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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 32 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Tisztelettel köszöntöm a tavaszi ülésszak első bizottsági ülésén 
képviselőtársaimat! Megkezdenénk a munkát. A helyettesítésekkel együtt határozatképes a 
bizottság. Kérdezem, hogy a kiküldött napirendi javaslattal kapcsolatban van-e kérdés, 
észrevétel. (Nincs jelentkező.) Ilyet nem látok. Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja a 
kiküldött napirendi javaslatot. (Szavazás.) A bizottság egyhangú támogatással elfogadta a 
napirendi javaslatot. 

A szellemi tulajdonra vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/9383. szám) 

Soron következik a szellemi tulajdonra vonatkozó egyes törvények módosításáról 
szóló, T/9383. számú javaslat. Köszöntöm a napirendi pont tárgyalásánál főosztályvezető urat 
a KIM részéről! Kérdezem, hogy van-e szóbeli kiegészítenivaló a benyújtott 
törvényjavaslathoz. Parancsoljon! 

Dr. Czombos Tamás (KIM) szóbeli kiegészítése 

DR. CZOMBOS TAMÁS (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm a 
szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Röviden annyival egészíteném ki, hogy számos, szellemi 
tulajdonjogot érintő törvényt szabályoz és módosít, jogharmonizációs, technikai deregulációs 
és eljárási kérdéseket rendez a benyújtott javaslat. A leglényegesebb eleme, amit kiemelnék, 
jogharmonizációs célú, mégpedig az úgynevezett védelmi idő irányelv átvétele. Ez az uniós 
szabályozás tulajdonképpen azt biztosítja, hogy a hangfelvétel-előadóművészeknél a védelmi 
idő a jelenlegi 50 évről 70 évre emelkedjen. Ennek alapvető indoka, hogy e művészek 
általában fiatalon kezdik pályájukat, karrierjüket, és az 50 év védelmi idő annyit jelentene, 
hogy pont abban az életkorban szűnik meg a védelmi idő, amikor a legjobban szükségük 
lenne a jogdíjakra, és ez a bevételi forrásuk elapad. Az uniós jogalkotó ezt ismerte fel, és 
szabályozta azt, hogy akkor az 50 évet felemeli 70 évre. Ez azon művekre vonatkozik, 
amelyek még védelem alatt állnak 2013. november 1-jén. A 70 év számításának alapja a mű 
létrehozása, felvétele vagy forgalomba hozatala és nyilvánosságra hozatala; ez utóbbi kettő 
esetében az az időpont számít, amelyik korábban történt.  

Ezzel az intézkedéssel az uniós jogalkotó és a hazai jogalkotó is azt biztosítja, hogy 
ezek a művészek továbbra is bevételhez jussanak, de további, az előadóművészeket segítő 
intézkedéseket is tartalmaz az irányelv és a benyújtott törvényjavaslat is. Az egyik ilyen 
intézkedés, hogy ha 50 év elteltével a hangfelvétel-előállítás jogosultja, a producer nem hozza 
kellő számú példányban forgalomba, vagy nem teszi a nyilvánosság számára elérhetővé 
bármifajta hírközlési, telekommunikációs eszköz révén, akkor az előadóművésznek joga van 
felmondani a felhasználói szerződést. Ez egy vissza nem vonható jog, ergo ezzel is biztosítaná 
azt a lehetőséget, hogy mindenképpen megfelelő módon kompenzálódjon az ő előadóművészi 
teljesítménye. 

Egy további fontos intézkedése a javaslatnak, hogy azok az előadóművészek –
 általában háttérzenészek – esetében, akik a mű létrehozásakor egy összegben kapták meg ezt 
a támogatást, és utána nem részesültek a jogdíjakból, a védelmi idő meghosszabbítása során 
köteles különválasztani a bevételek 20 százalékát, amit ezeknek a háttérzenészeknek kell éves 
juttatásként biztosítani. Ezt a juttatást a közös jogkezelő szervezeteken keresztül biztosítja a 
jogszabály, mert mindenképpen gondolt az uniós jogalkotó és a hazai jogalkotó azokra a 
háttérzenészekre, akik úgymond egyszer kaptak egy összeget a teljesítményükre, és később 
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nem részesültek juttatásokban. A törvénytervezet tartalmaz pontosítást a szerzők tekintetében 
is: ahol több szerző van, ott meghatározza azt, hogy a védelmi idő az utolsó szerző halálától 
számított 70 év. Ez a hazai gyakorlatban és a jogszabály értelmezésében eddig is érvényesült, 
most viszont egyértelműen belekerül a jogszabályba. A védelmiidő-szabályozáson 
túlmenően – csak említésszerűen – a jogszabály a szabadalmi idők tekintetében is tartalmaz 
módosításokat, megpróbálja ezt ennek a szabályozását közelíteni az ügyvédi hivatáshoz, 
nemzetközi jogi feladatokat és jogharmonizációs lépéseket vesz át a védjegyjog területén, és 
deregulációs feladatokat is leszabályoz. Köszönöm szépen a lehetőséget. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e kérdés, 

