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Napirendi javaslat  
 

1. A nemzeti vagyonról szóló törvényjavaslat (T/5161. szám)  

(Döntés bizottsági módosító javaslat benyújtásáról)  

 

2. Az államháztartásról szóló törvényjavaslat (T/5069. szám)  

(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

 

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

(Harrach Péter, Michl József, dr. Tarnai Richárd, Bagdy Gábor és Móring József 

Attila (KDNP) képviselők önálló indítványa)  

(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsoló módosító javaslatok megvitatása) 

 

4. Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami 

kitüntetéseiről szóló törvényjavaslat (T/4988. szám)  

(Dr. Semjén Zsolt, dr. Rubovszky György, dr. Latorcai János, Pálffy István és 

Móring József Attila (KDNP) képviselők önálló indítványa)  

(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

 

5. Egyebek 
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Megjelent  

Elnököl: L. Simon László (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Kiss Attila (Fidesz)  
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Mandur László (MSZP)  
Dr. Vitányi Iván (független)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
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Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Dr. Székács Péter vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár 
(Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)  
Dr. Selmeczi-Kovács Zsolt főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági 
Minisztérium)   
Dr. Kovács Ferenc főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium)  
Harrach Péter (KDNP) 

A bizottság titkársága részéről  
 
Dr. Nagy Zoltán, a bizottság tanácsadója  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 50 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 15-ei ülésén! Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. 

Köszöntöm képviselőtársaimat, köszöntöm a hivatal munkatársait, köszöntöm a sajtó 
képviselőit, a minisztériumok munkatársait! Az előzetesen kiküldött napirendi sort minden 
képviselőtársam megismerhette. Megkérdezem, hogy van-e valakinek ettől eltérő javaslata 
vagy kiegészítése. (Nincs jelzés.)  

Szavazzunk! Aki a napirendi sort elfogadja, az kérem, kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy egyhangú szavazással elfogadtuk a napirendi sort. 

A nemzeti vagyonról szóló törvényjavaslat (T/5161. szám) 

Tisztelt Képviselőtársaim! 1. napirendi pontunk a nemzeti vagyonról szóló, 
T/5161. számon benyújtott törvényjavaslat, döntés bizottsági módosító javaslat benyújtásáról. 
Képviselőtársaim előtt fekszik a javaslat.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Amíg rám vártak, gondolom, volt idejük ezt 
áttanulmányozni. A javaslatnak az a célja, hogy számunkra rendkívül fontos, a magyar 
kulturális örökség részét képező műemlékek, köztük templomok, várak, kastélyok, 
uradalmak, tehát egészen különleges, gyönyörű értékek – itt láthatják képviselőtársaim a 
mellékletben – ne kerüljenek át a nemzeti vagyonról szóló törvényjavaslatba, hanem 
maradjanak továbbra is a kulturális örökségvédelemről szóló, 2001-ben elfogadott 
törvényben, a 2001. évi LXIV. törvényben. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy kinek mi a 
véleménye ezzel kapcsolatban. (Nincs jelzés.)  

Tisztelettel köszöntöm dr. Székács Péter helyettes államtitkár urat! Megkérdezem 
helyettes államtitkár úr álláspontját. 

 
DR. SZÉKÁCS PÉTER vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár (Nemzeti 

Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Mivel most látjuk a javaslatot 
először, ezért nincs álláspontunk. A mai nap folyamán intézkedünk annak érdekében, hogy a 
kormány kialakítsa az ezzel kapcsolatos álláspontját. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További vélemény, esetleges hozzászólás? (Nincs jelzés.)  
Annyival egészítem még ki, hogy Kövér házelnök úrral konzultálva ennek a bizottsági 

módosító javaslatnak van egy olyan része is a vagyonkezelői joggal kapcsolatban, amely az 
1. oldalon olvasható: „a kiemelt nemzeti emlékhely kivételével”. Nyilvánvalóan tudják 
képviselőtársaim, hogy nem olyan régen fogadtuk el az örökségvédelmi törvény módosítását a 
nemzeti emlékhelyekről szóló résszel: a Parlamentet és környékét kiemelt nemzeti 
emlékhellyé nyilvánítottuk. (Jelzésre:) Parancsoljon, képviselő úr! 

