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Napirendi javaslat  
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(Általános vita)  
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3. Egyebek 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 05 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

L. SIMON LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok! Kérem a kollégákat, képviselőtársaimat, hogy foglalják el a helyüket! Mindenkit 
tisztelettel és szeretettel köszöntök az Országgyűlés Kulturális és sajtóbizottságának február 
20-ai ülésén! Megállapítom, hogy az ülés határozatképes.  

Az előzetesen kiküldött napirendi sort képviselőtársaim megismerhették. 
Megkérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e valakinek kiegészítési javaslata. (Nincs jelzés.) 
Szavazzunk! Aki a napirendi sort elfogadja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság egyhangú szavazással elfogadta a napirendjét. 

A kommunista diktatúra által kitelepítettek, valamint az őket befogadók emlékének 
megörökítéséről szóló határozati javaslat (H/5540. szám) 

1. napirendi pontunk: a kommunista diktatúra által kitelepítettek, valamint az őket 
befogadók emlékének megörökítéséről szóló, H/5540. számon benyújtott határozati javaslat. 

Tisztelettel köszöntöm körünkben a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 
államtitkárát, dr. Rétvári Bencét, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium államtitkárát, Szőcs 
Gézát! Tisztelt Képviselőtársaim! Megnyitom a vitát. Megkérdezem államtitkár urat, urakat, 
kívánják-e az előttünk fekvő határozati javaslatot szóban kiegészíteni. (Jelzésre:) Államtitkár 
úr, parancsoljon! 

Dr. Rétvári Bence szóbeli kiegészítése 

DR. RÉTVÁRI BENCE parlamenti államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Csak nagyon röviden 
mondanám. Mint önök is látják, ez egy nem barokkosra, hanem direkt lakonikusra hangszerelt 
országgyűlési határozati javaslat. Nagyon sok mindenkit nagyon sokféleképpen megkövetett 
már az Országgyűlés, a törvényhozás és a kormány az elmúlt években, az elmúlt két 
évtizedben, de talán azért, mert a kitelepítések témája volt az a rész, amelyet csak 1996 után 
lehetett kutatni, 2000-ben született meg az első jogszabály a velük kapcsolatos elégtételről, 
jóvátételről, kárpótlásról. Ebben a három évben – 2010-ben, 2011-ben, 2012-ben, sőt még 
2013-ban is – emlékezünk a kitelepítések 60. évfordulójára. Volt, akit hosszabb, volt, akit 
rövidebb időre vittek el saját családjától; nem kezdem az itt lévőknek ezt részleteiben 
elmondani. Ez nemcsak háromévnyi munkát vagy elzárást jelentett, hanem teljes 
vagyonelkobzást is, és amikor utána visszatért – nem is térhetett sokszor ugyanoda vissza, 
lehetett az a jugoszláv határsáv vagy pedig Budapest kerületei –, nem is folytathatta azt a 
tevékenységet, amit tett, hanem még évtizedekig megbélyegzett volt, a gyerekei nem 
tanulhattak tovább. Méltányos és illő, hogy hatvan évvel ezután megemlékezzünk erről.  

Közben itt a bizottság egyes tagjaival egyeztetve arra jutottunk, hogy valamelyest ki is 
bővítjük ennek a felhívását, amit a d) és e) pont tartalmaz. Az az újdonsága ennek a 
javaslatnak – és igazából ez ennek a nóvuma –, hogy nem pusztán megemlékezik arról, hogy 
a kommunizmus micsoda rémtetteket tett, hanem arra hívja fel mindenkinek a figyelmét, hogy 
voltak emberek, akik emberségesen befogadták ezeket az üldözötteket, tehát ahogy az 
indokolásban is írjuk, a diktatúra embertelenségében a kitelepítettek, elhurcoltak befogadására 
kényszerítettek embersége, segítő hozzájárulása a nemzeti emlékezet részévé váljon. Az a 
célunk, hogy megmutassuk, hogy amikor a Rákosi-rendszer a legembertelenebb arcát mutatta, 
akkor azok, akiket büntetni akartak azzal, hogy betelepítenek hozzá budapestieket vagy 
kistelepülésről jövőket, emberségesen befogadták őket, és szolidárisak voltak velük. A 
legnagyobb embertelenség a legnagyobb emberségességet szülte a magyar emberekben; ez 
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mutatta meg a magyar nemzetnek az emberi arcát. Fontos erre emlékeznünk, ugyanakkor 
fontos, hogy a felhívás, amely megemlékezésekről, emlékművekről szól, ne csak a 
kitelepítettekre, de minden más meghurcolt, bebörtönzött, megölt családra is vonatkozzon, 
úgyhogy ennek érdekében majd be fogunk fogadni egy ilyesfajta módosító javaslatot. Ez 
direkt csak a kommunista időszakkal foglalkozik, más időszakokkal nem, de annak azért 
igyekszik minden szörnyű arcára felhívni a figyelmet. Köszönöm szépen. Kérem, hogy 
támogassák az általános vitára való alkalmasságot, és akkor holnap elindulhat a parlamentben. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Én is éppen jelezni akartam, hogy a 

holnapi napon a plenáris ülésen már a tárgyalandók közé tűzte a Ház az előttünk fekvő 
javaslatot, amelyet reményeim szerint a bizottság általános vitára alkalmasnak tart. 

Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki hozzászólni a témához. (Jelzésre:) 
Novák képviselő úr! 

Kérdések, hozzászólások 

NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Először is pontosítanám elnök 
urat: a Ház még nem tűzte napirendjére, csak az elnöki javaslatban szerepel, de abban 
szerepelt már múlt héten is, úgy volt, hogy múlt héten tárgyalja az Országgyűlés. Még 
korántsem biztos tehát, hogy ezt tárgyalni fogja ezen a héten az Országgyűlés – múlt héten is 
ezt hittük –, de bízunk benne, hogy tudjuk tárgyalni, és bízunk benne, hogy tudjuk módosítani 
is ezt a javaslatot.  

Megint egy olyan javaslat van előttünk, ami címében szép, mondhatnám, hogy még 
szándékában is szép lenne, ha nem hiányoznának belőle az érdemi rendelkezések. Ez a 
legfőbb fájdalmunk, túl azon, hogy magát a javaslatot is – ami a megemlékezést illeti –
 leszűkítik sajnos csak a Rákosi-korszakra, pedig nem 1948-ban kezdődtek a kitelepítések, 
miként a Hortobágyra való szűkítést is fájlaljuk. Mondom ezt én magam is, akinek mindkét 
szülőjét a Rákosi-korszakban telepítették ki a Hortobágyba, ott ismerhették meg egymást öt-
hat évesen, tehát ilyen értelemben a kommunizmus gyermeke vagyok, még akár 
hálálkodhatnék is ezeknek a kitelepítéseknek, hiszen lehet, hogy ma nem ülnék itt, ha ezek a 
kitelepítések nem történtek volna meg. 

 
ELNÖK: Mi ebben a kérdésben sem vagyunk hálásak a kitelepítetteknek. 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Mégis ennek ellenére – csak hogy példát mutassak 

elfogulatlanságból – szorgalmaznám a kitelepítések felelőseinek elítélését. Természetesen erre 
nem történik semmiféle utalás, pedig mi mindig szeretnénk a felelősöket megtalálni. Akkor 
lehet szerintünk emlékezni, ha megnevezzük a felelősöket is, és ez ebből a javaslatból 
hiányzik, miként a többi javaslatukból is. Az elmúlt években megszoktuk, hogy úgy akarják a 
múltat lezárni, hogy közben nem orvosolják azt; egyszerűen ünnepnappá nyilvánítják a 
Trianon-emléknapot, félárboc helyett teljesen felvonják a nemzeti lobogót, és a nemzeti 
összetartozás emléknapjává nevezik ki. Most is azt látjuk, hogy nem kívánják orvosolni 
ezeket a problémákat.  

De hogy ne is a felelősségre vonással kezdjük, ami talán még jobban hiányzik, az a 
jóvátétel, hiszen itt olyan embertelenségeket szenvedtek el magyar állampolgárok százezrei, 
amely igenis valamiféle jóvátételt igényelne. Ezzel szemben az alaptörvény kiegészítésében 
önök lefektették, hogy semmilyen új jóvátétel, kárpótlás nem fizethető a jövőben. A kettős 
mércét alkalmazza az önök alaptörvénye is, hiszen kimondja, hogy erkölcsi elégtétel jár a 
kommunizmus áldozatainak, ellenben az anyagi elégtétel nem jár úgy, mint akár az 
úgynevezett holokauszt áldozatai esetében, pedig önök is évről évre beillesztik a 
költségvetésbe, az 1947-es párizsi békeszerződésről szóló ezzel kapcsolatos jóvátétel 
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milliárdjai ott szerepelnek a költségvetésben évről évre, és hiába tiltakozunk ez ellen, ezt önök 
még mindig fizettetni akarják velünk, magyar állampolgárokkal, ellenben a felelősöket nem 
akarják megnevezni. 