észrevétel. Gulyás Dénes képviselő úrnak adom meg a szót. 

Kérdések, hozzászólások, reagálások 

GULYÁS DÉNES (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelettel, csak kérdezni 
szeretnék valamit, egy fogalmat szeretnék tisztázni. Mit jelent az, hogy háttérzenész, kik 
azok? Úgy vettem ki a szavaiból – és erre szeretnék szorosabban kitérni a háttérzenészek 
kapcsán –, hogy az a cél, hogy kaphassanak jogdíjat a háttérzenészek is. Jelen pillanatban mi 
lesz azokkal a zenészekkel, akiknek már kint vannak a lemezeik, és miután nincsenek 
semmilyen törvényerejű rendelkezés hatálya alatt, semmit, azaz nulla forintot kapnak?  

Mondok önnek egy példát. Annak idején, amikor a Rádióban készült egy felvétel, 
úgynevezett Z-pénzt fizettek a Rádióban: először fizettek a művésznek egy összeget azért, 
hogy elkészítette a felvételt, és utána úgynevezett Z-pénzt fizettek, ami azt jelentette, hogy a 
művésznek ettől kezdve semmiféle köze nincs ahhoz a produktumhoz, ami az ő szellemi 
terméke. Majd jött a rendszerváltás, a jóisten tudja, hogy mi történt a Rádió archívumaival –
 ugyanez vonatkozik egyébként a Hungarotonra –, és teljesen szabadon, aminek én is 
szenvedő alanya vagyok, ezt nyugodtan mondhatom, highlights-okat, különböző 
keresztmetszeteket készítenek, azokat kiadják, és egy büdös fillér honoráriumot és jogdíjat 
nem fizetnek. Nagyon szép tehát ez a dolog, hogy most gondolkodunk erről, hogy 70 év 
múlva milyen jó lesz annak a fiatal művésznek, aki most készít egy felvételt, de mi van 
azokkal a művészekkel, akik – jó sokan vannak, egyébként jelzem – az elmúlt 30-40 évben 
készítettek felvételt, és semmi közük nincsen ahhoz, amit készítettek, sőt olyan levelet kapnak 
a Hungarotontól például, hogy a tiszteletpéldányát veheti át? Értik? Nem a tiszteletpéldányait, 
hanem a tiszteletpéldányát, és utána akármennyit vásárolhat az a művész, aki a felvételt 
elkészítette; kereskedelmi áron. Nem tudom, hogy ebben a tekintetben lehet-e valami 
megoldást találni erre. Egyébként olyan levél is a birtokomban van, amit a Televíziótól 
kaptam, amiben arról tájékoztatnak, hogy 1600 forint jogdíjam van náluk, és a Jogvédő Iroda 
saját belső rendelkezése értelmében – amit ők hoztak, mert úgy döntöttek, hogy összeülnek, 
és hoznak egy ilyen rendelkezést – úgy döntött, hogy a 2000 forint alatti jogdíjakat szociális 
és szakmai célokra használják fel, bővebben nincs is kifejtve, hogy mi az a szociális és 
szakmai cél. Teljesen elfogadhatatlannak tartom ezt az eljárást, még akkor is, ha csak 1 forint 
jogdíj van ott, ugyanis én hivatalosan kapok egy értesítést, hogy van 1600 forintom egy 
cégnél, amit nekem nem fizetnek ki, mert ők belső határozatban úgy döntöttek, hogy ezt nem 
fizetik ki. Ha én ezt megtenném az APEH-hel, azt hiszem, hogy hat havi tarkólövést kapnék 
azonnal. Azt gondolom tehát, hogy nagyon szép ez a törekvés, hogy akik majd most 
odakerülnek, azok 70 év múlva meg tudjanak élni abból. Az én szakmámban ez így megy. 
Higgyék el, hogy Giuseppe Di Stefano abból élt jól, hogy a 40 évvel azelőtt kiadott 
lemezeiből nagyon jó jogdíjat kapott, 85 évesen abból élt jól, és nem kellett meghúznia a 
nadrágszíjat.  

