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Napirendi javaslat  
 

1. A 2112. év Világörökség Éveként történő megünnepléséről szóló határozati 

javaslat (H/6213. szám)  

(Dr. Horváth János (Fidesz), Pálffy István (KDNP), dr. Szili Katalin (független), 

Bödecs Barna (Jobbik), Jávor Benedek (LMP) és Pál Béla (MSZP) képviselők 

önálló indítványa)  

(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről és általános vita) 

 

2. A sajtószabadság hatékonyabb érvényesüléséhez szükséges egyes 

törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat (T/5310. szám)  

(Karácsony Gergely (LMP) önálló indítványa)  

(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről)  

 

3. A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló törvényjavaslat 

(T/5539.) szám  

(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

 

4. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elektronikus hírközléssel összefüggő 

2010. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló országgyűlési 

határozati javaslat (H/6338. szám)  

(A Kulturális és sajtóbizottság önálló indítványa)  

(Módosító javaslatok megvitatása)  

(Előterjesztőként) 

 

5. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: L. Simon László (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Pálffy István (KDNP), a bizottság alelnöke  
Karácsony Gergely (LMP), a bizottság alelnöke  
Gulyás Dénes (Fidesz)  
Dr. Gyimesi Endre (Fidesz)  
Gyutai Csaba (Fidesz)  
Kiss Attila (Fidesz)  
Lukács László (Fidesz)  
Menczer Erzsébet (Fidesz)  
Szabó Csaba (Fidesz)  
Dr. Hiller István (MSZP)  
Novák Előd (Jobbik)  
Pörzse Sándor (Jobbik)  
Dr. Vitányi Iván (független)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Gyutai Csaba (Fidesz) megérkezéséig dr. Gyimesi Endrének (Fidesz)  
Németh Zoltán (Fidesz) Menczer Erzsébetnek (Fidesz)  
Dr. Puskás Imre (Fidesz) Szabó Csabának (Fidesz)  
Karvalics Ottó (KDNP) Pálffy Istvánnak (KDNP)  
Mandur László (MSZP) dr. Hiller Istvánnak (MSZP)   
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Dr. Horváth János (Fidesz)  
Mihályfi László főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium)  
Gyaraky Zoltán főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium)  
Dr. Báthory Zoltán jogi munkatárs (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság) 
 

Megjelentek 
 
Dr. Horváth Csaba titkárságvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)  
Dr. Somodi Attila főosztályvezető (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság) 
Czinner Csaba osztályvezető (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság)  
Soós Gábor főosztályvezető (Kulturális Örökségvédelmi Hivatal) 

A bizottság titkársága részéről  
 
Dr. Nagy Zoltán, a bizottság tanácsadója  
 



- 5 - 

(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 06 perc) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

L. SIMON LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt 
kívánok! Mindenkit tisztelettel és szeretettel köszöntök a Kulturális és sajtóbizottság 
2012. március 26-ai ülésén. 

Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes.  
Az előzetesen kiküldött napirendi sort képviselőtársaim megismerhették. 
Kérdezem, van-e valakinek ettől eltérő módosítási javaslata. (Nincs jelzés.) Nincs. 

Szavazzunk! Aki a napirendi sort elfogadja, kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 
Köszönöm. Ellene? (Nincs jelzés.) Tartózkodás? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy 
a bizottság 1 tartózkodás mellett, 14 igen szavazattal a napirendi sort elfogadta.  

A 2012. év Világörökség Éveként történő megünnepléséről szóló határozati javaslat 
(H/6213. szám) 

Az 1. napirendi pontunk a 2012. év Világörökség Éveként történő megünnepléséről 
szóló H/6213. számon benyújtott határozati javaslat, dr. Horváth János Fidesz, Pálffy István 
KDNP, Dr. Szili Katalin független, Bödecs Barna Jobbik, Jávor Benedek LMP és Pál Béla 
MSZP képviselők önálló indítványa; döntés a tárgysorozatba-vételről és az általános vitára 
bocsátásról.  

Tisztelettel köszöntöm körünkben dr. Horváth János képviselőtársunkat, aki az 
előterjesztőket képviseli, így - gondolom - Pálffy képviselő urat is, illetve a Kulturális 
Örökségvédelmi Hivatal részéről Soós Gábor főosztályvezető urat, valamint a Nemzeti 
Erőforrás Minisztérium részéről Mihályfi László főosztályvezető urat.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Javaslom, mivel a határozati javaslat rövid, egyszerű és 
világos, hogy egyben tárgyaljuk meg a tárgysorozatba-vételt és az általános vitára való 
alkalmasságot, és utána két szavazással döntsünk. Van-e ettől eltérő javaslat? (Nincs jelzés.) 
Nincs. Kérem, hogy kezdjük meg a vitát.  

Megkérdezem dr. Horváth János képviselőtársamat, kívánja-e kiegészíteni vagy 
szóban indokolni az előttünk fekvő javaslatot. (Jelzésre:) Igen. Képviselő úr, parancsoljon! 

Dr. Horváth János szóbeli kiegészítése 

DR. HORVÁTH JÁNOS (Fidesz), a napirendi pont előterjesztője: Elnök Úr! Tisztelt 
Bizottság! Köszönöm a lehetőséget. Ahogy az elnök úr ígérte a bizottságnak, röviden, 
tartalmasan. Én is ennek a híve vagyok, hiszen az anyag elő van készítve írásban, és a 
képviselőtársaink közül, gondolom, jó néhányan vagyunk, akik az elmúlt esztendők során 
tanúi lehettek annak, hogy ez a téma említésre került valamivel kapcsolatban. Én magam is 
többször szóba hoztam. Most intézményesül, nevezetesen olyan formában, hogy az 
Országgyűlést kérjük, mi, előterjesztők, hogy határozat szülessék.  

Az érdemei ennek a témának nyilvánvalóak. Az, hogy a Budapest Világörökségéért 
Alapítvány számunkra ismerős, Budapesten lévén, és ez az egyik legláthatóbb a magyar 
világörökségi alapítványok közül. A többi világörökségi alapítványt valaki talán kívánja majd 
az általános vitában vagy valahol ismertetni.  

Az UNESCO világszervezet most eszközünk lehet - ezt a szót használom, ha szabad -, 
egy institúció, aminek híre van, neve van, és ez most olyan, hogy rendelkezésünkre áll, vagy 
talán nem ezt a szót használnám, hanem inkább hasznosíthatjuk. Ezt elmulasztani, a mulasztás 
bűne súlyos dolog, tehát nem fogjuk elmulasztani, hanem éppen hasznosítjuk.  

Valamit még megjegyeznék, azt, hogy a múlt héten Los Angelesben jártam egy 
parlamenti delegáció kapcsán, a mi Országgyűlésünk részéről, és ott, abban a nagyvárosban 
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az alkalmat a képviselőtársammal, akivel voltam, felhasználtuk, hogy beszéljünk róla egy 
tisztes közönség előtt, akik nagy része magyar volt, illetve Magyarország iránt érdeklődő 
emberek, és olyan érdeklődéssel fogadták, hogy nem csak meghallgatták, de látszik néha, 
hogy a téma fogadtatásra talál. (Pörzse Sándor megérkezik a bizottság ülésére.) Ott 
megalakult már nyomban valamiféle szervezet, amely ezt továbbviszi.  

Még egyvalamit említenék, tisztelt bizottság. Azt az általános megjegyzést tenném itt 
még, mert hiszen az általános vita során az Országgyűlés plénumán szándékozom, 
szándékozunk részletesebb tájékoztatást nyújtani, most pedig annyit, hogy lássuk, érezzük, 
amikor kérem, tanácsolom, hogy a Világörökség Éve, ami éppen most témánk, időszerű. Most 
Magyarországon, amikor a tükörbe nézünk, néha úgy látjuk, hogy úgy látnak bennünket, amit 
nem kedvelünk, vagy ami torz, de ez az esemény is, ennek a kinyilatkoztatása hozzájárul 
ahhoz, hogy magunkat is úgy láthassuk, ahogy szeretjük látni, és a világnak is lehetőséget 
adjunk arra, hogy nézzen még egyszer felénk, mert ha jobban ismer minket a világ, akkor 
jobb lesz a világnak is.  

