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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 04 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

L. SIMON LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok! Mindenkit tisztelettel köszöntök a Kulturális és sajtóbizottság 2013. november 4-ei 
ülésén! Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. Köszöntöm képviselőtársaimat, a 
hivatal munkatársait, vendégeinket és a sajtó képviselőit!  

Az előzetesen kiküldött napirendi sort minden képviselőtársam előre megkapta. 
Kérdezem, hogy van-e valakinek kiegészítése. (Nincs jelentkező.) Nincs. Szavazzunk! Aki a 
napirendet elfogadja, az kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ellene? (Nincs 
jelentkező.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 1 
tartózkodással a napirendet elfogadta. 

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló, T/12415. számú 
törvényjavaslat 

Vita és szavazás 

Az 1. napirendi pont: Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 
törvényjavaslat, a bizottság feladatkörébe tartozó módosító indítványok megvitatása. 
Képviselőtársaimnak azt a menetrendet vagy azt a gyakorlatot javaslom, ahogyan a 
költségvetéshez kapcsolódó módosító indítványokat szoktuk tárgyalni, tehát hogy csak a 
bizottság tárgykörébe tartozó módosító indítványokról döntünk. Mondom önöknek a 
sorszámot és az oldalszámot, illetve önök előtt is ott található a táblázat, és ennek megfelelően 
megyünk, az összefüggőkről egyben szavazunk, és akkor természetesen minden egyes 
módosító indítványnál lehetőség van szükség esetén vitára is. 

Köszöntöm a napirendi pont tárgyalásánál körünkben jelen lévő Koleszár Katalin 
főosztályvezető-helyettes asszonyt az NGM-ből, dr. Hanvay Dávid vagyongazdálkodási 
osztályvezetőt az EMMI-ből és valamennyi munkatársukat! A kormány részéről jelen lévőket 
kérdezem, hogy tárcaálláspontot vagy kormányálláspontot fognak-e mondani.  

 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tárcaálláspontot. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor kezdjük, képviselőtársaim! Az 55. oldalon a 

149. ajánlási pont Novák Előd és Pörzse Sándor képviselőtársaink javaslata. Kérdezem, hogy 
van-e hozzászólás. (Jelzésre:) Novák képviselő úr, parancsoljon! 

 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm szépen. Egy régi javaslat fekszik itt előttünk, 

amit önök korábban támogatni ígértek, de eddig még valahogy egyszer sem sikerült 
megszavazniuk. Az első elutasítás oka az volt a történelmi filmek gyártásának támogatásával 
kapcsolatban, hogy az az 500 millió forint, amit Pörzse Sándor képviselőtársammal 
javasoltunk, önök szerint kevés, ezért – bár a célt támogatnák – ezt keveslik. Ezt utána 
felemeltük kétmilliárd forintra, de ezt többször is leszavazták. (Németh Zoltán az ülésterembe 
érkezik.) 

Most egy új javaslattal annyiban változtattunk az eddigieken, hogy míg eddig a 
közszolgáltatási hozzájárulásból, tehát gyakorlatilag a közmédiumok költségvetési 
támogatásából egy céltámogatást képeznénk, tehát nem plusztámogatást adtunk volna. 
Tulajdonképpen csak ennyit írtunk volna elő a közmédiumok számára, hogy ezt a sok 
tízmilliárd forintot hogyan használják fel, hogy legalább kétmilliárd forintot kötelezően 
történelmi tematikájú műsorgyártásra fordítsanak, ha már – sajnos, úgy tűnik – maguktól nem 
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tartják ezt fontosnak. Láthattuk ugyanis, hogy például kétmilliárd forint van a nézhetetlen 
Marslakók című szappanoperára (Moraj.), de úgy tűnik, hogy ilyen filmekre, ilyen filmek 
gyártására nincsen hajlandóság. Azt is leszavazták azonban, hogy ilyen szinten is akár 
útmutatást adjunk a közmédiumok számára, ezért most egy újabb módosító javaslattal azt 
irányozzuk elő, hogy a kormányzati tartalék terhére kétmilliárd forintot különítsünk el, és 
csoportosítsunk át, illetve azon még lehet vitatkozni, hogy ezt honnan, mindenesetre egy 
plusztámogatásról beszélünk.  

Azt gondolom, hogy ha önök itt látszólag mindig is egyetértettek abban, hogy 
történelmi filmek készítésére szükség volna, akkor itt az ideje, hogy ezt támogassuk. Egy 
kicsit úgy vagyunk ezzel, mint a Mandur László által elnökölt albizottsággal, hogy ő egyetért 
az ülésekkel, csak soha nem hívta eddig össze. Most Mandur László is beelőzte önöket, 
ugyanis – sorozatos tiltakozásom hatására, akármilyen unalmas is volt –, végre összehívta az 
Ellenőrző albizottságot. Most az kellene, hogy önök viszont egy kicsit kövessék legalább ezt a 
fajta rugalmasságot, hiszen önök már talán a legjobban unják ezt a témát, hogy mindig 
idehozom, és mindig fogják a fejüket, amikor a Rongyos Gárdát vagy a pozsonyi csatát 
említem, de mindannyiszor el kell mondanom, mint ahogy nem az én szégyenem, hogy 
Alföldi Róbert nevét is annyiszor ki kellett ejteni itt, a bizottság ülésén. Jobban örültem volna, 
ha a ciklus elején, a miniszterjelölt első meghallgatásán feltett kérdésem után ezt többet nem 
kellett volna bolygatnom.  

Most így vagyunk ezekkel a történelmi filmekkel is. Azt gondolom, hogy mivel úgy 
tűnik, hogy maguktól nem készülnek se Andy Vajna menedzselésében úgymond, az általa 
kezelt pénzek területén, se a Médiatanács, a Hírközlési Hatóság tulajdonképpen nem ad ezzel 
kapcsolatban semmiféle érdemi támogatást, hogy ilyen filmek készüljenek, most leszámítva 
például egy olyan hatmillió forintos támogatást, amiből egy olcsó dokumentumfilm 
elkészülhetett. Ha már november 4-e van, említsük ezt meg: ez az Elhallgatott gyalázat. 
Amúgy a maga műfajában ez egy jó film, és méltósággal közelíti meg ezt az eddig valóban 
elhallgatott gyalázatot, a magyar nők tízezreinek megerőszakolását, amit a bevonuló szovjet 
katonák vittek véghez, sajnos, azonban még nagyon sok feldolgozatlan téma van, és tegyük 
hozzá, hogy pozitív témák, én elsősorban erre irányítanám rá a figyelmet. Az indokolásomban 
is – ha elolvasták volna – láthatnák, hogy bizony, megint ezt a kettőt kell ide témának 
felhoznom, a pozsonyi csatát és a Rongyos Gárdát, mert szégyen, de még mindig nem kapja 
meg ezt a megbecsülést. Önök inkább ünneplik meg Trianont, mintsem hogy találnának erre 
akár csak a témakörben alkalmas időpontokat. Mondjuk, az első vagy a második bécsi döntést 
lehetne ünnepelni normális esetben – nem pedig június 4-ét –, vagy a Rongyos Gárdát, ami 
azt gondolom, hogy még vállalható is lenne az önök számára, hiszen azért Sopron és 
környékének Magyarországhoz tartozása talán azért mégsem egy szégyenfoltja vagy egy 
vállalhatatlan epizódja a magyar történelemnek. Azt gondolom tehát, hogy a Rongyos 
Gárdáról igenis lehetne például filmet forgatni, de ez csak az indokolásban van benne, maga a 
módosító javaslat tehát csak annyit mond, hogy kétmilliárd forintot adjunk végre.  

Azt gondolom, hogy ennek a szakbizottságnak erre mindenképpen adnia kellene, és 
ezt támogatnia kellene. Aztán hogy ez úgymond az Országgyűlés plénumán megállja-e majd a 
helyét a különböző más bizottsági szakterületek lobbijával ütközve, az egy más kérdés, de itt 
ez a bizottság szerintem nem mondhatja azt, hogy ilyen filmekre nincs szükség, már csak 
azért sem, mert egyáltalán nem készülnek. Még a Horn-kormány alatt is készültek – bár 
viszonylag alacsony költségvetésből – ilyen filmek, mondjuk, a Honfoglalás című film. Az 
előző Orbán-kormány alatt is készült több jó témaválasztású film; talán akkor sem egészen 
megfelelő költségvetéssel, de mindenképp készültek. Ez alatt a kormányzati ciklus alatt nem 
nagyon készülnek ilyenek, hacsak nem tekintik annak mondjuk a legújabb holokausztfilmet, 
de nyilvánvalóan véletlenül sem az újabb és újabb holokausztfilmek gyártását szorgalmazom 
akkor, amikor történelmi tematikájú fikciós filmek elkészítésének támogatására nyújtottam be 
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javaslatot. Azt gondolom azonban, ez már legyen azoknak a felelőssége, a jelenleg a 
közszolgálati médiaszolgáltatás támogatásának felhasználására jogosultak felelőssége, hogy 
milyen történelmi filmet gyártanak, ennyire adjuk meg a szerkesztői szabadságot úgymond, 
de egy ilyen elvárást, egy ilyen plusztámogatást fogalmazzunk meg, mi, kulturális bizottság, 
különösen egy ilyen gyászos évfordulón, mint mondjuk november 4-e. Gondoljunk ugyanis 
csak arra, hogy például a Wittner Mária által szorgalmazott ’56-os film sem valósulhatott meg 
a mai napig, és több más ’56-os film sem. Azt gondolom, hogy például Pongrátz Gergely 
életéről is illő és méltó volna filmet készíteni, és ezzel kapcsolatban is már elkészült a 
forgatókönyv. De ha még Wittner Mária sem tudja elérni, hogy az általa javasolt ’56-os filmet 
elkészítsék, és évek óta hiába indultak gyűjtések, hiába volt ezzel kapcsolatosan látványos 
rendezvény, mondjuk az Uránia Nemzeti Filmszínházban, ha ez sem jutott még el a 
megvalósításig, akkor azt gondolom, november 4-én nekünk le kell tenni a garast képletesen 
szólva, legalábbis kétmilliárd forintra egy javaslatot kell tennie ennek a bizottságnak, hogy 
végre készülhessenek történelmi filmek, mert ez ennek a kormányzatnak a nagy adóssága. 
Most itt az alkalom, tulajdonképpen az utolsó lehetőség ez alatt a kormányzati ciklus alatt, 
hogy egy ilyen jelzést küldjünk, hogy valami ilyennek készülnie kellene, hiszen nemhogy 
eddig nem került bemutatásra ebben a kormányzati ciklusban, de még csak nem is készül, 
folyamatban sincs ezzel kapcsolatban semmi történelmi film.  

Ezért kérem tehát… Elnézést, hogy egy kicsit hosszabban fejtettem ki ezt, nem is 
kívánok mindegyik javaslatom mellett ilyen hosszasan érvelni, de azt gondolom, ez annyira 
szívügyem – tegyük hozzá, önök is azt mondták, hogy a szívügyük –, hogy nagyon örülnék, 
ha ennek a bizottsági ülésnek a konstruktivitását megalapozva máris az első javaslatot 
támogatásukról biztosítanák. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Van-e további hozzászólás? (Nincs jelentkező.) 

Nincs. A tárca álláspontja? 
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja. 

Elnézésüket szeretném kérni, csak összecsúszott két bizottsági ülés, és nekem el kellene 
mennem egy másik bizottságba. Megengedik-e nekem, hogy itt hagyjam a kollégáimat? 
Kiválóan tudják képviselni a tárca álláspontját. 

 
ELNÖK: Ha más bizottságban a kollégái nem tudják helyettesíteni (Koleszár Katalin: 

Ott nem, sajnos.), ha vannak nálunk fontosabb bizottságok, ahol személyesen kell részt vennie 
az ülésen, mi akkor ezt el tudjuk fogadni.  

 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ha megbocsátják nekem, 

és ha lehetséges – nem biztos –, ha az oktatási bizottság ülése véget ér, akkor helyettes 
államtitkár úr jön, és ebben a bizottságban természetesen… 

 
ELNÖK: Megtisztelő számunkra, köszönjük szépen. Akkor tehát ezt a tárca nem 

támogatja. Kérem, hogy… (Novák Előd: Vitáznék még egy picit, ha lehet.) De kivel? (Novák 
Előd: A tárcával. Részt vehetnek ők is a vitában; én is talán, bizottsági tagként.) Képviselő úr! 
Az elején elmondtam, hogy a szokásos rendben tárgyaljuk a költségvetési módosítókat, az 
pedig a következő: vitázunk, elmondhatja mindenki az érveit, utána megkérdezzük a tárcát, 
hogy támogatja-e, majd szavazunk. (Koleszár Katalin elhagyja az ülésteremet.) A vita tehát 
nem a tárcával folyik, hanem a képviselőkkel; ő csak közli, hogy a tárcának mi az álláspontja. 
Önnek bőven volt ideje és módja kifejteni a véleményét, megköszönjük, megtisztelő volt, 
hogy újfent megosztotta velünk történelemről való gondolatait, de most szavazunk.  
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Megkérdezem tehát akkor képviselőtársaimat, hogy ki az, aki támogatja a módosító 
indítványt. (Szavazás.) Egy. Ellene? (Nincs jelentkező.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 1 igen szavazattal és 13 tartózkodással a javaslatot nem 
támogatta. 

150. ajánlási pont, Novák Előd és Szávay István képviselőtársaink javaslata, határon 
túli magyar stúdiók eszközfejlesztési támogatása. Kérdezem, hogy van-e hozzászólás. 
(Jelzésre:) Novák képviselő úr, parancsoljon! 

 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm a szót. Sajnálom, hogy csak egyszer lehet 

hozzászólni, bár ez a Házszabályból se levezethető. Ha elnök úr így vezeti az ülést, akkor 
ezzel kapcsolatban a megszokott gyakorlat szerint nyilvánvalóan nincs mit tennem, és 
tehetetlen vagyok, pedig örülnék, ha egy vita kialakulhatna, és adott esetben nyilván máshogy 
fogalmaznám meg a mondandómat, ha tudnám, hogy önök az elhangzott érvekre egy 
hallgatással felelnek; persze sok esetben ezt, mondjuk, borítékolhatjuk is. 

Nézzük a 150-es javaslatot! Azt gondolom, hogy ha már történelmi filmek nem 
készülhetnek, például a Tóth Ilonka film sem – november 4-én azért mondjuk ki, hogy még 
Wittner Mária javaslatára sem, hiába jelentették már meg a forgatókönyvének a második 
kiadását is, hiába volna rá társadalmi igény, de ez nem készülhet –, akkor viszont azt 
gondolom, hogy a közszolgálati médiaszolgáltatás támogatására ugyanígy egymilliárd 
forinttal azt a címsort be kellene vezetnünk, hogy határon túli magyar stúdiók 
eszközfejlesztési, működési támogatására egymilliárd forintot biztosítsunk. Úgy gondolom, 
hogy valamiféle látszólagos nemzetpolitikai fordulat volt itt a kormányváltás során, azonban 
valahogy ezeket a számok nem követik, tehát miközben zászlajukra tűzték a külhoni 
magyarság sorsának felkarolását, nem pedig az ő sorsuk negligálását, azt látjuk, hogy ezt nem 
követik a tettek. Persze örülhetünk annak, hogy mondjuk nyilvánvalóan egy olyan kiemelt 
jelentőségű eseményt, mint a székelyek nagy menetelése, gondolom, hogy talán megfelelő 
formában és technikai felszereltséggel is tudta közvetíteni a közmédia, azonban a mindennapi 
életükről mégsem tudunk megfelelő képet kapni, mégpedig azért, mert a külhoni stúdiók 
nincsenek kellőképpen felszerelve. Néhány hete voltam a Jobbik országos elnökségével 
például Beregszászon és több helyen Kárpátalján, és ott is azt tapasztaltuk, hogy a külhoni 
média és a tudósítói hálózat semmiképpen sem megfelelő. Azt gondolom tehát, hogy 
egymilliárd forinttal a határon túli magyar stúdióknak az eszközfejlesztési, működési 
támogatása abszolút szakmailag is indokolt volna, és már több jelzést kaptunk az évek során, 
hogy ezzel küzdenek, ezért kérem, hogy ennyi plusztámogatást biztosítsunk nekik. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. További hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. 

Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
SZATMÁRI IVETT (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Legyen kedves a nevét mondani, hogy a gyorsíró tudja, hogy ki 

nyilatkozik a tárca nevében!  
 
SZATMÁRI IVETT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Szatmári Ivett.  
 
ELNÖK: Köszönöm. A tárca nem támogatja. Szavazzunk! Aki a képviselő úr 

javaslatát támogatja, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Nincs jelentkező.) 
Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 1 igen szavazattal és 13 
tartózkodással a javaslatot nem támogatta. 
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82. oldal, 212. javaslat, dr. Szél Bernadett és képviselőtársai javaslata. Kérdezem, 
hogy van-e hozzászólás. (Nincs jelentkező.) A tárca álláspontja? 

 
SZATMÁRI IVETT (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Szavazzunk! Aki támogatja? (Nincs jelentkező.) Ellene? 

(Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangú ellenszavazattal nem 
támogatta a javaslatot.  

186. oldal – a második kupacban van –, 467-es javaslat, L. Simon László javaslata. 
Van-e hozzászólás? (Jelzésre:) Novák képviselő úr! 

 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Szeretném üdvözölni ezt 

a javaslatot, és bízom benne, hogy… 
 
ELNÖK: Úristen!  
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): … igen, annak ellenére, hogy L. Simon László nyújtotta be. 

Én nagyon konstruktívan állok az ön javaslataihoz, és mindig elolvasom a javaslatait… 
 
ELNÖK: Na! 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): … megfontolom, és bizony, képes vagyok támogatni, 

hiszen nem azt nézem, hogy ki nyújtotta be – ahogy ezt nézi tulajdonképpen az összes többi 
parlamenti párt –, nézzük csak azt a hisztériát, amit mondjuk akár a tegnapi nap folyamán is 
az önök frakcióvezetője folytatott, és… 

 
ELNÖK: Maradjunk a tárgynál, képviselő úr! 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): … ha Gyöngyössy Mártonnal valaki valamit közösen aláír, 

az elfogadhatatlan. Azt gondolom, hogy ezt a javaslatot még közösen is jegyezhettük volna, 
talán elegáns is lett volna… 

 
ELNÖK: Én nem így gondolom. 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): … hiszen a Trianon-múzeum létrehozására, illetve a már 

meglévő várpalotai Trianon Múzeum állami támogatására a ciklus elején javaslatot tett a 
Jobbik, ami változott az évek során, sokszor megcsapolták a már megszavazott költségvetési 
támogatást, sokszor csak miniszteri keretből… Szóval egy kicsit bizonytalanságban élt és él a 
mai napig a várpalotai Trianon Múzeum, legalábbis ami az állami támogatást illeti. A 
működése nyilvánvalóan valamilyen szinten biztosított, de azt gondolom, hogy nagy 
előrelépés volt, hogy a javaslatunkra ezt önök vagy a miniszter úr időnként elfogadta, és ha 
nem is egy kiszámítható támogatásról volt szó, de azért mégiscsak megkönnyítették a 
működését.  

Való igaz azonban, hogy ez Várpalotán elég messze van, és technikailag még nem is 
olyan modern színvonalú, mint mondjuk a sokat emlegetett Terror Háza vagy az ilyen-olyan 
holokausztmúzeumok, vagy akár a Petőfi Irodalmi Múzeum – többet tudnánk mondani, ami 
kellően modern, és a fiatalok számára is vonzó –, ezért azt gondolom, hogy kétmilliárd forint 
megfelelő ahhoz, hogy egy ilyen intézet létrejöjjön. Azonban azért kívánok most itt erről 
beszélni – és szeretném, ha az előterjesztő is elmondaná ezzel kapcsolatban a további 
álláspontját –, mert félek, hogy a bizottság elé ez a kérdés soha többé nem fog kerülni, és 
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félek, hogy az albizottság sem tud ellenőrző tevékenységet végezve ilyen kérdésekkel 
foglalkozni.  

Szeretném tehát, ha beszélnénk arról, hogy ez milyen múzeum lesz, hiszen ezt 
tulajdonképpen a Miniszterelnökség alá rendelik. Azért kételyeim vannak azzal kapcsolatban, 
hogy ez a múzeum nem ugyanúgy mondjuk az ünneplést fogja-e szolgálni, mint ahogy 
szolgálta, sajnos, a június 4-ei emléknap, amely szintén egy jobbikos javaslat volt, amelyet az 
Országgyűlés alakuló ülésének napján, nem sokkal azután rögtön benyújtottunk. Bár azt 
leszavazták, végül is a Fidesz saját javaslataként a Trianon-emléknap megvalósulhatott, de 
nem úgy, ahogy mi javasoltuk. Itt is tehát egyfelől örülök, másfelől viszont kételyeim vannak 
azzal kapcsolatban, hogy úgy valósul-e meg, ahogy kellene, vagy legalábbis ahogy mi 
szeretnénk. Egyrészt tehát mi nem szeretnénk ünnepet csinálni – remélem, hogy ez sem egy 
rózsaszínűre vagy szivárványszínűre festett intézmény lesz –, másrészt azért a múzeum neve 
ellenére én azt gondolom, hogy nagyon sok feladat, teendő van még ezzel kapcsolatban. Jó 
lenne, ha ezt nem egy lezárt, régi, messzi történelmi kérdésként mutatná be a múzeum, hanem 
annak a jelenkori kivetüléseit, a mindennapok részét is, tehát nagyon fontos lenne, hogy a 
múzeumnak legyen egy olyan részlege, vagy akár az egész múzeumnak a minden tárlatát 
áthatná az, hogy ez a mai napig orvoslásra nem került. A mindenkori kormányzat számára 
biztos, hogy kellemetlen az, ha bármilyen társadalmi múltbeli problémát még nem tudtak 
orvosolni, azonban mégsem helyes az, hogy ezért nem veszünk erről tudomást, és azt 
mondjuk, hogy itt most már csak ünnepelnivaló van. Én megértem, hogy a mindenkori 
kormányzat így áll hozzá, de azért ez nem helyes, tehát nagyon szeretném, ha ez a múzeum 
bemutatná azt is, hogy itt bizony még teendő van ezzel kapcsolatban.  

Tegnap például vitéz nagybányai Horthy Miklós szobrának avatásán egy felvidéki 
küldött, az egyik egyházközség képviselője azt mondta, hogy ők a mai napig várják például a 
harmadik bécsi döntést. Nyilvánvalóan egy múzeumban nem kell ilyeneket előrevetíteni, de 
azért azt, hogy ez nem egy olyan távlati, már lezárult történelmi kérdés, amit 
tulajdonképpen – már csak mint múltat – kutatni kell, hanem egyfajta jövőkutatásként is kell 
foglalkozni ezzel a kérdéssel és a problémáikkal, nagyon fontos lenne, ha a múzeum 
bemutatná. Mivel félek, hogy erről a kérdésről már itt ez a bizottság nem fog beszélni, ezért 
örülnék, ha az előterjesztő elmondaná ezzel kapcsolatban az álláspontját, hogy ezt hogyan 
képzeli el, és ezért vissza is adom önnek a szót. (Derültség.)  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Megmondom őszintén önnek, hogy nagyon 

szívesen kifejteném az álláspontomat, de ha ezt megteszem, akkor ön a Házbizottsághoz 
fordul, hogy én szabálytalanul vezetem az ülést. Minthogy nincsen jelen pillanatban a 
teremben alelnök, nem tudom kinek átadni az ülésvezetést, ezért… (Novák Előd: Átveszem 
szívesen. – Derültség.) Nem teheti meg a Házszabály értelmében. (Novák Előd: Hogyne 
tehetném meg?) Ön, aki fejből tudja az egész Házszabályt – állítása szerint –, tudhatná azt, 
hogy nem adhatom át önnek az ülésvezetést. Ha átadhatnám, se adnám át (Derültség.), mert 
azért az ember válogassa meg, hogy kivel mit csinál közösen. Zárójelben csak annyit jegyzek 
meg, hogy ön bármennyire is szeretné, sem most, sem a jövőben önnel közösen semmilyen 
beadványt nem fogok jegyezni. Nagyon örülök annak, hogy ez a Fidesz javaslata – fideszes 
képviselőként mondhatom ezt –, és nem az önök javaslata, mert így legalább lesz arra 
garancia, hogy ha ez valamikor a közeljövőben megvalósul, a megfelelő keretek között fog 
megtörténni, úgyhogy nem tudok erre sajnos érdemben önnek válaszolni, de egyébként 
szívesen megteszem ezt a folyosón, és elmondom önnek egy beszélgetés keretében. (Novák 
Előd jelentkezik.) Képviselő úr, parancsoljon! (Gyutai Csaba az ülésterembe érkezik.) 

 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm szépen. Én máshogy értelmezem a Házszabályt, 

de erről ne nyissunk vitát. Ha ön nem kíván ennél hosszabban hozzászólni, elfogadom, bár ha 
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annyiszor megteszi, hogy hozzászól érdemben, szerintem most is nyugodtan megtehetné, és 
higgye el, megígérem, hogy nem fogok ezért – mint ahogy nem fordulok az esetek 
99,9 százalékában – most sem az ügyrendi bizottsághoz fordulni.  

De akkor folytatnám ezzel kapcsolatban, ha már ön nem szól hozzá, hátha vitára tudok 
ingerelni más fideszes képviselőtársat. Bár nem nagyon szoktak hozzászólni (Menczer 
Erzsébet: Nem véletlen.), de ha már ön azt mondta, hogy ez a Fidesz javaslata, akkor hátha 
meg kívánnak szólalni, mert én nagyon pozitívan fogadom, sőt én azt mondom, hogy ez 
elégtétel lehet a Fidesz 1990. június 4-ei kivonulásáért, amit itt, a parlamentben, az akkori 
első… 

 
ELNÖK: Ezt már a kuruc.infón is olvastuk, képviselő úr, szó szerint. 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Sok helyen olvashatták máshol is, ugyanis a Jobbik 

közleményét idézem most, és az sokfelé megjelent, elsősorban nyilván a legolvasottabb 
jobboldali hírportálon, természetesen ott is; (Nagy Csaba: A szerkesztőnek tudni kell, nem?) 
félek, hogy a fideszes médiumokban nem, azt valóban kevésbé követem nyomon. Azonban 
pont ebből a közleményből – ha úgy tetszik, ön számára a kuruc.infóról – hadd olvassam fel 
azért azt is ezen túlmenően, hogy itt van még ezzel kapcsolatban egy másik adósság is. Volt 
még a választások előtt egy olyan kérésünk, ígéretünk tulajdonképpen, hogy a határon túli 
osztálykirándulásokat be kell vezetni. (Moraj.) Nagyon örülök, ha ez már tulajdonképpen 
valamilyen formában – jogilag legalábbis –, megvalósult, ezt ki is pipálhatják látszólag, 
azonban van egy ígéretszegésük. (Moraj.) Legyenek szívesek most a nevetgélésük helyett 
idefigyelni, mert szeretném emlékeztetni önöket arra, hogy önök azt ígérték a ciklus elején, 
hogy ennek a ciklusnak a végére ezt úgy futtatják ki, hogy a hetedik osztályosok számára 
bevezetett osztálykiránduláshoz szükséges állami támogatást akkor már a teljes hetedik 
évfolyamnak biztosítani fogják. Ezt ígérték a ciklus elején, azonban ez nem valósult meg. 
Körülbelül a 15 százaléka… 

 
ELNÖK: Képviselő úr, maradjunk a módosító indítvány tárgyánál, különben el fogom 

venni öntől a szót. A módosító indítványról vitatkozzunk, nem másról! 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Nem másról; ha idefigyelne, akkor érthetné, hogy pont azt 

akarom elmondani… 
 
ELNÖK: Ön már teljesen másról beszél.  
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Nem. 
 
ELNÖK: Határon túli osztálykirándulásról meg mindenféle másról.  
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Idetartozik. Én azt kívánom javasolni… 
 
ELNÖK: Nem. Vagy a módosító indítványról beszél, vagy elveszem öntől a szót.  
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): A Trianon-múzeum létrehozása kapcsán, annak részeként 

javaslom, hogy akár ebből a költségkeretből – ha nem bánunk vele túl pazarlóan –
 megoldható az, hogy a határon túli osztálykirándulásokat is finanszírozzuk, vagy tovább 
növeljük azt a 15 százalékot, ami még messze nem száz százalék. Azt mondani tehát, hogy 
biztosítjuk a külhoniak számára a csonkaországiak számára a külhoni osztálykirándulásokat, 
nem felel meg a valóságnak, hiszen csak körülbelül 15 százalékuknak biztosítja a kormányzat, 
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tehát én azt javaslom, hogy akár ebből a költségkeretből akár maga a Trianon-múzeumi 
intézmény biztosítson további pályázati lehetőséget vagy szervezést.  

 
ELNÖK: Benyújthat majd kapcsolódó módosító indítványt ezzel kapcsolatban. (Novák 

Előd: Én azt gondolom…) Ennek ez a módja, képviselő úr. 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Nem, nem; nem, mert én azt gondolom, hogy a Trianon-

múzeum tevékenységi körét nem a költségvetési törvényben kell leírni, de mivel erről többet 
nem fogunk beszélni, én ezért ezt itt szükségesnek tartottam elmondani. Sajnálom, hogy nem 
reagál rá senki más, pedig fontos lenne, hogy a jegyzőkönyvben megőrizzük, hogy mi ezt úgy 
támogatjuk, ez nyilván majd a későbbi igazgató számára is egy iránymutatás, hogy úgy 
támogatta ezt az illetékes szakbizottság, hogy ebben a vitában mik hangzottak el, milyen 
elvárások, meg minek a tudatában szavazott úgy a bizottság, hogy igen. A hallgatás 
beleegyezés, tehát bízom benne, hogy ha ellenvélemény nincsen – mint ahogy érdemi 
hozzászólás eddig nem is volt –, akkor ezt magukévá téve én majd a jövendő igazgatónak 
fogom tudni ezt a jegyzőkönyvet lobogtatni, hogy tulajdonképpen ez is a feladatköre, és 
valami ilyen múzeumot képzelünk el a helyett az ünneplés helyett, amit június 4-én látunk. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselő úr! Abból, hogy ön ezt így gondolja, és hogy 

ezt még a jegyzőkönyv számára rögzíteni is akarja, még nem következik az, hogy ez így is 
van, úgyhogy maradjunk annyiban, hogy mi az ön szándékától, véleményétől, akaratától és 
történelemről való felfogásától teljesen függetlenül fogjuk ezt a javaslatot támogatni; remélem 
legalábbis, hogy képviselőtársaim támogatják. A vitát ezennel lezárom. Megkérdezem a tárca 
álláspontját. 

 
SZATMÁRI IVETT (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja a 

módosító javaslatot. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Szavazzunk! Aki támogatja, az kézfeltartással 

jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Nincs jelentkező.) Tartózkodik? (Nincs jelentkező.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság egyhangú szavazással támogatta a javaslatot. 

240. oldal, 318. ajánlási pont. Kérdezem, hogy van-e hozzászólás. (Jelzésre:) Novák 
képviselő úr! 