Kérdések, hozzászólások 

KISS ATTILA (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Kedves 
Vendégek! Múlt héten, pont egy hete volt Hajdúböszörményben, városunkban egy 
örökségvédelmi konferencia, ahol az örökségvédelmi szakemberekkel, vezetőkkel 
találkoztam, beszélhettem. Nekik kifejezetten hasonló tartalmú kérésük volt – Tamási Judittól 
kezdve nagyon sok vezetővel beszéltem –, ők ezt kérték, tehát azt gondolom, hogy ez a 
szakma erős támogatottságát is élvezi. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Ez így van, képviselő úr. (Mandur László: Darabonként 

megyünk?) Egyben nyújtjuk be.  
Megmondom őszintén, hogy a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal elnök asszonyával, 

a Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízott örökségvédelmi főosztályvezetőjével, 
mindenkivel egyeztettem, és az önök előtt fekvő javaslat egy olyan javaslat, amelyet a szakma 
széles körben támogat, tehát nem tudok Magyarországon ma olyan komoly örökségvédelmi 
szakembert, aki ne támogatná azt, hogy azok a fontos műemlékek, amelyek itt a mellékletben 
fel vannak sorolva, ne az örökségvédelmi törvény mellékletét képezzék. 

Mandur képviselő úr, parancsoljon! 
 
MANDUR LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen.  
Tisztelt Elnök Úr! A módosító indítvány kapcsán is el szeretném mondani, hogy 

magával a törvénnyel is komoly fogalmi problémák vannak, ha már szakmai kérdésekről esett 
szó, ugyanis a nemzeti vagyonnak, mint olyannak, a fogalomnak... 

 
ELNÖK: Az általános vitán már túl vagyunk. 
 
MANDUR LÁSZLÓ (MSZP): Tudom, csak itt van egy passzus, a 3. pontban tett 

javaslat, ami azt mondja, hogy a műemlékek nemzeti vagyon szempontjából kiemeltnek és 
nemzeti vagyonnak minősülnek és így tovább. 

Csak szeretném jegyezni, már csak a jegyzőkönyv kedvéért is, hogy a nemzeti 
vagyonnak és az állami vagyonnak a fogalma jelen módosító javaslatban is zavaros és 
összekeveredett. Ha tovább tetszik olvasni, akkor a későbbiekben találkozik azzal, hogy állam 
javára, állami tulajdon, állami vagyon meg nemzeti vagyon. Közgazdaságilag és 
nemzetközileg is úgy néz ki a fogalom, hogy a nemzeti vagyon alatt azt kell érteni, ami 
egyben az állami tulajdon, a vállalkozások, a magánszemélyek tulajdonában az adott 
időpontban rendelkezésre álló vagyonelemek összessége, míg ez a törvényjavaslat a benne 
lévő mostani módosító javaslattal együtt is a nemzeti vagyont lényegében állami vagyonként 
értelmezi, illetve szabatosan annak kénye-kedve szerint, ahogy az előterjesztők ezt gondolják, 
használják mint valami szinonimát. Ez a szinonima típusú használat helytelen egyébként, és 
ebből fakadóan komoly fogalmi zavarok fognak a jövőben kialakulni, úgyhogy nem nagyon 
támogatható semmi ilyen típusú módosító javaslat a részemről vagy részünkről, ami ezt 
tovább fogja egyébként fokozni. Fogalmi szempontból zűrzavaros ez a módosítójavaslat-rész 
is – mind az, ami idevonatkozik, mind persze az egész törvény, ami az Országgyűlés előtt 
áll –, ezért nem fogjuk támogatni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Önnek szíve joga, hogy a magyar 