Köszönöm a meghallgatást, elnök úr.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen a képviselőtársamnak a kiegészítő gondolatokat.  
Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy ki kíván hozzászólni az előttünk fekvő 

javaslathoz. (Jelzésre:) Pálffy képviselő úr, parancsoljon! 

Kérdések, hozzászólások 

PÁLFFY ISTVÁN (KDNP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Tisztelt 
Képviselőtársaim! Tisztelt szakértők, meghívott vendégek és érdeklődők, hadd mondjam 
rögtön, hogy különösen szép számban vannak, ami rendkívül örvendetes, mint ahogy nyilván 
az is mindannyiunk számára, hogy ez egy olyan ötpárti, vagy öt párt képviselői által közösen 
jegyzett javaslat, amelyhez Szili Katalin független képviselő is csatlakozott. 

Az indoklás részletesen, és az ilyenkor a bizottságok elé kerülő törvényjavaslatok vagy 
országgyűlési határozatok tekintetében ritka részletességgel indokolja ennek a javaslatnak az 
indokolását, de hadd fűzzem hozzá mégis a következő apróságokat, - nem is apróságokat, 
hanem fontos dolgokat, de csak röviden. 

A Világörökség Éve 2012 ilyen formában egy olyan kulturális, diplomáciai lehetőség 
is a környező országok kulturális irányításában, illetve az UNESCO-nál, amely mindazon, az 
UNESCO-nál várományos helyszínek tekintetében érhetnének el 2012-ben elmozdulást, 
amelyek között hosszú évek óta két nagy csoportban várakoznak elfogadásra olyan 
helyszínek, amelyek egyrészt a Kárpát-medence történelmi örökségéhez, másrészt a 
magyarság, és a vele ezer éve együtt élő nemzetiségek közös történetéhez csatlakoznak, 
nevezetesen a limes, a római limes és az erődrendszer, illetve a fatemplomok Északkelet-
Magyarországon, Szlovákiában, Ukrajnában és Romániában. Ha ezt a két területet és ezeknek 
a várományos helyszíneknek az elfogadását a világörökség tekintetében el tudjuk érni, és ha 
ez a 2012-es év a Világörökség Éve lesz, akkor ez egy jelentős lépés lehet, hiszen ezek régóta, 
különböző országokban régebben beadott kezdeményezések alapján várnak a várományos 
helyszínek között a világörökségi elfogadásra.  

Túl ezen, az időtényező is fontos. Mondhatjuk, hogy bőven benne vagyunk a 2012-es 
évben, de a világörökséggel kapcsolatos UNESCO-rendezvények igazából most indulnak 
meg, ezen a héten, illetve aztán áprilisban lesz egy olyan nagy konferencia, ahol már, azt 
hiszem, örömmel lehetne úgy jelen lenni, illetve az annak tudatában indulhatna az meg, hogy 
Magyarország 2012-ben ezt az évet a Világörökség Évének nyilvánította az Országgyűlés 
határozatával.  

Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Hiller miniszter úr, parancsoljon! 
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! (Dr. Horváth 

János felé:) Tisztelt Elnök Úr! Azzal, amit az elnök úr többek nevében, akik ezt az indítványt 
teszik és javasolják, elmondott, ezzel mi teljesen azonosulunk. Így van az országon belül, és 
úgy, ahogy az elnök úr elmondta, az országon kívül. 

Szeretném arra felhívni a figyelmet, hogy az UNESCO egyébként nem könnyű 
időszakát éli, hogy súlyos gondok vannak egy olyan szervezet életében, amelynek a 
fenntartása, finanszírozása, azt gondolom, közös érdekünk. Tőlünk függetlenül, mármint 
Magyarországtól függetlenül állt elő ez a helyzet, de valóban krízisszituáció.  

Az UNESCO legjobban működő szervezete ma a világörökségi főigazgatóság. Ha 
Magyarország a parlament pártjainak közös akaratával világörökségi évet hirdet, és ezt, 
teszem föl, együtt tudjuk elfogadni, ez erősíti azt a szervezetet, amelynek egyébként a 
tevékenységében mi érdekeltek vagyunk. 

Szeretném arra is felhívni a figyelmet, hogy az UNESCO-közgyűlés ennek a két évnek 
az időszakában magyar elnökkel, magyar diplomatával bír. Magyarország UNESCO-
nagykövete, aki nem soros elnökként, hanem választás révén tölti be ezt a tisztet, azt 
gondolom, hogy egy fontos jelzés és lehetőség. Ha ezt a személyi adottságot a 
törekvéseinkkel és ezzel az országgyűlési határozattal erősíteni tudjuk, akkor az országunk 
pozíciói ebben a - mondom - nem könnyű időszakban tudnak erősödni, ami azért is lényeges, 
mert általában ezek idővel-órával megoldódnak. Ha egy ilyen szituációban pozícióerősödést 
tudunk elérni, akkor egy könnyebb időszakban ez még pozitívabb kiindulópontot, 
starthelyzetet jelent.  

Így aztán az előterjesztéssel, és magával a javaslattal, hogy világörökségi évben 
állapodjunk meg és ezt hirdessük ki, mi egyetértünk, és jó dolognak tartjuk.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr.  
Szabó Csaba. Parancsoljon, képviselő úr, mint egy világörökségi helyszín gazdája! 
 
SZABÓ CSABA (Fidesz): És a másik legrégebbi helyszíné, hiszen Budapest 

Hollókővel egy napon lett fölvéve, ezelőtt majdnem 25 évvel. Örülök én is, hogy ez a 
határozat a parlament elé fog kerülni remélhetőleg, hiszen tavaly a törvényt vitattuk meg, ami 
szintén nagy jelentőségű volt, most pedig ezzel tudunk foglalkozni. 

Valóban úgy látom, mint egy helyszín kezelője, hogy az elmúlt 25 évben minden 
kormány megtett azért nagyon sok mindent, hogy legyen új világörökségi helyszíne az 
országnak, hiszen nyolc helyszín óriási dolog, azonban a világörökségekkel, amelyek 
megkapták a címet, már jóval mostohábban foglalkozott mindenki az elmúlt két évtizedben. 
Reméljük, hogy mivel a törvény már hatályba lépett, és alakul majd a végrehajtása is, ezzel 
fog változni a helyzet az idei évtől.  

Amit hiányoltam az indoklásból, Torockó nevét mindenképpen, hiszen döntés volt 
arról Romániában, hogy Torockót benyújtják világörökségi helyszínné. (Gyutai Csaba 
megérkezik a bizottság ülésére.) Igaz, önállóan nem tud talán a listára kerülni, hanem Hollókő 
párjaként iker-világörökségi helyszínként, egy másik magyar faluként, de mindenesetre az 
előterjesztés elkészült, és talán néhány év múlva, egy-két év múlva világörökség lesz Torockó 
is, ami a magyarság számára, a határon túli magyarság számára, és Erdély számára egy óriási 
jelentőségű dolog volna. Ezt egy kicsit hiányoltam, bár évfordulóhoz nem kötődik, hiszen 
még nem tagja a listán lévőknek, de mégis egy nagyon fontos esemény.  

Még egyszer köszönöm, hogy be lett nyújtva ez a határozat, és szeretném, ha a 
parlamentben is minden párt támogatná. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. További hozzászólót nem látok.  
Megkérdezem Horváth János képviselőtársamat, hogy a vita végén kíván-e zárszót 

mondani.  
 
DR. HORVÁTH JÁNOS (Fidesz), a napirendi pont előterjesztője: Köszönöm, egy 

mondat. Kérem a képviselőtársaimat, különösen a bizottság tagjait, és azon kívül sokakat, 
hogy a plenáris vitában vegyünk részt szakértelemmel, az ügyhöz való ragaszkodással, 
szeretettel. Az Országgyűlésben is úgy jelenjen ez meg ebben a stádiumban, hogy ez is 
figyelmet ráterelje, amit talán érdemes lesz majd publikálni is.  

Úgy látom, hogy ebbe az irányba elindultunk. Köszönöm.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. 
Megkérdezem Mihályfi főosztályvezető urat, hogy a tárca nevében kívánja-e 

kiegészíteni az elhangzottakat.  
 
MIHÁLYFI LÁSZLÓ (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Köszönöm szépen a szót. 

