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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 08 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Megkezdenénk a munkánkat. Kérdezem, hogy a kiküldött 
napirendi javaslathoz képest van-e kérdés, észrevétel. (Nincs jelentkező.) Kérdezem, hogy ki 
támogatja a napirendi javaslatot. (Szavazás.) Egyhangú döntéssel a bizottság azt támogatta.  

A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/8751. szám) 

Vita és szavazás 

Először sorra kerül a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosításáról szóló, 
T/8751. számú törvényjavaslat. Van egy négy ajánlási pontos ajánlás. Karácsony Gergely 
alelnök úr az első módosító indítvány benyújtója. Kérdezem államtitkár urat, hogy kormány- 
vagy tárcaálláspontot tud-e mondani. 

 
L. SIMON LÁSZLÓ kultúráért felelős államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Jó reggelt kívánok! Tisztelettel köszöntöm a bizottságot! Tisztelt Elnök Úr! 
Jelen pillanatban tárcaálláspontot fogok tudni mondani; a kormány még nem tárgyalta a 
módosító indítványokat. 

 
ELNÖK: Akkor kérném is ezt az álláspontot az 1-esről, Karácsony Gergely képviselő 

úr javaslatáról. 
 
L. SIMON LÁSZLÓ kultúráért felelős államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Ezzel kapcsolatban elviekben el tudjuk fogadni egy ilyen irányú módosító 
indítvány benyújtását, a gyakorlatban viszont azt látom, hogy ezt még érdemes lesz 
módosítani, úgyhogy mi tartalmilag egyetértünk vele, de ebben a formájában – főleg úgy, 
hogy a 3. §-ra nem is reagál – nem javasoljuk a módosító indítvány elfogadását.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ebben az esetben a szerda reggeli bizottsági ülésen 

teszek majd javaslatot bizottsági módosító indítvány benyújtására, amennyiben ez a 
pontosítás meg fog tudni történni. Kérdezem, hogy van-e kérdés, észrevétel. (Nincs 
jelentkező.) Nem látok ilyet. Ki támogatja a módosító indítványt? (Szavazás.) Egy szavazatot 
kapott. A bizottság nem támogatta, az egyharmadot nem kapta meg. 

Gyimesi Endre képviselő úr javaslatait tárgyaljuk – ami összefüggésben van –, a 2., a 
3. és a 4. javaslatot. Kérdezem államtitkár urat a tárca álláspontjáról. 

 
L. SIMON LÁSZLÓ kultúráért felelős államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): A tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem, hogy van-e kérdés, észrevétel a javaslathoz. (Nincs jelentkező.) 

Nem látok ilyet. Kérdezem, hogy ki támogatja a módosító indítványokat. (Szavazás.) 
Tizenkettő. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Egy tartózkodás. Ki szavazott nemmel? (Nincs 
jelentkező.) A bizottság ezeket a módosító indítványokat támogatta. 

Elkészült, és még a szombati napon kiküldésre került az a bizottsági módosítójavaslat-
tervezet, amiről kérném először államtitkár úr, illetve a tárca álláspontját. 
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L. SIMON LÁSZLÓ kultúráért felelős államtitkár (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma): Tisztelt Elnök Úr! Áttanulmányoztuk a javaslatot, és azzal egyetértünk, 
úgyhogy a benyújtását támogatjuk. 

Döntés bizottsági módosító indítvány benyújtásáról 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Felmerült még egy-két pontosítási kérdés. Természetesen 
itt is jelzem, hogy amennyiben erre érkezik szövegszerű javaslat, akkor ezt a szerda reggeli 
bizottsági ülésen fogjuk tudni rendezni. Kérdezem, hogy van-e kérdés, észrevétel a bizottsági 
módosító javaslat benyújtásával kapcsolatban. (Nincs jelentkező.) Nem látok ilyet. Kérdezem, 
hogy ki támogatja a javaslat benyújtását. (Szavazás.) Tizenkettő. Ki nem támogatja? (Nincs 
jelentkező.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) Kettő tartózkodás. A bizottság a módosító javaslat 
benyújtásáról döntött. Köszönöm szépen. Ezzel ezt a napirendi pontot lezártuk. Köszönöm 
szépen államtitkár úrnak és kormánybiztos úrnak is a megjelenést és a napirendi pont 
tárgyalásánál való részvételt.  

A kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/8886. szám) 

Vita és szavazás 

Soron következik a kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos egyes törvények 
módosításáról szóló, T/8886. számú törvényjavaslat módosító indítványainak megvitatása. 
Helyettes államtitkár urat köszöntöm a napirendi pont tárgyalásánál!  

Egy 27 pontos ajánlás fekszik képviselőtársaim előtt. Az első módosító indítványt 
Kósa Lajos képviselő úr nyújtotta be. Kérdezem államtitkár urat, hogy tárca- vagy 
kormányálláspontot tud-e képviselni. 

 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Tisztelt Elnök Úr! 

Kormányálláspontot fogok képviselni. 
 
ELNÖK: Kérdezném is az 1. számú javaslatról. 
 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A kormány nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdezem, hogy van-e kérdés, észrevétel. (Nincs jelentkező.) Kérdezem, 

hogy ki támogatja a módosító indítványt. (Szavazás.) Azt kérném, hogy az egyharmadot 
biztosítsuk. (Karácsony Gergely: A magam részéről ezt megteszem. – Derültség.) Köszönöm 
szépen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Akkor átment a módosító javaslat, tekintettel arra, hogy 
többen szavaztak igennel, mint ahányan nemmel. (Derültség.)  

Bóka István képviselő úr javaslata következik. 
 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy ki támogatja a módosító indítványt. 

(Szavazás.) Tizenkettő. Ki nem támogatja? (Nincs jelentkező.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 
Kettő. A bizottság ezt is elfogadta. 

A 3. számú javaslat Hegedűs Lorántné, Bödecs Barna és Magyar Zoltán képviselők 
javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját. 

 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk. 
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ELNÖK: Hozzászólási szándékot nem látok. Kérdezem, hogy ki támogatja a módosító 

indítványt. (Szavazás.) Kettő. A bizottság nem támogatta, az egyharmadot nem kapta meg. 
A 4. számú javaslat Kósa Lajos képviselő úr javaslata, valamint Hegedűs Lorántné, 

Bödecs Barna és Magyar Zoltán, továbbá Karácsony Gergely képviselők is hasonló tartalmú 
módosító indítványt nyújtottak be. Kérdezem a kormány álláspontját. 

