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Napirendi javaslat  
 

1. „Megemlékezés napja a kuláküldözések idején tönkretett magyar gazdákról” 

címmel benyújtott határozati javaslat (H/4484. szám)  

(Varga László (KDNP) képviselő önálló indítványa)  

(Módosító javaslatok megvitatása)  

(Első helyen kijelölt bizottságként)  

 

2. a) A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elektronikus hírközléssel összefüggő 

2010. évi tevékenységéről szóló beszámoló (J/3348. szám)  

(Általános vita)  

(Első helyen kijelölt bizottságként)  

 

b) A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elektronikus hírközléssel összefüggő 

2010. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat 

(H/6338. szám)  

(Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról)  

3. A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló törvényjavaslat 

(T/5539. szám)  

(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)  

 

4. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: L. Simon László (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Karácsony Gergely (LMP), a bizottság alelnöke  
Gulyás Dénes (Fidesz)  
Dr. Gyimesi Endre (Fidesz)  
Gyutai Csaba (Fidesz)  
Lukács László (Fidesz)  
Menczer Erzsébet (Fidesz)  
Németh Zoltán (Fidesz)  
Dr. Puskás Imre (Fidesz)  
Szabó Csaba (Fidesz)  
Karvalics Ottó (KDNP)  
Dr. Hiller István (MSZP)  
Mandur László (MSZP)  
Novák Előd (Jobbik)  
Dr. Vitányi Iván (független) 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Pálffy István (KDNP) Karvalics Ottónak (KDNP)  
Kiss Attila (Fidesz) Gulyás Dénesnek (Fidesz)  
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Dr. Rétvári Bence parlamenti államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium)  
Varga László országgyűlési képviselő (KDNP)  
Dr. Andréka Tamás főosztályvezető-helyettes (Vidékfejlesztési 
Minisztérium)  
Dr. Somodi Attila főosztályvezető (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság) 
Czinner Csaba osztályvezető (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság) 

A bizottság titkársága részéről  
 
Dr. Nagy Zoltán, a bizottság tanácsadója  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 15 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

L. SIMON LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok! Mindenkit tisztelettel köszöntök a Kulturális és sajtóbizottság 2012. március 12-ei 
ülésén! Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes.  

Az előzetesen kiküldött napirendi sort mindenki megismerhette. Kérdezem 
képviselőtársaimat, hogy van-e valakinek kiegészítése, javaslata. (Nincs jelzés.) Szavazzunk! 
Aki az előttünk fekvő napirendi sort elfogadja, az kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 
Köszönöm. Megállapítom, hogy egyhangú szavazással elfogadtuk a napirendi sort. 

„Megemlékezés napja a kuláküldözések idején tönkretett magyar gazdákról” címmel 
benyújtott határozati javaslat (H/4484. szám) 

Vita és szavazás 

Tisztelt Képviselőtársaim! Az 1. napirendi pontunk: „Megemlékezés napja a 
kuláküldözések idején tönkretett magyar gazdákról” címmel benyújtott, H/4484. számú 
határozati javaslat, Varga László képviselőtársunk önálló indítványa, a módosító javaslatok 
megvitatása. 

Tisztelettel köszöntöm körünkben képviselőtársunkat mint előterjesztőt, tisztelettel 
köszöntöm körünkben Rétvári Bence államtitkár urat is! Képviselőtársaimnak azt javaslom, 
hogy ajánlási pontonként menjünk végig.  

Az 1. ajánlási pont a Mezőgazdasági bizottság javaslata. Kérdezem az előterjesztő 
álláspontját.  

 
VARGA LÁSZLÓ országgyűlési képviselő (KDNP): Részemről támogatom.  
 
ELNÖK: Köszönöm. A kormány álláspontja?  
 
DR. RÉTVÁRI BENCE parlamenti államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A kormány is támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja, 

kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangú 
szavazással támogatja. 

A 2. ajánlási pont Zakó László képviselőtársunk javaslata. Kérdezem az előterjesztőt. 
 
VARGA LÁSZLÓ országgyűlési képviselő (KDNP): Igen, támogatom.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Kormány? 
 
DR. RÉTVÁRI BENCE parlamenti államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Tartalmilag támogatjuk, de formálisan az előző már kiütötte, megoldotta ezt a 
problémát. 

 
VARGA LÁSZLÓ országgyűlési képviselő (KDNP): Bocsánat, csak a nyelvtani 

részre értem én is a támogatást. 
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DR. RÉTVÁRI BENCE parlamenti államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium): Tartalmilag támogatjuk, de formailag nem támogatjuk, mert már megoldottuk 
az elsőben. 

 
VARGA LÁSZLÓ országgyűlési képviselő (KDNP): A „médiákon” helyett „médián”.  
 
DR. RÉTVÁRI BENCE parlamenti államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Ezt a sort kiszedtük az előzőből. 
 
ELNÖK: Igen, így van. Köszönöm. Van-e hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! 

Aki támogatja? (Szavazás.) Ellene? (Nincs jelzés.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen szavazattal és 14 tartózkodással a bizottság nem 
támogatta a javaslatot. 

A 3. ajánlási pont dr. Schiffer András javaslata. Kérdezem az előterjesztőt. 
 
VARGA LÁSZLÓ országgyűlési képviselő (KDNP): Itt is a nyelvhelyességet tudom 

mondani. 
 
ELNÖK: Ugyanarról van szó, így van.  
 
DR. RÉTVÁRI BENCE parlamenti államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja? 

(Szavazás.) Ellene? (Nincs jelzés.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy 
a bizottság 2 igen szavazattal és 14 tartózkodással nem támogatta a javaslatot. 

A 4. ajánlási pont Zakó László javaslata. Kérdezem az előterjesztőt. 
 
VARGA LÁSZLÓ országgyűlési képviselő (KDNP): Támogatom. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kormány? 
 
DR. RÉTVÁRI BENCE parlamenti államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Tartalmilag nyilván jó, de ugyanaz mint az elsőnél, mert ezt a mondatot már 
kiszedtük az elsőnél. Nem támogatjuk.  

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

(Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 1 
igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 13 tartózkodással nem támogatta a javaslatot. 

Az utolsó az 5. ajánlási pont, Ferenczi Gábor és képviselőtársai javaslata. Kérdezem 
az előterjesztőt. 

 
VARGA LÁSZLÓ országgyűlési képviselő (KDNP): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Kérdezem a kormányt.  
 
DR. RÉTVÁRI BENCE parlamenti államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
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ELNÖK: Köszönöm. Van-e hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja? 
(Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a 
bizottság 1 igen szavazattal, 13 ellenszavazattal és 2 tartózkodással nem támogatta a 
javaslatot. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Van még egy kapcsolódó módosító javaslat, Gőgös Zoltán 
képviselőtársunk javaslata. Kérdezem az előterjesztőt. 

 
VARGA LÁSZLÓ országgyűlési képviselő (KDNP): A Mezőgazdasági bizottság 

javaslata ezt megoldotta, tehát nem támogatom. 
 
ELNÖK: Köszönöm. A kormány álláspontja? 
 
DR. RÉTVÁRI BENCE parlamenti államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Megmondom őszintén, hogy nekem a kormány részéről teljesen mindegy, 
hogy melyik, mert itt már csak ilyen Grétsy László-féle „melyik magyarosabb” kérdéskör 
merül fel. Talán kevesen illetékesebbek abban a kulturális bizottságnál, hogy a magyar nyelv 
szabályainak melyik fogalmazás felel meg jobban, de én csatlakozom az előterjesztőhöz, tehát 
akkor a kormány sem támogatja. (Mandur László: A Gőgösé magyarosabb, meg a Gőgös is 
magyaros.)  

 
ELNÖK: Az a baj, hogy az 1-es ajánlási pontban, amit megszavaztunk, más is van. A 

Gőgösé valóban szebb, (Menczer Erzsébet: Értelmesebb. – Németh Zoltán: Egyértelműbb.) 
úgyhogy az előterjesztőt is kérem, hogy nézze meg még egyszer. Látja a tisztelt közönség is, 
hogy milyen súlyos kérdésekben tudunk megakadni. (Derültség. – Mandur László: A kultúra 
ilyen bonyolult.)  

 
VARGA LÁSZLÓ országgyűlési képviselő (KDNP): Végül is el tudom fogadni a 

Gőgösét is, de a Mezőgazdasági bizottság javaslatából feltétlenül marad a 2-es. (Dr. Hiller 
István: A siker kapujában állunk.)  

 
DR. RÉTVÁRI BENCE parlamenti államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Igen, úgy értelmezem. 
 
VARGA LÁSZLÓ országgyűlési képviselő (KDNP): Én is úgy értelmezem. A 

Mezőgazdasági bizottsági javaslatból marad a 2-es, az 1-es helyett pedig a Gőgös-féle. 
(Mandur László: A kapcsolódó módosító módosítja az 1-est.) Igen, tömörebb valóban. 

 
ELNÖK: Tisztelt Képviselőtársaim! Rendben, akkor ezt huszárosan át kell vágnunk, 

mert ez így nem fog működni, mivel már megszavaztuk az 1-est, a Mezőgazdasági bizottság 
javaslatát. (Németh Zoltán: De ez kapcsolódó.) Bocsánat, ez kapcsolódó. Rendben van, akkor 
szavazzuk meg, akkor nincs gond. (Mandur László: A módosítót módosítja, de csak abban a 
szakaszában, a másikban nem.)  

A következőt javasolnám, tisztelt képviselőtársaim. Miután megszavaztuk az 1-es 
pontot, a Mezőgazdasági bizottság javaslatát, akkor most ne szavazzuk meg Gőgös 
képviselőtársunk kapcsolódó módosító javaslatát, hanem nyújtsunk be egy bizottsági 
módosító javaslatot, amellyel rendbe tesszük az előbb megszavazottat. Akkor ez azt jelenti, 
hogy az 1-esről új szavazást kell elrendelnünk, és le kell szavaznunk. (Jelzésre:) Nem tesszük 
be támogatott sorba. Rendben.  

Ez így jó a képviselő úrnak? Hogy világos legyen, képviselő úr, annak ellenére, hogy a 
Mezőgazdasági bizottság módosítóját megszavaztuk és ön is támogatja, úgy tudjuk jogilag 
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profin megoldani a problémát, hogy képviselő úr mégse fogja a támogatotti sorba betenni a 
Mezőgazdasági bizottság módosítóját, hanem azt a módosítót, amelyet most a bizottság 
benyújt, amely tartalmazza Gőgös képviselő úrnak ezt a mondatát és a Mezőgazdasági 
bizottság javaslatának 2. pontját. Ez így megfelel? 

 
VARGA LÁSZLÓ országgyűlési képviselő (KDNP): Rendben, ez így megfelel. 
 
ELNÖK: A bizottsági tagoknak ez így jó? (Nincs ellenvetés.) Államtitkár úrnak ez így 

jó? (Jelzésre:) Parancsoljon! 
 
DR. RÉTVÁRI BENCE parlamenti államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Bocsánat, de szerintem egy kicsit egyszerűbb a helyzet, mert szerintem a 
Gőgös-javaslat nem módosítja a 2-es pontot. Az indokolásban is csak az van, hogy az 1-es 
pontot korrigálja, és ez egy kapcsolódó módosító, tehát ha ezt elfogadjuk, akkor nem kell 
bizottsági módosító, mert a Mezőgazdasági bizottság normál módosítójával és a Gőgös 
kapcsolódó módosító elfogadásával orvosolható ez a két probléma, amit elnök úr mondott, és 
akkor egyszerűbb a kérdés, nem kell bizottsági módosítóval operálni. 

