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Napirendi javaslat 
 

1. A Magyarország 2013. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/7677. szám)  
(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

2. Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/7655. szám) 
(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

3. Egyebek 
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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről 

Megjelent 

Elnököl: Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz), a bizottság elnöke 

Pálffy István (KDNP), a bizottság alelnöke 
Gulyás Dénes (Fidesz) 
Dr. Gyimesi Endre (Fidesz) 
Kiss Attila (Fidesz) 
Dr. Kupper András (Fidesz) 
Lukács László (Fidesz) 
Németh Zoltán (Fidesz) 
Szabó Csaba (Fidesz) 
Karvalics Ottó (KDNP) 
Novák Előd (Jobbik) 
Vitányi Iván (független) 

Helyettesítési megbízást adott 

Menczer Erzsébet (Fidesz) dr. Cser-Palkovics Andrásnak (Fidesz) 

 

Meghívottak részéről 

Hozzászólók 

Koleszár Katalin főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 17 óra 2 perc) 

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása 

DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Tisztelettel köszöntöm a bizottság megjelent tagjait, elnézést 
kérek a késésért.  

A napirendi javaslatot azzal terjesztem elő, hogy a T/7677. számú javaslat 
megtárgyalására – tekintettel arra, hogy kapcsolódó módosító indítvány nem érkezett – nincs 
szükség, tehát a módosítás szerint a T/7655. számú javaslatot, illetve az ahhoz érkezett 
kapcsolódó módosító indítványokat fogja a bizottság megtárgyalni.  

Kérdezem, hogy a napirendi javaslathoz van-e kérdés, észrevétel. (Nincs jelzés.) Nem 
látok ilyet, ebben az esetben kérdezem, hogy a bizottság az így módosított napirendet 
elfogadja-e. (Szavazás.) Köszönöm szépen, a bizottság egyhangúlag elfogadta a napirendjét.  

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló T/7655. számú törvényjavaslat 
(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

Soron következik tehát a 7655. számú, Magyarország 2013. évi központi 
költségvetéséről szóló törvényjavaslathoz benyújtott, és a bizottság feladatkörébe tartozó 
kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása.  

Először a 370. számú módosító indítványt tárgyaljuk, kérdezem a kormány 
álláspontját a módosító indítvánnyal kapcsolatban.  

 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Elnézést kérek, csak annyit szeretnék mondani, hogy 
egyelőre a benyújtási határidő miatt természetesen csak előzetes tárcaálláspontot tudok 
mondani. A módosító indítvány nem támogatható.  

 
ELNÖK: Tehát nem támogatható. Köszönöm szépen. Hozzászólási szándékot nem 

látok. Ki támogatja a módosító indítványt? (Szavazás.) 1 igen szavazattal a bizottság nem 
támogatta, és egyharmadot sem kapott. 

A 371. számú módosító indítvány következik. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatható.  
 
ELNÖK: Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a 371. számú módosító 

indítványt? (Szavazás.) 1 igen szavazattal a bizottság nem támogatta, és egyharmadot sem 
kapott. 

A 373. számú módosító indítvány következik, Novák Előd képviselő úr javaslata. 
Kérdezem a tárca álláspontját.  

 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatható.  
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja, hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a 

módosító indítványt? (Szavazás.) 1 igen szavazattal a bizottság nem támogatta, és 
egyharmadot sem kapott. 

A 374. számú módosító indítvány következik, Murányi Levente és Novák Előd 
képviselő urak javaslata. Kérdezem a tárca álláspontját.  
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KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatható.  
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja, hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a 

módosító indítványt? (Szavazás.) 1 igen szavazattal a bizottság nem támogatta, és 
egyharmadot sem kapott. 

A 375. számú javaslat következik, Farkas Gergely és képviselőtársai által benyújtott 
módosító indítvány. Kérdezem a tárca álláspontját.  

 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatható.  
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja a módosító indítványt, hozzászólási szándékot nem 

látok. Ki támogatja a módosító indítványt? (Szavazás.) 1 igen szavazattal a bizottság nem 
támogatta, és egyharmadot sem kapott. 

A 378. számú módosító indítvány következik, Dúró Dóra és képviselőtársai javaslata. 
Kérdezem a tárca álláspontját.  

 
Kérdezem a tárca álláspontját.  
 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatható.  
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja a módosító indítványt, hozzászólási szándékot nem 

látok. Ki támogatja a módosító indítványt? (Szavazás.) 1 igen szavazattal a bizottság nem 
támogatta, és egyharmadot sem kapott. 