Ha már itt van államtitkár úr, hadd vonjam őt is felelősségre, hiszen már számos 
ígéretet kaptunk arra vonatkozóan – az elszámoltatásról ne is beszéljünk, mert arra nem is 
várunk önöktől ígéretet –, hogy legalábbis a jutalmazását befejezik a kommunista 
bűnösöknek. Amikor a kommunista luxusnyugdíjak ügyében egy ötpárti megbeszélés volt az 
önök kezdeményezésére, akkor ott is kaptunk egy kéthetes ígéretet – az ilyen kéthetes 
ígéretekkel már tele a padlás –, Gulyás Gergely képviselő azt mondta, hogy két hét múlva 
lefektetik majd az önök saját javaslatát. Ez volt valamikor tavaly ősszel. Mintha a miénk nem 
lenne jó, ami már egyébként 2010 júliusa óta az Országgyűlés előtt fekszik, és amit önök 
számtalan alkalommal leszavaztak, még a napirendre-vételét is. Nem arról van tehát szó, hogy 
esetleg valami nem tetszik benne, és módosító javaslatot szeretnének hozzáfűzni – nagyon 
örülnénk is annak, ha ez végre megtörténne, és akár módosító javaslatok formájában, de 
valamilyen formában elfogadnának egy javaslatot –, hanem napirendre sem engedik 
számtalan alkalommal. Legutóbb épp múlt héten és legközelebb épp néhány óra múlva fogják 
várhatólag ismét leszavazni a kommunista luxusnyugdíjak megvonásának ügyét, tehát 
számtalan ígéretet kaptunk az alaptörvényben is, szép patetikus megfogalmazásokat, de 
általában a preambulumok szintjén kimerül az önök antikommunizmusa. Most is azt mondják, 
hogy az új alaptörvény megteremtette a lehetőséget, hogy ezeket a méltánytalanul magas 
nyugdíjakat megvonjuk. A lehetőség eddig is megvolt: mi a lengyelországi törvényi 
szabályozást ültettük át a magyar jogrendszerbe. Ez a javaslatunk 2010 júliusa óta az 
Országgyűlés előtt fekszik, ez az, amit önök napirendre sem engednek, néha pedig ilyen 
kéthetes ígéretekkel próbálják elterelni a figyelmet arról, hogy tulajdonképpen már régen 
letelt sokféle határidő, és Biszku Béla is elmúlt már kilencven éves, tehát igenis indokolt 
lenne, azt gondolom... 

 
ELNÖK: Képviselő úr, azt kérem, hogy térjünk vissza a tárgyhoz, az előttünk fekvő 

határozati javaslathoz! 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Idetartozik a tárgyhoz, ehhez a kérdéshez is.  
 
ELNÖK: Nem, az előttünk fekvő határozati javaslat a tárgy. 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): De abszolút idetartozik. 
 
ELNÖK: Ön szerint igen, szerintem meg nem, és én arra kérem, hogy a határozati 

javaslathoz térjünk vissza. 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Akkor nem tudom kifejteni az álláspontomat. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. (Jelzésre:) Menczer képviselő asszony! 
 
MENCZER ERZSÉBET (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Köszönöm 

szépen államtitkár úrnak, amit mondott, hiszen való igaz, hogy jeleztem, hogy szeretném 
módosítani, illetve bővíteni ennek az országgyűlési határozati javaslatnak a szövegét, és azt is 
nagyon köszönöm, hogy az államtitkárság befogadja a módosító javaslataimat. 
Mindenféleképpen egy óriási előrelépésnek tartom, hogy az anyagi, személyi és vagyoni 
kárpótlás után végre erkölcsi kárpótlás is lesz az 1944 őszétől 1990. május 2-áig tartó 
kommunista diktatúra áldozatai tekintetében. Való igaz, hogy a sok-sok politikai üldözött 



- 8 - 

áldozat közül egyet kiragadni csak kettős mércét jelentene, így a módosító javaslatban azt 
tanácsoltam, hogy bővítsük ki, hogy megemlékezzünk 1944 őszétől 1990 májusáig... 

 
ELNÖK: Képviselő asszonytól is azt kérem, hogy majd a részletes vitában mondja ezt 

el; most az általános vitára való alkalmasságról van szó. 
 
MENCZER ERZSÉBET (Fidesz): Az biztos, hogy a személyi és vagyoni kárpótlás 

korántsem volt teljes körű és korántsem volt tökéletes, de valamelyest azért kárpótolta az 
áldozatokat, a szenvedetteket, az erkölcsi jóvátételnek, az erkölcsi kárpótlásnak pedig most itt 
van a helye, és különösen öröm számomra, hogy a kommunista diktatúra áldozatai 
emléknapjának az előestéjén ezt sikerül majd a parlamentben megtárgyalni és elfogadni. 
Köszönöm szépen a szót. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. Csak azért vágtam közbe, mert úgyis 

vissza fog jönni a bizottság elé a módosító indítvány, és akkor részletes vitát fogunk folytatni 
arról, amit Novák képviselő úr is mondott, amit ön is mondott, hogy mivel kellene még 
kiegészítenünk ezt a javaslatot. (Jelzésre:) Gyutai képviselő úr, parancsoljon! 

 
GYUTAI CSABA (Fidesz): Köszönöm szépen. Természetesen támogatom a 

határozati javaslatot. Novák Előd azt mondta, hogy nincs kárpótlás. Én úgy tudom, hogy 
nemzeti helytállási pótlék címén az érintettek nyugdíj-kiegészítést kapnak.  

Mivel két államtitkár is megtisztelte a bizottság ülését, itt szeretném megragadni az 
alkalmat, hogy felhívjam a figyelmet arra, hogy a Gyurcsány-kormány a nemzeti helytállási 
pótlék esetében a soros nyugdíjemeléseket nem érvényesítette ebben a pótlékban, az öregségi 
nyugdíj esetében azóta is csak az inflációval arányos emelés történt meg. Sajnos már néhány 
száz embert érint ez a dolog. Az lenne a tiszteletteljes kérés, hogy ha van erre lehetőség, akkor 
a helytállási pótlék esetében is kerüljön ez megemelésre. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Gyimesi képviselő úr! 
 
DR. GYIMESI ENDRE (Fidesz): Csak nagyon röviden. Én magam is támogatom az 

előterjesztés elfogadását. Egy dologban egyetértek Novák Előddel: nem lehet beszűkíteni a 
dolgot Hortobágyra a vidékiek esetében, hiszen ez az ország számos pontján megtörtént. Az 
utolsó pillanatban vagyunk, hiszen akiket érintett, azoknak a nagy része sajnos már nincs az 
élők sorában, de a gyermekeik most vannak 70 éves kor körül, és én úgy gondolom, hogy az 
anyagi és erkölcsi kárpótlásuk érdekében még kell tennünk, úgyhogy támogatom az 
előterjesztést. 

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

jelzés.) Köszönöm. Megkérdezem államtitkár urat vagy Szőcs államtitkár urat, hogy 
kívánnak-e még kiegészítést tenni, illetve a felvetett kérdésekre válaszolni. (Jelzésre:) Szőcs 
államtitkár úr, parancsoljon! 

Szőcs Géza reflexiói 

SZŐCS GÉZA kultúráért felelős államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 
Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak! Amit előzetesen terveztem 
elmondani, az az elhangzottak fényében különösen indokoltnak tűnik, ugyanis – hogy egy 
mondatot idézzek ebből az előre tervezett szövegből – ez a megemlékezés nem elégséges, de 
szükséges feltétele annak, hogy a magyar társadalmi tudatban és kollektív igazságérzetben a 
traumák és feszültségek csökkenése felé mozduljanak el a mutatók. A részletekre 
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különösebben nem kitérve azt magam is megemlítem, hogy valóban nemcsak a Hortobágyra 
kerültek kitelepítettek, még Pesthez viszonylag közeli helyre, Csobánkára is került például az 
Esterházy-család egyik ága kényszerkitelepítettként. Itt nem a földrajzi kérdés a lényeges, 
hanem az, amit az osztályharc nevében elkövettek a nemzet gerincét képező társadalmi és 
szellemi elit ellen.  

Egyetértek abban, hogy Magyarországon messze nem született meg egy jóvátételi, 
kárpótlási restitúciós törvény, tehát ami született, az messze nem kielégítő. Itt merem azt 
mondani, hogy nem állja ki az összehasonlítást például még a romániai kárpótlási törvénnyel 
sem, de ezt én lezárt fejezetnek tekintem, amelyet aligha lehet – lehet, de nem helyes, nem 
egészséges – újra megnyitni. Azt emelném ki, ami itt ugyancsak elhangzott, hogy méltassuk 
azokat is, akiket büntetésből köteleztek arra, hogy befogadják a telepítetteket, de ezek a 
kényszerűen befogadott családok nehezen feledhető humanizmusról tettek tanúbizonyságot, 
amikor nem kényszerű, hanem valódi menedéket nyújtottak az otthonukból kitaszítottak 
számára.  

Azt gondolom, hogy akkor leszünk képesek egymás iránt megfelelő toleranciával 
viseltetni, ha a történelem ilyen és hasonló zsákutcás anomáliáit és aberrációit a helyükre 
tesszük. Ezt szolgálja ez a határozati javaslat, és ezért kérem, hogy igen szavazatukkal 
támogassák. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. Parancsoljon, államtitkár úr! 