 
ELNÖK: Parancsolj, képviselő úr! 
 
MANDUR LÁSZLÓ (MSZP): Az én értelmezésem szerint miután egyértelművé vált 

az indoklásban is, hogy ez egy kapcsolódó módosító, ahol Gőgös képviselő úr csak azt a 
részét kívánja a Mezőgazdasági bizottság által benyújtott módosítóban módosítani és a 
további részt nem, bár nyilván még egyértelműbb lett volna, ha változatlanul beírta volna azt 
a bizonyos második bekezdést is, amit ez a bizottság javasol, és átszámozza hármas, négyes 
bekezdésre, amiben szerepel, de enélkül is értelemszerű az, amit a kapcsolódó módosítóval a 
képviselő el akart érni egyébként. Azt gondolom tehát, hogy ebben a tekintetben 
elfogadhatjuk ezt a kapcsolódó módosítót, amivel végül is a Mezőgazdasági bizottság 
módosítóját csak az 1-es bekezdésében kívánta módosítani, más szándéka nem is volt. Azt 
hiszem, hogy így ez elfogadható (Varga László: Igen.) ezzel az indoklással együtt, amit most 
elmondtam, és mindenki így is értelmezi. 

 
ELNÖK: Szerintem ez nem így van, de ezt mindjárt rövidre zárjuk. Novák képviselő 

úr, parancsoljon! 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Én is úgy gondolom, hogy az Országgyűlés alelnökeként 

jobban átláthatná ezt a helyzetet. Amikor az Országgyűlés el fogja fogadni a kapcsolódó 
módosító javaslatot, akkor először nem a módosító javaslatot módosítjuk, hiába tűnik így 
nyelvtanilag, hanem az Országgyűlés gyakorlata értelmében az eredeti javaslathoz 
viszonyítva az eredeti javaslatot módosítjuk. Ha tehát elfogadjuk ezt a javaslatot, ezzel 
ellentétes javaslatot szerintem nem lehet az Országgyűlés ülésén megszavazni, ugyanis a két 
pont – legalábbis az első része – szerintem kizárja egymást, tehát innentől kezdve, ha ezt 
elfogadjuk, akkor bizony ugrik a 2. pont is. Elnök úrhoz csatlakozva tehát azt mondom, hogy 
nyújtsunk be bizottsági módosító javaslatot, és ha már Grétsy László szelleme meg lett 
idézve, hogy még egy okkal alátámasszam ezt: persze mindkét javaslatban van hiba. Már nem 
kívánok itt úgymond önök szerint kötekedni, hogy vesszőhibákra folyton felhívjam a 
figyelmet, de ha már halmozott jelzős szerkezet van benne, „a középparasztsággal szemben 
tanúsított, kegyetlen üldöztetést és megkülönböztetést”, akkor itt bizony ez a vessző indokolt, 
hiszen az üldöztetésre és a megkülönböztetésre vonatkozik az a jelzős szerkezet, hogy „a 
középparasztsággal szemben tanúsított”. Azt gondolom, hogy egy ilyen pluszjavaslat végképp 
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indokolja, hogy bizottsági módosító indítványt nyújtsunk be, ezt az előterjesztő is akár 
befogadja, és akkor mindkét pont orvoslásra kerül. 

 
ELNÖK: Persze ez csak értelmezési kérdés, képviselő úr, mert attól függ, hogy „a 

középparasztsággal szemben tanúsított” az a kegyetlen üldöztetésre, az egészre vonatkozik, 
vagy csak az üldöztetésre. Abban az esetben, ha ez az üldöztetésnek a jelzője, akkor valóban 
kell a vessző. 

 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Nem lehet, mert akkor kire vonatkozik a megkülönböztetés? 

Esetleg a zsidóságra? Alapból arra asszociál az ember, ha ezt a szót hallja Magyarországon, 
mert erre kell szinte hivatalból asszociálni, tehát azért szükséges, hogy ez a jelzős szerkezet 
igenis vonatkozzon a megkülönböztetésre is. Ki másra? Különben nincs ott, hogy kire 
vonatkozik. 

 
ELNÖK: Képviselő úr, muszáj önnek mindig a zsidóságnál... (Derültség.) 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Ön volt az, aki egy vesszőhibát se volt hajlandó elismerni 

nekem. 
 
ELNÖK: Én nem ezt mondom. 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Próbált fogást találni; nem sikerült.  
 
ELNÖK: Képviselő úr, én nem próbáltam fogást találni; magának üldözési mániája 

van. A felszólalását is úgy kezdi, hogy belerúg egyet Mandur képviselő úrba. Minek? Miért 
kell minden hetünket így kezdeni, hogy maga egy hétre elveszi az életkedvünket? (Derültség.) 
Miért nem lehet tisztességesen beszélni egy ilyen kérdésről? (Novák Előd: Abszolút 
tisztességesen beszéltem.) Miért kellett belerúgni Mandur képviselő úrba (Novák Előd: 
Konstruktív javaslatom volt.), és most miért kell megint a zsidóságba belerúgni? (Novák Előd: 
A zsidóságba belerúgni!?) Mi köze van ennek az egész témához?  

 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Én egy helyesírási hibára hívtam fel a figyelmet. Pont.  
 
ELNÖK: Igen, tudjuk; tökéletes magyarsággal megfogalmazva. Na jó, rendben. 

(Derültség.) Akkor ha megengedik, visszaveszem az ülésvezetést Novák képviselő úrtól. 
Tisztelt Képviselőtársaim! Akkor azt javaslom – akceptálva egyébként azt, amit a 

Házszabály kapcsán Novák képviselő úr elmondott –, hogy ne támogassuk ezt a kapcsolódó 
módosító javaslatot. Más hasonló ügyünk is volt már itt, a titkárunk tájékoztatott erről. 
Nyújtsunk be egy bizottsági módosítót így, ahogy az előbb is javasoltam az előterjesztő 
képviselő úrnak, és ő az egyiket majd a támogatotti sorba teszi be, a másikat meg nem  

Először szavazzunk Gőgös képviselő úr javaslatáról. Aki támogatja, kézfeltartással 
jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, 
hogy a bizottság 3 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 11 tartózkodással nem támogatta a 
kapcsolódó módosító javaslatot. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Bizottsági módosító indítvány benyújtására teszek 
javaslatot. A bizottsági módosító indítvány a határozati javaslat 1. pontját a következőképpen 
kívánja módosítani. Az 1. pont szövegét töröljük, majd a helyére a következő mondat kerül: 
„Az Országgyűlés ebben a határozatban elítéli a kommunista diktatúra idején a magyar 
középparasztsággal szemben tanúsított, kegyetlen üldöztetést és megkülönböztetést.”. 
Mindezeken túl egy 2. pontot szúrunk be az 1. pont után, amely szövegszerűen a következő: 
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„Az Országgyűlés javasolja, hogy a kuláküldözés történetéről, körülményeiről méltó módon 
rendszeresen kerüljön...” Ezt nem javasolja, mert a „kerüljön” szó magyartalan. „Az 
Országgyűlés javasolja, hogy a kuláküldözés történetéről, körülményeiről méltó módon 
rendszeresen emlékezzenek meg, mely megemlékezések során a fiatal nemzedékek 
megismerhetik a magyar középparaszti réteg szenvedését.”. Már csak ezért is jó, hogy 
hozzányúltunk, hogy a terpeszkedő kifejezést kivegyük belőle. A bizottsági módosító javaslat 
a jelenlegi 2. és 3. pontokat átszámozza, így a 2. pontból 3. pont lesz, a 3. pontból pedig 
4. pont lesz. Ez világos mindenkinek, ugye? Novák képviselő úr! 

 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm. Egy apró vesszőt toldjunk már oda be, hogy 

„méltó módon, rendszeresen”. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Jó, legyen; elfogadjuk. Kérdezem az előterjesztőt, hogy támogatja-e. 
 
VARGA LÁSZLÓ országgyűlési képviselő (KDNP): Igen, támogatom. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a kormány képviselőjét, hogy támogatja-e. 
 
DR. RÉTVÁRI BENCE parlamenti államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérem, szavazzunk! Aki egyetért ennek a bizottsági módosító 

javaslatnak a benyújtásával, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) 
Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 15 igen szavazattal és 1 ellenszavazattal döntött a 
módosító javaslat benyújtásáról. 

Megkérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e még valakinek ehhez a napirendi 
ponthoz hozzáfűznivalója. (Nincs jelzés.) Megköszönöm államtitkár úrnak és képviselő úrnak 
a megtisztelő jelenlétét. A napirendi pontot lezárom. (Varga László: Köszönjük szépen.)  

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elektronikus hírközléssel összefüggő 2010. évi 
tevékenységéről szóló beszámoló (J/3348. szám) 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elektronikus hírközléssel összefüggő 2010. évi 
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/6338. szám) 

A 2. napirendi pontunk a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elektronikus 
hírközléssel összefüggő 2010. évi tevékenységéről szóló, J/3348. számon benyújtott 
beszámoló általános vitára való alkalmassága első helyen kijelölt bizottságként. A b) pont a 
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elektronikus hírközléssel összefüggő 2010. évi 
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat, döntés bizottsági 
önálló indítvány benyújtásáról. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Köszöntöm körünkben dr. Somodi Attila főosztályvezetőt, 
Czinner Csaba osztályvezetőt és dr. Báthory Zoltán jogi munkatársat! Azt javaslom 
képviselőtársaimnak, hogy az a) és a b) pontot egyben tárgyaljunk, és a végén döntsünk az 
önálló indítvány benyújtásáról. Egyetért ezzel a bizottság? (Nincs ellenvetés.) Látható 
ellenvetés nincsen, tehát akkor eszerint haladjunk.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Megkérdezem meghívott vendégeinket, hogy kívánják-e az 
előttünk fekvő anyagot szóban kiegészíteni.  

 
DR. SOMODI ATTILA (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság): Várjuk a 

kérdéseket. Köszönjük szépen. 
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ELNÖK: Rendben. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy ki kíván hozzászólni. 
(Jelzésre:) Novák képviselő úr, parancsoljon! 

Kérdések, hozzászólások, reagálások 

NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Örülök, hogy ez a napirendi pont 
is végre a bizottság napirendjére került, bár tavaly májusban került az Országgyűléshez 
benyújtásra. Ezek után – főleg a Médiatanács beszámolóinak napirendre kerülése után –
 joggal merül fel a kérdés, hogy egyáltalán napirendre fog-e ez valaha kerülni az 
Országgyűlésben, hiszen például a 2009-es médiatanácsi beszámoló, amit még jóval régebben 
tárgyaltunk, úgy néz ki, hogy már soha nem is fog az Országgyűlés elé kerülni se szavazás, se 
vita szintjén. Remélem, hogy eljut oda is, de mivel nem biztos, ezért most valóban fel kell 
tennem néhány kérdést. Egyrészt az 5. oldal első diagramján láthatjuk, hogy lassú az 
internettel rendelkező háztartások számának növekedése. Ezzel kapcsolatban a Jobbik 
szeretné forszírozni, hogy a kormány indítson el valamilyen programot, de kérdésként is 
feltehetem, hogy tervez-e a kormány valamilyen programot az internet-előfizetések számának 
növelésére, illetve a digitális társadalom minél nagyobb térnyerésének érdekében, különös 
tekintettel arra, hogy talán az internet az egyetlen, ahol a kiegyensúlyozott tájékoztatás 
különösebb jogszabályi előírás nélkül is megvalósul. Amire pedig jogszabályi előírás van –
 tévékre, rádiókra –, ott meg tudjuk, hogy ez durván nem teljesül, és ezt az Országgyűlés 
következmények nélkül is kívánja hagyni, sőt a Médiatanács is, amelynek pedig ezt feladata 
volna szankcionálni. 