 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm szépen. Szávay István képviselőtársunk javaslata 

fekszik előttünk, de én is együttműködtem e javaslat kidolgozásában, azért is szeretnék 
hozzászólni, ugyanis a hadisírok gondozására ez a százmillió forint, amit szeretnénk 
biztosítani, rendkívül indokolt. Gondoljunk csak arra, hogy itt minden évben megemlékezünk 
október 6-áról, de közben az aradi vértanúk sírjai gyakorlatilag omladoznak. Vagy nagy 
szívügyünk például a kitörésre való emlékezés, például ott vettem fel a kapcsolatot egy idei 
megemlékezésen, a budaörsi katonai temetőben a Krajczáros Alapítvánnyal, amely nagyon 
komoly kitüntetést vett át például most az osztrák államtól, miközben alapvetően magyar 
vonatkozású feladatokat végeznek, és láthatjuk, hogy itt a különböző huszártisztek 
megbecsülése is elmaradozgat, pont a Krajczáros Alapítvány esetében, ami egyébként ennek 
tekintetében is mind Felvidéken, mind a mai Szlovénia területén is tudomásom szerint nagyon 
komoly munkákat végez. Nem kívántuk végül is nevesíteni őket, de azt gondolom, hogy a 
hadisírgondozást valamilyen pályázati rendszerrel biztosítani kell. A Honvédelmi 
Minisztérium feladata lesz ennek a pénznek az elosztása, de hogy elmaradás van ezzel 
kapcsolatban, nagyon komoly elmaradás – gondoljunk csak az aradi vértanúk sírjaira –, ez 
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alapján én azt gondolom, hogy szükséges ennek az új jogcímcsoportnak a felvétele. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Természetesen a Fidesz-frakció nagyon jól 

ismeri Németh István ezredes úrnak, a Krajczáros Alapítványnak a tevékenységét, és 
szeretném önöket tájékoztatni arról, hogy a jelenlegi magyar költségvetésben most is vannak 
források hadisírgondozásra. Ezt csak a pontosság kedvéért szerettem volna elmondani. 
További hozzászólás nincsen. A tárca álláspontja? 

 
SZATMÁRI IVETT (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja az 

indítványt.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Szavazzunk! Aki támogatja? (Szavazás.) Ellene? (Nincs 

jelentkező.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 1 igen 
szavazattal és 13 tartózkodással a javaslatot ebben a formában nem támogatta.  

392. oldal, 994. javaslat, Pál Tibor és képviselőtársai javaslata. Vita? (Nincs 
jelentkező.) Nincs. (Novák Előd: De van. Pillanat, csak lapozok.) Tudja, hogy melyikről van 
szó, képviselő úr? Parancsoljon! 

 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Persze, hiszen hallottam, csak itt a sok száz oldal között 

lapozni kellett néhány százat hirtelen; idelapoztam. Hogy melyikről van szó? Egy MSZP-s 
javaslatról van szó, és mint szinte mindegyik esetében, az MSZP úgy nyújtott be több száz 
módosító javaslatot, hogy ugyanazt az indokolást fűzte hozzá.  

Azért kívánok most erről itt néhány szót ejteni, mert egyetlen ellenzéki képviselőként, 
nem mondom, hogy képviselem őket, nyilvánvalóan, de ha már nem vették a fáradságot, hogy 
a bizottsági ülésen részt vegyenek – az összes többi ellenzéki pártból senki –, akkor hadd 
említsem meg, hogy ezek a célok, amiket ők benyújtottak, úgy általában támogathatók, még 
úgy is fogalmaznék, hogy támogatandók. Azonban az a komolytalanság, ahogy elintézik 
ezeknek az indokolását egy sablonos, ugyanazon tartalmi indokolással, ha ezt megnézte valaki 
még rajtam kívül… Ez azt jelenti, hogy például itt még csak nem is a Bakáts téri templom 
rekonstrukciójáról szól az indokolás, hanem néhány általános megfogalmazású mondat 
szerepel. Ez tulajdonképpen arról szól, hogy mivel ezt korábban, emlékeim szerint, vélhetően 
talán ezt is a Fidesz nyújtotta be ellenzékben, most meg kívánják adni a lehetőséget a 
kormánypártoknak, hogy kormányon is teljesítsék a korábbi ígéreteiket.  

Azt gondolom, hogy ha komolyan gondolnak az MSZP-s képviselőtársaim egy-egy 
javaslatot, akkor azt – egyébként a Házszabály szerint is – érdemi indokolással kell ellátni, és 
nemcsak politikai, hanem elsősorban egy szakmai indokolással, hogy miért indokolt a Bakáts 
téri templomnak mondjuk a rekonstrukciója. Volt már olyan templomfelújítás, például 
Szentgotthárdon a barokk templom felújítása, amit nemcsak hogy ez a bizottság, de végül az 
Országgyűlés is támogatott, jobbikos javaslatra, aminek azt gondolom, hogy volt egy érdemi 
indokolása, amit Bana Tibor képviselőtársam megtett. Itt ilyeneket nem látunk, tehát olyan 
szinten pongyola, hogy már azon elgondolkoznék, hogy házszabályszerű-e ez a javaslat. Ez az 
alapvető kérdés tehát, ami felmerült bennem, de mindenképpen az, hogy tulajdonképpen 
láthatóan ráállítottak egy stábot, talán néhány gyakornokukat – ha van náluk ilyen – vagy 
valamilyen alkalmazottjukat, titkárukat, és több száz módosító javaslatot ugyanazzal a sablon 
indokolással nyújtanak be. Azt gondolom, hogy ez nem méltó egyébként az Országgyűlés 
tekintélyéhez, komolyságához sem. Ha itt érdemileg akarunk vitatkozni javaslatokról, akkor 
ez nem járja, hogy tulajdonképpen egyfajta obstrukcióval úgy nyújtanak be több száz 
javaslatot, hogy ők sem gondolják komolyan. Persze lehet, hogy önök ezt komolyan 
gondolják, hogy ha ez is esetleg korábban az önök javaslata volt – mint ahogy, mondom, több 
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száz ilyen javaslatot nyújtott be az MSZP –, akkor erről önök nyilatkozzanak. Sajnálom, hogy 
nincs itt az MSZP, és nem tudnak ők is nyilatkozni erről, tehát egy kicsit tanácstalan vagyok, 
hogy egy ilyen – talán nem is házszabályszerű – javaslatot és majd ezeknek a tucatjait, amik 
talán ide elénk fognak kerülni, támogassunk-e.  

 
ELNÖK: Köszönöm. További jelentkezőt nem látok. A tárca álláspontja? 
 
SZATMÁRI IVETT (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja az 

indítványt.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Szavazzunk! Aki támogatja? (Nincs jelentkező.) Ellene? (Nincs 

jelentkező.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangú 
tartózkodással a javaslatot nem támogatta. 

409. oldal, 1037-es javaslat, Pál Tibor és képviselőtársai javaslata. Gondolom, az 
érvrendszer ugyanaz Novák képviselő úr részéről, mint az előbb volt. Egyébként kivételesen 
ebben egyetértünk, tehát én is szánalmasnak tartom ezt a szocialista obstrukciós akciót, de ez 
egy másik kérdés, attól nekünk még érdemben kell döntést hoznunk egy-egy javaslatról. 
Hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Tárcaálláspont? 

 
SZATMÁRI IVETT (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja az 

indítványt.  
 
ELNÖK: Szavazzunk! Aki támogatja? (Nincs jelentkező.) Ellene? (Nincs jelentkező.) 

Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangú 
tartózkodással a javaslatot nem támogatta. 

432. oldal, 1093-as javaslat, Nyikos László képviselőtársunk javaslata. Van-e 
hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Kérdezem a tárca álláspontját. 

 
SZATMÁRI IVETT (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja az 

indítványt. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Szavazzunk! Aki támogatja? (Szavazás.) Egy. Köszönöm. 

Ellene? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 1 igen szavazattal és 13 ellenszavazattal a 
javaslatot nem támogatta. 

436. oldal, 1102-es javaslat, Németh Zsolt képviselőtársunk javaslata. Van-e 
hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. A tárca álláspontja?  

 
SZATMÁRI IVETT (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja az 

indítványt. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Szavazzunk! Aki támogatja? (Szavazás.) Köszönöm. Ellene? 

(Nincs jelentkező.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 1 
igennel és 13 tartózkodással a javaslatot nem támogatta.  

A következő az 1103-as, Szávay István képviselőtársunk javaslata; tartalmilag ez 
hasonlít az előzőhöz. Van-e hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Tárca? 

 
SZATMÁRI IVETT (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja az 

indítványt. 
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ELNÖK: Köszönöm. Szavazzunk! Aki támogatja? (Szavazás.) Ellene? (Nincs 
jelentkező.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság ezt a 
javaslatot 1 igen szavazattal és 13 tartózkodással szintén nem támogatta, és egyúttal jelzem, 
hogy a Nemzeti Kulturális Alap Ithaka-programja éppen erről szól. 

1123-as javaslat a 444. oldalon, Lázár János képviselőtársunk javaslata. Van-e 
hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Tárcaálláspont? 

 
SZATMÁRI IVETT (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja az 

indítványt, a kormány még… 
 
ELNÖK: Köszönöm. Jó, rendben. Szavazzunk! Aki támogatja? (Szavazás.) 

Köszönöm. Ellene? (Nincs jelentkező.) Tartózkodik? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a 
bizottság 1 tartózkodással támogatta a javaslatot. 

446. oldal, 1127-es javaslat, Pál Tibor és képviselőtársaink javaslata. Megjegyzem, 
hogy azért volt igaza – sajnos – Novák képviselőtársunknak, mert azóta a Petőfi Irodalmi 
Múzeum gondozásában létrejött a Mesemúzeum, tehát hogy ennyire artikulálatlan volt a 
szocialistáknak az akciója, hogy még csak azt se nézték meg, hogy mi valósult meg abból a 
csomagból, amelyet annak idején fideszes képviselők benyújtottak. De ez csak egy halk 
megjegyzés volt. Van-e hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Tárcaálláspont? 

 
SZATMÁRI IVETT (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja az 

indítványt. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Szavazzunk! Aki támogatja? (Nincs jelentkező.) Ellene? 

(Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangú ellenszavazattal nem 
támogatta a javaslatot.  

A következő oldalon az 1129-es dr. Józsa István javaslata. Van-e hozzászólás? (Nincs 
jelentkező.) Nincs. Tárca? 

 
SZATMÁRI IVETT (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Szavazzunk! Aki támogatja? (Nincs jelentkező.) Ellene? 

(Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 2 tartózkodással, 12 
ellenszavazattal nem támogatta a javaslatot. 

A következő szintén Józsa István képviselőtársunk javaslata: Debrecenben épülő új 
színházépület belsőépítészeti költségeinek támogatása. Van-e hozzászólás? (Nincs jelentkező.) 
Nincs. Tárcaálláspont? (Koleszár Katalin visszaérkezik az ülésterembe.) 

 
SZATMÁRI IVETT (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja az 

indítványt. 
 
ELNÖK: Szavazzunk! Aki támogatja? (Nincs jelentkező.) Köszönöm. Ellene? 

(Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 2 ellenszavazattal és 12 tartózkodással a 
bizottság a javaslatot nem támogatta. 

1135. javaslatunk Ipkovich György és képviselőtársaink javaslata. Van-e hozzászólás? 
(Nincs jelentkező.) Tárca? 

 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja az 

indítványt. 
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ELNÖK: Köszönöm. Szavazzunk! Aki támogatja? (Nincs jelentkező.) Ellene? (Nincs 
jelentkező.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a javaslatot egyhangú 
tartózkodással nem támogattuk.  

1136-os, Harangozó Gábor javaslata. Hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Tárcaálláspont? 
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja az 

indítványt. 
 
ELNÖK: Megjegyzem, hogy megnézhette volna Harangozó Gábor, hogy 

nyolcmilliárd forintba kerülne a kaposvári színház teljes felújítása. Láthatólag nem sűrűn jár 
Harangozó Gábor a kaposvári színházban.  

Akkor szavazzunk! Aki a javaslatot támogatja? (Nincs jelentkező.) Ellene? (Szavazás.) 
Tartózkodik? (Szavazás.) 1 tartózkodással és 13 ellenszavazattal a bizottság nem támogatta a 
javaslatot. 

A következő Lukács Zoltán képviselőtársunk javaslata a Tatabányai Bányászmúzeum 
és Ipari Skanzen fejlesztésének megkezdésére. Ennél nagyobb szégyent, hogy tatabányai, 
tehát a körzetben vagy a térségben élő képviselőként ne tudja azt a képviselőtársunk, hogy a 
múzeum egy részét már átadták, és látogatható a Tatabányai Bányászmúzeum skanzenje, tehát 
egy átadott, megvalósult fejlesztésről van szó, és hogy annak a megkezdésére 800 millió 
forintot kíván szánni a képviselő úr, ezt nem tudom minősíteni. Legalább akkor azt mondta 
volna, hogy a továbbépítésre, mert van bőven ott mit csinálni. Ez egyszerűen minősíthetetlen. 
Van-e hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Tárcaálláspont? 

 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja az 

indítványt. 
 
ELNÖK: Szavazzunk! Aki támogatja? (Nincs jelentkező.) Ellene? (Szavazás.) 

Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 1 tartózkodással és 13 ellenszavazattal a bizottság a 
javaslatot nem támogatta. 

A következő szintén Lukács Zoltán képviselőtársunk javaslata: a tatai Esterházy-
kastély és Zsigmond-korabeli várrekonstrukció, első ütem. Kérem szépen, erre most megint 
nem tudok mit mondani a tájékozottsággal kapcsolatban. Van-e hozzászólás? (Nincs 
jelentkező.) Nincs. Tárcaálláspont?  

 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja az 

indítványt.  
 
ELNÖK: Szavazzunk! Aki támogatja? (Nincs jelentkező.) Ellene? (Szavazás.) 

Tartózkodik? Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 1 tartózkodással és 13 
ellenszavazattal nem támogatta a javaslatot. 

1141-es javaslat – tessenek lapozni –, Magyar Zoltán képviselőtársunk javaslata, a 
mosonmagyaróvári ’56-os múzeum létrehozása. Hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. 
Tárcaálláspont? 

 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja az 

indítványt. 
 
ELNÖK: Szavazzunk! Aki támogatja? (Szavazás.) Köszönöm. Ellene? (Nincs 

jelentkező.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 1 igen szavazattal és 13 tartózkodással a 
bizottság nem támogatta a javaslatot. 
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A következő oldalon Pál Tibor és képviselőtársai javaslata szerepel, az Andrássy úti 
világörökségi rehabilitáció megkezdése. Van-e hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Tárca? 

 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Szavazzunk! Aki támogatja? (Nincs jelentkező.) Ellene? (Szavazás.) 

Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 4 tartózkodással nem 
támogatta a javaslatot. 

1143-as, Tóbiás József és képviselőtársa javaslata. Van-e hozzászólás? (Nincs 
jelentkező.) Tárca? 

 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Szavazzunk! Aki támogatja? (Nincs jelentkező.) Ellene? (Szavazás.) 

Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 2 ellenszavazattal és 12 tartózkodással a javaslatot nem 
támogattuk. 

1144-es, Tóbiás József és Szabó Imre javaslata, falumúzeum felújítása, Jászkarajenő. 
Hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Tárcaálláspont? 

 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): A tárca nem támogatja az indítványt.  
 
ELNÖK: Szavazzunk! Aki támogatja? (Nincs jelentkező.) Ellene? (Szavazás.) 

Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangú 
tartózkodással nem támogatta a javaslatot. 

1146-os, Józsa István javaslata, Kiskunfélegyházán emlékmű az ’56-os forradalom és 
a hősök emlékére. Van-e hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Tárcaálláspont? 

 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott javaslat. 
 
ELNÖK: Szavazzunk! Aki támogatja? (Nincs jelentkező.) Ellene? (Nincs jelentkező.) 