örökségvédelmi szakma teljes egészével szemben fogalmazzon meg álláspontot (Mandur 
László: Nem ezt mondtam.), ugyanakkor az a jogi vélemény, amelyet itt képvisel, lehetőséget 
ad önnek arra, hogy a zárószavazás előtt koherenciazavar-kiküszöbölő módosító indítvánnyal 
éljen. Ha tehát úgy gondolja, hogy itt fogalmi zavar van, akkor azt kérem, hogy orvosolja, 
ugyanakkor még egyszer hangsúlyozom, hogy ennek a módosító indítványnak az a lényege, 
hogy azok a jelentős állami műemlékek, amelyek tartós állami kézben tartásában a magyar 
nemzet érdekelt, mint törvényi melléklet, az örökségvédelmi törvény mellékletét képezzék a 
jövőben is, és ne kerüljenek bele egy olyan sarkalatos törvénybe, amely egyáltalán nem 
indokolt jelen pillanatban. Ráadásul azért is, mert egyébként gondolják el, hogy ha mondjuk a 
műemlékké nyilvánítási folyamatban azzal az igénnyel lépnénk fel, hogy még jelentős 
műemlékek a tartósan állami kézben tartandó műemlékek sorába kerüljenek, akkor utána 
ehhez kétharmados törvényt kellene módosítani, ami nonszensz lenne.  
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Döntés bizottsági módosító indítvány benyújtásáról 

Képviselőtársaim, még egyszer kérem, hogy támogassák ezt a módosító indítványt! 
További hozzászólást nem látok.  

Szavazzunk! Aki támogatja a bizottsági módosító javaslat benyújtását, az kérem, 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság 12 igen szavazattal és 3 ellenszavazattal döntött a 
bizottsági módosító indítvány benyújtásáról. 

A napirendi pontot lezárom. Köszönöm szépen helyettes államtitkár úrnak, illetve 
kollégáinak a részvételét.  

Az államháztartásról szóló törvényjavaslat (T/5069. szám) 

Vita és szavazás 

2. napirendi pontunk az államháztartásról szóló, T/5069. számon benyújtott 
törvényjavaslat, a bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok 
megvitatása. 

Tisztelettel köszöntöm körünkben a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről dr. 
Selmeczi-Kovács Zsolt főosztályvezető-helyettes urat, az Állami Számvevőszék részéről 
Zaroba Szilvia számvevő tanácsost! Kezdjük a tárgyalást!  

Tisztelt Képviselőtársaim! Egyetlenegyről kell csak szavaznunk, a 62/1-esről, 
Szekeres Imre képviselőtársunk kapcsolódó módosító indítványáról.  

Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. SELMECZI-KOVÁCS ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm 

szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A módosító indítvánnyal kapcsolatosan 
sajnos nem tudok kormányálláspontot mondani. 

 
ELNÖK: Nem is kérdeztem, csak tárcaálláspontot. 
 
DR. SELMECZI-KOVÁCS ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 

támogatja a tárca. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e hozzászólás? (Nincs jelzés.)  
Szavazzunk! Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) 

Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal, 10 ellenszavazattal és 2 

tartózkodással nem támogatta a javaslatot. 
További szavazás nem szükséges, ugyanakkor javaslom bizottsági módosító 

indítványok benyújtását. 
Tisztelt Képviselőtársaim! Önök előtt fekszik a két bizottsági módosító javaslat. 

Kezdjük először azzal, amely a költségvetési szervek számára tenné lehetővé azt, hogy eseti 
kötelezettségvállalások esetén amennyiben a kifizetésre a tárgyévet követően, de belátható és 
méltányolható időszakban kerül sor, az jogszerűen megtörténhessen. Ellenkező esetben arra 
kényszerítenék a költségvetési szerveket, hogy ahol kifizetett jogszabályi tiltás nincs, ott ne 
utólag, hanem előre finanszírozzák beszerzéseiket.  

Képviselőtársaim! Ez az indoklás. Láthatják, hogy azt javasoljuk, hogy december 31-e 
helyett június 30-a legyen a törvényjavaslat 37. § (3) bekezdésében.  

