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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 19 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

L. SIMON LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok! Mindenkit tisztelettel és szeretettel köszöntök a Kulturális és sajtóbizottság 
2011. december 8-ai ülésén! Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. Köszöntöm 
képviselőtársaimat, a hivatal munkatársait, a minisztériumok képviselőit, a sajtó képviselőit, 
minden érdeklődőt, aki a mai ülésünkön részt vesz.  

Az előzetesen kiküldött napirendi sort képviselőtársaim megismerhették. Kérdezem, 
hogy van-e valakinek javaslata a napirendi sorral kapcsolatban. (Nincs jelzés.) Szavazzunk! 
Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Nincs jelzés.) Tartózkodik? 
(Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 13 igen szavazattal és 1 
tartózkodással megszavazta a napirendi sort. 

Az államháztartásról szóló törvényjavaslat (T/5069. szám) 

1. napirendi pontunk az államháztartásról szóló, T/5069. számon benyújtott 
törvényjavaslat; az általános vitára való alkalmasságról döntünk. 

Köszöntöm a körünkben Tavaszi Zsolt főosztályvezető urat, Víg Gyula osztályvezető 
urat és Kézdi Árpád referens urat a Nemzetgazdasági Minisztériumból! Foglaljanak helyet az 
urak az asztalnál! Megkérdezem, hogy az előttünk fekvő törvényjavaslathoz szóbeli 
kiegészítést vagy indoklást kívánnak-e tenni.  

Víg Gyula (NGM) szóbeli kiegészítése 

VÍG GYULA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! Az államháztartásról szóló törvényhez szóbeli kiegészítésként röviden 
elmondanám, hogy az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény az elfogadása, 
megalkotása idején egy korszerű törvény volt, azonban az elmúlt közel húsz év során több 
mint száz alkalommal került módosításra. Ezeket a módosításokat esetenként egyedi 
problémák gerjesztették, amelyek egyedi ügyek megoldását szolgálták, amelynek 
következtében a törvény terjedelme több mint hétszeresére nőtt, és a szerkezete sajnos már 
nem követi a megalkotása idején felállított logikus sorrendet. A törvényben számos alapelvi, 
törvényi szabály keveredik technikai végrehajtási szabályokkal, tehát már olyan 
szabályhalmazzá vált, amely megnehezíti mind a jogalkalmazók, mind a jogalkotók munkáját, 
másrészről az alaptörvény január 1-jén hatályba lépő rendelkezései is indokolttá tették egy új 
törvény megalkotását, hiszen számos szabályozási tárgykörről külön sarkalatos törvények 
fognak rendelkezni, és az ezekkel való összhang megteremtése szintén elengedhetetlen volt. 

Mindezek alapján egy új törvényjavaslatot készített elő a kormány, s ezt nyújtotta be 
az Országgyűlésnek, amelyben az egységes szemlélet, a keretjellegű szabályozás megalkotása 
volt az elsődleges cél. Kiemelném az átláthatóság követelményét, amely megjelenik az 
alaptörvény előírásai között is, és nagyon fontosnak tartanám kiemelni – amely talán a 
legnagyobb újítása –, hogy a jelenleginél sokkal részletesebb tervezési szabályrendszer 
alapjait fekteti le. A 2013. évi költségvetés tervezése az új szabályok értelmében már 2012 
tavaszán megkezdődik, részletes, elemi szintű tervezés valósul meg, a kormány részletesen 
jóváhagyott költségvetéseket fog jóváhagyni, és megfordul ez a jelenlegi gyakorlat, hogy az 
Országgyűlés által elfogadott költségvetési törvény alapján készülnek az intézményi elemi 
költségvetések.  

Elöljáróban ennyit szerettem volna kiemelni a törvényjavaslatból. Kérnénk tisztelettel 
a bizottságot, hogy támogassa az általános vitára való alkalmasságot. 
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Döntés általános vitára való alkalmasságról 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Kollégák! Megnyitom a vitát. Kérdezem, hogy ki 
kíván hozzászólni, kinek van javaslata. (Nincs jelzés.) Láthatólag mindenki elégedett a 
törvényjavaslattal. Köszönöm szépen. Ebben az esetben javaslom, hogy szavazzunk!  

Aki az előttünk fekvő törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak tartja, az kérem, 
szíveskedjék kézfeltartással jelezni! (Szavazás.) Ellene? (Nincs jelzés.) Tartózkodik? 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 12 igen szavazattal és 1 tartózkodással általános 
vitára alkalmasnak tartotta a törvényjavaslatot.  

Javaslom, hogy a bizottság írásban nyújtson be véleményt, amely vélemény a 
következő legyen: „A Kulturális és sajtóbizottság a 2011. december 8-ai ülésén az 
államháztartásról szóló, T/5069. számon benyújtott törvényjavaslatot megtárgyalta, és 12 igen 
szavazattal és 1 tartózkodással általános vitára alkalmasnak tartotta.”. 

Képviselőtársaim egyetértenek-e azzal, hogy írásban nyújtsuk be a bizottság 
véleményét? Aki egyetért ezzel, kérem, kézfeltartással szíveskedjék jelezni! (Szavazás.) 
Ellene? (Nincs jelzés.) Tartózkodik? (Nincs jelzés.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a 
bizottság 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül bizottsági vélemény 
benyújtásáról döntött.  

Köszönöm szépen főosztályvezető úr részvételét. A napirendi pontot lezárom.  

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

Vita és szavazás 

Áttérünk a 2. napirendi pontunkra: az egyes törvények alaptörvénnyel összefüggő 
módosításáról szóló, T/5001. számon benyújtott törvényjavaslat, a bizottság feladatkörébe 
tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása. Önök előtt fekszik a kiegészítő ajánlás, 
képviselőtársaim. (Jelzésre:) Ezek szerint helyettes államtitkár úr, akit az előbb még a 
folyosón láttam, most egy másik bizottságban van, úgyhogy nélküle fogjuk megvitatni a 
javaslatokat.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Kérdezem, hogy a KIM másik felelős vezetője nem kíván-e 
a tárca nevében nyilatkozni. (Jelzésre:) Köszöntöm tisztelettel körünkben Latorcai Csaba 
helyettes államtitkár urat, aki most besegít nekünk! 

1. ajánlási pont dr. Mátrai Márta képviselőtársunk javaslata. Kérdezem a tárca 
álláspontját. 

 
LATORCAI CSABA nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes 

államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Tárcaálláspontot tudok mondani: a 
tárca támogatja. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e hozzászólás, kérdés? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! 

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

A 2. ajánlási pont dr. Mátrai Márta javaslata. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
LATORCAI CSABA nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes 

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

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

A 3. ajánlási pont dr. Mátrai Márta javaslata. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
LATORCAI CSABA nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes 

államtitkár (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 4. ajánlási pont dr. Mátrai Márta javaslata. Tárcaálláspont? 
 
LATORCAI CSABA nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes 

államtitkár (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. 

Az utolsó az 5. ajánlási pont, szintén dr. Mátrai Márta javaslata. Kérdezem a tárca 
álláspontját. 

 
LATORCAI CSABA nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes 

államtitkár (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 12 igen szavazattal és 2 tartózkodással támogatta a javaslatot. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Két bizottsági módosító indítvány benyújtását javaslom, 
amelyeket most osztottunk ki önöknek. Kérem képviselőtársaimat, hogy azt vegyék a 
kezükbe, amelynek a tetején 147. §-sal kezdődő módosítás található meg. Az elektronikus 
hírközlésről szóló törvény módosítását javaslom, egyrészt több pontnak a kiegészítésével, 
másrészt pedig itt is az alaptörvény változása miatti koherenciazavar kiküszöbölése indokolja 
a javaslat benyújtását.  

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e valakinek hozzászólása? (Jelzésre:) Novák 
képviselő úr, parancsoljon! 

 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Csak a szokásost kell tennem, hogy most azért egy kilenc 

oldalas javaslat fekszik előttünk... 
 
ELNÖK: Tíz oldalas. 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): A javaslat maga 9 oldal, és ahhoz van egy negyed oldalas 

indoklás. Próbáltam precíz lenni, nehogy felrója, hogy azért itt nincs tíz oldalnyi érdemi 
változtatás. Végig alá van húzva, azaz végig új beszúrás, persze koherenciazavarra 
hivatkozva, ahogy most mondja részben, de elolvasni sincs időnk, ezt megint nem kaptuk meg 
előre írásban. 

 
ELNÖK: Képviselő úr kér egy kis időt, hogy értelmezze a szöveget?  
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NOVÁK ELŐD (Jobbik): Nem kis időt kérnék. Azért ha megnézem csak a 7. oldalt, 
hogy minek a helyébe mi lép, itt azon az oldalon van körülbelül huszonöt hivatkozás. Ezek 
órákat igényelnének. 

 
ELNÖK: Azért hét oldal nem igényel órákat.  
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): De, a 7. oldalon lévő hivatkozások például, hogy minek a 

helyébe mi lép. 
 
ELNÖK: Én szívesen adok pár percnyi gondolkodási időt. 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Ha szükséges, akkor mondjuk két órát kérnék erre. Ha ennyi 

szünetet el tud rendelni, akkor el tudjuk olvasni, egyébként értelemszerűen csak tartózkodni 
tudok. 

 
ELNÖK: Rendben. Kétórányi szünetet nem tudok elrendelni, úgyhogy kérdezem 

képviselőtársaimat, hogy van-e valakinek még bármilyen javaslata, véleménye. (Nincs jelzés.) 
Szavazzunk! Aki támogatja ilyen irányú bizottsági módosító indítvány benyújtását, az kérem, 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Nincs jelzés.) Tartózkodik? (Szavazás.) Akkor 
Novák képviselő úr nem is szavazott ezek szerint. (Novák Előd: Nem.) Megállapítom, hogy a 
bizottság 12 igen szavazattal és 1 tartózkodással bizottsági módosító indítvány benyújtásáról 
döntött. 

A másik bizottsági módosító indítvány a Nemzeti Audiovizuális Archívumról szóló 
törvény módosítására vonatkozik. Itt is ki kell küszöbölni egy pár koherenciazavart, másrészt 
azt a mulasztásos törvénysértést is meg kell oldanunk, amely szerint 2011. március 31-éig 
kellett volna megoldani azt, hogy a NAVA kezelésének, fenntartásának és működtetésének a 
feladatát a médiahatóság átvegye. Az Mttv. 218. §-a rendelkezett erről, amit már tavaly 
megszavaztunk, és ezt most végre mindenképpen meg kell oldanunk, úgyhogy ez is indokolja 
a módosító indítvány benyújtását. 

Meg kell kérdeznem képviselőtársaimat, hogy van-e esetleg olyan igényük, hogy ezt 
még tanulmányozzák. (Jelzésre:) Novák képviselő úr, parancsoljon! 

 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Ugyanazt tudom mondani, mint 

az előbb. Most egy ötoldalas javaslat van előttünk, amely a Médiatanács feladatát is és sok 
mindent módosít, és önök most megint arra készülnek, hogy olvasatlanul megszavazzák, 
legalábbis a kormánypárti sorokban. Nem hiszem, hogy elnök úr olyan kivételezést tett volna, 
hogy a kormánypárti képviselőknek megküldi írásban előre, a jobbikosoknak pedig nem, tehát 
ezt nem feltételezem; azt gondolom, hogy ez megint az utolsó pillanatra készült el, a 
kormánypárti képviselők pedig képesek olvasatlanul is ilyen fontos dolgokat megszavazni. Én 
nem vagyok képes erre, még konzultálnék a szakértőimmel is, tehát ismét azt mondom, sőt 
most már akkor egyértelműen azt mondom, hogy elnök úr vonja vissza ezt a javaslatot, mert 
így nem lehet munkát végezni. Ezt már többször kértem, és mindig kis cinikusságot véltem 
felfedezni a hangjában, amikor azt mondta, hogy majd méltányolja, és majd legközelebb 
megpróbálja. De nem próbálja meg, rendszeresen ezt csinálja, hogy itt osztja ki, és 
gyakorlatilag érdemben nem is tudunk hozzászólni. Lehet, hogy egyébként kifejezetten ez a 
szándéka, hogy itt érdemi vita ne is legyen, és ne tudjunk felkészülni, ez viszont 
elfogadhatatlan számomra, és egyébként ezért sem tartom ezt elfogadhatónak.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Értem az ön aggályait, és még valahol 

akceptálni is tudnám, de először is határozottan visszautasítom, hogy ön állandóan azt 
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feltételezi, hogy a konzervatív képviselőtársaink, a fideszes és KDNP-s képviselők 
felkészületlenek; a mi képviselőink felkészültek, felelősségük teljes tudatában hoznak 
döntéseket, és szavaznak meg itt különféle dolgokat. Ez az egyik, amit el kell mondanom. 

A másik pedig az, hogy ha kevesebbet beszélne mindig mellé, akkor az ember 
szívesen venne részt érdemi munkában, de az önök áldásos tevékenységének az eredménye 
az, hogy a bizottságban gyakorlatilag másfél év alatt leszoktunk az érdemi viták folytatásáról. 
Értse meg azt, hogy amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten; ennyi, csak ezt az egyszerű, 
régi bölcsességet. Gondolom, hogy az Anyanyelvápolók Szövetségének tagjaként ezt nem 
kell önnek különösebben megmagyarázni, mert tudja értelmezni. (Jelzésre:) Parancsoljon, 
képviselő úr! 

 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Azt gondolom, hogy mellébeszélést ön folytat. Most arról 

van szó, hogy megint egy ötoldalas javaslat fekszik előttünk csupa új résszel, csak új résszel, 
teljesen új beszúrással. Nem arról van szó, hogy ötoldalnyi törvényjavaslatban eszközöl 
néhány módosítást, hanem öt oldal teljesen új beszúrás rengeteg törvényi hivatkozással, 
paragrafusokkal, és ön erre most azt adja válaszként, hogy azért nem kaptuk ezt meg előre, 
mert ha jól értem, azt mondja, hogy nem is akar érdemi vitát, tehát meg akarja akadályozni az 
érdemi vitát.  

 
ELNÖK: Dehogyis! El kellene olvasni! 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Minősítheti elnök úr úgy, hogy mi korábban 

mellébeszéltünk, mi meg önöket tartjuk mellébeszélőnek, de ez a tényeken nem változtat, 
hogy ön egy ötoldalas javaslatot úgy akar elfogadtatni, hogy a saját képviselőik sem olvasták 
el. Ennek ellenére ön most ne hazudja ezt, hogy ők felkészültek! Mi az, hogy felkészültek? 
Ők ezt tudták? Akkor szeretném megkérdezni a kormánypárti képviselőktől, hogy önök az 
előző javaslatot és ezt a javaslatot olvasták-e.  