Tartózkodik? (Szavazás.) Megállapítom, hogy egyhangú tartózkodással nem támogattuk a 
javaslatot.  

1148-as, Bana Tibor képviselőtársunk, szentgotthárdi barokk templom belső 
rekonstrukciója. Van-e hozzászólás? (Jelzésre:) Novák képviselő úr!  

 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm szépen. Ha már egész véletlenül ez ma szóba 

került, akkor azért hadd említsem meg, hogy a külső rekonstrukció történt meg, azonban a 
belső még várat magára. Ez Magyarország egyik legnagyobb barokk temploma, és volt 
alkalmam megtekinteni, valóban nagyon szép lett kívülről, reprezentatív, és azt gondolom, 
hogy itt a nyugati kapuban egy fontos arculati eleme tulajdonképpen Magyarországnak is. 
Mivel van turisztikai látogatottsága, ezért – nem vitatottan – a külső állagmegóvás és felújítás 
fontosabb volt, de jó lenne egy elkezdett műveletet befejezni, ezért nagyon bízom benne, 
kissé vakmerően is, hogy ezt a javaslatot esetleg támogatni fogják, még ha eddig egyetlenegy 
ellenzéki javaslatot se szavaztak meg. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Tárcaálláspont? 
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott. 
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ELNÖK: Szavazzunk! Aki támogatja? (Nincs jelentkező.) Ellene? (Szavazás.) 
Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy… (Novák Előd: Támogattam.) 
Novák képviselő úr utólagos bejelentésével – elfelejtett szavazni – akkor úgy vesszük, hogy 
támogatta. Akkor még egyszer megkérdezem Novák képviselő úr kedvéért, hogy ki az, aki 
támogatja. (Novák Előd szavaz.) Köszönöm. A többit nem kérdezem végig. 1 támogatással és 
13 tartózkodással a bizottság a javaslatot nem támogatta. 

1149-es, Szávay képviselő úr javaslata. Van-e hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. 
Tárca?  

 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Szavazzunk! Aki támogatja? (Szavazás.) Ellene? (Nincs jelentkező.) 

Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 1 igen szavazattal és 13 
tartózkodással a javaslatot nem támogatta. 

1150-es, Baráth Zsolt javaslata. Hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Tárca? 
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Szavazzunk! Aki támogatja? (Szavazás.) Köszönöm. Ellene? (Nincs 

jelentkező.) Tartózkodik? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 1 igen szavazattal és 13 
tartózkodással a javaslatot nem támogatta. 

1151-es javaslat – a negyedik kötetben –, Baráth Zsolt javaslata. Hozzászólás? (Nincs 
jelentkező.) Tárca? 

 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Szavazzunk! Aki támogatja? (Szavazás.) Ellene? (Nincs jelentkező.) 

Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 1 igen szavazattal és 13 
tartózkodással nem támogatta a javaslatot. 

1152-es, Szekeres Imre javaslata. Hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Tárca? 
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Szavazzunk! Aki támogatja? (Nincs jelentkező.) Ellene? (Nincs jelentkező.) 

Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangú 
tartózkodással nem támogatta a javaslatot.  

1153-as, Józsa képviselő úr javaslata. Hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Tárca?  
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Szavazzunk! Aki támogatja? (Nincs jelentkező.) Ellene? (Nincs jelentkező.) 

Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangú 
tartózkodással nem támogatta a javaslatot. 

1180-as, 471. oldal, dr. Józsa István javaslata. Jaj Istenem…! Ez is a tájékozottságról 
ad tényleg tanúbizonyságot. Hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Tárcaálláspont? 

 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott. 
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ELNÖK: Szavazzunk! Aki támogatja? (Nincs jelentkező.) Ellene? (Nincs jelentkező.) 
Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 14 tartózkodással nem 
támogatta a javaslatot. 

1188-as – kettőt tessenek lapozni –, Pál Tibor és képviselőtársainak a javaslata. 
Istenem…! Hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Tárca? 

 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Szavazzunk! Aki támogatja? (Nincs jelentkező.) Ellene? (Nincs jelentkező.) 

Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangú 
tartózkodással nem támogatta a javaslatot. 

1206-os, Baráth Zsolt és Z. Kárpát Dániel javaslata. Hozzászólás? (Nincs jelentkező.) 
Nincs. Tárca?  

 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Szavazzunk! Aki támogatja? (Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? 

(Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 1 igen, 5 nem szavazattal és 8 
tartózkodással a javaslatot nem támogatta. 

1209-es, 482. oldal, Szávay István képviselőtársunk javaslata. Hozzászólás? (Nincs 
jelentkező.) Tárca? 

 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott.  
 
ELNÖK: Szavazzunk! Aki támogatja? (Szavazás.) Ellene? (Nincs jelentkező.) 

Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 1 igen szavazattal és 13 
tartózkodással nem támogatta a javaslatot. 

1210-es, Balczó Zoltán és képviselőtársai javaslata. Hozzászólás? (Nincs jelentkező.) 
Nincs. Tárcaálláspont? 

 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Szavazzunk! Aki támogatja? (Szavazás.) Ellene? (Nincs jelentkező.) 

Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 1 igen szavazattal és 13 
tartózkodással nem támogatta a javaslatot.  

1215-ös, Novák Előd javaslata. Hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Tárca 
álláspontja? 

 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Szavazzunk! Aki támogatja? (Szavazás.) Ellene? (Nincs jelentkező.) 

Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 1 igen szavazattal és 13 
tartózkodással nem támogatta a javaslatot. 

1216-os, Szávay István javaslata, Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark 
többlettámogatása. Hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Tárca? 

 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott. 
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ELNÖK: Szavazzunk! Aki támogatja? (Szavazás.) Ellene? (Nincs jelentkező.) 
Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 1 igen szavazattal és 13 
tartózkodással nem támogatta a javaslatot. 

1217-es, Novák Előd és Szávay István javaslata. Hozzászólás? (Nincs jelentkező.) 
Nincs. Tárca?  

 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Szavazzunk! Aki támogatja? (Szavazás.) Aki ellene van? (Szavazás.) 

Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 1 igen, 12 nem 
szavazattal és 1 tartózkodással nem támogatta a javaslatot. 

1218-as, L. Simon László javaslata. Hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Tárca? 
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Szavazzunk! Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ellene? 

(Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 13 igen 
szavazattal és 1 tartózkodással támogatta a javaslatot. 

1219-es, Józsa képviselő úr javaslata. Hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Tárca?  
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Szavazzunk! Aki támogatja? (Nincs jelentkező.) Ellene? (Nincs jelentkező.) 

Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangú 
tartózkodással a javaslatot nem támogatta.  

1220-as, Józsa képviselő úr javaslata; nem az első ilyen javaslat, de mindegy. 
Hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Tárca? 

 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Szavazzunk! Aki támogatja? (Nincs jelentkező.) Ellene? (Nincs jelentkező.) 

Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 14 tartózkodással nem 
támogatta a javaslatot. 

1221-es, Varga Zoltán javaslata. Hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Tárca? 
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott.  
 
ELNÖK: Tényleg, ez már abszurd. Létrehoztuk azóta a Magyar Nemzeti Levéltárat, a 

megyei levéltárakat integráltuk a Magyar Nemzeti Levéltárba. Én nem tudom, hogy Varga 
Zoltán mivel tölti az idejét a parlamentben, és hogy miért veszi fel a fizetését, de ők tudják. 

Szavazzunk akkor az 1221-esről! Aki támogatja? (Nincs jelentkező.) Ellene? (Nincs 
jelentkező.) Tartózkodik? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 5 tartózkodással nem 
támogatta a javaslatot. 

1222-es, Varga Zoltán javaslata. Hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Tárca? 
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Szavazzunk! Aki támogatja? (Nincs jelentkező.) Ellene? (Szavazás.) 

Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 2 ellenszavazattal és 12 
tartózkodással nem támogatta a javaslatot. 



- 21 - 

1223-as, Varga Zoltán javaslata. Hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Tárca? 
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Szavazzunk! Aki támogatja? (Nincs jelentkező.) Ellene? (Nincs jelentkező.) 

Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangú szavazással 
nem támogatta a javaslatot.  

1224-es, Tóbiás József és Szabó Imre javaslata. Hozzászólás? (Nincs jelentkező.) 
Tárca? 

 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Szavazzunk! Aki támogatja? (Nincs jelentkező.) Ellene? (Nincs jelentkező.) 

Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangú 
tartózkodással nem támogatta a javaslatot. 

1225-ös, Tóbiás József és Szabó Imre javaslata. Hozzászólás? (Nincs jelentkező.) 
Nincs. Tárca?  

 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Szavazzunk! Aki támogatja? (Nincs jelentkező.) Ellene? (Nincs jelentkező.) 

Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangú 
tartózkodással nem támogatta a javaslatot.  

1226-os, Farkas Gergely és képviselőtársai javaslata. Hozzászólás? (Nincs jelentkező.) 
Tárcaálláspont? 

 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Szavazzunk! Aki támogatja? (Nincs jelentkező.) Ellene? (Nincs jelentkező.) 

Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 13 tartózkodással… 
Novák képviselő úr nem szavazta meg a saját javaslatát, jól értem? (Novák Előd: Igennel 
kívántam szavazni, csak olyan gyorsan hadar, hogy már próbálok felkészülni a következőkre.) 
Képviselő úr, megkérdezem – még nem zártam le a szavazást –, hogy kíván-e igennel 
szavazni a saját javaslatánál. (Novák Előd: Igen. Igen. – Közbeszólás a kormánypárti 
oldalról: Ez a tolerancia…!) Akkor megállapítom, hogy a bizottság 1 igen szavazattal és 13 
tartózkodással nem támogatta a javaslatot. 

1227-es, Baráth Zsolt képviselőtársunk javaslata. Hozzászólás? (Nincs jelentkező.) 
Nincs. Tárca? 

 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Szavazzunk! Aki támogatja? (Szavazás.) Ellene? (Nincs 

jelentkező.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 1 igennel és 
13 tartózkodással nem támogatta a javaslatot. 

1228-as, Horváth András Tibor javaslata. Egyébként azért valamennyire mégiscsak 
artikuláltak voltak, mert a területi elvekre figyeltek, tehát a Fejér megyei szocialista képviselő 
nyújtotta be a Fejér megyei módosító indítványt. Tárcaálláspont? 

 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott. 
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ELNÖK: Szavazzunk! Aki támogatja? (Nincs jelentkező.) Ellene? (Nincs jelentkező.) 
Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangú 
tartózkodással nem támogatta a javaslatot.  

1229-es, Horváth András Tibor javaslata. Hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. 
Tárcaálláspont?  

 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Szavazzunk! Aki támogatja? (Nincs jelentkező.) Ellene? (Szavazás.) 

Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangú 
tartózkodással nem támogatta a javaslatot. 

1230-as, Baráth Zsolt javaslata. Hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Tárca?  
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Szavazzunk! Aki támogatja? (Nincs jelentkező.) Ellene? (Szavazás.) 

Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 1 igen szavazattal és 13 
tartózkodással nem támogatta a javaslatot. 

1231-es, dr. Józsa István javaslata. Hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Tárca? 
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Szavazzunk! Aki támogatja? (Nincs jelentkező.) Ellene? (Nincs jelentkező.) 

Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangú 
tartózkodással nem támogatta a javaslatot. 

1232-es, dr. Józsa István javaslata. Hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Tárca? 
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Szavazzunk! Aki támogatja? (Nincs jelentkező.) Ellene? (Nincs jelentkező.) 

Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangú 
tartózkodással nem támogatta a javaslatot.  

1233-as, Varga Zoltán képviselőtársunk javaslata. Hozzászólás? (Nincs jelentkező.) 
Nincs. Tárca?  

 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Szavazzunk! Aki támogatja? (Nincs jelentkező.) Ellene? (Nincs jelentkező.) 

Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangú 
tartózkodással nem támogatta a javaslatot. 

1234-es, Varga Zoltán képviselőtársunk javaslata. Hozzászólás? (Nincs jelentkező.) 
Nincs. Tárca?  

 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Szavazzunk! Aki támogatja? (Nincs jelentkező.) Ellene? (Nincs jelentkező.) 

Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangú 
tartózkodással nem támogatta a javaslatot.  

1235-ös, Puch László képviselőtársunk javaslata. (Jelzésre:) Nagy Csaba! 
Parancsoljon, képviselő úr! 
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NAGY CSABA (Fidesz): Köszönöm. Igyekszem nagyon rövid lenni, de pécsi 

képviselőként nyilván nem mehetek el szó nélkül a javaslat mellett. Annyit szeretnék 
elmondani, hogy egyfelől ez a 770 millió forint sok, másfelől meg kevés, hiszen egy színház 
nagyfelújításához nyilvánvalóan kevés ez az összeg, de azt gondolom, hogy ez nem egy 
átgondolt javaslat, és valahova a politikai demagógiák közé sorolom ezt be, hiszen sem a 
város vezetőivel, sem a színház igazgatójával semmiféle egyeztetés e tekintetben nem történt. 
Legutoljára, amikor nagyfelújítása volt a színháznak, öt évre be kellett zárni az épületet; 
nyilván egy ilyen döntést így meghozni nem lehet, és egy nagyfelújításhoz ez az összeg 
kevés.  

Talán annyit szeretnék elmondani, hogy a mostani igazgatónak van egy nagyon 
szellemes mondata, ami így szól, hogy egy színházépületet évről évre értékessé lehet tenni, ha 
gondoskodnak róla azok, akik lakják. Az ő igazgatósága alatt felújítottuk a teljes belső teret, 
lefestettük, bearanyoztuk a homlokzatot, felújítottuk, az életveszélyessé vált erkélyt is 
felújítottuk, több évtized után most végre sikerült az Eck Imre-balettermet felújítani, ahol 
most már előadásokat is tudunk tartani, és most a Déryné-lépcsőt újítottuk fel. Azt gondolom 
tehát, hogy mind a színház, mind a város vezetése megtesz mindent annak érdekében, hogy a 
színház jó állapotba kerüljön, és én remélem, hogy egyszer majd lesz egy olyan gazdasági 
elviselőképessége az országnak, hogy nemcsak a Pécsi Színházat, hanem más vidéki 
színházakat is – lásd mondjuk a kaposvárit – fel lehet majd újítani, de azt gondolom, hogy 
most nincs itt ennek a helye. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. További hozzászólás? (Nincs jelentkező.) 

Nincs. Tárcaálláspont? 
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Szavazzunk! Aki támogatja? (Nincs jelentkező.) Ellene? (Nincs jelentkező.) 

Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangú 
tartózkodással nem támogatta a javaslatot. 

1236-os, Pál Tibor és képviselőtársai javaslata. Hozzászólás? (Nincs jelentkező.) 
Nincs. Tárca? 

 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Szavazzunk! Aki támogatja? (Nincs jelentkező.) Ellene? (Nincs 

jelentkező.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangú 
tartózkodással nem támogatta a javaslatot. 

1509-es, 605. oldal, Osztolykán Ágnes és Vágó Gábor javaslata. Kérdezem, hogy van-
e hozzászólás. (Nincs jelentkező.) Nincs. Tárca? 

 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Szavazzunk! Aki támogatja? (Nincs jelentkező.) Ellene? 

(Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 11 
ellenszavazattal és 3 tartózkodással nem támogatta a javaslatot. 

