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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 10 perc)  

Elnöki bevezető 

L. SIMON LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok! Mindenkit tisztelettel köszöntök a Kulturális és sajtóbizottság 2013. november 25-ei 
ülésén. Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. Köszöntöm képviselőtársaimat, a 
hivatal dolgozóit, a sajtó jelenlévő képviselőit, a szakértőket.  

Az előzetesen kiküldött napirendi sort képviselőtársaim megkapták. Kérdezem, hogy 
ehhez képest van-e valakinek ettől eltérő vagy ezt kiegészítő javaslata. Novák képviselő úr! 

Novák Előd napirend-módosító javaslata 

NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm. Igen, két módosító javaslatom is van. Egyrészt 
addig indítványozgattam az Ellenőrző albizottságunk összehívását – vagy ha ezt nem teszi 
meg, akkor a leváltását –, mígnem mindkét vágyam teljesült: össze is hívta ezt az ülést, de 
szinte azon nyomban le is mondott, nemcsak hogy az albizottsági elnöki tisztségéről, de az 
egész mandátumáról. Utána – ismerjük a folyományokat – az esküjét nem tudta érvényesen 
letenni, hiszen kimondani sem tudta, ki sem mondta annak az alapítványnak a nevét, 
amelyiknek elvileg tagja lett. Ez innentől kezdve vitatható, mindenesetre az albizottság elnöki 
tisztsége betöltetlen. Ezért javaslom egyrészt ennek a napirendi pontnak a felvételét a mai 
napirendre, különös tekintettel arra, hogy ez az ülés, amit ő még összehívott – bár talán már 
tudta, hogy ő nem lesz már akkor elnök, jó távolra, több hétre előre hívta össze –, e hét 
szerdára esik, tájékoztatom a tisztelt nagybizottság tagjait is. Ez azt jelenti, hogy úgy kellene 
összejönnünk, hogy nincs elnöke az albizottságnak. Ezért azt gondolom, hogy végre a nagy 
nehezen, több mint fél év után összehívatott albizottsági ülést működőképessé kellene 
tennünk azáltal, hogy ma elnököt választunk. Akárkit is kíván – nyilvánvalóan a 
kormánytöbbség – megválasztani, de azt kérem, hogy ezt vegyük fel, hogy végre az e hétre 
összehívott albizottsági ülés megtartásra kerülhessen. 

A másik napirend-módosító javaslatom pedig az, hogy az „egyebeket” vegyük fel. Az 
utóbbi hetekben láthattam, hogy elnök úr ezt már nem javasolta; élek a gyanúperrel, hogy 
azért, hogy megfosszon engem az „egyebekben” való hozzászólási lehetőségeimtől, hiszen 
legtöbbször talán én éltem ezzel a lehetőséggel. Én azonban azt gondolom, hogy a politikai 
kultúrának a része, hogy a bizottsági üléseken az „egyebek” napirendi pontban, nyilvánvalóan 
a bizottság tárgykörébe tartozó kérdéseket – úgy, ahogy egyébként mondjuk plenáris ülésen 
is – napirend után egy képviselő öt percben bármikor elmondhatja a nyilvánvalóan az 
Országgyűlés ülésére tartozó, napirenden kívüli, szinte bármilyen hozzászólását. Azt javaslom 
tehát, hogy ettől ne szakítsunk, még akkor se, ha megértem, hogy itt sokszor a plenáris ülésbe 
nyúlnak az ülések, de ettől a néhány percnyi hosszabbítástól ne fosszuk meg szerintem a 
bizottság tagjait, és ahogy más bizottságban is – ennek ebben a bizottságban is rendje volt –, 
az „egyebek” napirendi pontot tűzzük zászlóra most is és a következő üléseken is. Köszönöm. 