Van-e ehhez hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki a bizottsági módosító 
indítvány benyújtását támogatja, az kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ellene? 
(Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 
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Megállapítom, hogy a bizottság 12 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 1 
tartózkodással döntést hozott a bizottsági módosító indítvány benyújtásáról. 

A második bizottsági módosító indítvány, amit képviselőtársaim láthatnak, az MTVA 
működésével kapcsolatos.  

Az indoklást ismeretem képviselőtársaimmal: „Figyelemmel a Médiaszolgáltatás-
támogató és Vagyonkezelő Alap által ellátandó feladatok sokrétűségére, a működést 
befolyásoló egyéb törvények módosítása is indokolt. A törvényjavaslat 80. §-ának jelenlegi 
formája kizárja, hogy az MTVA a kincstárnál vezetett fizetési számláján kívül szabadon 
rendelkezzen hitelintézetnél vezetett fizetési számlával, ami ellentétes a javaslat 111. § (13) és 
(11) bekezdésével, valamint az Mttv. 136. §-ában foglalt rendelkezésével.”. A módosítás 
ennek a problémának a feloldását célozza, éppen ezért javasoljuk a törvényjavaslat 112. §-
ának kiegészítését.  

Van-e ehhez hozzászólás, képviselőtársaim? (Nincs jelzés.) Esetleg a tárca részéről 
kíván-e valamit megfogalmazni főosztályvezető-helyettes úr? 

 
DR. SELMECZI-KOVÁCS ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm a 

szót. Tekintettel arra, hogy most látom először ezeket a módosító javaslatokat, így 
tárcaálláspontot sem tudnék mondani. Úgy gondolom – de ez csak egy feltételezés –, hogy 
nem valószínű, hogy a tárca ezt támogatni fogja. 

 
ELNÖK: Főosztályvezető-helyettes úr, ez lehetséges. (Mandur László: Hát érdekes...) 

Köszönöm. További hozzászólást nem látok. 
Kérem, szavazzunk! Aki a bizottsági módosító javaslat benyújtását támogatja, az 

kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? (Nincs jelzés.)  
Megállapítom, hogy a bizottság 12 igen szavazattal és 3 ellenszavazattal döntött a 

bizottsági módosító javaslat benyújtásáról. 
Tisztelt Képviselőtársaim! További hozzászólási szándékot nem látok. 

Főosztályvezető-helyettes úrnak megköszönöm a megtisztelő részvételét. A napirendi pontot 
lezárom. 

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

Vita és szavazás 

A 3. napirendi pont a családok védelméről szóló, T/5128. számon benyújtott 
törvényjavaslat, a bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok 
megvitatása.  

Tisztelettel köszöntöm körünkben Harrach Péter képviselőtársunkat, frakcióvezető 
urat, aki az előterjesztőket képviseli! Köszöntöm körünkben Fűrész Tünde főosztályvezető 
asszonyt a Nemzeti Erőforrás Minisztériumból!  

Tisztelt Képviselőtársaim! Önök előtt fekszik az ajánlási sor. Menjünk szépen 
sorjában!  

A 2. ajánlási pont Sneider Tamás és képviselőtársai javaslata.  
Kérdezem az előterjesztőt. 
 
HARRACH PÉTER: Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdezem a tárcát. 
 
FŰRÉSZ TÜNDE (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A tárca nevében tudom 

mondani, hogy ebben a formában nem támogatjuk. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e hozzászólás? (Nincs jelzés.)  
Szavazzunk! Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) 

Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal és 9 

tartózkodással nem támogatta az ajánlási pontot. 
A következő – és egyben utolsó – a 12. ajánlási pont, Sneider Tamás és képviselőtársai 

javaslata.  
Kérdezem az előterjesztőt. 
 
HARRACH PÉTER: A képviselő úr módosító javaslatát nem támogatjuk, de helyette 

jött be egy bizottsági módosító javaslat, ami gyakorlatilag ugyanarra a paragrafusra 
vonatkozik. 

 
ELNÖK: Most fogjuk benyújtani, képviselő úr. (Jelzésre:) Az ifjúsági bizottság 

beadta? Akkor jó, mert mi is be akartuk nyújtani, de akkor mi nem adjuk be, mi egy másikat 
fogunk benyújtani.  