 
ELNÖK: Képviselő úr, ha megengedi, az ülést én vezetem. 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Az világos, de kérdést tettem fel most a kormánypárti 

képviselőknek. 
 
ELNÖK: Persze, de ha akarnak, válaszolnak, ha akarnak, nem válaszolnak. 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Persze, de kérdést szabad feltenni, és abba nem illik 

közbevágni. Ez a kérdésem. A másik kérdésem pedig, hogy miért folytat elnök úr obstrukciót, 
mert ön ezt teszi, hogy gyakorlatilag akadályozza a bizottsági munkát azáltal, hogy nem küldi 
ki előzetesen, hanem itt oszt ki olyan javaslatokat, amelynek aztán ellehetetleníti az érdemi 
vitáját. Ezzel csak azt éri el, hogy ennek kapcsán aztán tényleg beszéljünk arról, amiről 
gondoljuk, hogy beszélhetünk ennek kapcsán így ránézésre, cím alapján, tehát ezzel 
egyébként épp hogy az ön által kifogásolt, ön által mellébeszélésnek nevezett vitastílusunkat 
fogja tovább rontani, hiszen így nem fogunk tudni érdemben arról beszélni, amiről ön 
szeretne, ha nem is tudjuk, hogy mi van a jelen javaslatban. A Nemzeti Audiovizuális 
Archívumról úgy általánosságban beszélhetnénk meg a Médiatanács feladatairól, de lehet, 
hogy egyáltalán nem erről van szó ebben, elolvasni pedig nincs idő. 

Kérdezem továbbra is a kormánypárti képviselőket, hogy elolvasták-e ezt és az előző 
javaslatot, vagy pedig hogyan akarják most ezt megszavazni. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Szeretném önnek megjegyezni, hogy a 
képviselőtársaim tevékenységét figyelve azt látom, hogy ennyi idő alatt, amíg ön itt 
szónokolt, valakinek kétszer is sikerült elolvasni ezt az öt oldalt, úgyhogy ön is ezzel tölthette 
volna az idejét. Szívesen elrendeltem volna öt perc szünetet, hogy ön áttanulmányozhassa, és 
még a szakértőjét is felhívhassa telefonos segítségért, de ön nem élt ezzel a lehetőséggel. 

Kíván-e még valaki hozzászólni? (Nincs jelzés.) Köszönöm. Szavazzunk! Aki a 
bizottsági módosító indítvány benyújtását támogatja, az kérem, kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) Ellene? (Nincs jelzés.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy 
a bizottság 12 igen szavazattal és 1 tartózkodással bizottsági módosító indítvány benyújtásáról 
rendelkezett.  

Megkérdezem a kormányt, hogy a két benyújtott bizottsági módosító indítványról 
kíván-e véleményt megfogalmazni, állást foglalni. (Jelzésre:) Nem. Köszönöm szépen.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Ezennel a napirendi pontot lezárom. (Dr. Gáva Krisztián az 
ülésterembe érkezik.) Tisztelettel köszöntöm körünkben Gáva Krisztián helyettes államtitkár 
urat! Mehet is, letárgyaltuk a napirendi pontot, (Derültség.) eredményesen abszolválta az ön 
dublőre a feladatot, amennyiben nem sértem meg ezzel Latorcai helyettes államtitkár urat. 
(Latorcai Csaba: Megtisztelő, hogy az lehettem.) A napirendi pontot lezárom. 

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

Vita és szavazás 

Megnyitom a 3. napirendi pontunkat: a nemzetiségek jogairól szóló, T/4997. számon 
benyújtott törvényjavaslat, a bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok 
megvitatása.  

Tisztelettel köszöntöm körünkben még egyszer a kormány képviselőit, Latorcai 
helyettes államtitkár urat, Székely András Bertalan osztályvezető urat, Paulik Antalt és dr. 
Budai Miklóst! Remélem, mindenkit köszöntöttem; akit nem köszöntöttem, attól elnézést 
kérek.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Menjünk végig az ajánlási pontokon szép sorjában. A 12/1-
es Szabó Timea javaslata. Kérdezem a tárca álláspontját. 

 
SZÉKELY ANDRÁS BERTALAN (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A 

tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja, 

kézfeltartással jelezze! (Nincs jelzés.) Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) 
Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a bizottság 6 ellenszavazattal és 8 tartózkodással nem 
támogatta a javaslatot. 

A 14/1-es dr. Lukács Tamás javaslata. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
SZÉKELY ANDRÁS BERTALAN (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A 

tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja, 

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

A 15/1-es Kőszegi Zoltán javaslata, amely összefügg a 16/1-essel, tehát itt is egyben 
szavazunk. 
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SZÉKELY ANDRÁS BERTALAN (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A 
tárca nem támogatja. 

 
ELNÖK: Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e hozzászólás. (Nincs jelzés.) 

Szavazzunk! Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Nincs jelzés.) Ellene? (Szavazás.) 
Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 2 ellenszavazattal és 12 
tartózkodással nem támogatta a javaslatot. 

A 17/1-es Berényi László javaslata, amely összefügg a 20/1-es, a 22/1-es és további 
javaslatokkal. Kérdezem a tárca álláspontját. 

 
SZÉKELY ANDRÁS BERTALAN (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A 

tárca támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja, 

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

A 47/1-es Berényi László javaslata. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
SZÉKELY ANDRÁS BERTALAN (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A 

47/1-est a tárca támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e 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 95/1-es a 12. oldalon Berényi László javaslata. Tárcaálláspont? 
 
SZÉKELY ANDRÁS BERTALAN (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A 

tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e 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 témát ezennel befejeztük. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy tudnak-e olyan 
ajánlási pontról, amelyről szavaznunk kellett volna, de nem szavaztunk. (Nincs jelzés.) 
Köszönöm a minisztérium munkatársainak a részvételét. A napirendi pontot lezárom. 

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

Vita és szavazás 

Tisztelt Képviselőtársaim! Következik a 4. napirendi pontunk, a helyi 
önkormányzatokról szóló, T/4864. számon benyújtott törvényjavaslat, a bizottság 
feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása.  

Tisztelettel köszöntöm körünkben dr. Bitay Márton főosztályvezető urat a 
Belügyminisztériumból, Hoczreiter Marianna főosztályvezető-helyettest, valamint a Nefmi 
munkatársait is szeretettel köszöntöm, nem tudom, hogy részükről van-e itt valaki. Kezdjük el 
az ajánlási pontok tárgyalását! Menjünk szépen sorjában! 

87/1. Kérdezem a tárca álláspontját. Főosztályvezető úr! 
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DR. BITAY MÁRTON (Belügyminisztérium): Tisztelettel köszöntöm én is a 

bizottságot! Tárcaálláspontot tudok valóban képviselni: nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e 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. 

Következő ajánlási pontunk a 187/2-es a 9. oldalon, Pál Béla és Horváth András Tibor 
javaslata. Kérdezem a tárca álláspontját. 

 
DR. BITAY MÁRTON (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Van-e hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja, 

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

A 232/1-es dr. Kolber István javaslata. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. BITAY MÁRTON (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e 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 641/1-es Szilágyi Péter javaslata. 
 
DR. BITAY MÁRTON (Belügyminisztérium): Nem támogatja a tárca ezt a 

módosítást. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, főosztályvezető úr. Kérdezem a bizottsági tagokat, hogy 

van-e hozzászólás. (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Nincs 
jelzés.) Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a 
bizottság 12 ellenszavazattal és 2 tartózkodással nem támogatta a javaslatot. 

A 694/2-es következik a 39. oldalon. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. BITAY MÁRTON (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e 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 nem 
támogatta a javaslatot. 

A 696/1-es Spaller Endre és Bebes István javaslata. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. BITAY MÁRTON (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e 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. 
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A következő oldalon a 696/5-ös Rogán Antal képviselőtársunk javaslata. Kérdezem a 
tárca álláspontját. 

 
DR. BITAY MÁRTON (Belügyminisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e 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. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Az ajánlási pontokon végigértünk. Kérdezem 
képviselőtársaimat, hogy van-e valakinek tudomása olyan ajánlási pontról, amelyről nem 
szavaztunk, és szavazni kellene róla. (Jelzésre:) Novák képviselő úr! 

 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Nekem volt két kapcsolódó módosító javaslatom, amiről 

szeretném, ha a kulturális bizottság állást foglalna, mert szerintem a bizottság hatáskörébe 
tartozik. 

 
ELNÖK: Parancsoljon, képviselő úr! Sorszámot mondjon, legyen kedves! 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Iktatószámot tudok mondani: 4864/654. és 4864/225.  
 
ELNÖK: De gondolom, képviselő úr felkészült a mai ülésre (Novák Előd: Fel; azt 

mondom.), és a kiegészítő ajánlást átnézve már tudja, hogy melyik az az ajánlási pont, 
amelyikről szavaztatni akar. 

 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Nem, elnök úr nem küldte ki a kiegészítő ajánlás szövegét. 
 
ELNÖK: Képviselő úr, fent van a parlament honlapján. 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): A parlament honlapján szerintem nincsen fent... 
 
ELNÖK: De fent van. 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): ..., maximum a Novell-rendszerben van fent. 
 
ELNÖK: Nem, a honlapján fent van. 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Mindenesetre mondtam az iktatószámát, és ebben a 

kötetben, ami előttünk van, egyébként nem találom valamiért. Nekem egy kapcsolódó 
módosító javaslatom van, ami pontosan egy fideszes, illetve Fidesz-KDNP-s javaslatot 
ismétel meg, amit tudomásom szerint tévedésből, csomagban szavaztak le az alkotmányügyi 
bizottságban, és azért ismételtem meg, hogy átmehessen ez a javaslat: ez a 4864/654-es 
kapcsolódó módosító javaslat. 

 
ELNÖK: Önnek van egy javaslata, képviselő úr, a 444/1-es, nem tudom, hogy az-e az. 

Még egyszer mondom, képviselő úr, hogy segítsem a munkáját, hogy ha felmegy a parlament 
www.parlament.hu honlapra, és az irományok keresésénél beüti, hogy 4864, akkor ki fogja 
dobni önnek a törvényt, és a törvénynél lesz egy olyan, hogy kiegészítő ajánlás, amit pdf-ben 
meg tud nyitni. Ezt csak azért mondom, hogy akkor könnyen, gyorsan tud keresni benne. Fent 
van a parlament honlapján. 
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NOVÁK ELŐD (Jobbik): Elnök úr, itt van előttem a parlament honlapja, a T/4864-es 

adatlap, és nincsen fent, amiről ön beszél; nincsen fent, mert ez akkor kerül fel oda, ha a 
bizottságok már szavaztak róla, tehát ez egy előkészítő irat, ami jelenleg üresen fekszik 
előttünk, ezt kell kitöltenie a bizottságnak azzal, hogy mit támogat, mit nem, és utána fog 
felkerülni. Itt van előttem, és nincs fent. A részletes vita megkezdéséhez szükséges normál 
bizottsági ajánlás fent van, de ez a kiegészítő bizottsági ajánlás nincs fent, elnök úr. 

 
ELNÖK: Biztos?  
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Biztos. Itt van előttem. 
 
ELNÖK: Meg fogom nézni, képviselő úr.  
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Én igazat szoktam mondani.  
 
ELNÖK: Előttem nincsen laptop, nem tudom most ellenőrizni (Novák Előd: Világos.), 

hogy igazat szokott-e mondani, azt meg nem is akarom minősíteni, képviselő úr; nem is 
feltételezem, hogy ön nem mond igazat.  

 
DR. GYIMESI ENDRE (Fidesz): Képviselő úr, a 925/1-est nézze meg. 
 
ELNÖK: Legyen kedves akkor annyiban segíteni a bizottság munkáját – mert én 

lovagiasan szeretném megadni a lehetőséget, hogy szavazzunk az ön javaslatáról, és nem 
akarom a javaslatát élből elutasítani –, hogy akkor melyik az az ajánlási pont. Van itt egy 
925/1-es, amit most mondott Gyimesi képviselő úr. Ez lenne az? 

 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Kettő van, és valamelyest összefüggnek, úgyhogy ha lehet, 

akkor mind a kettő mellett emelnék szót, de ne ezzel kezdjük, mert ez már csak egy saját 
javaslat, amivel szeretném csiszolni azt a javaslatot. 

 
ELNÖK: Akkor sorszámot tessék mondani! 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Úgy látom, hogy az az, amit előbb mondott, a 444/1-es, és 

ez összefügg a 901/2-es és a 905/1-es pontokkal. Ez a javaslat szó szerinti benyújtása annak, 
amit Stágel Bence és képviselőtársai normál módosító javaslatként elsőként nyújtottak be az 
önkormányzati törvényhez. Ahhoz több száz módosító javaslat érkezett, majdnem ezer 
ajánlási pont, amelyből az első, ha megnézik az önkormányzati törvény adatlapját, az 
1. számon iktatott javaslat, tehát a 4864/2. számon iktatott első módosító javaslatban a 
kommunizmus idejéből itt maradt utcaelnevezésekre, közterületi elnevezésekre tettek egy 
kormánypárti javaslatot fideszes és KDNP-s képviselők közösen.  

 
ELNÖK: Képviselő úr, ne is bonyolítsuk! Szavazzunk akkor!  
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Azért csak érvelhetek mellette! 
 
ELNÖK: Elolvastuk, értjük. 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): De hadd érveljek mellette! Mi az, hogy ne bonyolítsuk, 

elnök úr? Érvelek mellette. Elképesztő! 
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ELNÖK: Tudja, az a menetrend, hogy most megkérdezem a tárca álláspontját, utána 

megkérdezem, hogy van-e hozzászólás, és majd akkor szíveskedjék ezt elmondani. 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Nem ezt mondta; azt mondta, hogy szavazzunk. 
 
ELNÖK: De előtte végigmentünk volna a menetrend szerint. Engedje már meg, 

képviselő úr, hogy tudjam, hogy hogyan vezetem az ülést! 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): De jól vezesse! Olyat ne mondjon, hogy szavazzunk, 

amikor még beszéljek! 
 
ELNÖK: Ön meg ne bírálja az ülésvezetést; azt megteheti az illetékes bizottságnál. 

Kérdezem a tárca álláspontját 444/1. ajánlási pontról. 
 
DR. BITAY MÁRTON (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. (Jelzésre:) Parancsoljon, képviselő úr! 
 
NÉMETH ZOLTÁN (Fidesz): Elnézést, elnök úr, muszáj szólnom, már csak azért is, 

mert ha jól értelmezem a helyzetet, akkor ez egy olyan módosító indítványt meg kapcsolódó 
módosító indítványt érint, amelynek magam is benyújtója vagyok; képviselőtársammal és 
képviselőtársnőmmel együtt nyújtottuk be. Benyújtottunk egy módosító indítványt, majd 
ehhez – ezt pontosítandó – egy kapcsolódó módosító indítványt. Amit 901/2. szám alatt Dúró 
Dóra és Novák Előd képviselők benyújtottak, az ennek az egyik, de ha jól látom, a korábbi 
változatát javasolja megismételni, tehát nem a kapcsolódót, hanem az eredetit.  