A napirend elfogadása 

ELNÖK: Jól értem, képviselő úr, hogy ez akkor most egy határozati javaslat? (Novák 
Előd: Kettő.) A kettőről külön-külön szeretne szavaztatni? (Novák Előd: Igen.) Akkor 
szavazzunk Novák képviselő úr első javaslatáról! Aki egyetért azzal, hogy az albizottság 
elnökének a megválasztását felvegyük most a napirendre, az kérem, kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) Köszönöm. Ellene? (Szavazás.) Köszönöm. Tartózkodik? (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy 1 igen szavazattal, 3 tartózkodással és 12 nemmel a bizottság a javaslatot 
nem támogatta. 
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Az „egyebek” napirendi pont felvétele következik. Aki egyetért Novák képviselő úr 
javaslatával, az kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ellene? (Szavazás.) 
Tartózkodik? (Szavazás.) Három tartózkodás mellett az „egyebek” napirendi ponttal 
kiegészítjük a napirendet. Aki e kiegészítéssel egyetemben elfogadja a mai napirendi sort, az 
kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ellene? (Novák Előd szavaz.) 
Gesztusra gesztus a válasz, képviselő úr… (Novák Előd közbeszólása. – Nem érthető.) 
Tartózkodik? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 1 ellenszavazattal elfogadta a 
napirendi sort. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 2012. évi 
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló, H/12813. számú határozati javaslat 

Az 1. napirendi pont: a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 
2012. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat. (Rövid 
tanácskozás.) Akkor kérem, hogy szavazzunk mi is! Novák képviselő úrnak van egy módosító 
javaslata ehhez. Arról kell először is döntenünk, hogy házszabályszerű-e ez a módosító 
javaslat vagy nem, és ha házszabályszerű, akkor tudunk róla vitatkozni. (Novák Előd 
jelentkezik.) De most először döntünk, mert csak utána tudunk vitatkozni róla. (Novák Előd: 
Ahhoz szólnék hozzá, hogy házszabályszerű-e vagy nem, hiszen erről is érdemben dönteni 
kell; erről érdemi vitát is szoktunk folytatni ilyen esetekben.) Tényleg? (Novák Előd: Igen.) De 
biztos, képviselő úr? (Novák Előd: Igen. – Novák Előd jelentkezik.) Gondolkozom még egy 
kicsit, hogy megadjam-e önnek a szót ebben a kérdésben. (Novák Előd jelentkezik.) Novák 
képviselő úr, parancsoljon! 

 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm szépen. Előttünk fekszik egyetlenegy darab 

módosító javaslat, tehát ezen múlik egyrészről, hogy megnyílik-e a részletes vita, amit azért is 
sérelmeznék, ha nem nyílhatna meg, hiszen azt gondolom, hogy… 

 
ELNÖK: Arról tessék beszélni, hogy miért házszabályszerű a módosító javaslat, ne 

másról. 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Azt gondolom, hogy azért házszabályszerű a módosító 

javaslat, mert az első egy már egyébként meg is szokott módosító javaslat, amiről többször 
már érdemben is tárgyalt az ehhez hasonló beszámolók esetén a bizottság és az Országgyűlés. 
Ebben az Országgyűlés felkéri a Médiatanácsot, hogy szerezzen érvényt a kiegyensúlyozott 
tájékoztatás törvényi előírásának, tehát túl azon, hogy az Országgyűlés esetlegesen elfogadja a 
beszámolót, azt gondolom, hogy érdemi hozzáfűzést hozzátehetünk ehhez a talán 
egymondatos országgyűlési határozati javaslathoz, hogy ha el is fogadja, azért legalább 
valami részfelkérést, részmegállapítást tegyünk, hogy mi az, amivel nem egészen értünk 
egyet, ami egyáltalán nem teljesül. Azt gondolom tehát, hogy ez abszolút az Országgyűlés 
bizottságának a hatáskörébe tartozik, másrészt az is, hogy felkérjük a Médiatanácsot, hogy 
szankcionálja a magyar zenei kvóta sorozatos megsértését. Hogy ez miért szükséges, azt – ha 
házszabályszerűnek minősíti a bizottság – szintén elmondom, de azt gondolom, hogy abszolút 
a bizottság, illetve az Országgyűlés hatáskörébe tartozhat, hogy egy országgyűlési határozati 
javaslatban erre is felkéri. 