 
HARRACH PÉTER: Mi az ifjúsági bizottság által benyújtott javaslatot tudjuk 

befogadni. 
 
ELNÖK: Rendben. Köszönöm. 
Tárca? 
 
FŰRÉSZ TÜNDE (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A tárca – hasonlóan a 

beterjesztőhöz – ezt a 12. pontot nem támogatja, hanem a bizottság módosító javaslatát 
támogatja. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e hozzászólás? (Nincs jelzés.)  
Szavazzunk! Aki az ajánlási pontot támogatja, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 

Ellene? (Nincs jelzés.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság egyhangú tartózkodással nem támogatta a javaslatot. 
Megkérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e még olyan ajánlási pont, amelyről 

döntenünk kell. (Nincs jelzés.) Akkor most szavazunk az ifjúsági bizottság módosító 
indítványáról, amely képviselőtársaim előtt fekszik: ez a faxfejléces papír. 

Kérdezem az előterjesztőt, hogy támogatja-e. Az előbb már nyilatkozott képviselő úr, 
de kérem, hogy ismételje meg.  

 
HARRACH PÉTER: Igen. 
 
ELNÖK: Tárca? 
 
FŰRÉSZ TÜNDE (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e hozzászólás? (Nincs jelzés.)  
Szavazzunk! Aki támogatja az Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottság 

által benyújtott módosító indítványt, az kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ellene? 
(Nincs jelzés.) Tartózkodik? (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság 12 igen szavazattal és 3 tartózkodással támogatta a 
módosító javaslatot. 
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Most jön még egy bizottsági módosító javaslat, amely önök előtt fekszik, most még 
tervezetként.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Kérem, hogy nézzék meg! A bizottsági módosító javaslat 
pusztán egy technikai módosítást tartalmaz, a paragrafusszámokat pontosítja: 24. § helyett 
25. §-t kell írnunk a törvényben az alaptörvényre való hivatkozásnál. 

Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
FŰRÉSZ TÜNDE (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Előterjesztő? 
 
HARRACH PÉTER: Mivel ez egy szükséges technikai módosítás, egyértelműen 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e hozzászólás képviselőtársaim részéről? (Nincs jelzés.)  
Aki egyetért ennek a bizottsági módosító javaslatnak a benyújtásával, az kérem, 

kézfeltartással jelezze! (Szavazás.)  
Egyhangú. 
Megállapítom, hogy a bizottság egyhangú szavazással döntött bizottsági módosító 

javaslat benyújtásáról. Bízzunk benne, hogy jobb lesz ennek a bizottsági módosító 
indítványnak a sorsa, mint az önkormányzati törvényhez benyújtott kulturális módosító 
javaslatainknak.  

Képviselőtársaim! A napirendi pontot lezárom! Köszönöm szépen mind képviselő 
úrnak, mind főosztályvezető asszonynak a részvételét. 

Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami 
kitüntetéseiről szóló törvényjavaslat (T/4988. szám) 

Vita és szavazás 

4. napirendi pontunk: Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint 
állami kitüntetéseiről szóló, T/4988. számon benyújtott törvényjavaslat. Úgy látom, hogy az 
előterjesztők részéről nincs itt senki. 

 
MANDUR LÁSZLÓ (MSZP): Csak a kormány? Az angyalát! (Derültség. – Kiss 

Attila: Ezeket legyen kedves beírni a jegyzőkönyvbe, amiket Mandur korábbi alelnök úr itt 
mond! Karácsonyi hangulat... – Derültség.) A történelmi hűség kedvéért mondom. 

 
ELNÖK: Tisztelettel köszöntöm a kormány képviselőit! A bizottság feladatkörébe 

tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása következik.  
A 6. oldalra lapozzanak képviselőtársaim! Következik a 7. pont, amely összefügg a 9., 

10., 25., 29., 30. pontokkal – itt van egy hiba, mert a 7-es nyilvánvalóan önmagával nem függ 
össze –, dr. Vejkey Imre képviselőtársunk javaslata. 