 
ELNÖK: Igen, ez benne van a kiegészítő ajánlásban is, hogy ez formailag nem is 

kapcsolódó módosító indítvány. 
 
NÉMETH ZOLTÁN (Fidesz): Az alternatív javaslat a 444/2-es, ha jól látom, illetve 

emellett a 901/1-es, amelyek persze összekapcsolódnak, tehát ugyanahhoz a módosító 
indítványhoz tartozó kapcsolódó módosító indítványok.  

 
ELNÖK: Gondolom, akkor azt a tárca támogatja. Kérdezem főosztályvezető urat, 

hogy segítsen nekünk. 
 
DR. BITAY MÁRTON (Belügyminisztérium): Természetesen. Az ügy a mi 

olvasatunkban a következőképpen nézett ki. Az első benyújtott módosító javaslatot, amelynek 
az volt a célja, hogy a XX. századi önkényuralmi jelekkel kapcsolatosan bizonyos 
korlátozásokat vezessen be, elvi szinten a tárca és a kormány is támogatta, de úgy volt 
megfogalmazva, hogy egy körülbelül nyolcezer oldalas rendeletben kellett volna a fővárosnak 
speciel azt szabályozni, hogy mi hova tartozik. Ezért a képviselők – nagyon jól megérezve ezt 
a problémát – benyújtottak egy kapcsolódó módosító javaslatot, amit támogatunk, ami a mi 
elképzelésünk szerint jobban szabályozná a helyzetet, mint amit a Jobbik itt említett két 
ajánlási pontba szedett módosító javaslata tartalmaz.  

A félreértések elkerülése végett: támogatjuk azt a célt, amivel el kívánják érni a 
képviselők, hogy a jövőben ne lehessen ilyen utcaneveket, intézményneveket megnevezni, és 
ezt a célt az ő kapcsolódó módosítójuk a lehető legteljesebben be is teljesíti, és ezért nem 
támogatunk semmilyen mást. Az említett ok miatt nem támogattuk az elsőt, mert ez az 
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önkormányzatok számára – a fővárost említettem – egy akkora méretű kezelhetetlen rendelet 
lett volna, amire hónapok se lettek volna elegendőek, hogy egyáltalán a rendeletet 
megcsinálják, és nincs is értelme, mert ez folyamatosan változik.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, főosztályvezető úr. Németh képviselő úr! 
 
NÉMETH ZOLTÁN (Fidesz): Elmondom, hogy mi a különbség. Az eredeti módosító 

javaslatban a települési önkormányzatok felhatalmazást kaptak volna arra, hogy az 
utcaelnevezéseket rendeletben állapítsák meg, de úgy gondolom, hogy magukat az 
elnevezéseket felesleges rendeletben megállapítani, mert ezt határozatban is meg lehet tenni, 
az elnevezések rendjét kellene rendeletben megállapítani. Erről szól a kapcsolódó módosító 
indítvány, ezt pontosítottuk a kapcsolódó módosító indítványban. 

 
ELNÖK: De akkor – hogy jól értsem, képviselő úr – lesz kellő garancia arra, amivel 

politikailag ezek szerint a tárca is egyetért, hogy a jövőben ne legyen Sztálin utca? Jól értem? 
 
NÉMETH ZOLTÁN (Fidesz): Erről szólt az eredeti javaslat. Ezt a kapcsolódó 

módosító indítvány nem érintette, az változatlan maradt volna, csak azt, hogy a közterület-
elnevezéseket vagy azoknak a rendjét kelljen szabályozni rendeletben helyi önkormányzati, 
illetve települési önkormányzati szinten. Azt is pontosítottuk a kapcsolódó módosító 
indítványban, hogy a fővárosban a Fővárosi Önkormányzat rendelkezik az utcaelnevezések 
rendjéről, magukról az utcaelnevezésekről pedig nyilván e rendelet alapján a kerületek vagy a 
főváros. 

 
ELNÖK: Én értem, csak Novák képviselő úr javaslata markánsan megfogalmazza azt, 

hogy ne viselhesse olyan személy nevét, aki a XX. század önkényuralmi politikai rendszer 
megalapozásában, kiépítésében és fenntartásában részt vett és a többi.  

 
NÉMETH ZOLTÁN (Fidesz): Ez a része nem változna. 
 
ELNÖK: Akkor generálisan bekerül valahova a törvénybe ilyen típusú rögzítés vagy 

nem? Ezt most elsősorban főosztályvezető úrtól kérdezem. 
 
DR. BITAY MÁRTON (Belügyminisztérium): Azt gondolom, hogy képviselő úr 

helyesen mondta, ezt az elérni kívánt célt ez a módosító javaslat – a kapcsolódó módosító 
javaslat, amiről most beszélünk – be fogja teljesíteni. 

 
ELNÖK: De mi van akkor, ha egy településen nem hoznak olyan rendeletet, amelyik 

erre garancia lenne? (Novák Előd: Ez az!) Akkor mi van? (Dr. Gyimesi Endre: Akkor 
törvénysértés van.) De mi alapján van törvénysértés? (Novák Előd: Dehogy van! Hadd 
mondjam el!) Novák képviselő úr! 

 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm szépen. Beszéljünk tisztán! Elnök úr valóban 

megfogalmazta a kérdés lényegi részét, és számomra most már egyértelmű, hogy akkor nem a 
csomagban való szavazás miatt, véletlenül szavazták ezt le, hanem úgy látom, hogy kifarolni 
látszanak egy kitűnő javaslat mögül. Arra buzdítom képviselőtársaimat, hogy ne faroljanak ki. 
(Németh Zoltán: Nincs erről szó!) Ne vágjon közbe most, legyen szíves, mert nagy 
türelemmel hallgattam ezt a kifarolást. (Németh Zoltán: Nincs szó kifarolásról.) Ne szóljon 
bele!  
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ELNÖK: (Németh Zoltánhoz:) Képviselő úr, legyen kedves tiszteletben tartani Novák 
képviselő úr jogát, hogy most ő beszéljen! (Novák Előd: Így van.) Novák képviselő úr, 
parancsoljon, folytassa! 

 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Előttünk volt egy kitűnő javaslat, ezt leszavazták. Most 

tisztázódott, hogy azért szavazták le, mert ki akarnak ebből farolni. Arra mutatnak most az új 
javaslatban, hogy majd az önkormányzatok megszabják a saját utcanév- meg házszám-
megállapítás szabályait, de egy szó nem esik arról, hogy kommunista utcaneveket nem tűrünk 
meg Magyarországon. Ez olyan, mintha azt mondanánk, hogy az önkényuralmi jelképekről 
majd helyben döntenek, hogy mit minősítenek annak meg mit nem, helyben betilthatják a 
vörös csillagot meg a horogkeresztet. Hát nem! Ez egy olyan országos kérdés, amit nem helyi 
rendeletre kell bízni; ez egy olyan alapelv, amelyben igenis, lehet korlátozni az 
önkormányzatok autonómiáját; kimondhatjuk azt, amit önök kimondtak. Nézzék meg a 441/1-
est! A 441/1-es volt az önök eredeti javaslata, amely kimondja, hogy nem viselheti közterület 
vagy közintézmény olyan személy nevét, aki a XX. század önkényuralmi politikai 
rendszereinek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett. Ezt tökéletesen 
kimondja. Én egy az egyben megismételtem az önök javaslatát, mert az egy precíz 
megfogalmazás volt. Amit önök most mondanak, az semmi, az egy olyan jogot ad, ami eddig 
is volt, és ezt tudtuk: azt mondja, hogy a közterület elnevezésének rendjét a települési, a 
fővárosban pedig a Fővárosi Önkormányzat rendeletben állapítja meg, pont, de nincs ott, hogy 
mi nem lehet.  

Főosztályvezető úr, mi nem kértük azt, hogy itt több ezer oldalban kellene bármit is 
szabályozni. Először is az eredeti javaslat is ad egy féléves határidőt az önkormányzatoknak, 
hogy ezt végrehajtsák, tehát ez a pont, amit fideszes és KDNP-s képviselőtársaink eredetileg 
benyújtottak, nem most január 1-jén lépne hatályba, hanem csak valamikor júliusban, tehát 
van idő addig átállni, és egyébként is, ha nem változtatják meg, akkor is csak egy mulasztásos 
jogsértés van, amelynek ügyében viszont már lehet kormányhivatalhoz fordulni. Amiatt 
viszont nem lehet kormányhivatalhoz fordulnia például senkinek, hogy megállapít mondjuk 
egy rendeletet – vagy már van is legtöbb esetben, mondjuk a közterület elnevezésének 
rendjéről önkormányzati rendelet valahol –, de nincs benne az, hogy nem viselhetik ilyen 
személyek neveit a közterületek, ezért ez indokolt, és arra kérem önöket, hogy ezt ismételjük 
meg.  

Amit nézünk, a 444/2-es, az nem tartalmaz semmilyen ideológiai alapvetést. Mivel 
függ össze? Egyetlenegy pontot ír, amivel összefügg, ez a 901/1-es. Odalapozunk, és ott sincs 
semmi ilyen, a 901/1-esnél pedig arról van szó, hogy felhatalmazást kap a települési, a 
fővárosban a Fővárosi Önkormányzat, hogy rendeletben állapítsa meg a közterületek 
elnevezését, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és házszám-
megállapítás szabályait, de az nincs benne, hogy azért ennek milyen alapelvek szintjén 
kellene mennie, hogy mondjuk önkényuralmakat nem lehet így tovább népszerűsíteni. Mivel 
függ ez össze? A 444/2-essel, amiről az előbb beszéltünk, semmi mással nem függ össze, 
tehát ha valahol van egy ilyen pont, akkor legyen szíves azt megjelölni. Én megjelölöm 
egyébként: ez az a pont, amit önök eredetileg benyújtottak, a 444/1-es, arról szavazzunk, és 
azt kérem, hogy támogassuk, és vigyük plenáris ülés elé ezt az ügyet, zárjuk le.  

Itt kell akkor néhány szót ejtenem összefüggően a saját javaslatunkról. (Németh 
Zoltán: Hadd magyarázzam el, képviselő úr! Félreért!) Mindjárt lesz lehetősége; az előbb már 
volt egyébként, pedig én jelentkeztem hamarabb, de most akkor legyen szíves türelemmel 
várni. 

 
ELNÖK: (Németh Zoltánhoz:) Türelem, képviselő úr! Hadd mondja végig Novák 

képviselő úr! 
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NOVÁK ELŐD (Jobbik): Hadd érveljek a saját javaslatunk mellett! Megértem azt, 

hogy kifarolnak ebből, mert – ismerjük el – ha ezeket népszavazásra bocsátanánk, az azt 
mutatná, hogy a társadalom, pontosabban a helyben lakók többsége nem ért egyet ezzel. 
Ennek ellenére azt mondom, hogy ezt keresztül kell vinni, méghozzá olyan alapelvek szintjén, 
ahogy önkényuralmi jelképnek is minősítünk javaslatokat. Azért, hogy népszerűbb legyen ez 
a javaslat... (Németh Zoltán: Ne magyarázza! Nem így van! Félreérti az egészet.)  

 
ELNÖK: Egy pillanat! Egy másodpercre csak! Azért szakítom egy pillanatra félbe a 

legnagyobb tisztelettel és udvariassággal, hátha ön félreérti a szituációt. Ha megnézi a 444/2-
est a 21. oldalon (Novák Előd: Erről beszéltem eddig.), ott van, hogy ez a kapcsolódó 
módosító indítvány az eredetileg benyújtott 4864/2-es módosító javaslat 1. pontját egészíti ki. 
Itt van előttem képviselő úrék eredeti módosító javaslata, amelyben az van benne, hogy a 
közterület elnevezését a települési önkormányzat rendeletben állapítja meg, és utána a 
7. pontot nem törölték, az ott van (Németh Zoltán: Így van.), hogy nem viselheti közterület 
vagy közintézmény nevét olyan személy, aki a XX. század önkényuralmi politikai 
rendszereinek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett.  

Érti, képviselő úr? Amit ön újra benyújtott, az hatályban marad (Németh Zoltán: Így 
van.), Németh képviselő úr, Stágel képviselő úr és Csöbör képviselő asszony kapcsolódó 
módosító indítványa ennek a 6. pontját javítja ki, ahol az van, hogy a közterület elnevezését a 
települési önkormányzat rendeletben állapítja meg; azt megváltoztatták, és azt írják, hogy a 
közterület elnevezésének a rendjét nemcsak a települési, hanem a fővárosban a Fővárosi 
Önkormányzat rendeletben állapítja meg. Ön tehát olyat nyújtott be, amit a parlament nem 
szavazott le, hanem az benne maradt, képviselő úr. Érti? 

 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Folytathatom?  
 
ELNÖK: Igen. 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Értem, és szerintem önök nem mondanak igazat, illetve 

tévednek. (Derültség és moraj a kormánypárti oldalon.) De befejezném ennek az érvelését, és 
legyen szíves, Németh képviselő úr, türtőztesse magát. (Németh Zoltán: Nagyon nehéz, 
képviselő úr; nagyon nehéz.) Ebben a bizottságban valóban nem szavaztunk.  

Folytathatom, elnök úr? 
 
ELNÖK: Persze, folytassa!  
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Figyelmet kérnék, mert nagy feszültség van itt! Nem tudom, 

miért nem lehet egy kicsit nyugodtabban végighallgatni az érveket. A mi bizottságunk nem 
szavazott erről, mint ahogy most is, ha nem szólok, nem vitatkozunk ezekről a pontokról; én 
feszegettem azt, hogy ez igenis a bizottság hatáskörébe tartozik mint kulturális kérdés. Úgy 
látom, hogy ebben egyetértünk. Akkor a következőt mondom. A kapcsolódó módosító 
javaslatot úgy is szokták iktatni, hogy nem a módosító javaslathoz képesti módosításról, 
hanem az eredeti törvényjavaslathoz képesti módosításról szavazunk, tehát ha most el is 
fogadjuk a 444/2-est, az nem jelenti azt, hogy elfogadtuk a 444/1-est, azaz az önök 
megismételt eredeti javaslatát. Én amellett kardoskodok, hogy ne az önök új, semmitmondó 
javaslatát fogadjuk el, hanem az önök eredeti javaslatát. Az önök eredeti javaslatáról 
egyébként már nem szavazhatunk, mert az normál módosító javaslat volt, és a plenáris ülés 
persze nem, de a bizottságok már túl vannak rajta. 
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ELNÖK: A bizottságok nem támogatták, képviselő úr? 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Nem. Ez a durva, hogy nem; ezt mondom én. Ez a bizottság 

talán nem is foglalkozott vele, az illetékes önkormányzati bizottság pedig leszavazta, 
információim szerint tévedésből, mert csomagban szavaztak az alkotmányügyiben. Én viszont 
ezért kérem, én támogatom az önök 444/2-es javaslatát, én azt mondom, hogy az nem ér 
semmit. 

