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Napirendi javaslat  
 

1. A helyi önkormányzatokról szóló törvényjavaslat (T/4864. szám)  
(Kijelölt bizottságként)  
(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)  
 

2. A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi 
CLXIX. törvényben előírt egyes tartalékok felhasználásáról szóló határozati 
javaslat (H/5068. szám)  
(Kijelölt bizottságként)  
(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)  
 

3. A nemzetiségek jogairól szóló törvényjavaslat (T/4997. szám)  
(Kijelölt bizottságként)  
(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)  
 

4. Egyes törvények alaptörvénnyel összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/5001. szám)  
(Kijelölt bizottságként)  
(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)  
 

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

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

7. A családok védelméről szóló törvényjavaslat (T/5128. szám)  
(Kijelölt bizottságként)  
(Harrach Péter, Michl József, dr. Tarnai Richárd, Bagdy Gábor (KDNP) 
képviselők önálló indítványa)  
(Általános vita) 

 

8. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: L. Simon László (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Pálffy István (KDNP), a bizottság alelnöke  
Karácsony Gergely (LMP), a bizottság alelnöke  
Gulyás Dénes (Fidesz)  
Dr. Gyimesi Endre (Fidesz)   
Gyutai Csaba (Fidesz)  
Kiss Attila (Fidesz)  
Lukács László (Fidesz)  
Menczer Erzsébet (Fidesz)  
Németh Zoltán (Fidesz)  
Dr. Puskás Imre (Fidesz)  
Szabó Csaba (Fidesz)  
Karvalics Ottó (KDNP)  
Pörzse Sándor (Jobbik)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Gyutai Csaba (Fidesz) megérkezéséig Gulyás Dénesnek (Fidesz)  

 
Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Dr. Gáva Krisztián közjogi jogalkotásért felelős helyettes államtitkár 
(Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium)  
Dr. Bekényi József főosztályvezető (Belügyminisztérium)  
Dr. Kenyéri Katalin könyvtári és jogi referens (Nemzeti Erőforrás 
Minisztérium)  
Haág Tibor főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Székely András Bertalan osztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium)  
Juhász Edit főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium)  
Nyárádi Gabriella (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium)  
Dr. Gloviczki Zoltán közoktatásért felelős helyettes államtitkár (Nemzeti 
Erőforrás Minisztérium) 

A bizottság titkársága részéről  
 
Dr. Nagy Zoltán, a bizottság tanácsadója  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 14 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

L. SIMON LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt 
kívánok! Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit a Kulturális és sajtóbizottság 
2011. december 5-ei ülésén! Köszöntöm képviselőtársaimat, köszöntöm a kormány 
munkatársait, a hivatal dolgozóit, a sajtó képviselőit, minden egyes érdeklődőt! 

A mai ülésünk előzetesen kiküldött napirendi sorát minden képviselőtársam 
megismerhette. Ehhez képest egy módosítást javaslok. Javaslom, hogy a 4. napirendi pontot, 
az egyes törvények alaptörvénnyel összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslatot 
1. napirendi pontként tárgyaljuk, a többi pedig változatlan sorrendben maradjon, és az 
előzetesen kiküldött sorrendben tárgyaljuk meg. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Van-e más napirendi javaslat? (Jelzésre:) Parancsoljon, 
alelnök úr!  

 
KARÁCSONY GERGELY (LMP): Az „egyebek” keretében szeretném, ha 

beszélnénk arról, hogy a mozimentő járuléknak nevezett kulturális adó ügyében – amit végül 
is a parlament nem fogadott el, tehát az artmozik helyzete megoldatlan maradt – tudunk-e 
esetleg valamit tenni. 

 
ELNÖK: Képviselő úr ezt az „egyebeknél” nyugodtan elmondhatja, és beszéljük róla. 

(Karácsony Gergely: Csak jeleztem.) Persze, természetesen. Még egyszer kérdezem, hogy 
magához a napirendi javaslatomhoz van-e valakinek javaslata. (Nincs jelzés.)  

Szavazzunk! Aki az előbb általam közölt módosítási javaslattal egyetemben elfogadja 
a napirendi sort, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Egyhangú. 

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

Vita és szavazás 

Tisztelt Képviselőtársaim! 1. napirendi pontunk: egyes törvények alaptörvénnyel 
összefüggő módosításáról szóló, T/5001. számú törvényjavaslat, a bizottság tárgykörébe 
tartozó módosító javaslatok megvitatása. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Önök előtt fekszik az ajánlási sor. Ebből egyetlenegy pont 
az, ami ránk vonatkozik: a 18. oldalon a 19. ajánlási pont. Kérem, ezt nézzék meg 
képviselőtársaim!  

Tisztelettel köszöntöm körünkben a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 
munkatársait, Gáva Krisztián helyettes államtitkárt!  

18. oldal, 19. pont: dr. Mátrai Márta képviselőasszony a szabadalmi ügyvivőkről szóló 
törvény (2) bekezdését javasolja kiegészíteni. A szerzői jogi kérdések a mi bizottságunk 
tárgykörébe tartoznak. Kérdezem a tárca álláspontját. 

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN közjogi jogalkotásért felelős helyettes államtitkár 

(Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A módosító javaslat az esküszöveg 
pontosítására, kiegészítésére irányul, arra tekintettel, hogy a törvényjavaslat tartalmazza az 
egyes közjogi tisztségviselők esküjéről szóló törvény módosítását, ami egységesen módosítja 
az eskü szövegét. A benyújtott módosító indítvány ehhez az esküszöveghez csatlakozva tenne 
hozzá még egy mondatot a szabadalmi ügyvivők tekintetében, ami megjeleníti a szakmához 
kapcsolódó specialitást is. Az előterjesztő támogatja a módosító javaslatot. 
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ELNÖK: Köszönöm. Van-e hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja, 

kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Egyhangú szavazással támogattuk. 
A 20-ast is nézzük meg, hiszen még ez is idekapcsolódik. Kérdezem a tárca 

álláspontját. 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN közjogi jogalkotásért felelős helyettes államtitkár 

(Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Ez egy technikai módosítás, a tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja? 

(Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy egyhangú szavazással támogattuk. 
Kérdezem képviselőtársaimat, esetleg a kormány képviselőjét, hogy van-e olyan 

ajánlási pont, amelyről önök szerint szavaznunk kellene. (Nincs jelzés.) Köszönjük szépen az 
aktív részvételét, helyettes államtitkár úr. (Jelzésre:) A bizottság titkára jelezte, hogy még a 
85-ösről és a 86-osról is szavaznunk kell a 88. oldalon: dr. Mátrai Márta a 
médiaszolgáltatásról és a tömegkommunikációról szóló törvény kiegészítését javasolja. 
Kérdezem a tárca álláspontját. 

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN közjogi jogalkotásért felelős helyettes államtitkár 

(Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Itt is az esküszöveggel kapcsolatos 
módosításról van szó. Támogatja az előterjesztő. 

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

Ellene? (Nincs jelzés.) Tartózkodik? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 1 
tartózkodással támogatta a javaslatot. 

A 86-os dr. Mátrai Márta javaslata. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN közjogi jogalkotásért felelős helyettes államtitkár 

(Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Ez is egy technikai módosítás. Támogatja az 
előterjesztő.  

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

kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Nincs jelzés.) Tartózkodik? (Szavazás.) 
Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 1 tartózkodással támogatta a javaslatot. 

A 87. ajánlási pont dr. Mátrai Márta javaslata. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN közjogi jogalkotásért felelős helyettes államtitkár 

(Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja, kézfeltartással 

jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Nincs jelzés.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 
88-as. Kérdezem a tárca álláspontját.  
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN közjogi jogalkotásért felelős helyettes államtitkár 

(Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja, kézfeltartással 

jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Egyhangú szavazással támogattuk.  
A 93-as Mátrai Márta képviselő asszony javaslata. Kérdezem a tárca álláspontját. 
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DR. GÁVA KRISZTIÁN közjogi jogalkotásért felelős helyettes államtitkár 
(Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A tárca támogatja. 