 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A kormány nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, hogy ki támogatja. (Szavazás.) Hat. Ebben az 

esetben a bizottság nem támogatta, viszont az egyharmadot megkapta a módosító indítvány. 
Az 5. számú javaslat Hegedűs Lorántné, Bödecs Barna és Magyar Zoltán képviselők 

javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólási szándékot nem látok. Kérdezem, hogy ki támogatja a módosító 

indítványt. (Szavazás.) Egyhangú támogatást kapott, a bizottság azt elfogadta. 
A 6. számú javaslat dr. Bóka István képviselő úr javaslata. Kérdezem a kormány 

álláspontját. 
 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A kormány 

támogatja. 
 
ELNÖK: Hozzászólási szándékot nem látok. Kérdezem, hogy ki támogatja. 

(Szavazás.) Tizenhárom. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Ketten tartózkodtak, a bizottság tehát 
azt elfogadta. 

A 7. számú javaslat Kósa Lajos képviselő úr javaslata. Kérdezem a kormány 
álláspontját. 

 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A kormány nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, hogy ki támogatja. (Szavazás.) Hat. A bizottság 

nem támogatta, viszont az egyharmadot megkapta a javaslat. 
A 8. számú javaslat Karácsony Gergely képviselő úr javaslata. Kérdezem a kormány 

álláspontját. 
 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A kormány nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Alelnök úr nem kíván szólni. (Karácsony Gergely: Tartalmilag megegyezik 

a 7. ajánlási ponttal egyébként.) Kérdezem a bizottságot, hogy ki támogatja a módosító 
indítványt. (Szavazás.) Egy támogató szavazatot kapott. A bizottság nem támogatta, az 
egyharmadot nem kapta meg. 

A 9. számú javaslat Hegedűs Lorántné, Bödecs Barna és Magyar Zoltán képviselők 
javaslata. A kormány álláspontját kérném szépen. 
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DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A kormány nem 
támogatja. 

 
ELNÖK: Hozzászólási szándékot nem látok. Kérdezem, hogy ki támogatja a módosító 

indítványt. (Szavazás.) Hárman támogatják. A bizottság nem támogatja, az egyharmadot nem 
kapta meg.  

A 10. számú javaslat – összefüggésben a 20. számú javaslattal – Kósa Lajos képviselő 
úr javaslata.  

 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A kormány nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, hogy ki támogatja. (Szavazás.) Hét. A bizottság 

tehát nem támogatta, de az egyharmadot megkapta a módosító indítvány, ugyanúgy 
természetesen, mint a vele összefüggésben lévő 20. számú javaslat. 

A 11. számú javaslat Bóka István képviselő úr javaslata. 
 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólási szándékot nem látok. Kérdezem, hogy ki támogatja. 

(Szavazás.) Tizenhárom. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Két tartózkodással a bizottság azt 
elfogadta. 

A 12. számú javaslat Kósa Lajos képviselő úr javaslata. Kérdezem a kormány 
álláspontját. 

 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, hogy ki támogatja. (Szavazás.) A bizottság nem 

támogatta, de 7 szavazattal az egyharmadot megkapta. 
A 13. számú javaslat Hegedűs Lorántné, Bödecs Barna és Magyar Zoltán javaslata. 

Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, hogy ki támogatja a módosító indítványt. 

(Szavazás.) Három. A bizottság nem támogatta, az egyharmadot nem kapta meg. 
A 14. számú javaslat – összefüggésben a 25-össel – Bóka képviselő úr javaslata. 

Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólási szándékot nem látok. Kérdezem, hogy ki támogatja. 

(Szavazás.) Tizenhárom. Kik tartózkodtak? (Nincs jelentkező.) Ki szavaz nemmel? (Nincs 
jelentkező.) Nem vettek részt a szavazásban. A bizottság támogatta a javaslatot. 

A 15. számú javaslat Karácsony Gergely képviselő úr javaslata. A kormány 
álláspontját kérdezem. 

 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk. 
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ELNÖK: Hozzászólási szándékot nem látok. Kérdezem, hogy ki támogatja. 
(Szavazás.) Egy támogató szavazatot kapott. A bizottság nem támogatta, az egyharmadot nem 
kapta meg. 

A 16. számú javaslat szintén Karácsony alelnök úr javaslata. Kérdezem a kormány 
álláspontját. 

 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólási szándékot nem látok. Kérdezem, hogy ki támogatja. 

(Szavazás.) Egy támogató szavazatot kapott. A bizottság nem támogatta, az egyharmadot nem 
kapta meg.  

A 17. számú javaslat Kósa Lajos képviselő úr javaslata. Kérdezem a kormány 
álláspontját. 

 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, hogy ki támogatja. (Szavazás.) Hét. A bizottság 

nem támogatta, de az egyharmadot megkapta a javaslat. 
A 18. számú javaslat Bóka István és Dankó Béla képviselők javaslata. Kérdezem a 

kormány álláspontját. 
 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot – hozzászólási szándékot nem látva –, hogy ki 

támogatja a módosító indítványt. (Szavazás.) Egy támogató szavazatot kapott. A bizottság 
nem támogatta, az egyharmadot nem kapta meg. 

A 19. számú javaslat Bóka István képviselő úr javaslata. Kérdezem a kormány 
álláspontját. 

 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, hogy ki támogatja a módosító indítványt. 

(Szavazás.) Tizenkettő. Kik tartózkodtak? (Szavazás.) Kettő. Ki szavazott nemmel? 
(Szavazás.) Egy nem szavazattal a bizottság azt elfogadta.  

A 20-asról döntöttünk; a 21. számú javaslat következik, Kósa Lajos képviselő úr 
javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját. 

 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólási szándékot nem jelez senki. Kérdezem, hogy ki támogatja. 

(Szavazás.) Hét. A bizottság nem támogatta, az egyharmadot azonban megkapta az indítvány. 
A 22. számú javaslat Hegedűs Lorántné, Bödecs Barna és Magyar Zoltán képviselők 

javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Hozzászólási szándékot nem látok. Kérdezem, hogy ki támogatja a módosító 

indítványt. (Szavazás.) Hárman támogatják. A bizottság nem támogatta, az egyharmadot nem 
kapta meg. 
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A 23. számú javaslat Hegedűs Lorántné, Bödecs Barna és Magyar Zoltán képviselők 
javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját. 