Üdvözlöm, főosztályvezető-helyettes úr! Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. KOVÁCS FERENC (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A tárca 

támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdezem, hogy van-e hozzászólás. (Nincs jelzés.)  
Szavazzunk! Aki támogatja, kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Nincs 

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

A 8. ajánlási pont Vejkey képviselő úr javaslata. 
Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. KOVÁCS FERENC (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A tárca 

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

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

javaslatot. 
A következő a 11. ajánlási pont, Vejkey képviselő úr javaslata. 
Tárcaálláspont? 
 
DR. KOVÁCS FERENC (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A tárca 

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

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

javaslatot. 
A 12. ajánlási pont szintén Vejkey képviselő úr javaslata. 
Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. KOVÁCS FERENC (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A tárca 

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

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

javaslatot. 
A 13. ajánlási pont Farkas Gergely és képviselőtársai javaslata; ez egy illusztris 

névsor. 
Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. KOVÁCS FERENC (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A tárca nem 

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

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

a javaslatot. 
14. ajánlási pont. Kérdezem a tárca álláspontját. 
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DR. KOVÁCS FERENC (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A tárca 
támogatja. 

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

Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 12 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 1 

tartózkodással támogatta a javaslatot. 
15. ajánlási pont Vejkey képviselő úr javaslata. 
Tárcaálláspont? 
 
DR. KOVÁCS FERENC (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A tárca 

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

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

javaslatot. 
A 16-osról nem kell szavaznunk, hiszen már összefüggően szavaztunk róla. 
Következik a 17-es.  
Kérdezem a tárca álláspontját Farkas Gergely javaslatáról. 
 
DR. KOVÁCS FERENC (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A tárca nem 

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

Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 ellenszavazattal és 11 tartózkodással nem támogatta 

a javaslatot. 
Következik a 22-es, dr. Vejkey Imre javaslata. 
Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. KOVÁCS FERENC (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A tárca 

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

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

javaslatot. 
24. ajánlási pont. 
Tárcaálláspont? 
 
DR. KOVÁCS FERENC (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A tárca 

támogatja Vejkey képviselő úr javaslatát. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nincs jelzés.)  



- 13 - 

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

Megállapítom, hogy a bizottság 12 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 1 
tartózkodással támogatta a javaslatot. 

A 27-esnél szavazunk az összefüggőkről; Vejkey Imre javaslata.  
Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. KOVÁCS FERENC (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A tárca 

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

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

javaslatot. 
Megkérdezem képviselőtársaimat, hogy tud-e még valaki olyan ajánlási pontról, 

amelyről szavaznunk kellett volna. (Jelzésre:) Parancsoljon, képviselő asszony! 
 
MENCZER ERZSÉBET (Fidesz): Nekem csak egy technikai megjegyzésem van. A 

11-es pontról ugyan szavaztunk, de abban hiba van, ugyanis benne maradt a Magyar 
Köztársasági Érdemkereszt adományozása, és köztársaság nem lesz január 1-jétől. 

 
ELNÖK: De a kitüntetés akkor is Magyar Köztársasági Érdemkereszt. Ez a 

kitüntetésnek a neve. 
 
MENCZER ERZSÉBET (Fidesz): Előtte meg levesszük, és „magyar érdemkereszt” 

lesz.  
 
ELNÖK: Magyar Érdemrend lesz, itt meg Magyar Köztársasági Érdemkereszt maradt; 