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

jelezze! (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm. 
Köszönöm szépen a részvételét, helyettes államtitkár úr. További jó munkát kívánunk! 

A napirendi pontot lezárom. 

A helyi önkormányzatokról szóló törvényjavaslat (T/4864. szám) 

Vita és szavazás 

A 2. napirendi pont a helyi önkormányzatokról szóló, T/4864. számon benyújtott 
törvényjavaslat, a bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása, valamint 
bizottsági módosító indítvány benyújtása, mert azt is tervezem.  

Kérem, hogy mindenki vegye maga elé az ajánlást, amely három kötetből áll! Az 
ajánlási pontokat fogjuk mondani; a 80-assal kezdjük. Oldalszámot nem tudok mondani, mert 
itt közben változott a dolog. 

Tisztelettel köszöntöm körünkben a Belügyminisztérium és a Nemzeti Erőforrás 
Minisztérium munkatársait, Bekényi József főosztályvezető urat és mindenkit, aki a 
minisztériumot képviseli!  

A 80. ajánlási ponttal kezdjük: Ivády Gábor javaslata. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. BEKÉNYI JÓZSEF (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja, 

kézfeltartással jelezze! (Nincs jelzés.) Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy a bizottság 9 ellenszavazattal és 5 tartózkodással nem támogatta a 
javaslatot. 

A 81. ajánlási pont Ivády Gábor javaslata. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. BEKÉNYI JÓZSEF (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja, 

kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 1 igen szavazattal, 9 ellenszavazattal és 4 tartózkodással nem 
támogatta a javaslatot. 

A 82. ajánlási pont Baracskai József és képviselőtársai javaslata. Kérdezem a tárca 
álláspontját. 

 
DR. BEKÉNYI JÓZSEF (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja, 

kézfeltartással jelezze! (Nincs jelzés.) Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) 
Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 13 ellenszavazattal és 1 tartózkodással nem 
támogatta a javaslatot. 

A 83. ajánlási pont Varga Zoltán és képviselőtársai javaslata. Kérdezem a tárca 
álláspontját. 

 
DR. BEKÉNYI JÓZSEF (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk. 
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ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja, kézfeltartással 
jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 1 igen 
szavazattal és 13 ellenszavazattal nem támogatta a javaslatot. 

A 84. ajánlási pont Varga Zoltán és képviselőtársai javaslata. Kérdezem a tárca 
álláspontját. 

 
DR. BEKÉNYI JÓZSEF (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja, kézfeltartással 

jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 1 igen szavazattal és 
13 ellenszavazattal nem támogatta a javaslatot. 

A 85. ajánlási pont Szilágyi Péter javaslata. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. BEKÉNYI JÓZSEF (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja, kézfeltartással 

jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, 
hogy a bizottság 1 igen szavazattal, 12 ellenszavazattal és 1 tartózkodással nem támogatta a 
javaslatot. 

A 86. ajánlási pont Spaller Endre javaslata. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. BEKÉNYI JÓZSEF (Belügyminisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja, kézfeltartással 

jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, 
hogy a bizottság 7 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 6 tartózkodással nem támogatta a 
javaslatot. 

A 87. ajánlási pont Bóka István és képviselőtársai javaslata. Kérdezem a tárca 
álláspontját. 

 
DR. BEKÉNYI JÓZSEF (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja, kézfeltartással 

jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Nincs jelzés.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 12 igen szavazattal és 2 tartózkodással támogatta a javaslatot. 

A 95. ajánlási pont Fejér Andor javaslata. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. BEKÉNYI JÓZSEF (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja, kézfeltartással 

jelezze! (Nincs jelzés.) Ellene? (Nincs jelzés.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság egyhangú tartózkodással nem támogatta a javaslatot. 

A 96. ajánlási pont Kara Ákos javaslata. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. BEKÉNYI JÓZSEF (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Én szeretnék hozzászólni, alelnök úr. 
 

(Az elnöklést Pálffy István, a bizottság alelnöke veszi át.) 
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ELNÖK: Parancsoljon, elnök úr! 
 
L. SIMON LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Szeretném jelezni, hogy a kérdést 

rendező bizottsági módosító indítvány benyújtását tervezem. Ugyan én ezt nem fogom 
megszavazni, de van egy javaslatunk, ami szerintem ennél jobb, és javaslom a bizottságnak, 
hogy majd azt támogassa, ha végigértünk az ajánlási pontokon.  

Visszaveszem az elnöklést. 
 

(Az elnöklést L. Simon László, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: További hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja, 

kézfeltartással jelezze! (Nincs jelzés.) Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) 
Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 1 ellenszavazattal és 12 tartózkodással nem 
támogatta a javaslatot. 

A 97. ajánlási pont dr. Apáti István és Hegedűs Lorántné javaslata. Kérdezem a tárca 
álláspontját. 

 
DR. BEKÉNYI JÓZSEF (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja, kézfeltartással 

jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen 
szavazattal és 12 ellenszavazattal nem támogatta a javaslatot. 

A 98. ajánlási pont Apáti István és Hegedűs Lorántné javaslata. Kérdezem a tárca 
álláspontját. 

 
DR. BEKÉNYI JÓZSEF (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja, 

kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 1 igen szavazattal, 12 ellenszavazattal és 1 tartózkodással 
nem támogatta a javaslatot.  

A 187. ajánlási pont Szilágyi Péter javaslata. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. BEKÉNYI JÓZSEF (Belügyminisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja, kézfeltartással 

jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, 
hogy a bizottság 1 igen szavazattal, 12 ellenszavazattal és 1 tartózkodással nem támogatta a 
javaslatot. 

A 188. ajánlási pont Spaller Endre képviselőtársunk javaslata. Kérdezem a tárca 
álláspontját. 

 
DR. BEKÉNYI JÓZSEF (Belügyminisztérium): A tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja, 

kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen szavazattal, 8 ellenszavazattal és 4 tartózkodással nem 
támogatta a javaslatot. 

A 189. ajánlási pont Bóka István, Láng Zsolt, Kovács Zoltán és Kósa Lajos javaslata. 
Kérdezem a tárca álláspontját. 
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DR. BEKÉNYI JÓZSEF (Belügyminisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja, kézfeltartással 

jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Nincs jelzés.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 10 igen szavazattal és 4 tartózkodással támogatta a javaslatot. 

A 199. ajánlási pont dr. Láng Zsolt képviselőtársunk javaslata. Kérdezem a tárca 
álláspontját. 

 
DR. BEKÉNYI JÓZSEF (Belügyminisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja, kézfeltartással 

jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Nincs jelzés.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 10 igen szavazattal és 4 tartózkodással támogatta a javaslatot. 

A 200. ajánlási pont Kósa Lajos, Láng Zsolt, Papcsák Ferenc, és Wintermantel Zsolt 
javaslata. Tárcaálláspont? 

 
DR. BEKÉNYI JÓZSEF (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja, 

kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Nincs jelzés.) Tartózkodik? (Szavazás.) 
Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 12 igen szavazattal és 2 tartózkodással támogatta 
a javaslatot. 

A 206. ajánlási pont Spaller Endre képviselőtársunk javaslata. Kérdezem a tárca 
álláspontját. 

 
DR. BEKÉNYI JÓZSEF (Belügyminisztérium): A tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja, 

kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 10 tartózkodással 
nem támogatta a javaslatot. 

A 207. ajánlási pont Bóka István, Láng Zsolt, Kovács Zoltán és Kósa Lajos javaslata. 
Tárcaálláspont? 