Azt gondolom, nekem kiegészítenem itt semmit nem szabad. A tárca maradéktalanul 
támogatja a szándékot.  

Arra minden bizonnyal vélhetőleg szükség lesz, éppen azért, ami az előbb elhangzott 
felszólalásokban is tetten érhető volt, mert ennek a Világörökség Évévé nyilvánítási aktusnak 
nemzetközi jelentősége és nemzetközi kommunikációs és pozícióerősödési haszna is lehet, 
ezért különös gondot kell fordítani arra, hogy azok a terminológiák, amik a határozati 
javaslatban majd véglegesen elfogadásra kerülnek, egyezzenek meg maradéktalanul a 
nemzetközi terminológiákkal. Bízom benne, hogy módosító javaslat fog majd e tekintetben 
érkezni, és akkor egy jogi és nemzetközi szakmanyelvi szempontból is a szándékon túl 
maradéktalan határozatot fogadhat el az Országgyűlés.  

Köszönöm.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, főosztályvezető úr. További hozzászólást nem látok. 

Kérem, hogy szavazzunk!  

Döntés a képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről 

Tisztelt Képviselőtársaim! Aki a tárgysorozatba-vételt támogatja, kézfeltartással 
jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy egyhangú szavazással támogattuk a 
tárgysorozatba-vételt.  

Döntés általános vitára való alkalmasságról 

Aki az előttünk fekvő javaslatot általános vitára alkalmasnak tartja, kérem, 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy egyhangú szavazással 
általános vitára alkalmasnak tartottuk.  

Bizottsági előadónak javaslom Kiss Attila képviselőtársamat. (Jelzésre:) Vállalja, 
köszönöm. Aki támogatja, kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ellene? 
(Senki sem jelentkezik.) Tartózkodik? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 
1 tartózkodás mellett, 15 igennel Kiss Attilát bizottsági előadónak megválasztotta. Köszönöm. 

Köszönöm szépen a képviselő úrnak és a főosztályvezető úrnak a részvételt. A 
napirendi pontot lezárom.  
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A sajtószabadság hatékonyabb érvényesüléséhez szükséges egyes törvénymódosításokról 
szóló törvényjavaslat (T/5310. szám)  

A 2. napirendi pont a sajtószabadság hatékonyabb érvényesüléséhez szükséges egyes 
törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat, T/5310. számon, Karácsony Gergely LMP-s 
képviselő önálló indítványa, döntés tárgysorozatba-vételről.  

Köszöntöm képviselőtársam, bizottsági alelnökünket. Megkérdezem, kívánja-e az 
előttünk fekvő javaslatot szóban kiegészíteni vagy indokolni. (Karácsony Gergely: Igen.) 
Parancsoljon! 

Karácsony Gergely szóbeli kiegészítése 

KARÁCSONY GERGELY (LMP), a napirendi pont előadója: Köszönöm a szót, 
elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Kedves Vendégeink! Mint bizonyára emlékeznek rá, a 
tavalyi év végén az Alkotmánybíróság a magyar médiaszabályozást számos ponton 
alkotmányellenesnek találta. Ez az alkotmánybírósági döntés mindenképpen egy 
törvényhozási kötelezettséget jelent a magyar parlament számára. Én ennek a folyamatnak 
szerettem volna az elősegítését kezdeményezni ezzel a javaslattal, amit, ha jól emlékszem, 
egy nappal az Ab döntése után már be is terjesztettem.  

Az Alkotmánybíróság tulajdonképpen három területen érintette a magyar 
médiaszabályozást. Egyrészt az Ab-döntés értelmében a jelenlegi szabályozás túlságosan 
mélyen avatkozik bele az írott sajtó és az internetes sajtótermékek világába; egy másik terület, 
amit az Alkotmánybíróság kifogásolt, a forrásvédelem szabályai, itt az Alkotmánybíróság úgy 
értelmezte a helyzetet, hogy a sajtószabadság és a nyomozati jogkörök között, vagy a 
nyomozást elősegítő szempontok között a sajtószabadság szempontjai túlságosan sérülnek; a 
harmadik szempont pedig, hogy a média- és hírközlési biztos eljárása indokolatlan 
beavatkozást jelent a sajtószabadságba.  

Az énáltalam benyújtott törvényjavaslat a jelenlegi jogszabályokat csak és kizárólag 
ezeken a pontokon érintené vagy módosítaná. Ezt azért tartom fontosnak elmondani, mert 
például az Alkotmánybíróság nem foglalkozott a Médiatanács összetételével vagy a 
frekvenciák kiosztásával kapcsolatos szabályokkal. Ezek véleményem szerint szintén 
aggályosak alkotmányjogi szempontból, de az Alkotmánybíróság határozata ezekkel nem 
foglalkozik, ennek megfelelően az általam benyújtott javaslat szintén nem érinti ezeket a 
pontokat. Még egyszer mondom, csak és kizárólag azokon a területeken kezdeményez 
változásokat, ahol a parlamentnek mindenképpen lépnie kell. 

Az első, a legrészletesebb szabályozást igénylő szempont a forrásvédelem szabályai. 
Itt a lényeg az, hogy az európai emberi jogi bíróság gyakorlatát figyelembe véve a 
törvényjavaslat pontosítaná azt, hogy milyen esetekben kötelezhető az újságíró egy 
büntetőjogi eljárás keretében az információforrás felfedésére. A lényeg az, hogy 
mindenképpen a független bíróságnak kell döntenie ebben az eljárásban. A javaslat 
értelmében a forrásvédelem és az ügyvédi titok nem sérülne a médiahatóság eljárásai során, 
illetve fontos elem, hogy nemcsak az ügyészség, illetve a nyomozó hatóság, hanem bizonyos 
esetekben egy terhelt vagy annak a védője is kérheti információforrás kiadását, tehát ők is 
kezdeményezhetik ezt az eljárást a bíróságnál. A lényeg tehát az, hogy bírósági döntéshez van 
kötve az információ kiadása, tehát igazán indokolt esetben nincs az a veszély, hogy a 
sajtószabadság védelme egyben valamilyen bűncselekmény felderítését tenné lehetetlenné.  

A második szempont, amit a javaslat megpróbál kezelni, a média- és hírközlési biztos. 
Az általam benyújtott javaslat tulajdonképpen megőrzi a biztos lehetőségeit, feladatkörét, 
viszont kizárólag a hírközlési feladatokra koncentrálódik, tehát a biztos tulajdonképpen 
fogyasztóvédelmi szempontból felléphet a hírközléssel kapcsolatos területeken, de a média 
világában nem lenne ilyen típusú jogköre, összhangban az alkotmánybíróság döntésével.  
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Végül, a harmadik szempont az, hogy a törvényjavaslat meghatározná az Ab 
döntésének megfelelő tartalommal, hogy a médiaalkotmány mely rendelkezései azok, 
amelyeket a nyomtatott és az internetes sajtóra is alkalmazni kell. A lényeg az, hogy az 
alapelvek természetesen vonatkoznak a nyomtatott és az internetes sajtóra is, ugyanakkor a 
Médiatanács jogköre nem terjed ki ezekre a területekre, hanem továbbra is a bíróságon tud 
valaki igazságot kapni, ha esetleg úgy érzi, hogy az ő jogait sértő tartalom jelent meg ezeken. 
Ez egyébként teljes mértékben összhangban van az Alkotmánybíróság döntésével.  

Tudjuk azt, hogy közben nemzetközi szervezet is bírálták, és az Európai Bizottság is 
vizsgálja a magyar médiaszabályozást újfent, tehát könnyen lehet, hogy nemzetközi 
szervezetek nyomása révén is a törvényeket módosítani kell, de az biztos, hogy a magyar 
Alkotmánybíróság döntését érvényesíti kell a parlamentben. Ez a javaslat egy lehetséges 
megoldás az Alkotmánybíróság döntésének érvényesítésére.  

Azt kérem a képviselőtársaimtól, járuljanak hozzá ahhoz, hogy a javaslat 
tárgysorozatba kerüljön, így - nyilván más javaslatokkal együtt, vagy akár ennek módosítása 
révén - a magyar parlament ki tudja elégíteni azt az igényt, amelyet az Alkotmánybíróság a 
határozatában megfogalmazott. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr.  
Van-e hozzászólás? (Nincs jelzés.) Nincs. Akkor szavazzunk!  