Végül a zenei kiegyensúlyozottság helyzetével kapcsolatban is egy jelentéstételt 
kérünk, amire nem tér ki ez a médiatanácsi jelentés, amit kifogásolni is kívántam az általános 
vitában, csak erre nem volt módom. Azt gondolom tehát, hogy ez az első fele, amit szerintem 
egyébként külön ajánlási pontban is kellene tárgyalnunk, tehát ez az első ügyrendi javaslatom, 
hogy ezt a részt egy külön ajánlási pontban tárgyaljuk, még akkor is, ha egy módosító 
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javaslatban nyújtottam be. Akik általában szeretnek a statisztikára adni, mint legutóbb elnök 
úrral is megegyezően megállapítottuk, hogy az MSZP szinte obstrukciós módon… 

 
ELNÖK: Arról tessék beszélni, hogy miért házszabályszerű a javaslat! 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Tettem közben egy ügyrendi javaslatot, csak éppen tárgyalt 

a bizottság munkatársával, ezért megismétlem, ha – bizonyára – nem hallotta volna. Az 
ügyrendi javaslatban azt indítványoztam, hogy egyrészt az első mondatot külön ajánlási 
pontként tárgyaljuk, úgy, ahogy korábban is külön ajánlási pontként tárgyaltuk a jelentések 
kapcsán az efféle módosító javaslataimat. 

Azt gondolom, hogy a második szintén teljességgel az Országgyűlés hatáskörébe 
tartozhat, még akkor is, ha valóban kissé rendhagyó is. Eszerint – hogy miről folyik most 
akkor a vita, minek a házszabályszerűségéről – „az Országgyűlés felszólítja Ujhelyi Istvánt a 
beszámoló általános… 

 
ELNÖK: De tudjuk, hogy mi van benne, képviselő úr. 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): De most én szeretném… (Németh Zoltán: Olvastuk. 

Olvastuk!) 
 
ELNÖK: Lehet, csak ezt mindenki olvasta, képviselő úr; nem kívánjuk, hogy 

felolvassa. Ne húzzuk az időt! 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): … én meg szeretném. 
 
ELNÖK: Lehet, hogy ön szeretné… 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Egy mondat… 
 
ELNÖK: Arra adtam lehetőséget önnek, hogy érveljen amellett, hogy a javaslata 

házszabályszerű vagy nem. Ön folyamatosan másról beszél  
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Nem, azért folyamatosan erről beszéltem, csak nem figyelt 

ide. 
 
ELNÖK: … ráadásul volt egy ügyrendi…  
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Ön beszélt mással. 
 
ELNÖK: Ráadásul volt egy ügyrendi javaslata, amiről most szavazni fogunk. Tehát 

akkor…  
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Rendben, azt kérem majd, de még a második… 

Szavazás 

ELNÖK: Nem, nem; megvonom öntől a szót. Köszönöm szépen, képviselő úr, elég 
volt; értettük az érvelését. Szavazzunk! (Novák Előd: El se kezdtem a második pont melletti 
érvelésemet.) Nem baj; nem baj. (Novák Előd: Önnek nem, nekem igen; szeretném kifejteni.) 
Nem baj, képviselő úr. (Menczer Erzsébet: Szavazzunk!) Én vezetem az ülést.  
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Először is szavazunk az ügyrendi javaslatáról, azaz hogy külön ajánlási pontokban 
tárgyaljuk. Aki ezzel egyetért, az kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. 
Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) 3 tartózkodás, 1 igen és 10 nem szavazat, tehát 
az ügyrendi javaslatot nem támogattuk. 