 
DR. BEKÉNYI JÓZSEF (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja, kézfeltartással 

jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Nincs jelzés.) Tartózkodik? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a 
bizottság 12 igen szavazattal és 2 tartózkodással támogatta a javaslatot. 

A 268. ajánlási pont Zakó László képviselő úr javaslata. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. BEKÉNYI JÓZSEF (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja, kézfeltartással 

jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Nincs jelzés.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 1 igen szavazattal és 13 tartózkodással nem támogatta a 
javaslatot. 

A 269. ajánlási pont Apáti István és Hegedűs Lorántné javaslata. Kérdezem a tárca 
álláspontját. 
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DR. BEKÉNYI JÓZSEF (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja, 

kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy a bizottság 1 igen szavazattal, 11 ellenszavazattal és 2 tartózkodással 
nem támogatta a javaslatot. 

Az 509. ajánlási pont – a II. kötetben van a 205. oldalon – Szilágyi Péter 
képviselőtársunk javaslata. Kérdezem a tárca álláspontját. 

 
DR. BEKÉNYI JÓZSEF (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja, kézfeltartással 

jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Nincs jelzés.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen szavazattal és 12 tartózkodással nem támogatta a 
javaslatot. (Gyutai Csaba az ülésterembe érkezik.) 

Az 541. ajánlási pont Kovács Péter képviselőtársunk javaslata. Kérdezem a tárca 
álláspontját. 

 
DR. BEKÉNYI JÓZSEF (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja, kézfeltartással 

jelezze! (Nincs jelzés.) Ellene? (Nincs jelzés.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság egyhangú tartózkodással nem támogatta a javaslatot. 

Az 542. ajánlási pont Szekó József és Bebes István képviselőtársunk javaslata. 
Kérdezem a tárca álláspontját. 

 
DR. BEKÉNYI JÓZSEF (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja, kézfeltartással 

jelezze! (Nincs jelzés.) Ellene? (Nincs jelzés.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság egyhangú tartózkodással nem támogatta a javaslatot. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Az ajánlási pontok végére érkeztünk. Van olyan ajánlási 
pont, amelyről önök szerint még szavazni kell? (Nincs jelzés.) Akkor nézzük a bizottsági 
módosító indítványt, amit kiosztottunk. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Szeretném ezt röviden ismertetni. Kezdeményezem 
bizottsági módosító indítvány benyújtását, amely szerint a törvényjavaslat 12. §-a azzal 
egészülne ki, hogy helyi önkormányzatoknak nem pusztán közművelődési tevékenység 
támogatása lenne a feladata, hanem közművelődési közösségi színtér fenntartása is. A 20. § 
azzal egészülne ki, hogy önálló intézményként könyvtárt és közművelődési intézményt tart 
fenn a járásszékhely városi, valamint a városi önkormányzat, a 22. § pedig kiegészülne önálló 
közművelődési intézmények fenntartása, nyilvános könyvtári szolgáltatás biztosítása 
feladattal, valamint a Fővárosi Önkormányzatra vonatkozóan van még könyvtári ellátás 
biztosítása, múzeum, állat- és növénykert, közművelődési intézmény fenntartása, tehát az 
előbbi, a kerületekre vonatkozóan, az utóbbi, a fővárosra vonatkozóan. 

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy ki kíván ehhez hozzászólni. (Nincs jelzés.) 
Kérdezem a tárca álláspontját. 

 
DR. BEKÉNYI JÓZSEF (Belügyminisztérium): Nyilvánvalóan tárcaálláspontot nem 

tudunk mondani, elnök úr, hiszen most kaptuk meg a bizottsági javaslatot. Annyit szeretnék 
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jelezni, hogy magának a 12. §-nak és utána a törvényjavaslat azon szakaszainak, amelyek 
feladat- és hatásköröket állapítanak meg, azért van jelentőségük, hogy e feladat- és 
hatásköröket az önkormányzattól csak kétharmados, tehát sarkalatos törvényben lehessen 
elmozdítani, elvenni. Ez nem hatáskör-telepítő törvény, a nagy feladatköröket jelöli ki. 
Pontosan ebből a megközelítésből a részletek kidolgozása mindenütt az ágazati törvények 
feladata, tekintettel arra, hogy azok képeznek egységes egészt. 

Csak a személyes véleményünket tudjuk közölni. Ahol intézményfenntartást tartalmaz 
a bizottsági javaslat, azt semmiféleképpen nem tudnánk támogatni, hiszen az önkormányzati 
feladatellátási szabadságból következik, hogy nemcsak önálló intézmény fenntartásával, 
hanem más módon is gondoskodhat a feladat ellátásáról akár költségvetési szerv, akár más 
szolgáltatás megvásárlásával, tehát ez a jelenlegi önkormányzati konstrukcióval és a 
törvényjavaslatban szereplő önkormányzati konstrukcióval sincs összhangban, és néhány 
olyan részletet is tartalmaz, amit úgy gondoljuk, hogy nem az önkormányzati törvényben, 
hanem az ágazati törvényben indokolt részletezni. Még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy 
hivatalos tárcaálláspontot nem tudok képviselni, hiszen a tárca vezetése nem látta, csak mi 
láttuk most itt ezt a javaslatot. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, bár azt megjegyzem, hogy az eredeti szövegben is elég nagy 

különbséget látok aközött, hogy nyilvános könyvtári ellátás biztosítása és közművelődési 
tevékenység támogatása, mert akkor az eredetiben is lehetett volna azt írni, hogy 
közművelődési tevékenység biztosítása, és a kettő között elég hangsúlyos a különbség, tisztelt 
főosztályvezető úr.  

Értem azt a logikát, amit ön mond. Akkor írják úgy meg a törvényt, hogy az van 
benne, hogy „kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása és a 
közművelődési tevékenység biztosítása”, vagy ha ön úgy gondolja, hogy az önkormányzatok 
jogainak csorbításával jár, hogy közművelődési közösségi színtér fenntartására akarjuk 
kötelezni őket, akkor írják be azt, hogy közművelődési közösségi színtér biztosítása, és akkor 
nem fenntartása van. Én ezt egy kicsit fából vaskarika dolognak tartom. Nem, nekünk az a 
meggyőződésünk – nekem személy szerint az a meggyőződésem –, hogy abban az esetben, ha 
az önkormányzatok számára ezeket kötelező feladatként nem írjuk elő, akkor nincs az az 
ágazati jogszabály, amely egyébként ezt meg tudná oldani. Az ágazati jogszabálynak –
 minthogy elég jól ismerem az 1997. évi CXL. törvényt, amely ezt a területet szabályozza – az 
a célja, hogy az önkormányzati törvényben meghatározott kötelező feladatokat megtöltse 
tartalommal, és nem az, hogy olyan feladatokat adjon az önkormányzatoknak, amelyet 
egyébként feladatként az önkormányzati törvény nem tesz meg.  

Még egyszer mondom, javaslom, hogy ilyen tárgyú módosító indítványt nyújtsunk be. 
Amennyiben ezt a kormányzat nem fogja támogatni, akkor majd azt kérem, hogy akár egy 
kapcsolódó módosító indítvány keretében pontosítsuk azt a fogalmat, hogy támogatása vagy 
biztosítása. A kettő között óriási nagy különbség van. Én azt gondolom, hogy a magyar 
kultúra, a magyar művelődés, a magyar vidék szempontjából elengedhetetlen, hogy a 
közművelődési tevékenységet ne csak támogassa az önkormányzat, hanem működtesse is, 
fenn is tartsa ezeket az intézményeket, tehát ha önöknek így jobban tetszik, akkor biztosítsa és 
ne fenntartsa, de az biztos, hogy ebben a formában, ahogy most előttünk fekszik a 
törvényjavaslat, ez nem elegendő. 

Van-e még hozzászólás? (Jelzésre:) Parancsoljon, alelnök úr! 
 