 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, hogy ki támogatja. (Szavazás.) Három. A bizottság 

nem támogatta, az egyharmadot nem kapta meg. 
A 24. számú javaslat következik, ahol a szakmai osztály túlterjeszkedést állapít meg. 

Mi vagyunk az első helyen kijelölt bizottság, tehát először erről nyitnám meg a vitát. (Nincs 
jelzés.) Hozzászólási szándékot nem jelzett senki. A hivatal túlterjeszkedést jelez. Kérdezem, 
hogy ki az, aki szerint a módosító indítvány túlterjeszkedő, ezért nem házszabályszerű, és 
ezért tartalmilag nem is vizsgálható. (Szavazás.) Tizenkettő. Ki az, akit tartózkodott? 
(Szavazás.) Kettő. Kik szavaztak nemmel? (Szavazás.) Egy. A bizottság szerint túlterjeszkedő 
a javaslat, ezért meg sem tárgyalja azt.  

A 25-ösről szavaztunk; a 26. számú javaslat Bóka István képviselő úr javaslata. 
Kérdezem a kormány álláspontját. 

 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, hogy ki támogatja a módosító indítványt. 

(Szavazás.) Tizenhárom. Kik tartózkodtak? (Szavazás.) Három. A bizottság a módosító 
indítványt elfogadta. 

A 27. számú javaslat szintén Bóka képviselő úr javaslata. A kormány álláspontja?  
 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A kormány 

támogatja. 
 
ELNÖK: Hozzászólási szándékot nem látok. Kérdezem, hogy ki támogatja a módosító 

indítványt. (Szavazás.) Tizenkettő. Kik nem támogatják? (Szavazás.) Egy. Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) Három. A bizottság a módosító indítványt elfogadta. Ezzel ezt a napirendi pontot 
lezárjuk. Államtitkár úr, köszönöm szépen. 

Egyes jogszabályoknak a nemzeti filmipar megerősítését célzó módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/8860. szám) 

Most tárgysorozatba-vételre vonatkozó javaslat következik, a Novák Előd képviselő úr 
által benyújtott, egyes jogszabályoknak a nemzeti filmipar megerősítését célzó módosításáról 
szóló, T/8860. számú törvényjavaslat. Képviselő úr kérte, hogy ezen az ülésén tárgyalja ezt 
meg a bizottság, ezért tűztük napirendre. Meg is adom előterjesztőként a szót Novák Előd 
képviselő úrnak. 

Novák Előd (Jobbik) szóbeli kiegészítése 

NOVÁK ELŐD (Jobbik) előterjesztőként: Köszönöm a szót. Tisztelt Bizottság! Mint 
azt már jeleztem korábban, egy átfogó törvényjavaslatot nyújtottunk be az Országgyűlésnek, 
és bízom benne, hogy ma sor kerülhet a tárgysorozatba-vételére, ha napirendre-vételére 
esetleg még nem is, hiszen tudjuk jól, hogy számos más területen komoly elmaradások, 
feladatok vannak. Azt gondolom, hogy annyit mindenképp ki kell mondania ma a 
bizottságnak, hogy nem elég a filmgyártás rendszerének rendezési kísérlete, amire az egy 
évvel ezelőtti filmtörvényben láthattunk kísérletet, hanem bizony már-már kritikusnak 
nevezhető a filmipar hasonlóan fontos szektora, a filmterjesztés is, és ezzel egyelőre nem 
nagyon foglalkoztak.  
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Erre vonatkozik egy átfogó törvénymódosító javaslat, hiszen tudjuk jól, hogy 2011 
elején a Cinema City International felvásárolta a Palace Cinemas hálózatát, és e fúziót 
követően ez az izraeli tulajdonú vállalat a hazai multiplexek több mint 90 százalékának 
tulajdonosává vált, és piaci részesedése is 80-90 százalék körülire tehető. Sajnos ez irányú 
kormányrendelet vagy miniszteri rendelet híján nem látunk tisztán, hiszen a www.port.hu és 
hasonló honlapokról kell megnézni, hogy ma Magyarországon hány mozi üzemel, nincs 
hivatalos nyilvántartás. Amennyire a szakmai szervezetek becslése hitelesnek tekinthető, 
körülbelül 80-90 százalék között mozog az értékesített jegyek, vagy akár a moziülőhelyek 
számának tekintetében ennek az izraeli, szinte teljesen monopolhelyzetben lévő vállalatnak a 
hazai aránya. 

Hiába élt Kálomista Gábor a Magyar Producerek Szövetségének nevében a Gazdasági 
Versenyhivatalnál panasszal, akkor a Versenyhivatal a 15 milliárd forintos törvényi minimum 
alatti forgalom miatt érdemben nem járt el ebben az ügyben. Ezért is tartunk szükségesnek 
egy törvénymódosítást, hogy a GVH 15 milliárd forintos értékhatártól függetlenül vizsgálja az 
efféle fúziókat, hiszen a 15 milliárd forint körülbelül az egész szektornak az éves forgalma, 
tehát nem várható el, hogy egy száz százalékos tulajdonrész legyen. Mondjuk ki továbbá, 
hogy egyáltalán ezen a területen illetékes a Gazdasági Versenyhivatal, hiszen e 
törvényjavaslat híján úgy tűnik, hogy a Gazdasági Versenyhivatal soha nem fogja ezt 
vizsgálni, pedig – még jegyezzük meg – a Cinema City International a tulajdonosa az egyik 
legnagyobb hazai forgalmazónak, a Fórum Hungarynek is, így gyakorolva még nagyobb, még 
nyomasztóbb piaci fölényt, amivel vissza is él.  

Hogy csak egy példát mondjuk: az úgynevezett vászonhasználati díj. Eddig 
multinacionális kereskedelmi cégeknél szoktunk meg, hogy a magyar termékeknek egyáltalán 
polcdíjat kell fizetniük, hogy kikerülhessenek. Itt hasonló a helyzet: vásznanként 500 eurós, 
azaz körülbelül 140 ezer forintos díjat kell fizetniük, tehát még csak nem is mozinként. 
Gondoljunk bele egy alacsonyabb költségvetésű magyar filmbe! Ez rendkívül megnehezíti a 
helyzetet, arról nem is beszélve, hogy sokszor magyarellenesnek is nevezhető 
műsorpolitikájuk miatt ritkán tekinthetők meg ezek a filmek ennek ellenére is főműsoridőben, 
vagy legalábbis a bemutatót követő második, harmadik héten, ami tovább nehezíti a magyar 
filmek helyzetét.  