1511-es, Farkas Gergely javaslata. Van-e hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. 
Megjegyzem, hogy egyébként most zajlik ez a munka, az új színpad építése és a többi, tehát 
ide is kellene színházba járni, és akkor tudná az ember, hogy mi történik a Szegedi Szabadtéri 
Játékokon, de ezt csak úgy halkan jegyzem meg. Novák képviselő úr, parancsoljon! 
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NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm szépen. Ha már mégiscsak képes elnök úr 

érdemben hozzászólni, akkor hadd tegyem hozzá, hogy a szegedi önkormányzati képviselőnk 
megkeresésére nyújtotta be képviselőtársam ezt a javaslatát… 

 
ELNÖK: Akkor neki is kellene színházba járnia. 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): … tehát mi igenis úgy ítéljük meg, hogy ott szükség van 

erre a plusztámogatásra, és erről egyeztetést folytatott képviselőtársam a helyi önkormányzati 
képviselővel, úgyhogy ne próbálja úgy beállítani, mint azokat a szocialista javaslatokat, 
amelyek lehet, hogy már valóban idejétmúltak, ez azonban egyáltalán nem. El lehet olvasni az 
indokolásban is konkrétabban, hogy miért tartja ezt indokoltnak képviselőtársam, illetve a 
helyi önkormányzati képviselő. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a kiegészítését, képviselő úr. Megkérdezem a tárca 

álláspontját.  
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Szavazzunk! Aki támogatja? (Szavazás.) Ellene? (Nincs jelentkező.) 

Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 1 igen szavazattal és 13 
tartózkodással nem támogatta a javaslatot. 

1513-as, Dúró Dóra és képviselőtársa javaslata. Kérdezem, hogy van-e hozzászólás. 
(Jelzésre:) Novák képviselő úr, parancsoljon! 

 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm szépen. Az ország egyetlen ’56-os Múzeumának 

állami támogatásáról van szó, amely a várpalotai Trianon Múzeummal ellentétben a mai napig 
sem kapott tulajdonképpen központi állami támogatást, pedig igencsak szükség volna rá, 
hiszen a fejlesztése ezt indokolttá tenné; nemcsak magának a múzeumnak a fejlesztése, 
valóban lehetne mind az épületen, mind gyűjtőmunkára is pénzt fordítani bőven. De még csak 
nem is a múzeumról van szó, hanem ehhez szorosan kapcsolódik egy ’56-os Ifjúsági Tábor, 
ahol egyébként – emlékeim szerint talán két éve volt – a házelnök úr is látogatást tett. 
Azonban én azt gondolom, hogy nem elegendőek ezek a látványos megmutatkozások, hanem 
ugyanúgy, ahogy egyébként a ma szintén leszavazott EMI-tábornál is indokolt lenne vagy lett 
volna, hogy ne csak megjelenjenek ott fideszes politikusok, hanem ha ezt támogatandónak 
tartják, mint mondjuk az EMI-tábor esetén a legrangosabb külhoni ifjúsági 
fesztivált…(Talabér Márta az ülésterembe érkezik.) 

 
ELNÖK: Azért Tusnádról ne feledkezzünk meg, jó? 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Én ezt tekintem annak. Megértem, hogy… 
 
ELNÖK: Ez olyan sokat nem jelent.  
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Megértem, hogy szükségét tartja folyton közbeszólni, de 

akármennyire is fájó, vagy akármennyire is ellenzi az EMI-tábor támogatását, legyen szíves, 
akkor se szóljon közbe, ugyanis az ’56-os Múzeumot hasonlóan tulajdonképpen 
egyedülállónak tekintem, amely Kiskunmajsán található, és a Corvin köz legendás 
parancsnoka, Pongrátz Gergely alapította. Ezért egyrészről azt gondolom, hogy ez onnan nem 
eltelepíthető, illetve ha akarunk esetleg Budapesten is – indokolt lenne egyébként – valahol 
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’56-os múzeumot valahol megvalósítani, akkor ez párhuzamosan akár működhetne is, hiszen 
ahogy mondtam, ez az ország egyetlen múzeuma; nyugodtan lehetne belőle akár több is, 
ahogy például volt képviselőtársamnak mosonmagyaróvári ’56-os múzeum létrehozására is 
javaslata, de ez több helyen indokolt lehet. Azonban mivel egyelőre az ország egyetlen és már 
régóta működő és megőrzendő, fejlesztendő múzeumáról beszélünk, amely egyébként egy 
’56-os Ifjúsági Tábort is tartalmaz, amelynek téliesítése és egyéb szempontokból való 
fejlesztése indokolt volna, én ezért nagyon szerénynek tartom ezt az 50 millió forintos 
javaslatunkat, igényünket arra, hogy ezt támogassák. Nagyon bízom benne, hogy így, 
november 4-én ennyi alázat van bennünk az áldozatok iránt, hogy ennek emléket kívánunk, és 
talán önök is kívánnak állítani. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Kénytelen vagyok két mondatot mégiscsak 

elmondani, csak azért, hogy tájékozott legyen. A teremben helyet foglaló Lukács 
képviselőtársunk – aki a körzetben él és tevékenykedik – kezdeményezésére nagyon komoly 
lépéseket tettünk a kiskunmajsai múzeum megerősítése érdekében, és még államtitkárként 
jártam a múzeumban és az ifjúsági táborban, mindent végignéztünk, elő van készítve a 
fejlesztése, és megvan rá a forrás is, hogy egy teljesen új kiállítás valósuljon meg. Egyébként 
a Hadtörténeti Intézet és Múzeum munkatársai által létrehozandó kiállításról van szó a 
kiskunmajsai volt klebelsbergi iskolaépületben. 

Azt is megjegyzem, hogy a bejáráson részt vett a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ járási vezetője is, akivel arról beszéltünk, hogy milyen olyan oktatási programokat 
kell megvalósítani, amely a térség, illetve a megye iskolásait rendszeresen elviszi ebbe a 
múzeumba, hogy ne csak egy korszerű kiállítás legyen ott, hanem a fiatalok a közelmúlt 
történelmével az egykori tárgyak, eszközök és emlékanyagok között szembesüljenek, tehát azt 
is mondhatnám, hogy ha az alapítvány vezetőjével konzultálnak, mielőtt egy ilyen módosító 
indítványt benyújtanak, akkor nem lenne újdonság az, amit most elmondtam. Bízom benne, 
hogy még tavasszal, ki is van már tűzve egy reménybeli időpont…, azért mondom, hogy 
reménybeli, mert azért meglepetések érhetnek bennünket az épület felújításakor. Egyébként 
Menczer képviselő asszony volt a másik kezdeményezője ennek a felújításnak és kiállítás-
korszerűsítésnek. Bízom tehát benne, hogy még tavasszal át is tudjuk adni a kiállítást a 
közönségnek. Ezt csak azért szerettem volna elmondani, hogy tájékozott legyen, és hogy tudja 
azt, hogy a magyar történelem sorsfordító pillanatai, amelyek meghatározzák az életünket –
 legyen az Trianon, legyen az a holokauszt, legyen az 1956, és még sorolhatnánk azokat a 
történelmi eseményeket, amelyek vagy negatívan vagy pozitívan befolyásolták az életünket –, 
azoknak a méltóképpen való megörökítése a kormánypárti koalíció számára evidenciának 
tekintendő. 

Menczer képviselő asszony, aztán Novák képviselő úr! 
 
MENCZER ERZSÉBET (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Csak egyetlen mondat 

erejéig; nem tudom megállni, hogy ne szóljak. Úgy látszik, hogy ez minden évben téma lesz. 
A történelmi hűség kedvéért szeretném Novák képviselő úr figyelmét felhívni, hogy a 
Szabadságharcosokért Közalapítvány minden évben az ’56-os szervezeteken keresztül 
támogatja ezt az alapítványt is, úgyhogy nem igaz, hogy nem kap pénzt. 

 
ELNÖK: Novák képviselő úr, parancsoljon! 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm elnök úrnak az egyébként jóval több, mint két 

mondatát… 
 
ELNÖK: Nem, nem. Nem volt pont; vessző volt. 
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NOVÁK ELŐD (Jobbik): … és még ennél is bővebben és mélyebben érintette a téma. 

Majd megnézzük a jegyzőkönyvben. 
 
ELNÖK: Úgy fogja leírni a kolléganő. 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Ha erre utasítja, akkor biztos vagyok. 
 
ELNÖK: Levegőt se vettem. 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Mindenesetre én örülök neki, tehát először is üdvözölném 

ezt a fejleményt, még ha erről eddig valóban nem is volt tudomásom. Láthattuk ezt a Trianon 
Múzeum kapcsán is, hogy ilyen-olyan keretekből, leszavazva a javaslatunkat, aztán miniszteri 
keretből, egyébként maga az igazgató sem tudott sokszor róla, hogy végül megkapják, nem 
kapják meg. Év közben, nyáron is volt, hogy egyeztettem például Szabó Pál Csabával, a 
Trianon Múzeum vezetőjével, és sok év volt, amikor ő is bizonytalanságban volt év közben is. 
Azt gondolom tehát, hogy nem helyes az, ha egy ilyen szintű dolgot, mint az ország egyetlen 
’56-os múzeumát, nem a költségvetési törvényben rendezzük. Egyrészt ugyanis olyan 
hazafiak is, mint mondjuk én, hiába követem nyomon ezt a kérdést, nem juthattam kellő 
információhoz, hiszen önök olyan háttértárgyalásokat folytatnak ezek szerint, amiről nem 
tájékoztatják a nagyérdemű közönséget, pedig sokan kíváncsiak lennének. Én például nagyon 
a szívemen viselem ennek a múzeumnak a sorsát, többször voltam ott, viszont egyébként, 
hogy mennyire nem tudnak erről sokszor… Nyilvánvalóan ezek után megint meg fogom 
keresni az alapítvány képviselőit, akikkel egyébként folyamatosan kapcsolatban voltam, már 
csak azért is, hogy tudnak-e erről, mert azért tapasztaltam én már például azt… 

 
ELNÖK: A bejáráson ők kísértek körbe.  
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Jó, megkérdezem; meg fogom kérdezni nyilvánvalóan. 

Engem meglepett az, hogy mondjuk a várpalotai Trianon Múzeum vezetője, Szabó Pál Csaba 
nem tudott arról, hogy persze nyilván nem egy várpalotai, hanem egy jogilag különálló, 
önálló Trianon-múzeumra tesznek javaslatot, de még csak nem is egyeztettek vele, pedig ő 
mondjuk szívesen felajánlaná az évtizedes tapasztalatát, segítségét ehhez, és nyilvánvalóan ő 
is örült volna, ha erről előzetesen kap némi tájékoztatást, de nem kapott. (Közbeszólások. –
 Derültség.) Remélem, hogy az ’56-os múzeum esetében nem így történt, és erről, az önök 
által elmondottakról talán tudnak is önök. Nem egészen tisztán látom ebből a rövid 
tájékoztatásból, hogy hogyan kerül ide a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ például, 
hiszen ez ma már nem egy iskolaépület – régen valóban az volt –, de tájékozódni fogok. 

 
ELNÖK: Hogy az iskolások menjenek el a múzeumba; most mondtam. 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Világos, indokolt volna, de így még azért nem látom 

egészen tisztán az intézményi kötődéseket, és hogy milyen szerződések kerültek akár 
megkötésre, mert ígéretből már láttunk sokat. Itt most önök szóban elmondanak valamit, a 
külhoni osztálykirándulások kapcsán is elmondták például 2010-ben, hogy minden hetedikes 
a ciklus végére el fog tudni jutni, de ez nem így van, ez nem történt meg, tehát ezt az 
ígéretüket nem tartották. Ezért azt gondolom, hogy indokolt, hogy ennek valóban 
utánajárjunk, de alapvetően üdvözlöm azt, hogy végre belátták, hogy erre szükség van. 
Tudom azt is, elnök úr egyébként megígérte nekem, hogy ide el fog látogatni. Nem tudom, 
hogy ezt megtette-e…, illetve most már tudom. (Derültség a kormánypárti oldalon.) Nem 
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kívántam számon kérni, és nem kívántam személyeskedni ezzel kapcsoltban, és ezért az ön 
felelősségét firtatni ezzel kapcsolatban, bár kétségkívül van, volt, különösen államtitkárként 
lett volna lehetősége lépni, még akár az alatt a rövid idő alatt is. Én örülök, ha akár csak ez 
most megvalósul, és örülök… 

 
ELNÖK: Most mondtam, hogy államtitkárként voltam ott. 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): … ha erről a közönség november 4-én azért – így 

félszavakból – értesül, pedig szerintem ez van olyan jelentőségű, még ha költségvetési persze 
nem is, de van olyan jelentőségű, mint itt az n+1-edik holokausztmúzeum. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Nem feltétlenül érzem annak szükségét, hogy az összes lépésemről 

tájékoztassam önt, de majd elgondolkozom ezen, hogy ez szükséges-e. Köszönöm szépen. 
Van-e további hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Akkor esetlegesen kérdezzük meg a 
tárca álláspontját. 

 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Szavazzunk! Aki támogatja? (Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) 

Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 1 igen szavazattal és 13 
tartózkodással nem támogatta a javaslatot.  

1516-os, L. Simon László javaslata. Van-e hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincsen. 
A tárca álláspontja? 

 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Szavazzunk! Aki támogatja? (Szavazás.) Köszönöm. Ellene? 

(Nincs jelentkező.) Tartózkodik? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 13 igen szavazattal és 1 
tartózkodással a bizottság támogatta a javaslatot. 

1519-es – az utolsó csomagra tértünk át –, Farkas Gergely és képviselőtársai javaslata. 
Kérdezem, hogy van-e hozzászólás. (Nincs jelentkező.) Nincs. Tárcaálláspont? 

 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Szavazzunk! Aki támogatja? (Szavazás.) Ellene? (Nincs 

jelentkező.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 1 igen 
szavazattal és 16 tartózkodással nem támogatta a javaslatot. 

1520-as, Farkas Gergely és Novák Előd javaslata. Kérdezem, hogy van-e hozzászólás. 
(Nincs jelentkező.) Nincs. Tárcaálláspont? 

 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott.  
 
ELNÖK: Köszönjük. Szavazzunk! Aki támogatja? (Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) 

Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 1 igen és 13 ellenszavazattal nem támogatta a 
javaslatot.  

1521-es, Novák Előd javaslata. Van-e hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. 
Tárcaálláspont? 

 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott. 
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ELNÖK: Köszönöm. Megjegyzem, hogy rendszeresen kap támogatást a központi 
költségvetésből a Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház, csak hogy képviselőtársaim 
tisztában legyenek vele. (Novák Előd jelentkezik.) Novák képviselő úr, ehhez még? (Jelzésre:) 
Parancsoljon; mert én is beleszóltam, igaza van. Megadom a szót. 

 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm szépen. Való igaz itt is, hogy kap ideig-óráig 

ilyen-olyan támogatást, azonban ennek a vezetőjével, Andrási Attilával is egyeztettem, és 
nyilvánvalóan ő nem mer olyan kemény szavakat vagy igényeket megfogalmazni, mint 
amilyeneket én, hiszen félhet attól, hogy még attól a támogatástól is elesik, amit kap. 