KARÁCSONY GERGELY (LMP): Csak nagyon röviden szeretném kifejezni, hogy 

messzemenően egyetértek ennek a javaslatnak a benyújtásával, és az LMP is azon az 
állásponton van, hogy ha az önkormányzati törvényben nincsenek benne azok a garanciák, 
akkor az ágazati törvények nem fogják biztosítani a kulturális tevékenységek fenntartását 
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helyi szinten. Az elmúlt években egy nagy visszahátrálás volt, nagyon sok kulturális 
intézményt vesztettünk. Ezt a folyamatot nem szabad tovább engedni, mindenképpen fontos, 
hogy az önkormányzati törvényben, kétharmados törvényben legyenek garanciák. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Németh képviselő úr, parancsoljon! 
 
NÉMETH ZOLTÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Kérdéseim vannak. A 20. §-ban, ha 

jól látom, ez azt jelenti, hogy minden városi önkormányzatnak kötelessége lenne önálló 
intézményként könyvtárat és közművelődési intézményt fenntartani, hiszen itt a járásszékhely 
városokról is beszél az előző mondat, illetve a városi önkormányzatokról is, tehát a legkisebb 
város is – akár 2000 vagy akörüli lakosszámmal – köteles lenne ilyeneket fenntartani, ha jól 
értem. Ez egy ilyen értelmező kérdés. 

A másik, hogy ha jól értem, a 22. §-ban a módosító javaslat a könyvtári ellátás 
biztosítását a fővárosnak és a kerületeknek is kötelességévé teszi Budapesten.  

 
ELNÖK: Nem. A kerületeknél az van, hogy nyilvános könyvtári szolgáltatás 

biztosítása, amit a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár fiókkönyvtárain keresztül is meg tud 
oldani, tehát ott nem az van, hogy könyvtárat kell fenntartani. 

 
NÉMETH ZOLTÁN (Fidesz): De az nem a kerületek szolgáltatása, hanem az a 

főváros szolgáltatása. 
 
ELNÖK: De attól még a főváros elláthatja azt a feladatot, amit a kerületnek kell 

megoldani. Ez most is így van, Zoli. 
 
NÉMETH ZOLTÁN (Fidesz): Persze, hogy így van, de most azt mondom, hogy ha a 

törvény a fővárosnak és a kerületnek is feladatául szabja, akkor itt lehet, hogy értelmezési 
kérdések lesznek, mert a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár – amely egy fővárosi intézmény –
 fiókkönyvtárát most lehet, hogy kerületi fiókkönyvtárnak hívjuk, de azért kerületi, mert ott 
van valamelyik kerületben, egyébként meg ezek fővárosi fenntartású könyvtárak. Ebben az 
esetben az a kérdés, hogy nem fog-e ez értelmezési félreértésekhez vezetni, vagy egyáltalán 
mi az oka annak, hogy egy ilyen változást szeretne a bizottság. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Szerintem nem, szerintem ez kellő garanciát nyújt arra, hogy ne legyen olyan 

kerület, amelyikben nincsen könyvtár.  
 
NÉMETH ZOLTÁN (Fidesz): Ezt értem.  
 
ELNÖK: Üljön ki, Kati, legyen kedves! Parancsoljon, osztályvezető asszony! 
 
DR. KENYÉRI KATALIN (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Köszönöm szépen a 

szót. Kenyéri Katalin vagyok a minisztérium könyvtári osztályáról. Egyetértek ezzel a 
fővárosi javaslattal, ami ugyan bizonyos szempontból eltér a jelenlegi helyzettől. Most az a 
fenntartási helyzet, hogy a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárat a Fővárosi Önkormányzat tartja 
fenn, s ezáltal biztosítja a teljes fővárosi könyvtári ellátást, beleértve a kerületi könyvtárakat 
is, azonban az önkormányzati törvény jelenlegi módosítása azt jelenti, hogy a főváros 
települési önkormányzat lesz, legalábbis én eddig ezt a változatot ismerem. Amennyiben a 
főváros települési önkormányzat, és nem kvázi megyei funkciókat lát el, akkor szükséges 
lehet, hogy a kerületi önkormányzatok a szolgáltatás biztosításából felelősséget vállaljanak, 
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hiszen akkor nincs garancia arra, hogy a főváros mint egy települési önkormányzat a teljes 
fővárosi könyvtári ellátást biztosító Szabó Ervin Könyvtár fenntartásáról gondoskodik. 
Valószínűleg szükséges lesz a kerületek hozzájárulása ehhez a fenntartáshoz.  

 
ELNÖK: További kérdés? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja bizottsági 

módosító indítvány benyújtását, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. A bizottság 
egyhangú szavazással támogatta.  

A napirendi pontot ezennel lezárom. Köszönöm a minisztérium munkatársainak 
megtisztelő részvételét.  

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

Következő napirendi pont a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 
2010. évi CLXIX. törvényben előírt egyes tartalékok felhasználásáról szóló, H/5068. számon 
benyújtott határozati javaslat.  

Köszöntöm körünkben a Nemzetgazdasági Minisztériumból Haág Tibor 
főosztályvezető urat! Megnyitom a vitát. Egyetlenegy módosító javaslatunk van. Kérdezem a 
tárca álláspontját. 

 
HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja. 

Szavazás 

ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás van-e? (Nincs jelzés.) Köszönöm. Szavazzunk! Aki 
támogatja, kézfeltartással jelezze! (Nincs jelzés.) Ellene? (Nincs jelzés.) Tartózkodik? 
(Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangú tartózkodással nem 
támogatta a javaslatot. Köszönöm.  

Van-e még más? (Nincs jelzés.) Köszönöm az NGM munkatársainak a részvételt. A 
napirendi pontot ezennel lezárom. 

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

Vita és szavazás 

A 3. napirendi pont a nemzetiségek jogairól szóló, T/4997. számon benyújtott 
törvényjavaslat, a bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása.  

Köszöntöm a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium munkatársait, Székely 
András Bertalan osztályvezető urat! Menjünk végig, képviselőtársaim! Mondani fogom 
azokat, amelyekről megítélésem szerint szavaznunk kell, és önök szóljanak, ha esetleg úgy 
gondolják, hogy valamit kifelejtettem. 

A 3. ajánlási pont Szávay István javaslata. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
SZÉKELY ANDRÁS BERTALAN (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem értünk egyet a módosító javaslattal. A törvényjavaslat nem kíván változtatni a 
nemzetiség definícióján, amely 1993 óta használatos, továbbá nem kíván változtatni azon a 
nemzetközi dokumentumokon is nyugvó, a hazai nemzetiségek által is elvárt megközelítésen, 
miszerint elsősorban a nyelv és ezt szorosan követve a kultúra és hagyományok 
különbözősége az, ami a nemzetiséget nemzetiséggé teszi. Magyarország 1993 óta azon az 
elvi alapon működteti a nemzetiségpolitikáját, hogy a nyelvi asszimiláció megakadályozása, 
de legalább lassítása a hazai nemzetiségek fennmaradásának egyetlen eszköze. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Hozzászólás van-e? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki 
támogatja? (Szavazás.) Ellene? (Nincs jelzés.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy 1 igen szavazattal és 13 tartózkodással nem támogattuk a javaslatot. 

A 4. ajánlási pont Lukács Tamás és Varga László javaslata. Kérdezem a tárca 
álláspontját. 

 
SZÉKELY ANDRÁS BERTALAN (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Egyetértünk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja? (Szavazás.) 

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

Az 5. ajánlási pont Lendvai Ildikó és Nyakó István javaslata. Tárcaálláspont? 
 
SZÉKELY ANDRÁS BERTALAN (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem értünk egyet a módosító javaslattal. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja, 

kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy 1 igen 
szavazattal és 13 ellenszavazattal nem támogattuk a javaslatot. 