A 379. számú módosító indítványt Novák Előd képviselő úr nyújtotta be. Kérdezem a 
tárca álláspontját.  

 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatható.  
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja a módosító indítványt. (Jelzésre.) Novák Előd 

képviselő úr kért szót, Novák Előd képviselő úré a szó.  
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): A 392-es indítványnál tartunk?  
 
ELNÖK: A 379. számú indítványt tárgyaljuk. (Jelzésre.) Képviselő úr jelzi, hogy nem 

ehhez kíván hozzászólni.  
Kérdezem a bizottságot, hogy támogatja-e a módosító indítványt. (Szavazás.) 1 igen 

szavazattal a bizottság nem támogatta, és egyharmadot sem kapott. 
A 382. számú módosító indítvány következik. Korondi Miklós módosító indítványa a 

következő. (Novák Előd jelzi, hogy nem kapott az indítványból.) Természetesen addig várunk.  
Tehát a 382. indítványról kérdezem a tárca álláspontját.  
 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatható.  
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ELNÖK: A tárca nem támogatja a módosító indítványt, hozzászólási szándékot nem 
látok. Ki támogatja a módosító indítványt? (Szavazás.) 1 igen szavazattal a bizottság nem 
támogatta, és egyharmadot sem kapott. 

A 391. számú javaslat következik, Szávay István képviselő úr módosító indítványa. 
Kérdezem a tárca álláspontját.  

 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatható.  
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja a módosító indítványt, hozzászólási szándékot nem 

látok. Ki támogatja a módosító indítványt? (Szavazás.) 1 igen szavazattal a bizottság nem 
támogatta, és egyharmadot sem kapott. 

Most következik a 392. számú módosító indítvány, melyet Novák Előd képviselő úr 
nyújtott be. Kérdezem a tárca álláspontját.  

 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatható.  
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja, és most adom meg a szót képviselő úrnak.  
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm a szót. Nem lep meg, már megszoktam sajnos, 

sorra leszavazzák az egészen apró, építő jellegű módosító javaslatainkat is. Azonban itt azért 
javaslom, hogy álljunk meg egy pillanatra, mert többen egy ehhez hasonló módosító 
javaslatunk kapcsán már megfogalmazták támogatásukat a korábbi időszakban. Így most 
szeretnék egy kicsit kellemetlenkedni azoknál, akik ezt megtették. Készséggel ki is keresem 
majd a legközelebbi ilyen alkalomra a konkrét hozzászólásaikat is, hogy ezzel szembesítsem 
önöket. De bízom benne, hogy nem kell még egyszer behozni ezt a kérdést ide, hanem  most 
végre legalább bizottsági szinten támogatják azt a javaslatot, amely mellett szavak szintjén 
már többször hitet tettek.  

A történelmi filmek gyártásáról van szó, mely sajnos ebben a kormányzati ciklusban 
sem vált gyakorlattá, sőt még kevésbé, mint akár mondjuk az előző Orbán-kormány vagy akár 
a Horn-kormány idején, amikor például a Honfoglalás című film elkészülhetett. De ha csak 
gondolunk az előző Orbán-kormány Sacra Corona című szintén Koltay-filmjére, azt is 
láthattuk, hogy kétszázvalahány-millió forinttal azért támogatta a kormányzat. Azt gondolom, 
hogy hasonló történelmi tematikájú fikciós műsorgyártást kellene támogatni, hiszen vannak 
olyan elfeledett múltbéli eseményeink, amelyek sajnos a történelemtankönyvekbe nem 
kerülhettek be, amelyekről állami megemlékezések nincsenek, viszont kitűnő, akár 
akciófilmeket is lehetne forgatni például a pozsonyi csata történetéből. Ez az én két kedvenc 
témám, amely mellett itt rendszeresen kardoskodom, ez csak egy indokolásbeli ötletadás. 
Maga a céltámogatás, amit szeretnénk a közszolgálati médiaszolgáltatáson belül elkülöníteni, 
2 milliárd forint. Ha ennyit nem sajnáltak a Marslakók című nézhetetlen szappanoperára, 
akkor azt gondolom, nem kell sajnálni az ilyen, meglehetősen általános megjelölésű, 
történelmi tematikájú fikciós filmek elkészítésének támogatására sem.  