Én magam – emlékeim szerint – az indokolásban is felsoroltam azokat a fideszes 
érdemeket, amelyek ezzel kapcsolatban a Fideszhez köthetők, azonban ez nyilvánvalóan egy 
kiszámíthatatlan támogatási forma, amiket ő kap. Azt gondolom, hogy egy költségvetési 
törvényben rögzítve ezt a jelentős külhoni, és elsősorban egyébként a Csonkaországban 
turnézó színház – egy ilyen színházról van szó –, ennek a támogatása szerintem egy 50 millió 
forinttal abszolút megengedhető. Látjuk azt is, hogy milyen nehéz helyzetben vannak, és 
milyen kényes darabokat mutatnak be, amelyeket volt, hogy még az Új Színház sem mert 
bemutatni valamiféle öncenzúrából, nyilvánvalóan a liberális nyomásra és az annak való 
megfelelési kényszer hatására, de végül a Szabó Dezső Katakombaszínházba kellett 
menekülnie ennek a darabnak, ahol számon kérésemre aztán elnök úr is… 

 
ELNÖK: Nem a számon kérésére, hanem az alkotók meghívására, képviselő úr. 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Így van, így van, de kiderült, hogy valóban… 
 
ELNÖK: És kivételesen abban az örömben volt részem, hogy önt is láttam egy 

előadáson. 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Így van. Feltételeztem tehát, hogy itt megint egy föntről 

jövő tiltásról van szó, amit már láttunk az Új Színház esetében… 
 
ELNÖK: Istenem…!  
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): … és megtudtam, hogy szó sincs erről; itt most már az 

öncenzúráról van szó, idevezettek a sorozatos tiltások, vagy akár azok a gumiparagrafusok, 
amelyek a jogszabályokban vannak. Ezt különösen a médiatörvénynél tettük szóvá, de 
láthatjuk, hogy a színházi életben is jelen van az a félelem, ami öncenzúrához vezet, és így 
ilyen értelemben még egy Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház darabjának se, mert az 
mondjuk a Tanácsköztársaság kérdéskörével foglalkozik, és nem mernek ehhez a kérdéshez 
közelíteni. Ezért én azt gondolom, hogy bátorítanunk kell az efféle színjátszást, azzal, hogy 
egy költségvetési törvényben bebiztosítjuk ennek a működését, nem pedig a kormányzat 
mindennapi kénye-kedvének alárendeljük a színház működését. Én ezért tartom 
szükségesnek, hogy ezt költségvetési törvényben rögzítsük. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Amikor az előbb azt mondta, hogy nem egy mondatot mondtam, akkor a 

figyelmébe akartam ajánlani Krasznahorkai László kiváló prózaírónkat, akinek van egy 
könyve, az egész regény valójában egy mondat, tehát az utolsó oldalon zárul le egy ponttal, de 
ezt most nem merem megtenni, mert hátha tippet adok önnek, hogy hogyan beszéljen végig 
egy egész bizottsági ülést. (Derültség.) Csak annyit mondok önnek, hogy van egy előadó-
művészeti törvény Magyarországon, és az az előadó-művészeti törvény teljesen tisztán 
szabályozza azt, hogy az önálló játszóhellyel nem rendelkező társulatok miképpen juthatnak 
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állami támogatáshoz, és ez a törvény vonatkozik a Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínházra 
is, amelynek valóban van olyan előadása, amelyet én is megnéztem, sok más előadás és sok 
más társulat és színház mellett.  

Tárcaálláspont? 
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Szavazzunk! Aki támogatja, az kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 

Ellene? (Nincs jelentkező.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy 1 igen 
szavazattal és 13 tartózkodással a bizottság nem támogatta a javaslatot. 

1533-as ajánlási pontunk Gúr Nándor és képviselőtársai javaslata. Van-e hozzászólás?  
(Nincs jelentkező.) Nincs. Tárcaálláspont? 

 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Szavazzunk! Aki támogatja? (Nincs jelentkező.) Ellene? (Nincs jelentkező.) 

Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm.  Megállapítom, hogy a bizottság egyhangú 
tartózkodással nem támogatta a javaslatot. 

1560-as, 628. oldal, Osztolykán Ágnes és Vágó Gábor javaslata. Van-e hozzászólás? 
(Nincs jelentkező.) Nincs. Tárcaálláspont? 

 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Aki támogatja? (Nincs jelentkező.) Ellene? (Szavazás.) 

Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 2 tartózkodással és 12 
nemmel nem támogatta a javaslatot. 

1561-es, szintén Osztolykán Ágnes és Vágó Gábor javaslata. Hozzászólás? (Nincs 
jelentkező.) Nincs. Tárca?  

 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Szavazzunk! Aki támogatja? (Nincs jelentkező.) Ellene? 

(Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 1 
tartózkodással és 13 nemmel nem támogatta a javaslatot. 

1562-es, Osztolykán Ágnes és Vágó Gábor javaslata. Hozzászólás? (Nincs jelentkező.) 
Nincs. Tárca? 

 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Szavazzunk! Aki támogatja? (Nincs jelentkező.) Ellene? 

(Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 13 nemmel 
és 1 tartózkodással nem támogatta a javaslatot. 

1563-as, Osztolykán Ágnes és Vágó Gábor javaslata. Hozzászólás? (Nincs jelentkező.) 
Nincs. Tárca?  

 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Szavazzunk! Aki támogatja? (Nincs jelentkező.) Ellene? (Szavazás.) 

Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 13 nemmel és 1 
tartózkodással nem támogatta a javaslatot. 
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1564-es, Osztolykán Ágnes és Vágó Gábor javaslata. Kérdezem, hogy hozzászólás 
van-e. (Nincs jelentkező.) Nincs. Tárca? 

 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Szavazzunk! Aki támogatja? (Nincs jelentkező.) Ellene? (Szavazás.) 

Köszönöm. Tartózkodik? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 13 nemmel és 1 tartózkodással a 
bizottság nem támogatta a javaslatot. 

1565-ös, Osztolykán Ágnes és Vágó Gábor javaslata. Hozzászólás? (Nincs jelentkező.) 
Nincs. Tárca? 

 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Szavazzunk! Aki támogatja? (Nincs jelentkező.) Ellene? 

(Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 13 nemmel 
és 1 tartózkodással nem támogatta a javaslatot. 

1566-os, Osztolykán Ágnes és Vágó Gábor javaslata. Hozzászólás? (Nincs jelentkező.) 
Nincs. Tárca? 

 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Szavazzunk! Aki támogatja? (Nincs jelentkező.) Ellene? (Szavazás.) 

Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 13 nemmel és 1 
tartózkodással nem támogatta a javaslatot. 

1567-es, Osztolykán Ágnes és Vágó Gábor javaslata. Hozzászólás? (Nincs jelentkező.) 
Nincs. Tárca? 

 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Szavazzunk! Aki támogatja? (Nincs jelentkező.) Ellene? (Szavazás.) 

Köszönöm. Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 13 nemmel 
és 1 tartózkodással nem támogatta a javaslatot. 

1568-as, Osztolykán Ágnes és Vágó Gábor javaslata. Hozzászólás? (Nincs jelentkező.) 
Nincs. Tárca? 

 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Szavazzunk! Aki támogatja? (Nincs jelentkező.) Ellene? 

(Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. A bizottság 13 nemmel és 1 tartózkodással 
nem támogatta a javaslatot. 

1569-es, Osztolykán Ágnes és Vágó Gábor javaslata. Hozzászólás? (Nincs jelentkező.) 
Nincs. Tárca? 

 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Szavazzunk! Aki támogatja? (Nincs jelentkező.) Ellene? 

(Szavazás.) Köszönöm. Tartózkodik? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 13 nemmel 
és 1 tartózkodással nem támogatta a javaslatot. 



- 31 - 

1689-es, 681. oldal, Szávay István képviselőtársunk javaslata. Ilyen van a 
költségvetésben a tárcánál, de mindegy. Van-e hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Tárca 
álláspontja?  

 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Aki támogatja? (Szavazás.) Egy. Köszönöm. Ellene? (Szavazás.) 

Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy 1 igen szavazattal és 13 
tartózkodással a bizottság nem támogatta a javaslatot.  

1737-es – ha jól nézem, a 708. oldalon –, Hegedűs Lorántné javaslata. Hozzászólás? 
(Nincs jelentkező.) Nincs. Tárca? 

 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Szavazzunk! Aki támogatja? (Szavazás.) Ellene? (Nincs jelentkező.) 

Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 1 igen szavazattal és 13 
tartózkodással nem támogatta a javaslatot. 

1738-as, Hegedűs Lorántné javaslata. Hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Tárca?  
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Szavazzunk! Aki támogatja? (Szavazás.) Ellene? (Nincs 

jelentkező.) Tartózkodik? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 1 igennel és 13 
tartózkodással nem támogatta a javaslatot. 

1739-es, Hegedűs Lorántné javaslata. Hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Tárca? 
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Szavazzunk! Aki támogatja? (Szavazás.) Ellene? (Nincs jelentkező.) 

Tartózkodik? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 1 igennel és 13 tartózkodással nem 
támogatta a javaslatot. 

1740-es, Hegedűs Lorántné javaslata. Kérdezem, hogy van-e hozzászólás. (Nincs 
jelentkező.) Nincs. Tárcaálláspont?  

 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Szavazzunk! Aki támogatja? (Szavazás.) Ellene? (Nincs jelentkező.) 

Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 13 tartózkodással nem 
támogatta a javaslatot.  

1741-es, Hegedűs Lorántné javaslata. Kérdezem, hogy van-e hozzászólás. (Nincs 
jelentkező.) Nincs. Tárcaálláspont? 

 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Szavazzunk! Aki támogatja? (Szavazás.) Köszönöm. Ellene? 

(Nincs jelentkező.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy 1 igennel és 13 
tartózkodással a bizottság nem támogatta a javaslatot. 

1742-es, Hegedűs Lorántné javaslata. Van-e hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. 
Tárcaálláspont? 
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KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Szavazzunk! Aki támogatja? (Szavazás.) Ellene? (Nincs 

jelentkező.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 1 igennel és 
13 tartózkodással nem támogatta a javaslatot. 

1743-as, Hegedűs Lorántné javaslata. Hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Tárca? 
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Szavazzunk! Aki támogatja? (Szavazás.) Ellene? (Nincs jelentkező.) 

Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 1 igennel és 13 
tartózkodással nem támogatta a javaslatot. 

1744-es, dr. Lamperth Mónika és Lendvai Ildikó javaslata. Van-e hozzászólás? (Nincs 
jelentkező.) Nincs. Szeretettel ajánlom szocialista képviselőtársaim figyelmébe az Előadó-
művészeti Bizottság munkáját, csak azért, hogy értsék, hogy hogyan működik 
Magyarországon a színház-támogatási rendszer. A tárca álláspontja? 

 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Szavazzunk! Aki támogatja? (Nincs jelentkező.) Ellene? 

(Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság… Gyimesi képviselőtársamnak nem láttam a 
kezét. (Dr. Gyimesi Endre: Tartózkodtam.) 13 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a bizottság 
nem támogatta a javaslatot. 

1755-ös javaslat, dr. Nagy Gábor Tamás és Rogán Antal képviselőtársunk javaslata. 
Van-e hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Tárcaálláspont?  

 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Szavazzunk! Aki támogatja? (Szavazás.) Köszönöm. 

Ellenszavazat? (Nincs jelentkező.) Tartózkodás? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 2 
tartózkodással és 12 igen szavazattal támogatta a javaslatot. 

Megkérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e tudomásuk olyan módosító 
indítványról, amely a bizottság tárgykörébe tartozik, de nem döntöttünk róla. (Nincs 
jelentkező.) Nincs. Akkor ezennel a napirendi pontot lezárom. Megköszönöm a 
minisztériumok képviselőinek, hogy részt vettek a napirendi pont tárgyalásánál. 

Egyes törvényeknek az új polgári törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő 
módosításáról szóló, T/12824. számú törvényjavaslat 

A 2. napirendi pontunk: egyes törvényeknek az új polgári törvénykönyv 
hatálybalépésével összefüggő módosításáról szóló, T/12824. számon benyújtott 
törvényjavaslat.  

Köszöntöm körünkben dr. Kiss Ágnes Virág jogi referenst az EMMI-ből és Juhász 
Edit főosztályvezetőt a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumból! Megkérdezem a 
tárcák képviselőit, hogy kívánják-e kiegészíteni az előttünk fekvő törvényjavaslatot. 
Parancsoljon! 

Juhász Edit (KIM) szóbeli kiegészítése 

JUHÁSZ EDIT (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Jó 
napot kívánok! Csak néhány mondatban ismertetném a módosítások lényegét. Ami az új Ptk.-
hoz kapcsolódó törvénymódosítási, törvényi szintű szabály és érdemi jellegű módosítás, ezek 
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többnyire külön törvényekben nyertek elhelyezést, és részben el is fogadta már őket a 
parlament. Ami ebben a hatalmas méretű törvénycsomagban található, ezeknek a nagy része –
 különösen a bizottság által érintett témakörben, tehát a III. fejezetben – többnyire 
jogtechnikai jellegű módosítás; kisebbrészt a kötelmi jog, illetve nagyobbrészt a személyek 
jogában bekövetkezett változások indukálták ezeket a módosításokat. Egy új utalásrendszert 
kellett például a törvények körében megteremteni; azzal, hogy a Ptk. a gazdálkodó szervezet 
fogalmát „vállalkozás” fogalomra cserélte, kellett egy olyan új taxatív gazdálkodó szervezet 
fogalmat kreálni, amit aztán a különféle ágazati törvények tudnak használni. Ez immár nem a 
Ptk.-ban, hanem a polgári perrendtartási törvényben lesz, erre hivatkoznak a törvények, illetve 
néhány olyan technikai módosítás, mint például a jogi személyiség nélküli gazdasági 
társaságoknak a kivezetése a jogrendszerből. Ezek találhatók ebben a törvényben, illetve egy 
speciális, néhány alapvető szabályt tartalmazó letéti szabályozás van.  

Kérjük a bizottságot ennek a törvényjavaslatnak a támogatására! Számos más 
bizottság már megtárgyalta, támogatta a törvényjavaslatot; ezt kérjük önöktől is. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megjegyzem, hogy a 17. § nagymértékben összefügg –

 legalábbis logikailag – a következő napirendi pontunkkal, és a mi részünkről csak üdvözölni 
tudjuk azt, hogy a letét fogalmát és a letéti szerződésnek a tartalmi kérdéseit ilyen részletesen 
szabályozza az új Ptk. Ez azért is előremutató, mert az új Ptk. a jövőben olyan viták 
megelőzését jelentheti, amelyek eredményeképpen vagy következményeképpen fogjuk azt a 
törvénycsomagot tárgyalni, amely a következő napirendi pontunkhoz tartozni. Ennyit 
szerettem volna csak hozzátenni. 

Döntés általános vitára való alkalmasságról  

Megkérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e kérdés, hozzászólás. (Nincs jelentkező.) 
Nincs. Akkor szavazzunk! Aki általános vitára alkalmasnak tartja a törvényjavaslatot, az 
kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ellene? (Nincs jelentkező.) 
Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 13 igennel és 1 
tartózkodással a törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak tartotta. Javaslom, hogy a 
bizottság írásban nyújtsa be a véleményét a plenáris ülésre, hiszen ezt ma este fogjuk 
tárgyalni. Köszönöm. Köszönöm szépen, hogy részt vettek az ülésen. A napirendi pontot 
ezennel lezárom. 

Egyes törvényeknek a közgyűjteményekben őrzött, vitatott tulajdonú kulturális javak 
visszaadásával összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat (T/12971. szám) 

A 3. napirendi pontunk: egyes törvényeknek a közgyűjteményekben őrzött, vitatott 
tulajdonú kulturális javak visszaadásával összefüggő módosításáról szóló, T/12971. számon 
benyújtott törvényjavaslat.  

Köszöntöm körünkben dr. Vidoven Árpád helyettes államtitkár urat a 
Miniszterelnökség részéről és dr. Sepsey Tamásné dr. Vígh Annamária közgyűjteményi 
főosztályvezetőt az EMMI részéről. Megkérdezem, hogy kívánják-e szóban kiegészíteni vagy 
indokolni az előttünk fekvő törvényjavaslatot.  

 
DR. VIDOVEN ÁRPÁD (Miniszterelnökség): Ha megengedi, elnök úr, akkor nagyon 

röviden. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Parancsoljon! 
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DR. VIDOVEN ÁRPÁD (Miniszterelnökség): A jegyzőkönyv kedvéért: csak politikai 
főtanácsadó, nem helyettes államtitkár vagyok. 

 
ELNÖK: Bocsánat.  

