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Napirendi javaslat  
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Hozzászólók  
 
Mihály Erzsébet támogatásfinanszírozási igazgató (Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zrt.) 

A bizottság titkársága részéről  
 
Dr. Nagy Zoltán, a bizottság tanácsadója  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 08 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

L. SIMON LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt 
kívánok! Mindenkit tisztelettel köszöntök a Kulturális és sajtóbizottság 2013. október 7-ei 
ülésén. Az előzetesen kiküldött napirendi sort képviselőtársaim megkapták. Megkérdezem, 
hogy van-e ettől eltérő vagy ezt kiegészítő javaslat. (Nincs jelentkező.) Nincs. Szavazzunk! 
Aki a napirendi sort támogatja, az kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. 
Ellene? (Nincs jelentkező.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a 
bizottság 1 tartózkodással elfogadta a napirendet. 

A Bethlen Gábor Alap 2012. évi tevékenységéről és működéséről szóló beszámoló 
(J/11399. szám) 

Az 1. napirendi pont a Bethlen Gábor Alap 2012. évi tevékenységéről és működéséről 
szóló beszámoló. Köszöntöm körünkben Mihály Erzsébetet, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 
támogatásfinanszírozási igazgatóját, valamint dr. Augusztinyi Szandra főosztályvezető 
asszonyt a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumból. Megkérem, hogy foglalják el a 
helyüket! (Megtörténik.) Köszönöm. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Úgy tudom, hogy a jelentést mindenki megkapta. 
Megkérdezem a hölgyeket, hogy kívánják-e az előterjesztést szóban kiegészíteni vagy nem. 
(Nincs jelzés.) Képviselőtársaimat kérdezem, hogy milyen kérdés, vélemény fogalmazódott 
meg önökben. (Nincs jelentkező.) Semmilyen. Köszönöm szépen. A vitát ezennel le is zárom.  

Döntés általános vitára való alkalmasságról, előadó állítása 

Általános vitára való alkalmasságról kell szavaznunk. Szavazzunk! Aki a jelentést 
általános vitára alkalmasnak tartja, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ellene? 
(Nincs jelentkező.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 3 
tartózkodással általános vitára alkalmasnak tartotta a jelentést. Köszönöm szépen a 
részvételüket.  

Képviselőtársaim! Gyimesi Endrét javaslom előadónak. Aki egyetért vele, az kérem, 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ellene? (Nincs jelentkező.) Tartózkodik? 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 2 tartózkodással Gyimesi Endrét megválasztotta 
bizottsági előadónak. A napirendi pontot ezennel lezárom. 

Egyebek 

A 2. napirendi pont az „egyebek”. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy kíván-e valaki 
hozzászólni. (Novák Előd jelentkezik.) Á, Novák képviselő úr; parancsoljon! 

 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm szépen. Két javaslatom van; az egyik egy 

ülésrendi javaslat. Egy kicsit olyan érzésem van az LMP-vel, mint az SZDSZ-szel, hogy a 
támogatottságuk folyton fogy, a párt erodálódik, a hatalmuk azonban változatlan és töretlen. 
Most nem azt sérelmezem, hogy 7 bizottsági taggal mind a 20 bizottságban helyet kaptak –
 bár lehet, hogy a Superman-díjat ilyet értelemben újra kellene alapítani –, mindenesetre eddig 
a bizottságban az volt a gyakorlat, sőt minden bizottságban, hogy a pártok erősorrendje 
szerint, konkrétan nem is a választási eredmény, hanem a bizottságban helyet foglaló 
képviselők száma szerint ültetik a képviselőket. Azt javaslom, hogy az LMP-t ilyen 
értelemben ültessük a sor végére, a „Párbeszéd a Mandátumért” képviselője és Vitányi Iván 
közé vagy mellé, mindenesetre mi azért igényt tartanánk rá, hogy elfoglaljuk a rangsorban 
minket megillető helyet. Elég elszenvednünk azt – törvénysértő módon Magyarországon –, 
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hogy a médiában a minket megillető kiegyensúlyozott tájékoztatást nem kapjuk meg, és a 
médiában minket megillető szereplési lehetőséghez és véleménynyilvánítási, 
véleményformálási lehetőséghez nem jutunk, ezért azt javaslom, hogy a bizottság törekedjen 
ennek betartására.  