Döntés a képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről 

Aki az előttünk fekvő törvényjavaslat tárgysorozatba-vételével egyetért, kérem, 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ellene? (Nincs jelzés.) Tartózkodik? 
(Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 3 igennel, 14 tartózkodás mellett a 
tárgysorozatba-vételt elutasította.  

A napirendi pontot lezárom.  

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

A következő napirendi pont a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 
törvényjavaslat, T/5539. számon, a bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító 
javaslatok megvitatása. Tisztelettel köszöntöm körünkben Gyaraky Zoltán főosztályvezető 
urat a Vidékfejlesztési Minisztériumból.  

Javaslom, hogy menjünk egyesével végig az ajánlási pontokon.  
A 8/1. dr. Szili Katalin javaslata. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
GYARAKY ZOLTÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Nincs. Szavazzunk! Aki támogatja, 

kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy egyhangú szavazással 
támogattuk. 

A 8/2. Szili Katalin javaslata. A tárca? 
 
GYARAKY ZOLTÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Nincs. Szavazzunk! Aki támogatja! 

(Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy egyhangú szavazással támogattuk. 
A 14/1. Kőszegi Zoltán javaslata. A tárca? 
 



- 11 - 

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

Köszönöm. Ellene? (Nincs jelzés.) Tartózkodik? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 
14 igennel, 3 tartózkodás mellett a javaslatot támogatta. 

A 19/1. Pál Béla és képviselőtársai javaslata. A tárca? 
 
GYARAKY ZOLTÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Nincs. Szavazzunk! Aki támogatja! (Szavazás.) 

Köszönöm. Ellene? (Nincs jelzés.) Tartózkodik? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 2 igennel, 
15 tartózkodás mellett a javaslatot nem támogattuk. 

A 25/1. Mesterházy Attila és képviselőtársai javaslata. A tárca? 
 
GYARAKY ZOLTÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Nincs. Szavazzunk! Aki támogatja! 

(Szavazás.) Köszönöm. Ellene? (Nincs jelzés.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy 3 igennel, 14 tartózkodás mellett a javaslatot nem támogattuk. 

A 28/1. Kőszegi Zoltán javaslata. Kérdezem a tárca véleményét.  
 
GYARAKY ZOLTÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Támogatja.  
 
ELNÖK: Támogatja. Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Nincs. Szavazzunk! Aki támogatja! 

(Szavazás.) Köszönöm. Ellene? (Nincs jelzés.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy 15 igennel, 2 tartózkodás mellett a javaslatot támogattuk. 

A 45/1. a mezőgazdasági bizottság javaslata. Kérdezem a tárca álláspontját. 
Kihagytunk kettőt, mert összefüggőek voltak, tehát a 45/1. jön, főosztályvezető úr.  

 
GYARAKY ZOLTÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem a 35/1.?  
 
ELNÖK: Azt kihagytuk, azt megszavaztuk.  
 
GYARAKY ZOLTÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Utána nálam 46/1. van.  
 
ELNÖK: Nem, van egy 45/1., a mezőgazdasági bizottság javaslata. Mehetünk?  
 
GYARAKY ZOLTÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatja. Bocsánatot 

kérek. 
 
ELNÖK: A mezőgazdasági bizottság javaslatát nem támogatja. Kérdezem, hogy van-e 

hozzászólás. (Nincs jelzés.) Nincs. Szavazzunk! Aki támogatja! (Szavazás.) Ellene? (Nincs 
jelzés.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy egyhangú tartózkodással a 
javaslatot nem támogattuk. (Karácsony Gergely: Egy támogatás volt.) Elnézést, egy 
támogatással, 16 tartózkodás mellett a javaslatot nem támogattuk. Elnézést, megint a 
perifériás látásommal van gond. 

A 46/1. Kőszegi képviselő úr javaslata. A tárca álláspontja? 
 
GYARAKY ZOLTÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatja. 
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ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Nincs. Szavazzunk! Aki támogatja! (Nincs 
jelzés.) Ellene? (Nincs jelzés.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy 
egyhangú tartózkodással a javaslatot nem támogattuk. 

A 51/1. Kőszegi Zoltán javaslata. A tárca? 
 
GYARAKY ZOLTÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Támogatja. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Nincs. Szavazzunk! Aki támogatja! (Szavazás.) 

Köszönöm. Ellene? (Nincs jelzés.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy 
14 igennel, 3 tartózkodás mellett a javaslatot támogattuk. 

A 61/1. Pál Béla javaslata.  
 
GYARAKY ZOLTÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Nincs. Szavazzunk! Aki 

támogatja! (Szavazás.) Köszönöm. Ellene? (Nincs jelzés.) Tartózkodik? (Szavazás.) 
Köszönöm. Megállapítom, hogy 3 igennel, 14 tartózkodás mellett a javaslatot nem 
támogattuk. 

A 62/1. Kőszegi Zoltán javaslata. A tárca? 
 
GYARAKY ZOLTÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Támogatja. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Nincs. Szavazzunk! Aki támogatja! (Szavazás.) 

Köszönöm. Ellene? (Nincs jelzés.) Tartózkodik? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 
15 igennel, 2 tartózkodás mellett a javaslatot támogattuk. 

A 64/1. Pál Béla javaslata. A tárca? 
 
GYARAKY ZOLTÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Nincs. Szavazzunk! Aki támogatja! (Szavazás.) 

Ellene? (Nincs jelzés.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 2 
igennel, 15 tartózkodás mellett a javaslatot nem támogatja. 

Megkérdezem a képviselőtársaimat, van-e tudomásuk olyan ajánlási pontról, amiről 
nem szavaztunk. (Nincs jelzés.) Nincs.  

Köszönöm a főosztályvezető úr részvételét. A napirendi pontot lezárom.  

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

A 4. napirendi pont a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elektronikus hírközléssel 
összefüggő 2010. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat 
módosító javaslatainak megvitatása.  

Tisztelettel köszöntöm körünkben a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
titkárságvezetőjét, dr. Horváth Csabát, az NMHH részéről dr. Somodi Attila főosztályvezetőt, 
Czinner Csaba osztályvezetőt, dr. Báthory Zoltán jogi munkatársat.  

Megnyitom a vitát. Megkérdezem a képviselőtársaimat, van-e valakinek hozzászólása. 
(Jelzésre:) Novák képviselő úr, parancsoljon! 

 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Egy rövid szakmai, és egy talán - 

még inkább, vagy egyáltalán - meggyőző technikai észrevételem lesz.  
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A szakmait rövidnek ígértem, hiszen már többször elmondtam - hiszen ez összefügg 
sajnos a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményének nem teljesülésével -, hogy a digitális 
átállás határidejét kitolják lépten-nyomon. Jelen állás szerint 2014. december 31-e, de 
legutóbb is láttuk például a 2010. évi költségvetés kapcsán, hogy a Médiatanács az erre 
elkülönített 700 millió forintot nem használta föl, amiből elő lehetett volna készíteni a 
digitális átállást. Máskor pont az előkészítetlenségre hivatkozva tolják ki a dátumot, ha jól 
emlékszem, már két-három alkalommal volt erre példa, hogy akár zárószavazás előtti 
módosító javaslatokkal egy ilyen fontos határidőt megváltoztattak.  

Ezért tartjuk fontosnak, hogy egészítsük ki ezt a beszámolót, és ebben az esetben 
egyébként mi, a Jobbik is el tudnánk fogadni, ha kiegészül egy olyan mondattal, hogy „Az 
Országgyűlés a plenáris ülésen elhangzott észrevételeket összegezve a felkéri a Kormányt és a 
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságot, hogy dolgozzon ki hatékony módszereket és 
programot a digitális átállás folyamatának gyorsítása érdekében, egyaránt beleértve a vételi 
körzet növekedését és az állampolgárok vételi lehetőségének javítását.”. A mondat második 
felén esetleg lehet csiszolni, amit akár most is megtehetünk.  