Azt gondolom tehát, hogy ezért szükséges egy ilyen átfogó törvényjavaslat. Rendkívül 
sok művészmozi, artmozi zárt be, köztük hazánk legrégebbi vetítőhelyisége, az Európa mozi 
is 2011-ben. Összesen 11 ilyen mozi zárt be. Látjuk azt, hogy a legmagasabb nézettségű 
magyar film is két dokumentumfilm lett, mindössze 20 ezer körüli nézőszámmal, de még a 
legnézettebb játékfilm is mindösszesen 10 ezer nézőt csalt a moziba, tehát láthatjuk, hogy itt 
bizony szükség van előrelépésre. Nem elég gyártani magyar filmeket, félő, hogy a 
forgalmazással is problémák fognak adódni. Ne kerüljünk akkor megint több éves 
lépéshátrányba, ne mondjuk akkor azt, hogy évekig húzzuk ezt a kérdést, és amikor már végre 
készülnek magyar filmek, akkor meg nem lehet megtekinteni!  

Ezért tartjuk szükségesnek egy filmkvóta bevezetését is. Ha a korábbi arányokat 
nézzük – most ezeknek az ismertetésétől eltekintenék, ez a törvényjavaslatunk indokolásában 
megtalálható –, összességében a korábbi arányok elemzésével azt mondható, hogy a 
10 százalékos arány reálisnak mondható. Persze szükséges az a követelmény is, hogy ez az 
arányszám a vetítésszámokban is megjelenjen a multiplexek esetében, és hogy ne tudjanak a 
kvóta alól kitérni a kevéssé nézett időpontokban történő vetítéssel, és a különböző időszakok 
tekintetében is fennálljon ez a követelmény – ezt precízen kidolgoztuk –, és nyilván 
különbséget kell tenni a multiplexek és az artmozik között is. 

Azt mindenképp láthatjuk, hogy voltak erre korábban is példák, hiszen a Bethlen-
kormány korábban különadót vetett ki a külföldi filmekre, a Gömbös-kormány pedig e 
javaslattal megegyező mértékű kvótát állapított meg, de rendkívül sok jelenlegi példa is van 
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nemzetközi kitekintésben, hiszen például Franciaországban vagy Spanyolországban, 
Mexikóban, Dél-Koreában, Brazíliában találhatunk nagy sikerű példákat, amit egyébként a 
médiatörvény is előír a televíziók vonatkozásában. Miért tennénk különbséget a mozik 
területén? Ott is szükséges lenne a magyar filmekre valamiféle kvótát előírni. Természetesen 
a hatálybalépéssel megvárjuk azt az időszakot, amikorra készülnek is magyar filmek, hiszen 
bízunk ennek mielőbbi fellendülésében. 

Szükségesnek tartunk a törvényjavaslatunkban három fő módosítást, egyrészt a 
mozgóképről szóló törvényt, filmterjesztési magatartási szabályokkal. Itt különösen a 
vászonhasználati díjra gondolok, de az a lényeg, hogy ne háríthassa át a filmforgalmazóra a 
moziüzemeltető üzleti érdekeit is szolgáló költségeket, így raktározási, reklámozási, 
marketing, digitalizációs költségeket – például a vászonhasználati díj esetében erre 
hivatkoznak –, tehát azt gondolom, hogy ezt fontos ilyen precízen rögzíteni, ahogy ezt mi 
javasoljuk. Másrészt a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 
törvényt másodsorban azért kell röviden módosítani, hogy a Gazdasági Versenyhivatal 
illetékességét megállapíthassuk ebben a kérdésben, melyben a Fideszhez közel álló Kálomista 
Gábor is hiába fordult az izraeli felvásárlást követően a GVH-hoz. 

Végül zárásként engedjék meg, hogy az általános forgalmi adóról szóló törvény 
módosítását is a figyelmükbe ajánljam, mert mi azt gondoljuk, hogy a magyar filmalkotások 
népszerűsítésének közérdekű jellegére való tekintettel biztosítani kell e filmekre szóló 
mozijegyek áfamentességét. Amennyiben önök az Európai Unión belül képzelik el hosszú 
távon is Magyarország jövőjét, módosító javaslattal természetesen lehet az Unió igényeinek is 
megfelelő 5 százalékos áfát is biztosítani, én mintegy vitaindítónak azért mégis az 
áfamentességet javaslom, hiszen abban itt azért – legalábbis a kulturális bizottságban –
 egyetértünk, hogy a magyar filmeket kiemelkedő művészi támogatottságukra való tekintettel 
sok esetben indokolt ilyen szinten is támogatni. Azt gondolom, hogy ez nemcsak a magyar 
filmipart segíthetné – bár ez az elsődleges célja –, de a magyar emberek szórakozási 
lehetőségeit is, amik azért ilyen megszorítások közepette jelentősen beszűkültek. Adjunk egy 
könnyítést, hogy akkor ne a különböző hollywoodi produkciókat, hanem a magyar filmeket 
tudják választani, és fogják is tudni választani, ha végre beindul, és mind a gyártás, mind a 
filmforgalmazás területén is hajlandóak érdemi változtatásokra. 

Nem kívánok itt most kitérni a szokásos költségvetési módosító javaslatunkra, hiszen 
ez ennek a törvénynek nem tárgya, de bízunk benne, hogy azért fognak történelmi filmek is 
készülni, méghozzá népszerű, játékfilmes formában, nemcsak olcsó dokumentumfilmek 
formájában, tehát olyan modern formában is, ami a fiataloknak és úgy általában a mozik 
látogatóinak az igényét is kielégítheti. Ehhez viszont akkor megint csak szükséges az 
áfamentesség biztosítása. Három törvényt módosítana tehát a mi javaslatunk, és mindegyik a 
magyar filmek terjesztésén javítana, alapvetően a monopolhelyzetben lévő Cinema City 
International lobbijával szemben, ami bizony, azt látjuk, hogy sok esetben vissza is él ezzel a 
helyzetével, és pláne vissza fog élni akkor, amikor végre lesznek magyar filmek, és meg fog 
jelenni az a magyar nemzeti érdek, hogy ezeket legalább egy 10 százalékos arányban valóban 
műsorra tűzzék. Ne engedjünk kiskapukkal annak se lehetőséget, hogy a kevéssé nézett 
időpontokban mutassák ezt csak be, miközben jelenleg még ezeket a vászonhasználati díjakat 
is legombolják az általában jóval kisebb magyar költségvetésű filmektől, miközben tudjuk, 
hogy különböző kiskapukkal ezeket a nemzetközi nagy produkciókat nem terhelik például 
ilyen vászonhasználati díjak és hasonló kiadások.  