Dr. Rétvári Bence reflexiói 

DR. RÉTVÁRI BENCE parlamenti államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium): Köszönöm szépen. Csak az elhangzott felvetésekre mondanám, hogy az 
alaptörvény átmeneti rendelkezéseiben valóban elfogadtuk azt a szabályt, hogy új jogcím nem 
alapítható, de nyilván a kitelepítésekre már 2000-ben létrejött jogcím, tehát az alapján a 
kitelepítetteknek – akár a budapestieknek, akár a hortobágyiaknak – jár kárpótlás, illetve 
nyilván ezek sajnos csak részlegesek, tehát senki sem akarja elismerni, hogy ezzel teljesen 
jóvátettük azt, amit a kommunizmus velük szemben elkövetett. Nyilván ezt az 
igazságtalanságot, amit mások tettek ellenük, egy jogállami berendezkedésnek kell 
helyrehozni, de ettől függetlenül jogcímek megteremtődtek, és nyilván törekszünk arra, hogy 
ezek minél nagyobb összegűek legyenek a későbbiekben. A Fidesz-KDNP és a kormány be 
fog nyújtani egy olyan javaslatot, ami átfogóan rendezi azt a kérdéskört, amely valóban 
történelmi igazságtalanság, hogy míg az elnyomó rendszer haszonélvezői most is élvezik a 
hasznaiknak egy részét, addig mások kénytelenek tényleg egy egész élet meggyötörtsége után 
szegénységben megöregedni. Azt a javaslatot pedig, amely a különböző kárpótlási jogcímű 
nyugdíjrészelemek növelésére vonatkozik, a kormány rendszeresen figyeli, és mindig 
kiszámolja, hogy pontosan mennyi lenne ez a nyugdíjkasszában. Bár ne olyan állapotban 
kaptuk volna meg, akkor könnyebb lenne ezt a részt is emelni! Nyilvánvalóan erre törekedni 
fogunk, mert nem a szándék, csak a fedezet hiányzik ehhez. Köszönöm szépen mindenkinek a 
hozzászólását, és a hozzászólásokból jövő támogatást a határozati javaslathoz. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Zárszóként csak annyit szeretnék 

elmondani, hogy a Fidesz-frakció messzemenőkig támogatja az előttünk fekvő előterjesztést. 
Az az irány, amelyet államtitkár úr és képviselő asszony is jeleztek a bővítésre, és amely 
részben találkozik az ellenzék által megfogalmazottakkal is, szerintünk helyes; majd erre 
visszatérünk a részletes vitában.  

Ha már a jogcímeknél tartunk, államtitkár úrnak is szeretném arra felhívni a figyelmét, 
hogy itt azért még vannak nagy mulasztásaink. A 45/2003-as alkotmánybírósági határozatra 
szeretném felhívni a figyelmet, amely arról szól, hogy az Országgyűlés rendelkezzen a 
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Csehszlovákiából áttelepített személyek tulajdonjogának elvonása miatt történő kárpótlásról. 
Korábban már a 37/1996-os alkotmánybírósági határozat is rendelkezett ugyanerről. Itt 
azokról a magyar családokról van szó, akiket áttelepítettek Szlovákiából Magyarországra, és 
akiket a vagyonuktól megfosztottak, és vagonokban küldtek át ide. Ezekkel kapcsolatban 
Magyarország – szintén az 1947-es békeszerződésben – kötelezettséget vállalt. Ez egy olyan 
kérdés, aminek neki kell menni. Itt anyagi kárpótlásról van szó. Ezeket az embereket a mai 
napig anyagilag nem kárpótolta senki sem, tehát van még előttünk tennivaló. Köszönöm 
szépen a figyelmüket. 

Döntés általános vitára való alkalmasságról 

Kérem, hogy szavazzunk! Aki támogatja az előttünk fekvő határozati javaslat 
általános vitára való alkalmasságát, az kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ellene? 
(Nincs jelzés.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság 15 igen szavazattal és 2 tartózkodással általános vitára 
alkalmasnak tartotta a határozati javaslatot.  

Megköszönöm Szőcs államtitkár úr és Rétvári államtitkár úr részvételét. A napirendi 
pontot lezárom.  

A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló törvényjavaslat 
(T/5539. szám) 

2. napirendi pontunk a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló, 
T/5539. számú törvényjavaslat általános vitára való alkalmassága. 

Tisztelettel köszöntöm körünkben Gyaraky Zoltán főosztályvezető urat, a 
Vidékfejlesztési Minisztérium élelmiszer-feldolgozási főosztályának vezetőjét!  

Tisztelt Képviselőtársaim! Megnyitom a vitát, és megkérdezem főosztályvezető urat, 
hogy kívánja-e az előttünk fekvő javaslatot szóban kiegészíteni vagy indokolni. (Jelzésre:) 
Parancsoljon! 

Gyaraky Zoltán szóbeli kiegészítése 

GYARAKY ZOLTÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen. Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak! A hungarikumokról szóló törvénytervezet 
előterjesztésének eredményeként el kell azt mondanom, hogy 2008-ban ötpárti egyetértéssel 
született meg az az országgyűlési határozat, amely a kormány részére előírta, meghatározta, 
hogy nyújtson be törvénytervezetet a hungarikumokról, nemzeti értékekről. A kormányon 
belül ezt a feladatot első helyi felelősként a Vidékfejlesztési Minisztériumra ruházta a 
kormány, így került sor arra, hogy a Vidékfejlesztési Minisztérium első helyi felelősként 
elkészítette és benyújtotta ezt a tervezetet.  

Úgy gondolom, hogy a magyar nemzeti értékekről szóló törvénytervezet régi nagy 
adósságot igyekszik kárpótolni és törleszteni akkor, amikor azt célozta meg, hogy gyűjtsük 
össze a nemzeti értékeinket, rendszerezzük, azonosítsuk, és közös módon tegyük lehetővé 
ennek a széles körű, belföldön és külföldön egyaránt történő megismerését. A tervezetben 
ugyanakkor azt is kitűztük, hogy valamilyen módon próbáljunk meg egy támogatást, egy 
védelmet nyújtani ezeknek a nemzeti értékeknek, hungarikumoknak. Azért kétféle 
megfogalmazást használok, mert amikor elkezdtük a tervezési munkát, akkor rájöttünk arra, 
hogy óriási a feladat, és nem lehet csak hungarikumokról beszélni, célszerű megosztani, és 
nemzeti értékekről általánosságban szólni, a nemzeti értékek közül pedig kiválasztva a 
leginkább az egész nemzet számára meghatározóakat és lényegeseket: ezekről beszélünk mint 
hungarikumokról. A rendszer is így építkezik fel: egyrészt a társadalmi összefogásra, 
önkéntességre nagymértékben épít, ezért egy alulról felfelé építkező piramiselvnek 
megfelelően történik az egész rendszer felépítése. A területi elvet követi a szabályozás 
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felépítése, tehát a területi önkormányzatoknál kezdődik a feladat, azoknak a területén 
összegyűjtik a nemzeti értékként azonosítható értékeket, ezeket azonosítják, és mint területi 
értéket, gyűjtik össze, majd ezt felterjesztik megyei szintre, ahol szintén összegyűjtik ezeket a 
megyei szintű értékeket, és ezt terjesztik tovább a hungarikumbizottság számára. 

Lényeges dolog, hogy önkéntes elvet követ a rendszer felépítése, tehát nem 
kötelezettségként, hanem lehetőségként kapják az önkormányzatok ezt a feladatot. A másik 
lényeges dolog, hogy az önkormányzatok dönthetnek úgy, hogy valamely olyan szervezetre, 
amely a területen működő és az ő hatáskörük alatt működő szervezet, aki korábban is 
foglalkozott értékazonosítással, -gyűjtéssel, tehát akár múzeumokra vagy egyéb más 
szervezetekre is bízhatják ezt a gyűjtő, rendszerező munkát annak érdekében, hogy a 
szakértelmet is tudják megfelelően biztosítani.  

A hungarikum nemzeti bizottsághoz nemcsak a területileg illetékes megyei, illetőleg 
területi önkormányzatok nyújthatnak be beterjesztést, hanem tulajdonképpen bármilyen 
szervezet, sőt egyének és személyek is nyújthatnak be általuk fontosnak tartott, nemzeti 
értékként azonosítható javakat. Egy másik lába a rendszernek, amely szintén az alulról jövő 
építkezés keretében fontos kérdés, hogy számos minisztérium, szaktárca területén már eddig 
is történtek különböző értékösszegyűjtések. Így például gondolom, hogy a vidékfejlesztési 
tárcához is azért került első helyi felelősként ez a munka, amivel a „Hagyományok – Ízek –
 Régiók” keretében egy háromszázas gyűjtemény már korábban azonosításra került, de 
ugyanígy van az építészeti területen, a néprajzi területen és számos területen ilyen 
értékgyűjtés, amelyet ágazati értékként azonosítottunk, és ezeket az ágazati értékeket ez a 
rendszer – mint egy ernyő – ugyanúgy lefedi. Rögtön hangsúlyoznám, hogy szó nincs arról, 
hogy ez a gyűjtés átveszi a korábbi ágazati értékeknek a szerepét; arról van szó, hogy ez a 
rendszer mint egy ernyő lefed minden olyan értékgyűjtést, amely a magyar nemzeti értékek 
azonosításával kapcsolatos volt.  