Summa summárum, ez a két kérdésem, hogy lehetne-e ezen a módszeren változtatni, 
illetve az, hogy szakmailag – nekem ez a szakmám – kit minősítünk háttérzenésznek, és mi 



- 7 - 

az, hogy háttérzenész. Megalázó helyzetbe kerülnek fiatal művészek. Mondok önöknek 
példát: Haydn vonósnégyest játszanak egy parti fogadóbizottságaként egy lépcsőház 
lépcsőfordulójában. Na az háttérzenész! Aki ilyen aljasságra képes, hogy mondjuk Haydnt és 
Mozartot háttérzenésszé degradál, az is egy külön történet. Az én szakmai értelmezésemben 
értelmezhetetlen az, hogy háttérzenész, még akkor is, ha egy étteremben ül valaki, és a 
bakonyi sertésszelet mellé hallgat akármilyen zenét. Nem tudom ezt jogilag értelmezni –
 szakmailag abszolút –, hogy mi az, hogy háttérzenész. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Pörzse képviselő úrnak adom meg a szót. 
 
PÖRZSE SÁNDOR (Jobbik): Gulyás képviselőtársamhoz csatlakoznék. A 

könnyűzene világából szeretnék hasonló témát felvetni. Azért nem mondom az illető nevét, 
mert nem hatalmazott fel rá, egyszerűen csak most jutott eszembe. Magyarország legjobb 
gitárosáról van szó, akinek higgyék el, hogy napi anyagi gondjai vannak. Magyarország 
legjobb gitárosáról beszélek, aki B.B. Kingtől kezdve más világnagyságokkal lépett fel, de a 
jogdíjtörvény szerint nem kap semmit azokból a lemezekből, pedig egyébként több millió 
lemezen működött közre. Ha a könnyűzene világát vesszük, akkor Bródy János, Presser 
Gábor, Szörényi Levente és a többiek simán és megérdemelten megélnek a jogdíjaikból, de 
például az általam említett gitáros – még egyszer mondom, azért nem mondom a nevét, mert 
nem hatalmazott fel rá, de sorolhatnám az összes többit is – nem 70, ahogy Dénes említette, 
hanem 10 év távlatából sem kap már gyakorlatilag semmit, a szó szoros értelmében. Ezt 
kívánja-e a tárca valamilyen módon orvosolni? Nyilván ésszerű a dolog. 

 
ELNÖK: További kérdést, észrevételt nem látok. Főosztályvezető úrnak adom vissza a 

szót. 
 
DR. CZOMBOS TAMÁS (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm 

szépen. Én úgy vélem, hogy pont e művészek helyzetén próbál segíteni az irányelv és maga a 
jogszabályi javaslat. Egyrészt ez nem azokra az előadókra vonatkozik, akik most alkotják meg 
a műveiket, hanem akik esetében a mű létrehozása vagy a forgalomba hozatala 
2013. november 1-jéhez képest 50 évvel ezelőtt történt, magyarul 1962. december 31-e az a 
pont, hogy ha azelőtt született a mű, akkor nem részesülhet ebben a kiegészítő védelemben. 
Az ő számukra nyújtja ezt a védelmet, tehát szerintem pont azon művészek eshetnek ebbe 
bele, akiket képviselő úr említett. 