Ezért gondolom, hogy ha mindenben nem is kell egyetértenünk, de abban 
mindenképpen, hogy a hazai filmterjesztésen segítenünk kell a jövőre nézve, hiszen 
gondolkozzunk előre; nem elég majd akkor észbe kapnunk, amikor már esetleg készülnek 
magyar filmek, de nem lesz hol bemutatni, hiszen az igényesebb filmeket is vetítő 
művészmozikat egyre inkább bezárás fenyegeti, és ahogy említettem, csak a tavalyi évben 
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11 artmozi zárt be. Azt gondolom, hogy nem volna ildomos az, egyfajta nemzetgazdasági és 
nemzetbiztonsági érdek is – ha ennek a kulturális és nemzeti azonosságtudatot erősítő 
vetületét is nézzük, adott esetben főleg mondjuk a történelmi tematikájú játékfilmek 
esetében –, tehát komoly nemzeti érdek is fűződik ahhoz, hogy legalább ezt a javaslatot 
tárgysorozatba vegyük. Hogy napirendre mikor kerülhet az Országgyűlésben, azt gondolom, 
az attól is függ, hogy milyen lépésben halad majd a magyar filmgyártás. Egyelőre a szándékot 
látjuk, a konkrét produkciókat még sajnos nem, de szerintem mindenképpen a bizottság 
felelőssége annak kimondása, hogy se hazai oligarcháknak, se külföldi felvásárlóknak az 
üzleti igényeihez nem asszisztál, hanem nemzetgazdasági és adott esetben nemzetbiztonsági, 
nemzetpolitikai érdekeket helyez előtérbe. Ezért kell adott esetben a mozik terén is 80-
90 százalékos monopolhelyzetben lévő Cinema City International igényeivel szemben ezt a 
törvényjavaslatot tárgysorozatba venni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Megnyitom a vitát. Kérdezem, hogy ki kíván hozzászólni. Karácsony 

Gergely alelnök úrnak adom meg a szót. 

Kérdések, hozzászólások 

KARÁCSONY GERGELY (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! A 
magam részéről támogatni fogom a tárgysorozatba-vételt; nem azért, mintha minden 
részletével egyetértenék a javaslatnak, de azt gondolom, hogy fontos beszélnünk arról, hogy 
hogyan lehet a magyar filmforgalmazás helyzetét megoldani. Korábban mi is tettünk több 
olyan kezdeményezést, amivel megpróbáltuk orvosolni ezt a problémát. Talán emlékeznek, 
hogy egy külön kvázi mozimentő járulék bevezetését terveztük, ami végül is a bizottság 
támogatása ellenére nem kapta meg a többséget a tavalyi szavazáson.  

Azt gondolom, hogy itt valami nagyon el lett szúrva azzal, hogy egy ilyen, európai 
összehasonlításban is tényleg rendkívül torz mozistruktúra alakult ki Magyarországon, 
ráadásul az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy jelenleg éppen kormánybiztosi székben ül az 
a vállalkozó, akinek az érdekeltségei korábban meghatározták ezt a torz piaci szerkezetet. 
Ezzel együtt sem vagyok arról meggyőződve, hogy a kvóta alkalmazása lenne a legjobb 
megoldás, de valamilyen módon ehhez a kérdéshez viszonyulnunk kell. Jelenleg sajnos én 
nem látok szándékot a kormánypártok oldaláról, hogy ezzel a problémával szembenézzenek, 
csak ígéreteket látok államtitkár úr részéről, aki mindig elmondja azt, hogy hogyan lesznek 
digitalizálva a városi, illetve artmozik vetítőtermei, csak hiába lesznek digitalizálva, nem 
fognak kópiát kapni, mert ezek a kópiák mindig ott landolnak a monopolhelyzetben lévő 
filmforgalmazó cégnél.  

Azt kérem tehát önöktől, kormánypárti képviselőtársaimtól – még Vitányi képviselő 
úrtól esetleg –, hogy támogassák a tárgysorozatba-vételt, aztán majd meglátjuk, hogy mit 
tudunk kikalapálni ebből a javaslatból. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Kérdezem, hogy van-e további hozzászólási szándék. (Nincs jelentkező.) 

Nem látok ilyet. Novák képviselő urat mint előterjesztőt kérdezem, hogy kíván-e reagálni. 
Képviselő úré a szó. 

Novák Előd (Jobbik) reflexiói 

NOVÁK ELŐD (Jobbik) előterjesztőként: Rossz előérzetem van, hiszen amikor a 
kormánypárti képviselők nem szólalnak meg valami ügyben, ott bizony általában az 
következik, ha ilyen kényes ügyről van szó, amit elvileg támogatniuk kellene világnézetük és 
meglehetősen ködös választási programjuk szerint is (Gyutai Csaba: Már vártuk. – Moraj a 
kormánypárti oldalon.), akkor rendszerint tartózkodással bújnak ki e javaslat alól, érdemi 
hozzászólások nélkül, mint ahogy meg is szoktuk, hogy olvasatlanul szavazzák le a javaslatot. 
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Érdemi témafelvetéseim közepette itt sem csillogtak a szemek, azért annyit kiolvastam 
hozzászólások nélkül is, hogy csak azt várták, hogy befejezzem (Kiss Attila: Ez igaz.), pedig 
azt gondolom, hogy nekünk felelősségünk… Ez igaz, valóban, ahogy most itt mondta is 
kormánypárti képviselőtársam, mindenesetre azt gondolom, hogy nem befejezni, hanem 
megoldani kellene ezt az ügyet, akármilyen türelmetlenek is, hiszen nekünk, törvényhozóknak 
itt a kulturális bizottságban felelősségünk, hogy ezen az áldatlan állapoton változtassunk.  