Egy harmadik nagyon fontos része a dolognak, hogy a határon túli nemzeti értékeinket 
is igyekszik beazonosítani és begyűjteni ebbe a rendszerbe. Természetesen ez is önkéntes, és a 
határon túli szervezetek által kezdeményezhető módon, közvetlenül a hungarikum nemzeti 
bizottság számára kerülnének beterjesztésre ezek a határon túli értékek. Hangsúlyozni 
szeretném, hogy amikor határon túli értékekről beszélünk, akkor nemcsak a Kárpát-
medencéről, hanem általában a magyar nemzeti értékként azonosítható bármely határon túli 
értékről szólunk.  

Lényegesnek tartom, hogy megemlítsem, hogy a hungarikumbizottság nagyon 
szigorúan igyekszik követni azt az elvet, hogy minden érintett fél kapjon lehetőséget az ebben 
a grémiumban való részvételre. Így a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, az igazságügyi 
tárca, a helyi önkormányzatokért felelős tárca, a kultúráért, oktatásért felelős tárca, agrár-, 
vidék-, környezetvédelem, a turizmus fejlesztéséért felelős tárca, a Tudományos Akadémia, a 
Magyar Művészeti Akadémia, szeretnénk, ha az Országgyűlésnek is lenne képviselője ebben 
a bizottságban, valamint a határon túli szervezetek három képviselője is be van tervezve az 
előterjesztésbe. Természetesen egy ilyen óriási munkának a végrehajtását egy akár 13 fős 
testület is, bármilyen grémiumról is van szó, nagyon nehezen tudná gyakorlati módon 
végrehajtani, ezért úgynevezett szakbizottságokat tervezünk a bizottság alá, amely 
szakbizottságok szakmánként, szakterületenként szakosodva – a tudomány, az 
érdekképviseletek és minden érintett helyet kaphatna ezekben a bizottságokban – terjesztenék 
tulajdonképpen fel az értékeket döntésre a hungarikumbizottság számára. A 
hungarikumbizottság végül is az, amely a már a Magyar Értéktárban azonosított 
gyűjteményből kiválasztaná azokat, amelyek aztán hungarikumként kerülnének azonosításra 
és nyilvántartásra. Így épülne fel ez a rendszer mint egy piramis. Az előterjesztésünk 
13. oldalán be is mutatnánk ezt a piramist, illetőleg a 14. oldalon a gyűjtés folyamatát 
szeretnénk egy kicsit ábra formájában is jelezni. 
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A másik nagyon lényeges dolog a hungarikumoknak az úgynevezett védelme, illetőleg 
a támogatása, ezért a másik nagy lába ennek az egész előterjesztésnek az úgynevezett 
védjegy, a hungarikum védjegy megteremtése, amely azon alapszik, hogy a már 
hungarikumként bejegyzett és jóváhagyott értékekből azok a szolgáltatások és termékek, 
amelyeket valamilyen vállalkozások, szolgáltatók szeretnének közhasznúvá tenni, egy 
védjegy elnyerésére pályázhatnának, és a védjegy elnyerésén keresztül lehetne különféle 
támogatásokat is rendelni ezeknek a hungarikumoknak a megerősítésére és minél jobb 
megismertetésére.  

Fontos dolog, hogy ebben a védjegyfelépítésben nyilvánvalóan a védjegytörvényhez 
igazodva kell majd a védjegyet kidolgozni és alkalmazni. Ennyiben kívántam nagyon röviden 
összefoglalni a tervezet lényegét. Ez még egy ernyőtervezet, és ezalatt egy 
kormányrendeletnek és talán még ágazati rendeleteknek is kell majd készülniük annak 
érdekében, hogy olyan gyakorlati végrehajtási szabályok születhessenek, amelyek ezt az 
óriási munkát, ezt az óriási gyűjtőmunkát képesek lesznek tárcánként is megfelelően kezelni. 
Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, főosztályvezető úr. Megnyitom a vitát. Kérdezem 

képviselőtársaimat, hogy ki kíván hozzászólni. (Jelzésre:) Gulyás képviselő úr, parancsoljon! 
 
GULYÁS DÉNES (Fidesz): Csak egy rövid kérdésem lenne. Én úgy értékelem, 

legyen szíves nekem elmagyarázni, hogy az 1. § 2-3. pontja nem tartozik ide: a kulturális 
értékek, közművelődés és múzeum, a könyvtár, a könyvtári ellátásról és közművelődésről 
szóló törvény által hungariumként minősített értékek. A 2. pontban megjelölt rész valahogy 
nem tartozik a törvény alá, és ezt próbálom megérteni, hiszen van jó néhány olyan dolog, 
hogy a Kodály-módszerről ne is beszéljünk, például a Pető-módszer, ami legalább olyan 
hungarikum, mint a szürke marha, ha nem komolyabb, tehát nem értem, hogy ezek miért nem 
esnek a törvény hatálya alá. 

 
ELNÖK: Nem befolyásolja azt. Nincs azzal probléma, amit kérdezel, Dénes, 

szerintem félreértetted. 
 
GULYÁS DÉNES (Fidesz): Lehet, csak akkor azt kérem, hogy magyarázza meg, 

világosítson fel erről, hogy ez miről szól pontosan. 
 
ELNÖK: Ha megengeded, csak annyit mondok, mielőtt átadom főosztályvezető úrnak 

a szót, hogy az 1997. évi CXL. törvény rendelkezik arról, amikor arról határozunk, hogy az 
Országos Széchényi Könyvtárnak milyen gyűjtőkörrel kell rendelkeznie, mi az, ami 
hungarikumnak minősül. Erről már korábban beszéltünk más összefüggésben. Ez a 
hungarikumfogalom, amelyről az 1997. évi CXL. törvény rendelkezik, független ettől a 
hungarikumfogalomtól. Erről szól az általad kifogásolt (3) bekezdés, tehát ott más értelmet 
kap a hungarikum szó. Egy San Franciscóban megjelenő angol nyelvű kötet, amely 
Magyarország történetéről szól, hungarikumnak minősül gyűjtőköri szempontból, vagy egy 
Los Angelesben megjelenő, emigráns közösség által kiadott magyar nyelvű helyi folyóirat az 
1997. évi CXL. törvény értelmében hungarikumnak minősül, ilyen módon tehát az Országos 
Széchényi Könyvtár mint nemzeti könyvtár kötelező gyűjtőköréhez tartozik, de ez más 
hungarikumfogalom, mint amiről ez a törvény szól. Ezért teszi egyértelművé a törvény azt, 
hogy ez a két hungarikumfogalom egymás mellett elfér, és az a hungarikumfogalom nem 
ennek a törvénynek a hatálya alá tartozó hungarikumfogalom. Szerintem ez így rendben van, 
és az általad kérdezett többi pont is erről szól, de gondolom, főosztályvezető úr is valami 
hasonlót fog mondani. 
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Parancsoljon, főosztályvezető úr! 
 
GYARAKY ZOLTÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. 

Igazából elnök úr elvette a kenyeremet. Tekintettel arra, hogy igen, arról van szó, hogy 
minden, ami magyar nyelven megjelenik bárhol a világon, e szerint a törvény szerint, a 
könyvtári törvény szerint hungarikum, nem akartuk ezt a törvényt felülírni vagy befolyásolni, 
ugyanakkor fontosnak érezzük azt, hogy itt a hungarikumok azonosítása esetén teljesen 
másról kell beszélnünk és szólnunk. Természetesen amely módszereket említette képviselő 
úr – azt hiszem, a Pető-módszert mondta – , azok természetesen e törvény hatálya alá 
tartoznak. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Azok a fontos kulturális értékek, amelyek az egész nemzet számára 

összefoglaló gyűjtőerővel bírnak, ez alá a törvény alá tartozhatnak, tehát a kérdésedre 
egyértelmű a válasz, és szerintem megnyugtató. 

Mandur képviselő úr volt a következő. Parancsoljon! 
 
MANDUR LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Ott kezdeném, hogy ez a 

törvényjavaslat még megérne azért egy-két átgondolást, mielőtt bekerülne az Országgyűlés 
elé. Egyrészt azért, mert egyelőre úgy tűnik, hogy vannak némi átfedések, fogalmi zavarok és 
félreértések – az előző kérdés is rávilágított erre, illetve a válasz is, amit megtettél –, ugyanis 
a hungarikumok kérdésében különféle szabályozásokban próbálja megfogni, hogy mit 
tekintsünk hungarikumnak. Ezt önmagában nem tartom túlságosan szerencsés esetnek, hogy 
ugyanazon dologról esetleg másfajta törvényekben rendelkezik, mást értünk a dolog alatt, a 
komolyságát veszítené el a dolog, márpedig én azt gondolom, hogy a hungarikumok 
kérdésének egy olyan valaminek kellene lennie, amiben azért ilyenfajta bizonytalanságok, 
félreértések vagy ennyi félremagyarázás ne nagyon adódhasson. 