ez így nem lesz jó. (Mandur László: Hát, nem tudjuk, hogy mi lesz a jó. – Derültség.) Semmi 
gond, megoldjuk. (Mandur László: Ezt azért nem tudjuk így előre!) Dehogyisnem! Pillanatok 
alatt megoldjuk: benyújtunk egy bizottsági kapcsolódó módosító indítványt. (Mandur László: 
Nem kellene a történelmet elővenni; megjósolni, hogy mi lesz a jó.) Haladjunk tovább! 
Köszönöm szépen képviselő asszony figyelmességét és pontosságát.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Önök előtt fekszik egy bizottsági módosító javaslat, 
amelynek benyújtását javasolom. Kérem képviselőtársaimat, hogy nézzék meg! A javaslat „a 
magyar mozgókép mestere” művészeti díjat érinti, amely azért fontos, mert a díjat eredetileg a 
Magyar Mozgókép Közalapítvány alapította, és az erre vonatkozó eljárási szabályokat a 
Magyar Mozgókép Közalapítvány alapító okirata tartalmazza.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Mint tudják, nem olyan régen elfogadtuk a filmtörvényt, 
így jelen pillanatban rendeznünk kell „a magyar mozgókép mestere” díj jogosultjaira 
vonatkozó szabályozást. Ezt célozza az előttünk fekvő módosító javaslat. Az a probléma, 
hogy jelen pillanatban két díj futna egymás mellett párhuzamosan: „a nemzet filmművésze” 
és „a magyar mozgókép mestere”. Ezt kell feloldanunk addig, amíg a Magyar Mozgókép 
Közalapítvány végképp meg nem szűnik.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Van-e ezzel kapcsolatban hozzászólás, vélemény? (Nincs 
jelzés.) Kérdezem a főosztályvezető-helyettes urat.  

 
DR. KOVÁCS FERENC (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Tisztelt 

Bizottság! A tárca tartalmilag támogatja, de valószínűleg zárószavazás előtti módosító kell, 
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mert most egyébként a támogatott módosítókkal nincs teljesen összhangban például a 
hatályba léptető rendelkezés, de ez nem érinti ennek a javaslatnak a tartalmi célját.  

 
ELNÖK: Rendben. Köszönöm szépen.  
Szavazzunk! Aki támogatja a módosító javaslat benyújtását, az kérem, kézfeltartással 

jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 12 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 2 

tartózkodással döntött bizottsági módosító javaslat benyújtásáról. 
Tisztelt Képviselőtársaim! Még egy bizottsági módosító javaslat benyújtását 

kezdeményezem. Javaslom, hogy a törvényjavaslat 18. §-ának (2) bekezdését a 
következőképpen módosítsuk. „A Magyar Köztársasági Érdemkereszt adományozására a 
feladatköre alapján illetékes miniszter tesz javaslatot a miniszterelnöknek az előterjesztésre.” 
Ezt a következőképpen javaslom módosítani: a „Köztársasági” szót töröljük, valamint töröljük 
azt, hogy „a feladatköre alapján illetékes”.  

Ezek után a szöveg a következő formában fog megjelenni a (2) bekezdésben: „A 
Magyar Érdemkereszt adományozására a miniszter tesz javaslatot a miniszterelnöknek az 
előterjesztésre”.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Megkérdezem főosztályvezető-helyettes urat, hogy ez így 
rendben van-e. 

 
DR. KOVÁCS FERENC (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Igen, 

elfogadható. 

Döntés bizottsági módosító indítvány benyújtásáról 

ELNÖK: Köszönöm. Van-e hozzászólás? (Nincs jelzés.) Aki ilyen irányú bizottsági 
módosító javaslat benyújtását támogatja, az kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ellene? 
(Nincs jelzés.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság 12 igen szavazattal és 3 tartózkodással döntött a 
bizottsági módosító indítvány benyújtásáról.  

Tisztelt Képviselőtársaim! A napirendi pontot ezennel lezárom. Megköszönöm 
főosztályvezető-helyettes úrnak a megtisztelő részvételét.  

Egyebek 

5. napirendi pontunk az „egyebek”. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e 
valakinek bejelentenivalója. (Nincs jelzés.) Akkor engedjék meg, hogy a minisztérium 
nevében és Szőcs Géza államtitkár úr jókívánságait tolmácsolva felhívjam a figyelmüket arra, 
hogy önök előtt fekszik „Az ember tragédiája” című, Jankovics Marcell... (Mandur László: 
Magyarul nincs meg?) Magyar, csak angol a kiadás, de maga a film magyar és angol. 
(Mandur László: Csak Novák Előd miatt, nehogy a Barikádban olvassuk. – Derültség.)  