 
ELNÖK: De képviselő úr, erre kitűnő megoldás van: erre az a megoldás, hogy kikéri a 

frakció, és akkor szavaznak róla. 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): De most van egy lehetőség, hogy még itt a bizottság 

szintjén is... 
 
ELNÖK: Képviselő úr! Szavazzunk! Megszavazzuk! Egyetértek! Ne beszéljen 

tovább! Megszavazzuk, jó? 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Rendben, de egy másikról is szeretnék beszélni. 
 
ELNÖK: De majd annál. 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): De összefügg. Hadd fejtsem ki az érveimet nyugodtan, még 

a sokszori közbeszólás ellenére is! Nem hozom fel azt a hosszú indokolást, amilyen hosszú 
indokolást Németh képviselő úrék több mint tíz oldalon keresztül részleteztek, sokkal 
rövidebb vagyok annál. Én csak azt kérem, hogy nem elég az, hogy kérjem ki azt a 
leszavazott javaslatot, én azt szeretném, ha azt egy bizottság is támogatná. 

 
ELNÖK: Most mondtuk, hogy megszavazzuk. Most ne mondja el még egyszer! 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Ha nem vágott volna közbe, már túlléptem volna ezen. 

Azért tartom ezt szükségesnek, mert sokszor van így, hogy megígérik, és aztán leszavazzák, 
volt már erre példa határon túli magyar kvóta és egyebek ügyében. Azért tartom ezt 
fontosnak, mert ha csak az önök eredeti javaslatát kérjük ki, és majd a plenárison azt látják, 
hogy azt a bizottság nem támogatta, csak a Jobbik kéri ki, akkor nem fog átmenni. Azt 
szeretném, ha egy olyan javaslatot tudnánk kikérni, amit maga a bizottság is támogat. 
Köszönöm.  

A másik, hogy van egy igazi kapcsolódó módosító javaslatunk, az pedig a 901/2... 
 
ELNÖK: De nem lehet akkor, amikor eljutunk odáig? 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Nem, mert összefügg.  
 
ELNÖK: De külön kell róla szavaznunk, képviselő úr. Engedje már meg, hogy az ülést 

én vezessem, jó? (Novák Előd: Jó.) Először erről döntsünk!  
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): De akkor honnan tudja, hogy mindenki támogatja? Lehet, 

hogy az én kapcsolódó csiszolásom fogja meggyőzni, hogy ez egy milyen jó javaslat. 
 
ELNÖK: Képviselő úr, engedje meg, hogy az ülést én vezessem! 
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NOVÁK ELŐD (Jobbik): De nyilatkozott az ő nevükben, hogy fogják támogatni 
(Derültség.); félelmeim vannak, hogy mégse. 

 
ELNÖK: Németh képviselő úr! 
 
NÉMETH ZOLTÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Szeretném megnyugtatni a 

jelenlévő bizottsági tagokat, különösen Novák Előd képviselő urat, hogy nem állt 
szándékunkban miskárolni – nem is tudom, hogy fogalmazzak –, nem állt szándékunkban 
semmivé tenni ezt a módosító indítványt. (Novák Előd: Örülök. Akkor visszavonom. Akkor le 
a kalappal!) Ugyanaz a szándék, mint korábban volt. Két dolgot szerettünk volna pontosítani, 
azt pedig az előbb elmondtam, tehát hogy ne a közterületek elnevezését kelljen az 
önkormányzatoknak rendeletben szabályozni, mert az nagyon bonyolult adminisztrációs 
eljárásokhoz vezetne minden önkormányzatnál egyébként, tehát mindig rendeletet kellene 
módosítani akkor, ha közterület-elnevezést változtatnának. 

 
ELNÖK: Főosztályvezető úr ezt elmagyarázta. Világos.  
 
NÉMETH ZOLTÁN (Fidesz): Így van. Főosztályvezető úr elmondta; erről szól a 

kapcsolódó módosító indítvány. De mivel a kapcsolódó módosító indítvány, tehát a 444/2-es 
csak a (6) bekezdést érinti, mint ahogy ezt elnök úr elmondta, a (7) bekezdést nem, a 
(7) bekezdés változatlan marad. Azt szeretném kérni, elnök úr... 

 
ELNÖK: Van egy jobb ötletem. Nyújtsunk be egy bizottsági módosítót, és akkor 

rendben lesz a dolog.  
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Nem akarom, hogy az én nevemhez kötődjön; legyen 

bizottsági javaslat. Le a kalappal! 
 
ELNÖK: Novák képviselő úr! Igaza van Németh képviselő úrnak, ugyanis ön szó 

szerint megismételte a javaslatot, és ha azt most megszavazzuk, akkor rosszat szavazunk meg, 
mert a 6. pontja nem jó az ön javaslatának, az úgy jó, ahogy a 444/2-esben van a 6. pont. Érti? 
(Németh Zoltán: Így van.) Ezért azt mondom, hogy ne szavazzuk meg, sőt azt kérem, hogy 
Novák képviselő úr vonja vissza azt az indítványát, ne szavazzunk róla, és nyújtsunk be olyan 
bizottsági módosító indítványt, amely azt tartalmazza, ami a 444/2-esben a 6. pont és a 444/1-
esben a 7. pont. Így elfogadható, Novák képviselő úr?  

 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Így van. Visszavontam a sajátomat. 
 
ELNÖK: Rendben.  
 
NÉMETH ZOLTÁN (Fidesz): Még egy van, elnök úr, a 901/1. pont. Ez is 

idekapcsolódik, az is egy kapcsolódó módosító indítvány. 
 
ELNÖK: Novák Előd képviselő úr is ezt mondta az előbb. 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Így van. Az is idetartozik. Az is legyen benne.  
 
ELNÖK: Rendben. Köszönöm. Képviselőtársaim, világos? (Nincs jelzés.) Akkor most 

itt lezárjuk. Megkérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e olyan ajánlási pont, amelyről önök 
szerint még szavaznunk kellene. (Nincs jelzés.)  
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NOVÁK ELŐD (Jobbik): Dehogy nincs; ezt mondtam. 
 
ELNÖK: Még van ezen kívül is? 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Persze. 
 
ELNÖK: Melyik, képviselő úr? Parancsoljon! 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Az pedig a 901/2. és a 905/1. Témájában idetartozik, tehát 

ha meg tudunk egyezni, hogy ezt is vegyük bele a közös bizottsági javaslatba, akkor akár azt 
is visszavonom. Ez pedig a következőről szólna... 

 
NÉMETH ZOLTÁN (Fidesz): A 901/2-es biztosan, az a 901/1-esnek az alternatívája, 

de az eredeti szerint. 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Bocsánat, ez nem az. Akkor még van egy másik is ezen 

kívül. 
 
ELNÖK: Akkor melyik az, képviselő úr? 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Ezt keresem, csak mivel nincs fent, ezt nehéz megmondani. 

A 901/2-es ugyanaz? 
 
NÉMETH ZOLTÁN (Fidesz): Az a 901/1-es alternatívája. A 901/1-es a kapcsolódó 

módosító indítványunk, azt szeretnénk, mert abban szerepel a házszám-megállapítás szabálya 
is, illetve pontosítja a főváros esetében a szabályozást. 

 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Valakinek van digitálisan egy ilyen formája? Rá tudunk 

keresni? 
 
ELNÖK: Képviselő úr, akkor végiglapozunk, és megtaláljuk az ön nevét. Ott van 

például a 925/1-es.  
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Ez az! Hadd szóljak két szót. 
 
ELNÖK: Parancsoljon, képviselő úr! 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Higgyék el, el kell ismernünk, hogy amikor a többségben 

sajnos ez nemtetszést vált ki, akkor azt mondják, hogy azért nem, mert mennem kell a 
székhelyemet intéztetni a cégbíróságnál, mert mennem kell új lakcímkártyát igényelni, és még 
ha tudom is, hogy nem kerül új pénzbe ilyen esetben a lakcímkártya, ezt tudjuk, de ettől 
függetlenül menniük kell az embereknek. Ezért tartom szükségesnek, hogy belevegyük azt, 
hogy hivatalból fogja kipostázni vagy az önkormányzati alkalmazott kivinni a lakáshoz, hogy 
itt az új lakcímkártyájuk, semmit se kell csinálni; az önkormányzat lecseréli az utcanévtáblát, 
a lakcímkártyát, házhoz viszi, el se kell mennie a hivatalba. 

 
ELNÖK: Ezt ne, képviselő úr! 
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NOVÁK ELŐD (Jobbik): Miért ne? Ez az emberek döntő ellenérve, akik ezt nem 
támogatják. 

 
ELNÖK: De innentől fogva nem lesz miről vitatkozni, ha megszavazzuk azt, amit ön 

is javasol meg Németh képviselő úrék is, hogy olyan személy nevét nem tartalmazhatja. 
Onnantól fogva majd beballag... 

 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): De ne kényszerítsük őket erre, hogy ballagjanak be, épp ezt 

mondom. 
 
ELNÖK: Képviselő úr, mondok önnek egy példát. Én a Mező Imre utcában laktam 

1990-ig. Ezt a Mező Imre utcát a rendszerváltáskor a lakók bölcsen átnevezték Mező utcára. 
A mai napon is ebben az utcában lakom. A személyi igazolványomat emiatt – hála a 
Jóistennek – nem kellett lecseréltetni, de aztán szépen jött az új személyi igazolvány, és a régi 
a múzeumba került, tehát amikor az állampolgároknak úgyis le kell cserélniük a 
lakcímkártyájukat, akkor majd megkapják az újat. Arra kérem, hogy a mai körülmények 
között további feladatokat és adminisztrációs terheket ne toljunk se az állampolgárra, se az 
önkormányzatra. 

A következőt kérem öntől, képviselő úr. Mi itt úriemberként megígérjük önnek azt, 
hogy benyújtjuk egy olyan bizottsági módosító indítványt, amely az előbb megállapodott 
kérdéseket tartalmazza: a Németh képviselő úrék által javasolt 6. pontot és az ön által is 
támogatott és javasolt 7. pontot, kiegészítve a 901/1-esben található résszel, de ezt ne kössük 
bele a bizottsági módosítóba, mert úgy nem fogjuk tudni benyújtani, biztos vagyok benne, 
hogy ebben a formában a tárca se támogatja. Kérdezzük meg főosztályvezető urat, hogy neki 
mi a véleménye erről a 925/1-esről. (Novák Előd: Előterjesztőként hadd szóljak! Lehet, hogy 
meggyőzöm.) 

 
ELNÖK: Parancsoljon, főosztályvezető úr! 
 
DR. BITAY MÁRTON (Belügyminisztérium): Köszönöm szépen a szót. Csak azt 

akartam mondani, hogy azt, hogy a lakcímkártyával kapcsolatosan kit hogyan értesítenek, egy 
kétharmados törvényben kell rögzíteni, ami egyébként nem is idetartozik tartalmilag sem, de 
szerintem tovább nehezítené a dolgot. Ki tudja, hogy egy-két év múlva hogyan fog alakulni 
ennek az eljárásnak a rendje. Semmiképpen sem tartanám koherensnek a törvénnyel, hogy 
egy ilyen részletszabály, ami nem is az önkormányzati ágazathoz tartozik, az Ötv.-ben ilyen 
részletezéssel legyen feltüntetve.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, főosztályvezető úr. Novák képviselő úré a szó. 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm szépen. Persze lehet azt mondani, hogy nem 

idetartozik, mint ahogy eleve mondhatjuk, hogy az önkényuralmi rendszerek megjelenítése 
inkább a Btk.-ba tartozó passzus lenne, most mégis az önkormányzati törvénybe fogjuk azt 
beemelni, hogy ezeket valahogy kiiktassuk végre az életből. Azt gondolom, hogy ha más 
utcában fog lakni, aminek lekerül az utcanévtáblája, kikerül a számítástechnikai 
rendszerekből, tudakozókból, akkor indokolt, hogy a lakcímkártyája is más legyen, már csak 
azért is, mert a legtöbb helyen amikor regisztrál valahol egy intézménynél, a lakcímkártyáját 
kérik, és nem mondhatja, hogy valójában már más utcában lakom. Akkor hordjon magával 
egy igazolást, hogy annak a jogutódja egy másik utca? Nyilvánvalóan ezt így nem lehet 
csinálni. Vagy pedig továbbra is bíróságoknál, bármilyen tagsági viszony létesítésénél, bárhol, 
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szerződésekben, amikor a személyi igazolványával és lakcímkártyájával igazolja az adatait, 
írja még mindig a Sztálin utcát? Elnök úr javaslata ezt eredményezné.  

Én azt mondom, hogy ha megváltozik az utcanév, akkor indokolt a lakcímkártya-csere 
is, és az is biztos, hogy ha ez nem lenne kötelező, a lakók jelentős része ezt akkor is 
megváltoztatná, mert nem akarja, hogy ne legyen összhang az utca elnevezése, az 
utcanévtáblák elnevezése, a tudakozó és minden más, valamint a lakcímkártyája között. Ha 
pedig már egy ilyen változásra szükség van, szerintem mondjuk ki, hogy az állampolgároknak 
nemcsak anyagi következményeket nem kell vállalniuk, de ügyintézésit sem. Igenis, hárítsuk! 
Ha megmondtuk, hogy felszólítjuk az önkormányzatokat, hogy eddig és eddig a határidőig ezt 
tegyék meg, miért ne szólíthatnánk fel arra is, hogy nemcsak az utca nevét kell 
megváltoztatni, hanem a lakcímkártyákat is kézbesíteni kell? Úgyszintén a bíróságok, 
cégbíróságok, hatóságok az általuk vezetett nyilvántartásokban ezeket a szükséges 
adatmódosításokat 30 napon belül hivatalból vezessék át. Ezeket szükséges így kimondani, 
mert ha nem mondjuk ki, akkor megint az lesz, hogy a társadalom többsége nem fog ezzel 
egyetérteni. Én is tudnék példákat mondani innen a III. kerületből, népszavazás volt itt 
legutóbb erről: elutasították, sőt a legtöbben távol maradtak ettől, de akik elmentek, azok nagy 
számban elutasították az átnevezéseket, pont ilyen technikai okok miatt. Nem arról van szó, 
hogy ők ennyire hithű kommunisták, viszont félek, hogy ezzel úgy fogjuk beállítani a 
társadalom többségét, és abba az irányba fogjuk eltolni, mintha ők ilyen kommunistavédők 
lennének. Akkor lesz népszerű ez a javaslat, ha rájuk nem ró semmi terhet, semmi költséget, 
hanem csak úgymond a fejük felett vagy tőlük függetlenül ez a változás megtörténik, amit 
indokol az új alaptörvény; sok minden indokolhat, viszont ha ezt nem vesszük bele, akkor a 
társadalomban döntő ellenérzéseket fog kiváltani. 