A másik, ami kiderül a beszámolóból meg egyébként is, hogy a technológia- és 
szolgáltatóváltás vagy csomagváltás aránya nagyon alacsony. Az anyag meg is jegyzi –
 nagyon helyesen –, hogy a fogyasztók is nagyon keveset tudnak a lehetőségekről, és ezek a 
lehetőségek is szűkösek, ez az 5. oldal alsó felén kiderül, de azért van ennek két egyéb indoka 
is. Hiába korlátozta az Európai Bizottság a hűségnyilatkozatot két évben, én a magam részéről 
úgy érzem, hogy ez még mindig nem elegendő a rugalmas versenyhelyzethez, tehát felvetném 
akár e hűségnyilatkozatok megszüntetésének az előírását is. Kíváncsi lennék ezzel 
kapcsolatban is a kormány álláspontjára. Továbbá az ország egyes területein a televízió- és 
internetszolgáltatások tekintetében azért mondjuk ki, hogy még mindig monopolhelyzetben 
vannak egyes szolgáltatók, különösen a UPC, de a Magyar Telekom is sok helyen, sőt 
vidéken helyi kisszolgáltatók vannak adott esetben monopolhelyzetben, vagy az új építésű 
lakóparkok, hogy ne csak támadjuk mindig az izraeli beruházásokat, hanem adott esetben 
érdekvédőként is feltűnjek. (Mandur László: Na jó!...) Szóval vannak bizony olyan 
lakóparkok, ahol csak egy szolgáltatás működik, ami nyilvánvalóan versenytorzító hatással 
bír, és végeredményben az állampolgárok isszák meg a levét.  

Kíváncsian várom tehát, hogy az utóbbi évben megmerevedett háromszereplős 
mobiltelefon-piac közelmúltbeli négyszereplőssé bővülése a Postával kapcsolatban mennyire 
fogja fokozni a versenyhelyzetet, és az is érdekelne egészen konkrétan, hogy az ebből befolyó 
körülbelül 10 milliárd forintot mire tervezi fordítani a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
Hivatala. A mobil internetpiac várható lendületes bővülésével párhuzamosan sürgetnék még 
jogalkotói lépéseket a roamingdíjakkal kapcsolatban, különösen a határon túli magyarság 
érdekében, hiszen a határ mentén élő emberek is megisszák a levét az egyébként még mindig 
elképesztően drága roamingdíjaknak, amelyeket az EU nyomására elvileg azért 
csökkentgetnek, de még mindig elképesztően drága, legalábbis a technológiai okokkal ezt 
nem lehet alátámasztani.  

Ami még érdekelne a 10. és 11. oldalon taglalt vertikális integrációval kapcsolatban, 
tehát hogy a hírközlési szektor különböző szegmensei egy tulajdonosi körbe összpontosulnak, 
sőt már a tartalom-előállítás tekintetében is mutatkoznak azonosságok, és ennek veszélyeiről 
nem beszél ez a jelentés, pedig idővel azért ezeknek is versenytorzító hatása lehet, hogy 
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mondjuk csak ezt a szempontot nézzük és ne egyéb, akár kormányzati hatalomtechnikai 
kritikákat fogalmazzak meg. A 12-13. oldalon bizony még említésre szorul a digitális 
írástudási készségek fejlesztésével kapcsolatban, hogy az NMHH tavaly is adott ki egy 
prospektust, ami egész jó lett, azt el kell ismernünk, és hirdetik is benne az internethotline.hu 
honlapot, amit pozitívumként kiemelnék. Ezzel kapcsolatban egyébként a Jobbiknak nagyobb 
szabású tervei is vannak a programjában, hogy hogyan tudnánk az internetet a rászorulóknak 
kedvezményesebben – és akár számítástechnikai készülékeket is – biztosítani. Ahogy kezdtem 
is a beszédemet, mindenképp szükségesnek tartjuk, hogy ez a háztartások minél nagyobb 
százalékában jelenjen meg, hogy ezt a megtorpanást hogyan tudnánk ismét nagyobb arányú 
növekedésnek indítani. 

Végül – ami vesszőparipám megint csak – a digitális átállás. Már az NMHH 
költségvetési vitájában, pontosabban a zárszámadásban kifogásoltam, hogy nem került 
elköltésre a digitális átállásra elkülönített összeg, és itt országgyűlési felelősség is van, hogy 
minden egyes alkalommal, ahogy ez valamilyen törvényben napirendre kerül, mindig kitolják 
a digitális átállás határidejét. A két nagy kereskedelmi tévének nyilvánvalóan érdeke az, hogy 
ne valósuljon meg a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelménye, közvetve, hogy 
nyilvánvalóan több csatornán lehetne fogni a televíziót, és kevés szó esik a rádiós digitális 
átállásról, ami aztán végképp egy nagyon nagy falat lesz. Azt gondolom, hogy a digitális 
átállás rádiós vetületéről is kellene néhány szót ejteni, de talán a legnagyobb mulasztásnak 
pontosan a digitális átállást tartjuk, amelynek a határidejét évről évre kitolják, a társadalom 
egyáltalán nem felkészült erre, és mondhatnám, hogy még a rendelkezésre álló megszavazott 
támogatásokat is szabotálják, hogy ezeket nem költik el rendeltetésszerű módon, így aztán a 
későbbiekben majd mindig arra hivatkoznak – akkor már persze később joggal ––, hogy a 
társadalom még nem elég felkészült erre, de így folyton egyfajta láncként körbe-körbe 
mutogatnak aztán a költségvetésben, hogy miért nem kell erre újabb összegeket elkülöníteni. 
Szeretnénk végre valami érdemi, előremutató, akár önök részéről figyelmeztetést látni, hogy 
bizony a digitális átállás érdekében nagyobb lépésekre lenne szükség. Köszönöm szépen, első 
körben ennyit akartam mondani.  

 
ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólás, kérdés? (Nincs jelzés.) Egyetlenegy 

megjegyzés, hogy nem a kormány képviselői ülnek az asztalnál. (Novák Előd: Igen, bocsánat, 
de az is érdekelne.) De azt nem itt kell megkérdezni. Itt a kormánytól független NMHH 
munkatársai ülnek, és nyilvánvalóan nem fognak tudni nyilatkozni azzal kapcsolatban, hogy a 
kormánynak a kérdésben milyen stratégiai megfontolásai vannak.  

Parancsoljanak, uraim! 
 
CZINNER CSABA (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság): Czinner Csaba vagyok. 

Nagyon szépen köszönöm a kérdéseket, és szeretném a szemléletet egy picit megváltoztatni: 
mi az Országgyűlés egyik végrehajtó szerve vagyunk, és távközlés-politikai kérdésekben nem 
tudunk nyilatkozni. Elsősorban a 2010-es beszámoló alapján, amit el tudunk mondani a 
képviselő úr kérdésére, az internet terjedése, hála Istennek, szakértő szemmel nézve nem 
olyan lassú, tehát én ezt nem minősíteném lassúnak, az viszont igaz, hogy az elmaradott 
térségek hozzáférését, a beruházásokat mindenféleképpen támogatni, fejleszteni kell, és ott 
van némi tennivaló. Itt amilyen eszközökkel mi be tudunk avatkozni ebbe a dologba, azok a 
piacelemzés során megállapított kötelezettségek, amelyeket az inkumbens szolgáltatókra 
kirovunk, tehát hogy a versenyt élénkítsük, amivel – nagyon leegyszerűsítve – nyilván az 
árakat lenyomjuk, és így minél több fogyasztó számára elérhető legyen ez a szolgáltatás az 
alacsonyabb ár miatt. Piacelemzés szempontjából ez a 4-es, 5-ös piacon is, ami széles sávú 
internettel a legszorosabb kapcsolatban van, előkészületi munkák folytak. Annyit 
előrevetíthetek, hogy ezek sikeresek voltak, tehát idén lezártuk a teljes harmadik piacelemzési 



- 13 - 

kört, ami annyit jelent a 2010-es beszámoló szempontjából, hogy a hatóság ebben az évben 
megtette azokat az ez irányú lépéseit, ami szükségeltetik. 

Amiről a beszámoló kevésbé szól, és talán fontos elmondani ugyanerre a kérdésre 
válaszként, hogy az Európai Unióval, tehát a Bizottsággal és a hatóságok különböző 
nemzetközi szervezeteivel szoros kapcsolatban állunk, és folyamatosan dolgozunk azokban a 
munkacsoportokban, amelyek keresik, kutatják és monitorozzák ezeket a lehetőségeket. A 
hatóságban a gondolkodás egybevág azokkal a kívánalmakkal, amiket itt hallhattunk a széles 
sáv elterjesztését illetően.  

A díjcsomagváltás kérdésével kapcsolatban, tehát hogy az mennyire magas vagy 
alacsony, azokat az információkat, amelyeket a képviselő úr lát a beszámolóban, piackutatási 
eredmények alapján tudjuk bemutatni. Ez is annak bizonyítéka, hogy törődünk ezzel a 
kérdéssel. 2010-ben merült fel ez először, hogy itt kellene valamit tenni a fogyasztói 
tudatosság erősítéséért, és ebbe sok minden beletartozik – a díjcsomagváltás felpörgetése is, 
hogy ezen a szinten is megmutatkozzék a verseny –, de a versenynek nem csak ez a mutatója. 
A szolgáltatók reagálnak egymás áraira, tehát szolgáltatóváltás nélkül is mehetnek lefelé az 
árak, és pöröghet a verseny. Nyilván ezt a kérdést figyeljük, és ahol aszimmetriát azonosítunk 
a versenyben, ott közbeavatkozunk azokkal az eszközökkel, amelyekkel lehetőségünk van 
erre. A hűségnyilatkozatok kérdése alapvetően felügyeleti kérdés, úgyhogy arról szerintem 
majd a kolléga ad tájékoztatást. 

 
DR. SOMODI ATTILA (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság): Somodi Attila 

vagyok. Örömhírként mondhatom, hogy 2011. augusztus 3-ától lényegében mint jogi 
szerkezet, a hűségnyilatkozatos szerződés nem létezik. A korábbi problémát az jelentette, 
hogy a szerződések határozatlan idejűek voltak, és ebben meghatározott kedvezmény 
igénybevételéért meghatározott időt kellett vállalnia az előfizetőnek. Több ügyet is 
megnyertünk a Legfelsőbb Bíróságon, hogy ilyenfajta konstrukció nem létezik, mert nem 
dönthető el, hogy határozott vagy határozatlan idejű a szerződés, úgyhogy ma már az átmeneti 
időszaktól eltekintve határozott és határozatlan idejű szerződések vannak; a határozott 
idejűben lehet kedvezményekkel igénybe venni egy szolgáltatást vagy sem.  