Akkor most szavazunk arról, hogy házszabályszerű-e ez a benyújtott módosító avagy 
sem. Aki egyetért azzal, hogy ez a módosító indítvány nem házszabályszerű, az kérem, 
kézfeltartással jelezze! (Novák Előd: Most miről szavazunk? Nem értettem. Kétszer mondta; 
ellentétes dolgokat mondott.) Nem: „Aki egyetért azzal, hogy ez a javaslat nem 
házszabályszerű, az kézfeltartással jelezze!” Ugyanezt mondtam az előbb is, képviselő úr. 
(Novák Előd: Nem, nem ezt mondta.) De ezt mondtam. (Derültség. – Szavazás.) Ellene? 
(Nincs jelentkező.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm szépen. (Novák Előd: Ellene 
szavaztam.) Képviselő úr! Nem szavazott ellene. (Novák Előd: Ellene szavaztam…) 
Megkérdeztem, hogy ellene… (Novák Előd: Fél másodperc…) Nem tette föl a kezét. (Novák 
Előd: Meg se várta, míg erre szavazni lehet, máris rögtön egybeolvasta a másikkal. Legyen 
szíves egy másodperc szünetet hagyni a kétféle szavazás között! Ezt ön nem tette meg. Tehát 
itt fölemeltem a kezemet…) Képviselő úr! Nem adtam önnek szót; nem adtam önnek szót. 
Nagyon szépen kérem, hogy viselkedjen normálisan, ne úgy, mint egy rossz kis elemis gyerek 
az általános iskola első osztályában! Akkor tehát ezek szerint képviselő úr nemmel szavazott; 
a jegyzőkönyv számára ezt kívánja rögzíteni. (Novák Előd: Köszönöm, ha nem hamisítja meg 
a szavazást.) Tehát… Nem, képviselő úr; amikor azt kérdeztem, hogy „Ellene?”, nem tette föl 
a kezét. (Novák Előd: De, akkor tettem fel a kezemet.) Amikor azt kérdeztem, hogy 
„Tartózkodik?”, akkor tette föl a kezét, ráadásul Hiller képviselő úr előbb tette föl a 
tartózkodásnál a kezét, mint ön, tehát kár is ezen vitatkozni. (Kiss Attila: Egy órát kikészítek 
esetleg, és akkor mérni lehet a másodpercet.) Nem baj, nem baj; a lényeg az tehát, hogy a 
bizottság ezek szerint 14 igen szavazattal, 1 nemmel és 1 tartózkodással megállapította, hogy 
Novák képviselő úr javaslata nem házszabályszerű, ezért érdemben nem kíván vele 
foglalkozni. Köszönöm. A napirendi pontot ezennel lezárom. 

A Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény módosításáról 
szóló T/12976. számú törvényjavaslat 

A 2. napirendi pont: a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló törvényjavaslatnál a 
módosító javaslatok megvitatása. Egyetlenegy módosító javaslat jött, dr. Gyimesi Endre 
képviselőtársunk javaslata. 

Köszöntöm a tárca képviseletében Pribelszki Szilviát. Kérdezem, hogy van-e 
valakinek ehhez hozzászólása. (Nincs jelentkező.) Nincs. A tárca véleménye? 

 
DR. PRIBELSZKI SZILVIA (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Egyetértünk. 
 
ELNÖK: Támogatja. Kérem, hogy szavazzunk! Aki támogatja, az kézfeltartással 

jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Megállapítom, 
hogy a bizottság… Kiss Attila képviselőtársam is tartózkodott? (Kiss Attila: Igen.) 
Tartózkodott? (Kiss Attila: Igen.) Megállapítom, hogy a bizottság 3 tartózkodással, 13 igennel 
támogatta a javaslatot. Köszönöm. 

Bizottsági módosító indítvány benyújtását kezdeményezem; képviselőtársaim 
megkapták. Megkérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e bárkinek valamilyen kérdése, 
véleménye. (Nincs jelentkező.) Nincs. Megkérdezem a tárca álláspontját. 

