint rajzolgatják az ilyen típusú térképeket, azok sokkal nagyobb területet 
fednek le. Nagyon meg fognak döbbenni, ha például azt látják, hogy Magyarország 
lefedettsége földi sugárzásban például a közszolgálati televíziónál vagy a rádiónál kisebb 
területeket fog mutatni, mint valóságosan fogni lehet, és egyébként vidáman televízióznak az 
emberek, mert egyébként ez így néz ki. Tehát, kérem, így tekintsék ezeket a térképek, hogy 
ezek szakmai szempontok szerint készülnek, de a besugárzott területek ettől természetesen 
eltérnek nagyságrenddel. Ahol el szoktak térni, általában pozitív irányban, például nem 
tartalmazza a térkép azokat a fehér foltokat, ahol időközönként nem lehet fogni mondjuk a 
közvetlen Kossuth adót, mert annak más a műszaki és terjedési viszonyrendszere. Például az 
adóberendezéshez közel előfordulhatnak ilyen történetek, hogy pont ott nem lehet hallani, 
ahol maga az adótorony van. Itt most tennék három pontot, ha elfogadják, és talán nem is 
érdemes jobban elmélyülni a műszaki kérdésekben. 

 
ELNÖK: Világos! A képviselő úr válaszát szívesen el is fogadom, és köszönöm, hogy 

ilyen szakszerűen kiegészítette, csak mindez nem indok arra szerintem, hogy ne legyen este 
tíz óra után középhullámon Kossuth rádió. De ezt lezártam a magam részéről. (Mandur 
László: Kultúrprogramnak tekintsék ezt a részt.) 

(Jelzésre:) Novák képviselő úr, és aztán Németh képviselő úr. 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm szépen. Ha már elnök úr szót adott magának 

meg aztán kényszerűen Mandur Lászlónak is a saját kérdése ügyében, kihasználom az 
alkalmat, hogy akkor ezek szerint mégiscsak van lehetőség viszonválaszra. Mert ez ritka 
dolog, általában nem lehet itt vitát folytatni, csak önök zárszóként elintézik, de most abba a 
kellemetlen helyzetbe kerül a Médiatanács, hogy én most mégis tudok, úgy néz ki, válaszolni. 

Azért annyival ne intézzük el a dolgot - nem is tudom, hogy fogalmazott pontosan, 
majd megnézem a jegyzőkönyvben, mert annyira lehidaltam hirtelen -, hogy azt még Pálffy 
István mondta, hogy nem állapítható meg szerinte, hogy törvénysértően működik, ön is 
valamilyen utalást tett, illetve az, amit benyújtanak konkrét panaszokat, azokkal majd 
foglalkoznak. Most az a probléma, hogy panaszt benyújtani konkrét műsorszám ügyében 
lehet, ennek ellenére… (Pálffy István: Azt mondtam, hogy nem mi állapítjuk meg a 
törvénysértést, képviselő úr!) Igen, hogy a törvénysértést nem nekünk kellene megállapítani. 
Azt gondolom, hogy megállapíthatjuk, nekünk feladatunk megállapítani, hogy megfelelőek-e 
a jogszabályok. De a Médiatanácstól kérdezem, hogy az a probléma, hogy konkrét 
műsorszámok ügyében lehet csak panaszt benyújtani, ennek ellenére az adott médium pedig 
viszont rendszeresen jelentkező műsorszámok műsorfolyamának összességében kell biztosítsa 
adott esetben a kiegyensúlyozott tájékoztatást. Tehát éppen ezért mi azt várnánk el, hogy 
hivatalból indítson vizsgálatot a Médiatanács, és az egész működését vizsgálja meg. Hadd 
idézzem itt akár Pálffy István képviselőtársamat most egy kicsit precízebben, kikerestem a 71. 
oldalon: „A pártok képviselőinek élőszóbeli megnyilatkozásai az egyes műsorszolgáltatóknál 
májustól az év végéig százalékban.” Míg a Jobbik 0,2 százalékot kapott az ATV-nél, addig az 
MSZP 52,9-et. Tehát, jól hallják, miközben a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelménye 
még a médiatörvény módosítása előtt is vonatkozott az ATV-re, megteheti ezt így egy 
országos televízió, hogy 52,9 százalékot kap egy MSZP és 0,2 százalékot kap a Jobbik. Önök 
szerint ez így működhet. Én azt kérdezem, hogy meddig. 

Köszönöm a szót. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Németh képviselő úr! 
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NÉMETH ZOLTÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Ha elnök úr megenged még egy 
gondolatot a középhullámú hallgathatóság ügyében, csak annyit szeretnék mondani, hogy 
minket kevésbé érdekelnek a görbék, sokkal inkább érdekelnek a saját érzékszerveink és azok 
tapasztalata. (Mandur László: Ez világos…)  

Itt Szabad Európán edződött hallgatók vannak nagy számban, úgy gondolom, akár 
ebben a teremben is meg a Kárpát-medencében, és nem feltétlenül az a kérdés, hogy hol 
fogható egy csatorna kifogástalan minőségben, hanem hogy lehet-e hallgatni, lehet-e hallani 
vagy nem lehet. És ha ebből indulunk ki, akkor igenis, úgy gondolom, indokolt a felvetés, 
amit számos képviselőtársam megtett a Kossuth rádióval kapcsolatban. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Parancsoljanak az urak! 

Válaszok  

DR. AUER JÁNOS, az NMHH Médiatanácsa tagja: Először talán, ha Novák Előd 
képviselő úr felvetésére reagálhatok: valóban tökéletesen idézte a médiaalkotmány, illetve a 
médiatörvény rendelkezéseit, hogy a kiegyensúlyozottság kérdésében az eljárást a 
Médiatanács hivatalból nem indíthatja meg a törvény rendelkezéseinek megfelelően, hanem 
ez csak kérelemre indulhat. Ezzel talán azt a választ is megadta, ami erre a kérdésre itt és most 
ebben a körben adható. 

Természetesen a Kossuth rádió sugárzásának minőségével kapcsolatban… 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Pont az ellenkezőjét mondtam egyébként…  
 
ELNÖK: Képviselő úr! (Novák Előd: Jó.)  
 
DR. AUER JÁNOS, az NMHH Médiatanácsa tagja: A Kossuth rádió 

hallgathatóságával kapcsolatban én nem tudok sem fizikai, sem egyéb kérdésekbe olyan 
mélységig belemenni, hogy ez egyértelműen választ adjon ezekre a kérdésekre. 
Természetesen a rádió vezetése van abban a helyzetben vagy lehet abban a helyzetben, hogy 
ezeket a sugárzási paramétereket különböző eszközökkel megkísérelje megváltoztatni. Erre a 
Médiatanácsnak ezenkívül, hogy természetesen fel fogjuk ezt vetni az illetékes helyeken, több 
ráhatása nincsen.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Amit a végén mondott, ez már számomra egy pozitív 

előrelépés. Én magam is csak annyit kértem, hogy mint a Médiatanács tagja a Médiatanács 
testületi ülésein vesse fel, hogy a parlamenti bizottsági ülésen ugyanaz hangzott el pártállástól 
függetlenül, ami elhangzott a parlamentben, és amit Németh Zsolt külügyi államtitkár úr is 
erősen támogatott, hogy igenis szükségünk van az este tíz óra utáni középhullámú sugárzásra 
a Kossuth rádiónál. És láthatja, szocialista, jobbikos, fideszes képviselők, a KDNP 
képviselője bólogatnak, egyetértenek, államtitkárok, kormánytagok ugyanezt gondolják. Nem 
hiszem, el, hogy ezek után ezt a problémát ne lehetne megoldani, és abból a 77 milliárd 
forintból, amit a közmédiumrendszer számára biztosítunk, erre ne lehetne pénzt találni. Ez 
igenis fontos ügy. Ha mi, most jelenlegi kormánypártiak valamikor ellenzékiként azon 
törekvés ellen érveltünk - én magam is a Magyar Rádió elnökségében -, hogy ez ne 
fordulhasson elő, akkor, amikor mi vagyunk kormányon, ez különösen nagy szégyennek 
számít. Tessék megoldani ezt a problémát! Köszönöm szépen. 

Tisztelt Képviselőtársaim! A vitát lezárom. Kérem, szavazzunk! Aki általános vitára 
alkalmasnak tartja az előttünk fekvő beszámolót, kérem, szíveskedjék kézfeltartással jelezni. 
(Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 15 igen szavazattal általános vitára 
alkalmasnak tartotta a javaslatot. 



- 27 - 

Javaslom, hogy a vitához írásban nyújtsunk be bizottsági álláspontot, amely arról szól, 
hogy a bizottság a 2011. november 28-ai ülésén az Országos Rádió és Televízió Testület és az 
NMHH Médiatanácsa 2010. évi tevékenységéről szóló J/3291. számon benyújtott beszámolót 
megvitatta, azt egyhangú szavazással általános vitára alkalmasnak tartotta. Aki ezzel egyetért, 
az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ellene? (Szavazás.) Ki tartózkodik? 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett ezzel 
egyetértett, tehát hogy írásban nyújtsuk be a bizottsági véleményt. 