Mi olyannyira fontosnak tartjuk, hogy ezt elfogadják, és a különböző szabotázsok 
helyett valamiféle érdemi előrelépés történjen - mert igenis ennek kell minősítenem azt, ami 
nyilvánvalóan a két nagy kereskedelmi televíziónak is különösen érdeke, hogy ilyen 
monopolhelyzetben maradjanak, szóval olyannyira fontos ez nekünk -, hogy ha most ezt 
elutasítanák, akkor kénytelen leszek egy kapcsolódó módosító javaslattal tovább csiszolni ezt 
a javaslatot, ami nyilvánvalóan azt jelentené, hogy ezen a héten még egyszer össze kellene 
ülnie a bizottságnak. Ezt mondtam mintegy technikai érvként, hogy talán önök is szívesebben 
zárnák le ezt az ügyet. Ezért én azt javaslom, hogy ezt fogadjuk el, illetve, ha most itt 
helyben… 

 
ELNÖK: Ugye, nem megzsarolta a bizottságot, képviselő úr? Rosszul értettem, ugye?  
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Hogy mondta a közbekiabálását?  
 
ELNÖK: Ugye, nem megzsarolta? Nem, én az ülést vezetem, képviselő úr, nem 

közbekiabálok. Már megint fordítva ül a lovon. Én vagyok az elnök, én vezetem az ülést 
(Novák Előd: Ja, ez a vezetés volt.), nem tudok közbekiabálni. Csak kérdezem, hogy ugye 
nem megzsarolta a bizottságot, hogy azért fogadjuk el a javaslatát, hogy ne kelljen kapcsolódó 
módosító miatt még egyszer ülésezni.  

 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Elnök úr, most ezt ügyrendben jelzem, ha szabad. 
 
ELNÖK: Hát hogyne! 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Ha érdemi kérdést szeretne feltenni, van rá lehetőség, 

miután meghallgatta az én hozzászólásomat, és átadta a levezető elnökséget valamelyik 
alelnökének, akkor föltehet ilyen érdemi kérdést, hiszen ez a napirend, hogy ezt a pontot 
megvitassuk. Természetesen szívesen válaszolok, de legyen szíves azt szabályszerűen 
feltenni.  

 
ELNÖK: Az ülésvezetést szíveskedjék nem bírálni, forduljon a Házbizottsághoz, 

amennyiben az ülésvezetéssel kapcsolatban problémája van.   
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Rosszul mondta, elnök úr, ügyrendi hozzászólást kértem, és 

abban lehet bírálni a levezető elnököt, ezt már idéztem a Házszabályból önnek. Rosszul tudja.  
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ELNÖK: Önnek folyamatos hozzászólása van, képviselő úr.  
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Rosszul tudja, de visszatérnék a normál hozzászólásomhoz. 
 
ELNÖK: Persze, mondja! 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm szépen. Tehát házszabályszerűen folytatva: nem 

zsarolásról van szó, hanem arról van szó, hogy önök le akarnak söpörni egy javaslatot, amit, 
ha valami fenntartásuk van, -  még érdemi hozzászólást nem hallottam ebben az ügyben sem a 
plenáris ülésen, sem most… 

 
ELNÖK: Ön az első hozzászóló, képviselő úr. Hogy hallott volna további 

hozzászólást? 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Mondom, a plenáris ülésen sem a vitában, és a korábbi 

bizottsági ülésen sem, és egyelőre most sem. Ön is csak itt hirtelen kirohanásában próbálta 
zsarolásnak minősíteni azt, hogy élve országgyűlési képviselői jogommal, esetleg tovább 
csiszolom ezt a javaslatot, ha ezt most le akarják szavazni. Ha a mondat második felében, úgy 
érzik, hogy túlragozom ezt a kérdést, például ott szívesen rövidítenék rajta.  

Azonban azt mindenképp szükségesnek tartjuk, hogy ezt a sorozatosan kitolt határidőt 
próbáljuk betartani és betartatni. Nekünk felelősségünk, és ki másnak, ugye? Létrejött ugyan 
egy eseti bizottság a digitális átállással kapcsolatban, ez a bizottság azonban a kezdeti alakuló 
félórás ülés óta gyakorlatilag évek óta, lassan két éve nem ülésezett, egyetlen egyszer sem. 
Sőt, már az eseti bizottságok listájában, bár elvileg létező eseti bizottság, meg sem találni az 
Országgyűlés honlapján. Kerülőutakon, csak képviselői adatlapokon keresztül lehet rátalálni 
erre a bizottságra. Amúgy nemes egyszerűséggel leszedték ezt az eseti bizottságot, még 
mielőtt valaki föltenné a kérdést, hogy miért is nem foglalkozik ez az eseti bizottság a 
digitális átállás kérdésével. Ezért azt gondolom, hogy szükséges lenne ezt legalább bizottsági 
szinten leszavazni, vagy megszavazni. 

Ezek után természetesen megtehetik azt, hogy plenáris ülésen majd azt mondják, hogy 
ez mégsem fontos, vagy legalábbis a saját pártjaik, de önök, akik szakmai felelősséggel is itt 
ülnek ebben a bizottságban (Dr. Vitányi Iván megérkezik a bizottság ülésére.), szerintem 
mindenképp indokolt, hogy legalább itt, a bizottsági ülésen kinyilvánítsák, hogy elfogadjuk a 
beszámolót, de hagy némi kívánnivalót maga után, és ezt egy mondattal, egy felhívással az 
NMHH figyelmébe ajánlva, valami érdemi változtatást tudunk eszközölni.  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Isten ments, hogy prejudikáljak, de úgy 

érzem, hogy nem fogjuk megúszni az ön kapcsolódó módosító indítványát, úgyhogy nagy 
szeretettel várjuk. Nem kell ahhoz újra üléseznünk a héten, mert a jövő heti rendes ülésünkön 
is megvitathatjuk az ön kapcsolódó módosító indítványát, legfeljebb kicsit később fogja 
elfogadni a parlament a határozatot, de nagyon szívesen olvassuk mi a kapcsolódó módosító 
indítványt is.  

Szeretném megjegyezni azonban, hogy ha lehet, akkor legközelebb úgy nyújtsa be a 
módosító javaslatot, hogy ne a „H/6338. számú törvényjavaslathoz”, hanem határozati 
javaslathoz, mert nem törvény fekszik előttünk, hanem egy országgyűlési határozattervezet. 
Csak a pontosság kedvéért, hogy rendben is legyen ez a javaslat.  

Másrészt szeretném arra is felhívni a figyelmét, hogy a digitális átállás kereteit, és a 
műsorterjesztés és digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi törvény alapján azokat a 
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feladatokat, amelyekkel kapcsolatban ön a kormányt akarja felkérni, teljes egészében az 
NMHH hatáskörébe utalta a parlament, így nem tudjuk felkérni a kormányt arra, hogy ezzel 
kapcsolatban bármit is csináljon, tehát már ezért is baj van az ön határozatijavaslat-
tervezetével. De semmi gond, megvárjuk a kapcsolódót, hátha az jobb lesz. Nyitottak 
vagyunk rá. Meglátjuk, hátha a képviselőtársaim máshogy gondolják, és ők úgy fogják 
gondolni, hogy nagy-nagy szeretettel támogatják az ön, és Pörzse képviselő úr javaslatát. 

Kérdezem a hivatal részéről a megjelent munkatársakat, hogy kívánják-e valamivel 
kiegészíteni ezt az előttünk fekvő javaslatot.  