Azt javaslom, hogy ezt is tegyük bele abba a bizottsági javaslatba, amit közösen 
benyújtunk, és akkor nincs az, hogy ezt ki akarta, hogyan akarta. Egy koherens egész létrejön 
az önök kapcsolódó módosító javaslataival, a miénkkel együtt, én visszavonom a saját 
javaslatomat, akkor be tudjuk ezt nyújtani, és népszerű lesz ez a változtatás az embereknél, 
örülni fognak. Ha csak arról lenne szó, hogy zavarja-e, hogy ön még mindig Sztálin utcában 
él, akkor azt mondanák az emberek, hogy igen, zavarja, de ha már ezért tenni is kell valamit, 
akkor annak már nem örülnek. Nem én fogalmaztam meg ezeket a megfogalmazásokat, a 
saját kodifikációs osztályunkkal, a jogalkotási munkacsoportunkkal megnéztük pontosan: ez 
egy precíz javaslat, és az önkormányzatokra ugyanúgy kötelezettséget ró az utcanév 
átnevezését illetően. Rójuk ki ezt a kötelezettséget, ne az állampolgároknak kelljen bemenni, 
és kelljen megváltoztatni a lakcímkártyát! 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Én egyébként abszolúte akceptálom, amit 

mond, és azt javaslom a tárcának, hogy majd a végrehajtási rendeletben gondolkodjon el ezen, 
de itt abszolúte osztom főosztályvezető úr meglátását, hogy ez nem idevaló. Azt javaslom, 
hogy az előbbi tartalommal és megközelítésben nyújtsunk be bizottsági módosító indítványt, 
ezért Novák képviselő úr 925/1-es ajánlási pontban található javaslatáról külön szavazást 
rendelek el. Kérdezem először is a tárca álláspontját, hogy támogatja-e. 

 
DR. BITAY MÁRTON (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Szavazzunk, képviselőtársaim! Aki Novák képviselő úr 

javaslatát ebben a formában támogatja, az kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ellene? 
(Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 1 igen 
szavazattal, 4 ellenszavazattal és 8 tartózkodással nem támogatta a javaslatot.  

Lezártam az ajánlási pontokat. (Novák Előd: Nem szavaztunk még szerintem a 
bizottsági módosító javaslatról.) Most fogunk; az ajánlási pontokat zártam le. Képviselő úr, 
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ne idegeskedjen, nem verem át. (Derültség. – Novák Előd: Jól látja, hogy ettől félek.) Értem, 
hogy mindenki magából indul ki, de képviselő úr, én nem verem át, én tartom a 
megállapodásokat.  

 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Le a kalappal! 
 
ELNÖK: Tisztelt Képviselőtársaim! Amiatt, hogy itt egy kis zavar állt elő, bizottsági 

módosító javaslat benyújtását indítványozom, amely összefoglalja dr. Stágel Bence, Németh 
Zoltán és Csöbör Katalin képviselőtársaink eredeti, 4864/2. számon benyújtott módosító 
javaslatának egy bizonyos részletét, és az azt pontosítani szándékozó, egyébként a tárca által 
is – mint már mondta ezt főosztályvezető úr – támogatott kapcsolódó módosító indítványt. Így 
megoldjuk azt a problémát, hogy véletlenül nem szavazták meg az eredetit a bizottságban. 

Kérem, hogy most figyeljenek képviselőtársaim, mert szó szerint fel fogom olvasni a 
javaslatomat. Tisztelt Képviselőtársaim! A következő bizottsági módosító javaslat benyújtását 
indítványozom.  

„A tervezet 50. §-a az alábbi (6) és (7) bekezdéssel egészül ki.  
(6) bekezdés: közterület elnevezésének rendjét a települési, a fővárosban a Fővárosi 

Önkormányzat rendeletben állapítja meg.  
(7) bekezdés: nem viselheti közterület vagy közintézmény  
a) olyan személy nevét, aki a XX. század önkényuralmi politikai rendszerének 

megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett, vagy 
b) olyan kifejezést, illetve olyan szervezet nevét, amely a XX. század önkényuralmi 

politikai rendszereire közvetlenül utal, vagy annak emlékét idézi.” 
A 142. §-t javaslom új (3) bekezdéssel kiegészíteni: felhatalmazást kap a települési, a 

fővárosban a Fővárosi Önkormányzat, hogy rendeletben állapítsa meg a közterületek 
elnevezésének, valamint elnevezésének megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a 
házszám-megállapítás szabályait. Itt van vége a bizottsági módosító javaslatnak. Javaslom, 
hogy indoklásként a 4864/2-es számú módosító javaslat általános indoklását emeljük be a 
bizottsági módosító javaslat indoklásába. 

Most kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e valakinek ettől eltérő vagy ezt 
kiegészítő javaslata. (Jelzésre:) Novák képviselő úr! 

 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Az eredeti javaslatnak volt egy 3. pontja. Most az első 

kettőt elfogadtuk. 
 
ELNÖK: Azt is belefoglaltuk. 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Azt még nem. Van egy olyan pontja, hogy „a javaslat 

143. §-a az alábbiak szerint módosul”. Ha megnézzük ezt a /2-es eredeti javaslatot, már csak 
azért is, mert ott van, hogy mikor lép ez hatályba – július 1-jén (Németh Zoltán: Így van.) –, 
ez indokolt lenne, különben január 1-jétől itt rögtön mulasztásos jogsértés lesz szinte minden 
településen. 

 
ELNÖK: Miért, azt is leszavazták a bizottságban? 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Szerintem igen.  
 
ELNÖK: A „szerintem igen” nekem nem elegendő.  
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NOVÁK ELŐD (Jobbik): Azért nem tudok erre egyértelmű választ adni, mert tegnap 
úgy folytattuk le a részletes vitát – házszabályellenesen –, hogy még nem volt bizottsági 
ajánlás fent a honlapon, és szerintem a mai napig nincs fent a részletes vitához szükséges 
bizottsági ajánlás. Egyébként ha most egységes szerkezetbe tettük, akkor vegyük bele 
szerintem az eredeti javaslat 3. pontját is, ne csak az első kettőt, amit megtettünk, bár nem 
tudom, hogy elég egyértelműen fogalmaz-e, hogy július 1-jén lép hatályba, és ne pedig 
kimondjuk, hogy erre a feladatra mondjuk fél év haladékot kap az önkormányzat.  

 
ELNÖK: Rendben. Ne mondja tovább, Novák képviselő úr, elfogadom. Akkor legyen 

egységes szerkezetben, tehát az eredeti javaslat 3. pontját is vegyük bele: „A javaslat 143. §-a 
az alábbiak szerint módosul. A 143. § (1) bekezdés a (2)-(4) bekezdésében foglalt kivétellel 
2012. január 1-jén lép hatályba. (2) bekezdés: az 50. § (6)-(7) bekezdése 2012. július 1-jén lép 
hatályba. (Novák Előd: Csak tolódik.) A (2) bekezdés eggyel tovább tolódik, és a (3) bekezdés 
is eggyel tovább tolódik, így lesz négy bekezdése a javaslatnak. 

Ezt meg tudjuk itt szövegezni. A jegyzőkönyv számára is mondom, hogy bizottsági 
titkárunk jelzi, hogy ez rendben van így, ahogy elmondtam. A tárca tudja-e támogatni egy 
ilyen bizottsági módosító javaslat benyújtását?  

 
DR. BITAY MÁRTON (Belügyminisztérium): Tekintettel arra, hogy erről a módosító 

javaslatról most itt döntött a bizottság, én pedig nem vagyok felhatalmazva, hogy ilyenben 
véleményt mondjak, csak a saját szakértői véleményemet tudom mondani: én ezt 
elfogadhatónak tartom. 

Döntés bizottsági módosító javaslat benyújtásáról 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! További hozzászólást nem 
látok. Szavazzunk! Aki a bizottsági módosító javaslat benyújtását támogatja, az kérem, 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangú 
szavazással bizottsági módosító javaslat benyújtásáról döntött.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Még nem zárjuk le a napirendi pontot, ugyanis van még 
egy bizottsági módosító javaslat, amit szeretnék benyújtatni. A legutóbbi bizottsági módosító 
javaslatunkkal kapcsolatban politikai egyeztetést folytattam. A politikai egyeztetés 
eredményeképpen arra jutottam, hogy bár szakmailag teljesen vállalható a bizottsági módosító 
indítvány, amit benyújtottunk a legutóbbi ülésünkön, azt érdemes visszavonnunk, hiszen 
akceptálható, amit legutóbb itt elmondott a tárca képviselője a bizottsági ülésen, nevezetesen 
hogy kétharmados törvényben más típusú intézmények esetében sem rögzítettük azt, hogy mit 
kell fenntartani, így indokolatlan a Fővárosi Állat- és Növénykert beírása a javaslatba. Ezért 
azt javaslom, hogy vonjuk vissza a 187/1-es javaslatunkat, amit múltkor benyújtottunk, és 
ahelyett nyújtsunk be egy új bizottsági módosító indítványt, amelyet most már kiosztottunk 
önöknek, ahol a különböző kulturális célú önkormányzati tevékenységeknél a „támogatása” 
szó helyett a „biztosítása” szó állna. Így kapnánk kellő garanciát arra, hogy tulajdonképpen a 
fenntartás részleteit ki tudjuk majd fejteni az ágazati jogszabályokban.  

Először is arról kellene szavaznunk, tisztelt képviselőtársaim, hogy a 
T/4864/642. számú módosító indítványunkat visszavonjuk. Hozzászólás? (Jelzésre:) 
Parancsoljon, képviselő úr! 

 
DR. GYIMESI ENDRE (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Az itt fekvő 

módosító javaslattal alapvetően egyetértek, tehát ezzel különösebb problémám nincs. A 
problémám azzal van, hogy úgy érzem, hogy koherenciazavar van, ha az előbb elmondottak 
szellemében egy-két dolgot nem hangsúlyozunk. Gondolok arra, hogy már elfogadta a 
parlament a megyei önkormányzatokkal, illetve a Fővárosi Önkormányzattal kapcsolatos új 
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szabályozást, ahol feketén-fehéren le van írva a főváros esetében a múzeumi, illetve a levéltári 
szolgáltatás, ugyanakkor ebből a helyi önkormányzati törvényből viszont nem kerül be. Ebben 
az esetben joggal gondolhatja a főváros azt, hogy nem szükséges neki ilyen típusú intézményt 
fenntartani. Ezért gondoltam, hogy feltétlenül szükséges lenne megerősítésként mindezt 
bevenni a törvényjavaslatba. Ezt megfontolásul ajánlom, van is ilyen tárgyú módosítójavaslat-
kezdeményezésem. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Mi a konkrét javaslatod, képviselő úr? 
 
DR. GYIMESI ENDRE (Fidesz): A konkrét javaslatom – titkár úrnál pontosan ott 

van – mindössze két szónak a beszúrása: „a főváros esetében a levéltár fenntartása”. Ez 
szerintem egyértelműen koherenciazavart fog okozni.  

 
ELNÖK: Képviselő úr, én azt mondom, hogy ezt akkor zárószavazás előttivel tegyük 

rendbe, csak most jussunk már el egy olyan változatig, amit támogat a frakció is meg a 
kormány is. Ezért azt javaslom, hogy vonjuk vissza azt, amit az előbb említettem, utána pedig 
nyújtsuk be ezt, ami most önök előtt fekszik.  

Van-e további hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki a 642. számú módosító 
indítványunk visszavonását megszavazza, az kérem, hogy kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 
Ellene? (Nincs jelzés.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy 12 igen 
szavazattal és 2 tartózkodással a bizottsági módosító indítványt visszavontuk. 

Most javaslom, hogy nyújtsuk be az előttünk fekvő bizottsági módosító javaslatot. 
Kérdezem a tárca álláspontját. 

 
DR. BITAY MÁRTON (Belügyminisztérium): Csak a személyes szakmai 

álláspontomat tudom képviselni: szerintem ez elfogadható. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki ennek a 

bizottsági módosító javaslatnak a benyújtását támogatja, az kérem, kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) Ellene? (Nincs jelzés.) Tartózkodik? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 
12 igen szavazattal és 2 tartózkodással bizottsági módosító javaslat benyújtásáról döntött. 

Kérem akkor a kollégákat is, hogy amit képviselő úr jelzett, azt nézzük át, és ha kell, 
akkor zárószavazás előtt módosítóval próbáljuk orvosolni a Nefmi munkatársaival 
együttműködve. Köszönöm szépen. A napirendi pontot lezárom. Főosztályvezető úrnak 
köszönöm szépen a megtisztelő részvételét, türelmét. Három perc szünetet rendelek el, 
képviselőtársaim. (Rövid szünet.) 

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

Vita és szavazás 

Tisztelt Képviselőtársaim! Az 5. napirendi pontunk: Magyarország 2012. évi 
költségvetéséről szóló, T/4365. számon benyújtott törvényjavaslat. 

Tisztelettel köszöntöm körünkben Koleszár Katalin főosztályvezető-helyettes asszonyt 
a Nemzetgazdasági Minisztériumból! Képviselőtársaimnak javaslom, hogy menjünk végig a 
bizottságot érintő, a bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatokon. Az első a 4/5-ös, 
Rogán Antal javaslata, amely összefügg a 6-ossal és még jó pár más javaslattal. Kérdezem a 
tárca álláspontját. 

 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm, elnök úr. 

Előzetesen szeretném jelezni, hogy a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és a 
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Nemzetgazdasági Minisztérium egyeztetett álláspontját képviselem. Ez az ajánlási pont 
támogatott.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e 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 22/1-es a 9. oldalon Novák Előd képviselőtársunk javaslata. Kérdezem a tárca 
álláspontját. 

 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Jelzésre:) Novák képviselő úr, parancsoljon! 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm szépen. Azért nyújtottam be ezt a javaslatot, 

mert múltkor erre buzdítottak engem, hogy a múltkor benyújtott, történelmi filmekre 
vonatkozó javaslatban, amit Pörzse Sándor képviselőtársammal jeleztem, képviselőtársaim 
közül itt többen kevesellték azt a félmilliárd forintot, azt mondták, hogy ennyi pénzből nem 
lehet megcsinálni, és ezért szavazták le az 500 millió forintos javaslatot. Ha jól emlékszem, 
talán Gyimesi Endre is szóba hozta, hogy 500 millió forintból valóban nem lehet, hiszen a 
Marslakókra is kétmilliárd forintot szántak. 