Az Országos Rádió és Televízió Testület és az NMHH Médiatanácsa 2010. évi 
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat (Döntés 
bizottsági önálló indítvány benyújtásáról) 

A b) pontra térünk rá, az Országos Rádió és Televízió Testület és az NMHH 
Médiatanácsa 2010. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati 
javaslatra, amelyet kiosztottunk a képviselőtársaimnak, de ezzel együtt ismertetem a 
határozati javaslat szövegét: 

„Az Országgyűlés elfogadja az Országos Rádió és Televízió Testület és az NMHH 
Médiatanácsa 2010. évi tevékenységéről szóló beszámolót. Indoklás: az Országos Rádió és 
Televízió Testület, valamint jogutódja a NMHH Médiatanácsa a médiaszolgáltatásokról és 
tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 133. § (1) bekezdése alapján 
határidőre benyújtotta a 2010. évi tevékenységéről szóló beszámolót, amelyben a 
jogszabályoknak megfelelő tartalommal és formában részletesen tájékoztatja az 
Országgyűlést az elvégzett munkáról. A Kulturális és sajtóbizottság 2011. november 28-ai 
ülésén megvitatta a beszámolót és a bizottsági tagok véleménye szerint a beszámoló reális 
képet nyújt az ORTT és az NMHH Médiatanácsa 2010. évi működéséről. A bizottság a 
beszámoló elfogadását javasolja az Országgyűlésnek.” 

Hozzászólások 

Képviselőtársaim, megnyitom a vitát. Kinek van ehhez hozzászólása? (Jelzésre:) 
Novák képviselő úr, parancsoljon! 

 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm a szót. Én magam nem tartom elfogadhatónak 

ezt a beszámolót, még ha általános vitára alkalmasnak is tartom. Mondhatnám, hogy akkor 
pontosítsuk a javaslatot, de ilyen naiv javaslatot azért nem teszek, de azért egyet mégis: 
legalább az indokolásban a „megvitatta a beszámolót” után egy vesszőt tehetnénk, de a lényeg 
inkább az, hogy „és a bizottsági tagok többségének véleménye szerint” szöveget javaslom. 
Egyúttal jelentkezem kisebbségi előadónak az általam e napirendi ponthoz korábbiakban 
elmondottak kifejtésére. 

 
ELNÖK: Mihez, képviselő úr? 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Gondolom, hogy együttes általános vitára számíthatunk az 

Országgyűlésben. 
 
ELNÖK: Nem tudom, de az előzőhöz nem tud kisebbségi előadónak jelentkezni, 

hiszen ott egyhangú szavazással… 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Ide jelentkezem kisebbségi előadónak. 
 
ELNÖK: Még nem is szavaztunk. 
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NOVÁK ELŐD (Jobbik): De már most egyúttal jelzem, hogy pont az előbb, de 
ugyanebben a napirendi pontban elmondottakat, a kiegyensúlyozott tájékoztatásnak nem is 
csak a durva megsértését, hanem annak a szankcionálatlanságát mindenképpen szeretném 
szóvá tenni a plenáris ülésen. Ha szükségesnek tartják, mert úgy gondolják, hogy csak akkor 
mondhatom el ezeket a plenáris ülésen, akkor szívesen megismétlem a korábban 
elmondottakat. 

 
ELNÖK: Nem kell, képviselő úr, megjegyeztük, benne van a jegyzőkönyvben is. Ezt 

mindig elmondja, de… 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Csak mert látom, hogy próbál itt Házszabályból oktatni, és 

esetleg majd nem mondhatom el a plenáris ülésen csak azt, ami itt elhangzott. Ha úgy 
tekintené, hogy ebben a napirendben az elhangzottaknak csak a b) pontját mondhatom el, 
akkor esetleg megismétlem. 

 
ELNÖK: Nem tudom, képviselő úr, hogy ez az egyre súlyosabb paranoiája miből 

táplálkozik. 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Most mondta ön, hogy ne jelentkezzek még kisebbségi 

előadónak, majd csak később, de én egy felszólalásban akartam ezt a kettőt jelezni egyrészt 
azért, hogy pontosítsuk legalább az indokolását, mert biztosan nem fog megfelelni a 
valóságnak az, hogy „a bizottsági tagok véleménye szerint”, csak azok többségének a 
véleménye szerint, tehát egy ilyen módosító javaslatom van az indokoláshoz, és egyúttal 
jelentkeztem, hogy kisebbségi előadóként szeretném majd ismertetni az álláspontunkat. 

 
ELNÖK: Befejezte? 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Igen, köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Nem mondtam azt, hogy ne jelentkezzen 

kisebbségi előadónak, csak megkérdeztem, hogy mihez kíván kisebbségi előadónak 
jelentkezni, mert az előzőt egyhangúlag szavaztuk meg, erről meg még nem szavaztunk, tehát 
még egyelőre nem tudjuk, hogy mi lesz a szavazás eredménye. 

Másrészt itt most nem erről szavazunk. Itt most arról szavazunk, hogy benyújtjuk ezt a 
határozati javaslatot, és nem arról szavazunk, hogy bizottsági előadó legyen, tehát nem a 
kormány vagy valaki más által benyújtott törvényjavaslathoz állítunk bizottsági előadót és 
kisebbségi előadót, itt nem lehet mihez kisebbségi előadót állítani az én megítélésem szerint. 
Nem is értem, hogy mit gondol, de ön egyébként ennek a határozati javaslatnak a benyújtását 
követően a határozati javaslat parlamenti vitájában azt mond el, amit akar, hát most senki nem 
korlátozza önt a képviselői jogaiban. Nem tudom, miért mondja ön azt, hogy én majd azt 
fogom mondani, hogy… Nem tudom, ezek szerint egy új képességét kell megismernünk, mert 
a gondolataimban is olvas, de ha ez így is lenne, akkor is rosszul olvas, mert én ilyet nem is 
gondoltam. 

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

szövegszerű javaslatom lenne, miután a képlet az, hogy van egy beszámoló, amihez se 
módosító javaslatot, se egyéb dolgot nem igen lehet benyújtani, mert ez egy beszámolója a 
testületnek, viszont a határozati javaslatunk, amit mi teszünk, lényegében nem irányul másra, 
minthogy javasoljuk-e az Országgyűlésnek, hogy ezt a beszámolót, amit benyújtanak, 
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elfogadja vagy nem fogadja el, és én azt javasolnám, hogy korlátozódjon erre a határozati 
javaslat. 

Magyarul: az indoklás (2) bekezdésében kikönnyíteném annyiban a dolgot, hogy „a 
Kulturális és sajtóbizottság 2011. november 28-ai ülésén megvitatta és”, majd a további 
részeket kihúznám a mondatból, és folytatnám ott, ami az utolsó mondat, hogy „a bizottság a 
beszámoló elfogadását javasolja az Országgyűlésnek”. Azt gondolom, hogy ez teljesen 
korrekt és szikár javaslat az Országgyűlés számára, amennyiben természetesen most majd a 
szavazásnál ezt fogjuk javasolni, és akkor ez hűen tükrözi azt is, ami majd a szavazás 
végeredményét hozza, ami várhatóan ez lesz. És akkor ezzel a résszel tulajdonképpen 
kivennénk mindazt a részt, ami szerintem így ezen a módon tán nem is lenne pontos és 
korrekt, és megoldanánk az így kialakult vitát is. Azt gondolom, hogy különösebb jelentősége 
nincs is, hogy most ezt beleírjuk-e vagy sem. 

Köszönöm szépen, elnök úr.  

Határozathozatal 

ELNÖK: További javaslat? (Senki sem jelentkezik.) Nincs. Támogatom azt, amit a 
képviselő úr mondott, hogy egyszerűbb legyen az életünk.  

Akkor szavazzunk először a módosítókról, aztán majd egyben a benyújtásról. Tehát 
Novák képviselő úr és Mandur képviselő úr javaslatai kizárják egymást, hiszen Novák 
képviselő úr azt mondja, hogy „a bizottsági tagok többségének véleménye szerint”, tehát 
szúrjuk be a „többségének” szót, Mandur képviselő úr pedig azt mondja, hogy ezt az egészet 
hagyjuk ki, és úgy legyen, hogy „november 28-ai ülésén megvitatta”, és onnan folytatjuk, 
hogy „a beszámoló elfogadását javasolja az Országgyűlésnek”. Jól értettem ugye, képviselő 
úr? (Mandur László: Igen, abszolút.) Tehát a kettő egymást kizárja. (Novák Előd: Mit vitatott 
meg? Nincs tárgya.) A beszámolót. (Novák Előd: Az nincs ott.) De képviselő úr, miért ne 
lenne ott? Ott van, „megvitatta a beszámolót”. (Novák Előd: Nem ezt mondta. Azt mondta, 
hogy „megvitatta, és”, ezt mondta Mandur képviselő úr.)  