 
DR. PRIBELSZKI SZILVIA (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca támogatja. 
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Szavazás 

ELNÖK: Köszönöm. Szavazzunk! Aki a bizottsági módosító indítvány benyújtását 
támogatja, az kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Nincs jelentkező.) 
Tartózkodik? (Nincs jelentkező.) Megállapítom, hogy egyhangú igennel megszavaztuk a 
bizottsági módosítónak a benyújtását, úgy, hogy Novák képviselő úr nem szavazott. 
Köszönöm. A napirendi pontot ezennel lezárom. 

Egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló, T/13048. számú 
törvényjavaslat 

A 3. napirendi pont: egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat, a módosító indítványok megvitatása. Itt is egy módosító indítvány van, 
Gyimesi képviselőtársunknak a javaslata. Van-e hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. A 
tárca álláspontja? 

 
DR. PRIBELSZKI SZILVIA (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Támogatjuk.  

Vita és szavazás 

ELNÖK: Köszönöm. Szavazzunk! Aki támogatja, az kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) Köszönöm. Ellene? (Nincs jelentkező.) Tartózkodik? (Szavazás.) Megállapítom, 
hogy 2 tartózkodással, 14 igennel a bizottság a javaslatot támogatta. 

Bizottsági módosító indítványok benyújtására teszek javaslatot képviselőtársaimnak; 
ezt is kiosztottuk képviselőtársaimnak. Javaslom, hogy a jogtalanul eltulajdonított vagy eltűnt 
kulturális javak felkutatásával kapcsolatos hatósági intézkedésének végrehajtása érdekében 
nyújtsunk be módosító indítványt. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés? Novák képviselő úr! 

 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Nekem hozzászólásom van. Én azt gondolom, hogy így 

nem lehet egy módosító javaslatot tárgyalni, hogy most már rendszert csinál megint abból, 
elnök úr, amit már többször sérelmeztem, hogy az ülésen kerül kiosztásra ma is több mint 
tízoldalnyi bizottsági módosító javaslatként, tehát hogy mi magunk nyújtsunk be, mi magunk 
legyünk az előterjesztők. Több mint tíz ilyen oldal! Én azt gondolom, hogy ha ezt 
megkaphatnánk előzetesen e-mailen, akkor tudnánk érdemben tárgyalni. Ráadásul egy olyan 
javaslathoz nyújtott be most több oldalnyi módosító javaslatot, amelyet már múlt héten is 
meglehetősen méltatlan körülmények között tárgyaltunk, ha lehet tárgyalásnak venni azt, 
amihez egyetlenegy hozzászólás sem volt, még előterjesztői hozzászólás sem. Az egyes 
kulturális tárgyú törvények módosítása úgy került a bizottság napirendjére múlt héten, hogy… 

 
ELNÖK: Képviselő úr…! 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): … az előzetesen kiküldött meghívóban nem szerepelt… 
 
ELNÖK: Nagyon szépen kérem, hogy az előttünk fekvő javaslatról beszéljen!  
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Abszolút arról beszélek; arról, hogy miért nem lehet erről 

most érdemben tárgyalni. Hadd fejtsem már ki, hogy miért nem tudom ezt támogatni! Azt 
mondom. Azért nem tudom támogatni, mert most osztja ki, és ez nem egy egyedi alkalom. 
Miért feltételezzem ráadásul… 

 
ELNÖK: Házszabályszerű vagy nem? 
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NOVÁK ELŐD (Jobbik): Novák Előd: Nem tudom megállapítani, mert most osztotta 
ki. Ahhoz el kellene olvasni.  

 
ELNÖK: Házszabályszerű-e az, hogy most osztottam ki, vagy nem?  
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Novák Előd: Az házszabályszerű-e? Házszabályszerű, csak 

nem etikus; nem etikus.  
 
ELNÖK: Képviselő úr, ön, aki mindig ilyen görcsösen ragaszkodik a Házszabályhoz, 

akkor…  
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Novák Előd: Az a minimum; de én még annál többhöz is 

ragaszkodom. 
 