A 10. ajánlási pont Lendvai Ildikó és Nyakó István javaslata. Tárcaálláspont? 
 
SZÉKELY ANDRÁS BERTALAN (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem értünk egyet. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja, 

kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 1 igen 
szavazattal és 13 ellenszavazattal nem támogatta a javaslatot. 

15. ajánlási pont. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
SZÉKELY ANDRÁS BERTALAN (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem értünk egyet. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja, 

kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Nincs jelzés.) Tartózkodik? (Szavazás.) 
Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 1 igen szavazattal és 13 tartózkodással nem 
támogatta a javaslatot. 

A 16. ajánlási pont Szávay István javaslata. Tárcaálláspont? 
 
SZÉKELY ANDRÁS BERTALAN (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem értünk egyet. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja, kézfeltartással 

jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Nincs jelzés.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen szavazattal és 12 tartózkodással nem támogatta a 
javaslatot. 

A 17. ajánlási pont Szávay István javaslata. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
SZÉKELY ANDRÁS BERTALAN (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem értünk egyet. 
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ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja, kézfeltartással 

jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Nincs jelzés.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen szavazattal és 12 tartózkodással nem támogatta a 
javaslatot. 

A 23. ajánlási pont Szávay István képviselőtársunk javaslata. Kérdezem a tárca 
álláspontját. 

 
SZÉKELY ANDRÁS BERTALAN (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A 

tárca nem ért egyet a módosító javaslattal. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja, kézfeltartással 

jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Szavazás.)  Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, 
hogy a bizottság 1 igen szavazattal, 10 ellenszavazattal és 3 tartózkodással nem támogatta a 
javaslatot. 

A 36. ajánlási pont Gulyás Gergely javaslata. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
SZÉKELY ANDRÁS BERTALAN (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Egyetértünk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja, 

kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Nincs jelzés.) Tartózkodik? (Szavazás.) 
Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 12 igen szavazattal és 2 tartózkodással támogatta 
a javaslatot. 

A 37. ajánlási pont Szávay István javaslata. Tárcaálláspont? 
 
SZÉKELY ANDRÁS BERTALAN (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem ért egyet a tárca. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja, kézfeltartással 

jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Nincs jelzés.) Tartózkodik? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a 
bizottság 1 igen szavazattal és 13 tartózkodással nem támogatta a javaslatot. 

46. ajánlási pont. Tárcaálláspont? 
 
SZÉKELY ANDRÁS BERTALAN (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem értünk egyet. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja, kézfeltartással 

jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Nincs jelzés.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 1 igen szavazattal és 13 tartózkodással nem támogatta a 
javaslatot. 

Az 52. ajánlási pont Schiffer András javaslata. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
SZÉKELY ANDRÁS BERTALAN (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem értünk egyet. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja, kézfeltartással 

jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Nincs jelzés.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 1 igen szavazattal és 13 tartózkodással nem támogatta a 
javaslatot. 
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Megkérdezem képviselőtársaimat, illetve a tárca képviselőit, hogy van-e olyan 
javaslat, amelyről önök szerint a kulturális bizottságnak szavaznia kellene. (Nincs jelzés.) 
Köszönöm szépen a KIM munkatársainak a részvételét. A napirendi pontot ezennel lezárom. 

A cégnek nem minősülő szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő 
eljárási szabályokról szóló törvényjavaslat (T/4916. szám) 

Vita és szavazás 

5. napirendi pontunk a cégnek nem minősülő szervezetek bírósági nyilvántartásáról és 
az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló, T/4916. számú törvényjavaslat, a bizottság 
feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása.  

Köszöntöm továbbra is a KIM munkatársait! Kezdjük! Az 1/1. ajánlási pont dr. Gaudi-
Nagy Tamás javaslata. Kérdezem a tárca álláspontját.  

 
JUHÁSZ EDIT (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Támogatjuk.  
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja, kézfeltartással 

jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Nincs jelzés.) Tartózkodik? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a 
bizottság 13 igen szavazattal és 1 tartózkodással támogatta a javaslatot. 

A 8/1. ajánlási pont az alkotmányügyi bizottság javaslata. Megjegyzem, hogy ez 
összefügg a keretes részben látható ajánlási pontokkal, tehát egyben szavazunk ezekről. Van-e 
kifogás ez ellen az eljárás ellen? (Nincs jelzés.) Kérdezem a tárca álláspontját. 

 
JUHÁSZ EDIT (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja, kézfeltartással 

jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Nincs jelzés.) Tartózkodik? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a 
bizottság 12 igen szavazattal és 2 tartózkodással támogatta a javaslatot. 

A 17/1. az alkotmányügyi bizottság javaslata. Tárcaálláspont? 
 
JUHÁSZ EDIT (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja, kézfeltartással 

jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Nincs jelzés.) Tartózkodik? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a 
bizottság 12 igen szavazattal és 2 tartózkodással támogatta a javaslatot. 

A 23/2-es az alkotmányügyi bizottság javaslata. Tárcaálláspont? 
 
NYÁRÁDI GABRIELLA (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Tisztelt 

Bizottság! A 49. számú ajánlásból dolgozunk, és ez nekünk a 23-ast nem tartalmazza.  
 
ELNÖK: Visszük. (Megtörténik.) De akkor eddig jót mondtak, ugye?  
 
NYÁRÁDI GABRIELLA (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Igen, eddig 

abszolút jót mondtunk. A 23/2-est támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja, 

kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Nincs jelzés.) Tartózkodik? (Szavazás.)  
Megállapítom, hogy a bizottság 12 igen szavazattal és 1 tartózkodással támogatta a 

javaslatot. 
A 30/1-es az alkotmányügyi bizottság javaslata. Kérdezem a tárca álláspontját. 
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JUHÁSZ EDIT (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja, 

kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Nincs jelzés.) Tartózkodik? (Szavazás.) 
Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 12 igen szavazattal és 2 tartózkodással támogatta 
a javaslatot. 

A 30/2-es az alkotmányügyi bizottság javaslata. Tárcaálláspont? 
 
JUHÁSZ EDIT (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja, kézfeltartással 

jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Nincs jelzés.) Tartózkodik? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a 
bizottság 12 igen szavazattal és 2 tartózkodással támogatta a javaslatot. 

A 30/3-as alkotmányügyi bizottság javaslata. Tárca? 
 
JUHÁSZ EDIT (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja, 

kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Nincs jelzés.) Tartózkodik? (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy a bizottság 12 igen szavazattal és 2 tartózkodással támogatta a javaslatot. 

A 31/1-es szintén az alkotmányügyi bizottság javaslata. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
JUHÁSZ EDIT (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja, kézfeltartással 

jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Nincs jelzés.) Tartózkodik? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a 
bizottság 12 igen szavazattal és 2 tartózkodással támogatta a javaslatot.  

A 31/2-es az alkotmányügyi bizottság javaslata. 
 
JUHÁSZ EDIT (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja, 

kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Nincs jelzés.) Tartózkodik? (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy a bizottság 13 igen szavazattal és 1 tartózkodással támogatta a javaslatot. 

A 34/1-es az alkotmányügyi bizottság javaslata. Tárca? 
 
JUHÁSZ EDIT (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja, kézfeltartással 

jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Nincs jelzés.) Tartózkodik? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a 
bizottság 12 igen szavazattal és 2 tartózkodással támogatta a javaslatot. 

A 40/1-es az alkotmányügyi bizottság javaslata. Tárca? 
 
JUHÁSZ EDIT (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja, kézfeltartással 

jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Nincs jelzés.) Tartózkodik? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a 
bizottság 13 igen szavazattal és 1 tartózkodással támogatta a javaslatot. 

A 41/1-es az alkotmányügyi bizottság javaslata. A tárca álláspontja? 
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JUHÁSZ EDIT (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja, kézfeltartással 

jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Nincs jelzés.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 13 igen szavazattal és 1 tartózkodással támogatta a javaslatot. 