Majd én felolvasom a javaslatot, mielőtt szavaztatok. Jó, képviselő úr? (Novák Előd: 
Ha helyes, akkor…) Kérném, hogy ne kiabáljon már bele rendszeresen az ülésbe! Nem 
jelentkezik, belebeszél, belekiabál. Kérem, hogy próbálja meg már tiszteletben tartani a 
formákat!  

Tehát akkor pontosítom majd a szavazásnál a szövegváltozatot. Először szavazzunk 
Novák képviselő úr javaslatáról, amely úgy hangzik, hogy az indoklás (3) bekezdésének 
második sorában a „tagok” és a „véleménye” szó közé szúrjuk be azt, hogy „többségének”, 
tehát ez egy ilyen módosítás volt. (Jelzésre:) Nem jól értettem, Novák képviselő úr? 
Parancsoljon! 

 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm a szót. Inkább most jelentkezem, pontosítanom 

kell, nem jól értette, mert egy vesszőt is javasoltam módosítani. Ez ugyan kevésbé fontos 
különbség, mint ahogy Mandur képviselő úrnál láttuk, miután egy szót is beletold a 
javaslatába. De pontosítanom kell, egy vesszőt is betoldanék. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Aki támogatja Novák képviselő úr módosítási javaslatát, 

az kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) Köszönöm. (Szavazás.) Ki 
tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy 1 igen szavazat, 8 nem szavazat és 5 
tartózkodás mellett a bizottság a kiegészítő javaslatot nem támogatta. 

Most Mandur képviselő úr javaslata következik. Felolvassa, képviselő úr? 
 
MANDUR LÁSZLÓ (MSZP): Igen, csak a pontosítást. 
 
ELNÖK: Csak a pontosítást szíveskedjék felolvasni! 
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MANDUR LÁSZLÓ (MSZP): Csak a végső szövegjavaslatomat mondanám: „A 

Kulturális és sajtóbizottság 2011. november 28-ai ülésén a beszámolót megvitatta, és 
elfogadását javasolja az Országgyűlésnek.” 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Aki ezt a módosítást támogatja, kézfeltartással jelezze! 

(Szavazás.) Köszönöm. Ki van ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Megállapítom, 
hogy a bizottság egyhangú szavazással Mandur képviselő úr szövegszerű módosítását 
támogatja.  

Akkor most kérem, hogy döntsünk. Aki az előbb elfogadott módosított 
szövegváltozattal az országgyűlési határozati javaslat benyújtását támogatja, az kézfeltartással 
szíveskedjék jelezni! (Szavazás.) Köszönöm. Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) 
Nincs. Megállapítom, hogy 14 igen szavazattal, 1 nem ellenében a bizottsági határozati 
javaslat benyújtásáról döntöttünk. Köszönöm szépen.  

A napirendi pontot ezennel lezárom. Köszönöm szépen a Médiatanács és az Állami 
Számvevőszék munkatársainak a megtisztelő jelenlétét. (A Médiatanács és az Állami 
Számvevőszék munkatársai elhagyják az üléstermet.) 

A cégnek nem minősülő szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel 
összefüggő eljárási szabályokról szóló törvényjavaslat (T/4916. szám) (A bizottság 
feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása) 

Következő napirendi pontunk a cégnek nem minősülő szervezetek bírósági 
nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról T/4916. számon benyújtott 
törvényjavaslat kapcsán a bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása.  

Tisztelettel köszöntöm körünkben Juhász Edit főosztályvezető-helyettes asszonyt, a 
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumból, valamint Nyárádi Gabriellát ugyaninnen.  

Menjünk végig, tisztelt képviselőtársaim, a javaslatokon, az egybefüggőkről 
természetesen egyben szavazunk.  

Az 1. ajánlási pont dr. Gaudi-Nagy Tamás javaslata. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
JUHÁSZ EDIT (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Jelen formában nem 

támogatja, kapcsolódó módosító javaslattal tudjuk támogatni. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Jelzésre:) Igen, Novák képviselő úr, 

parancsoljon! 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm szépen. Kifejtené, hogy mi a különbség? 

Önmagában csak az, hogy kapcsolódó módosító javaslatként van benyújtva vagy valami 
tartalmi módosítást látnak szükségesnek? 

 
JUHÁSZ EDIT (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Igen. Az általános vita 

során jelezte már a kormány képviseletében Répássy Róbert államtitkár úr, hogy lehetőséget 
lát ő is módosításra, de nem feltétlenül ebben a formában, tehát ne egyes civil szervezetekre 
vonatkozzon, mert tartalmilag ez sem fedné le azt, amit a törvényjavaslat szabályozni kíván. 
Valószínűleg itt a civil szervezetek teljességére kellene utalni. Azt is jelezte az államtitkár úr, 
hogy írásban fog Gaudi képviselő úrnak a szakmai javaslataira reagálni. Ez a válasz vélhetően 
a mai napon megérkezik a képviselő úrhoz, és akkor tud mérlegelni, hogy milyen irányban 
fejlessze tovább a javaslatát. Tehát ilyen értelemben ez egy egyeztetés alatt álló kérdés. 
(Novák Előd: Köszönöm.) 

 
ELNÖK: Köszönöm. Mandur képviselő úr! 
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MANDUR LÁSZLÓ (MSZP): Egyetlenegy dolgot szeretnék kérdezni. 

Koherenciaproblémára hivatkozva mennyi módosító javaslatot tervez benyújtani majd a 
minisztérium? 

 
JUHÁSZ EDIT (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Egyelőre még azért 

nem tudok válaszolni, mert részben ennek a törvényjavaslatnak számos kérdése kapcsolódik a 
T/4866. számú, tehát a civil szervezetek támogatásáról szóló törvényjavaslathoz. Várjuk, 
hogy az általános és a részletes vita végeztével ennek is hogyan fixálódik a tartalma, és ehhez 
mérten tudunk döntést hozni arról, hogy lesz-e módosító javaslat. Valószínűleg lesz 
koherenciás módosító javaslat. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van további hozzászólás? (Senki sem jelentkezik.) Nincs. 

Akkor szavazzunk! Aki támogatja, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) 
Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy 1 nem szavazattal, 13 tartózkodás 
mellett a javaslatot nem támogattuk. 

A 2. ajánlási pont Lendvai Ildikó és Nyakó István javaslata. Tárcaálláspont? 
 
JUHÁSZ EDIT (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Senki sem jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk! Ki támogatja? 

(Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy 2 
igen, 5 nem és 7 tartózkodás mellett a javaslatot nem támogattuk. 

A 3. ajánlási pont Lendvai Ildikó és Nyakó István javaslata. Tárcaálláspont? 
 
JUHÁSZ EDIT (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Senki sem jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk! Ki támogatja? 

(Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy 2 
igen, 6 nem és 6 tartózkodás mellett a javaslatot nem támogattuk. 

A 4. ajánlási pont Szabó Timea javaslata. Tárcaálláspont? 
 
JUHÁSZ EDIT (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Senki sem jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk! Ki 

támogatja? (Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy 11 nem és 3 tartózkodás mellett a javaslatot nem támogattuk. 

Az 5. ajánlási pont Lendvai Ildikó és Nyakó István javaslata. Tárcaálláspont? 
 
JUHÁSZ EDIT (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Senki sem jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk! Ki támogatja? 

(Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy 2 
igen, 11 nem és 1 tartózkodás mellett a bizottság a javaslatot nem támogatta. 

A 6. ajánlási pont Lendvai Ildikó és Nyakó István javaslata. Tárcaálláspont? 
 
JUHÁSZ EDIT (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Senki sem jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk! Ki támogatja? 

(Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy 2 
igen, 10 nem és 2 tartózkodás mellett a javaslatot nem támogattuk. 
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A 7. ajánlási pont Lendvai és Nyakó István javaslata. Tárcaálláspont? 
 
JUHÁSZ EDIT (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Senki sem jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk! Ki támogatja? 

(Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy 2 
igen, 11 nem és 1 tartózkodás mellett a javaslatot nem támogattuk. 

A 8. ajánlási pont Lendvai Ildikó és Nyakó István javaslata. Tárcaálláspont? 
 
JUHÁSZ EDIT (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Senki sem jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk! Ki 

támogatja? (Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy 2 igen, 8 nem és 4 tartózkodás mellett a javaslatot nem támogattuk. 

A 9. ajánlási pont Lendvai Ildikó és Nyakó István javaslata. A tárca? 
 
JUHÁSZ EDIT (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatja. Annyit 

szeretnék mondani, tisztelt bizottság, hogy a 16. pontig egységes a tárcaálláspont, tehát nem 
támogatja, ha esetleg látnak lehetőséget összevont szavazásra. Ha nem, akkor természetesen 
mondjuk egyenként. 

 
ELNÖK: Nem kell egyesével mondani, majd nem fogom kérdezni, de most már úgy 

döntöttünk, hogy egyesével szavazunk. Tehát akkor a 16. pontig egybefüggő, egyaránt „nem” 
a véleményük ezek szerint, ugye? A 16. ponttal bezárólag, ugye jól értettem? (Juhász Edit: 
Igen.) Tehát a 16. pontot se támogatják? (Juhász Edit: Nem.) Rendben, akkor nem fogom 
önöket kérdezni, világos. 