Dr. Vidoven Árpád (Miniszterelnökség) szóbeli kiegészítése 

DR. VIDOVEN ÁRPÁD (Miniszterelnökség): A tisztelt bizottság tagjai előtt 
nyilvánvalóan ismert, hogy a második világháborút követően számos műtárgy, műtárgyi 
együttes került tisztázatlan körülmények között különböző múzeumok nyilvántartásába, 
különböző múzeumok leltárába. E műtárgyak egykori tulajdonosai és hazai örökösei az elmúlt 
évtizedekben megkísérelték számos alkalommal e műtárgyak birtokukba történő 
visszaadásának elérését, a múzeumok ellenállása következtében azonban ez nem mindig 
sikerült. Olyan áldatlan állapotok, olyan áldatlan helyzetek teremtődtek, hogy például a 
Magyar Nemzeti Múzeumban bírósági végrehajtónak kellett érvényt szereznie egy jogerős 
bírósági ítéletnek.  

Ezen méltatlan állapotok, méltatlan helyzetek leküzdése érdekében terjesztette elő a 
kormány az egyes törvényeknek a közgyűjteményekben őrzött, vitatott tulajdonú kulturális 
javak visszaadásával összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslatot. E javaslat 
előterjesztését indokolta továbbá az Állami Számvevőszék egy több mint egy évtizeddel 
ezelőtti vizsgálatának megállapítása. Az Állami Számvevőszék a Nemzeti Kulturális Örökség 
Minisztériuma fejezet működésének ellenőrzéséről szóló 2002. évi jelentésének függeléke egy 
műtárgy visszaadásának folyamatát vizsgálta, és arra a következtetésre jutott, hogy a 
visszaadni kért Munkácsy-képek törlése a törzskönyvi nyilvántartásból, valamint a 
visszaadása kifogásolható eljárás és mérlegelés alapján történt. Megállapítható továbbá, hogy 
az Állami Számvevőszék ezen eljárásra vonatkozóan a hatályos jogi szabályozás tükrében 
bírósági eljárás mellett, illetve ahelyett nincsen megfelelő kialakított eljárási rend, nincs 
részletes jogi szabályozás arra nézve, hogy mely szervek, milyen eljárásban, milyen adatok és 
dokumentumok alapján jogosultak és egyben kötelesek az ilyen ügyekben eljárni és döntést 
hozni. Amennyiben ez a törvényjavaslat, amely a tisztelt Ház asztalán fekszik, elfogadásra 
kerül, akkor ez az állami számvevőszéki megállapítás a továbbiakban nem lesz valós, nem 
lesz kellően alátámasztott, és kialakul egy olyan, mindenki számára kellő biztosítékot adó 
eljárásrend, amelynek következtében a vitathatóan a magyar állam birtokába került kulturális 
javak a jogos tulajdonosok birtokába kerülhetnek vissza.  

A törvényjavaslat e cél érdekében négy törvény módosítását tartalmazza. Ez a négy 
törvény a nemzeti vagyonról szóló törvény, a muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári 
ellátásról és a közművelődésről szóló törvény, az illetékről szóló törvény, valamint – annak 
érdekében, hogy a folyamat zökkenőmentesen zajlódhasson le – bevezetésre kerül egy új 
nemperes közjegyzői eljárás, ezért módosításra kerül az egyes közjegyzői nemperes 
eljárásokról szóló törvény is. 

Ha megengedik, nagyon röviden vázolnám, hogy a folyamat hogyan fog kinézni. 
Amennyiben valaki úgy gondolja, hogy egy bizonyos múzeum leltárában, birtokában lévő 
műtárgy őt vagy az ő felmenőjét illette meg, az ő tulajdonában volt, akkor egy kérelemmel 
fordulhat az MNV Zrt.-hez. A kérelemben meg kell jelölnie az adott vagyontárgyat, az adott 
műtárgyat, amelynek visszaadását igényli. Az MNV a kérelmet továbbítja ahhoz a 
múzeumhoz, ahol a műtárgy fellelhető. A múzeumnak 30 nap áll rendelkezésre ahhoz, hogy 
az üggyel kapcsolatos iratokat fellelje, az álláspontját kifejtse. A múzeum álláspontjának 
beérkezését követő 30 napon belül az MNV-nek döntést kell hoznia arról, hogy az adott 
vagyontárgy minden kétséget kizáróan a magyar állam tulajdonába tartozik-e vagy sem; 
amennyiben nem, akkor a nemleges nyilatkozatot fogja kiadni az MNV Zrt. Ezt követően az 
illetékes múzeumnak – amennyiben a kérelmező az adott műtárgy tulajdonosa vagy egykori 
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tulajdonosának az örököse – 3 napon belül ki kell majd adnia a műtárgyat az igénylőnek. 
Amennyiben az igénylő sem öröklési bizonyítvánnyal, sem hagyatékátadó végzéssel nem 
tudja bizonyítani örökös voltát, akkor a bevezetésre kerülő új nemperes közjegyzői eljárásban 
lehetősége lesz arra, hogy a közjegyző által kiállított valószínű örökösi bizonyítvány alapján 
kérje ki a múzeumtól az adott műtárgyat. Szeretném még megjegyezni azt, hogy ezen 
eljárásrend bevezetését követően továbbra is lehetőség nyílik arra, hogy polgári peres eljárás 
keretében bárki az adott vagyontárggyal kapcsolatos bármely igényét érvényesítse.  

Kérem a tisztelt bizottságot, hogy az előtte fekvő javaslatot általános vitára 
alkalmasnak ítélje. Amennyiben kérdés van, készséggel állok rendelkezésre. Köszönöm 
megtisztelő figyelmüket. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Gyimesi képviselő úr, parancsoljon! 

Hozzászólások 

DR. GYIMESI ENDRE (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Csatlakozva a részletes 
előterjesztéshez, azt szeretném hangsúlyozni, hogy egy történelmi adósságot törlesztünk ezzel 
a törvénnyel, ha létrejön a törvénytervezet elfogadása, hiszen valamennyien tudjuk, hogy 
1945 után elég sok probléma adódott a rendezetlen tulajdonú műtárgyak dolgában; gondolok 
a Sigray-család gyűjteményére, a Herzog-örökségre és másokra. Ha ez a törvény elfogadásra 
kerül, akkor az paradigmaváltást jelent, amelynek gyökerei a római joghoz nyúlnak vissza. 
Úgy gondolom, nagyon fontos az, hogy eddig az örökösöknek kellett bizonyítani, most pedig 
az államnak kell bizonyítani azt, hogy kétséget kizáróan állami tulajdonról van szó a 
gyűjteményben őrzött dokumentummal kapcsolatban. Mindez egy olyan eljárás keretében 
történik, amelyet az előttem szóló részletesen ismertetett, amelynek a középpontjában a 
tulajdon szentsége áll. 

Én úgy gondolom, hogy mindenképpen támogatnunk kell ezt az előterjesztést. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Novák képviselő úr! 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Az ülésszaknak talán a 

legfelháborítóbb, leggyalázatosabb javaslata fekszik előttünk, amit itt keresztül tudnak, 
próbálnak – vélhetően tudnak is – nyomni, rendkívül álszenten, hiszen nincs másról szó, 
minthogy egy újabb lobbi győzedelmeskedik, azok után, hogy a magyar állammal szemben 
elbukták a pereket, ezért most inkább módosítják a törvényt a különböző lobbik érdekében. 
Dupla kárpótlásról, vagy már ki tudja, hányadik kárpótlásról beszélünk, hiszen 
Magyarországon volt egy kárpótlási folyamat, és több más eljárás is, amely alapján mind 
Magyarországon, mind egyébként még Amerikában is elbukták az ilyen kísérleteket a magyar 
állami vagyon dupla vagy tripla megcsonkításával szemben. Döbbenetes a javaslat; ez arra 
irányul, hogy a magyar múzeumokban nemzeti vagyonként őrzött és bemutatott műkincseket, 
elsősorban festményeket, szétkapkodják az igénylők, akik azt állítják – de csak állítják, nem 
bizonyítják –, hogy azok valójában az övéik, tulajdonképpen egy egészen új jogi formulát 
vezetnek be, ezt a fajta valószínűsítést, ami alapján nem is kell igazolniuk, hogy ez az övék. 

Ez a javaslat, mondjuk ki, egyértelműen a zsidó lobbi munkájának a terméke. 
 
ELNÖK: Képviselő úr… 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Miután a Herzog-perben… Ne vágjon közbe, legyen szíves, 

és ne minősítse ilyen olcsón már megint zsidózásnak, hiszen az újság… 
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ELNÖK: Meg se szólaltam. 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): De megszólalt. 
 
ELNÖK: Azt mondtam, hogy „képviselő úr”.  
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Már megszólalt! Már megszólalt, és keresztbe tette a 

karjait; már látszik, hogy nem fogja tudni végighallgatni, amit mondok, pedig kísérelje meg, 
ugyanis szót kívánok emelni az ellen, hogy nem elég, hogy a magyar állammal szemben az 
előbb említett Herzog-per, ami köztudottan egy zsidó per tulajdonképpen, egy zsidó lobbi 
által indított per, amelyet elveszítettek, nem véletlenül, és nem azért, mert… 

 
ELNÖK: És a Sigray-pert ki nyerte meg, képviselő úr? 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Legyen szíves, ne vágjon folyton közbe! Ha hozzá kíván 

szólni, azt utána megteheti, főleg ha átadja az ülésvezetést, szabály szerint… 
 
ELNÖK: Önnek. 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): … valaki másnak, mert a levezető elnök érdemben 

egyébként sem szólhat hozzá, pláne nem belebeszélve a szabályos felszólalásomba, amelyben 
hangot kívánok adni annak, hogy dupla, tripla kártérítés, kárpótlás nem járhat. Ahogy 
Magyarországon például az elvett, elkobzott földeket sem természetben juttatta vissza az 
úgynevezett rendszerváltó kormányzat, hanem kárpótlási jegyek formájában, úgy kárpótlás 
járt tulajdonképpen – nem eredeti formájában, hanem az akkori döntések szerint pénzben 
vagy kárpótlási jegy formájában – azok részére, akiktől elkoboztak, elraboltak tulajdonokat. 
Ez a kárpótlás tehát megtörtént. Nem véletlen, hogy ezt a leghíresebb Herzog-pert is 
elbukták – a magyar állam meg tudta védeni értékes műkincseit ebben a perben –, most pedig, 
teljesen feleslegesen, hiszen semmilyen egyezmény vagy jogszabály nem kötelez minket erre, 
egy úgymond nemes gesztust gyakorolva valójában elkótyavetyélik igen értékes 
műkincseinket, méghozzá ingyen.  

Múzeumaink tehát kapnak 30 napot – elképesztően rövid időt – arra, hogy kétséget 
kizáró módon bizonyítsák, hogy az általuk őrzött felbecsülhetetlen értékű és méretű 
műtárgyak állami tulajdonban vannak. Ezt az állami tulajdonjogot kell bizonyítaniuk 
30 napon belül, ami már önmagában abszurditás, ezután pedig gyorsított, illetékmentes 
eljárásban kérheti vissza az igénylő – anélkül, hogy bizonyítaná ennek a tulajdonjogát –, 
tulajdonképpen csak be kell jelentkeznie rá. A híradások zsidókon kívüli igénylőkről nem 
tudósítottak, ezt azért mondjuk el, másrészt ez a javaslat információink szerint állítólag egy 
zsidó pertársaságot képviselő magyar ügyvéd lobbimunkájának a terméke… 

 
ELNÖK: Ki az, képviselő úr? 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): … sőt, állítólag Lázár János nyomja már nagyon ezt a 

javaslatot információink szerint, ami már önmagában is gyanús. (Derültség a Fidesz 
oldalán. – Kiss Attila: Az a gyanús, aki nem gyanús.) A csúcs pedig azért az… 

 
ELNÖK: Ez hitetetlen, komolyan mondom! 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): … hogy a már kárpótlásban részesültek nem záródnak ki a 

visszaigénylésből. Azt gondolom, hogy egy módosító javaslat formájában is önök elé fogjuk 
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terjeszteni ezt a visszás helyzetet, többek közt azt, hogy azok, akik már kárpótlásban 
részesültek, ne részesülhessenek ismét kárpótlásban vagy visszaigénylésben, hiszen ők akkor 
akár kétszeresen gazdagodhatnak, és most a festményeket gyakorlatilag le is akasztják 
múzeumainkból; gyermekeinknek tulajdonképpen nem lesz mit megmutatni az európai és 
magyar kultúrából, ha ez így folyik tovább. (Derültség a Fidesz oldalán.) Azt gondolom, 
hogy ezt nem engedhetjük. (Menczer Erzsébethez:) Ezért nem kellene itt röhigcsélni, tisztelt 
képviselő asszony, inkább szedje össze a bátorságát, és szólaljon fel ez ellen a javaslat ellen 
(Derültség a Fidesz oldalán. – Közbeszólás: Zsóka, ne nevess!), ami eleve igazságtalan, 
hiszen dupla kártérítést biztosít; jogtalan, hiszen a követelők elbukták ezeket a pereket, és 
eljárásjogilag is teljesen abszurd.  

 
ELNÖK: Jaj Istenem! Nem lehet igaz… 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Mi van akkor, ha például egy műtárgyért többen, esetleg 

sokan is bejelentkeznek, valószínűsítve persze, hogy az az övék, de nem igazolva azt? Szinte 
beláthatatlanok a következmények, és erre a javaslat indokolása sem tér ki természetesen, 
egyetlenegy szóval sem. A csalók mind rá fognak indulni az értékes közgyűjteményi 
tárgyakra. Itt most önök azt gondolják, hogy kiszolgálják azt a lobbit, amelyik önöket 
megkereste, vagy amelyik önöket kényszeríti erre, de valójában egy egész iparág fog erre 
felépülni, hiszen nem kell igazolniuk a tulajdonjogot, elég csak tulajdonképpen 
valószínűsíteni. Egy bűnözői szakma fog kialakulni, akik felkutatják majd a leszármazó 
nélküli ex-műtárgytulajdonosokat, és amit senki nem igényel, azokat ki is fogják kérni. Nincs 
még egy olyan törvény Magyarországon, ahol a tulajdonjogot elegendő lenne valószínűsíteni, 
tehát abszolúte nem illeszkedik a magyar jogrendszerbe az, hogy az állítólagos örökösnek 
nem is kell bizonyítania a tulajdonjogot, az államnak viszont bizonyítania kell a tulajdonjogát, 
annak ellenére, hogy már évtizedek óta az ő kezelésében áll egy műkincs.  

Ez a törvényjavaslat nyilvánvalóan annak a törvénymódosításnak a nyilvánvaló 
folytatása, ami a kölcsönzött muzeális javakról szól, és akkor még csak a gyanú 
fogalmazódott meg, hogy kijátsszák itt – akkor talán más köröknek –, a műkincseket, azonban 
ezzel tulajdonképpen a tulajdonjogot is elvéve, hogy tulajdonképpen az állam, a múzeumok 
majd talán visszabéreljék ezeket a festményeket, ha erre egyáltalán lesz pénzük, amelyekért 
egyébként már kárpótlást fizetett. Egyébként az elkobzott földek után kárpótlást kaptak 
például a szüleim is, de nem kapták vissza a saját földjüket. Eszük ágába nem jutna most egy 
olyan lobbit indítani – vagy nekem mint leszármazottnak –, hogy nem elég, hogy kaptunk 
kárpótlási jegyeket, ezek után még visszakapjuk azokat a földeket is, tehát én azt gondolom, 
hogy elfogadhatatlan egyfajta dupla kárpótlásért bejelentkezni. 