 
DR. BÁTHORY ZOLTÁN (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság): Köszönjük, 

elnök úr. Annyival egészítenénk ki az elnök úr által felhozottakat, hogy alakilag sem javasolt 
egy 2010-es beszámolóban a jelenlegi sérelmeket orvoslandó kiegészítést beletenni, tehát mi 
sem támogatjuk a módosítót.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen Báthory úrnak.  
Annyival még én is szeretném kiegészíteni, hogy bizottsági üléseken én szívesen 

hallgatom azokat a vitákat, amelyeket Novák képviselő úr generál, amelyek a rendszer 
jelenlegi működésével kapcsolatosak, és higgye el, ezt most minden cinizmus nélkül 
mondom, képviselő úr. Egy sor kérdésben olyan dolgokat feszeget, amelyek mindannyiunkat 
izgatnak, hogy hogyan néz ki a jelenlegi médiaszabályozás teljesülése, hogy a kereskedelmi 
médiumok betartják-e a törvényeket. (Kiss Attila megérkezik a bizottság ülésére.) Ön a 
legutóbbi vitában is egy sor - higgye el, minden irónia nélkül mondom - fontos kérdést vetett 
fel, csak teljesen igaza van Báthory úrnak abban, hogy amikor egy 2010-es beszámolót 
akarunk elfogadni, akkor ne keverjük abba bele azt, hogy mi egyébként a 2012-es probléma, 
és hogy hogyan kellene a helyzetet 2013-ban orvosolni. Ha van ezzel kapcsolatban 
kidolgozandó, önálló határozatijavaslat-tervezetük, akkor azt hozzák elénk, és vitatkozzunk 
róla, gondolkozzunk róla, hogy tudunk-e valamit kezdeni annak érdekében, hogy a rendszer 
jobban működjön, hogy a rendszer kiegyensúlyozottabb legyen, hogy a rendszerben ne 
legyenek olyan kereskedelmi médiumok, amelyek nem tartják be a jogszabályokat. Mi erre 
abszolút nyitottak vagyunk, csak én is osztom azt a véleményt, hogy ne egy 2010-es 
határozatot erőszakoljunk meg ilyen módon.  

Parancsoljon, Novák képviselő úr! 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Ami azt illeti, a kormány 

szerintem igenis felkérhető, és van lehetősége arra, hogy dolgozzon ki hatékony módszereket 
és programokat ezzel kapcsolatban. A kormánynak tehát ilyen lehetősége van, még akkor is, 
ha eddig esetleg ezzel nem foglalkozott, és még akkor is, ha esetleg az NMHH-nak is lenne 
ezzel kapcsolatban feladata, de mivel látjuk, hogy nem teljesült kifogástalanul, ezért 
minimum az is egy hatékony módszer lehet, hogy a kormány felkéri majd az NMHH elnökét 
adott esetben. Tehát többféle módszer lehet természetesen, de elfogadom az észrevételét, 
hogy inkább az NMHH-ra hegyezzük ki, úgyhogy a kapcsolódó módosító javaslatban erre is 
ki fogok térni.  

Amikor azt mondja, hogy egy múltbeli dolgon már nem tudunk változtatni: sajnos 
továbbra is fennáll ez a probléma, hogy lépten-nyomon kitolják a digitális átállás határidejét, 
és én arról nem tehetek, hogy egy 2010-es beszámolót, amit a törvényi határidő utolsó napján, 
május 31-én nyújtottak be, végül csak 2012-ben tárgyalja mind a bizottság - holott már tavaly 
májusban itt volt a bizottság előtt, de a bizottság is csak nemrég tűzte napirendjére -, és a 
plenáris ülés is. Ezzel akarják elvenni az élét is annak, hogy oh, már ne is foglalkozzunk 
ezzel, ez már a múlt. Ezt csinálták a Médiatanács beszámolójával is, azt is meglehetősen 
későn, sorozatos tiltakozásunk hatására tűzte csak napirendre az Országgyűlés, mármint a 
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2010-es beszámolót, a 2009-est nagyvonalúan átugrották, de igenis azt gondolom, hogy kell 
ezzel foglalkozni. 

Az, hogy máshol orvosoljuk ezeket: elnök úr, benyújtottuk a módosító javaslatainkat 
például a médiatörvényhez, az összes módosító javaslatunkat leszavazták, és ez igenis 
problémákat okoz, higgye el. Ma is, amikor például toltam a babakocsit a villamoson, egy 
hölgy panaszkodott nekem (Közbeszólás: Babakocsit a villamoson?) - pontosan -, hogy addig 
jó, amíg ilyen pici, mert utána úgy ömlik a médiából a szenny.  

Amit az elnök úr az előbb idézett, hogy miért nem tartják be a törvényeket: azért nem, 
mert a Médiatanács beszámolójánál is hiába mondtuk el, hogy csak a Való Világot, ha jól 
emlékszem, két hónapon keresztül figyelve a Médiatanács, több száz jogsértést állapított meg, 
nemhogy maga az RTL Klub, még maga a Való Világ is tovább működhet. Mi kell itt 
tulajdonképpen? Valamiféle figyelmeztetés.  

Egy ilyen módosító javaslatunk tehát volt a Médiatanácsnál is, ott is felhívtuk volna a 
legdurvább törvénysértésre a Médiatanács figyelmét, hogy ezt azért nem hagyjuk figyelmen 
kívül, még akkor sem, ha a jelentéséből csak a sorok között, nem pedig kimondva derül ki, 
hogy a kiegyensúlyozott tájékoztatás durván sérül Magyarországon. Itt is szükségesnek tartom 
a szerintünk legdurvább mulasztásra felhívni egy ilyen módosító javaslattal a figyelmet. 
Mikor, ha nem most?  

Persze én értem, hogy annyira eltolják ezeknek a beszámolóknak a megvitatását, hogy 
már szinte nincs is értelme, de sajnos itt joggal vélelmezzük, hogy ha nem fogjuk 
megkongatni a vészharangot, akkor bizony a digitális átállást esetleg még tovább fogják 
kitolni, és nem fog teljesülni, nem beszélve a rádiós átállásról, ami utána még nagyobb falat 
lesz. Tehát továbbra is fenntartom, hogy ez szükséges, és ehhez kérem a támogató 
szavazatukat.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Ha némi szülőtársi tanácsot elfogad tőlem, 

minthogy én már rutinos vagyok a babakocsi-tologatásban, ön meg még kezdő, amennyiben a 
csemetéje nagyobb lesz, és abba a korba ér, hogy tévét akarna nézni, akkor ezt ön szülőként 
elég jól tudja befolyásolni. Ha az ember gondos szülő, akkor meg tudja szabadítani a 
gyermekét az esetlegesen ráömlő szennytől, de ezt úgyis tudni fogja, mert ön nagyon 
körültekintő minden egyes kérdésben. 

Képviselő úr, én közben a titkárunkkal meg is beszéltem, hogy az ön többszöri 
felszólítása után - és ezt majd elmondhatja, erre hivatkozhat, hogy a Jobbik hihetetlen 
kommunikációs úthengere nagyon hatékony - önkritikát gyakoroltam, és az elődök bűneit is 
magamra véve (Karácsony Gergely: Az elődökét! - Derültség.) úgy döntöttem, hogy a 2009-
es ORTT-beszámolót napirendre fogjuk venni a lehető leggyorsabban (Novák Előd fütyül.), ha 
nem fog fütyörészni, mert ha fütyörészik a bizottsági ülésen, akkor, képviselő úr, ezt nem 
teszem meg. De ha kellő udvariassággal viselkedik a bizottsági ülésen, akkor csak az ön 
kedvéért, és azért, hogy ne sérüljön a demokratikus intézményrendszer, a 2009-es ORTT-
beszámolót is napirendre vesszük. Én tudom, hogy Somodi főosztályvezető úrék nagyon 
szeretnek hozzánk járni, így lehetőségük lesz arra, hogy a 2009-es beszámolónál is eljöjjenek, 
és újra meghallgassák, milyen méltatlan az, hogy 2012-ben a Jobbik nem szerepel annyit a 
közmédiumban, mint amennyit szerepelni szeretne. Remélhetőleg ön ezt nem fogja újra 
elmondani negyvennyolcadszor 2009 kapcsán, de, ahogy kérte, a 2009-es beszámolót is 
elővesszük. 

Egyébként nagyon szeretném, ha az érvrendszerében nem használna olyan dolgokat, 
pontosítok, nem sugallna olyan szempontokat, mintha itt valami szabálytalanság lenne, 
merthogy az utolsó pillanatban lett benyújtva. Kérem szépen, ha a törvényességi határidőn 
belül van benyújtva, ha a 24. óra utolsó percében is történt az meg, akkor az törvényes. Ne 
vitassuk! Semmilyen olyan jogszabály nincs, ami arra kötelezné a hatóságot, hogy azt egy 
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héttel előbb nyújtsa be. Nem mindegy, hogy mikor nyújtja be? Az a lényeg, hogy törvényes 
határidőn belül nyújtsa be, és a törvényes határidőn belül nyújtotta be.  