A másik dolog: a háttérzenészek. Elnézést, lehet, hogy pongyolán fogalmaztam, 
próbáltam egyszerűsíteni. Itt tulajdonképpen azon a körön próbál segíteni a jogszabályi 
javaslat, akiket a mű létrehozásakor nem neveztek a nevükön, tehát nem olyan 
előadóművészeken, akik megjelennek a forgalomba hozatal során, valamint valószínűleg egy 
összegben akkor kaptak valamifajta juttatást. Ha tehát klasszikusan háttérzenészek voltak 
vagy a nagyzenekar tagjai, az ő esetükben, ahogy említettem, behoz egy új rendelkezést ez a 
jogszabály, hogy az adott mű forgalmazásából befolyó összeg 20 százalékát kell nekik 
juttatni, ráadásul ez a 20 százalék úgy számítandó, hogy az előállító producer nem vonhatja le 
a költségeit. Van továbbá egy olyan szabály, hogy azok esetében, akik évente kapnak 
juttatást – tehát nem egy egyszeri összeget –, a védelmi idő meghosszabbítása alatt abból a 
jogdíjból, amit kapnak, nem vonhatja le a producer egyrészt azokat a költségeket, amiket a 
korábbi szerződésében levont, például a koncertszervezési vagy egyéb más költségeket. 
Bizonyos fokig tehát pont javul a helyzetük e tekintetben, mivel sokkal szigorúbb szabályok 
vonatkoznak a hangfelvétel-producerekre, nem élhetnek olyan szerződési csiki-csukikkal, 
amik hátrányos helyzetbe hoznák az előadóművészeket. A háttérzenész tehát az, aki egy 
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összeget kapott akkor, amikor a mű létrehozása megtörtént, és nincsen megnevezve, tehát 
nem minősül olyan előadóművésznek, aki kötődik a nyilvánosság számára az adott műhöz.  

A napi gondok tekintetében egyrészt én úgy gondolom, hogy pont ez a 20 százalékos 
rész, ami 20 éven keresztül juttatódik ezeknek a művészeknek, szerintem az egyik elem. A 
másik eleme a szabályozásnak, amit a bevezetőben említettem, hogy a Szellemi Tulajdon 
Nemzeti Hivatala egy fontos feladatot kap, mégpedig azt, hogy amikor a közös jogkezelő 
szervezetek támogatáspolitikája kialakításra kerül – ennek jóváhagyása a közigazgatási és 
igazságügyi miniszter jogköre –, az egyeztetési eljárás során az SZTNH úgymond felügyeli 
ezt a véleményezési időszakot, és véleményt ad a miniszternek, hogy elfogadható vagy nem 
elfogadható a támogatáspolitika. Az állam próbál a jogkezelő szervezetek tekintetében egy 
olyan kontrollt gyakorolni, hogy ne fordulhassanak elő olyan esetek, hogy mondjuk az ön 
által említett művész nem részesül abban a juttatásban, ami őt jogosan megilletné. Szerintünk 
pont a támogatáspolitika kontrollja az, ami meg fogja teremteni ennek a lehetőségét. 
Remélem, sikerült válaszolni a kérdésekre. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Gulyás képviselő úrnak adom meg a szót. 
 
GULYÁS DÉNES (Fidesz): Köszönöm szépen. Még egy kérdés. Értem, világos a 

képlet. Nem akarok a háttérzenész témán lovagolni. Hadd mondjam el a saját példámat, mert 
erről tudok a legjobban beszélni. Amikor lemezfelvételt készítettem, amit Ferencsik János 
vezényelt, akkor a Budapesti Filharmóniai Társaság Zenekara mint jogi személy működött 
közre. Akik abban a zenekarban játszottak, azok vagy már nyugdíjasok, vagy nem élnek, tehát 
már egész más jogi státuszuk van. Ilyen szempontból akkor ezt a – mondjuk így –
 háttérzenészi státuszt az a jogi személy, az intézmény viseli, mint a Budapesti Filharmóniai 
Társaság vagy a Rádió Zenekar, vagy pedig ebből a jogdíjból akkor vissza fogják keresni 
azokat, hogy azon az ominózus felvételen, amit nyolcvanvalahányban készítettem, kik 
játszottak a zenekarban, és azok személyesen kapják meg ezt a pénzt?  

 
ELNÖK: Főosztályvezető úré a szó. 
 
DR. CZOMBOS TAMÁS (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Igen, a 

20 százalék köztük oszlik meg.  
 
GULYÁS DÉNES (Fidesz): Név szerint, személy szerint? 
 
DR. CZOMBOS TAMÁS (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Személy 

szerint, persze.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Pörzse képviselő úré a szó. 
 
PÖRZSE SÁNDOR (Jobbik): Igen, csak nem világos. Ha Dénes esetében ez szétoszlik 

egy nagyzenekari produkcióban, akkor – ha ezt lefordítjuk a könnyűzenére – az X. Y. 
beatzenekarnál meg négyfelé? Köszönöm. 