Persze lehet, hogy az érdekek nagyon bonyolultak, hogy a háttérben akár Andy Vajna 
strómanjain keresztül birtokolt céghálózatának más érdekei vannak, lehet, hogy az izraeli 
tulajdonú Cinema City International a Simon Perez-i országfelvásárlás keretében 
tulajdonképpen már kilóra megvette a hazai döntéshozókat is, mint ahogy láthattuk a 
Karácsony Gergely által nagyon jogosan felvetett adótörvény-módosításnál is. Ő nagyon 
finoman fogalmazott, hogy itt a bizottságban megkapta korábban a többséget az, hogy az 
artmozikat megsegítsük egy járulék bevezetésével, de valójában az történt, hogy mi 
elfogadtuk, majd – nem is a szakbizottsághoz bekerülve – az utolsó pillanatban az 
alkotmányügyi bizottság egy úgynevezett zárószavazás előtti módosítóval ezt szépen kivette, 
amikor már senki se figyelt oda ezernyi módosító javaslat közepette. A bizottságunkat 
megkerülve vette tehát ezt ki ez a tulajdonképpen, sokszor azt látjuk, hogy Tel-Avivból 
irányított lobbi, hiszen a Cinema City International tekintetében ez mindenképp 
megállapítható. Ez a tel-avivi lobbi tehát kiszedette egy zárószavazás előtti módosító 
javaslattal, a szakbizottságunkat is megkerülve, az alkotmányügyi bizottságon keresztül ezt a 
járulékot, ami a magyar filmeket is megsegítette volna. 

Érdemi hozzászólás, kritika nem hangzott el. Mint figyelmükbe ajánlottam, hogy ha 
nem értenek valamelyik részével egyet, azon módosító javaslattal lehetne változtatni, de 
önöknek semmilyen alternatív javaslata nincsen e területre vonatkozóan, pusztán az, hogy 
majd a piac szabályozza magát, mint láthatjuk, Tel-Avivból, onnan fogják megmondani, hogy 
milyen filmeket lehet Magyarországon műsorra tűzni, mit fognak műsoron tartani, és mit 
fognak esetleg csak a legnézetlenebb időpontokban vetíteni. Láthatjuk azokat a kiskapukat is, 
amit a kereskedelmi cégek polcdíjként alkalmazhattak, itt vászonhasználati díjként ezek a 
filmforgalmazók alkalmazhatnak, és lehetetleníthetik el a magyar filmet. Az a félelmem tehát, 
hogy ha egyszer még készülni is fognak például hazafias tudatot is tápláló történelmi filmek, 
mondjuk egy jó akciófilm a Rongyos Gárda küzdelmeiről vagy a pozsonyi csatáról… (Gyutai 
Csaba: Ezt vártuk.) Én is nagyon várom valóban ezt a két filmet, ezért is lobbizom mellette 
ennyiszer, hiszen önök mindannyiszor leszavazták, pedig azt gondolom, hogy ha egyszer 
majd készülni is fog, akkor félek, hogy ez ott fog megbukni, hogy Tel-Avivban nem adnak rá 
engedélyt, hogy ezt Magyarországon műsorra lehessen tűzni.  

Persze nagy dolog az internet, amit önök is adott esetben szorgalmazni szeretnének, 
mármint a netcenzúrát. Nagy dolog, hogy ezt egyelőre nem tudták megtenni, és az interneten 
legalább terjedhetnek majd ezek a filmek, de nekünk bizottságként az is hatáskörünk, hogy 
adott esetben a mozikban mit tudnak vetíteni. Félek, hogy itt ezt az izraeli lobbit nem fogjuk 
tudni megakadályozni, ha önök legalábbis nem veszik tárgysorozatba ennek az átfogó 
törvénymódosító javaslatnak a jelenlegi szövegezését, amin ismétlem, hogy lehetne 
változtatni, de önöknek nincsen alternatív javaslatuk erre a területre, még ígéret szintjén sem, 
pedig tudjuk, hogy azokat milyen gyakran megszegték, és határidőre sem teljesítik.  

Csak hogy egy, a kulturális bizottság hatáskörébe tartozó példát mondjak: holnap lesz 
a magyar nyelv napja, és június végéig kellett volna a kormánynak benyújtani a cselekvési 
tervet, amit mi is megszavaztunk, és a plenáris ülés is megszavazott egyhangúan. Azt 
gondolom, hogy példátlan módon a jelenlegi ciklusban megszavaztuk, hogy egy cselekvési 
tervet nyújtson be a kormány, és bizony ezt sem tette meg határidőre, sőt a mai napig sem, 
több hónap elteltével sem. Így készülünk a holnapi magyar nyelv napjára nagy külsőségek 
közepette, így fog L. Simon László államtitkár úr ünnepi beszédet mondani a magyar nyelv 
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napján, hogy igenis azt látjuk, hogy amikor konkrét határidő van június 30-áig, addig sem 
nyújtottak be, nemhogy egy nem megfelelő cselekvési tervet, és azon vitatkoznánk, hogy ez 
nem is munka, hanem semmit, tehát egyszerűen szabotálni lehet országgyűlési határozatokat. 

Ezért azt gondolom, hogy igenis joggal mondhatom azt, hogy sokszor, még ha van is 
ígéretük, azt is megszegik, de itt most erről nincs is szó, önök nem is tettek le az asztalra 
semmit, és szóban sem fogalmaztak meg arra vonatkozó ígéretet, hogy a hazai filmiparnak az 
egyik legfontosabb szektorát, a filmterjesztés helyzetét rendezzék. Továbbra is tehát sajnos 
Tel-Avivból fogják megmondani, hogy mit lehet Magyarországon műsorra tűzni, kivéve ha 
esetleg önök legalább a tárgysorozatba-vételét támogatják most ennek a javaslatnak. (Mandur 
László: Vagy Teherán.)  

Döntés tárgysorozatba-vételről 

ELNÖK: Szerintem az indoklással még csak-csak, de az utóbbi néhány mondattal azt 
gondolom, hogy kevéssé tette ezt valószínűvé képviselő úr, de biztos valóban az ügyért 
lobbizott.  

Kérdezem a bizottságot, hogy ki az, aki a tárgysorozatba-vételt támogatja. (Szavazás.) 
Öten támogatják. Kik tartózkodtak? (Szavazás.) Tizenegy. A bizottság tehát nem vette 
tárgysorozatba a javaslatot. 