A másik, hogy tele van bizonytalansággal ez a törvényjavaslat fogalmi kérdésekben is. 
Miközben piramisokról, szervezetekről, gyűjtőhelyekről meg ágazati gyűjteményekről, 
mindenről van szó, látszik, hogy elkerülte és megkerülte, leginkább arról nincs szó, hogy 
például mi az, hogy magyar nemzeti érték, amit valami olyan dogmaként kezel, mintha ez 
valahol kinyilatkoztatásként megjelent volna, és ezalatt mindenki ugyanazt a dolgot értené. 
Miközben nyilván célirányosan – talán nagyon helyesen – hivatkozik mindjárt a bevezető 
részében a magyar alaptörvény P) cikkelyére, ami arról szól, hogy a magyar nemzet 
egységétől vezérelve kívánja ezt megfogalmazni, és különféle gyűjtőhelyekben szeretné 
összeszedni, hogy ki mit tekint egyébként hungarikumnak, nemzeti értéknek és így tovább, 
akkor ki fog derülni, hogy ezalatt nagyon sok mindenki nagyon sokfélét fog érteni. 

Mondjunk egy egyszerű, nagyon praktikusnak tűnő példát, az én szülőhelyemet, 
Csömört, ahol – nagyon helyesen – egységesen szinte mindenki magyarnak tekinti magát, és 
úgy is éli meg, és erre ők nagyon büszkék, miközben egyébként az ő 
hagyományrendszerükben nagyon fellelhető mondjuk a szüreti mulatság, a lakodalmas és így 
tovább, egyébként népviseletükben is magyarnak tekintik magukat, és büszkék rá, de ezek 
valóságosan szlovák és tótnak nevezhető elemeket hordoznak magában, oly annyira, hogy 
amikor a lakodalmast éneklik, akkor egyébként úgymond tótul, tehát szlovákul énekelnek, 
miközben büszkén magyarok önmagukra. Ugyanez nemcsak a népviseletre, a 
hagyományrendszerükre mondható el, hanem elmondható például az ételeikre, a különféle 
eszközökre és szerszámokra vagy azok elnevezésére, amiben keverednek például a német, 
azaz sváb hagyományokra alapuló eljárások és így tovább, ami már teljesen magyarként 
integrálódott az évszázadok során, és magyarnak tekintik, sőt bizonyos fokig hungarikumként 
is tekintenek rá, mintha ez a sajátunk lenne, az itteni magyarságnak lenne valamifajta 
terméke, eljárása és így tovább. (Karácsony Gergely távozik az ülésteremből.) 
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Ezt csak azért hoztam fel példaképpen, mert amikor egy törvény – nyilván azért 
hozzuk, hogy életszerűen működjön is – elkezd a maga módján működni, és ki fog derülni, 
hogy abban a kategóriában, ami nincs definiálva, mit tekintünk magyar nemzeti értéknek, 
amit itt gyűjtögetünk, akkor itt bizony könnyen kiadódhat, hogy a nagy gyűjtögetésben és 
piramisszerűen egymásra épülve sok minden elő fog kerülni, amin lehet vakarni a fejünket, 
hogy ez most valóban az összetartozást fogja-e segíteni, vagy pedig a minősítésnél azt fogjuk 
mondani, hogy ez nem tekinthető különféle okokból hungarikumnak, miközben azok, akik 
ebben a környezetben élnek, ezeket az eljárásokat, a kultúrát – használjunk olyan szavakat, 
ami a törvényben is szerepel – magukévá tettek, ők bizony ezt úgy élik meg büszke 
magyarként, hogy ez az ő életüknek és a magyarságuknak is a része, holott valóságosan nem. 
Lehet, hogy ha határon túlról, mondjuk Szlovákia oldaláról nézzük, akkor határon túlról 
szlovákiumról kell majd esetleg beszélni, amit esetleg ők hasonló logikával joggal 
gyűjthetnének be azzal... 

 
ELNÖK: A kürtős kalácsra gondol, képviselő úr? A szlovákok például megpróbálták a 

kürtős kalácsot Európában levédeni mint ősi szlovák terméket. Ilyesmire gondol? Vagy a 
Tokaji aszúra? 

 
MANDUR LÁSZLÓ (MSZP): Nem ilyesmire gondolok. Értem én a megjegyzésnek a 

cinizmusát... 
 
ELNÖK: Jó lenne valamilyen példát mondani, hogy értsük. 
 
MANDUR LÁSZLÓ (MSZP): ..., de én arra gondolok, hogy például amire büszkék 

vagyunk, a lakodalmasukra vagy a katolikus körmenetükre, amit egyébként a szlovákok 
alkalmaznak, és Európában egyedülálló, hogy virágszőnyeget terítenek le, virágból építenek 
sátrakat, és a katolikus körmenet keretében ez tradicionálisan létező dolog. Ez majd a kutatás 
tárgyává fog válni, hogy hungarikumnak tekinthető-e a szónak abban az értelmében, amire 
mindannyian büszkék vagyunk, ott Csömörön is annak tekintjük, hiszen mi hoztuk létre, 
pontosabban az elődeink, mi csak vittük a hagyományokat, de ennek az eredete lehet, hogy az 
ott élő szlovák lakosságnak egyébként egyfajta szlovákiuma, ha úgy tetszik, ha most ezzel a 
logikával közelítjük meg máshonnan, holott egyébként szívem szerint ezt hungarikumnak 
tekinteném. 

Ezt csak azért hoztam fel példaképpen, hogy amikor ez a törvény kihirdetésre kerül, 
akkor minden ilyen jogszabály életszerűen objektivizálódik, és éli a maga életét. De 
valószínűleg nem vagyok ezzel egyedül, csak azért hoztam fel példaként, mert ezt a helyet 
viszonylag jól ismerem, ahol születtem, de sokat jártam az országban az elmúlt időkben, ahol 
a kunok például, a jászok – és még másokat is sorolhatnánk – bizony sok mindent saját 
hagyományként és büszke magyarként élnek meg, miközben egyébként a gyökereket illetően 
ugyanolyan büszkék, hogy egyébként kunok, esetleg jászok vagy svábok, és még 
sorolhatnánk mindezeket.  

Mennyire nemzetiségi tehát esetleg ez a hagyományrendszer, vagy mennyire 
tekinthető nem nemzetiséginek, hanem magyar nemzeti értéknek és így tovább? Magyarul 
nekünk mint törvényalkotóknak azt gondolom, hogy érzékenyen figyelnünk kell arra, hogy az 
eredeti szándékkal, ami szerepel, hogy a magyar nemzet egységétől vezérelve kívánnak 
törvényeket hozni, nehogy a végén a legnagyobb jó szándékunk mellett odajussunk, hogy ami 
esetleg eddig fel sem vetődött, hogy az egységünk része vagy sem – és természetesen 
integrálódott az ott élő embereknek a kultúrájába, hétköznapi életébe, és büszke magyarként, 
büszke kunként, jászként, svábként és a többi élték meg ezt ugyanígy –, ott most elindítunk 
egy folyamatot, amiben most elkezdjük ezeket szétszedegetni, és beminősíteni valamilyen 
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módon. Erre próbáltam felhívni a figyelmet, hogy még érdemes lenne átgondolni ezt a 
törvényt, mert vannak ebben nagyon komoly definíciós zavarok – nem húzva vele az időt –, 
nagyon sok ponton egyébként szerintem kerüli a pontos megfogalmazást. Látva annak 
bizonytalanságát, hogy nem tudnak vele mit kezdeni, mégiscsak hozni kellene erre egy 
törvényt, mert valamilyen lendülettől vezérelve ez most jó lenne, ha ma megszületne, de 
nagyon védeném magunkat attól, hogy beleszaladjunk egy ilyen utcába. 

Mondok egy nagyon egyszerű példát, és itt fejezném be a mondandómat a 
bizonytalanságokat illetően, ez pedig a 17. §-nál kezdődik, hogy hungarikumhonosító 
védjegy, és ebben egy picit talán benne van az egész. Az (1) bekezdés úgy szól, hogy „a 
hungarikumok gyűjteményében szereplő termékek, eljárások, készítési módok, sportelemek és 
szolgáltatások széles körben történő megismertetésének elősegítése...”. Ha már ennyire 
nekiálltak felsorolásnak, nyilván egyfajta kakukktojásnak tűnik az, hogy „sportelemek”.  

 
ELNÖK: Magyar-vándor.  
 
MANDUR LÁSZLÓ (MSZP): Értem én, hogy a Magyar-vándorra gondoltunk, de 

akkor azt konkrétan le kell írni, ha a Magyar-vándorra tetszik gondolni. 
 
ELNÖK: Most jutott az eszembe. 
 