Ez azt jelentené, hogy egy kötelező feladatot szabunk a közmédiumoknak, hiszen 
láthatóan nem bízhatunk bennük olyan szinten, ha közéjük dobjuk a gyeplőt, hát láthattuk, 
hogy ez milyen Marslakók című szappanoperához vezethetett, ami minden várakozást 
alulmúló nézettségről tett tanúbizonyságot. Tehát egy hasonló összegű, 2 milliárd forintot 
indokolt végre elköltenünk erre, indokolt végre egy ilyen feladatot szabnunk. Aki szerint 
természetesen nincs szükség erre, és elegendőek azok a szórakoztató műsorok, amelyek 
mondjuk akár még a kereskedelmi médiumokban, akár az azzal sajnos ilyen tekintetben is 
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versenyre kelő közmédiumokban megjelenik, az persze ne szavazza meg. De aki ebben a 
bizottságban úgy van jelen, mint aki a médiapolitikát, a kultúrpolitikát Magyarországon 
alakítani szeretné, és nemzeti szempontokat is szeretne érvényre juttatni, azt gondolom, annak 
legalább ebben a bizottságban szakpolitikusként támogatnia kell. Aztán, hogy a 
frakciófegyelem esetleg felülírja-e majd ezeket az érdekeket, az természetesen egy külön 
történet lehet, itt nekünk most az a feladatunk, hogy egy útmutatást adjunk a közmédiumok 
részére, hogy rendkívül hiányoljuk, hogy a második Orbán-kormány alatt nem készül, és a 
kormánybiztos úrnál is hiába lobbiztunk eddig, nincs jele annak, hogy készülne valamiféle, a 
Sacra Coronához hasonló témaválasztású történelmi magyar film. Pedig a rendkívül gazdag 
történelmünk nagyon sok lehetőséget kínálna erre.  

Tehát még egyszer azt kérem, ahogyan korábban önök – ha jól emlékszem – az 
500 millió forintot kevesellték, és azzal szavazták le, hogy támogatnák a célt, de az kevés, hát 
akkor most 2 milliárd forintot ne keveselljék, hanem szavazzák meg. Ezért kérem tehát a 
támogatásukat.  

 
ELNÖK: Németh képviselő úrnak adom meg a szót.  
 
NÉMETH ZOLTÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Való igaz az, hogy ebben a bizottságban már többször beszéltünk erről, magam is 
egyetértek azzal, hogy történelmi tematikájú filmekre márpedig szükség van. Azt nem tudom 
biztosan, hogy ebben a formában, ebből a forrásból elfogadandó módosító indítvánnyal vagy 
más indítvánnyal kell ezt megtenni, de valóban én is úgy gondolom, és erről beszéltünk már 
többször, hogy van létjogosultsága ennek a kérdésnek.  

Nyilván a bizottság feladata is lesz a későbbiekben – és az Országgyűlés feladata is –, 
hogy átgondolja, én ezt mindenképpen javaslom, függetlenül a mai szavazás kimenetelétől.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tekintettel arra, hogy hozzászólási szándékot nem látok, 

kérdezem, ki támogatja a módosító indítványt. (Szavazás.) 3 igen szavazattal a bizottság nem 
támogatta, és egyharmadot sem kapott. 

 
ELNÖK: A 393. számú módosító javaslat következik, Novák Előd képviselő úr 

indítványa. Kérdezem a tárca álláspontját.  
 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatható.  
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja a módosító indítványt, hozzászólási szándékot nem 

látok. Ki támogatja a módosító indítványt? (Szavazás.) 1 igen szavazattal a bizottság nem 
támogatta, és egyharmadot sem kapott. 

A 397. számú javaslat Novák Előd és Szávay István képviselő urak javaslata. 
Kérdezem a tárca álláspontját.  

 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatható.  
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja a módosító indítványt, hozzászólási szándékot nem 

látok. Ki támogatja a módosító indítványt? (Szavazás.) 1 igen szavazattal a bizottság nem 
támogatta, és egyharmadot sem kapott. 
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A 401. javaslat Babák Mihály képviselő úr módosító indítványa. Kérdezem a tárca 
álláspontját.  

 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

A tárca támogatja.  
 
ELNÖK: A tárca támogatja a módosító indítványt. Kérdezem, hogy hozzászólási 

szándék van-e. (Nincs jelzés.) Ilyet nem látok. Ki támogatja a módosító indítványt? 
(Szavazás.) 11 igen szavazattal a bizottság támogatja. Ki nem támogatta? (Szavazás.) 1 nem 
szavazat. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás mellett fogadta el a bizottság.  