 
ELNÖK: Mire? 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): A Jáksó-féle „Marslakók” című szappanoperára. Reméljük, 

ennyi fog a történelemben megmaradni erről. Mindenesetre most egy maradandó dologról 
beszélünk, nem egy szappanoperáról, bár lehet műsorsorozat is, de akár lehet egyedüli film is, 
ennyire nem szabnánk meg. Annyira azonban megszabnánk a közmédiát, hogy ne egy sorral 
intézzük el az összes közmédiumot, hanem ahogy egyetértettünk abban is, hogy a Magyar 
Rádió énekkara ügyében egy másik javaslatban van egy precízebb meghatározásunk, úgy azt 
gondolom, hogy amiben egyetértünk, hogy készüljön történelmi film, azt ebből a 65 milliárd 
forintból céltámogatásként határozzuk meg. Ez nem vonna el sehonnan, ezért nem egy 
szokványos javaslat, viszont a keretösszegen sem változtatna, mivel nemhogy fejezeten belüli, 
de címen belüli átcsoportosítás tulajdonképpen, egy új sornak a megjelölése, egy 
céltámogatás: történelmi tematikájú fikciós műsorgyártás támogatása. Ugyan az indokolásban 
kitérek arra, hogy nekem mik a kedvenc témáim – Rongyos Gárda, pozsonyi csata –, 
nyilvánvalóan ilyen szinten nem lenne ildomos ezt meghatározni, abban azonban azt 
gondolom, mindannyian egyetértettünk eddig, hogy történelmi filmre szükség lenne. Ennél az 
asztalnál most igenis eldönthetjük azért ilyen szinten, hogy a közmédia fordítson kétmilliárd 
forintot történelmi filmekre. Az előző Orbán-kormány alatt is voltak ilyen, azt gondolom, 
nagyon előremutató próbálkozások. Elhangzott itt kritika kormánypárti részről, hogy azért 
meglehetősen szűk költségvetése volt akkor. Azt gondolom, hogy kétmilliárd forintból –
 megfogadva képviselőtársaim javaslatát is – már lehet, hiszen ha a korábbi félmilliárdot 
kevésnek is minősítették, egyébként egyetértettek vele, és arra buzdítottak, hogy ezt nyújtsam 
be. Most benyújtottam, tehát azt kérem, hogy ezt támogassák. A saját mániáimat kihagytam 
belőle, hogy ennél jobban meghatározzuk, hogy mire fordítjuk ezt a kétmilliárd forintot, 
viszont mondjuk ki végre, hogy szükség lenne erre a magyar filmiparban. A filmes napon is 
kiderült, hogy nincsenek ilyen pályázatok sem; Andrew Vajna azzal védekezett, hogy nagyon 
sok pályázatból talán egyetlenegy volt, ami történelmi tematikájú filmekről szólt. Tűzzük ezt 
ki, tűzzük a zászlóra, hogy legyen egy ilyen igény, pályáztassák meg vagy forgassák le saját 
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erőforrásból, valahogy oldják meg, de adjuk ki feladatnak, hogy egy ilyet elvárunk a 
közmédiától a jövő évben, vagy legalább indítsák el ezt a tervet. Kétmilliárd forint azt az 
összeget irányozza elő, amit korábban önök is javasoltak itt. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Egyetértek önnel egyetlenegy dologban, 

hogy szükség van Magyarországon történelmi tematikájú filmek gyártására; azzal nem értek 
egyet, hogy azokról kell szólniuk, amit ön mondott, és azzal se, hogy ennek ez a megoldása, 
amit itt ön javasol. Ezt azért szeretném ilyen határozottan rögzíteni, mert ha mi ezt a javaslatot 
nem fogjuk támogatni, abból ne az következzék, hogy mi nem értünk egyet a magyar 
történelmi tematikájú filmek gyártásával. Önök ugyan ezt nyilvánvalóan meg fogják írni a 
kuruc.infón, de én ettől függetlenül még hangsúlyozom, hogy szükség van magyar történelmi 
tematikájú filmek gyártására. Szorgalmazzuk a lehető legtöbb politikai eszközzel, és 
javasoljuk Andy Vajna kormánybiztos úrnak, hogy a munkájában ezt vegye is figyelembe.  

Parancsoljon, Novák képviselő úr! 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Ebből az nem felel meg az állításnak, amiket mondott, hogy 

a lehető legtöbb eszközzel szorgalmazzák. Lehet, hogy egyetért, ezt a jó szándékot nem 
vitatom el öntől, hogy ezt állítsa, de a lehető legtöbb eszközzel nem szorgalmazza, ha ezt a 
javaslatot most nem támogatja. Ha ez valamiben nem megfelelő, akkor adjunk be ismételten 
egy bizottsági javaslatot, de ahogy mondtam, a saját irányultságomat ebből a javaslatból 
kihagytam, itt csak annyit mond ki, hogy történelmi tematikájú fikciós műsorgyártás 
támogatására lenne szükség. 

Ahogy pontosan elnök úr is benyújtott egy, a Magyar Rádió művészeti együtteseire 
vonatkozó céltámogatási javaslatot, úgy azt gondolom, hogy ez pontosan ezt célozza. Mi 
megmondhatjuk, hogy kétmilliárd forintot erre szánunk. Ha keveslik a kétmilliárd forintot, 
fordíthatnak többet rá, hiszen a többi pénzre nem mondjuk meg, hogy mire költsék, költhetik 
erre is akár ennek a többszörösét is, de hogy kétmilliárdot ebből erre kell költeni, azt nekünk 
most kell eldönteni, és ha ezt nem mondjuk ki, akkor nem lesz, mert eddig sem volt, és 
láthattuk, hogy ez egy eszköz a kezünkben. Ne mondjuk azt, hogy a kulturális bizottság nem 
illetékes abban, hogy egy ilyen javaslatot tegyen! Lehet, hogy az Országgyűlésen már nem 
fog keresztülmenni, mert máshogy látják, és nem engedhetjük meg azt a luxust, hogy 
kétmilliárd forintot erre fordítsunk, lehet, hogy az lesz a végső konklúzió, de nekünk mint 
kulturális bizottságnak azt mondani, hogy nincs ilyenre szükség, vagy hogy nem kellene ezt 
akár javasolni, ezt mindenképp hibának érzem. Éljük ezzel az eszközzel! Ez egy igazi eszköz. 
Azt mondani kevés; nekünk egyértelmű javaslatokat lehet tennünk, és erről szavaznunk kell. 
Itt van egy ilyen javaslat. Ha nem megfelelő, akkor nyújtsunk be bizottsági módosító 
javaslatként valamit, de ha ezt nem támogatják, ez beszél magáért, nem pedig a szép szavak. 

 
ELNÖK: Képviselő úr! Én már csak azért sem tartom ezt egy pontos javaslatnak, mert 

félek attól, hogy történelmi tematikájú fikciós műsorgyártás támogatása címén a vikingek hősi 
cselekedeteit feldolgozó történelmi filmeket gyártanának, netalántán a finnugorok ősi halászó, 
vadászó, madarászó és gyűjtögető... (Novák Előd: Medveczky Balázsban nem bízik? A saját 
embereikben nem bíznak akkor.) Én ezért inkább úgy írtam volna már meg az ön helyében, 
hogy magyar történelmi tematikájú fikciós műsorgyártás támogatása.  

Parancsoljon, Novák képviselő úr! 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Azt gondolom, hogy kikérhetem magamnak azt a rendkívül 

cinikus hozzáállást, hogy mindig találnak valami újabb és újabb pontot, de azért maradjon 
meg a jegyzőkönyvben, hogy kik azok, akik elkaszálják ezt a javaslatot, hiszen nem ez a 
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probléma, mert nyilvánvalóan a saját tévéigazgatójuktól nem félnek, hogy ezt a javaslatot így 
kisiklatná... 

 
ELNÖK: Kire gondol most? 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Akinek végre kell ezt hajtani. 
 
ELNÖK: De ki az?  
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Adott esetben mondjuk a Magyar Televíziótól nem hiszem, 

hogy tartanának, hogy kiforgatnák ezt a javaslatot, és történelmi tematikájú fikciós 
műsorgyártás címén ilyen filmet forgatnának. Korábban ráadásul ilyen kritikát nem 
fogalmaztak meg egy ugyanilyen jogcímű javaslatnál, akkor csak az összeg kritikáját 
fogalmazták meg. Most benyújtottam egy újabb összeggel, és kiderül, hogy hazudtak, hiszen 
múltkor egy olyan kifogást fogalmaztak meg, amit ha kijavítunk, akkor sem támogatják. 
Önök tehát nem akarnak történelmi tematikájú filmet, nem akarnak egészséges nemzettudatot, 
önök a Marslakókat, valóságshow-kat akarnak a médiaszolgáltatás keretein belül; olyan 
híradókat is akarnak egyébként, amilyenek vannak. Kapcsolják be! Nem tudom, hogy melyik 
értelmiségi embernek van gusztusa végignézni egy kereskedelmi televízió híradóját és az 
egész műsorfolyamát. Önök ezen nem kívánnak, nem is akarnak változtatni, mert amikor 
lenne rá lehetőség, akkor leszavazzák, ráadásul rendkívül álszent módon, mondvacsinált 
indokokkal, és még itt mosolyognak hozzá, hogy sajnos, igen, ez a baj, hogy nincs benne az, 
hogy „magyar történelmi”, mert egyébként támogatnák, csak attól félnek, hogy itt majd 
nyilvánvalóan valamelyik távoli ország történelméről fognak filmet forgatni. Rendkívül 
cinikus ez a hozzáállás, úgyhogy viseljék a felelősségét. 

 
ELNÖK: Németh képviselő úr, parancsoljon! 
 
NÉMETH ZOLTÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Csak nagyon röviden, a történelmi 

hitelesség kedvéért. Talán képviselő úr emlékszik arra, hogy amikor a vendégünk volt a 
bizottságban Andrew Vajna kormánybiztos úr, akkor többek között én magam fogalmaztam 
meg azt, hogy fontos a nemzeti, a magyar történelemre vonatkozó filmek készítése, ez 
hiánypótló volna, a felnövekvő nemzedékek épülésére szolgálna, és nemcsak támogatjuk, 
hanem ösztönözzük, hogy úgy mondjam forszírozzuk ezt a fajta filmgyártást, filmkészítést. 
Ha ezzel ellentétes gondolatokat próbál meg a szánkba adni, vagy úgy tenni, mintha mi ezt 
nem támogatnánk, akkor azt gondolom, hogy ferdít a képviselő úr. Azt kérem, hogy ne tegye 
ezt; az pedig egy kérdés, hogy ez hogyan tud megvalósulni. Az, hogy többen a kormánypárti 
padsorokból – én magam is – ennek hangot adtunk, éppen akkor, amikor úgy gondolom, hogy 
ez volt a feladatunk, és ennek értelme volt, az kétségtelen, megcáfolhatatlan, a jegyzőkönyvek 
bizonyítják. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Novák képviselő úr! 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Ezt a szemtelen hazugságot nem hagyhatom szó nélkül, 

mert sajnos a szavak és a tettek szétválnak. Ez már a WikiLeaks-jegyzőkönyvekből kiderült, 
Orbán Viktor megmondta, hogy hagyjuk figyelmen kívül azt, amit önök a megválasztásukért 
mondanak. Persze, hogy a szavak szintjén azt mondják, hogy akarnak nemzettudatot, persze, 
hogy a szavak szintjén akarnak antikommunista fordulatot, de valójában preambulumok 
szintjén elintézik ezeket, miközben kommunistabérenc módon nem támogatják azokat az 
érdemi intézkedéseket, amelyeket mi leteszünk az asztalra, legyen szó akár a szovjet emlékmű 
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eltávolításáról, a kommunisták közéletből való kitiltásáról és sorolhatnánk még ezeket az 
érdemi javaslatokat az ügynöklisták feltárásával, kommunista luxusnyugdíjak megvonásával 
bezárólag.  

Most ugyanez a helyzet. Látszólag azt mondja, hogy ezt szorgalmazzák, de sajnos a 
szavak és a tettek szétválnak, meg már nem merik szavazni, tehát sajnos az érdemi 
intézkedések elmaradnak akkor, amikor pedig lehetőségük lenne rá. Ez alól nincs semmilyen 
felmentésük. Az, hogy itt mit mondanak, sajnos egészen különbözik attól, amit az amerikai 
nagykövetnek mondanak, amikor csicska módon raportra rendszeresen odajárnak a Fidesz 
politikusai egymást, párttársaikat is szidalmazva, és utasításokat gyűjtve, hogy mit lehet és 
mit nem lehet Magyarországon. Azt gondoltam, hogy a TTT-n túl vagyunk, hogy ezt valaki 
kívülről mondja meg, és a nemzet önrendelkezése keretében egy ilyen javaslatot tehet, viszont 
úgy néz ki, hogy önöknek csak addig terjed a szabad mandátumuk, hogy elmondják, hogy mit 
szeretnének, de amikor erről érdemi döntést hozhatunk – és most hozhatunk, hogy kétmilliárd 
forintot szánunk erre –, akkor ilyen mondvacsinált kifogásokkal jönnek, hogy majd a 
Televízió jelenlegi fideszes vezetése kisiklatja a javaslatunkat, félreértelmezi, és esetleg a 
viking történelemről fog filmet forgatni. Ez egy olyan cinikus, álszent hozzáállás, amit 
nyilvánvalóan nem fogunk a későbbiekben sem szó nélkül hagyni. (Németh Zoltán: Én nem 
azt javasoltam, amit mi mondtunk.) 

 
ELNÖK: Kérem, képviselő úr, hogy ha szólni akar, akkor kérjen szót! Csak halkan 

jegyzem meg Novák képviselő úrnak, hogy nekünk nem csak a kommunistákat kell 
elviselnünk, nekünk önöket is el kell viselnünk, és többé-kevésbé próbáljuk méltósággal 
elviselni mindazt a mocskot és aljasságot, amit most is itt a fejünkre borított. Próbáljuk 
méltósággal elviselni, néha nehezünkre esik, néha rosszul is esik az embernek, hogy egy 
érdemi szakpolitikai munka helyett a szájtépés folyik, és hogy egy ajánlási pontnál ön itt 
ennyi ideig képes beszélni ugyanarról, egyáltalán figyelembe nem véve az igazságot. 
Ügyrendi javaslatot teszek: a vitát ennél a pontnál zárjuk le és szavazzunk. Aki ezzel az 
ügyrendi javaslattal egyetért... (Novák Előd: Az ügyrendi vitában szeretnék részt venni.) 
Ügyrendi vitában Novák képviselő úr. Parancsoljon! 

 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm a szót. Nem támogatom a vita lezárását, hiszen... 
 