 
DR. CZOMBOS TAMÁS (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Ha a 

beatzenekarnál a műhöz kötődik a négy tagnak a neve, akkor az ő esetük más, mert ők nem 
háttérzenészként, hanem úgymond előadóművészként részesülnek jogdíjban, tehát rájuk nem 
ez a 20 százalék, hanem a teljes jogdíj vonatkozik. 

 
ELNÖK: Pörzse képviselő úré a szó. 
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PÖRZSE SÁNDOR (Jobbik): De jogdíjat nem kap; a könnyűzene világában mindig 

csak a szerzőpáros kapja a jogdíjat, tehát még egyszer felteszem azért a kérdést, mivel csak a 
szerzőpáros, tehát a zeneszerző, illetve a szövegíró kapja a jogdíjat. Ezért van az, hogy 
Szörényi és Szenes Iván jól élnek, aki meg egyébként elvitte a hátán a zenekart, az pedig nem 
kap semmit a jelenlegi helyzet szerint. 

 
ELNÖK: Főosztályvezető úré a szó. 
 
DR. CZOMBOS TAMÁS (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A benyújtott 

javaslat pont nem a szerzőkre, hanem az előadóművészekre vonatkozik, tehát a szerzői részt 
nem szabályozza, ott csak több szerző esetén van az egyértelműsítés. Klasszikusan az irányelv 
a hangfelvétel-előadóművészekre vonatkozik. Ha az illető előadóművész és mellette a szerző 
is, akkor persze kettős jogviszonyban részesül jogdíjban, de a fő a hangfelvétel 
előadóművésze, és nem a szerző. 

 
ELNÖK: Gulyás képviselő úré a szó. 
 
GULYÁS DÉNES (Fidesz): Még egy dolgot szeretnék kérdezni, ami látszólag nem 

tartozik ide, de mégis kikívánkozik belőlem. Nekem súlyos, súlyos problémáim vannak az 
olyan reklámtevékenységgel, ami zseniális zeneszerzők zseniális műveinek megalázó módon 
való meghúzását jelenti.  

Mondok egy példát önnek. A Traviata III. felvonásának balettzenéjére a kesztölci 
vécépapírgyár reklámozta a vécépapírját, de mondhatnék a régi világból, a régebbi időkből is  
példát, amikor Botticelli Vénusz születésével Fabulont reklámoztak, vagy egyszerűen nekem 
mint zenésznek, szakembernek bántja a fülemet, ha mondjuk egy dominánsnál abbahagynak 
egy zenét, és a tonikát már nem hallom. Ez csak egy szakmai ártalom, de azt gondolom, hogy 
rendkívül bántó, a szerzőre, mondjuk Giuseppe Verdire nézve még akkor is iszonyúan bántó, 
aki mondhatni, hogy nem akárki volt ezen a piacon, hogy a Kesztölci Tapétagyár vagy a 
Piszkei vécépapírgyár az ő zenéjét megcsonkítja azért, hogy vécépapírt áruljon. Ez brutális 
sértés az egyetemes kultúrára; szerintem itt valamit ki kellene keményen találni. Ki merem 
mondani bátran, hogy limitálni kellene azokat, hogy ne lehessen Richard Strauss zenéjére, 
mondjuk az Alpesi szimfónia I. tételére síutakat reklámozni az Alpokban. Ne lehessen ezt 
megtenni, mert ezeket az embereket, akik ezeket a műveket alkották, Isten megérintette, az 
ujjlenyomata ott van ezeken az embereken, és az egyetemes kultúrára nézve sértés az, ha 
ezeknek az Istentől megérintett embereknek a döbbenetes szellemi termékeit megkurtítjuk egy 
vécépapír kedvéért. Ezek megtörténtek egyébként, el tudom mondani önnek pontosan 
zifferszámra, ütemszámra, hogy hol húzták meg, és milyen brutális zenei gyilkosságot 
követtek el Verdi zenéjével. Még egyszer mondom, lehet, hogy ez nekem szakmai ártalom, de 
nagyon sokaknak egyébként, tehát én elgondolkodnék ezen, hogy ez szabályozható-e, vagy 
hogy tartalmaz-e ez a törvény erre vonatkozóan valamiféle irányadást, mert szerintem kellene, 
hogy tartalmazzon. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Főosztályvezető úré a szó. 
 