Ami még jelentős változás, ami az előfizetőknek hatalmas kedvezmény, és ez 
elősegítheti a szolgáltatóváltást, hogy egy hűségszerződésből vagy most már határozott idejű 
szerződésből úgy lehet kilépni, hogy csak az igénybe vett kedvezményt lehet kérni az 
előfizetőtől. Az átmeneti időszakban, tehát a korábban kötött szerződések esetén amikor 
kötbéreztek az előfizetőkkel, a szolgáltatónak meg kell vizsgálni, hogy melyik az előfizető 
számára a kedvezőbb: egy kötbér vagy pedig az igénybe vett kedvezmény visszakövetelése. 
Ezzel lényegében a kérdéskör lezárult. Azt még most monitorozzuk, hogy a szolgáltatók majd 
milyen szerződéses konstrukciókat alakítanak ki, de alapvetően jelentős az előrelépés ebben a 
kérdésben. 

 
CZINNER CSABA (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság): Akkor én folytatnám 

talán a szerint a logika szerint, ahogy a képviselő úr kérdezett. 
 
ELNÖK: Egy pillanat, osztályvezető úr, csak ha lehet, akkor Gyutai képviselő úr 

közbekérdezne a hűségnyilatkozatokkal kapcsolatban főosztályvezető úrhoz. 
 
GYUTAI CSABA (Fidesz): Köszönöm szépen. Az imént főosztályvezető úr arról 

beszélt, hogy kötbér vagy az adott kedvezmények visszafizetése adott esetben, de mi 
találkoztunk olyannal az egyik vállalatunk esetében, hogy mind a kötbért, mind a 
kedvezményeket is érvényesíttetni akarta a szolgáltató szolgáltatóváltáskor. A kérdésem az, 
hogy ez törvényes, vagy forduljunk a hatósághoz. Köszönöm. 
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DR. SOMODI ATTILA (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság): Szeretném kérni, 

hogy forduljanak a hatósághoz. Azért az üzleti előfizetők esetében kicsit kockázatosabb a 
helyzet, hiszen maga a törvény és az elnöki rendelet is tág kört hagy a feleknek abban, hogy 
eltérjenek a törvényi szabályozástól, hiszen az üzleti előfizetők méretükből és abból adódóan, 
hogy gazdasági tevékenységet folytatnak, nem élveznek akkora védelmet, mint maguk a 
fogyasztók, a természetes személyek. Így első hallásra, tehát az iratokat és a konkrét helyzetet 
nem ismerve azt mondom, hogy kérelmet kell benyújtani a hatósághoz.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, főosztályvezető úr. Osztályvezető úr, parancsoljon! 
 
CZINNER CSABA (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság): Felmerült még egy 

kérdés a területi monopóliumok kialakulásáról, tehát az UPC és a Magyar Telekom egy-egy 
területen. Ez így is van, tehát a nagykereskedelmi 3-as piacon 37 darab olyan szolgáltató van, 
akinek a saját hálózatán száz százalékos a részesedése, úgyhogy 37 darab jelentős piaci erővel 
rendelkező szolgáltató van megállapítva. Ez viszont nem jelenti azt, hogy a piaci erővel 
rendelkező szolgáltatóknak ott nem kell neki biztosítaniuk a hozzáférést, mert pont az ő 
érdekük az, hogy más alternatív szolgáltatók is be tudjanak kapcsolódni az ő hálózatukhoz. 
Az egy másik kérdés, hogy a szolgáltatók miként döntenek ezekben az esetekben, tehát hogy 
a versenytársak választják ezt a lehetőséget vagy nem választják, ebbe mi nem tudunk sajnos 
beleszólni. 

Alapvetően van egy olyan irányzat a piacelemzésben most, hogy területi vizsgálatokat 
végezzünk, ami egy kicsit közelebb áll ahhoz a kérdéshez, amiről a képviselő úr kérdezett. A 
területi vizsgálatok lefolytatása elég bonyolult feladat, és közgazdasági szempontból sem 
minden esetben indokolt. A hatóság minden egyes hozzáférési piacon vizsgálja ezeknek a 
területi elemzéseknek a lehetőségét. 2010-ben ez még nem volt műsoron, adatgyűjtéssel is 
csak most fogjuk tudni támogatni majd ezeket a vizsgálatokat, tehát ezekkel a gondokkal és 
problémákkal mi számolunk, de alapvetően közgazdasági elemzések alapján hozza meg a 
hatóság a határozatait. A roamingdíjak kérdését szintén a felügyelet tudja megválaszolni.  

 
DR. SOMODI ATTILA (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság): A roaminggal 

lényegében a probléma Horvátországra és Szerbiára korlátozódik, hiszen ők még nem 
tagállamok. 2011 nyarán a három nagy mobilszolgáltató Horvátországban már lényegében 
rendezte a közösségi roamingdíjat egy ársapka-szabályozással, ami ha jól emlékszem, 
50 eurocent percenként, tehát lényegében Szerbiával van most probléma, de tudomásom 
szerint a szolgáltatók most is tárgyalásban vannak. Horvátország volt mindig is a kritikus, 
hiszen rengetegen jártak oda nyaralni, sokan mobiltelefonáltak, és több százezres számlák 
mindig ennek az országnak a viszonylatában keletkeztek. Maga a roamingkérdés – most így 
leszűkítem – már lényegében csak Szerbiában áll fenn.  

 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): De én az EU-ról beszéltem, hogy az EU-tagállamokon belül 

is magasnak tartjuk. 
 
ELNÖK: Lehetséges, hogy a bizottsági formákat betartsuk, tehát hogy az szól, akinek 

szót adok? De tényleg! (Gyutai Csaba: Meg lehet próbálni.) Nem ártana. Parancsoljon! 
 
DR. SOMODI ATTILA (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság): Folyamatosan 

ellenőrizzük, hiszen ellenőriznünk kell, hogy a roamingdíjakat betartják-e a szolgáltatók, és 
betartják, tehát ezzel kapcsolatban nincsen probléma, esetleg az adatroamingról, 
mobilinternetről lehetnek még nagyobb összegű forgalmazások, de ha jól tudom, a rendelet 
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már elő van készítve ezzel kapcsolatban is, és itt is lesz egy ársapka-szabályozás, tehát 
jelentősen vissza lesznek vágva az előfizetői díjak. Nyilván aki Szerbiába vagy 
Horvátországba megy, az azért óvatosan kezeli a mobil internetet.  

 
ELNÖK: Menczer képviselő asszony, parancsoljon! 
 
MENCZER ERZSÉBET (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Nekem a 

digitális átállással kapcsolatosan volna kérdésem. Azt jól látjuk, hogy ha az analóg csatornák 
le lesznek kapcsolva, és átállunk teljesen digitálisra, akkor több százezer család szembesül 
azzal, hogy nem fognak tudni olyan televíziókészüléket vásárolni, amivel a digitális 
csatornákat fogják tudni nézni, tehát olyan setup boxot kell számukra biztosítani, amellyel a 
digitális adások vehetőek lesznek.  

Van-e ma Magyarországon olyan cég, amely fel van készülve ezeknek a legyártására? 
A szolgáltatók, akik most a piacon vannak, rendelkeznek-e setup boxokkal? Az NMHH-nak 
van-e elképzelése erre vonatkozóan, hogy mit fogunk akkor tenni, vagy mit fognak akkor 
tenni, amikor végérvényesen lekapcsolásra kerül az analóg adás? Főleg az elmaradottabb 
területeken, de én Budapesten is tudok önöknek mondani olyan területeket, ahol egészen 
biztosan nem fognak az emberek új televíziókészüléket vásárolni maguknak 80-100 ezer 
forintért, viszont információhoz való joguk van, televízió-nézési joguk van, tehát valamilyen 
módon biztosítani kell számukra átmeneti jelleggel is, de setup boxszal. Milyen elképzelésük 
van erre vonatkozóan? 

 
ELNÖK: Köszönöm. Mandur képviselő úr! 
 
MANDUR LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Eredetileg nem terveztem, hogy 

hozzászólok, mivel egy 2010-es beszámolóról van szó, de a mostani vita egy kicsit 
túlterjeszkedett ezen, és kihasználva a lehetőséget, ha már itt vannak, talán egy-két kérdést 
felvetnék, főleg a digitális átállás problematikájában. Ezt egy pályázattal annak idején az 
Antenna Hungária nyerte meg ezt a koncessziós lehetőséget, hogy szolgáltatja a digitális 
műsorszórást, és ha nem csal az emlékezetem, ebben a szerződésben és a benne foglaltatott 
ajánlati díjban meghatározó jelleget öltött, hogy ezt milyen módon és hogyan kell biztosítani a 
vevői oldalon, magyarul leginkább a lakosság számára az úgynevezett setup boxokkal való 
ellátás problematikája, illetve benne volt az is, ha az emlékeim nem csalnak, hogy ez a 
mindenkori minimálbérhez kötött módon volt meghatározva, és ha havi bérleti díjban és 
konstrukcióban adják, akkor ennek egy meghatározott alacsony százaléka lehetett. Magyarul 
önök sokkal jobban ismerik nyilván hivatalból ezt a megkötött szerződést és megállapodást, 
ami a díjat annyiban befolyásolta, hogy egy alacsonyabb koncessziós díjat ajánlottak meg 
emiatt, mert ebben vállalt terhek voltak benne, ami az átállásban a lakossági oldalt támogatta 
és segítette, ami természetesen innentől fogva terheli az Antenna Hungáriát, és nem 
költségvetési tételként jelenik meg.  

Az igazi kérdés az, csak azért, hogy tisztában legyünk vele, hogy tudom, hogy van egy 
digitális átállás kormányzati projekt és erre elkülönített pénz jó ideje – ami jó ideje nem kerül 
egyébként komolyan felhasználásra –, ami átnyúlt az előző kormányzat idejére is, félreértés 
ne essék, tehát itt hiányzott kormányrendelet ez ügyben, hogy a felhasználás megtörténhessék. 
A kérdés inkább arra irányul, ha már itt szóba került a dolog... Tegyük ezt tisztába, mert úgy 
látom, hogy ebben némi ismerethiánnyal szenvedünk vagy sokan szenvednek, ami nem az ő 
hibájuk egyébként, mert nem közismert, amiről most beszélek, bár nem titok egyébként, 
hiszen nyilvánosságra kerültek ezek a megkötött megállapodások. Magyarul – hogy lezárjam 
ezt a kérdéskört, és nem is akarok máshoz hozzászólni – hogyan látják a megkötött 
megállapodásból fakadóan az Antenna Hungária szerepét abban, amikor a digitális átállás 
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megtörténik. A tévéknél ez sokkal izgalmasabb, mert switch off helyzet áll elő, míg a 
rádióknál ez nincs meg, tehát technikailag így néz ki a történet. Magyarul le kell kapcsolni az 
adatsugárzást, amikor a digitális elindul, és valóban egyik napról a másikra vétel nélkül 
maradnak azok, akik nem rendelkeznek eszközzel.  

Az Antenna Hungária tervei között szerepel-e, illetve önök és az Antenna Hungária 
folytattak-e egyeztetéseket annak érdekében, hogy amikor ennek a helyzetnek be kell 
következnie – legkésőbb 2014-ben –, akkor ez zökkenőmentesen történjen meg, illetve hol 
látják önök a saját kormányzati, illetve hatósági oldalukon a szerepüket és felelősségüket 
ebben az átállási kérdésben. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. További hozzászólás képviselői részről? (Nincs 

jelzés.) Osztályvezető úr? Főosztályvezető úr? 
 