A másik javaslatom pedig az ellenőrző albizottságunk összehívására vonatkozik, 
ugyanis azóta, hogy április 15-én Mandur László lett az elnöke, egyetlenegyszer sem hívta 
össze ezt az ülést, annak ellenére, hogy ezt én többször szorgalmaztam. Már akkor, az 
elnökválasztáskor előrebocsátottam, hogy nem lesz ennek jó vége, és ezért nem támogatom, 
hogy egy MSZP-s elnöklettel működjön az ellenőrző bizottság, hiszen láthattuk már 
egyébként is, hogy a kéz kezet mos elve hogyan működik. Ha betartjuk azt, hogy ellenzéki 
elnöke legyen az ellenőrző albizottságnak, az nagyon helyes, de most már nemcsak a sokéves 
tapasztalat, a Fidesz és az MSZP között meglévő úri megállapodás miatt javaslom, hogy 
váltsunk elnököt, hanem azért is, mert ez az ellenőrző albizottság többszöri kérésem ellenére 
sem ült össze, pedig rengeteg feladat van. Talán a legutóbbi ülésünkön is szóvá tettem például 
a reklámhangerőkkel kapcsolatos, azt gondolom, hogy jogos kritikámat és sokakat zavaró 
problémát, miszerint nem tartják be a törvényt, és úgy tűnik, nincs is, aki betartassa a 
törvényt. Számos ilyen probléma van, ami miatt össze kellene ülnie a Kulturális és 
sajtóbizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását figyelemmel kísérő albizottságnak, 
hiszen ahogy a nevében is benne van, ez lenne a feladata. Azt javaslom tehát, hogy következő 
ülésen az elnök úr tűzze napirendre, napirendi javaslatában szerepeltesse az ellenőrző 
albizottság elnökének leváltását, erről szavazzunk, erre tudjon felkészülni Mandur László is, 
hiszen ismét nincs itt, akárcsak az LMP bizottsághalmozó képviselője. Remélem, hogy a 
jegyzőkönyvből azért értesülni fognak e kritikáimról, és remélem, hogy elnök úr is osztja 
ezeket a – szerintem teljesen jogos –, tárgyszerű, tulajdonképpen számadatokkal alátámasztott 
észrevételeimet. (Nagy Csaba az ülésterembe érkezik.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a hozzászólását, képviselő úr. Kezdem az utóbbival. A 

panaszát továbbítom Mandur képviselő úrnak, és jelzem, hogy ön szeretné, ha lenne 
albizottsági ülés. A kérését – mert ezt kérésként értelmeztem –, hogy a napirendi sorra 
vegyem fel az ellenőrző albizottság elnökének leváltását, megfontolom, ezen gondolkozom, 
ugyanakkor képviselő urat tájékoztatom arról, hogy a Házszabály értelmében önnek bármikor 
van lehetősége élni napirendi pont felvételének a javaslatával. Ha tehát  esetlegesen –
 megfontolás után, átgondolás után, alaposabb mérlegelés után – úgy döntenék, hogy ilyen 
napirendi pontot a következő ülésünkön nem terjesztek elő, akkor ön ezt megteheti a 
későbbiekben, de még nem tudom, hogy fogok-e ilyet előterjeszteni, mert mint mondom, az 
ön javaslatát kellő körültekintéssel át fogom gondolni. Ezzel együtt Mandur képviselő úrnak 
jelzem, hogy ön hiányolja az albizottsági ülést; nem mintha lenne annak akadálya, hogy ön 
bármikor a parlament hivatalos fórumain keresztül, akár informálisan a parlamenti folyosón 
megszólítsa Mandur képviselő urat, és mondja neki, hogy kedves képviselőtársam, jó lenne 
tartani egy bizottsági ülést. Ezzel a kérdést én a magam részéről lezártam. 