ELNÖK: Akkor kérem, hogy ezek után…  
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): De nem is azt mondtam, tehát ne vágjon közbe egyrészt, azt 

kérem, hiszen én házszabályszerűen szólok, ön azonban, azt gondolom, hogy nem 
házszabályszerűen vág közbe folyton. (Derültség.) Én tehát azt kifogásoltam…, nem azt 
kifogásoltam, hogy nem házszabályszerű. Persze, házszabályszerűen, sajnos, fel lehet vetetni 
akár 500 oldalnyi módosító javaslatot is, és elrendelhet róla szavazást olvasási szünet nélkül 
is, azonban én azt gondolom, hogy nem korrekt az sem, hogy rendszeresen úgy kerülnek 
napirendi pontok… Ma kivételesen nem, de például múlt héten a most tárgyalt törvényjavaslat 
is úgy került napirendre, és úgy döntött itt az Országgyűlés az általános vitára való 
alkalmasságáról, hogy egyrészt az előző munkanapon nyújtották be az Országgyűlésnek, 
másrészt a bizottság hatáskörébe – tehát nekünk mint bizottsági tagoknak a hatáskörébe mint 
illetékes kijelölt bizottság – a házelnök úr által csak aznap került sor, amikor egyben itt már 
délelőtt rögtön döntött is róla a bizottság. Tehát tulajdonképpen… 

 
ELNÖK: Ez egy ilyen munka. 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): … még egy óránk se volt arra, hogy elolvassunk egy több 

mint húszoldalas salátatörvényt. Ez nem ilyen munka, ez nem munka; ez szavazógép, amire a 
kormánypárti képviselőket felhasználhatják, én azonban nem tudom lelkiismeretesen ezzel 
kapcsolatban nemhogy a véleményemet elmondani, de kialakítani sem, hiszen tulajdonképpen 
nincs időm ezeket elolvasni sem. (Németh Zoltán távozik az ülésteremből.) Arra kérem tehát 
elnök urat, hogy ha már a kormánypártok keresztül is akarják nyomni ezeket a javaslatokat, és 
lehet, hogy önökkel megszavaztatják, mint múlt héten, hogy vegyék ezt az utolsó pillanatban 
napirendre, anélkül, hogy ezt akár ön kiküldte volna a pénteki meghívó részeként, hogy erre 
készüljünk, legalább bizottsági javaslatként ne folytassa ezt a hozzáállást. Ön bizonyára ezt 
nem a bizottsági ülés előtt öt perccel készítette el, vagy aki ezt az orra alá dugta, tehát legyen 
szíves akkor ezt nekünk is elküldeni, hogy ne csak ön tudja ezt érdemben megvizsgálni. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Ennyi idő alatt, képviselő úr, kétszer el tudta volna olvasni a javaslatot. 

(Novák Előd: Nem tudtam volna; több mint tíz oldalról beszélünk.) Nem, ez a módosító 
indítvány összesen 3,5 oldalas; ennyi idő alatt el tudta volna olvasni. (Novák Előd: 12 oldal, 
amit most osztott ki.) Ennyi idő alatt el tudta volna olvasni. Ha kért volna tárgyalási szünetet, 
adtam volna; bár a gesztusra ön ritkán tud gesztussal reagálni, de ennek ellenére is megtettem 
volna. Sajnálom, képviselő úr. A dolog házszabályszerű egyrészt, másrészt pedig azt tudom 
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mondani, hogy a parlamentben megvan pontosan, jogszabályban rögzítve, hogy hogyan és 
mikor lehet benyújtani jogszabály-tervezeteket. A képviselőnek az a dolga, hogy vasárnap 
esténként fölmenjen az internetre, és a parlament honlapján megnézze, hogy a saját bizottsága 
tárgykörébe tartozó újabb indítvány érkezett a Ház elé vagy nem érkezett, és vasárnap este… 
(Novák Előd: Megnéztem; nem volt.) De most az eredeti törvényjavaslat… (Novák Előd: Nem 
volt kijelölve a bizottság mint illetékes.) Az eredeti törvényjavaslatról beszélünk. (Novák 
Előd: Az sem volt kijelölve.) Ön nyugodtan megnézhette volna. (Novák Előd: Nézzük meg…) 
Megnézheti, hogy a kulturális tárca részéről milyen javaslatokat nyújtanak be, képviselő úr; 
ezt mindenki pontosan tudja, aki itt országgyűlési képviselő, és aki rendesen végzi a 
munkáját. Nem reklamálni kell, hanem vasárnap este dolgozni kell, és el kell olvasni a 
törvényjavaslatokat. Ez az igazság, és ezt mindenki tudja, és mindenki tisztességesen 
felkészülten jön a bizottsági ülésre (Novák Előd: Dehogy készül! El se olvassák; ne mondjon 
már ilyet!), és nem reklamál.  