A 41/3-as az alkotmányügyi bizottság javaslata. Tárcaálláspont? 
 
JUHÁSZ EDIT (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja, 

kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Nincs jelzés.) Tartózkodik? (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy a bizottság 12 igen szavazattal és 2 tartózkodással támogatta a javaslatot. 

41/6. Tárcaálláspont? 
 
JUHÁSZ EDIT (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja, kézfeltartással 

jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Nincs jelzés.) Tartózkodik? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a 
bizottság 13 igen szavazattal és 1 tartózkodással támogatta a javaslatot. 

41/7., szintén az alkotmányügyi bizottság javaslata. Tárcaálláspont? 
 
JUHÁSZ EDIT (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja, 

kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Nincs jelzés.) Tartózkodik? (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy a bizottság 12 igen szavazattal és 2 tartózkodással támogatta a javaslatot. 

41/10., az alkotmányügyi bizottság javaslata. Tárcaálláspont? 
 
JUHÁSZ EDIT (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja, kézfeltartással 

jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Nincs jelzés.) Tartózkodik? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a 
bizottság 12 igen szavazattal és 2 tartózkodással támogatta a javaslatot. 

42/1. Tárcaálláspont? 
 
JUHÁSZ EDIT (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja, 

kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Nincs jelzés.) Tartózkodik? (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy a bizottság 13 igen szavazattal és 1 tartózkodással támogatta a javaslatot. 

42/3. Tárcaálláspont? 
 
JUHÁSZ EDIT (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja, kézfeltartással 

jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Nincs jelzés.) Tartózkodik? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a 
bizottság 13 igen szavazattal és 1 tartózkodással támogatta a javaslatot. 

43/1., az alkotmányügyi bizottság javaslata. Tárcaálláspont? 
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JUHÁSZ EDIT (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja, kézfeltartással 

jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Nincs jelzés.) Tartózkodik? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a 
bizottság 13 igen szavazattal és 1 tartózkodással támogatta a javaslatot. 

43/2., az alkotmányügyi bizottság javaslata. A tárca álláspontja? 
 
JUHÁSZ EDIT (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja, 

kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Nincs jelzés.) Tartózkodik? (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy a bizottság  13 igen szavazattal és 1 tartózkodással támogatta a javaslatot. 

43/3., az alkotmányügyi bizottság javaslata. Tárcaálláspont? 
 
JUHÁSZ EDIT (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja, 

kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Nincs jelzés.) Tartózkodik? (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy a bizottság 12 igen szavazattal és 2 tartózkodással támogatta a javaslatot. 

43/4., az alkotmányügyi bizottság javaslata. Tárcaálláspont? 
 
JUHÁSZ EDIT (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja, 

kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Nincs jelzés.) Tartózkodik? (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy a bizottság 13 igen szavazattal és 1 tartózkodással támogatta a javaslatot. 

43/5., az alkotmányügyi bizottság javaslata. Tárcaálláspont? 
 
JUHÁSZ EDIT (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja, kézfeltartással 

jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Nincs jelzés.) Tartózkodik? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a 
bizottság 12 igen szavazattal és 2 tartózkodással támogatta a javaslatot. 

Van egy később benyújtott bizottsági módosító javaslat, amelyről döntenünk kell, 
amelyet az alkotmányügyi bizottság nyújtott be; önök előtt fekszik, tisztelt képviselőtársaim. 
Kérdezem a tárca álláspontját. 

 
JUHÁSZ EDIT (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Tisztelt Bizottság! A 

48. sorszám alatt benyújtott bizottsági módosító javaslatot támogatja a tárca. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e hozzászólás, tisztelt képviselőtársaim? (Nincs 

jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Nincs jelzés.) 
Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 12 igen szavazattal és 2 
tartózkodással támogatta az utólag benyújtott bizottsági módosító javaslatot. 

Köszönöm szépen a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium munkatársainak a 
részvételt. A napirendi pontot lezárom.  
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A nemzeti köznevelésről szóló törvényjavaslat (T/4856. szám) 

Vita és szavazás 

6. napirendi pontunk a nemzeti köznevelésről szóló, T/4856. számon benyújtott 
törvényjavaslat, a bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok 
megvitatása.  

Köszöntöm körünkben helyettes államtitkár urat a Nemzeti Erőforrás 
Minisztériumból! Tisztelt Bizottság! Kezdjük akkor az előttünk fekvő kiegészítő ajánlásnál: a 
107/1-es a 7. oldalon Pósán László, Demeter Zoltán és társaik javaslata. Kérdezem a tárca 
álláspontját. 

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

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

jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Nincs jelzés.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 1 igen szavazattal és 13 tartózkodással nem támogatta a 
javaslatot. 

116/1., Demeter Zoltán és képviselőtársai javaslata. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

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

Azért, mert a párhuzamos oktatás leírása szerepel a törvényben – szerintünk megfelelő 
módon –, ezért nem tartjuk szükségesnek ezt a kiegészítést. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Szavazzunk! Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Nincs 

jelzés.) Ellene? (Nincs jelzés.) Tartózkodik? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 
egyhangú tartózkodással nem támogatta a javaslatot. 

Van még egy, a 190/1-es a 12. oldalon, Kara Ákos képviselőtársunk javaslata. 
Kérdezem a tárca álláspontját. 

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

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

Először is azért, mert nem létezik táncművészeti szakmai vizsga, hanem csak táncos szakmai 
vizsga, másrészt azért, mert a tánc minden ágában, például a néptánc tanszakon nem tartjuk 
feltétlenül szükségesnek, hogy egyéni foglalkozást biztosítson a törvény, illetve maga a 
táncművészet képviselője is arra hívta fel a figyelmünket, hogy ezeknek a képzéseknek egy 
nagy része csak felsőfokú szakképzés keretében sajátítható el, tehát nem releváns ez a 
módosítás. 
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ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja, 
kézfeltartással jelezze! (Nincs jelzés.) Ellene? (Nincs jelzés.) Tartózkodik? (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy a bizottság 14 tartózkodással nem támogatta a javaslatot. 

Van-e más módosító javaslat, amelyről önök szerint szavaznunk kell? (Nincs jelzés.) 
Köszönöm szépen helyettes államtitkár úr részvételét. A napirendi pontot ezennel lezárom. 
(Pörzse Sándor távozik az ülésteremből.) 

A családok védelméről szóló törvényjavaslat (T/5128. szám) 

7. napirendi pontunk a családok védelméről szóló, T/5128. számon benyújtott 
törvényjavaslat, Harrach Péter, Michl József, Tarnai Richárd, Bagdy Gábor képviselőtársaink 
önálló indítványa; az általános vitára való alkalmasságról kell döntenünk. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Megnyitom a napirendi pont feletti vitát. Megállapítom, 
hogy az előterjesztők közül nincs senki a teremben, úgyhogy nélkülük fogjuk ezt megvitatni. 
(Közbeszólás: Most már ellenzék nélkül.) Nem, még van LMP-s ellenzéki képviselőnk, de a 
családok védelméről szóló törvényt most már a Jobbik képviselői nélkül kell megvitatnunk.  

Döntés általános vitára való alkalmasságról, előadó állítása 

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e valakinek hozzászólása az előttünk fekvő 
törvényjavaslathoz. (Nincs jelzés.) Akkor szavazzunk! Aki általános vitára alkalmasnak tartja 
a törvényt, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Nincs jelzés.) Tartózkodik? 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 12 igen szavazattal és 1 tartózkodással általános 
vitára alkalmasnak tartotta a törvényjavaslatot. 