A 9. pontnál tartottunk. Hozzászólás? (Senki sem jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk! Ki 
támogatja? (Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy 2 igen, 11 nem és 1 tartózkodás mellett a javaslatot nem támogattuk. 

A 10. ajánlási pont Lendvai Ildikó és Nyakó István javaslata. Hozzászólás? (Senki sem 
jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk! Ki támogatja? (Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? 
(Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy 2 igen, 11 nem és 1 tartózkodás mellett a 
javaslatot nem támogattuk.  

A 11. ajánlási pont Lendvai Ildikó és Nyakó István javaslata. Hozzászólás? (Senki sem 
jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk! Ki támogatja? (Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? 
(Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy 2 igen, 11 nem és 1 tartózkodás mellett a 
javaslatot nem támogattuk.  

A 12. ajánlási pont Lendvai Ildikó és Nyakó István javaslata, amely összefügg a 14. 
ponttal. Hozzászólás? (Senki sem jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk! Ki támogatja? (Szavazás.) 
Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy 2 igen, 11 nem 
és 1 tartózkodás mellett a javaslatot nem támogattuk.  

A 13. ajánlási pont Lendvai Ildikó és Nyakó István javaslata. Hozzászólás? (Senki sem 
jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk! Ki támogatja? (Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? 
(Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy 2 igen, 11 nem és 1 tartózkodás mellett a 
javaslatot nem támogattuk.  

A 14. pontról nem kell szavazni, és a 15. pontról se kell szavazni. 
A 16. ajánlási pont Lendvai Ildikó és Nyakó István javaslata. Hozzászólás? (Senki sem 

jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk! Ki támogatja? (Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? 
(Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy 2 igen, 11 nem és 2 tartózkodás mellett a 
javaslatot nem támogattuk.  

A 17. ajánlási pont Szabó Timea javaslata. Tárcaálláspont? 
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JUHÁSZ EDIT (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A tárca nem támogatja. 

Azért szerettem volna itt külön jelezni, hogy az alkotmányügyi bizottság a mai napon nyújt 
bizottsági módosító javaslatot, és többek között ezzel a kérdéssel is foglalkozik. Tehát ebben a 
formájában a módosító javaslatot nem támogatjuk, de van olyan módosító javaslat, amelyik 
foglalkozik a kérdéssel, tehát a felvetést, hogy ezt szükséges rendezni, elfogadta a tárca. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hozzászólás? (Senki sem jelentkezik.) Nincs. 

Szavazzunk! Ki támogatja? (Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) 
Köszönöm. Megállapítom, hogy egyhangú tartózkodással a javaslatot nem támogattuk. 

A 18. ajánlási pont Szabó Timea javaslata. A tárca? 
 
JUHÁSZ EDIT (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kár különben, mert igencsak jó lenne, ha ez működne. Hozzászólás? (Senki 

sem jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk! Ki támogatja? (Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) 
Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy 12 igennel és 2 tartózkodás mellett 
a bizottság a javaslatot támogatta. 

A 19. ajánlási pont Lendvai Ildikó és Nyakó István javaslata. A tárca? 
 
JUHÁSZ EDIT (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Senki sem jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk! Ki 

támogatja? (Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy 2 igen, 10 nem és 2 tartózkodás mellett a javaslatot nem támogattuk. 

A 20. ajánlási pont Lendvai Ildikó és Nyakó István javaslata. A tárca? 
 
JUHÁSZ EDIT (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Senki sem jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk! Ki támogatja? 

(Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy 2 
igen, 11 nem és 1 tartózkodás mellett a javaslatot nem támogattuk.  

A 21. ajánlási pont Szabó Timea javaslata. A tárca? 
 
JUHÁSZ EDIT (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Senki sem jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk! Ki támogatja? 

(Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a 
bizottság 7 nem és 7 tartózkodás mellett a javaslatot nem támogatta. 

A 22. ajánlási pont dr. Gaudi-Nagy Tamás javaslata. A tárca? 
 
JUHÁSZ EDIT (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Senki sem jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk! Ki támogatja? 

(Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy 12 
nem és 2 tartózkodás mellett a javaslatot nem támogattuk. 

23. ajánlási pont, dr. Gaudi-Nagy Tamás javaslata. Tárca? 
 
JUHÁSZ EDIT (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Támogatja.  
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ELNÖK: Hozzászólás? (Nem érkezik jelzés.) Nincs. Szavazzunk! Aki támogatja! 
(Szavazás.) Köszönöm. Ellene? (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy 12 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a javaslatot támogattuk. 
A 24. ajánlási pont, Gaudi-Nagy Tamás javaslata. Tárca? 
 
JUHÁSZ EDIT (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nem érkezik jelzés.) Nincs. Szavazzunk! Aki támogatja! 

(Senki sem jelentkezik.) Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 nem szavazattal, 7 tartózkodás mellett a javaslatot 

nem támogatta. 
25. ajánlási pont, Lendvai Ildikó és Nyakó István javaslata. Tárca? 
 
JUHÁSZ EDIT (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nem érkezik jelzés.) Nincs. Szavazzunk! Aki 

támogatja! (Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy 2 igen szavazattal, 11 nem ellenében és 1 tartózkodás mellett a 

javaslatot nem támogattuk. 
26. ajánlási pont, dr. Gaudi-Nagy Tamás javaslata.  
 
JUHÁSZ EDIT (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nem érkezik jelzés.) Nincs. Szavazzunk! Aki 

támogatja! (Senki sem jelentkezik.) Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy a bizottság 10 nem szavazattal, 4 tartózkodás mellett a javaslatot 

nem támogatta. 
27. ajánlási pont, Gaudi-Nagy Tamás javaslata. Tárca? 
 
JUHÁSZ EDIT (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nem érkezik jelzés.) Nincs. Szavazzunk! Ki támogatja? (Senki 

sem jelentkezik.) Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy 10 nem szavazattal, 4 tartózkodás mellett a bizottság a javaslatot 

nem támogatta. 
28. ajánlási pont, Gaudi-Nagy Tamás javaslata. Tárca? 
 
JUHÁSZ EDIT (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nem érkezik jelzés.) Nincs. Szavazzunk! Aki 

támogatja! (Senki sem jelentkezik.) Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? (Senki sem jelentkezik.) 
Megállapítom, hogy a bizottság egyhangú nemmel nem támogatta a javaslatot. 
A 29. ajánlási pont. 
 
JUHÁSZ EDIT (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nem érkezik jelzés.) Nincs. Szavazzunk! Aki 

támogatja! (Szavazás.) Köszönöm. Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen szavazattal, 11 nem ellenében, 1 tartózkodás 

mellett a javaslatot nem támogatta. 
30. ajánlási pont, Gaudi-Nagy Tamás javaslata. Tárca?  
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JUHÁSZ EDIT (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatja. Itt is 

lesz majd, ebben az összefüggésben alkotmányügyi módosító a kérdés rendezésére. Tehát 
nem támogatjuk. 

 
ELNÖK: Bár továbbra is azt gondolom, hogy az alapítónak kell meghatározni az 

alapítvány minősítését, nem az alapítvány képviselőjének, de ez mindegy. Tehát én ezt 
abszolút nem tartom támogatandónak. 

Van-e hozzászólás? (Nem érkezik jelzés.) Nincs. Szavazzunk! Aki támogatja! (Senki 
sem jelentkezik.) Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság 9 nem szavazattal, 5 tartózkodás mellett a javaslatot 
nem támogatta.  

31. ajánlási pont, dr. Gaudi-Nagy Tamás javaslata. Tárca? 
 
JUHÁSZ EDIT (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nem érkezik jelzés.) Nincs. Szavazzunk! Aki 

támogatja! (Szavazás.) Ellene? (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodik? (Senki sem jelentkezik.) 
Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság a "mosósítását" "módosítás"-ra való módosítását 
egyhangú szavazással támogatta. 

32. ajánlási pont, dr. Gaudi-Nagy Tamás javaslata. Tárca? 
 
JUHÁSZ EDIT (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Ezt is támogatja. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nem érkezik jelzés.) Nincs. Szavazzunk! Aki támogatja! 

(Szavazás.)  
Megállapítom, hogy a bizottság egyhangú szavazással támogatta a javaslatot. 
33. ajánlási pont, Lendvai Ildikó és Nyakó István javaslata. Tárca? 
 
JUHÁSZ EDIT (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nem érkezik jelzés.) Nincs. Aki támogatja, kézfeltartással 

jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság egyhangú szavazással támogatta a javaslatot. 
34. ajánlási pont, dr. Gaudi-Nagy Tamás javaslata. 
 
JUHÁSZ EDIT (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca támogatja. Hozzászólás? (Nem érkezik jelzés.) Nincs. Szavazzunk! 