MANDUR LÁSZLÓ (MSZP): Értem én, nekem is ez jutott rögtön az eszembe, mert 

benne szerepel a szóban, hogy „Magyar” meg „vándor”, és ez valóban egy olyan C elem volt, 
amit egyébként valahogy bele is regisztráltak a dologba. (Pörzse Sándor: Bocsánat, a 
Magyar-vándor nem a Magyar Zoli?) Tudom, persze, teljesen világos a történet, hogy 
Magyar Zoltán volt, aki ezt bemutatta, ezt mindannyian tudjuk, legalábbis ebben az 
életkorban, hiszen ott szurkoltunk, és büszkék voltunk, hogy ilyen dolgot is adtunk a 
világnak, Magyar Zoltán pedig felállhatott a dobogó legtetejére. Itt a dolog arról szól, hogy 
valakinek eszébe jutottak a sportelemek, de nagyon sok példa a kultúrát, a zenekultúránkat, a 
képzőművészetünket illetően – és még sorolhatnám –, például a fotográfiát illetően nem 
jelenik meg ebben a sorban, miközben valamiért egy ötlettől vezérelve a sportelemek 
bekerülnek. De miért? Nyilván rosszul van megragadva a kérdés, és ezért így nem is szabad 
ezt a dolgot kezelni, ahogy itt áll. Nem a sportelemmel van problémám, hogy legyen vagy ne 
legyen, mert nyilván vannak olyan sportelemeink, amikre joggal vagyunk esetleg büszkék, 
hogy mi alkottuk, mi hoztuk létre és a többi. Mondok egy másik példát: Rubik-kocka. Akkor 
vegyük be a játékelemeket! Rengeteg játék van egyébként a világban, amit magyarok 
alkottak. 

 
ELNÖK: A termékekbe belefér. 
 
MANDUR LÁSZLÓ (MSZP): Értem én. Sorolhatnám még, de nem akarom ezzel 

húzni az időt, ez csak egy szemléletes példának tűnt ahhoz, hogy ezt a törvényt még alapos 
átgondolás tárgyává tenném, mielőtt behozzuk a parlamentbe, és szerintem eddig helytelen, 
de most már szokássá vált eljárás szerint majd az általános vitában, a részletes vitában meg 
ezerféle módosítóval és a többi próbáljuk majd úgymond jobbá tenni, ami ebben az eljárásban 
igazából nem tehető jóvá, mert alaposabb átgondolást igényel. Nem ez a technológia hozza 
majd a jó törvény megfejtését, hanem szerintem inkább vissza kellene ezt most vonni, és 
gondoljuk végig még egyszer alaposan. Nagyon sok egyéb problémát is sorolhatnék még, de 
nem teszem meg, mert kár húzni vele az időt; ennyi untig elég volt arra, hogy az 
álláspontunkat egyrészt kifejtsük, másrészt pedig azt mondhassuk, hogy ezt a törvényt így 
ebben a kidolgozottságban, átgondoltságában mi nem tudjuk támogatni, mert szerintünk nem 
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jó eredmény fog születni, és nem is fogja elérni azt a célt, amit szeretnénk, hanem annak 
inkább pont az ellenkezője felé hat, akarattól, szándéktól függetlenül. Köszönöm a 
megtisztelő figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Nem akarom elvenni főosztályvezető úrnak 

a kenyerét, de most valahogy olyan érzésem van, hogy képviselő úr ágyúval lő verébre. 
Egészen komoly szakpolitikai kérdéseknél nem állunk meg ennyit vitatkozni, itt pedig 
láthatólag egy szimbolikus kérdésből, tehát a bolhából próbálunk elefántot csinálni. Szerintem 
ha egyébként elolvassuk a 3. oldalon lévő j) pontot, amely a nemzeti érték fogalmát 
meghatározza, én mondjuk a fogalmi káoszt nem látom, tehát szerintem ez egy elég letisztult 
kategóriarendszer, ahol ráadásul azt látom, hogy rendkívüli módon toleráns volt a jogalkotó. 
Én éppen az ellentététől félek annak, mint amit képviselő úr mondott: attól félek, hogy túl 
tágra nyitottuk a kapukat, és emiatt nagyon nehéz lesz egy hihetetlen nagy mennyiségű 
anyaggal megbirkózni. Nekem ez nagyobb félelmem, mint az, hogy akkor bizonyos dolgok 
majd nem fognak tudni bekerülni, mert nem fogjuk tudni eldönteni, hogy magyar-e vagy nem. 
Az ön által felhozott példák szerintem mind nyugodtan bekerülhetnek ebbe az értéktárba, 
ennek semmi akadálya nincsen egyébként. Ha a magyar történelmet, a magyar épített 
örökséget, a magyar kulturális értékeinket nézzük, akkor ezer olyan dolgot találhatunk, 
amelyre ugyanúgy büszkék vagyunk, mint a szomszédos népek valamelyike, tehát Zrínyi 
nekünk ugyanúgy fontos írónk, mint a horvátoknak, nekünk néhány felvidéki vár ugyanolyan 
fontos, mint a szlovákoknak, sőt még az is lehet, hogy fontosabb. Szerintem nem mindig az 
egymást kizáró dolgokra és értékekre kell figyelni, hanem mindig arra, ami összeköthet 
bennünket, ami egymás mellé terelheti Közép-Európa megtépázott népeit, úgyhogy én nem 
aggódom emiatt.  

A „hungarikum” szó használatával kapcsolatban pedig kifejezetten nem érzékelek 
zavart. Egyértelművé tettük már az előbb az 1. § (2) bekezdése és (3) bekezdése tárgyalásánál, 
hogy van más tárgykörben használt hungarikumfogalmunk is, és ez a két hungarikumfogalom 
nem zárja ki egymást, ráadásul viszonylag könnyen el lehet a kettőt választani, sőt ha a 
levéltári törvényre vagy az 1997. évi CXL. törvényre gondolok, akkor azt is meg kell 
jegyeznünk, hogy a bölcsészettudományi terület egy szűk csoportján kívül ez a 
hungarikumfogalom nem is használatos, tehát a köznyelvben a hungarikum szónak az az 
értelme, amiről az előbb beszéltünk, nincs benn, nincs meg. Egy átlag magyarnak a 
hungarikumról az jut eszébe, ami itt a törvénynek alapvetően a célja, és amilyen módon a 
törvény közelít a fogalomhoz, nem az jut az eszébe, hogy ez egy Clevelandben nyomtatott 
emigráns báli meghívó, mert az is lehet az Országos Széchényi Könyvtár gyűjtőkörébe tartozó 
apró nyomtatvány, amely hungarikumnak számít. Én nem érzem azt, hogy ezt újra kellene 
gondolni, nem is tudnék a hungarikum szónál jobb fogalmat, ugyanakkor pedig – gondolom, 
ezt Hiller miniszter úr meg fogja erősíteni, hiszen kiváló történész – stratégiai meg 
bölcsészettudományi baklövés lenne, ha az 1997. évi CXL. törvényben vagy az 1995. évi 
LVI. törvényben, a levéltári törvényben átírnánk a hungarikumfogalmat valami másra, mert 
akkor olyan gyűjtőköri problémát nyitnánk meg, amit nem kellene magunkra húzni, úgyhogy 
szerintem most ágyúval tetszett verébre lőni. Én nem érzékelem ezt az óriási nagy problémát. 
(Dr. Vitányi Iván az ülésterembe érkezik.) 

Pörzse képviselő úr, parancsoljon! 
 
PÖRZSE SÁNDOR (Jobbik): Tényleg csak egy félmondatot akarok mondani, részben 

azért, mert elnök úr elmondta, amit én is gondoltam erről a kérdéskörről. Én meg attól óvnám 
a törvényhozókat, hogy túl tágra nyissák ezt a fogalmat, hiszen minél több minden kerül be 
egy hála Istennek ilyen gazdag kultúrájú és gazdag értékekkel rendelkező nemzet múltjából 
vagy jelenéből, szerintem egy picit devalválódik is az értéke. Akármennyire is sportszerető 
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ember vagyok, például pont a Magyar-vándor típusú dolgok esetében ilyen alapon – ha már 
csak a sportból hozunk példákat – a Ronaldinho-féle cselt pedig a brazilikumok közé lehetne 
venni. (Derültség.)  

 
ELNÖK: De az nem a mi dolgunk, képviselő úr, azt hagyjuk meg a braziloknak.  
 
PÖRZSE SÁNDOR (Jobbik): Csak a példát szeretném felhozni. Ugyanakkor tudom 

azt, hogy például a dán női válogatott dánikumnak nyilvánította a tíz évvel ezelőtti női 
válogatottját, így tehát mi megtehetnénk ugyanezt például az Aranycsapattal, de szerintem ez 
egy parttalan dolog lenne. Inkább kevesebb hungarikum legyen, de az olyan hungarikum 
legyen, hogy arról aztán tényleg mindenkinek Magyarország vagy a magyar nemzet jusson 
eszébe. 

Még egy félmondatot szeretnék hozzátenni. Elnök úrral ellentétben szerintem ne 
legyen szempont az, hogy itt közelebb hozzuk a Kárpát-medencei nemzeteket; ha 
konfrontálódni kell a szlovákokkal, akkor konfrontálódjunk. 