ELNÖK: Köszönöm.  
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Kifejteném az indokolását. Nem támogatom a vita lezárását, 

hiszen elnök úr álláspontjával szemben itt nem szájtépés van, itt nem mocskok összehordása 
van, hanem érdemi szakpolitikai javaslat fekszik előttünk az önök handabandázásával 
szemben. Megértem, hogy rendkívül nehéz elviselni azt, hogy fényt derítek az önök 
aljasságaira, és rávilágítok arra, hogy a szavak sajnos nem fedik a tetteket, mert önök abban 
szeretnek fürödni, hogy napirend előtti... 

 
ELNÖK: Képviselő úr! Ez már nem az ügyrendi vitának a része. (Novák Előd: De.) Ez 

már nem az ügyrendi vitának a része. Megvonom a szót. Ön elmondta az ügyrendi vitában a 
véleményét; ne térjen el a tárgytól! Az ügyrendi vitát lezárom. 

Szavazzunk! Aki egyetért azzal, hogy a vitát ennél a pontnál ne folytassuk, az kérem, 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy 13 
igen szavazattal és 1 ellenszavazattal úgy döntöttünk, hogy a vitát lezárjuk. 

Szavazzunk! Aki Novák Előd ajánlási pontját támogatja, az kérem, kézfeltartással 
jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik, (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, 
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hogy a bizottság 1 igen szavazattal, 6 ellenszavazattal és 7 tartózkodással nem támogatta a 
javaslatot. 

A 24/2-es az emberi jogi bizottság javaslata. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja, 

kézfeltartással jelezze! (Nincs jelzés.) Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) 
Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 3 ellenszavazattal és 11 tartózkodással nem 
támogatta a javaslatot. 

A 29/1-es Kővári János képviselőtársunk javaslata, amely összefügg a 29/7-essel. 
Kérdezem a tárca álláspontját. 

 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja? 

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

A 29/2-es Seszták Miklós javaslata. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): 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, 10 ellenszavazattal és 3 tartózkodással 
nem támogatta a javaslatot. 

A 29/3-as az emberi jogi bizottság javaslata. Tárcaálláspont? 
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja, 

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

A 29/4-es Novák Előd javaslata. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Van-e hozzászólás? (Jelzésre:) Novák képviselő úr, parancsoljon! 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. A Magyarok 

Világszövetségének állami támogatásáról van szó, amit akkor vontak meg, amikor nem a 
Fidesz által megszabott elnököt választotta meg demokratikus úton a Magyarok 
Világszövetségének közgyűlése. Azt gondolom, hogy elfogadhatatlan, hogy politikailag így 
beavatkoznak, és egy olyan szervezetnek vonják meg az állami támogatását, amit még az 
MSZP-kormányzat sem mert megtenni, ilyen szintű nemzetellenes cselekedetre nem hajtották 
soha magukat. Most indokolt lenne, hogy véget vessünk ennek a gyakorlatnak és ennek a 
támogatásmegvonásnak. Ugyan a 2000-ben előirányzott kétszázharminc-valahány millió 
forinthoz képest ez most egy jóval kisebb összeg, főleg ha az inflációt is nézzük, azonban ez 
most már csak arról szól, hogy a Magyarok Világszövetsége visszakapja legalább a becslései 
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szerinti összeget, amelyet adók formájában az államnak fizettek az állami támogatás 
megvonása óta, amelyet nemcsak a működésére fordítana, hanem a magyarok 
világkongresszusára is, ami jövőre ismételten lesz, és amelyre ismételten szükség mutatkozik.  

Finnugor világkongresszust támogatnak, úgy tűnik, hogy a magyarok 
világkongresszusát nem. Én azt gondolom, hogy ezt ideje orvosolni, és főként azért, mert 
szembe kell nézniük azzal, hogy nem szabhatják meg úgy a nemzeti szervezetek támogatását, 
hogy a saját emberük, saját csicskájuk ül ott az elnöki székben, mint ahogy sok szervezetnél 
nyilvánvalóan támogatják önmagában ezért. Csak azért, mert nem Boros Pétert választották 
meg elnöknek, hanem Patrubány Miklóst, ez nem indokolja azt, hogy ezt a támogatást 
megvonják. Az MVSZ támogatására vonatkozó jelen rövid okfejtést, amely jóval hosszabb 
megalapozottságú indokolás, egy fehér könyvben egyébként eljuttattak minden frakciónak, de 
talán minden képviselőnek is még a hétfői ülésnapon, népviseletbe öltözött fiatal lányok a 
piros társalgóban is kiosztották. Én azt gondolom, hogy indokolt, hogy legalább ezt a 
200 millió forintot biztosítsuk a Magyarok Világszövetsége részére.  

 
ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki 

támogatja, kézfeltartással jelezze! (Nincs jelzés.) Ellene? (Nincs jelzés.) Tartózkodik? 
(Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 13 tartózkodással nem támogatta a 
javaslatot. Novák képviselő úr se szavazta meg, ha jól láttam.  

A 29/5-ös Hegedűs Lorántné javaslata. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja, 

kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 1 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és 11 tartózkodással 
nem támogatta a javaslatot. 

A 29/13-as az emberi jogi bizottság javaslata. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e 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 nem 
támogatta a javaslatot. 

A 108/1-es az 58. oldalon Hegedűs Lorántné javaslata. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Van-e 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. 

124/1. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Tisztelt Képviselőtársaim! Azt javaslom, hogy itt külön szavazzunk 

mindegyik lábról. Minthogy eddig együtt szavaztunk, ezért kérem, hogy ezt egy szavazással 
erősítsék meg képviselőtársaim! Aki egyetért azzal, hogy a lábakról külön szavazzunk, az 
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kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Nincs jelzés.) Tartózkodik? (Szavazás.) 
Köszönöm. Megállapítom, hogy 13 igen szavazattal és 1 tartózkodással eldöntöttük, hogy 
lábanként külön szavazunk.  

Először erről a lábról szavazzunk! A tárca támogatta. 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. 

Most jön a 133/1-es, az egyik lába, Rogán Antal javaslata. Kérdezem a tárca 
álláspontját. 

 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági 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. 

139/1. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ezt is 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 139/2-es Dúró Dóra és Novák Előd képviselőtársaink javaslata. Kérdezem a tárca 
álláspontját. 

 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Jelzésre:) Novák képviselő úr! 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Ez a javaslat összefügg a 138/1-essel, ennek ellenére 

valamiért arról nem szavaztunk, pedig az is a „kulturális feladatok és szervezetek támogatása” 
cím alá tartozik, tehát egyrészt indokoltnak tartom, hogy arról is szavazzunk. Ott a finnugor 
világkongresszus megszervezésének támogatásától vonna el 50 millió forintot, és még így is 
maradna százmillió forint egy ilyen meglehetősen virtuális célnak a támogatására, ezzel 
szemben kaphatna 50 millió forintot az a Pongrátz Gergely 56-os Közhasznú Alapítvány, 
amely üzemelteti az ország egyetlen 1956-os múzeumát. Itt is azzal kell szembenézni, hogy 
miközben itt az alaptörvénnyel összefüggő átmeneti rendelkezésekben kimondják azokat a 
szép alapelveket, hogy szembe kell nézni a múlttal, ahhoz képest, miközben Holokauszt 
Dokumentációs Központra közel félmilliárd forint van, és számtalan hasonló jogcímen nem 
sajnálják a zsidóktól a milliárdokat, aközben a magyarság legnagyobb tragédiája, Trianon, az 
ország egyetlen Trianon Múzeuma nem érdemel állami támogatást, és idén sem támogatják, 
mint ahogy tavaly sem, legalábbis eddig nem támogatták. Most bízom benne naivan, hogy az 
ország egyetlen ’56-os múzeumának az állami támogatását megalapozzák. Egy ifjúsági tábor 
és kápolna is található ugyanezen az intézményen belül, amelyet egyébként Kövér László is 
meglátogatott idén. Most kiderül, hogy itt a protokoll-látogatások mellett érdemi támogatást is 
indokoltnak tartanak-e, vagy pedig minden pénzt zsidókárpótlásra és hasonló célokra akarnak 
fordítani.  

Azt gondolom, hogy ennek a gyakorlatnak véget kell vetni. Egy nagyon szerény 
50 millió forintot vonna el tehát ez jelen esetben – hogy ne olyan tabutémát érintsünk – csak a 
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finnugor világkongresszustól, és még mindig maradna ott százmillió forint. Egyetlenegy ilyen 
múzeum van az országban, nem túl magas színvonalú, azt gondolom, hogy fejlesztésre 
szorulna, hiszen nagyon szegényes, nem is annyira a relikviák terén – bár ott gyakorlatilag 
nyilvánvalóan korlátlanul lehetne vásárolni érdekes kiállítási tárgyakat is adott esetben –, de 
magának a múzeumnak is a berendezése, a fényképe. Ahhoz, hogy ezt fejleszteni lehessen 
mondjuk egy Terror Háza Múzeum vagy egy Petőfi Irodalmi Múzeum színvonalára, hogy 
legyen valami multimédiás rész vagy modernebb legyen, mindenképp indokolt lenne a 
támogatás, sőt már-már a fenntartása is veszélyben van, tehát ez az 50 millió forint nagyon 
szerény összeg. Ha itt van valamiféle antikommunista fordulat, és ahogy mondtam, nem csak 
a szimbólumok és az alapelvek szintjén, akkor ezt támogatniuk kell. 

Már láttuk, hogy leszavazzák az érdemi intézkedéseket, a kommunista 
luxusnyugdíjakat továbbra is védelmezik, miközben Horn Gyulának is luxusellátást 
biztosítanak Orbán Viktor személyes közbenjárására. Ennek ellenére azt látjuk, hogy ezt 
érdemi intézkedések nem követik a túloldalon, ezért lenne ez indokolt, azt gondolom. A 
138/1-esről is szavazást kértem, elnök úr. 

 
ELNÖK: Nem mondja, képviselő úr, hogy arról is szavazást kért?! (Novák Előd: De.) 

De képviselő úr, arról már szavaztunk! (Novák Előd: A 138/1-esről? Nem.) Most fogunk róla 
szavazni. (Novák Előd: Az már más, de nem ezt mondta.) Egyben.  

Képviselő úr, haladjunk! 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 139/3-as Rogán Antal javaslata. Kérdezem a tárca álláspontját.  
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk. Ezt az előbb 

megszavazta a bizottság. 
 
ELNÖK: Nem, mert mondtam, hogy külön fogunk a lábakról szavazni. 
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen, úgy értettem a külön 

szavazást, hogy akkor; a 139/1-es maradt ki. 
 
ELNÖK: Nem, a harmadik láb a 139/3-as. A Zeneakadémia az egy külön téma. 

Képviselőtársaim, a 124/1-esnél megszavaztattam önökkel azt, hogy a három lábról külön 
szavazzunk. Így van? A 139/3-asról még nem szavaztunk, hanem most szavaztunk a 139/2-
esről.  

 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem akarom megkavarni 

a bizottságot, de én úgy emlékszem, hogy kijavította elnök úr.  
 
ELNÖK: Nem. Engedjék már meg, hogy tényleg én vezessem az ülést! Megszavaztuk. 

Ópusztaszernél azt mondtam, hogy külön szavazunk a lábakról. Azt mondtam az ópusztaszeri 
javaslatnál, hogy Rogán képviselő úr azt javasolja, hogy Ópusztaszerre több pénz menjen. 
Annak három lába van, és azt mondtam, hogy erről külön fogunk szavazni, egyébként pedig 
összefüggően szavazunk. A három láb közül megszavaztuk a 124/1-est, ahol a vári 
rekonstrukcióból levesz 37 millió forintot Rogán képviselő úr. Így van? Utána megszavaztuk 
a 133/1-est, ahova odateszi a képviselő úr a 87 millió forintot, most pedig fogunk szavazni a 
139/3-asról. Véletlenül a 139/1-esnél rosszul mondtam a számot, de azt javítottam is. Tehát 
szavaztunk a 139/1-esről, ami a Zeneakadémia, arra mondtam azt véletlenül, hogy nem kell 
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róla szavaznunk, de kellett róla szavaznunk, most szavaztunk Novák képviselő úrék 139/2-es 
javaslatáról, és most fogunk szavazni a 139/3-asról.  

 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Részemről nincs 

különbség, ez is támogatott ajánlási pont. 
 
ELNÖK: Rendben, tehát önök támogatják, én pedig el kívánom mondani, hogy ezt a 

magam részéről azért nem támogatom, mert az előadó-művészeti törvény végrehajtásából 
adódó feladatokhoz még így is kevés az a pénz, amit ideraktunk, és az én módosító 
indítványom éppen ennek a forrásnak a növelését szolgálja. Ezt mondtam Rogán képviselő 
úrnak, és akkor azt üzenem Naszvadi államtitkár úrnak is, hogy ez a láb nem jó láb, az 
előadó-művészeti törvény megváltoztatásából következő többletfeladat van az Előadó-
művészeti Irodánál, amely a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal alá tartozik. Abban 
maradtunk, hogy ott többletforrás kell; akkor onnan nem vehetünk el Ópusztaszer miatt 
forrást, ez így nem lesz jó. Ha Ópusztaszernek 87 millió forintot oda akarnak adni, akkor azt 
ne így oldják meg, hanem úgy oldják meg, hogy valahonnan máshonnan találnak forrásokat, 
de ne az előadó-művészeti törvény végrehajtásából adódó feladatoktól vegyenek el. Ezért én 
ezt nem támogatom. 

Van-e hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki ezt a javaslatot támogatja, az 
kérem, kézfeltartással jelezze! (Nincs jelzés.) Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) 
Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 9 ellenszavazattal és 5 tartózkodással nem 
támogatta a javaslatot. 

Nagyon kérem főosztályvezető asszonytól, hogy ezt beszéljék meg az államtitkár 
úrral, mert ebből óriási nagy baj lesz. (Koleszár Katalin közbeszólására:) Én értem, de 
államtitkár úr az, aki a költségvetés összeállítását felügyeli.  

 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): A szaktárcától kaptuk a 

javaslatot. 
 
ELNÖK: A szaktárcától? Az nem lehet. Ott van a szaktárcának a költségvetési része. 

Kérdezzük meg Szilviát! (Pribelszki Szilvia: Én nem tudok róla, bevallom őszintén, hogy mi 
ilyen javaslatot adtunk volna.) Biztos, hogy nem, ez száz százalék. Én tudom, hogy a tárca 
milyen javaslatot tett le az asztalra. A Nefmi ilyen javaslatot nem tett le az asztalra; a Nemfi 
kérésére nyújtok be módosító indítványt, amely ennek a sornak a növelését célozza. A 
költségvetési bizottság maga nyújtotta be egyébként ezt a javaslatot, tehát ez az én javaslatom 
volt, de végül nem én nyújtottam be, hanem a költségvetési bizottság. A költségvetési 
bizottság azt nyújtotta be, hogy itt nőjön az összeg, közben Rogán képviselő úr meg 
csökkenteni akarja ezt az összeget. Ezt majd kérem, hogy pontosítsuk, mert ez így nem lesz jó 
szerintem.  