Egyebek 

Az „egyebek” napirendi pont következik. Holnap a parlament plenáris ülésén –
 természetesen akkor, amennyiben a napirendet elfogadja ma a Ház – szerepel a hírközlési 
beszámoló is, a J/7331., valamint a J/6810. számú is. Javaslatot teszek arra, tekintettel arra, 
hogy a bizottság az előterjesztő, hogy az előterjesztőt Menczer Erzsébet képviselő asszony 
képviselje előterjesztőként. Kérdezem, hogy van-e más javaslat. (Nincs jelentkező.) 
Kérdezem, hogy ki az, aki ezt támogatja. (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta. 

Mind a kettőnél lehetőség van kisebbségi vélemény elmondására. Úgy emlékszem, 
amikor a bizottsági ülésen ezt tárgyaltuk, hogy Novák Előd képviselő úr jelezte, hogy 
kisebbségi véleményt szeretne elmondani mind a két esetben. Kérdezem, hogy ezt fenntartja-
e. (Novák Előd: Elég lesz a normál. Köszönöm szépen.) Nem tartja fent. Kérdezem, hogy van-
e, aki kisebbségi véleményt szeretne megfogalmazni. 

 
KARÁCSONY GERGELY (LMP): Én már nem tudom rekonstruálni, hogy mi volt a 

kisebbségi vélemény a bizottsági ülésen, így a magam véleményét majd elmondom. 
 
ELNÖK: Akkor ilyen nem lesz. Köszönöm szépen. Az „egyebek” napirendi pont 

keretében van-e még valami? Mandur képviselő úrnak adom meg a szót. 
 
MANDUR LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Kérdésem van a múlt heti ülésre visszatérve. Elnök úr ígéretet tett arra, hogy 
Böröcz vezérigazgató úr írásos tájékoztatást ad arról, hogy mi történt az ott demonstrálók 
eltávolítása ügyében. Eltelt egy hét, és azt gondolom, hogy ez nem egy akkora dolgozat – se 
kisdoktori, se nagydoktori –, hogy ez nagy munkát venne igénybe. Hogy látja elnök úr, most 
van írásos tájékoztató vagy nincsen? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Nagy Zoltán éppen jelzi, hogy pár perccel a 

bizottsági ülés előtt megérkezett a tájékoztató papír alapon, úgyhogy ezt szkenneljük, és 
természetesen kiküldjük a bizottsági tagoknak, ugyanúgy, mint azon a bizottsági ülésen, 
amelyen Hiller miniszter úrnak is volt egy kérdése, az arra megérkezett választ is minden 
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bizottsági tag számára elküldtük. (Mandur László: Köszönöm szépen.) Pörzse képviselő úrnak 
adom meg a szót. 

 
PÖRZSE SÁNDOR (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Körülbelül egy hónappal 

ezelőtt kértem, hogy újra tűzze a bizottság napirendre a különböző hírműsorokban fellelhető 
aránytalanságot a bűnügyi hírekkel kapcsolatosan, amit törvényként elfogadtunk közel egy 
éve, és amelyet gyakorlatilag a kereskedelmi televíziók nemhogy nem tartanak be, hanem 
egész egyszerűen elképesztő példáim vannak, ha kíváncsi rá valaki, de ezzel nyilván 
mindenki szembesül mint átlag tévénéző. Újra kérem az elnök urat, hogy ezt tűzzük 
napirendre. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Ennek nincs akadálya. Biztos én okoztam a 

félreértést. Amikor volt a beszámoló, akkor képviselő úr feltette ezeket a kérdéseket, és a 
médiahatóság képviselője válaszolt. Én azt gondoltam, hogy ez volt a válasz, de 
természetesen amennyiben ezt az igényt fenntartja képviselő úr, akkor részemről ennek 
semmi akadálya nincsen. Félreértés volt, de természetesen ezt pótolni fogjuk.  

Kérdezem, hogy van-e további kérdés, észrevétel. Novák Előd képviselő úrnak adom 
meg a szót. 

 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm szépen. Én is két témát szeretnék a bizottság, 

illetve ha esetleg az albizottság ülésezne, akkor annak a figyelmébe ajánlani. Persze most nem 
az elmúlt nyolc év esetleges kormányzati visszaéléseit feltáró albizottságra gondolok, hiszen 
az ugyanolyan látványosan befuccsolt, mint a teljes kormányzati elszámoltatás, tehát attól már 
nem is várok további üléseket, azt hagyjuk is. Itt a Kulturális és sajtóbizottság hatáskörébe 
tartozó törvények végrehajtását ellenőrző bizottságra gondolok, amelynek egyrészt írásban 
már az internetcenzúra ügyét is figyelmébe ajánlottam, és erről elnök úrral egyeztettünk is, és 
mutatott erre hajlandóságot, hogy ezt a kérdést feszegessük, hiszen furcsa, hogy a keleti nyitás 
alatt körülbelül annyit ért a kormány, hogy a kínai internetcenzúrát bevezeti.  

Egy másik témát is szeretnék vagy a bizottság akár, vagy az albizottság figyelmébe 
ajánlani, tekintettel arra, hogy a magyar nyelv napjáról szóló határozati javaslatban foglaltakat 
a kormány úgy tűnik, hogy teljes mértékben szabotálja, lejárt határidejű intézkedési 
kötelezettségének még formálisan sem tesz eleget. A tavaly szeptemberi országgyűlési 
határozatunk 3. pontjának értelmében az Országgyűlés felkéri a kormányt, hogy a hazai és a 
külhoni magyar tudományos élet szereplői, az egyházak és a civil szervezetek bevonásával 
vizsgálja meg nemzeti nyelvünk használatának helyzetét, ennek alapján készítsen elő 
intézkedési tervet nyelvünk értékeinek védelme, korszerű továbbfejlesztése és népszerűsítése 
céljából, s erről 2012. június 30-áig tájékoztassa az Országgyűlést.  