Aki támogatja! (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy egyhangú szavazással támogattuk. 
35. ajánlási pont, Gaudi-Nagy Tamás javaslata. Tárca? 
 
JUHÁSZ EDIT (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nem érkezik jelzés.) Nincs. Szavazzunk! Aki 

támogatja! (Senki sem jelentkezik.) Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 8 nem szavazattal, 6 tartózkodás mellett a javaslatot 

nem támogatta. 
36. ajánlási pont, szintén Gaudi-Nagy Tamás javaslata. 
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JUHÁSZ EDIT (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Hozzászólás? (Nem érkezik jelzés.) Nincs. 

Szavazzunk! Aki támogatja! (Senki sem jelentkezik.) Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? 
(Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy 9 nem szavazattal, 5 tartózkodás mellett a bizottság a javaslatot 
nem támogatta. 

37. ajánlási pont, dr. Gaudi-Nagy Tamás javaslata. Tárca? 
 
JUHÁSZ EDIT (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nem érkezik jelzés.) Nincs. Szavazzunk! Aki 

támogatja! (Senki sem jelentkezik.) Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy a bizottság 11 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett a javaslatot 

nem támogatta. 
38. ajánlási pont, Gaudi-Nagy Tamás javaslata. Tárca? 
 
JUHÁSZ EDIT (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nem érkezik jelzés.) Nincs. Szavazzunk! Aki 

támogatja! (Senki sem jelentkezik.) Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 11 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett a javaslatot 

nem támogatta. 
39. ajánlási pont, Gaudi-Nagy Tamás javaslata.  
 
JUHÁSZ EDIT (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Hozzászólás? (Nem érkezik jelzés.) Nincs. 

Szavazzunk! Aki támogatja! (Senki sem jelentkezik.) Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? 
(Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság 13 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a javaslatot 
nem támogatta. 

40. ajánlási pont, Gaudi-Nagy Tamás javaslata. Tárca? 
 
JUHÁSZ EDIT (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nem érkezik jelzés.) Nincs. Szavazzunk! Aki 

támogatja! (Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen szavazattal, 10 nem ellenében, 2 tartózkodás 

mellett a javaslatot nem támogatta. 
41. ajánlási pont, Lendvai Ildikó és Nyakó István javaslata. Kérdezem a tárca 

álláspontját. 
 
JUHÁSZ EDIT (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nem érkezik jelzés.) Nincs. Szavazzunk! Aki 

támogatja! (Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen szavazattal, 9 nem ellenében, 3 tartózkodás 

mellett a javaslatot nem támogatta. 
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42. ajánlási pont, Lendvai Ildikó és Nyakó István javaslata. Kérdezem a tárca 
álláspontját. 

 
JUHÁSZ EDIT (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Támogatta. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nem érkezik jelzés.) Nincs. Szavazzunk! Aki támogatja! 

(Szavazás.) Köszönöm. Úgy nézem, hogy egyhangú. Ugye, jól láttam, mindenki igennel 
szavazott? (Senki sem jelzi ellenvetését.) Köszönöm szépen, képviselőtársaim. 

Megállapítom, hogy a bizottság a 42. ajánlási pontot egyhangú szavazással támogatta. 
43. ajánlási pont. Tárcaálláspont? 
 
JUHÁSZ EDIT (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nem érkezik jelzés.) Nincs. Kérem, hogy 

szavazzunk! Aki támogatja! (Senki sem jelentkezik.) Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? 
(Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság 9 nem szavazattal, 5 tartózkodás mellett a javaslatot 
nem támogatta.  

Köszönöm szépen a részvételét a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 
munkatársainak. A napirendi pontot ezennel lezárom. 

A nemzeti köznevelésről szóló T/4856. számú törvényjavaslat (A bizottság 
feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)  

Következő napirendi pontunk a nemzeti köznevelésről szóló T/4856. számon 
benyújtott törvényjavaslat, a bizottság feladatkörébe tartozó módosító indítványok 
megvitatása. (Pálffy István elhagyja a termet.)  

Tisztelettel köszöntöm körünkben a tárca képviselőjét. 
Képviselőtársaimnak felhívom a figyelmét arra, hogy önök előtt fekszik egy vaskos, 

kétkötetes ajánlási sor, és van egy lista, amely azokat az ajánlási pontokat tartalmazza, 
amelyekről szavaznunk kell.  

Akkor menjünk szépen egyesével végig. A 2. oldalon az 1. ajánlási pont, Michl József 
képviselőtársunk javaslata. Kérdezem a tárca álláspontját. 

 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Elfogadjuk a javaslatot. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hozzászólás? (Nem érkezik jelzés.) Nincs.  
Képviselőtársaim, javaslom az összefüggőekről most is egyben szavazzunk. (A 

bizottság tagjai jelzik egyetértésüket.) Mindenki bólogat, rendben van.  
Kérem, hogy szavazzunk! Aki egyetért a javaslattal, kézfeltartással jelezze! 

(Szavazás.) Ellene? (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a javaslatot támogattuk. 
2. ajánlási pont, dr. Tapolczai Gergely javaslata. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Nem támogatjuk a javaslatot. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nem érkezik jelzés.) Nincs. Kérem, hogy 

szavazzunk! Aki támogatja! (Senki sem jelentkezik.) Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? 
(Szavazás.) Köszönöm. 
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Megállapítom, hogy 2 nem szavazattal, 10 tartózkodás mellett a javaslatot nem 
támogattuk.  

4. ajánlási pont, Mesterházy Attila képviselőtársunk javaslata. Kérdezem a tárca 
álláspontját.  

 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Nem támogatjuk a javaslatot.  
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nem érkezik jelzés.) Nincs. Szavazzunk! Aki támogatja! 

(Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? (Senki sem jelentkezik.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy 2 igen szavazattal, 10 nem ellenében a bizottság a javaslatot nem 

támogatta.  
(Pálffy István visszatér a terembe.) A jegyzőkönyv kedvéért mondom, visszajött Pálffy 

képviselő úr, innentől kezdve már ő is újra szavaz.  
6. ajánlási pont, Pokorni Zoltán, Pósán László, Pánczél Károly, Sági István, 

Cseresnyés Péter, Kucsák László, Révész Máriusz és Pichler Imre László képviselők 
javaslata. Kérdezem a tárca álláspontját. 

 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Támogatjuk a javaslatot. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nem érkezik jelzés.) Nincs. Szavazzunk! Aki 

támogatja! (Szavazás.) Ellene? (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodik! (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 12 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a javaslatot 

támogatta. 
10. ajánlási pont, Osztolykán Ágnes képviselő asszony javaslata. Kérdezem a tárca 

álláspontját. 
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Nem támogatjuk a javaslatot. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nem érkezik jelzés.) Nincs. Szavazzunk! Aki támogatja! 

(Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen szavazattal, 4 nem ellenében, 8 tartózkodás 

mellett a javaslatot nem támogatta. 
19. ajánlási pont, képviselőtársaim, Tapolczai Gergely javaslata. Kérdezem a tárca 

álláspontját. 
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Nem támogatjuk a javaslatot.  
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nem érkezik jelzés.) Nincs. Szavazzunk! Aki támogatja! 

(Senki sem jelentkezik.) Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 2 nem szavazattal, 12 tartózkodás mellett a javaslatot 

nem támogatta. 
21. ajánlási pont, Pánczél Károly és társai javaslata. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Nem támogatjuk a javaslatot. 
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ELNÖK: Hozzászólás van-e? (Nem érkezik jelzés.) Nincs. Szavazzunk! Aki támogatja, 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 5 tartózkodás 
mellett a javaslatot nem támogatta. Szavazategyenlőség volt. Egyharmadot adtunk neki. 

22., Németh Zoltán és Kucsák László képviselőtársaink javaslata. Kérdezem a tárca 
álláspontját. 

 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Nem támogatjuk a javaslatot. 
 
ELNÖK: Van-e hozzászólás? (Nem érkezik jelzés.) Nincs. Kérem, szavazzunk! Aki 

támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodik? 
(Szavazás.) Köszönöm. 

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

23. ajánlási pont, Pánczél Károly és képviselőtársai javaslata. Kérdezem a tárca 
álláspontját. 

 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Nem támogatjuk a javaslatot. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nem érkezik jelzés.) Nincs. Kérem, hogy szavazzunk! Aki 

támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Szavazás.)  
Megállapítom, hogy a bizottság 10 igen szavazattal, 4 nem ellenében a javaslatot 

támogatta. 
29. ajánlási pont, Baracskai József, Gyurcsány Ferenc és képviselőtársainak a 

módosítási javaslata. Kérdezem a tárca álláspontját.  
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Nem támogatjuk a javaslatot.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e hozzászólás? (Nem érkezik jelzés.) Nincs. Szavazzunk! 

Aki támogatja! (Szavazás.) Ellene? (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodik? (Szavazás.) 
Köszönöm. 

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

35. ajánlási pont, Révész Máriusz és képviselőtársai javaslata. A javaslat összefügg a 
328. és még jó pár más pontokkal. Itt is egyben szavazunk. Kérdezem a tárca álláspontját. 