A következő a 152/1-es a 75. oldalon, Bebes István és V. Németh Zsolt javaslata. 
Kérdezem a tárca álláspontját. 

 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Jelzésre:) Novák képviselő úr! 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Nem szeretném teljesen elkaszálni ezt a javaslatot azzal, 

hogy kifejtem támogatásomat, de azért arra szeretnék rávilágítani, hogy a tavalyi évben talán 
egy százmillió forintos állami támogatást irányzott elő Bana Tibor képviselőtársam, és ezt a 
támogatást, ezt a költségvetési törvényben rögzített sort nemes egyszerűséggel nem hajtották 
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teljes egészében végre, mint sok mást, itt is zároltak egy körülbelül húszmillió forintos 
összeget, tehát tulajdonképpen az idei megvonást pótolnánk. Nekem is volt alkalmam idén 
megtekinteni a templomnak a belsejét, ami kívülről látszólag rendben van, de egy óriási, talán 
a második vagy a legnagyobb magyarországi barokk templomról van szó, úgyhogy ez a 
23 millió forint a legminimálisabb összeg, de valójában szerintem több százmillió forintba fog 
kerülni még a teljes felújítás. Ez tehát egy nagyon szerény összeg, és ez még a tavalyi 
elmaradás, tehát miközben esetleg úgy tűnik, hogy itt minden évben van valami plusz, azért 
azt tegyük hozzá, hogy ez valójában körülbelül az idei megvonás kompenzálása. (Karácsony 
Gergely távozik az ülésteremből.) 

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

(Nincs jelzés.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangú szavazással támogatta a javaslatot. 
A 152/2-es Bebes István és V. Németh Zsolt javaslata. Tárcaálláspont? 
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja, kézfeltartással 

jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangú szavazással 
támogatta a javaslatot. 

A 153/1-es Magyar Zoltán javaslata. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja, kézfeltartással 

jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? (Nincs jelzés.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 1 igen szavazattal és 11 tartózkodással nem támogatta a 
javaslatot. 

A 153/2-es Dúró Dóra, Farkas Gergely és képviselőtársai javaslata. Kérdezem a tárca 
álláspontját. 

 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Jelzésre:) Képviselő úr, parancsoljon! 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Kénytelen vagyok erre a készülő magyarellenességre itt 

felhívni a figyelmet, és előtte megkongatni a vészharangot, hiszen ahogy említettem is, az 
ország egyetlen Trianon Múzeumáról van szó, amelynek idén bár adtak állami támogatást egy 
nagyon szerény összegben – hivatalosan 50 milliót, valójában csak 45 milliót, mert itt is 
zárolásra került sor, és felülírták az érvényes költségvetési törvényt –, azonban a jövő évben, 
még ha számítunk is újabb, akár nagyobb megszorításokra, mint idén volt, az a minimum, 
hogy előirányozzuk ezt az 50 millió forintos támogatást. A múlt évben sok szó volt itt 
Trianonról, kettős állampolgárságról, Trianon-emléknapról is, vagy ahogy önök rózsaszínűre 
vagy narancssárgára mázolják a gyásznapjainkat is, és félárboc helyett teljes lobogót felvonva 
ünnepnapot csináltak Trianonból is, mindenesetre sok szó volt erről. Talán ezért is támogatták 
akkor ezt a jobbikos javaslatot, mert érezték, hogy legalább valami minimális érdemi 
intézkedésnek kell követnie azt a látszólagos nemzetpolitikai fordulatot, amit önök itt 
beharangoztak.  

Most azonban, hogy ez a Trianon már nem annyira téma, ezt önök még a kezdeti 
költségvetési törvényjavaslatból is kihagyták, és most se kívánják támogatni. Azt gondolom 
pedig, hogy Trianon a magyarság legnagyobb tragédiája – akinek nem fáj Trianon, az nem is 
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magyar –, úgyhogy remélem, nem lesznek annyira magyarellenesek, hogy ezt a javaslatot is 
leszavazzák, miközben nem sajnálják a zsidóktól ennek a több tízszeresét, százszorosát sem, 
azokat a milliárdokat, amelyeket akár az 1947-es párizsi békeszerződésből fakadó jóvátétel 
címén még mindig kifizettetnek velünk, adófizető magyar állampolgárokkal, akikbe próbálják 
önök, kormánypárti képviselők sulykolni azt, hogy mi egy bűnös nemzet vagyunk. Mintha 
nekünk vagy bármely magyar állampolgárnak felelnie kellene azért, hogy itt a zsidókat 
üldözték, és ezért még mindig elképesztő kártérítéseket kell fizetnünk, a kettős mérce 
jegyében pedig a kommunizmus áldozatainak ilyen kárpótlások nem járnak, sőt miközben 
befagyasztják ezeket a zsidókárpótlásokat, aközben most tiltják meg a Magyarország 
alaptörvényével összefüggő átmeneti rendelkezésekben, kétharmados törvényben, hogy a 
kommunista áldozatoknak bármiféle kártérítést kifizethessünk. 

A kettős mércére egy jó példa az is, hogy a magyarság legnagyobb tragédiája, Trianon 
egy ilyen szerény, 50 millió forintos állami támogatást sem kaphat, pedig ahogy az 1956-os 
múzeum Kiskunmajsán, úgy itt is támogatásra szorulna, hiszen már nem kis pénz fenntartani 
egy ilyen múzeumot, kastélyt, magát az épületet is, és ezt tulajdonképpen alapítványi szinten, 
komolyabb állami támogatás nélkül üzemeltetni nem lehet. Az idei szerény, még akár 
megszorításokkal súlyosbított, de mégiscsak állami támogatás eredményeképpen láthattunk 
fejlesztéseket, bár ezek még folyamatban is vannak, láthattunk kihelyezett kiállítást is. Azt 
gondolom, hogy mindenképp indokolt egy ilyen nagyon szerény, szimbolikus 50 millió 
forintos támogatás, tehát ha ezt sem támogatják, ami már szinte nem is érdemi rendelkezés –
 szemben a zsidótámogatásokkal –, akkor azt kell mondanom, hogy gesztusértékűen sem 
tartják fontosnak Trianont és ezt a tragédiát, tehát ez már tulajdonképpen egy provokáció, ha 
ilyen szinten sem támogatják ezt a javaslatot. 

 
ELNÖK: Először is, képviselő úr, határozottan visszautasítom azt, hogy a parlament 

bizottsági ülésén folyamatosan zsidózik másodszor is: vannak Magyarországnak nemzetközi 
jóvátételi kötelezettségei, amelyek törvényben rögzített kötelezettségek, és ha önnek nem 
tetszenek, akkor javaslom, hogy képviselőként ilyen irányú egyéni módosító indítvánnyal 
vagy törvénymódosítási javaslattal álljon elő. Ez a sunyi és alattomos zsidózás, amit ön a 
bizottsági ülésen folytat, egyszerűen elfogadhatatlan. Az, amit csinál, már felér az 
obstrukcióval és szánalmas; előre megbélyegez bennünket, és úgy állítja be a dolgokat, 
mintha mi magyarellenesek lennénk. Ezt határozottan, kategorikusan visszautasítom. 
Gusztustalan, elfogadhatatlan, aljas és elháborító az, amit ön végez, és méltatlan a Magyar 
Országgyűléshez. Azzal az ügyrendi javaslattal élek, hogy az ajánlási pont vitáját zárjuk le.  

Megkérdezem, hogy van-e az ügyrendi vitában valakinek hozzászólása. (Jelzésre:) 
Parancsoljon, képviselő úr! 

 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm. Megint csak antidemokratikusnak tartom, hogy 

miközben ilyen elképesztő kijelentéseket tesz, hogy zsidózok, sunyi vagyok, előre 
megbélyegzek, holott valójában önök már le is szavazták plenáris ülésen is ezt a javaslatot, 
tehát egyáltalán nem előre való megítélésről van szó... 

 
ELNÖK: Mi az ügyrendi vitában a megszólalása? 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Az, hogy ezt hadd fejtsem ki, és azt is... 
 
ELNÖK: Nem. Mi az ügyrendi hozzászólása? Ügyrendi vita van, képviselő úr. 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Most mondom az ügyrendi javaslatomat. 
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ELNÖK: Elmondta az ügyrendi vitában azt, hogy nem ért egyet azzal... 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Most mondom, hogy miért nem. Azért nem értek egyet, 

mert ki szeretném még fejteni, hogy az ön kijelentésével szemben ez miért nem zsidózás; ki 
szeretném fejteni, hogy valójában miért függ össze a kárpótlással. 

 
ELNÖK: Erre nem lesz módja, amennyiben megszavazzuk. 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Jelenleg is megszavazandó, hiszen a költségvetési 

törvényhez is be vannak nyújtva. Az ön kijelentésével szemben nem önálló módosító 
indítványként is be lehet nyújtani természetesen e támogatások kifizetéseinek a 
felfüggesztését, önök azonban ezeket folyamatosan támogatják. A Holokauszt Dokumentációs 
Központ... 

 
ELNÖK: Mi az ügyrendi kérdésben a véleménye? 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Azt mondom. 
 
ELNÖK: Nem arról beszél. Megvonom öntől a szót. Elmondta, hogy nem ért egyet az 

ügyrendi javaslatommal; minden további gondolata nem ügyrendi tárgyú megjegyzés.  
Szavazzunk! Aki egyetért azzal, hogy a vitát zárjuk le, az kézfeltartással jelezze! 

(Szavazás.) Ellene? (Nincs jelzés.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy 
a bizottság 11 igen szavazattal és 1 tartózkodással a vita lezárásáról döntött. 

Szavazzunk magáról az ajánlási pontról! Aki az ajánlási pontban foglalt támogatással 
egyetért, az kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Nincs jelzés.) Tartózkodik? 
(Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 1 igen szavazattal és 11 
tartózkodással nem támogatta a javaslatot. 

A 153/3-as Magyar Zoltán javaslata. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja, kézfeltartással 

jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Nincs jelzés.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 1 igen szavazattal és 11 tartózkodással nem támogatta a 
javaslatot. 

A 154/5-ös Szávay István javaslata. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e hozzászólás? Szavazzunk! Aki támogatja, kézfeltartással 

jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Nincs jelzés.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 1 igen szavazattal és 11 tartózkodással nem támogatta a 
javaslatot. 

A 157/1-es L. Simon László javaslata. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja, 

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

A 159/4-es Rogán Antal javaslata. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja, 

kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Nincs jelzés.) Tartózkodik? (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy a bizottság 10 igen szavazattal és 1 tartózkodással támogatta a javaslatot. 

A 175/1-es Lamperth Mónika javaslata. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja, 

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

Vannak még ajánlási pontok a következő kupacban. A 16. ajánlási pont, tehát a 
4365/637/16-os az emberi jogi bizottság javaslata, ami összefügg a 17., 18., 19., 
20. pontokkal. Kérdezem a tárca álláspontját. 

 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Elárulja nekünk, hogy a tárca miért nem támogatja? 
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Több ingatlanról is szó 

van, de nem lehet tudni, hogy emögött létezik-e bármilyen felülvizsgálat, mert több ilyen ügy 
előkerült, miszerint ingatlanátadásról lehetne szó. A tárcának az a javaslata, hogy az egész 
ingatlankérdés legyen komplexen felülvizsgálva, és utána valamennyi, még rendezésre váró 
ügy legyen egyszerre lezárva, és ne így darabonként.  

 
ELNÖK: Értem, ez helyes, jó lenne. Van-e további hozzászólás? (Nincs jelzés.) 

Szavazzunk! Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) 
Tartózkodik? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangú tartózkodással nem 
támogatta a javaslatot. 

A következő a 4365/602-es, a költségvetési bizottsági módosító javaslata, amelyben 
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Napsugár Bábszínháza pluszforrásokat ad 
Szekszárdnak. Kérdezem a tárca álláspontját. 

 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja, 

kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Nincs jelzés.) Tartózkodik? (Szavazás.) 
Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 10 igen szavazattal és 2 tartózkodással támogatta 
a javaslatot. 

4365/741. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk. 
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ELNÖK: Köszönöm. Van-e hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja, 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 10 igen szavazattal és 2 tartózkodással támogatta a javaslatot. 

Az utolsó a 745-ös. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja, 

kézfeltartással jelezze! Ellene? (Nincs jelzés.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 10 igen szavazattal és 2 tartózkodással támogatta a javaslatot. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Bizottsági módosító indítvány benyújtását javaslom. 
Kiosztottuk képviselőtársaimnak, ott van önök előtt egy papír, a törvényjavaslat új 72. §-sal 
egészülne ki: „(1)-(3) bekezdéshez: A javaslat a közmédiarendszer működőképességének 
fenntartása érdekében indokolt. (4) bekezdéshez: A Médiaszolgáltatás-támogató és 
Vagyonkezelő Alap és a Kunigunda útján található közmédia-gyártóbázis tulajdonosa között 
létrejött jogügylet alapján az alap vételi jogot szerzett az érintett ingatlanok tekintetében. Az 
alap a jogügylet teljesülése esetén jelentkező jelentős mértékű általános forgalmiadó-fizetési 
kötelezettségének teljesítésére nem képes, tekintettel arra, hogy az alap esetében érvényesülő 
arányosítási szabályok szerint az általános forgalmiadó-fizetési kötelezettségének kizárólag 
marginális hányada igényelhető vissza.”. Ez a javaslat arra tesz kísérletet, hogy úgy tudjuk 
végre megvenni azt a tévészékházat, amelynek a megvételét már korábban eldöntöttük, hogy 
ez a vétel ne hiúsuljon meg az adófizetési kötelezettség miatt.  

Van-e hozzászólás? (Nincs jelzés.) Kérdezem a tárca véleményét. 
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Álláspontra nincs 

felhatalmazásom. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Akkor aki egyetért azzal, hogy ilyen bizottsági módosító 

indítványt nyújtsunk be, az kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Nincs jelzés.) 
Tartózkodik? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 11 igen szavazattal és 1 
tartózkodással bizottsági módosító indítvány benyújtásáról döntött.  

A napirendi pontot lezárom. Köszönöm főosztályvezető-helyettes asszony részvételét. 

Egyebek 

Az utolsó napirendi pont az „egyebek”. Van-e hozzászólás? (Nincs jelzés.) A 
bizottsági ülést ezennel berekesztem. Köszönöm mindenkinek a részvételét.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 14 óra 28 perc)  

 

 L. Simon László 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Várszegi Krisztina 