A 402. számú módosító javaslat következik, szintén Babák képviselő úr nyújtotta be. 
Kérdezem a tárca álláspontját.  

 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Támogatott indítvány.  
 
ELNÖK: A tárca támogatja a módosító indítványt. Kérdezem, hogy hozzászólási 

szándék van-e. (Nincs jelzés.) Ilyet nem látok. Ki támogatja a módosító indítványt? 
(Szavazás.) 11 igen szavazattal a bizottság támogatja. Ki nem támogatta? (Szavazás.) 1 nem 
szavazat. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás mellett fogadta el a bizottság.  

A 409. számú indítvány következik, szintén Babák képviselő úr javaslata. Kérdezem a 
tárca álláspontját.  

 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Támogatott indítvány.  
 
ELNÖK: A tárca támogatja a módosító indítványt. Hozzászólási szándékot nem látok. 

Ki támogatja a módosító indítványt? (Szavazás.) 11 igen szavazattal a bizottság támogatja. Ki 
nem támogatta? (Szavazás.) 1 nem szavazat. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás 
mellett fogadta el a bizottság.  

Ha jól látom, minden módosító indítványról döntöttünk, ami a bizottság feladatkörébe 
tartozik, de természetesen megkérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e olyan módosító 
indítványról bárkinek tudomása, amiről tárgyalni kellett volna. (Nincs jelzés.) Ilyet nem látok, 
úgyhogy ezt a napirendi pontot lezárom. 

Egyebek 

Az egyebek napirendi pontra térve kérdezem, hogy van-e hozzászólási szándék. 
(Jelzésre.) Novák képviselő úrnak adom meg a szót.  

 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Németh Zoltánhoz fordulnék 

egy kérdéssel, miután támogató hozzászólása ellenére nem szavazta meg a történelmi filmek 
céltámogatását, mely sehonnan sem vont volna el támogatást, csak ezen a hatvanvalahány-
milliárd forinton belül egy konkrét támogatást, egy kötelezettséget írt volna elő a 
közmédiumok számára. Ha már fölvetette, hogy beszéljünk erről a későbbiekben, hogy 
milyen más úton képzeli el ennek a megvalósítását, akkor szeretném megkérdezni, hogy 
hogyan képzeli el, túl azon, hogy az egyetlen erre vonatkozó javaslatot minden alkalommal 
leszavazza.  

 
ELNÖK: Németh képviselő úrnak adom meg a szót.  
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NÉMETH ZOLTÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Erre így nem emlékszem, hogy 
minden alkalommal leszavaznám, de azt gondolom, hogy az az álláspont, amelyet kifejtettem, 
már korábban is – egyébként módosító indítvány nélkül, tehát ha jól emlékszem, az 
államtitkári meghallgatáson is, vagy legalábbis akkor, amikor még Szőcs államtitkár úr 
vendég volt a bizottságnál, már akkor is – fölvetettük többen, és nem Novák Előd képviselő 
úr kezdeményezése nyomán, hanem saját magunktól, saját akaratunkból fölvetettük ezt a 
kérdést. Úgy emlékszem, hogy világossá tettük többen is, hogy támogatjuk ezt a témát, 
támogatjuk a történelmi témájú, tematikájú filmgyártást Magyarországon.  

Az, hogy ez pontosan hogyan fogalmazódhat meg, és milyen formában valósul már 
meg végre tényleg, azt gondolom, ez a közeljövő titka kell hogy legyen, de mindenképpen 
szükséges, hogy a közeljövőben erről ne csak beszéljünk, hanem valamilyen formában 
döntsünk is. Ezt határozottan mondom, állítom, képviselem. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tekintettel arra, hogy több hozzászólási szándékot nem 

látok, ezért az egyebek napirendi pontot lezárom, a bizottsági ülést pedig berekesztem azzal, 
hogy hétfőn 10 órakor fog legközelebb ülésezni a bizottság, számos nagy és jelentős témával, 
úgyhogy kérem a pontos megjelenéssel segíteni azt, hogy minél hamarabb megkezdhessük a 
bizottsági ülést.  

Köszönöm szépen, mindenkinek szép estét kívánok.  

(Az ülés befejezésének időpontja: 17 óra 20 perc) 
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