Az ülésrend. Ha jól értem, képviselő úr szívesen ülne Osztolykán képviselő asszony 
mellett, csak az erősorrenddel van baja, tehát ha esetleg úgy változtatnám meg az ülésrendet, 
hogy önök helyet cserélnének képviselőtársával, Pörzse képviselő úrral, akkor áttehetem a 
túloldalra Osztolykán képviselő asszonyt, mert csak az erősorrenddel van gond, ugye, nem 
személyes probléma van Osztolykán képviselő asszonnyal… Jól értettem, képviselő úr? 
(Novák Előd: Jól értette.) Egyébként semmi más nem volt a fejemben az ülésrend 
meghatározásakor, csak az, hogy az egymással viaskodó LMP-sek és függetlenek ne üljenek 
egymás mellé, tehát én csak segíteni akartam nekik. Ha én azt a gesztust megteszem, hogy 
Osztolykán képviselő asszonyt önök mögé rakom, ha ön szívesen ül Osztolykán képviselő 
asszony mellett, akkor én megfordítom az önök ülésrendjét, és átteszem a másik oldalra 



- 7 - 

Osztolykán képviselő asszonyt. Ez így megfelel önnek, képviselő úr? (Novák Előd: 
Köszönöm.) Csak azért, nehogy olyan látszata legyen a dolognak, hogy ön egyébként 
Osztolykán képviselő asszonyt nem fogadja el.  

Kérem a munkatársaimat, hogy a következő üléstől a hivatalos ülésrend az legyen, 
hogy Novák képviselő úr és Pörzse képviselő úr helyet cserélnek, eggyel errébb csúsznak, és 
Osztolykán képviselő asszonyt áttesszük a túloldalra, viszont az úgy nagyon helyes, hogy 
Vitányi képviselő úr elválasztja egymástól Karácsony képviselő urat és Osztolykán képviselő 
asszonyt. Értettük akkor. Abban bízom – tisztelettel köszöntöm körünkben Nagy Csaba 
képviselőtársunkat, aki újonc a bizottságban Osztolykán képviselő asszonnyal együtt –, hogy 
Nagy Csaba képviselőtársam és Talabér képviselőasszony-társunk nem fog amiatt 
megsértődni, hogy az ellenzéki oldalra ültettem. Ez nem azért van, mert ne lennénk tekintettel 
mindazokra a parlamenti hagyományokra, amelyeket Novák képviselő úr többé-kevésbé 
joggal vetett fel, pusztán csak azért éltem ezzel az eszközzel, mert nem volt több hely a jobb 
oldalon, és nem akartam képviselőtársaimat partvonalra ültetni; szeretem, ha mikrofon 
közelében vannak. Hogy lássák képviselőtársaim, hogy mennyire bonyolult dolog egy 
igazságos ülésrend összeállítása: megfordult a fejemben, hogy Karvalics képviselőtársamat 
ültetem át ide, hiszen a balomon ül Pálffy képviselőtársunk, aki KDNP-s színekben 
versenyez, és Karvalics képviselőtársunk is a KDNP-frakcióban ül (Derültség a hátsó 
sorokban.), viszont az se lett volna tökéletes megoldás, mert kettő fideszest nem tudtam volna 
egy KDNP-s székére leültetni, úgyhogy végül is úgy döntöttem, hogy az újonc fideszes 
bizottsági tagok ülnek a bal oldalon. Minthogy ilyen kardinális kérdésekkel láthatólag többet 
foglalkozom magam is és a bizottság is, mint érdemi kultúrpolitikai és médiapolitikai 
ügyekkel, ezért örömmel kezelem Novák képviselő úr erőviszonyokat firtató kérdését. 
Ezennel ezt az ügyet is lezártnak tekintem. 

Megkérdezem képviselőtársaimat, hogy más hangsúlyos és fontos, a magyar 
parlamentarizmust mélyen érintő kérdésekben van-e hozzászólásuk. (Nincs jelentkező.) Nincs. 
Az ülést berekesztem. Mindenkinek jó munkát kívánok a plenáris ülésre.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 19 perc)  

 

 L. Simon László 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Várszegi Krisztina 