 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Nem támogatjuk a javaslatot. 
 
ELNÖK: Egy kis türelmet kérek, mert valamit meg akarok nézni. (Az ajánlást 

tanulmányozza.) Jó, szavazzunk! Aki a javaslatot támogatja! (Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) 
Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen szavazattal, 2 nem ellenében és 10 tartózkodás 
mellett a javaslatot nem támogatta. 

130. ajánlási pont, 46. oldal, László Tamás képviselőtársunk javaslata. Kérdezem a 
tárca álláspontját. 

 



- 40 - 

DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 
Nem támogatjuk a javaslatot.  

 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nem érkezik jelzés.) Nincs. Szavazzunk! Ki támogatja? 

(Szavazás.) 2 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen szavazattal, 8 nem ellenében, 4 tartózkodás 

mellett a javaslatot nem támogatta. 
131. ajánlási pont, Gyopáros Alpár és Ivanics Ferenc képviselőtársaink javaslata. 

Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Nem támogatjuk a javaslatot. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nem érkezik jelzés.) Nincs. Szavazzunk! Aki támogatja! 

(Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 1 igen szavazattal, 7 nem ellenében és 6 tartózkodás 

mellett a javaslatot nem támogatta. 
132. ajánlási pont, Pánczél Károly és képviselőtársai javaslata. Kérdezem a tárca 

álláspontját. 
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Nem támogatjuk a javaslatot. 
 
ELNÖK: Árulják már el, hogy miért nem! Kíváncsi vagyok! 
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Azért, mert mind a két javaslat szerepel a törvényben más szöveghelyen. Tehát az alapfokú 
művészeti iskola mint gyakorló intézmény azért szerepel, mert az iskola mint olyan, amelynek 
része az alapfokú művészeti iskola, minden ága szerepelhet gyakorló intézményként, és az 
általános iskolát stb. alapfokú művészeti iskola pedig értelemszerűen együttműködhet az 
általános iskola, az egész napos iskola feladatainak megvalósításában. Illetve „egész napos 
iskola” fogalom nem szerepel a törvényben. Hát ezért. 

 
ELNÖK: Csak azt szeretném mondani, hogy az én gyerekeim közül három jár olyan 

alapfokú művészeti oktatási intézménybe, amelyik nem az általános iskola része, hanem az 
általános iskolát ellátó magániskola, és az általános iskolával kötött szerződés értelmében 
végzi a feladatait; és bizony, ha abba az iskolába ezt nem tuszulnánk be, akkor mondjuk a 
zeneművészeti főiskolán tanári képesítést szerző hallgatók nem végezhetnének gyakorló 
tanítást. Jól értelmezem?  

 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Tehát amennyiben a (4) bekezdésről van szó,… 
 
ELNÖK: Igen. 
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

…gyakorlóhelyként részt vehetnek. Ez, még egyszer említem, rég benne van a 
törvényünkben. Tehát ahol gyakorlóhelyként működtethető intézményekről van szó, abba bele 
van értve az alapfokú művészeti iskoláknak… 

 
ELNÖK: Akkor is, ha nem része egy általános iskolának? 
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DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Természetesen.  
 
ELNÖK: És ha fenntartója magánalapítvány? 
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Bocsánat, nem fizikai részről értettem, hanem a fogalomkörnek, hogy iskola, része az 
alapfokú művészeti iskola. 

 
ELNÖK: Jó, azért a biztonság kedvéért mi támogatjuk, aztán majd a végszavazásnál 

eldől. (Derültség.)  
Van-e további hozzászólás? (Nem érkezik jelzés.) Nincs. Szavazzunk! Aki a javaslatot 

támogatja, kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Senki sem jelentkezik.) 
Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság 11 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett a javaslatot 
támogatta. 

168. javaslat, Németh Zoltán és Kucsák László képviselőtársaink javaslata. Kérdezem 
a tárca álláspontját. 

 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nem érkezik jelzés.) Nincs. Szavazzunk! Aki támogatja, 

kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság egyhangú szavazással támogatta. Nyilvánvalóan az 

ezzel összefüggő 176-ost is. 
Képviselőtársaim, a 225. ajánlási ponthoz tessék lapozni! Dr. Hiller István javaslata. 

Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Nem támogatjuk a javaslatot. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nem érkezik jelzés.) Nincs. Szavazzunk! Aki 

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

Megállapítom, hogy 2 igen szavazattal, 4 nem ellenében és 8 tartózkodás mellett a 
bizottság a javaslatot nem támogatta. 

248., Dúró Dóra, Farkas Gergely, Balczó Zoltán képviselőtársaink javaslata. 
Kérdezem a tárca álláspontját.  

 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Támogatjuk a javaslatot. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nem érkezik jelzés.) Nincs. Szavazzunk! Aki 

támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy egyhangú szavazással támogattuk. 
Pont ilyenkor nincs itt Novák képviselő úr, hogy megállapítsa, hogy lám-lám, megint 

támogattuk a Jobbik módosító indítványát. (Közbeszólások a fideszes képviselők részéről: A 
feleségének!) Ehhez képest mindig elmondja, hogy nem támogatjuk a jobbikos javaslatokat. 
Ma mennyi Gaudi-Nagy Tamást támogatottunk! Most meg Dúró Dórát! 
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A 297., Földi László képviselőtársunk javaslata. Kérdezem a tárca álláspontját.  
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Támogatjuk a javaslatot. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nem érkezik jelzés.) Nincs. Szavazzunk! Aki 

támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodik? 
(Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy 12 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a javaslatot támogattuk. 
306. ajánlási pont, Földi László javaslata. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Nem támogatjuk a javaslatot.  
 
ELNÖK: Van-e hozzászólás? (Nem érkezik jelzés. - A bizottság tagjai tanulmányozzák 

a módosító indítványt.)  
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Szeretném jelezni, hogy azért nem támogatjuk, mert szerepel ez a kitétel a törvényben, tehát 
nem kell módosítani. 

 
ELNÖK: Jó, akkor rendben. Hozzászólás? (Nem érkezik jelzés.) Nincs. Szavazzunk! 

Aki támogatja! (Szavazás.) Ellene? (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodik? (Szavazás.) 
Köszönöm. 

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

339. javaslat. A II. kötetre tessenek átpörgetni, képviselőtársaim! Földi László 
javaslata. Kérdezem a tárca véleményét. 

 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Miért? 
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Azért, mert éppen ez a javaslat korlátozná azt, hogy elsősorban éppen a művészetoktatással 
foglalkozó tanárok bárhol tölthessék a 32 órájukat, mert a mi törvényi megfogalmazásunk 
szerint az igazgató, intézményvezető kijelölheti számukra azt a munkát is, hogy 
gyakoroljanak az óráikra. Tehát felesleges korlátozni azt, hogy a helyszínt is meg kelljen 
határozni.  

 
ELNÖK: Igazuk van, szerintem.  
Hozzászólás? (Nem érkezik jelzés.) Nincs. Szavazzunk! Aki támogatja, kézfeltartással 

jelezze! (Senki sem jelentkezik.) Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 2 nem szavazattal, 12 tartózkodás mellett a javaslatot 

nem támogatta. 
341., Földi László javaslata. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Nem támogatja.  
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ELNÖK: Miért? 
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Azért, mert általunk felvázolt munkaidő-beosztási rendszerben az eseti helyettesítés, amiért 
jelenleg minimális pótlék jár, az beleértendő abba a megtartandó óraszámszázalékba, amit 
direkt ezért százalékosan adtunk meg, 55-65 százalékában a teljes munkaidőnek. Hogyha 
visszavezetjük azt, hogy az eseti helyettesítésért külön juttatás jár, akkor visszavezetjük a 
pótlékoknak azt a kicsinyes rendszerét, amit szeretnénk kivezetni a rendszerből. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nem érkezik jelzés.) Nincs. Szavazzunk! Aki 

támogatja! (Szavazás.) Ellene? (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodik? (Szavazás.)  
Megállapítom, hogy 2 igen szavazattal, 12 tartózkodás mellett a javaslatot nem 

támogattuk. 
372. ajánlási pont, dr. Tapolczai Gergely javaslata. Tárca álláspontja? 
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Nem fogadjuk el. 
 
ELNÖK: Én az előzőekben teljesen világosan láttam, hogy az miért helyes, ha nem 

szavazzuk, mert így elsőre nagyon jól hangzik, de… Na, mindegy.  
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Ha szabad szót kérnem, szívesen megindokolom. 
 