CZINNER CSABA (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság): Én kezdeném a választ 

erre a kérdésre. Azokra a kérdésekre, amelyek a távközlés-politikát érintik, és a kormányzati 
policykre, pénzekre és törvénykezésre kérdeznek rá, nem kívánunk válaszolni, mert erről 
nincsen információnk, tehát ezek nagyrészt a miniszter és az Országgyűlés hatáskörébe eső 
kérdések. Azokra a kérdésekre, amelyek magát a konkrét munkát érintik, nagyon szívesen 
válaszolunk. Ha a 2010-es beszámolóra vagy a 2010-es év munkájára válaszolok először, ott 
az volt a legfontosabb, hogy felkészüljünk ezekre a problémákra, amiket képviselő úr is 
említett, ezért abban az időben ez alapvetően a tájékoztatásban, tehát az eladóhelyek 
informálásában, a reklámspotok megrendelésében és a hatóság piackutatási tevékenységében 
merült ki.  

A rá következendő években lesz majd látható – amiről majd a következő, tehát a 2011-
es és a 2012-es évről szóló beszámolókban lehet majd olvasni –, hogy a hatóság komoly 
lépéseket tett annak érdekében, hogy ezt a támogatási rendszert szakmailag előkészítse, és a 
minisztériumot is ellássa szakmai támogatással. Talán már beszélhetünk arról, hogy idén indul 
két kistérségben egy pilotprogram, ahol az egész folyamatot leteszteljük, tehát hogy miként 
tudunk rászorulókat azonosítani a kincstár segítségével, hogyan tudjuk hozzájuk eljuttatni a 
támogatott eszközöket. Az a pénz, amiről itt szó van, lényegében erre is használódik el. Most 
csinálunk tehát egy ilyen pilotprogramot, a határon túli magyarok képviselői is részt vesznek 
ebben a projektben, tehát nagyon sok ágát le tudjuk tesztelni annak a munkának, ami majd a 
2014. év végén ér véget.  

A 2010-es beszámolóhoz képest még azt is fontos megjegyezni, hogy ebben még 2012 
a lekapcsolás időpontja, amit egy Dtv.-módosítás, ezt jogász kollégánk sokkal jobban tudja... 
(Báthory Zoltán: Ez egy tavaly nyáron, júniusban elfogadott törvénymódosítás. – Mandur 
László: Igen, Rogán Antal képviselő úr nyújtotta be.) Igen, tehát ha úgy haladunk vele, ahogy 
a 2011-es évben ez elindult és ma is tart, akkor 2014 végéig ezt a munkát el tudjuk úgy 
végezni. Itt válaszolok mindegyik kérdésre azokkal a kockázatokkal kapcsolatban, hogy 
legyenek eszközök arra, hogy tényleg a rászorultak kapják meg azokat a támogatásokat, 
amelyekre szükség van, és ne érje deficit a lakosságnak azt a részét, aki amúgy is hátrányban 
van. Az nyilván könnyen belátható ugyanis, hogy aki státuszban nem a középosztályba és 
nem a felsőosztályba tartozik, az ma is analóg tévét használ, tehát erre is gondolunk, ezt 
monitorozzuk – piackutatás, pilotprogram –, ez most a kommunikáció, ez van most 
fókuszban. 

 
DR. SOMODI ATTILA (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság): Kiegészítésképp 

még annyit, hogy a hatóságnak szilárd az álláspontja abban, hogy 2014. december 31-éig 
megvalósul a digitális átállás, és nem lesz olyan háztartás, amely szociálisan rászoruló 



- 17 - 

helyzetéből adódóan ne tudná igénybe venni. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy 
minden rászorulóhoz eljusson a szolgáltatás.  

A setup boxok kérdése: erre van a médiatörvényben egy felhatalmazó rendelkezés, az 
elnök állapítja meg az állami támogatás rendszerét. Ezt a Közösséggel le kell egyeztetni, 
hiszen csak berendezésre lehet támogatást nyújtani. Lehet tehát setup boxot támogatni, de azt 
platformsemlegesen kell tenni, tehát valamennyi szolgáltatásra alkalmasnak kell lennie ennek 
a támogatásnak, bármilyen szolgáltatás igénybevételére. Épp most folyik ennek az előkészítő 
munkája, a tavasz vége felé pedig ez a pilotprogram már a megvalósulás szakaszába lép. 

Visszatérve arra a kérdésre, hogy az analóg és a digitális párhuzamos működtetése az 
RTL Klub meg a TV2 érdeke: ez nem így van, pont ellentétes az érdekük, mert mind a két 
frekvenciahasználati díjat fizetik (Mandur László: Bizony.), tehát ez a kritikus benne. A 
digitális átálláshoz az Antenna Hungária teljesíti a szerződésben foglaltakat; egyszer kellett őt 
bírságolnunk, utána hatósági szerződést is kellett módosítanunk. A rászorulók esetében 
pedig – ez országosan mintegy 600 ezer háztartás –, ez most már a Dtv. módosításával 
előtérbe került, a nyugdíjfolyósító, a helyi önkormányzatok és az Államkincstár adatai alapján 
tudni fogjuk, hogy melyik az a háztartási kör, akit támogatnunk kell, és meg fogjuk vizsgálni, 
hogy milyen módon lehet őket setup boxhoz juttatni.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Karvalics Ottó, parancsoljon! 
 
KARVALICS OTTÓ (KDNP): Köszönöm szépen. Csak szeretném ezt megerősíteni és 

néhány információt eljuttatni ezzel kapcsolatban a bizottságnak. Ez a mintaprogram elindult, 
amely mintaprogram egy hónapja levelezés szintjén már folyik, és megvolt az első tárgyalás. 
Ebben a mintaprogramban a barcsi leghátrányosabb kistérség az egyik, amelynek az elnöke 
vagyok. Abban már előrébb is jutottunk, hogy hogyan állapítjuk meg a szociális 
rászorultságot, mert nem mindegy, hogy milyen címszó alatt, hiszen a szociális törvény oly 
mértékben módosult, amely bizonyos formákban olyan mérvű létszámot jelentene, amit nem 
lehet ezekben a kisegítő tápegységekben megoldani. Úgy gondolom, hogy ez folyamatában 
megy; elég sok munkát feccölünk bele, és eléggé jó a hozzáállás. Azt látom, hogy ebben a 
programban, amit végig fogunk csinálni, kialakul az, hogy hogyan lehet országosan egyik 
napról a másikra átállni úgy, hogy a hozzáférésen ne látszódjon meg, és a tévéhasználó 
lehetőleg ne vegye észre azt, hogy ez az átállás megtörtént. Úgy gondolom, hogy komoly 
munka van az előkészítésben, és komoly munka folyik most is ezekben a bizonyos 
mintatérségekben ahhoz, hogy lehetőleg nálunk, ezekben a mintatérségekben jöjjenek ki a 
problémák, és ez ne országosan jelentsen különösebb problémát. Köszönöm szépen. 

Szavazás 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Uraim, esetleg még valamit? (Nincs jelzés.) Köszönöm 
szépen a válaszokat.  

Tisztelt Bizottság! A következő határozati javaslat benyújtására teszek javaslatot, 
amely ott fekszik önök előtt: „Az Országgyűlés Kulturális és sajtóbizottság a Házszabály 
87. § (2) bekezdése alapján az alábbi országgyűlési határozati javaslatot terjeszti elő a 
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elektronikus hírközléssel összefüggő 2010. évi 
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról.”. A másik oldalon, ha lapoznak 
képviselőtársaim, ott van, hogy „Az Országgyűlés elfogadja a Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elektronikus hírközléssel összefüggő 2010. évi tevékenységéről szóló beszámolót.”. 
Az indoklást nem olvasom fel. 

Aki ennek a határozati javaslatnak a benyújtásával egyetért, az kérem, kézfeltartással 
jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Nincs jelzés.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 
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Megállapítom, hogy a bizottság 14 igen szavazattal és 1 tartózkodással határozati javaslat 
benyújtásáról döntött. Köszönöm szépen a részvételt, uraim.  

Szavazunk az általános vitára való alkalmasságról. Kérem, hogy szavazzunk! Aki 
általános vitára alkalmasnak tartja az előttünk fekvő beszámolót, az kérem, kézfeltartással 
jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Nincs jelzés.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 13 igen szavazattal és 1 tartózkodással általános vitára 
alkalmasnak tartotta a beszámolót. 

Az előterjesztő képviselőjének dr. Puskás Imrét javaslom. (Jelzésre:) Képviselő úr 
vállalja. Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Nincs jelzés.) 
Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy 13 igen szavazattal és 1 
tartózkodással Puskás Imrét választottuk az előterjesztő képviselőjének. (Novák Előd 
jelentkezik.) Ügyrendi kérdésben, képviselő úr? (Novák Előd: Igen.) Parancsoljon! 

 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Szeretnék kisebbségi előadónak jelentkezni ugyanúgy, 

ahogy az ORTT  2009-es jelentésénél, amit persze azóta se tárgyalt az Országgyűlés, de meg 
is választott a bizottság, tehát következetes joggyakorlatához alkalmazkodóan javaslom, hogy 
itt is válasszunk előadót.  

 
ELNÖK: Egy pillanat, képviselő úr, most gondolkodom, hogy a Házszabály szerint ez 

lehetséges-e. Nézzük meg! (Rövid egyeztetés.) 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Szerintem ez a 77. § (4) bekezdés.  
 
ELNÖK: Képviselő úr, én egy kicsit nehéz helyzetben vagyok a jogértelmezéssel. 

Szerintem ön bejelentette, hogy kisebbségi véleményt kíván elmondani. A bejelentését 
tudomásul vettük, erről szavazni nem kell; majd dönt a házvezetés, hogy a kisebbségi 
véleményét elmondhatja-e vagy nem. Gondolom, ez így megfelel a képviselő úrnak. 

 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Abszolút. A 77. § (4) bekezdése szerint szerintem nincs 

kizárva. 
 
ELNÖK: Azt néztem én is: kisebbségi véleményt mond. Minthogy ön tartózkodott 

egyedül, mondhatja azt, hogy ez kisebbségi vélemény, ezért ön bejelentette a kisebbségi 
vélemény megfogalmazásával kapcsolatos igényét, hogy a plenáris ülésen ezt elmondja, amit 
a bizottság tudomásul vett. 

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

Vita és szavazás 

A 3. napirendi pont a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló, 
T/5539. számon benyújtott törvényjavaslat, a bizottság feladatkörébe tartozó módosító 
javaslatok megvitatása. Köszöntöm körünkben Gyaraky Zoltán főosztályvezető urat a 
Vidékfejlesztési Minisztériumból! (Andréka Tamás: Bocsánat, engem Andréka Tamásnak 
hívnak.) Nem néztem fel, hogy nem a főosztályvezető úr van itt. Akkor önt köszöntjük! 
Milyen rangban van? (Andréka Tamás: Főosztályvezető-helyettes.) Köszöntöm 
főosztályvezető-helyettes urat! 

Tisztelt Képviselőtársaim! Menjünk akkor végig! Az 1. ajánlási pontban Mesterházy 
Attila és Pál Béla javaslata szerepel. Kérdezem a kormány álláspontját. 
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ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Tárcaálláspontot tudok 
képviselni. Támogatásra javasoljuk. 

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

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

A 2. pontban Font Sándor javaslata szerepel. Tárcaálláspont? 
 
ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Támogatjuk.  
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja? (Szavazás.) 

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

A 3. ajánlási pontban Zakó László javaslata szerepel. Kérdezem a tárcaálláspontot. 
 
ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja? (Szavazás.) 

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

A 4. ajánlási pontban Font Sándor javaslata szerepel. Tárcaálláspont? 
 
ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja? (Szavazás.) 

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

Az 5. ajánlási pontban Font Sándor javaslata szerepel. Tárca? 
 
ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja? (Szavazás.) 

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

A 6. ajánlási pontban Zakó és Ferenczi képviselő urak javaslata szerepel. Kérdezem a 
tárca álláspontját.  

 
ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja? (Szavazás.) 

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

A 7. ajánlási pontban Font Sándor javaslata szerepel. Kérdezem a tárca álláspontját.  
 
ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja? 

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

A 8. ajánlási pontban Gulyás Gergely képviselőtársunk javaslata szerepel. Tárca?  
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ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja? 

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

A 9. ajánlási pontban Kőszegi Zoltán javaslata szerepel. Tárca?  
 
ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja? (Szavazás.) 

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

A 10. ajánlási pontban Mesterházy Attila és Pál Béla javaslata szerepel.  
 
ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja? 

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

A 11. ajánlási pontban Mesterházy Attila és Pál Béla javaslata szerepel. 
 
ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja? 

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

A 12. ajánlási pontban Kőszegi képviselő úr javaslata szerepel. Tárcaálláspont?  
 
ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja? (Nincs jelzés.) 

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

A 13. ajánlási pontban Gulyás Gergely javaslata szerepel. Tárca? 
 
ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja? (Szavazás.) 

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

A 14. ajánlási pontban Kőszegi képviselő úr javaslata szerepel.  
 
ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja? 

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

A 15. ajánlási pontban Mesterházy Attila és képviselőtársai javaslata szerepel. 
Kérdezem a tárcát. 
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ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja? (Szavazás.) 

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

A 16. ajánlási pontban Pál Béla és képviselőtársai javaslata szerepel. Tárca? 
 
ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja? (Szavazás.) 

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

A 17. ajánlási pontban Kőszegi Zoltán javaslata szerepel. 
 
ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja? (Nincs 

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

A 18. ajánlási pontban Pál Béla és képviselőtársai javaslata szerepel. Tárca? 
 
ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja? (Szavazás.) 

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

A 19. ajánlási pontban Ferenczi Gábor javaslata szerepel. Kérdezem a tárca 
álláspontját. 

 
ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Jelzésre:) Ferenczi képviselő úr, parancsoljon!  
 
FERENCZI GÁBOR országgyűlési képviselő (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. 

Tisztelt Bizottsági Tagok! „Ha nincsen gyökér, nincsen fa” – tartja egy székely közmondás. 
Senki és semmi nem létezhet gyökér nélkül. Egy nemzet életében a gyökér jelenlétét a 
nemzedékről nemzedékre hagyományozódó tudás jelenti. Nemzetünk fennmaradását azzal 
szolgálták az elődeink, hogy az idők próbáját kiálló tudást hagytak ránk. Mindnyájunk 
felelőssége az, hogy olyan ismereteket adjunk át utódainknak, melyek úgy táplálják 
nemzetünk fáját, hogy az ereje teljében minél több éltető gyümölcsöt teremhessen. Miért 
mondtam el ezt? A székely–magyar rovás mindnyájunk ősi múltra visszatekintő, közös 
kultúrkincse, és a módosító javaslatom éppen azt célozza, hogy egy ilyen hatalmas 
tudásvagyon, egy ilyen közös kincs mindenképpen helyet kaphasson a hungarikumtörvény 
keretének tágításával magában a törvényben, és kérjem a tisztelt bizottságot, hogy támogassák 
majd ősi írásunk hungarikummá válását. 

Itt van a körünkben a Rovás Alapítvány kuratóriumának elnöke, Sípos László úr, 
illetve Rumi Tamás. Nem tudom, hogy lehetőség lenne-e rá, hogy néhány szóban ők is 
felszólaljanak. (Jelzésre:) Ha erre nincsen mód, akkor néhány érvet még felsorakoztatnék, 
hogy miért is lenne ez fontos. A nemzeti együttműködés jegyében maga a rovás is lehetőséget 
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teremtene arra, hogy ha megvalósul mellette egy széles társadalmi összefogás, illetőleg pártok 
feletti együttműködésre kerülhet sor annak érdekében, hogy írásunk minél nagyobb 
elismertségnek örvendjen, akkor ez példát mutathat más nemzeti értékek megvédésénél is. A 
rovás esetében a szabványosítás már néhány éve folyamatban van, és igazából már csak egy 
viszonylag rövidebb időbe telik az, hogy biztosítani tudjuk széles körben is ennek használatát 
különböző digitális eszközökben, illetőleg nagyon fontosnak tartanánk azt, hogy a 
nemzettudatra nevelés érdekében majd a Nemzeti Alaptantervben is rögzítsük a rovás 
tanításának lehetőségét. Ezt majd holnap az oktatási bizottság ülésén ki is fogom fejteni. Úgy 
érezzük, hogy a hungarikumtörvény jelenlegi formájában nem biztosítja azt, hogy akár csak a 
magyar nyelvet – amivel kapcsolatban a 6. ajánlási pontban szereplő módosító javaslatomat 
önök el is fogadták, amit szeretnék is megköszönni – a hungarikumtörvényben minél jobban 
megpróbáljuk előtérbe helyezni. Ehhez kapcsolódóan azt gondolom, hogy lehetőséget kell 
biztosítani arra is, hogy más nemzeti kulturális értékeink – mint több ezeréves múltra 
visszatekintő írásunk is – helyet kaphassanak majd a hungarikumok között.  

Engedjék meg akkor, hogy zárásként felolvassam ezt a módosítást, amelynek a 
támogatását kérném önöktől. A nemzeti értékeket tágítanánk úgy, hogy „A magyarság 
kommunikációs és vizuális eszköztárában fellelhető történeti és jelenkori jelek és jelképek, 
valamint szakrális szimbólumok, írásrendszer, amelyek a magyarságra, illetve elődjeikre 
jellemzőek. Kérném önöktől, hogy támogassák ezt a módosító javaslatot, hogy ezzel is 
lehetőséget teremtsünk arra, hogy ősi írásunk helyet kaphasson majd a hungarikumok 
körében! Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Azért nem adok szót a teremben helyet 

foglaló vendégeknek, mert ön mint országgyűlési képviselő képviseli őket, és ki tudta fejteni 
az álláspontját az ügyben. Természetesen a Házszabálynak megfelelően olyan képviselő is 
bármikor megszólalhat, aki nem bizottsági tag, tehát ahogyan önnek megadtuk a szót, úgy 
más országgyűlési képviselőnek is megadjuk a szót, ha az ülésen részt vesz. 

Novák képviselő úr, parancsoljon! 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Valóban sok mindent képviselünk 

mi itt az Országgyűlésben – elvileg az egész országot ugyebár –, ettől függetlenül mégis szót 
szoktunk adni a szakmai szervezetek képviselőinek. Azt gondolom, hogy ha egy olyan 
előterjesztés van, ami kifejezetten őket érinti, sőt ők a szellemi indítványozók, akkor adjunk 
szót a Rovás Alapítvány elnökének, Sípos László úrnak, és én cserébe felajánlom, hogy nem 
szólok hozzá, úgyhogy erről legyen szíves egy szavazást elrendelni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Képviselő úr, fordítva ülünk megint a lovon: ezt az ülést nem ön vezeti, 

hanem én, a Házszabály pedig egyértelműen rendelkezik bizonyos dolgokról. Abban az 
esetben szoktunk meghívott vendégeknek szót adni, ha a bizottság előzetesen úgy dönt, hogy 
valamilyen tárgykörben egy egész szakmacsoportot érintő kérdésben meghallgatást tart, 
úgyhogy szót nem tudok adni, nem teszek kivételt; más esetekben sem teszek kivételt. 
Köszönöm szépen.  

További hozzászólás? (Nincs jelzés.) A tárca azt mondta, hogy nem támogatja. 
Szavazzunk! Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Ellene? (Nincs jelzés.) Tartózkodik? 
(Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal és 9 tartózkodással 
nem támogatta a javaslatot.  

A 20. ajánlási pont Kőszegi Zoltán javaslata. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk.  
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ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja? 
(Szavazás.) Ellene? (Nincs jelzés.) Tartózkodik? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 9 
ellenszavazattal és 6 tartózkodással nem támogatta a javaslatot. 

A 21. ajánlási pontban Font Sándor javaslata szerepel. Kérdezem a tárcát. 
 
ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Képviselő úr visszavonta. 
 
ELNÖK: Ez nálunk még nem látszik. Mikor vonta vissza?  
 
ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): A Mezőgazdasági bizottság 

múlt heti ülésén.  
 
ELNÖK: Akkor eszerint megyünk most már végig, mert itt a másik anyagban már 

valóban nincsen benne. Az előttünk fekvő ajánlási sorban a 21-esről szavazást nem rendelek 
el.  

A 22. ajánlási pont Magyar Zoltán javaslata. A tárca álláspontja?  
 
ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja? (Szavazás.) 

Ellene? (Nincs jelzés.) Tartózkodik? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 13 igen 
szavazattal és 2 tartózkodással támogatja a javaslatot. 

A 23. ajánlási pontban Kőszegi Zoltán javaslata szerepel. Tárca? 
 
ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Erről szavazott a bizottság a 

20-assal együtt. 
 
ELNÖK: Összefüggő, igaza van. Köszönöm. 
A 24-es ajánlási pont Mesterházy Attila és képviselőtársai javaslata.  
 
ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja? 

(Szavazás.) Ellene? (Nincs jelzés.) Tartózkodik? (Szavazás.) Novák képviselő úr? (Novák 
Előd: Nem veszek részt a szavazásban.) Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal és 
12 ellenszavazattal nem támogatta a javaslatot. 

A 25. ajánlási pontban Kőszegi képviselő úr javaslata szerepel. Tárca?  
 
ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja? (Szavazás.) 

Ellene? (Nincs jelzés.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Novák képviselő úr itt se szavaz? 
(Novák Előd: Nem.) Megállapítom, hogy a bizottság 15 tartózkodással nem támogatta a 
javaslatot. 

A 26. ajánlási pontban Kőszegi képviselő úr javaslata szerepel. 
 
ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Ez összefüggött a 25-össel. 
 
ELNÖK: Köszönöm. 
A 27. ajánlási pontban Kőszegi képviselő úr javaslata szerepel. 
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ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja? (Nincs jelzés.) 

Ellene? (Nincs jelzés.) Tartózkodik? (Szavazás.) Novák képviselő úr nem szavazott. 
Megállapítom, hogy a bizottság 15 tartózkodással nem támogatta a javaslatot. 

A 29. ajánlási pontban Gulyás képviselő úr javaslata szerepel. 
 
ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja? 

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

A 30. ajánlási pontban Font képviselő úr javaslata szerepel.  
 
ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja? (Szavazás.) 

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

A 31. ajánlási pontban Magyar Zoltán javaslata szerepel. Kérdezem a tárcát. 
 
ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja? (Nincs jelzés.) 

Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 12 
ellenszavazattal és 3 tartózkodással nem támogatta a javaslatot. 

A 32. ajánlási pontban Kőszegi képviselő úr javaslata szerepel. Tárca?  
 
ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja? (Nincs jelzés.) 

Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 6 
ellenszavazattal és 10 tartózkodással nem támogatta a javaslatot. 

A 33. ajánlási pontban Font Sándor javaslata szerepel. Tárca? 
 
ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja? (Szavazás.) 

Ellene? (Nincs jelzés.) Tartózkodik? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 12 igen 
szavazattal és 4 tartózkodással támogatta a javaslatot. 

A 34-esről nem szavazunk. A 35. ajánlási pontban Kőszegi képviselő úr javaslata 
szerepel. Tárca? 