DR. CZOMBOS TAMÁS (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Lehet, hogy 

Verdi esetében nem tudok választ adni, de azon szerzők esetében, akiknek a műve védelem 
alatt áll, az életük során a szerzői jog úgymond érvényesül, és ők felléphetnek az ilyen 
felhasználás ellen a személyiségvédelmi jogok alapján, haláluk esetén pedig az örököseik 
léphetnek fel a 70 év alatt kegyeleti jogok alapján. Ez a lehetőség tehát biztosított, hogy 



- 10 - 

bírósági úton kérjék számon azt (Gulyás Dénes: Verdi esetében ez nehéz.), hogy a 
felhasználás nincs összhangban a szerző életművével és eszmeiségével.  

 
ELNÖK: Kupper András képviselő úré a szó. 
 
DR. KUPPER ANDRÁS (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Déneshez csatlakozva és 

részben az elhangzottakra reagálva mondanám, hogy szerintem a bíróság nem egy helyes 
eljárás, akkor ugyanis már bemutatták a művet. Nem utólag kell bíróságon kirendelt 
szakértőkkel elbíráltatni azt, hogy vajon sérti-e a szerzői jogot, az egyetemes kultúrát az, ami 
elhangzik. 

Hadd mondjak egy másik példát olyan jogok esetében, amely jogok még élnek: A 
kékszakállú herceg vára közben a színpadon vizelnek az előadók. Azt gondolom, hogy ezek 
olyan elfogadhatatlan gyakorlatok, amelyeket utólag nem lehet rendbe tenni, ha már egyszer 
kikerülnek a nyilvánosság elé (Gulyás Dénes: Megtörtént. Így van.), mert azt gondolom, hogy 
a szerzői jogok örököseinek, a szerzői jogok tulajdonosainak biztosítani kell, hogy előzetesen 
járuljanak hozzá különböző előadásokhoz, a művek felhasználásához. Köszönöm. (Novák 
Előd: Ez hol történt? A Nemzeti Színházban?)  

 
ELNÖK: Gulyás Dénes képviselő úré a szó. 
 
GULYÁS DÉNES (Fidesz): Világos. A jogörökösök mondjuk Petrovics Emil esetében 

könnyen emelhetnek szót, vagy mondhatnék más elhunyt szerző élő leszármazottait. De ha 
hatályos ez a törvény, Illyés Gyula megírta az Óda a törvényhozóhoz című versében, hogy 
mindenkire egyformán hatályos – mondjuk a Bach-örökösökre vagy esetünkben Verdi-
örökösökre vagy Richard Strausséra –, kinek a felelőssége az, hogy felkutassa Richard Strauss 
ük-, déd-, nem tudom, milyen unokáját, és azt mondja, hogy vigyázzatok, mert itt disznóságot 
csinálnak, a szakmáé? Egyetértek Kupper képviselő úrral abban, hogy itt egy megelőző 
cikket, valamilyen megelőző rendelkezést kellene tenni, hogy ne jöhessen létre, magyarul a 
szerző vagy a jogörökös hozzájárulása nélkül ne történhessen meg az illető zeneműnek – vagy 
képzőművészeti alkotásnak, teljesen mindegy – a méltatlan felhasználása. Még egyszer 
mondom, számomra az, hogy Johann Sebastian Bachot Isten valóban megérintette, és az 
ujjlenyomata rajta van vagy volt, ez örök, attól függetlenül, hogy most itt törvényt hozunk, 
vagy hogy mi lesz 20, 30, 50, 100 év múlva. Az egyetemes kultúrának kellene tiltania ezt, és 
azon keresztül valamilyen módon megtalálni a parlamentnek azt az utat, hogy erre a 
kultúracsonkításra ne lehessen lehetőség. Kupper képviselő úrnak tehát igaza van abban, hogy 
ezt megelőző lépésekkel lehetne biztosítani, nem pedig utólagosan legyintünk, hogy most már 
mindegy, megvolt, nincs is időm elmenni, szóval ez így nem igazán működik szerintem. 
Köszönöm. 