Bennünket pedig a jogszabály nem kötelez arra, hogy a benyújtást követően egy héten 
belül elkezdjük a kérdést tárgyalni. Mulasztásos törvénysértést a bizottság nem követett el, 
tehát egyáltalán nem gond, hogy 2012-ben tárgyaljuk a 2010-es beszámolót, mint ahogy az 
sem lesz gond, hogy 2012-ben fogjuk tárgyalni a 2009-est. Egyébként jó alkalom lesz arra, 
hogy átgondoljuk, hogy milyen örökséget vettünk át a média területén is. Úgyhogy én örülök, 
hogy újra felvetette, hogy a 2009-es beszámolót tárgyaljuk. Kérem a bizottsági titkárunkat, 
hogy már a következő heti bizottsági ülésünkre vegyük föl, így a képviselőtársaim tudnak 
készülni. A főosztályvezető úrék tudják, hogy akkor jövő héten megint jönniük kell hozzánk.  

Gyutai képviselő úr.  
 
GYUTAI CSABA (Fidesz): Köszönöm szépen. Én csak egy rövid megjegyzést 

szeretnék tenni, ahhoz kapcsolódva, amit az elnök úr mondott. Nyilván Novák Előd képviselő 
úr nem veszi észre, hogy itt nem médiaszabályozásról és médiapolitikai kérdések 
tárgyalásáról van szó, hanem hírközlésről. Egy kicsit furcsállom is egyébként, hogy a mi 
bizottságunkhoz lett ez az ügy kiszignálva. Ezek alapvetően informatikai ügyek, a gazdasági 
bizottság sokkal inkább autentikus ebben a témában, mint a kulturális bizottság. (Karácsony 
Gergely elhagyja az üléstermet.) 

Én azt javasolnám Novák Elődnek, hogy ne keverje bele a hírközlésbe a 
médiaegyensúlyt és más egyéb, ide nem tartozó kérdéseket. Ezek pusztán informatikai 
kérdések, amiről most beszélünk.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Novák képviselő úr, parancsoljon! 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm szépen. Az előbbiekhez: természetesen a 

gazdasági és informatikai bizottság az elsődlegesen kijelölt bizottság ebben a kérdésben, de 
nekünk is szerepünk van, mert igenis összefügg, nemcsak a digitális átállás, de akár - ha a 
plenáris ülésen részt vett volna, ott részletesen elemeztem - például az, hogy mennyire 
korlátozott ma az internethez való hozzáférés, például az EU-átlagtól is jól elmaradva. Tehát 
nem a nyugati tagállamoktól, hanem az EU-átlagtól is, amely már kétharmad fölött van, mi 
meg jóval alatta a háztartások számát illetően, és megtorpant bizony az internet terjedése. Ez 
igenis összefügg azzal, hogy nem teljesül ma a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelménye.  

Ennél fontosabb észrevételem az elnök úrnak, hogy nem javaslom napirendre tűzni a 
bizottságban a 2009-es beszámolót, ugyanis ezt már tárgyalta a bizottság, olyannyira, hogy 
még kisebbségi előadónak is megválasztott engem.  

 
ELNÖK: Akkor melyiket nem tárgyaltuk? 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Mi tárgyaltuk, csak a plenáris ülés nem tárgyalta úgy, ahogy 

a 2010-est. Én magam kisebbségi előadónak is meg lettem választva. 
 
ELNÖK: Már nem is tudom követni ezt a sok beszámolót. 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Persze, mert ennyi év mulasztással már nehéz. Én mondtam 

is, hogy nincs itt törvénysértés, természetesen, ilyen törvények közepette, csak ne róják föl 
azt, hogy miért most foglalkozunk ilyen múltbeli kérdéssel, hiszen nem kerülhetett be 
hamarabb. Világos, a törvényi határidőn belül, de az utolsó pillanatban nyújtotta be az NMHH 
a beszámolót, mi pedig több mint egy év csúszással tűztük napirendre. Persze, nem 
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szabályozza ezt semmi, de ettől függetlenül tény, hogy ezért nem tudtunk ezzel hamarabb 
foglalkozni. Viszont ezek után önök ne hivatkozzanak arra, hogy ezzel már kár is foglalkozni, 
mert ez egy idejétmúlt kérdés.  

 
ELNÖK: Nem hivatkoztunk erre. Képviselő úr, nagyon köszönöm.  
Most két fontos megjegyzése volt. Egyrészt, valóban a bizottságban tárgyaltuk, csak a 

plenáris ülésen ez nem történt meg. Kezdeményezni fogjuk. Menczer képviselő asszonyt is 
kértem, mert azt hiszem, ő fog ma helyettesíteni engem a bizottsági elnöki értekezleten 
(Menczer Erzsébet bólint.), igen, hogy a bizottsági elnöki értekezleten szíveskedjék 
kezdeményezni azt, hogy a kulturális bizottság azt kéri, hogy a plenáris ülésen is vitassuk meg 
az ORTT 2009-es beszámolóját. Úgyhogy a főosztályvezető úréknak jövő héten nem kell ide 
jönniük. Köszönöm a képviselő úrnak, hogy ilyen gondosan figyel a pontos menetrendre. 
Képviselő asszony, ezt legyen kedves megbeszélni! A határozati javaslat tervezetének a 
számát majd a bizottsági titkárunk megadja a képviselő asszonynak.  

A másik: kivételesen meg kell védenem Novák képviselő urat - nagyon ritka pillanat 
ez a bizottságban -, de én nagyon örültem annak, hogy foglalkoztunk például a háztartások 
internetes lefedettségének a problémájával. Alapvetően ez egy kulturális kérdés is, és a 
kulturális javakhoz való hozzáférés kérdése is. Ezért fontos, hogy ne csak a 
médiatartalmakkal foglalkozzunk a bizottságban, hanem a digitális javakhoz való 
hozzáféréssel, a hírközlési ügyekkel is. Ha lehet ilyet mondani a bizottsági ülésen, gratulálunk 
Novák képviselő úr szemfülességéhez. Így jó lesz? (Novák Előd jelzésére:) Köszönöm 
szépen. A bizottsági jegyzőkönyv kedvéért mondom, hogy zárójelbe tessék beírni, hogy a 
képviselő úr rám kacsintott, és egyet csettintett a nyelvével. (Derültség.) Köszönöm szépen. 

További hozzászólást nem látok. (Karácsony Gergely visszatér az ülésterembe.) 
Karácsony képviselő úr a kacsintásra visszajött. Húsvét előtt, tudja, van az a locsolóversike, 
hogy „Két nyuszit láttam, az egyik kacsintott - ismeri? -, ide a Bartókot”. (Novák Előd nemet 
int.) Komoly műveltségbeli hiányai vannak, ezt már többször mondtam, képviselő úr. De a 
Bartók, tudja, hogy mit jelent? Nem a zeneszerzőt, hanem az ezer forintost, a régi ezrest. 
(Novák Előd bólint.) Jó.  

(Karácsony Gergelynek:) Novák képviselő úr éppen kacsintott nekem, sőt, még a 
nyelvével is csettintet, örömét és egyetértését kifejezve. (Karácsony Gergely: A 
jegyzőkönyvben is benne lesz?) Benne, már háromszor elmondtam, úgyhogy háromszor benne 
lesz. Jót szórakoznak egyesek a jegyzőkönyveinken. A leendő politológusoknak ez egy 
komoly csemege lesz, hogy milyen magas színvonalú munka folyik a kulturális és 
sajtóbizottságban. 

Határozathozatal 

Kérem, hogy szavazzunk! Aki egyetért az előttünk fekvő javaslattal, kérem, 
szíveskedjék kézfeltartással jelezni! (Szavazás.) Három. Köszönöm. Aki ellene van? 
(Szavazás.) Köszönöm. Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 
- közben megérkezett Vitányi képviselő úr is - 3 igennel, 12 nemmel, 3 tartózkodás mellett a 
javaslatot elutasította.  

Várjuk szeretettel a kapcsolódó módosító indítványt. A napirendi pontot lezárom. 
Köszönöm szépen az NMHH munkatársainak a megtisztelő jelenlétét. 