Úgy látom, hogy további érdemi hozzászólás nincsen. Megkérdezem, hogy a tárcának 
mi a véleménye. 

 
DR. PRIBELSZKI SZILVIA (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nincs 

mandátumom ezt egyeztetni.  

Szavazás 

ELNÖK: Köszönöm. A tárcának ezek szerint… (Novák Előd: Nocsak! Nem dolgozik a 
kormány?) Képviselő úr, legyen szíves viselkedni, tényleg! Ez egyszerűen döbbenetes (Novák 
Előd: Hát az!), hogy már úgy érzem magamat, mint egy óvóbácsi. Mikulásra küldök magának 
egy virgácsot (Derültség. – Nagy Csaba: Sokat!) Igen, igen; szép cirokseprűből csinálok 
magának egy virgácsot, aranyfestékkel lefestem, és elküldöm ajándéknak, hogy 
figyelmeztesse arra, hogy a kisgyerekeknek hogyan kell viselkedni. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Szavazzunk! Aki egyetért a bizottsági módosítónak a 
benyújtásával, az kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ellene? (Szavazás.) 
Tartózkodik? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangú szavazással támogatta. 
Novák képviselő úr nem szavazott; ezt csak a jegyzőkönyv kedvéért rögzítem. 

A másik bizottsági módosító javaslat ennél rövidebb; egy technikai jellegű 
pontosításról van szó. Van-e hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Kérdezem a tárca 
álláspontját. 

 
DR. PRIBELSZKI SZILVIA (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Támogatja. Kérem, hogy ezek után szavazzunk! Aki támogatja a bizottsági 

módosító benyújtását, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ellene? (Szavazás.) 
Tartózkodik? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangú szavazással támogatta a 
bizottsági módosító benyújtását. Novák képviselő úr most sem szavazott. Köszönöm szépen. 
A napirendi pontot ezennel lezárom. 

Az egyfelől Magyarország, másfelől az Apostoli Szentszék között a Katolikus 
Egyház magyarországi közszolgálati és hitéleti tevékenységének finanszírozásáról, 
valamint néhány vagyoni természetű kérdésről szóló, 1997. június 20-án aláírt 
megállapodás módosításáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló, T/12975. számú 
törvényjavaslat 

A 4. napirendi pont: az egyfelől Magyarország, másfelől az Apostoli Szentszék között 
a Katolikus Egyház magyarországi közszolgálati és hitéleti tevékenységének 
finanszírozásáról, valamint néhány vagyoni természetű kérdésről szóló, 1997. június 20-án 
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aláírt megállapodás módosításáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 
általános vitára való alkalmassága.  

Köszöntöm körünkben dr. Fedor Tibor főosztályvezető urat az egyházi kapcsolattartási 
és építési főosztály részéről! Megkérdezem, hogy az előttünk fekvő javaslatot kívánja-e 
szóban kiegészíteni vagy indokolni.  