Ezt bizony egyáltalán nem tették meg a határidőig, de még hónapok elmúltával sem. 
Hogy szándékos szabotálás vagy csak hozzá nem értés történt, azt nem tudhatjuk. 
Mindenesetre az országgyűlési határozat vitájában a következőt mondtam, idézem a 
jegyzőkönyvet: „Nagyon hasznos a 3. pontban írt intézkedési terv, örülök neki, hogy végre 
valami konkrétum is van egy javaslatban, de még egy törvény is csak annyit ér, amennyit 
betartanak belőle.” S milyen igazam lett, sajnos. Azt is megfogalmaztam még a jegyzőkönyv 
szerint, hogy „A Fidesz-kormányzat mindig is erős volt a szimbolikus politizálásban, azonban 
a gyakorlati intézkedésekben kevésbé. Nagyon jónak tartanám, ha valami gyakorlati 
tartalommal megtöltenék ezt.” – mondtam, s ezért a részletes vitában bizony további 
konkrétumot is javasoltam, bár úgy érveltem módosító javaslatom mellett, hogy a 
kormánypárti padsorokban egyetlen képviselő sem volt jelen, tehát önök közül se senki, pedig 
a bizottság illetékességi körébe tartozott ez a javaslat, majd persze ellenvélemény 
megfogalmazása nélkül, olvasatlanul leszavazták azt egy hét múlva. 
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De hagyjuk azt, hogy milyen további, konkrétumokra vonatkozó javaslatomat 
szavazták le, amikor legalább valami apróság – amit üdvözöltünk is –, egy intézkedési terv 
elfogadásra került, tulajdonképpen egyhangúlag az Országgyűlés által, és ennek ellenére nem 
került semmi benyújtásra. Balázs Géza, az ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszékének vezetője, 
az Anyanyelvápolók Szövetségének ügyvezető elnöke érdeklődésemre a minap többek közt 
azt válaszolta, hogy a magyar nyelvről mindenki tud panaszkodni, sőt javaslatai is 
mindenkinek vannak. „Úgy tudom, több komoly munka is érkezett, de kellett volna egy 
nagyon határozott, tudós szerkesztőbizottság.” – javasolta nekem egyébként nyilvánosságra 
hozható válaszában Balázs Géza, erre azonban tudtommal sajnos nem kértek fel senkit, így 
nemhogy érdemi cselekvés, de még intézkedési terv sincs.  

Most az a kérdésem, hogy önök hogyan látják, hogy ilyen súlyos kormányzati 
mulasztások közt hogyan ünnepeljük holnap a magyar nyelv napját. Ezt ajánlom egyrészt az 
albizottság figyelmébe is, hogy hogyan teheti meg a kormány, hogy még csak formálisan sem 
tesz eleget az ilyenféle ígéreteinek. Ez nemcsak ígéret, ez egy országgyűlési határozat volt, 
amit ráadásul a kormány nyújtott be, tehát már eleve egy kicsit furcsa volt, hogy a kormány 
benyújt egy határozati javaslatot önmagának a felkérésére. Ez meglehetősen színjáték volt 
már akkor is, hogy látszatintézkedéseket tegyenek, tehát önmaguk felkérésére benyújtottak 
egy javaslatot, de ha már elfogadta az Országgyűlés, legalább formálisan tegyenek ennek 
eleget. Itt nem a Nemzeti Emlékezet Bizottságával kapcsolatos kormányzati mulasztásról van 
szó, amire csak ilyen médiumokban meg Fidesz-frakcióülésen tettek ígéretet, hogy ez év 
júniusának végéig feláll ez a testület az ügynöklisták nyilvánosságra hozatala érdekében, 
legalábbis esetleg, ha ez a külső testület – amelyre ledelegálják a döntés jogát – így döntene. 
Nemcsak erről van szó most, ez nemcsak egy ígéret, hanem egy országgyűlési határozat 
kötelezi a kormányt. 

Miközben elvileg a törvénysértésekért, vagy akár határozatok, bármilyen jogszabály 
megsértéséért normális esetben szankció jár, itt van egy országgyűlési határozat, hogyan lehet 
az Magyarországon, hogy egy kormány megteheti azt, hogy még csak formálisan sem tesz 
eleget az efféle kötelezettségének? Azt gondolom, hogy ez a bizottság hatáskörébe tartozik, 
így egy nappal a magyar nyelv napja előtt. Azt kérem, hogy ezzel kapcsolatban nyilvánítsanak 
véleményt, és valahogy kérjük fel a kormányt, mert azért itt egy több hónapos mulasztásról 
van szó. Nem a kákán is csomót keresve próbálok tehát most fogást találni rajtuk, mert 
nagyon is üdvözöltem ezt a javaslatot, és dicsértem a konkrét intézkedési terv részét is, hogy 
végre nem csak megállapítanak egy szép emléknapot, és aztán elfelejtik a dolgot, hanem volt 
benne valami apró konkrétum – ha többet nem is engedtek, de legalább ez az egy –, és ezt az 
egyet is semmibe veszik.  

Mi a válaszuk? Mit gondolnak, hogyan tudunk így továbblépni? Szerintem ebben 
ugyanúgy van illetékessége a kulturális bizottságnak, mint akár a filmterjesztés rendezése 
érdekében lett volna. Természetesen lehet a közömbös tartózkodással megint azt az utat 
választani, hogy majd bízzuk a piacra, hogy rendezi ezt a kérdést – akár a magyar nyelv 
helyzetét –, és akkor aztán előbb-utóbb valóban el fog tűnni ez a szép magyar anyanyelvünk. 
Persze időnként lehet majd a magyar nyelv napjáról vagy a magyar nyelv emléknapja kapcsán 
megemlékezéseket tartani egy egykorvolt szép nyelvről, mígnem majd azt is ugyanúgy el 
akarják felejteni, mint akár a rovásírást. Azt gondolom tehát, hogy amíg van lehetőségünk 
arra, hogy érdemben tegyünk ennek a nyelvnek a megmentéséért, addig emeljünk szót ezért itt 
a bizottságban; én magam ezt a plenáris ülésen is meg kívánom tenni, de az albizottságnak 
szerintem mindenképp a hatáskörébe tartozik.  

 
ELNÖK: Természetesen tájékoztatást fogunk kérni, és ha megkaptuk, akkor arról 

tájékoztatni fogom képviselő urat, így képviselőtársaimat is. Az „egyebek” napirendi pont 
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keretében több hozzászólási szándékot nem látok, ezért ezt a napirendi pontot lezárom, a 
bizottsági ülést pedig berekesztem. Köszönöm szépen.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 53 perc)  

 

 Dr. Cser-Palkovics András 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Várszegi Krisztina 

 
 