 
ELNÖK: Én most nem a törvény kapcsán, hanem általánosságban mondtam, hogy a 

közép-európai békés együttélés fontos szempont. Nem konkrétan a hungarikumok kapcsán 
mondtam, képviselő úr, hanem azt mondtam, hogy jó lenne, ha békésen tudnánk együtt élni, 
ha például a szlovákok elfogadnák azt, hogy magyar állampolgárok kettős állampolgárok 
lehetnek, és szavazhatnak a szlovákiai választásokon is. Ilyenekre gondoltam tehát, hogy sok-
sok gesztust lehetne tenni egymás irányába, és szerintem nincsen fontosabb dolog ebben a kis 
közép-európai olvasztótégelyben a békés együttélésnél, de ez már messze túlmutat a 
törvényen is, úgyhogy mivel Novák képviselő úrra mindig rászólok, hogy maradjon a 
tárgynál, én is abbahagyom az eszmefuttatást. 

Hiller képviselő úr! Parancsoljon, miniszter úr! 
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Kedves Főosztályvezető Úr! Amit – és főleg ahogy –

 elmondott, ez nekem nagyon szimpatikus, látom benne az elkötelezettséget, és hogy hisz 
ebben, hogy ezt érdemes megcsinálni. Ez nem lebecsülendő tényező. Az a feladat, amire 
vállalkoztak, vagy amire ön, illetve a minisztérium feladatot kapott, valóban óriási. Nem 
akarok belemenni azokba a kérdésekbe, amelyről itt az előbb képviselőtársaim beszéltek, mert 
higgye el, meg lehet közelíteni így, meg lehet közelíteni úgy, a kérdés az, hogy ezt hogyan 
sikerül megvalósítani.  

Nem is bajom van, hanem inkább együtt akarok önnel, önökkel gondolkodni. Tudja, 
amikor a kormányváltás volt, az önök tárcájánál kulturális vidékfejlesztés címen 21,7 milliárd 
forintnyi euró volt kistelepülések közművelődési hálózatának fejlesztésére, egészen pontosan 
művelődési házak felújítására. Biztos emlékszik a programra, „integrált kulturális szolgáltató 
terek” volt a címe. Az első, amit az önök tárcája bedobott a közösbe, ez volt. Nem telt el a 
kormányváltás után egy hónap, és azt a pénzt, azt a majdnem 22 milliárd forintot – ez a 
Magyar Köztársaság akkori kulturális költségvetésének egyötöde volt – úgy eltolták 
maguktól, hogy azóta se volt belőle semmi. Az egy folyamatban lévő pályázat volt, több mint 
600 magyar önkormányzat pályázott rá, és túl voltak az első fordulón. Ehhez képest két év 
múlva, most beszélünk a hungarikumgyűjtésről. 

Önnek nem feladata, de ez a kulturális bizottság, a Magyar Országgyűlés kultúráért 
felelős testülete: ha végignézi a költségvetést, akkor láthatja, hogy két év alatt a kulturális 
költségvetés 35 százalékkal csökkent, uram. Van olyan, elsősorban a vidék kulturális 
közművelődési programköltségvetése, ami két év alatt 68 százalékkal csökkent. 
68 százalékkal! Vannak olyan programok, amelyeket – bár egyik párt sem vitat értékében –
 források hiányában leállítottak. Akkor belevágni egy ilyen új feladatba, amikor bizonyítottan 
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értéket termelő, megőrző, a múzeumokkal, levéltárakkal foglalkozó programok sorra dőlnek 
be, múzeumi kiszolgáló személyzetet elbocsátanak a Magyar Nemzeti Múzeumból, és 
muzeológusok a teremőrök, én ezt financiálisan ma nem tartom reálisnak, hogy egy ilyen 
program elinduljon. Nem a célkitűzésekről, nem a megfogalmazott paragrafusokról, nem arról 
van szó, hogy most mi tartozik vagy mi nem tartozik bele, hanem először biztosítani kellene 
tudni a kulturális alaptevékenységhez szükséges forrásokat.  

A véleményemet persze kérdés formájában is intézem önhöz. Tessék megmondani 
nekem, hogy mennyi pénzt szán a költségvetés ennek a programnak a végrehajtására! Honnan 
veszik ezt a pénzt? Más tárcától átcsoportosításból vagy a Vidékfejlesztési Minisztérium 
sorok közötti átcsoportosításából? Esetleg ha az új jövő évi költségvetésben tervezik, akkor 
mekkora összeggel kívánják elindítani? Gondolom, sok mindent lehetne a tartalmi részeiről 
beszélni, erről szó volt. Tudom, hogy a múlt héten a turizmusért felelős bizottság is 
részletesen vizsgálta, tárgyalta ezt az anyagot, és ott az ezzel a kérdéssel foglalkozó civil 
szervezet elég határozott kritikát fogalmazott meg erről. Annál rosszabb nincs, mint valamibe 
belevágni úgy, hogy előre tudom, hogy a végrehajtáshoz nincsen meg a szükséges forrás. 
Vagy ha elvonni kívánnak más területről, akkor lássuk! Kérem szépen, hogy tessék erre 
válaszolni nekem. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha már a százalékoknál tartunk, miniszter úr, azért hadd 

jegyezzük meg, hogy olyan szépen elmondta, hogy itt ennyi, ott annyi csökkent, de azért 
2002-2010 között száz százalékkal nőtt a magyar államadósság. E mellett a csekélység mellett 
ne menjünk el, mint a kulturális forrásokat nem kismértékben befolyásoló szempont mellett! 
Csak azért, hogy ezt úgy halkan jegyezzük meg, de én nagy szeretettel idézem azért azt is, 
hogy 2002-ben a kormányváltáskor 3375 forint volt az egy főre jutó költségvetési kulturális 
normatíva, és aztán ez szépen az önök kormányzása alatt 1947 forintra csökkent – ha annyira 
féltjük a vidék kulturális lehetőségeit –, majd önök az utolsó évükben összevonták a kulturális 
normatívát az összes többi települési normatívával. Azóta se lehet ezt a problémát rendbe 
tenni. Lehet tehát siratni az IKSZT uniós forrásait, de ön ugyanúgy tudja mint én, hogy 
valójában a vidéki közösségi művelődés létéhez leginkább ez a normatíva hiányzik, amelyet 
először 40 százalékkal csökkentettek, majd aztán összevonták az összes többi normatívával, 
amit ha megszakadunk, akkor se tudunk újra önálló normatívává tenni, tehát ha tetszik, 
kultúrpolitikai szempontból egy stratégiai, de tényleg stratégiai bűnt sikerült ezzel generálni.  

Abszolúte egyetértek azzal, ha ellenzék és kormánypárt együtt küzd azért, hogy 
növeljük a kulturális forrásokat, de ne legyünk igazságtalanok, és én azt gondolom, hogy ha 
ilyen helyzetben – ami részben úgy van, ahogy ön elmondta – olyan lehetőségeink vannak, 
hogy egy új hungarikumprogram keretében a vidéki művelődés tereire, formáira is figyelem 
és esetleg újabb forrás jusson, akkor erről ne mondjunk le, akkor ennek örüljünk, ezt 
üdvözöljük, ezt próbáljuk támogatni, és én ennek nemcsak a vidéki élelmiszerek, nemcsak a 
vidéki magyar kézműves termékek, hanem a vidéki magyar kultúra nyilvánossága, alkotásai 
és egyben az ország egészének, nagy kulturális teljesítményeinek a megmutatkozási 
lehetőségeit is látom az előttünk fekvő törvényjavaslatban. 

Gyimesi képviselő úr! 
 
DR. GYIMESI ENDRE (Fidesz): Köszönöm szépen. Nagyon röviden: én magam is 

barátkozom ezzel az előterjesztéssel, és bízom benne, hogy az itt elhangzott kritikák majd 
beépülnek a vita után a végleges anyagba, és mindenki számára elfogadható lesz az 
előterjesztés. Kicsit meglepődtem, hogy nem a kulturális tárca a gazdája a dolognak, de ahogy 
az előttem szólók mondták, talán nagyobb pénzügyi lehetőségek vannak a vidékfejlesztési 
tárcánál, és ez majd előnyére fog válni a dolognak.  
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Ugyanúgy aggódom, mint Pörzse Sándor, hogy túl tág az anyag, vannak benne 
bizonytalanságok, de azért vagyunk, hogy ezeket a bizonytalanságokat eltüntessük. 
Alapvetően fontos az, hogy végre eljussunk odáig, hogy a nemzeti értékeinket rendszerezzük, 
és talán a hasznára fog válni ennek az anyagnak egy olyan szemlélet, amely nem kifejezetten 
a kultúra irányából irányítja ezt az előterjesztést. Óvni szeretném ugyanakkor főosztályvezető 
urat, hogy itt a magyar nyelvre hivatkozzon, mert bizony a hungarikumaink egy jó része nem 
magyar nyelvű, hiszen egy Árpád-kori oklevelet semmiképpen nem szabad ebből kizárni, de 
miután ő maga is említette a bevezetőjében, hogy a kormányzat ernyőnek szánja ezt a 
szabályozást, amit sok részletszabályozásnak kell a későbbiekben követnie, ezért 
mindenképpen jó alapnak tartom, és támogatni fogom az általános vitára bocsátását. 
Köszönöm. 

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

Parancsoljon, Szabó képviselő úr! 
 