Bizottsági előadónak Karvalics Ottót javaslom. (Jelzésre:) Ottó vállalja. Köszönöm. 
Szavazzunk! Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Nincs jelzés.) 
Tartózkodik? (Nincs jelzés.) Megállapítom, hogy a bizottság a bizottság egyhangú szavazással 
Karvalics Ottót megválasztotta bizottsági előadónak.  

A napirendi pontot ezennel lezárom. 

Egyebek 

A 8. napirendi pont az „egyebek”. Megadom a szót Karácsony képviselő úrnak. 
Parancsoljon, képviselő úr! 
 
KARÁCSONY GERGELY (LMP): Köszönöm a szót. Bizonyára emlékeznek 

képviselőtársaim, hogy egy bizottsági módosító indítványt nyújtottunk be a mozijegyekre 
kivetett 3 százalékos adóval kapcsolatban, amit a Nemzeti Kulturális Alaphoz abból a célból 
folyósítottunk volna, vagy az adótörvények módosításával pluszforrást vártunk volna arra, 
hogy a vidéki városokat érintő artmozihálózat megmentése érdekében jelentős forrásokat 
találjunk. Az utolsó pillanatban egy zárószavazás előtti módosító végül is kivette a törvényből 
a kulturális adónak ezt a részét. Ez bizonyos szempontból érthető, a mozijegyárak valóban 
rendkívül magasak, ugyanakkor továbbra is megoldatlan egy probléma, mégpedig az, hogy a 
Mozgókép Alapítvány korábban biztosított forrásokat az artmozihálózat megmentésére, vagy 
annak nem piacképes voltára való tekintettel nyújtott támogatást, most viszont nincsen ilyen 
támogatás.  

Azt szeretném felvetni, hogy a bizottság esetleg találjon valamilyen formát azzal 
kapcsolatosan, hogy felhívja például a Filmalap vezetésének a figyelmét – amelynek a 
törvény által azért most már vannak biztosítva lottóbevételek kapcsán fix bevételei –, hogy a 
bizottság valamilyen módon hívja fel a döntéshozók figyelmét azzal kapcsolatosan, hogy itt 
van egy megoldatlan probléma. Azt gondolom, hogy nyilván az a körülbelül 200-250 millió 
forint is nagyon sok pénz a jelenlegi költségvetési helyzetben, ugyanakkor ha figyelembe 
vesszük azt, hogy milyen hatása lenne annak, ha eltűnnének vagy végleg felszámolódna ez az 
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artmozihálózat Magyarországon, és figyelembe vesszük azt, hogy azért ezzel az összeggel 
milyen sok polgár kulturális igényeit tudjuk elősegíteni, és hogy milyen nehéz helyzetbe kerül 
például a magyar filmművészet is akkor, ha megszűnik az a befogadó közeg, ahol a 
filmjeikkel alapvetően találkozni lehetne, minderre tekintettel azt gondolom, hogy az a 
néhány százmillió forint, amit ide folyósítani kellene, nem tűnik olyan óriási összegnek. 
Esetleg a bizottság vagy a bizottság elnöke a bizottság kérésére fordulhatna levélben a 
Filmalap vezetőihez, hogy találjanak forrást ennek a helyzetnek a megoldására, de számomra 
bármilyen más javaslat elfogadható, ami célt tud érni.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. 
Tisztelt Képviselő Úr! Ha megengedi, annyiban reagálok, hogy egyrészt osztom az 

aggályát, amit elmondott, és én magam is sajnálom azt, hogy végül is az utolsó körben nem 
ment át ez a módosításunk, és egy zárószavazás előtti módosítóval kikerült a végleges 
támogatotti sorból. Bár én személy szerint elég sokat küzdöttem azért, hogy ez ne így legyen, 
de természetesen – mint minden másban is – elfogadtam a kormánypárti többség véleményét, 
ugyanakkor az aggálya jogos. A Népszabadságban megjelent Andy Vajna-interjú után, amit 
talán tegnap olvastam – nem tudom, hogy melyik nap is jelent meg, mert összefolynak a 
napok, de az biztos, hogy tegnap olvastam – azt kell gondolnom, hogy a Filmalap vezetésében 
nincs meg a törekvés arra, hogy támogassák az artmozikat, és kormánybiztos úr láthatólag 
arra hivatkozik, hogy ők erről a minisztériummal meg is egyeztek.  

Azt tudom ugyanakkor mondani, hogy átérezve a felelősségünket és átérezve azt a 
valóban nehéz helyzetet, amelybe bizonyos mozik kerülhetnek, mindenképpen meg kell 
oldanunk ezt a problémát, és azt tudom mondani, hogy minthogy a mozgókép-kollégium 
megszűnik a Nemzeti Kulturális Alapban, és körülbelül 400 millió forintnyi forrásunk 
felszabadul, amit másra szerettünk volna fordítani, mindenképpen meg fogom fogalmazni azt 
a javaslatot a Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának, mint Nemzeti Kulturális Alap bizottsági 
elnök, hogy ha már nem jön be ez a jegyárbevételből befolyó 3 százalékos rész a Nemzeti 
Kulturális Alap költségvetésébe, akkor ebből egyrészt fordítsunk annyit az artmozik 
támogatására, mint amennyire számítottunk. Minthogy nem látom a tárca költségvetésében az 
erre való fedezetet, a Nemzeti Filmalap részéről nem látom a szándékot, ezért úgy látom, 
hogy egyetlenegy megoldás lesz, hogy a Nemzeti Kulturális Alap vállalja magára úgy is ezt a 
terhet, hogy egyébként ez a különforrás nem fog beérkezni. Magyarul szeretném 
megnyugtatni képviselő urat, hogy nem fordulhat az elő, hogy 2012-ben ne tudjunk legalább 
körülbelül 300-350 millió forintnyi forrást ilyen célokra a Nemzeti Kulturális Alap keretein 
belül biztosítani.  

Ugyanakkor azt mondom, minthogy egy nagyon fontos stratégiai célt elértünk, 
nevezetesen hogy a kulturális adó fogalmát behoztuk a kulturális járulék helyére, hogy ne 
adjuk fel a küzdelmet, hogy ennek a kulturális adónak a körét, ami most tulajdonképpen csak 
a pornográf szolgáltatásokra vonatkozik, a következő évi adótörvény-módosításoknál 
bővítsük akár ilyen, akár más irányba is. Nem annak jegyében, hogy a kormánypárt mindig 
sanyargatni akarja az egyszerű embereket, és újabb és újabb adónemeket akar kitalálni, hanem 
annak jegyében, hogy megtaláljuk azokat a forrásokat, amelyek a magyar kulturális 
intézményrendszer finanszírozásához szükségesek, és amelyek olyan források, amelyek nem 
az állampolgárok zsebéből veszik ki a pénzt, és nem az állampolgári terheket növelik. Azt 
gondolom, hogy még fogunk ilyeneket találni, és itt a kreatív együtt gondolkodást kérem az 
ellenzéktől is meg a kormánypárti képviselőktől is, de ebben a konkrét ügyben, az artmozik 
támogatásában remélem, hogy megnyugtató volt az, amit elmondtam. 

Parancsoljon, alelnök úr! 
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KARÁCSONY GERGELY (LMP): Köszönöm szépen. Igen, megnyugtató volt, 
másfelől pedig szeretném a magam nevében az egyedüli ellenzéki képviselőként 
kinyilvánítani azt, hogy miközben persze nyilván nagy politikai csatákat vívunk – elsősorban 
nem is kulturális kérdésekben – a pártok között, abban mindenképpen partnerek tudunk lenni, 
hogy a kulturális célokat szolgáló bevételeket növelni tudjuk, ha most nem, akkor a következő 
költségvetési vitában. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Gyutai képviselő úr! 
 