ELNÖK: Igen, parancsoljon! 
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Tapolczai képviselő úr ajánlásai tucatnyi helyen szerepelnek az ajánlási sorban. 
Természetesen van olyan hely, ahol elfogadjuk, ahol a jelnyelvet - elsősorban a tanítási 
nyelvénél - a magyar mellé helyezzük, de a legtöbb módosító javaslata olyan kitételeket kíván 
a törvénybe tenni, ami a jelnyelvről szóló törvény szövegének az átvétele, és ez jogalkotási 
szempontból nem járható út. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nem érkezik jelzés.) Nincs. Szavazzunk! Aki 

támogatja! (Szavazás.) Ellene? (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy 2 igen szavazattal, 12 tartózkodás mellett a javaslatot nem 

támogattuk. 
391. ajánlási pont, Földi László javaslat. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Miért nem? Erre most kifejezetten kíváncsi vagyok. 
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Először is azért, mert a szakmai munkaközösség vezetője a minősítési eljárásról szóló rész 
szerint eleve részt vehet az eljárásban. Az alapfokú művészeti iskolában négy pedagógus 
elvileg elfogadható lenne, de az iskolákkal való egyeztetésünk szerint nincs rá szükség, hogy 
ezt kijavítsuk. De természetesen elfogadjuk, ha… 
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ELNÖK: Rendben, köszönöm szépen. Szavazzunk! Aki támogatja, kézfeltartással 
jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság 11 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett a javaslatot 
támogatta. 

408 ajánlási pont, Baracskai József és képviselőtársainak a javaslata. Kérdezem a tárca 
álláspontját. 

 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hozzászólás? (Nem érkezik jelzés.) Nincs. Szavazzunk! 

Ki támogatja? (Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy 2 igen szavazattal, 10 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett a 

javaslatot nem támogatjuk. 
413. ajánlási pont, dr. Turi-Kovács Béla javaslata. Tárca álláspontja? 
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Egyébként miért nem? 
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Azért, mert az önkormányzati törvény szerint társulásokról ebben a vonatkozásban nem 
beszélünk már a közigazgatásban. Illetve a lélekszámmal kapcsolatos korlátot viszont 
támogatni fogjuk más módosítóval kapcsolatban, hogy eltöröljük, de ebben a formában ez a 
kettő így, társulva nem támogatható. 

 
ELNÖK: Az utóbbi nekem megnyugtató, tehát hogy a lélekszámkorlátot eltöröljük. Jó, 

rendben. Köszönöm szépen. 
Hozzászólás? (Nem érkezik jelzés.) Nincs. Szavazzunk! Aki támogatja! (Szavazás.) 

Ellene? (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy 2 igen szavazattal, 12 tartózkodás mellett a javaslatot nem 

támogatjuk. 
414., Kara Ákos javaslata. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Igen, itt is ugyanaz a probléma. Egyébként hadd kérdezzem már meg, hogy 

tulajdonképpen csak az önkormányzati törvény megváltozása miatt nem támogatják az 
önkormányzati társulási formákat. 

 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Ennek az a magyarázata, hogy az önkormányzati társulások egy olyan probléma orvoslására 
jöttek létre, amelyet most az állami feladatvállalással szeretnénk megoldani. Tehát az 
önkormányzati társulások létrejöttének az volt az oka, hogy az egyes kis önkormányzatok 
nem voltak képesek önállóan ellátni a feladatukat. Ebben most az állami feladatvállalással 
szeretnénk segíteni. Tehát bizonyos fokig okafogyott társulásokról beszélni. 

 
ELNÖK: Én osztom a véleményét. Halkan jegyzem meg, hogy egy sor olyan társulás 

van az én körzetemben is, amely csak azért jött létre, hogy a magasabb normatívát megkapja. 
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Ugye, a magasabb normatívával ösztönözte az előző kormányzat az iskolákat, illetve az 
önkormányzatokat mint fenntartókat, hogy társulásokat hozzon létre. Az én körzetemben a 
legszembetűnőbb Perkáta és Nagykarácsony társulása, ahol a két település között van másik 
két település. Tehát mondjuk a társulás szakmai szempontból nyilvánvalóan nem indokolt, 
mert akkor a szomszédos településsel kellett volna társulni. Tehát csak és kizárólag a 
magasabb normatíva volt, amely motiválta az ilyen társulásokat.  

Tehát én ezt értem, ugyanakkor ezek szerint az állami szerepvállalással a tárca úgy 
gondolja, hogy ott, ahol szükséges lehet, hogy az intézmények között valamilyen társult 
viszony vagy tagi pénzügyi viszony létrejöjjön vagy megmaradjon, azt akkor figyelembe 
fogják venni. 

 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Továbbra is lehetséges. Tehát létezhet továbbra is olyan konstrukció, hogy egy intézménynek 
egy adott településen tagintézményei létezzenek a szomszédban, amelyek önállóan nem 
létezhetnének, csak tagintézményként. 

 
ELNÖK: Rendben, köszönöm szépen. Közben jelzem, hogy Menczer képviselő 

asszony elmegy, és Németh képviselő úr fogja helyettesíteni a szavazásnál. (Menczer Erzsébet 
távozik az ülésről.)  

Van-e további hozzászólás? (Nem érkezik jelzés.) Nincs. Akkor szavazzunk! Aki a 
javaslatot támogatja! (Szavazás.) Ellene? (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodik? (Szavazás.) 
Köszönöm. 

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

Ivanics Ferenc képviselőtársunk javaslata, ami nagyjából ugyanerre a problémára 
vonatkozik. Tárcaálláspont?  

 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Ha segítene abban, hogy hányas pont! 
 
ELNÖK: 415. 
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Tehát nem támogatják. Hozzászólás? (Nem érkezik jelzés.) Nincs. 

Szavazzunk! Aki támogatja! (Szavazás.) Ellene? (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodik? 
(Szavazás.) Köszönöm. 

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

490. javaslat, dr. Tapolczai Gergely javaslata. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nem érkezik jelzés.) Nincs. Szavazzunk! Aki támogatja! 

(Szavazás.) Ellene? (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy 2 igen szavazattal, 12 tartózkodás mellett a javaslatot a bizottság 

nem támogatta. 
535., Michl képviselőtársunk javaslata. Kérdezem a tárca álláspontját. 
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DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 
Támogatjuk a javaslatot. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nem érkezik jelzés.) Nincs. Szavazzunk! Aki 

támogatja! (Szavazás.) Ellene? (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodik? (Szavazás.)  
Megállapítom, hogy bizottság 12 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a javaslatot 

támogatta. 
538., Gyopáros Alpár és Ivanics Ferenc javaslata. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Miért? 
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Azért, mert a kellék- és jelmeztáros a mellékletben részletezett pedagógusmunkát közvetlenül 
segítők körében nem szerepel technikai alkalmazottként, akiknek nem korlátoztuk a 
létszámát. Tehát ez egy olyan táblázatba kerülne így bele, ahol a dajka, az iskolapszichológus, 
a közvetlenül segítő adminisztráció, a laboráns szerepelne. A kellék- és jelmeztáros 
megítélésünk szerint nem ez a kategória. 

 
ELNÖK: Hanem? 
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Egy technikai dolgozó, akiket - ismétlem - nem korlátozunk semmilyen módon a törvényben. 
 
ELNÖK: Értem. Szavazzunk! Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Hat. 

Ellene? (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal, 8 tartózkodás mellett a javaslatot 

nem támogatta. 
542., Földi László javaslata. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Nem támogatjuk, azért, mert művész szakképzettség kizárólag felsőoktatásban szerepelhet, 
tehát egyetemi szint megnevezése nem szükséges. 

 
ELNÖK: Igen, csak ez az egész problematikus, főleg én nagyon ambicionálom, hogy 

jövőre nekifogjunk valahogy a művészeti státuszról szóló törvény megalkotásának. Mert mi 
van azokkal a speciális helyzetekkel, amikor valaki konzit végzett, de a felsőfokú végzettsége 
nem zenei?  

 
GULYÁS DÉNES (Fidesz): Sőt van olyan, aki egyáltalán nem végzett semmilyen 

iskolát, és zseni, és taníthatna. 
 
ELNÖK: De arra van példa a művésztanároknál. Tehát lásd Jankovics Marcell DLA-

ban témavezető tud lenni az Iparművészeti Főiskolán úgy, hogy nincs egyetemi végzettsége, 
de a Kossuth-díj ez alól felmenti, tehát a Kossuth-díj lehetővé teszi ezt mint művésztanár.  

(Gyutai Csaba: Lehet kérdezni?) Igen, parancsoljon, képviselő úr! 
 
GYUTAI CSABA (Fidesz): Szeretném megkérdezni a tárcától, hogy mondjuk egy 

főiskolát végzett ének-zene szakos tanár szolfézst taníthat-e ennek megfelelően. 
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DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Az első sorban szereplő művészeti tárgynak megfelelő egyetemi szintű tanár, tehát ő nem ez a 
kategória. 

 
ELNÖK: De szolfézst tarthat. 
 
MANDUR LÁSZLÓ (MSZP): Ez az első fele a mondatnak: "művészeti tárgynak 

megfelelő szakirányú tanár". 
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Tehát itt valóban arról van szó, ha valaki nem tanári végzettségű, hanem művész. A művész 
végzettség jelenlegi ismereteink szerint mint papír, bocsánat, az kizárólag egyetemi vagy 
főiskolai szinten létezik, amellett, hogy teljesen megértjük ezt a problémát is. Igazából 
köszönnénk is szépen, ha ezt valaki definiálni tudná helyettünk.  