Egyébként ma van plenáris ülés? (Mandur László: Nem tudom, ma nincs.) Akkor hol 
vannak a jobbikos képviselők? (Közbeszólás a hátsó sorokból: Frakcióülésen.) Nem mondja, 
kedves szakértő úr, akinek nem adtunk szót, aki azt gondolja, hogy a focipályán van, és be 
lehet kiabálni a partvonalról is?! (Derültség. – Jelzésre:) Segíteni akart. Ezt tiszteletben 
tartjuk. Egyébként ezt nem hiszem el, hogy a jobbikos képviselők közül legalább az egyik 
nincs itt a bizottsági ülésen, akik mindig itt vannak, és állandóan követelik, hogy ne a plenáris 
ülés alatt legyen bizottsági ülés (Németh Zoltán: És nem is a hétfői frakcióülés alatt.), most, 
amikor ennek a kérésüknek eleget tettünk. (Közbeszólás: Ennyit a következetességről.) 
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MANDUR LÁSZLÓ (MSZP): Legyetek óvatosak, mert ez mind bekerül a szó szerinti 
jegyzőkönyvbe! (Derültség.) Nem baj az. (Kiss Attila Mandur Lászlóhoz: Az is, amit te 
mondasz.) Tudom, én figyelek is. Ennek van jelentősége... (Derültség.) 

 
ELNÖK: (Mandur Lászlóhoz:) Képviselő úr, ne mutogasson, mert a mutogatás ugyan 

nem lesz benne, de én közvetítem a jegyzőkönyv számára, hogy képviselő úr mutogat a 
bizottsági ülésen. (Derültség.)  

 
MANDUR LÁSZLÓ (MSZP): Szeretném előtte megnézni, nehogy félreérthető módon 

értelmezze a mutogatásaimat. (Derültség.)  
 
ELNÖK: Egyelőre nem értelmeztem a mutogatást. 
 
MANDUR LÁSZLÓ (MSZP): De majd fogod, mert ismerlek. (Derültség.)  
 
ELNÖK: Azért ennyire zsivány nem vagyok. (Mandur László: Nana!) Az utóbbi 

időkben csak versírásban jeleskedem, és hála a Jóistennek, vannak képviselőtársaim, akiknek 
nagyon sok energiájukat viszi el a szövegértelmezés, de ez nem baj, legalább ismerkedünk a 
magyar kultúrával. (Derültség.)  

Tisztelt Képviselőtársaim! Megkérdezem önöket, hogy van-e még kiegészítés azon 
kívül, hogy itt mindnyájan egyhangúlag nagyon örülünk annak, hogy Szőcs Géza államtitkár 
úr megtisztelt bennünket az ajándékkal. Ha már itt van a Jobbik kiváló, felkészült szakértője, 
akkor megkérjük, hogy legyen kedves elvinni Novák és Pörzse képviselő uraknak Szőcs 
államtitkár úr ajándékát (Mandur László: Angolul!), Az ember tragédiáját, hogy nézzék meg! 
A római színt különös tekintettel ajánlom figyelmükbe, ugyanis Jankovics Marcell nem olyan 
régen azt nyilatkozta valahol, hogy „Lehet, hogy én leszek a jobboldal Alföldije”. 
Megnézzük, hogy sikerült-e cenzúrázni a római színt vagy nem, csak nehogy esetlegesen 
Pörzse képviselő úr rajzfilmből kivágott képeket lobogtasson majd a parlamentben. Vigye el 
mindenképpen, mert az irodalomtörténeti hitelesség számunkra legalább olyan fontos mint a 
politikusi hitelesség.  

Tisztelt Képviselőtársaim! További hozzászólási igényt nem látok. Mindenkinek jó 
munkát kívánok a mai napra! Jövő héten folytatjuk kifulladásig. Köszönöm szépen. Az ülést 
berekesztem. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 14 óra 21 perc)  

 

 L. Simon László 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Várszegi Krisztina 