 
ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja? (Szavazás.) 

Ellene? (Nincs jelzés.) Tartózkodik? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 6 
ellenszavazattal és 10 tartózkodással nem támogatta a javaslatot. 

A 36. ajánlási pontban Magyar Zoltán javaslata szerepel. Tárca? 
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ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja? (Nincs jelzés.) 

Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 10 
ellenszavazattal és 6 tartózkodással nem támogatta a javaslatot. 

A 37. ajánlási pontban Kőszegi Zoltán javaslata szerepel. Tárca?  
 
ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): A képviselő úr visszavonta. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Rendben, akkor erről nem szavazunk.  
A 38-asról már szavaztunk. A 39. ajánlási pontban Pál Béla és képviselőtársai 

javaslata szerepel. 
 
ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): A tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja? (Szavazás.) 

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

A 40. ajánlási pontban Font Sándor javaslata szerepel. Tárca?  
 
ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja? 

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

A 41-esről már szavaztunk. A 42. ajánlási pontban Mesterházy Attila és 
képviselőtársai javaslata szerepel. Tárca? 

 
ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja? (Szavazás.) 

Ellene? (Nincs jelzés.) Tartózkodik? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 15 igen 
szavazattal és 1 tartózkodással támogatta a javaslatot. 

A 43. ajánlási pontban Szávay István képviselőtársunk javaslata szerepel. Tárca? 
 
ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja? (Szavazás.) 

Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 1 igen 
szavazattal, 5 ellenszavazattal és 10 tartózkodással nem támogatta a javaslatot. 

A 44. ajánlási pontban Zakó László képviselőtársunk javaslata szerepel. Tárca?  
 
ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja? (Szavazás.) 

Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 1 igen 
szavazattal, 6 ellenszavazattal és 9 tartózkodással nem támogatta a javaslatot. 

A 45. ajánlási pontban Mesterházy Attila és képviselőtársai javaslata szerepel. Tárca?  
 



- 26 - 

ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja? (Szavazás.) 

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

A 46. ajánlási pontban Kőszegi Zoltán javaslata szerepel. Tárca? 
 
ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Visszavonta a képviselő úr. 
 
ELNÖK: Köszönöm. A 47. ajánlási pontban Magyar Zoltán javaslata szerepel. 
 
ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja? (Nincs 

jelzés.) Ellene? (Nincs jelzés.) Tartózkodik? (Szavazás.) Novák képviselő úr nem szavazott. 
Megállapítom, hogy a bizottság 10 ellenszavazattal és 5 tartózkodással nem támogatta a 
javaslatot. 

A 48. ajánlási pontban Mesterházy Attila és képviselőtársai javaslata szerepel. Tárca? 
 
ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja? (Szavazás.) 

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

A 49. ajánlási pontban Zakó László javaslata szerepel. Tárca?  
 
ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja? (Szavazás.) 

Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 1 
igen szavazattal, 12 ellenszavazattal és 3 tartózkodással nem támogatta a javaslatot. 

Az 50. ajánlási pontban Kőszegi képviselő úr javaslata szerepel. Tárca? 
 
ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): A képviselő úr visszavonta. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Az 51. ajánlási pontban Szávay képviselő úr javaslata szerepel.  
 
ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Ez is visszavonásra került. 
 
ELNÖK: Az 52. ajánlási pontban Szávay István javaslata szerepel. 
 
ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Egy pillanat! Engedje meg főosztályvezető-helyettes úr, hogy mi is 

ellenőrizzük a listánkat, mert nem szeretnék semmit kihagyni a szavazásból. (Rövid 
egyeztetés.) 

Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja? (Szavazás.) Ellene? 
(Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 1 igen 
szavazattal, 9 ellenszavazattal és 6 tartózkodással nem támogatta a javaslatot. 

Az 53. ajánlási pontban Simicskó István javaslata szerepel. Tárca? 
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ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja? (Szavazás.) 

Ellene? (Nincs jelzés.) Tartózkodik? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 1 igen 
szavazattal és 15 tartózkodással nem támogatja a javaslatot. 

Az 54. ajánlási pontban Magyar Zoltán javaslata szerepel. Tárca? 
 
ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja? (Szavazás.) 

Ellene? (Nincs jelzés.) Tartózkodik? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 13 igen 
szavazattal és 3 tartózkodással támogatta a javaslatot. 

Az 55. ajánlási pontban Magyar Zoltán javaslata szerepel. Tárca? 
 
ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja? (Szavazás.) 

Ellene? (Nincs jelzés.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 1 
igen szavazattal, 10 ellenszavazattal és 5 tartózkodással nem támogatta a javaslatot. 

Az 56-os kimarad. Az 57. ajánlási pontban Szabó Rebeka és Szilágyi Péter javaslata 
szerepel. Tárca? 

 
ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja? (Nincs jelzés.) 

Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 12 
ellenszavazattal és 4 tartózkodással nem támogatta a javaslatot. 

Az 58-asról nem kell szavaznunk. (Jelzésre:) Tessék! 
 
MANDUR LÁSZLÓ (MSZP): Bocsánat, ez az 51-essel volt összefüggésben, de azt 

visszavonta a képviselő úr. Akkor az a kérdés, hogy az 58-as... 
 
ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Az 58-ast nem vonta vissza. 
 
MANDUR LÁSZLÓ (MSZP): Akkor arról szavazni kellene, miután az 51-es vissza 

lett vonva. 
 
ELNÖK: Elnézést, akkor az 58-asról szavazzunk. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja? 

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

Az 59. ajánlási pontban Kőszegi képviselő úr javaslata szerepel. Tárca?  
 
ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
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ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja? (Nincs jelzés.) 
Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 5 
ellenszavazattal és 11 tartózkodással nem támogatta a javaslatot. 

A 60. ajánlási pontban Magyar Zoltán javaslata szerepel. Tárca?  
 
ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja? (Szavazás.) 

Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 1 igen 
szavazattal, 9 ellenszavazattal és 6 tartózkodással nem támogatta a javaslatot. 

A 61. ajánlási pontban Kőszegi Zoltán javaslata szerepel. Tárca? 
 
ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja? (Nincs jelzés.) 

Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 5 
ellenszavazattal és 11 tartózkodással nem támogatta a javaslatot. 

A 62. ajánlási pontban Magyar Zoltán javaslata szerepel. Tárca?  
 
ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja? (Nincs jelzés.) 

Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Novák képviselő úr nem szavazott? (Novák 
Előd: Igen, elfelejtettem.) Megállapítom, hogy a bizottság 8 ellenszavazattal és 7 
tartózkodással nem támogatta a javaslatot. 

A 63. ajánlási pontban Magyar Zoltán javaslata szerepel. Kérdezem a tárcát. 
 
ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja? 

(Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a 
bizottság 1 igen szavazattal, 9 ellenszavazattal és 5 tartózkodással nem támogatta a javaslatot. 

A 64. ajánlási pontban Font Sándor javaslata szerepel. Tárca? 
 
ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja? (Szavazás.) 

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

A 65. ajánlási pontban Magyar Zoltán javaslata szerepel. Tárca? 
 
ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja? 

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

A 66. ajánlási pontban Mesterházy Attila és képviselőtársai javaslata szerepel. Tárca? 
 
ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
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ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja? (Szavazás.) 
Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen 
szavazattal, 11 ellenszavazattal és 2 tartózkodással nem támogatta a javaslatot. 

A 67. ajánlási pontban Szávay képviselő úr javaslata szerepel. Tárca? 
 
ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja? (Szavazás.) 

Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 1 igen 
szavazattal, 7 ellenszavazattal és 8 tartózkodással nem támogatta a javaslatot. 

A 68. ajánlási pontban Kőszegi Zoltán javaslata szerepel. Tárca? 
 
ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja? (Nincs jelzés.) 

Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 3 
ellenszavazattal és 13 tartózkodással nem támogatta a javaslatot. 

A 69. ajánlási pontban Pál Béla és képviselőtársai javaslata szerepel. Tárca?  
 
ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja? (Szavazás.) 

Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 3 
igen szavazattal, 9 ellenszavazattal és 4 tartózkodással nem támogatta a javaslatot. 

A 70. ajánlási pontban Gulyás Gergely javaslata szerepel. Tárca? 
 
ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja? (Nincs jelzés.) 

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

A 71. ajánlási pontban Font Sándor javaslata szerepel. Tárca? 
 
ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja? (Nincs jelzés.) 

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

A 72. ajánlási pontban Magyar Zoltán javaslata szerepel. Tárca?  
 
ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja? (Szavazás.) 

Ellene? (Nincs jelzés.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 1 
igen szavazattal és 15 tartózkodással nem támogatta a javaslatot. 

A 73. ajánlási pontban Mesterházy Attila és képviselőtársai javaslata szerepel. Tárca? 
 
ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Támogatjuk.  
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ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja? (Szavazás.) 
Ellene? (Nincs jelzés.) Tartózkodik? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 15 igen 
szavazattal és 1 tartózkodással támogatta a javaslatot. 

A 74. ajánlási pont következik. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Aki támogatja? 

(Szavazás.) Ellene? (Nincs jelzés.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy 
a bizottság 13 igen szavazattal és 3 tartózkodással támogatta a javaslatot. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Az ajánlási pontok végére értünk. Van-e valakinek 
tudomása arról, hogy valamiről nem szavaztunk, amiről kellett volna? (Nincs jelzés.) 
Köszönöm a minisztérium képviselőinek és képviselőtársunknak a részvételét, aki egyéni 
módosító indítványt nyújtott be. A napirendi pontot lezárom.  

Egyebek 

ELNÖK: A 4. napirendi pont az „egyebek”. Van-e valakinek bejelentése? (Jelzésre:) 
Novák képviselő úr, parancsoljon! 

 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm szépen. Kénytelen vagyok, miután az ellenőrző 

albizottság nem nagyon ülésezik, pedig talán ott kellene inkább ezzel foglalkoznunk. Úgy 
látom, elnök úr, ennek a bizottságnak az LMP-s vezetője elment, de majd tájékoztatom erről 
ülésen kívül is. Javasolnék egy témát, hogy akár a főbizottság is foglalkozzon a kérdéssel akár 
önálló napirendi pont keretében, ez pedig az Operaház történetében soha nem látott mértékű, 
közel 200 fős elbocsátás, hiszen elképesztő megszorítások illették. Talán foglalkoznunk 
kellene ezzel összefüggésben az Erkel Színház december 8-ára tervezett, de ugyancsak 
kérdéses, igencsak kérdéses újranyitásával is, de elsősorban azzal az Ókovács Szilveszter 
kormánybiztos által végrehajtott megszorítással, ami most már a pletykákon túl kézzel 
fogható valóságot nyert, ebbe a stádiumba lépett. Bár a novemberi értekezletén kormánybiztos 
úr még tagadta a leépítésekről szóló pletykákat, most már azonban majdnem minden negyedik 
embert el fognak küldeni, körülbelül annyi embert, amennyit fel fognak venni – elvileg még 
ugyanúgy, idén – az Erkel Színházba, tehát még mindennek a racionalitása is felmerül, mert 
úgy tűnik, hogy nem túl hosszú távú tervezések vannak. Emellett azt gondolom, beszélni 
kellene arról is, hogy jó irányba megy-e az Erkel... 

 
ELNÖK: „Nem túl hosszú távú tervezések vannak”?  
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Én ezt kérdőjelezem meg, hogy vannak-e hosszú távú 

tervezések. 
 