 
ELNÖK: Szerintem erre vissza kell térni. Tehát ez egy olyan kérdés, amelynek a 

rendezésével már régóta adós a magyar jogalkotás. Ezért javaslom meg ambicionálom, hogy a 
művészeti státusz - lásd a nyugdíj kapcsán és jó pár más dolog kapcsán is -, hogy ezzel 
adósok vagyunk, hogy ez normálisan le legyen írva. Tehát akkor adott esetben vissza lehet 
térni a törvénymódosításra. Én értem, amit a tárca mond. 

Megkérdezem, van-e további hozzászólás. (Nem érkezik jelzés.) Nincs. Szavazzunk! 
Aki támogatja, az kézfeltartással jelezze! (Senki sem jelentkezik.) Ellene? (Szavazás.) 
Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy 2 nemmel 12 tartózkodás mellett a javaslatot nem támogattuk. 
És akkor még van egy, a II/10. a 216. oldalon, Németh Zoltán, Kucsák László 

képviselőtársunk javaslata.  
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Nem támogatjuk a javaslatot. (Németh Zoltán: Most tényleg érdekel, miért nem.) Mert ez 
szűkíti az általunk biztosítandó laboránsok körét. Tehát nem támogatná azt, hogy a felső 
tagozatban is segítse a természettudományos oktatást, illetve az intézményenkénti laboráns is 
korlátozza az általunk megadott kereteket.  

 
ELNÖK: Az biztos, hogy korlátozza a b) pont. Az a) pont még egyszer, hogy értsük, 

miért szűkíti az a) pont! 
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Tehát a köznevelés ötödik évfolyamától szerepelne az eredeti törvényjavaslatban, itt pedig 
csak középiskolában. 

 
ELNÖK: Igen. Tényleg, képviselő úr, magyarázza el, mi indokolta az önök részéről. 

Végtére is teljesen logikus, amivel a tárca érvel, hogy most miért szűkítsük. Ha a felső tagozat 
hetedik évfolyamában akar valaki alkalmazni laboránst, akkor miért akarják szűkíteni, hogy 
csak középiskolában lehessen? 

 
NÉMETH ZOLTÁN (Fidesz): A b) biztosan nem szűkíti. 
 
ELNÖK: Miért? 
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NÉMETH ZOLTÁN (Fidesz): Mert ott intézményenkénti megállapítás szerepel és 
nem 250 fő. 

 
ELNÖK: Mert valahol lehet hogy 250 tanulónál kevesebb van az intézményben? 
 
NÉMETH ZOLTÁN (Fidesz): Például.  
 
ELNÖK: Mondjuk az elég nagy problémát okoz különben. Én láttam a körzetemben 

80 fős iskolákat, hogy mennyire működőképesek.  
 
NÉMETH ZOLTÁN (Fidesz): Át kellene gondolni. 
 
ELNÖK: Azt én értem, 250 fő… - most akkor a főosztályvezető úrnak is az az 

álláspontja, hogy az is szűkít? 
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Ezt belátom, hogy nem minden esetben szűkít. 
 
NÉMETH ZOLTÁN (Fidesz): Nem, ott egyáltalán nem szűkít. 
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Van, amikor szűkít. 
 
NÉMETH ZOLTÁN (Fidesz): Ezt nem értem! A b) miért szűkítene? 
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

A 200 meg ezer fő az… 
 
NÉMETH ZOLTÁN (Fidesz): Eddig is szerepelt a 250 tanuló. 
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Csak ezt ki akarják venni. 
 
ELNÖK: Ki kellett volna egészíteni. Nem az kellene, hogy „vagy”, mert valahol 

szűkít, valahol meg bővít. Én azt javaslom, képviselő úr, hogy ezt így ne szavazzunk meg, 
hanem kapcsolódó módosítóval ezt kezeljék, mert egyrészt teljesen jogos az, hogy az a) 
pontban nem kell szűkíteni, miért ne lehessen felsőben is, a másiknál viszont jogos az, ha 
akarjuk, akkor egy kisiskolára nézve, ha a felső tagozatban ezt meg lehet oldani, legyen 
szerintem. Kapcsolódóval pontosítsák ezt így. Azt javaslom, hogy ne támogassuk, de nyilván 
mindenki a saját belátása szerint szavaz. 

Kérem, hogy aki a javaslatot támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ellene? 
(Senki sem jelentkezik.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 

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

Tisztelt Képviselőtársaim! Szeretném megkérdezni, hogy ebből a hatalmas nagy 
kupacból van-e olyan ajánlási pont, amit önök szerint meg kellett volna tárgyalnunk, mert a 
bizottság tárgykörébe tartozó. (Nem érkezik jelzés.)  

Nagyon szépen köszönöm a minisztérium munkatársainak a részvételét. A napirendi 
pontot ezennel lezárom. 
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A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. 
törvényben előírt egyes tartalékok felhasználásáról szóló H/5068. számú határozati 
javaslat  

Az 5. napirendi pontunk a H/5068. számon benyújtott országgyűlési határozati javaslat 
a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvényben előírt 
egyes tartalékok felhasználásáról szóló javaslat. Képviselőtársaim előtt fekszik. Megnyitom a 
napirend feletti vitát.  

Láthatja mindenki, hogy két sor az egész, és arról szól, hogy a fejezettartalékok és 
médiatartalék felhasználását nem engedélyezi a Magyar Köztársaság 2012. évi 
költségvetéséből a kormány.  

A kormány részéről valamivel ki kívánják egészíteni? 

Banai Péter kiegészítése  

BANAI PÉTER helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm 
szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Banai Péter vagyok, költségvetésért felelős 
helyettes államtitkár.  

Igazából három mondat mindahhoz, amit az elnök úr mondott. A kormány eredeti 
célja a 2011-es költségvetési törvényjavaslat elfogadásával az európai uniós módszertan 
szerinti 3 százalék alatti hiány elérése volt. Az eurózóna válsága, az alacsonyabb gazdasági 
növekedés kevesebb bevételt jelentenek az államháztartás számára, ezért intézkedett a 
kormány több lépcsőben tartalékok képzéséről, majd ezek törléséről. Ebbe az 
intézkedéssorozatba tartozik az a lépés, hogy a költségvetési törvény módosításával az 
úgynevezett alkotmányos fejezeteknél, vagyis a kormány irányításától független fejezeteknél - 
ide értve a médiakiadásokat is - tartalékokat kellett képezni, összességében mintegy 
12,7 milliárd forint összegben. Ezt a tartalékot nem lehet felhasználni a mostani határozat 
értelmében, és mindennek célja az említett 3 százalék alatti hiány elérése.  

Köszönöm szépen. 

Határozathozatal  

ELNÖK: Köszönöm szépen, helyettes államtitkár úr. Hozzászólás van-e? (Nem 
érkezik jelzés.) Nincs. 

Akkor szavazzunk! Aki az előttünk fekvő határozati javaslatot általános vitára 
alkalmasnak tartja, az szíveskedjék kézfeltartással jelezni! (Szavazás.) Ellene? (Senki sem 
jelentkezik.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság 12 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett általános 
vitára alkalmasnak tartotta a határozati javaslatot. 

Döntés bizottsági előadó személyéről  

Bizottsági előadót kellene állítanunk. Én javaslom Pálffy István képviselőtársamat.  
 
PÁLFFY ISTVÁN (KDNP), a bizottság alelnöke: Mikor van ez? 
 
ELNÖK: Valószínűleg a jövő hét elején. 
 
PÁLFFY ISTVÁN (KDNP), a bizottság alelnöke: Kiváló! 
 
ELNÖK: Még az is lehet hogy ezen a héten. 
 
PÁLFFY ISTVÁN (KDNP), a bizottság alelnöke: Annál jobb. 
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ELNÖK: Köszönöm, vállalja. Szavazzunk! Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) Ellene? (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodik? (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság 12 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett Pálffy István 
képviselő urat bizottsági előadónak megszavazta. 

Köszönöm szépen. A napirendi pontot lezárom. 

Egyebek  

Egyebek. Tisztelt Képviselőtársaim! Az egyebekben szeretném bejelenteni, hogy 
pénteken - mint önök ezt jól tudják, és a meghívót is megkapták, csak szeretném megerősíteni 
-, délelőtt 9 órakor a Felsőházi teremben a Kulturális és sajtóbizottság „Haza és haladás” 
címmel nyílt napot tart, amelyre szeretettel és tisztelettel várom és elvárom képviselőtársaimat 
és mindenki mást is. Jöjjenek el, a magyar értelmiség számos jeles tagja fog nemzetstratégiai 
kérdésekben előadást tartani különféle területekről. 

Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. A mai ülést ezennel berekesztem. 
Mindenkinek jó munkát kívánok a plenáris ülésre! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 15 perc)  

Pálffy István 
a bizottság alelnöke 

 

L. Simon László 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők:  Podmaniczki Ildikó és Szűcs Dóra  