Az, hogy az problémás, hogy a Nemzeti Múzeumban – ahogy mondta – végrehajtónak 
kellett intézkednie? Kérem szépen, a törvények mindenkire vonatkoznak! Ha odáig el tud 
jutni valaki, hogy a végrehajtóval… Ahogy a példája is mutatja és alátámasztja, igenis, vissza 
lehet szerezni, és ha esetleg a múzeum elzárkózna egy ítélet végrehajtásától, akkor azt végre 
lehet hajtani. Hagyjuk ezt meg a bíróságoknak, ne avatkozzunk a bíróságok ítélkezési 
gyakorlatába olyan szinten, hogy perek alapján hozunk törvényeket! Azt már láttuk, hogy 
sokszor személyre szabott törvényhozást folytatnak, de az, hogy egy elbukott per után 
megváltoztatják a törvényt, csak azért, hogy dupla kárpótláshoz juttassanak bizonyos köröket, 
a magyar műkincsvagyont is durván megkárosítva, teljes egészében elfogadhatatlan. 

Végül, amire múlt héten sem kaptam választ, pedig érdekelne… Persze az 
informátoraimat nem kívánom felfedni, de tudom jól, hogy a háttérben még kormányzati 
szinten is nagy viták folynak szakértői szinten ezzel kapcsolatban, hiszen nem elég az, hogy 
itt valamiféle lobbit teljesítenek – nem tudom egyébként, hogy Brüsszelből, Washingtonból, 
Tel-Avivból vagy honnan telefonáltak –, de olyan jogtechnikai problémákat is… 
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ELNÖK: Moszkvát kihagyta. 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): … felvet ez, hogy abszolút nem illeszkedik a magyar 

jogrendszerbe. Nincs még egy olyan szabályozás Magyarországon, nincs olyan törvény, ahol 
a tulajdonjogot valószínűsíteni elegendő lenne. Ezzel kapcsolatban tudom jól, hogy viták 
vannak, azonban múlt héten nem kaptam arra választ, hogy miért kellett ezt az előzetesen 
meghirdetett napirendi javaslatról levenni. Persze örültem volna neki, ha ez végleges, de 
tudtam, hogy nem, tudtam, hogy megint csak valami háttéregyeztetés folyik, amit nekünk, 
országgyűlési képviselőknek nem kötnek az orrunkra, de azért az elég ritka, hogy egy 
bizottsági ülésre előzetesen kiküldött napirendi pontot leveszünk, egyúttal a plenáris ülés 
napirendjéről is, és utána egy hét késéssel tárgyaljuk. Szeretném tehát megkérdezni, hogy 
kikkel egyeztettek az elmúlt egy hétben, és persze érdekelne, hogy az egész javaslat 
érdekében kikkel egyeztettek, és pontosan kiknek a nyomására nyújtották be ezt az elképesztő 
javaslatot. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Az az igazság, hogy ha a mérhetetlen 

tájékozatlanság a páratlan magabiztossággal párosul, akkor hangzik el ennyi szakmaiatlan 
ostobaság. Elkeserítő. Elkeserítő; azt tudom mondani önnek, hogy elkeserítő. Csak azért nem 
fejtem ki hosszabban az álláspontomat, mert egyrészt nincsen, akinek átadjam az ülésvezetést, 
és önnek nem fogom átadni, másrészt meg tíz perc múlva plenáris ülés lesz. Este itt leszek a 
parlamenti vitában, és el fogom mondani a véleményemet.  

Az, hogy ön már minden bokorban valami zsidó összeesküvőt lát, már egyszerűen –
 nem is azt mondom, hogy gyalázat meg szánalmas – röhejes. Tessék elolvasni rendesen azt a 
törvényjavaslatot, és tessék megérteni azt, hogy ez a törvényjavaslat arról szól, hogy mindenki 
azt kapja meg, ami az övé! Itt nem kárpótlásról beszélünk. A törvénynek éppen az a lényege, 
hogy a nem államosított, hanem az állami intézményhez letétbe helyezett műtárgyakat a 
tulajdonosaik – nem más, mint a tulajdonosaik – visszakaphassák, ha azt kívánják; ha például 
kölcsön adom önnek ezt a golyóstollat, és azt mondom, hogy egy évre önnél hagyom letétben, 
és lejár az egy év, akkor visszakaphassam a golyóstollat. Ez ilyen egyszerű, képviselő úr, és 
ezt több mint fél éve készíti elő egy restitúciós bizottság, amelyet Lázár államtitkár úr vezet, 
és amelynek egyébként szakértőként én is tagja vagyok, és egy sor olyan főnemesi vagy 
magyar nemesi családnak a leszármazottja, akik letétbe helyeztek magyar múzeumokban saját 
tulajdonú műtárgyakat. Pont fordítva van minden, mint ahogy ön ezt látja, de ennél többet 
nem kívánok mondani. 

Van-e további hozzászólás? Gyimesi képviselő úr! 
 
DR. GYIMESI ENDRE (Fidesz): Egyetlenegy mondattal szeretném kiegészíteni, amit 

elnök úr elmondott. Bírósági úton továbbra is megtámadható a dolog. Én paradigmaváltásról 
beszéltem, arról beszéltem, hogy az államnak kell bizonyítania, de ha megtörténik az ügylet, 
akkor ez bírósági úton megtámadható bármelyik fél részéről. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Novák képviselő úr! 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Ha már elnök úr ilyen házszabálysértően, ilyen hosszan 

kifejtette álláspontját, akkor azért kénytelen vagyok erre reagálni. Persze felhozta azt az 
indokot a további érveinek hiányára, hogy ennél többet nem mondhat, de lényegében mindig 
annyit mond, amennyit akar.  

Nem ilyen egyszerű ez, minthogy egy golyóstollat kölcsön adunk, vagy mondhatjuk 
azt is, hogy ilyen egyszerű, hiszen ha valaki kölcsön adott valakinek megőrzésre, letétbe, 
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mondjuk, valamilyen műkincset, akkor az visszajár a jelenlegi jogrendszerben is, ehhez nem 
kell törvénymódosítás. Ehhez nem kell törvénymódosítás; lehet bírósághoz fordulni, és vissza 
lehet ezeket szerezni. Azonban ha ezért már megkapták a kártalanítást, ha ez valamilyen 
formában megvásárlásra került – vagy ennek lehet sokféle formája, a történelem sajnos eléggé 
abszurd formákat is hozott, de egy biztos, hogy ha kártalanítva lettek –, akkor nem lehet 
utólag még a tulajdonjogot is biztosítani számukra. Vagy akkor adjuk vissza azokat a 
földeket, ne az oligarcháknak, hanem azoknak, akiktől elkobozták, hiába kaptak kárpótlási 
jegyeket is. Hát nem érzik? Dehogynem érzik; nagyon jól tudják a kettős mércét, nagyon jól 
tudják. És nem én hozom ide a zsidókérdést vagy valamit… 

 
ELNÖK: Hát ki? Ki hozza ide? Ki?  
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): … hanem a hírek egyértelműen arról szólnak… 
 
ELNÖK: A kuruc.infón? 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): … amit önök sunyi módon kihagytak. Ne kiabáljon közbe, 

legyen szíves, megint kérem! Amit önök sunyi módon kihagytak a javaslat indokolásából, azt 
egyébként még a hírekből is olvashatjuk, hogy milyen konkrét pertársaságok voltak ezzel 
kapcsolatban. Teljesen egyértelmű tehát a képlet, és jogilag is teljesen abszurd a helyzet, 
úgyhogy szó sincs itt valamiféle tájékozatlanságról, magabiztosságról viszont valóban szó 
van, mert nekünk a kettős mércéből elegünk van. Ahogy azt gondolom, hogy volt haszna a 
Trianon Múzeum kapcsán is a kettős mércéről beszélnem az elmúlt években, úgy szeretnék e 
tekintetben is erről beszélni. Nem azért – ez megvalósíthatatlan is lenne –, hogy minden 
kifosztott magyar ember dupla kárpótlást kapjon, hanem hogy ne legyenek olyan 
kiváltságosok, akiknek a jelenlegi kormányzat engedelmeskedve, az egész jogrendszert 
megváltoztatva… Ezután tehát tulajdonjogot bizonyítani sem szükséges, legalábbis azoknak, 
akik követelik az állami vagyon egy részét. Azt gondolom, hogy ez elfogadhatatlan.  

Ha már itt a tollas hasonlattal élünk, én nem hiszem, hogy lenne itt bárki, aki az összes 
vagyontárgyáról, mondjuk a golyóstollig bezárólag, amit a kezünkben tartunk, bizonyítani 
tudná – nem valószínűsíteni, bizonyítani tudná –, hogy ez a mi tulajdonjogunk. Ez nagyon 
nehéz, mert ki őrzi arról meg a számlát, hogyan tudnék tanúvallomást hozni arról, hogy ezt a 
tollat kitől kaptam ajándékba. Ezek tehát nagyon nehéz helyzetek, azt gondolom, hogy ha sok 
évtizedes állami kezelésben lévő műkincsek kapcsán valaki előáll bizonyítékok nélkül, 
pusztán csak új jogi formulát bevezetve, valószínűsítve, hogy az az övé, ugyanakkor pedig a 
magyar államot terheljük azzal a bizonyítási kényszerrel, amivel normális esetben nem 
kellene.  

Ha valaki besétál az én otthonomba, és rábök valamire, hogy ez az övé, az nem úgy 
működik, hogy akkor nekem arról számlákat kell mutatnom egy vadidegen személynek, hogy 
megtarthassam akár a golyóstollamat, akár a zenelejátszómat; ez nem így működik. Teljesen 
idegen a magyar jogrendszertől ez a fajta hozzáállás, és teljesen igazságtalan a kettős 
kárpótlás is. Ha önök azt mondják, hogy valami jogtalanság történt, azt a jelenlegi 
jogrendszerben, elvégre jogállamban élünk… Vagy nem ezt mondják? Azt gondolom, ez az 
álláspontjuk, hogy a jelenlegi jogrendszer is alkalmas arra, hogy ha valakit megfosztottak 
valamitől, és azért nem kapott kárpótlást, akkor azt kapja vissza. Ezt tegye meg a magyar 
jogrendszerben, ha meg tudja tenni, csakhogy nem tudja megtenni, mert elbukta ezeket a 
pereket, mert nem volt igazuk. Ezek után önök képesek a törvényt is módosítani? Ez nem egy 
korrekt eljárás, ezt lássák be! (Kiss Attila: Szavazzunk, elnök úr! – Gyutai Csaba: Egy 
mondatot szeretnék mondani. – Rövid szünet. – Talabér Márta: Próbálja feldolgozni az elnök 
úr a hallottakat. – Menczer Erzsébet: Sokkot kapott az elnök úr. – Derültség.)  
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ELNÖK: Ha nem mondtam volna el az előző napirendi pontnál azt, hogy a Ptk.-ban a 

letéti szerződés szabályozása mennyiben előremutató, és mennyiben függ össze a mostani 
javaslattal, akkor még azt mondanám, hogy értem, de valószínű, hogy sokkal nagyobbak a 
problémák. Egyetlenegy dolgot viszont kénytelen vagyok visszautasítani: a mi politikánk 
nagyon határozottan a kettős mérce elutasításáról szól. Ezt ön azért nem érti, képviselő úr, 
hosszú évek óta, mert önnek meg a lényegéhez tartozik hozzá a kettős mérce; ön úgy 
osztályozza az embereket meg a világot, hogy „a zsidók” meg „a nem zsidók”. (Novák Előd: 
Nem igaz.) Dehogyisnem! Most is csak erről beszél; már lassan nincsen olyan ülésünk, ahol 
ne zsidózna. Ezért én azt tudom önnek mondani, hogy olyan ember, aki ezen az alapon 
osztályozza a világot, az embereket, a magyar társadalmat meg az értékeket, az képtelen 
egyáltalán felfogni azt, hogy mi az, hogy kettős mérce, mert nem tud a saját bűvköréből 
kilépni. 

További hozzászólást nem láttam. (Novák Előd: De lát! De lát; jelentkezem!) Már nem 
láttam, most már lezártam a vitát. (Novák Előd: De ne legyen folyamatosan házszabálysértő!) 
Nem baj, képviselő úr. (Novák Előd: Ne hazudozzon! Olyan gyáva módon hazudozik, hogy 
meg sem hajlandó hallgatni! – Közbeszólás a Fidesz oldaláról: Szavazzunk!) Én azt 
mondtam, hogy további hozzászólót nem láttam. Mindenki jelentkezhetett, önnek kétszer is 
megadtam ebben a vitában a szót. Én nem hazudozok, nem vagyok gyáva, na pláne öntől nem 
ijedek meg, képviselő úr, mert a kis sunyi antiszemitáktól nem szoktam megrettenni még a 
sötét sikátorokban sem (Novák Előd: Én meg a perverz disznóktól nem szoktam megrettenni –
 Moraj.), úgyhogy nagyon kérem, képviselő úr, hogy fogja vissza magát; tényleg. (Novák 
Előd: Tartsa be a Házszabályt, elnök úr!) És észrevehetné azt, képviselő úr (Novák Előd: 
Tartsa be a Házszabályt!), hogy olyan ez az egész, mint az a vicc, ahol egy őrült megy 
szembe az autópályán a forgalommal. Biztos nem csak a párthűség mondatja itt a 
képviselőtársaimmal azt, hogy itt valami nincsen rendben az ön folyamatos obstrukciójával, 
amivel szétveri ennek a bizottságnak az érdemi, konstruktív munkáját. A vitát tehát lezártam, 
és megkérdezem az előterjesztőket, hogy kívánnak-e érdemben reagálni az elhangzott 
felvetésekre.  

Parancsoljon! 

Dr. Vidoven Árpád (Miniszterelnökség) reagálása 

DR. VIDOVEN ÁRPÁD (Miniszterelnökség): Köszönöm a szót, elnök úr. Egyetlen 
mondat: semmiféle dupla kárpótlásról nincsen szó, még szimpla kárpótlásról sincsen szó, ezt 
egyébként az alaptörvény nem is tenné lehetővé, pusztán a fegyveregyenlőség elve teremtődik 
meg ezzel a javaslattal. Hosszasan tudnék érvelni amellett, hogy például a Sigray-ítéletben 
mit mondott ki a bíróság, amely teljesen és szögesen ellentétben áll azzal, amit Novák 
képviselő úr kifejtett a bizottsági ülésen. 

Még egyszer szeretném kérni a tisztelt bizottságot, hogy a javaslatot általános vitára 
alkalmasnak ítélje. Köszönöm. 

Döntés általános vitára való alkalmasságról, előadó állítása 

ELNÖK: Köszönöm. Szavazunk! Aki a javaslatot általános vitára alkalmasnak tartja, 
az kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? 
(Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangú szavazással a javaslatot 
általános vitára… (Novák Előd: Nem vettem részt a szavazásban.) Képviselő úr, beszélek. 
(Novák Előd: Én is. Világos; én is. Csak hogy precízen rögzítsük a jegyzőkönyvet. – Derültség 
a Fidesz oldalán. – A jegyzőkönyvvezetőhöz:) Képviselő úr precízen szeretné rögzíteni a 
jegyzőkönyvet. Még egyszer mondom tehát, megállapítom, hogy a bizottság az előttünk fekvő 
javaslatot egyhangú szavazással általános vitára alkalmasnak tartotta. Köszönöm szépen.  
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Bizottsági előadónak Gyimesi Endre képviselőtársamat javaslom. (Jelzésre:) Vállalja. 
Szavazzunk! Aki támogatja, az kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ellene? 
(Nincs jelentkező.) Tartózkodik? (Nincs jelentkező. – Novák Előd nem vesz részt a 
szavazásban.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangú szavazással Gyimesi 
Endrét bizottsági előadónak jelölte. Köszönöm szépen.  

A napirendet ezennel lezárom. Köszönöm az előadóknak a részvételt, 
képviselőtársaimnak a plenáris ülésre jó munkát kívánok. Ezennel a bizottsági ülést is 
berekesztem.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 58 perc)  

  

L. Simon László 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Várszegi Krisztina 