Egyebek 

Az 5. napirendi pontra térünk át, Egyebek. Kérdezem a képviselőtársaimat, ki kíván 
bejelentéssel élni. Jelentkezik valaki? (Jelzésre:) Novák képviselő úr.  
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NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Az Országgyűlésről szóló 
törvény bebizonyította, hogy nem hiábavaló valamit sokszor elmondanunk, még akkor is, ha 
eleinte reménytelennek tűnik, és rendkívüli érdekeket sért, és rendkívüli indulatokat vált ki. 
Ilyen az álláshalmozás tiltásának ügye, amelynél azonban nem is kívánok leragadni, de ha 
már az elnök úr ilyen jó hangulatban van, és ilyen nyitott az ellenzéki javaslatokra, hogy 
szintén a hasonlóan hosszas tiltakozásunk hatására a 2009-es ORTT-beszámoló Országgyűlés 
általi megtárgyalását szorgalmazza, így szeretnék most az Egyebek között egy olyan kérdést 
felvetni, amiről már rég nem beszéltünk, ez pedig Alföldi Róbert ügye. Hátha itt is sorozatos 
kérésünk, tiltakozásunk hatására elérjük azt, hogy az elnök úr annyira besokall a kérdéstől, 
hogy azt mondja, hogy mégsem várjuk meg a mandátumának lejártát, elég volt ebből a 
sorozatos provokációból, amit Alföldi Róbert művel a Nemzeti Színház színpadán.  

Azt gondolom, hogy a színház tízéves fennállásának évfordulója egy alkalmas pillanat 
volna arra, hogy akár leváltsák Alföldi Róbertet, akár - ha ez messzire nyúlik, és 
nyilvánvalóan önök is sokszor kritikusak az államtitkársággal szemben - mi magunk, a 
bizottság szorgalmazzuk ezt, illetve az albizottsági elnökünknek ismételten a figyelmébe 
ajánlom, hogy van egy hatályos törvényi előírása és megjelenési kötelezettsége Alföldi 
Róbertnek. Az albizottság mindhárom ellenzéki tagja még az én elnökségem alatt aláírta azt a 
beidézését a Nemzeti Színház igazgatójának, ami alapján kötelessége lenne megjelenni, 
akárcsak, mondjuk, Gyurcsány Ferencnek volt. Persze lehet, hogy erre is egy nemes „Na és”-
sel válaszol majd ez a büszke színházigazgató, mindenesetre valamilyen testületben, 
javaslom, hogy ezt a kérdést szorgalmazzuk. 

Ha nem akarják mindig nekem is a fejemre olvasni, hogy már megint ceterum 
censeoként ide lyukadok ki, azt javaslom, hogy zárjuk le ezt az ügyet. Valóban én is 
szívsebben foglalkoznék más problémákkal, de amíg a fejétől bűzlik a hal, amíg ilyen szintű 
provokációval nem is tudunk higgadtan más kérdésekkel foglalkozni, addig napról napra ezt a 
kérdést fel kell vessük. Javaslom, hogy ebben is legyenek ilyen engedékenyek, és 
csatlakozzanak a követelésünkhöz, hiszen a saját szavazótáboruk is elvárja azt, hogy Alföldi 
Róbertet a sorozatos botrányok után legalább a Nemzeti Színház éléről leváltsuk.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Nem tudom, ön honnan tudja, hogy a mi 

szavazótáborunk mit vár el. Ha mi nem úgy cselekszünk, ahogy a szavazótáborunk azt 
elvárja, akkor majd a következő választáson megbüntet bennünket. Ez az első megjegyzésem. 

A második megjegyzésem az, hogy én örülök, hogy a múlt héten láttam önt a 
Szépművészeti Múzeumban egy kiállításmegnyitón, amelyen egyébként én beszéltem, és 
megtiszteltetésnek vettem, hogy a képviselő úr a személyes jelenlétével megtisztelte a 
Szépművészeti Múzeumnak ezt a rangos eseményét - ahol egy nagyon jelentős, körülbelül 
százmillió euró értékű magángyűjteményt ajándékoztam a magyar államnak, illetve a 
Szépművészeti Múzeumnak – de én azt tanácsolom a képviselő úrnak, hogy színházban is 
találkozzunk, vagy azt kívánom, hogy színházban is találkozzunk. (Novák Előd: Az Új 
Színházban bármikor.) Bármelyik színházban találkozzunk.  

Nagy szeretettel ajánlom a figyelmébe Réthelyi miniszter úrnak a tegnapi jubileumi 
esten elmondott beszédét. A sajtóban elolvashatja ennek a kivonatát, hiszen tegnap volt a 
Nemzeti Színház megszületésének, az új épület átadásának 10. évfordulója, ahol Réthelyi 
miniszter úr mondta az ünnepi köszöntőt, és amely után bemutatták az Ember Tragédiájának 
Alföldi Róbert által rendezett előadását, amelyet én korábban láttam. Tegnap nem voltam ott, 
hiszen önnel vitatkoztam a Duna Televízióban. Én egyébként azt egy jó előadásnak tartom, ha 
tetszik önnek, ha nem.  

De nem is erről akarok most vitatkozni, mert ráadásul fél éve egy árva hangot nem 
lehetett hallani Alföldi Róbert körül, tehát nem emlékszem, hogy újabb botrány lett volna, 
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csak arra szeretném felhívni az ön figyelmét, hogy nem a mi hatáskörünk színházigazgatókat 
leváltani és kinevezni. Mi a parlament Kulturális és sajtóbizottsága vagyunk. A miniszternek 
van ilyen joga, és ha ön úgy gondolja, hogy ezt a miniszternél önnek kezdeményeznie kell, 
tegye meg, de ne akarja a kormánypárti és az ön frakcióján túli ellenzéki képviselőket a saját 
maga kisded játékának eszközéül használni. Képviselő úr, most már bírja ki ezt a másfél évet, 
ami vissza van, és nézzük meg, hogy utána ki lesz az utódja Alföldi Róbertnek, kik fognak 
benyújtani pályázatot, és milyen színházi programmal fognak előállni. 

Egy dolgot azért ajánlok. Én most vittem el az egyetemi hallgatóimat például Sütő 
András Egy lócsiszár virágvasárnapja című, kiváló darabjának, szerintem remek, Znamenák 
István rendezésében megvalósított előadására a Nemzeti Színházba, Szarvas József 
címszereplésével, főszereplésével. Egy, a magyar nemzeti drámairodalomban kiemelkedő 
jelentőségű (Novák Előd: Szekus.) történeti darabnak… Ön most mondhatja azt, hogy szekus, 
de ez nagyon durva, amit ön mond. Az egy zseniális darab. Tényleg hagyja már ezt abba! 
Abból, hogy esetlegesen nem volt egyenes az életpályája Sütő Andrásnak sem, mint 
másoknak sem, még nem következik az, hogy ne írt volna olyan zseniális, erkölcsi értékeket 
adó műveket, amelyek a jövő nemzedék számára példaértékűek.  

Éppen azért kell színházba járni, hogy a világnak ezt az összetettségét az ember 
megértse, képviselő úr, hogy megértse azt, hogy semmi sem fekete meg fehér. Én egyébként 
örülnék annak, ha az az ambíció, tehetség és retorikai képesség, amely önben megvan, 
párosulna azzal az összetett látásmóddal, amelynek a kialakításában a színháznak nagy 
szerepe van. Higgye el, ezt nem bántásként mondom, képviselő úr, de nincs ennek értelme, 
amit csinál. Nem kell a bizottsági ülést meg a bizottsági tagokat állandóan ilyen módon 
provokálni, hogy akkor most megint elővegyük Alföldi Róbert ügyét. Nincs miért elővennünk 
most Alföldi Róbert ügyét. Javaslom, függetlenül attól, hogy önnek mi a véleménye Sütő 
Andrásról, menjen el, és nézze meg azt a darabot, mert nagyon súlyos erkölcsi és politikai 
kérdéseket feszeget, olyan kérdéseket, amelyek mélyen aktuálisak ma is, és amelyek az 
embert a politikusi munkájában, a döntéshozatalában segítik az én megítélésem szerint.  

További hozzászólás? (Nincs jelzés.) Nincs. A mai ülésünket berekesztem. Köszönöm 
szépen a részvételüket a képviselőtársaimnak és a vendégeinknek, és jó munkát kívánok a 
plenáris ülésre a képviselőtársaimnak.  

 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 00 perc)  
 

 L. Simon László 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Thomas-Takács Aliz 

 