Döntés általános vitára való alkalmasságról, előadó állítása 

ELNÖK: Kérdezem, hogy van-e további kérdés. (Nincs jelentkező.) Nem látok ilyet, 
és főosztályvezető úr sem jelez hozzászólási szándékot. Kérdezem a bizottságot, hogy ki tartja 
általános vitára alkalmasnak az előterjesztést. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Tizenkettő. Ki 
nem tartja általános vitára alkalmasnak? (Nincs jelentkező.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) Öten 
tartózkodtak, a bizottság tehát általános vitára alkalmasnak tartotta. Előadót állítunk: Menczer 
Erzsébet lesz a többségi vélemény előadója. Kérdezem, hogy kisebbségi vélemény 
megfogalmazására van-e igény. (Nincs jelentkező.) Nem jelzik képviselőtársaim, de ha mégis 
lenne ilyen igény, akkor mivel a holnapi napon kerül plenáris ülésre az előterjesztés, kérem, 
hogy addig ezt képviselőtársaim jelezzék. Főosztályvezető úrnak köszönöm szépen, hogy 
megjelentek. 
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Egyebek 

Az „egyebek” napirendi pontra kerül sor. Két bejelentenivalót szeretnék 
megfogalmazni. Az egyik, hogy jövő héten hétfőn kerül sor arra a bizottsági ülésre, ahol L. 
Simon László államtitkár úr szeretne tájékoztatást adni a pályáztatási rendszerrel kapcsolatos, 
általa javasolt változtatásokról. Jelezte, hogy szeretné, ha a bizottsági ülés ezzel külön 
foglalkozna. Erre jövő héten hétfőn fog sor kerülni, a bizottsági ülés várhatóan 10 órakor fog 
kezdődni. A másik pedig, hogy kezdeményezem a digitális átállás bizottságának összehívását 
és egy tájékoztató meghallgatását országos, illetve helyi vonatkozásban a digitális átállás 
kérdéseiről is, természetesen azzal, hogy a hatóság meg fogja tenni az általa megfogalmazott 
tájékoztatót akár szóban, akár pedig írásban.  

Kérdezem, hogy van-e további kérdés, észrevétel vagy bejelentés az „egyebek” 
napirendi pont keretében. Miniszter úré a szó. 

 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Szeretnék emlékeztetni 

a legutóbbi nem főbizottsági, hanem ellenőrző bizottsági találkozásunkra. Én ott elfogadtam 
és helyeseltem – most is helyeslem – Menczer képviselő asszony akkori hozzászólását, hogy 
az ott szereplő téma, ami a Magyar Művészeti Akadémia tevékenységével kapcsolatos 
napirendi pont volt, nem egy ellenőrző bizottság feladatköre, hanem ha akarja egyáltalán 
tárgyalni, akkor ezt bizottsági szinten tárgyalja. Ezt az ott elhangzott véleményt javaslatként 
szeretném megismételni. Azért nem a napirendnél tettem fel a kezemet, mert nyilván ennek 
van egy előkészítése, szükséges, hogy a Magyar Művészeti Akadémia vezetőjével, vezetőivel 
időpont-egyeztetés történjen, de arra szeretném kérni elnök urat vagy a bizottságot még 
időben, hogy foglalkozzunk ezzel a napirendi témával.  

Az egyik, hogy nem szeretném, ha olyan helyzetbe kerülnénk vagy személy szerint én 
kerülnék, hogy ezt napirendi pontként teszem fel javaslatnak, és a bizottság ezt nem veszi 
napirendre. A második: nem nagyon szeretném, ha úgy tárgyalna az Országgyűlés erről a 
témáról, hogy nem a Magyar Művészeti Akadémia elnöke van jelen. Ez nyilván időpont-
egyeztetést igényel. A munkánkat – márpedig mégiscsak a magyar kultúrában fontos 
folyamatról van szó – tartsuk annyira, hogy bármely, a kultúrában állami költségvetési 
támogatásban direkt vagy indirekt módon állami támogatást nyerő szervezet, intézmény 
elnöki szinten jelenjen meg az Országgyűlés kulturális bizottsága előtt. A javaslatom tehát ez, 
és arra kérem az elnök urat, hogy mérje fel ennek a lehetőségét. A javaslatom elhangzott. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen miniszter úr javaslatát; természetesen az elnök meg fogja 

ezt fontolni. Kérdezem, hogy van-e további kérdés, észrevétel. (Nincs jelentkező.) Nem látok 
ilyet, így ezt a napirendi pontot és a bizottsági ülést is lezárom, illetve berekesztem. 
Köszönöm szépen. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 00 perc)  

 

 Dr. Cser-Palkovics András 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Várszegi Krisztina 