ELNÖK: Csak mindig megakadunk Grétsynél, és visszakérdeztem. 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Világos. Igyekszem nagyon tömören összefoglalni a 

mondandómat, miután az álláshalmozásaik miatt nem tudunk tisztességes időben bizottsági 
ülést tartani, és szép lassan, nyugodtan kibeszélni ezeket a problémákat. Már látom a sürgető 
tekinteteket, hogy ezzel a kérdéssel ne is foglalkozzunk, ezért igyekszem pörgetni, ami miatt 
valóban nem tudok olyan frappánsan fogalmazni. Az Erkel Színház kérdésében nem is 
döntve, de mondjuk már önmagában sérelmezem azt, hogy az Operaház ügyében – legalábbis 
például a zenekar esetében – az az igazgató fog dönteni, akit két éve még pont Fischer Ádám 
karmester hozott be az intézményhez; az a Fischer Ádám, aki tudjuk, hogy Dörner György 
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kinevezése ellen Brüsszelig is elment hazaáruló módon, hogy tiltakozzon. Azt gondolom, 
hogy ezért fölöttébb kérdéses, hogy ez a csoportos leépítés, ahol ilyen esetben nem is kell 
indokolni, hogy kit miért rúgnak ki, akkor mi alapján születnek meg a döntések. 

Bizony itt nemzeti érdek merül fel annak tekintetében is, hogy a művészek többsége jó 
eséllyel külföldön fog szerencsét próbálni, tehát azt gondolom, hogy felelősséget kellene 
éreznünk a Magyar Állami Operaházért, és ezért ezt a kérdést javaslom az albizottság, vagy 
ha az ellenőrző albizottság nem ülésezik, akkor a főbizottság napirendjére tűzni. Ennek 
hiányában például a Magyar Narancs lovagol az Állami Operaház külső szerződésein, 
félmilliós megbízásain és az egyéb, szállodába kihelyezett csapatépítő tréningeken, amit a 
vezetőség szükségesnek tartott ebben a válsághelyzetben is megtartani. Azt gondolom, hogy 
sok kérdés felmerül ezzel kapcsolatban, és ennek a 180 embernek a jövője ügyében legalább a 
bizottságnak kellene foglalkoznia ezzel a kérdéssel. Köszönöm. 

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

képviselő úr! 
 
MANDUR LÁSZLÓ (MSZP): Bocsánat, csak egy – inkább ügyrendi típusú –

 megjegyzésem lenne. Egyre inkább kezd szokvánnyá válni, hozzászoktunk ahhoz, hogy 
különféle dolgok kapcsán ilyen permanens hazaárulózás és emberek minősítése zajlik. 
Szörnyűségesnek tartom, hogy vannak képviselők, akik úgy gondolják, hogy ha nekik vagy az 
ő pártjuknak nem tetsző dolog történik, akkor egész egyszerűen felállnak a Magyar 
Országgyűlés akár bizottsági vagy plenáris ülésén, és lehazaárulózzák az illetőt anélkül, hogy 
különösebb intésben részesülnének akár a Ház, akár a bizottság részéről. Meg kell 
mondanom, hogy az egy nagyon súlyos kérdés és dolog, hogy lehazaárulózunk embereket. 
Azt gondolom, hogy azért, mert valamivel, valakikkel nem ért egyet, vagy esetleg más 
álláspontot képvisel, senkinek sincs joga zsigerből és csípőből hazaárulózni – főleg olyan 
embereket, akik itthon vagy a világban nagyrészt szakmailag, de emberileg is tekintélynek 
örvendenek –, egyesek mégis úgy gondolják, hogy ha nem nekik tetsző módon nyilatkozik, 
akkor már rögtön le lehet hazaárulózni.  

Azt kérem elnök úrtól, hogy intse rendre ezeket a képviselőket, akárki is fogja ezt 
megtenni a jövőben, mert szerintem a Magyar Országgyűlés méltóságát még 
házszabályszerűen is mélyen sérti, hogy ilyen minősítéseket tegyünk emberekről, és ez ne 
maradjon szó nélkül, és főleg ne maradjon jegyzőkönyvi regisztrálás nélkül.  

Egyébként vissza kell ezt utasítanom, bár az érintett nincs a teremben, mert nem tud itt 
lenni, hiszen nem is tagja a bizottságnak, meg napirendi ponthoz sem került meghívásra. Jelen 
esetben Fischer úrról van szó, és mindazokról, akik ebben a kérdésben érzelmileg és 
emberileg is érintettek lehetnek. Ennyit kívántam elmondani a dolgokhoz. (Novák Elődhöz:) 
Ez a véleményem, képviselő úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Egyrészt minden bizonnyal igaza van, de én 

már annyira immunis vagyok Novák képviselő úr felszólalásaira, hogy meg se hallom, amikor 
politikusbűnözőzik, álláshalmozózik, hazaárulózik, mert egyszerűen hozzá vagyok szokva, 
hogy képviselő úr nem tud úgy végigmondani egy felszólalást sem anélkül, hogy valakit ne 
minősítsen, ne sértsen, ne rúgjon bele valakibe. Ez az igazság; azzal együtt, hogy igaza van, 
ezt a saját mentségemre el kell mondanom. Képviselő urat is arra kell ugyanakkor 
felszólítanom, mint amire Novák képviselő urat szoktam felszólítani, hogy amennyiben az 
ülésvezetéssel kapcsolatban bármilyen bírálata van, azt szíveskedjék a Házbizottságnál 
megtenni (Mandur László: Kérés volt.), mert ennek nem ez a fóruma, azzal együtt, hogy a 
kérését akceptálom, Novák képviselő urat pedig megkérem, hogy legyen kedves a folyamatos 
címkézéseket, mások sértegetését mellőzni a bizottsági ülésen. 
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További hozzászólás?  (Jelzésre:) Novák képviselő úr, parancsoljon! 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm a szót. Ajánlom elnök úr figyelmébe az ügyrendi 

bizottság előző Orbán-kormány alatt hozott általános érvényű állásfoglalását, amely pont 
Kövér László esetében kimondta, hogy bizony hazaárulózni még akár az Országgyűlés ülésén 
is lehet, mert ha már hazaárulás van, akár csak véleményként igencsak elhangozhat. Nem az a 
probléma tehát, hogy a hazaárulást hazaárulásnak nevezzük, hanem az, hogy ilyen magas 
pozícióban lévő személyek hazaárulást követhetnek el mindenféle következmény nélkül, és 
amikor itt szóvá tesszük, akkor érdemi reakció vagy akár a munkavállalói érdekek védelme 
helyett ön most szükségesnek tartja a Fischer úr melletti kiállást.  

Természetesen én magam is azt javasoltam, hogy legyen ez napirendi téma, akár jöjjön 
el Fischer úr, és számoljon be a hazaárulásának mikéntjéről, tehát én nyitott vagyok erre, de 
ne a szavakon lovagoljunk, hogy adott esetben én a politikusbűnözés egy törvényesített 
formájának tartom mondjuk a politikusi álláshalmozást, a mentelmi jogot vagy a hazaárulás 
egy tipikus válfajának; ma már nem az ilyen Egri csillagokban olvasott eseteket kell 
elkönyvelni nyilvánvalóan, hanem azt, hogy valaki Brüsszelig rohan, hogy hazáját és egy 
nemzeti érzelmű igazgatót gyalázzon. Azt gondolom hogy érdemileg kellene tehát a 
felvetésekkel foglalkozni önálló napirend keretében is itt vagy az albizottságban. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Képviselő úr, parancsoljon! 
 
MANDUR LÁSZLÓ (MSZP): Mindazt, amit elmondott, becsületsértésnek tartom, 

képviselő úr. Ön azt hiszi, hogy a képviselőségével, a közszereplői mivoltával meg a 
mentelmi jogával élve megteheti azt, hogy embereket becsületükben sért nagy nyilvánosság 
előtt és a bizottsági ülésen; nekem meg ez a véleményem erről, mert folyamatosan 
becsületsértésben részesít embereket. Ennyiben egyébként önnek mint törvénytisztelő 
polgárnak szeretném felhívni a figyelmét, hogy nekünk sincs jogunk embereket csak úgy 
becsületükben megsérteni, mert egyébként azt gondoljuk, hogy... Ezen a vitán valószínűleg 
nem fogunk túl jutni, ehhez nem is kívánok a továbbiakban hozzászólni, de azt hiszem, hogy 
mégiscsak egy tarthatatlan állapot, hogy ami egyébként normál kultúrkörnyezetben tejesen 
elviselhetetlen és fogyaszthatatlan, az a Magyar Országgyűlés különféle fórumain ma már 
szokvánnyá kezd válni, és simán becsületükben sértünk embereket csak úgy, mert mi 
képviselők vagyunk, mert nekünk jogunk van, mert mi pontosan tudjuk a frankót, mert mi 
mindig jobban tudunk mindent mindenkinél, mert a mi álláspontunk, amit mi gondolunk, az 
az egyetlen üdvözítő, és ezt képviselhetjük olyan durván, olyan alpári módon, ahogy nekünk 
az jólesik, mert ehhez nekünk jogunk van. Ha ez benne van az esküben, benne van az 
alkotmányosságban és benne van a jogszabályokban, és ön ezt így gondolja, akkor nekem az a 
véleményem, hogy nagyot téved, de Istenem, úgy látom, hogy nem fogunk ebben dűlőre jutni. 
Megmondom önnek őszintén, hogy ha az a cél, hogy folyamatosan provokáljon itt akár engem 
vagy másokat, akik nem úgy gondolják, hogy ez a képviselői munkának a része, amit itt 
képvisel, akkor azt hiszem, hogy folyamatosan szóvá fogjuk tenni, ön meg folyamatosan azzal 
fog élni, hogy ilyen módon provokálja a képviselőtársait, és ezzel folyamatosan a 
középpontba fog kerülni. Köszönöm szépen a figyelmet. 

 
ELNÖK: Mindenesetre az életünk sokkal egyszerűbb lenne enélkül, az biztos. 

(Jelzésre:) Novák képviselő úr, parancsoljon! 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm szépen, de Mandur László hazugságát helyre 

kell igazítanom. Ez is kemény szó, de a hazugság az hazugság, és az Országgyűlésben is 
szokták ezt a szót használni. Mi, jobbikosok vagyunk az egyedüliek, akik nem bújunk a 
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mentelmi jogunk mögé, tehát legyen szíves, ne vádoljon azzal, hogy én itt most provokálok, 
becsületsértéseket követek el, és majd szépen a mentelmi jogom mögé bújok, kezdve azzal, 
hogy becsületsértés miatt indított polgári perben nem is lehet a mentelmi jogunk mögé bújni, 
ahogy egyébként nem is kívánnánk, ha feljelentést tenne valaki, akkor sem. Egyébként 
Alföldi Róbert is beperelt egymillió forintra becsületsértés miatt, mert úgy tűnik, ő mégsem 
olyan büszke arra, amire a magukfajták büszkék szoktak lenni. Majd a bíróság eldönti, hogy 
ezek sértőek-e. 

 
ELNÖK: Na jó, ezt már tényleg nem hallgatjuk tovább!  
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): ..., én viszont azt kérem, hogy az albizottság, ahogy igenis 

hiába kértük, hogy Dörner György meghurcolását... 
 
ELNÖK: De hiába kéri, én most öntől megvonom a szót, mert ez már méltatlan az 

Országgyűlés tekintélyéhez, ebből elegünk volt. Köszönjük. Az ülést berekesztem.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 48 perc)  
 

 L. Simon László 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Várszegi Krisztina 