GYUTAI CSABA (Fidesz): Csak arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a múlt 

még lezáratlan. Azoknak az önkormányzatoknak, akik artmozit tartanak fenn, szerződésük 
volt a Magyar Mozgókép Közalapítvánnyal. A közalapítvány a szerződésben vállalt 
kötelezettségeit se teljesíti, és mivel az önkormányzatok nem mondhatnak le ilyen 
követelésekről, ezért az adott önkormányzatok kénytelenek ezt testületi ülésen megtenni pár 
százezer forint miatt is, tehát nagyon sok elvarratlan szál van még a Magyar Mozgókép 
Közalapítványnál, de a vidéki artmozihálózat fenntartása érdekében is megnyugtatónak 
érzem, amit elnök úr mondott, és számon is fogjuk kérni rajtad ezeket az ígéreteket. 
(Derültség.)  

 
ELNÖK: Gyimesi képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. GYIMESI ENDRE (Fidesz): Én is szeretném felhívni egy problémára a 

figyelmet, amivel foglalkoznunk kell a jövőben, ez pedig az országos közgyűjtemények 
fenntartásának kérdése. Úgy tűnik, hogy ha a jelenlegi költségvetési keretek megváltoznak, 
akkor jövőre működésképtelen lesz az Országos Levéltár, hiszen nem lehet a fűtését, 
világítását biztosítani, és sajnos más közgyűjteményektől is ilyen típusú jelzések vannak, 
tehát ezzel majd foglalkoznunk kell. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. További hozzászólás? (Nincs jelzés.) 

Köszönöm. Más téma az „egyebeknél”? (Nincs jelzés.)  
Annyit szeretnék még elmondani, képviselőtársaimnak beszámolni, hogy pénteken a 

parlamenti nyílt napunk sikeresen lezárult, körülbelül 200 fő fordult meg a közönség soraiban 
a felsőházi teremben nem egyszerre, hanem szakaszosan. Azt gondolom, hogy egy nagyon 
értékes, a mindennapi politikai praxist is megtermékenyíteni képes konferencián vagyunk túl, 
amelynek remélhetőleg írásban is meg fognak jelenni az anyagai. Szeretném arra buzdítani 
képviselőtársaimat, hogy ha máskor egy nyílt napot tartunk, akkor nagyobb számban jöjjenek 
el, mert higgyék el, hogy nem csak a magunk okulására fontosak ezek a nyílt napok. Tudom, 
hogy most dömping van és őrület, nekem is, Németh képviselő úr helyettesített engem a 
Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumán, és tudom, hogy alelnök úr is bent volt a 
plenárison, ott vitatkozott és mutogatta a pólóját. (Derültség.) Szeretném, ha a tavaszi 
ülésszakban lennének további nyílt napok. Azért is fontos, hogy eljöjjenek a képviselők, mert 
nagyon komoly üzenete van annak, hogy országgyűlési képviselők meghallgatják a kulturális 
élet vagy a szellemi élet jelenségeit. A pénteki ülésünkön egyetemi professzorok, 
akadémikusok, irodalomtörténészek, történészek, közgazdászok tartottak előadást egy sor 
olyan kérdésben, amely egyébként messze túlmutat a pillanatnyi kormányzás nehézségein.  

Nagyon köszönöm a munkatársaimnak a munkáját, nagyon köszönöm dr. Nagy Zoltán 
bizottsági titkárnak és a titkárságunk kolléganőinek a szervezőmunkáját. Azért is merem ezt 
mondani, mert az egyik kiváló oktatástörténésztől, aki ott ült a közönség soraiban, még 
levélben is kaptam gratulációt, hogy milyen jó volt a szervezőmunka. Köszönöm a gyorsíró 
kolléganőnek is azt, hogy egy óra alvás után végigülte az egész nyílt napot, és persze a 
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kabinettitkárunknak, Pápay Györgynek is, hogy ennek az egész fórumnak a 
megszervezésében részt vett, ahogyan az előző nyílt nap megszervezésében és 
lebonyolításában is. Remélem, hogy mindannyiunk hasznára válnak az ilyen programok. 

Elmondtam a nyílt napon, de most szeretném képviselőtársaimmal is megosztani, hogy 
tavasszal még két nyílt napot szeretnék abszolválni; mind a kettőnek olyan témát választanék, 
és ebben majd kérem képviselőtársaim javaslatait és támogatását, amelyek túlmutatnak a 
kultúra problémáin, és nyitnak az oktatás irányába. Az egyik kifejezetten az olvasáskultúrával 
foglalkozna. A hétvégén vasárnap egy tanácskozáson vezettem egy kerekasztal-beszélgetést, 
és ott még annyiban módosult a fejemben a téma, hogy Balázs Géza egyetemi tanszékvezető 
tanárral beszélgettünk a magyar politikai nyelv állapotáról, hogy nem pusztán az 
olvasáskultúra, hanem tényleg a magyar nyelv ügye is megéri azt, hogy bizottsági nyílt napon 
foglalkozzunk vele, azonban az olvasáskultúra olyan kérdéseket vet fel, és olyan jogalkotási 
feladatokat határoz meg számunkra, hogy szerintem érdemes lesz olyan kiváló szakembereket 
meghívni előadást tartani, mint például a pénteki nyílt napunkon a közönség soraiban helyet 
foglaló Gereben tanár úr, aki az egyik legjobb magyar olvasásszociológus és még sorolhatnám 
tovább.  

A másik pedig kifejezetten a művészeti oktatással foglalkozna, azon belül is két nagy 
területre szeretném, ha fókuszálnánk. Az egyik a vizuális nevelés. A mostani vitáink egy 
részének hátterében, amelyek egyfajta politikai hitvallásként értelmeződnek, de valójában 
esztétikai természetű viták, legtöbbször olyan ízlésbeli problémákat látok, amelyek a magyar 
vizuális nevelés hiányosságaira mutatnak rá. Szeretném, ha a vizuális kultúránkkal, a vizuális 
nevelésünkkel, a múzeumpedagógiánk helyzetével foglalkoznánk egy bizottsági nyílt napon, 
ahol áttekintenénk azt, hogy mi a teendő.  

A másik művészeti oktatási terület, amelyre szeretnék fókuszálni, most a zene és az 
éneklés lenne, hogy Kodály országában hogyan is állunk ezzel a problémával. Én szülőként is 
látom, hogy az a hihetetlen gazdagság, amely mind az ének-zene-, mind a szolfézs-, mind a 
zenetörténeti oktatásban az én gyerekkoromban vidéken egy kisiskolában érzékelhető volt, az 
egyik legjobb budai gimnáziumba járó nagylányomnál vagy akár a kisebb gyerekeimnél is 
mondjuk úgy, hogy kívánnivalókat hagy maga után, tehát én azt hiszem, hogy ezzel 
foglalkoznunk kell. Ha csak arra gondolok, hogy a Nobel-díjas magyar fizikusok, akik a 
Fasori Gimnáziumba jártak, mit szoktak példaként felemlegetni, hogy miért is volt olyan jó az 
a Fasori Gimnázium, akkor elsősorban a zeneoktatást és a művészeti oktatást emelték ki, 
amely a kreativitásukhoz, a szabad gondolkodásukhoz járult úgy hozzá, hogy sokkal többet 
ért, mint a matematika- vagy a fizikaoktatás, persze nem egymásnak kijátszva ezeket a 
területeket, félre ne értsék képviselőtársaim. Azt kérem, hogy ennek a két nyílt napnak a 
megszervezéséhez és átgondolásához járuljanak hozzá javaslataikkal is, szívesen veszem az 
előadókra tett javaslatokat is, hogy kit hívjunk meg, előadóként milyen szakembereket 
hallgatnának szívesen egy-egy ilyen nyílt napon. 

Van-e további hozzászólás? (Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor megköszönöm 
mindenkinek a mai megtisztelő részvételét, a plenáris ülésre jó munkát kívánok, csütörtökön 
pedig találkozunk a bizottsági ülésen, képviselőtársaim. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 23 perc)  

 

 L. Simon László 
a bizottság elnöke 
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