SZABÓ CSABA (Fidesz): Én is röviden szeretnék csak hozzászólni. Örülök, hogy a 

törvény bekerült most már a parlament elé, és tudjuk tárgyalni, hiszen régóta készülődik már, 
több éve, talán több hónapja volt már erről szó. A világörökségi törvény szinte testvérének 
számít ez a törvényt, mert bár ez nyilván sokkal tágabb és sokkal bővebb, mint az említett 
törvény, de a kiemelt figyelem és a támogatás mégiscsak rendkívül fontos ebben az esetben is, 
mint annál a törvénynél volt, illetve van jelenleg is, és lesz is a későbbiekben. A nemzeti 
örökség védelme, az egyetemes értékek megőrzését mindenképpen fontosnak tartom magam 
is, és örülök, hogy ebben a törvényben erről van elsődlegesen szó. Reménykedem és bízom 
abban, hogy azért jó törvény fog születni, és majd a megvalósítás is működik. Köszönöm 
szépen. 

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

Megkérdezem főosztályvezető urat, hogy kíván-e az elhangzottakra reagálni. (Jelzésre:) 
Parancsoljon! 

Gyaraky Zoltán válaszadása 

GYARAKY ZOLTÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen. Néhány 
reakció feltétlenül szükséges, hiszen meg is lettem szólítva. Először is nagyon köszönöm a 
megtisztelő hozzászólásokat. Szeretném elmondani, hogy ez azért nem egy nagyon kapkodott 
módon előkészített törvényjavaslat, tekintettel arra, hogy majdnem másfél éves munkánk van 
benne, több mint 200 szervezet szólt hozzá az előkészítő munkában a javaslathoz, és nagyon 
erőteljes változáson is ment végbe az előkészítési munka alatt. Egyetértek azzal, hogy óriási 
munkát vállaltunk fel, és rendkívül nagy az a terület, amit le kíván fedni a törvénytervezet. 
Valóban ezért is húzódott ennyire hosszan az előkészítési munka, hiszen igyekeztünk eléggé 
körültekintőek lenni.  

Felhívnám azért a figyelmet arra, amire már az elnök úr is utalt, hogy mind a nemzeti 
érték, mind a hungarikum fogalmát igyekeztünk eléggé precízen megfogalmazni, 
hungarikumok esetében a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalását is igyekeztünk 
figyelembe venni. Azt mindenesetre szeretném leszögezni, hogy vannak ilyen szavak benne, 
hogy „nemzetünk történelme” meg „a magyarsággal” vagy „a mai Magyarországra jellemző 
tulajdonságával”. Mi is tisztában vagyunk azzal, hogy nagyon huzatos terület ez a Kárpát-
medence, és itt nagyon sok nép megfordult már Árpádék óta, és úgy gondoljuk, hogy amikor 
hungarikumtörvényről beszélünk, akkor mindazokról az értékekről beszélünk, amely azért a 
magyarsághoz kötődik. A magyarság és az itt élők természetesen hatással voltak egymásra, 
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ezt kár volna tagadni, de nyilvánvalóan éppen ezért ez az oda-vissza hatás hozta azt a 
különleges értéket, amelyet mi magyarsághoz kapcsolódónak tartunk. 

A civil hozzászólásokkal kapcsolatosan szeretném elmondani, hogy a civil 
hozzászólásnak is az volt a lényege, hogy a pénzekért aggódott a Hungarikum Szövetség, 
valamint azért, hogy a vidékfejlesztési tárca a beterjesztője a törvénytervezetnek. Ez volt a két 
nagyon lényeges pont, amit kifogásolt. A vidékfejlesztési tárcával kapcsolatban szeretném 
elmondani, hogy azért is hangsúlyoztam, hogy a hungarikumbizottságnak nem sok köze van a 
vidékfejlesztési tárcához – legalábbis azon az egy szavazaton kívül, amit a vidékfejlesztési 
tárca is képvisel –, pontosan egy nagyon-nagyon széles körű gyűjtőgrémium az, amely itt 
dönteni fog, tehát nem a vidékfejlesztési tárca fog dönteni, a vidékfejlesztési tárca 
pillanatnyilag a feladatot kapta. 

Pénzügyi szempontból a Hungarikum Szövetség azt szerette volna egyébként elérni, 
hogy a törvényben nevesítsük, hogy a GDP 1 százalékát évente erre a tevékenységre, 
támogatásra költjük. Ez durván 180 milliárd forint. Úgy ítéltük meg, hogy ez kicsit irreálisnak 
tűnt volna mint megfogalmazás. Azt el tudom mondani, hogy az induláshoz, tehát ahhoz, 
hogy felálljon az operatív szervezet, és el tudjon indulni a tevékenység, az idén 500 millió 
forintot különített el a kormány. Azt gondolom, hogy az éves költségvetési tárgyalásoknál 
dönti majd el a parlament, hogy mennyi is juthat erre a területre, erre a tevékenységre, hiszen 
az csak egy része, hogy a szervezetet működtetni kell, a nagyobb része feltehetően majd az, 
amit a támogatások formájában az egyes szervezetek kaphatnak. 

Ennyiben szerettem volna reagálni, megköszönve a hozzászólásokat. Igyekszünk 
beépíteni az észrevételeket. Köszönöm szépen. 

Döntés általános vitára való alkalmasságról, előadó állítása 

ELNÖK: Köszönöm szépen, főosztályvezető úr. Kérem képviselőtársaimat, hogy 
szavazzunk! Aki az előttünk fekvő törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak tartja, az 
kérem, hogy kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 13 igen szavazattal és 3 ellenszavazattal általános vitára 
alkalmasnak tartotta az előttünk fekvő törvényjavaslatot.  

Bizottsági előadónak Szabó Csaba képviselőtársamat javaslom. Kérem, hogy 
szavazzunk! Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ellene? (Nincs 
jelzés.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 14 igen 
szavazattal és 2 tartózkodással támogatta a javaslatot. 

Köszönöm szépen főosztályvezető úr részvételét. A napirendi pontot lezárom. 

Egyebek 

3. napirendi pontunk az „egyebek”. Tisztelt Képviselőtársaim! Szeretném bejelenteni, 
hogy az Országgyűlés plenáris ülése napirendre tűzte az Országos Rádió- és Televízió 
Testület és az NMHH Médiatanácsa 2010. évi tevékenységéről szóló beszámolót, illetve az 
ezzel kapcsolatos határozati javaslatot. Mint tudják, ezt a bizottságban már megtárgyaltuk, 
ugyanakkor bizottsági előadót nem állítottunk. A holnapi nap során fogjuk ezt tárgyalni, ezért 
bizottsági előadó utólagos állítására van szükségünk. Javaslom Németh Zoltán 
képviselőtársamat.  

Kérdezem, hogy egyetértenek-e ezzel. Aki egyetért vele, az kérem, szavazzon! 
(Szavazás.) Ellene? (Nincs jelzés.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy 
a bizottság 15 igen szavazattal és 1 tartózkodással Németh Zoltánt bizottsági előadónak 
megválasztotta. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Megkérdezem, hogy van-e egyéb bejelentenivalójuk, 
hozzászólásuk. (Jelzésre:) Novák képviselő úr, parancsoljon! 
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NOVÁK ELŐD (Jobbik): Szeretnék holnap kisebbségi előadónak jelentkezni a 
Médiatanács beszámolójához. 

 
ELNÖK: Képviselő úr, parancsoljon! (Novák Előd: Köszönöm.) Erre lehetősége van.  
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Azért mondom. Olyanokat szoktam mondani, amikre 

lehetőségem van. (Egyeztetés.) 
 
ELNÖK: Akkor nem tud, bocsánat, mert a Kulturális és sajtóbizottság előadója lesz, 

tehát nem tud, itt mi vagyunk az előterjesztők, úgyhogy nem fog tudni kisebbségi véleményt 
elmondani. Hozzá tud szólni a vitához, képviselő úr, és el tudja mondani a kifogásait. 
(Mandur László közbeszólása.) 

 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Igen, de együtt tárgyaljuk magát a jelentést is, és a 

jelentésnek nem mi vagyunk az előterjesztői. Együtt tárgyalunk két napirendi pontot. 
 
ELNÖK: De a jelentés az egy jelentés, ott elmondhatja a képviselő úr a véleményét. 

(Novák Előd: Kisebbségi véleményt.) Tőlem a kisebbségi véleményt is elmondhatja. (Mandur 
László: Ott nincs jogunk általános vitára bocsátásra se meg ilyesmi, ott nincs ilyen.) Azért 
van a jelentés. Amiről ténylegesen döntést fogunk hozni, az a határozati javaslat, és a 
határozati javaslatot mi nyújtottuk be. (Mandur László: Igen, ahhoz lehet legfeljebb, ami egy 
mondat. Ez így van.) De képviselő úr, önnek lehetősége lesz a plenáris ülésen felállni, és 
elmondani, amit akar. (Novák Előd: Háromszor is.) Háromszor is; ceterum censeo, mindent 
elmondhat, igen. További hozzászólás? (Nincs jelzés.) Köszönöm képviselőtársaim. Az ülést 
berekesztem. A plenáris ülésre jó munkát kívánok! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 13 perc)  

 

 L. Simon László 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Várszegi Krisztina 