Dr. Fedor Tibor (EMMI) szóbeli kiegészítése 

DR. FEDOR TIBOR (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Bizottság! Csak nagyon röviden annyit mondanék el, hogy 1997-ben jött létre a megállapodás 
az Apostoli Szentszék és Magyarország között. Időközben a megváltozott jogszabályi 
környezet indokolta ennek a módosítását. A nemzetközi megállapodásokra vonatkozó 
törvényi előírásoknak megfelelően a tárgyalások lezajlottak, a felhatalmazás alapján dr. 
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes úr a megállapodást az apostoli nunciussal aláírta, és –
 szintén a nemzetközi megállapodásokra vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően – ez 
törvényi úton kerül kihirdetésre. A kulturális bizottságot egy pontban érinti közvetlenül, ez a 
3. cikke, ami az egyházi gyűjtemények támogatására vonatkozik. Ha konkrét kérdésük, 
észrevételük van, akkor természetesen rendelkezésükre állok. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Képviselőtársaimat kérdezem, hogy van-e bárkinek valami 

hozzászólása. Hiller képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Kérdést szeretnék feltenni. Lehet? Tehetem?  
 
ELNÖK: Hogyne, képviselő úr; hogyne. 

Kérdések, hozzászólások, reagálások 

DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Az oktatási bizottság ülésén a módosítás döntő 
többségéről szót ejtettünk, fölösleges, hogy ezt most is megismételjük, viszont van egy másik 
pont, főosztályvezető úr, amely szerintem a kulturális bizottság érdeklődési körébe tartozik; 
ha nem is a jelenlegi kormánystruktúra szerint, de téma szerint feltétlenül. Ezt szeretném 
megkérdezni. 

Magyarország tulajdonában álló legértékesebb külföldi ingatlan Rómában a Via Giulia 
1., Római Magyar Akadémia, a Palazzo Falconieri. Ennek az ingatlannak az értéke 
meghaladja értékében a második és a harmadik legértékesebb külföldi ingatlanunk együttes 
értékét. A Római Magyar Akadémia épületében működik évtizedek óta a Pápai Magyar 
Intézet, amely a római katolikus papnevelésnek egy fontos bázisa.  

Azt szeretném kérdezni, hogy mi indokolja, hogy a Római Magyar Akadémia a Pápai 
Magyar Intézet által eddig is használatba vett emeletét, helyiségeit ez a módosítás most a 
Katolikus Egyház tulajdonába adja. Mi indokolja azt, hogy a magyar kormány úgy dönt, hogy 
a külföldön lévő legértékesebb ingatlanjának egy részét kiadja a magyar állam tulajdonából, 
és más – történetesen a Katolikus Egyház – tulajdonába adja? Miért nem jó az, ahogy idáig 
működött? Köszönöm szépen. 

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

jelentkező.) Nincs. Akkor a vitát lezárom. Főosztályvezető úrnak adom meg a szót. 
Parancsoljon! 

 
DR. FEDOR TIBOR (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Képviselő Úr! Ez egy több évtizedes nyitott kérdés volt a magyar állam és a Magyar 
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Katolikus Egyház között, ami most hosszas és alapos tárgyalások után olyan értelemben kerül 
lezárásra, ahogy ezt a megállapodás módosításának 2. számú melléklete tartalmazza. 

Egy igen határozott egyházi álláspont volt, hogy ez kerüljön végre megnyugtatóan 
rendezésre. Szeretném azért jelezni, hogy itt tulajdonképpen a tulajdonjognak egy megosztása 
történik, ugyanakkor viszont pontosan nem is a Magyar Katolikus Egyház, hanem a Pápai 
Magyar Intézet kapja meg ezt tulajdonba. A Pápai Magyar Intézet is tulajdonképpen egy 
magyar katolikus egyházi jogi személy ennek következtében, tehát tág értelemben, ha nem is 
állami tulajdonban, de nemzeti tulajdonban marad ez az egész rendkívül értékes palota.  

Szeretném megjegyezni, hogy az egyeztetéseken részt vett a Római Magyar 
Akadémiának a vezetője is a Pápai Magyar Egyházi Intézet rektora mellett, és végül is teljes 
konszenzus született az ingatlankérdés ilyen értelmű rendezéséről, úgyhogy köszönöm 
szépen.  

Döntés általános vitára való alkalmasságról 

ELNÖK: Akarsz még hozzászólni? (Dr. Hiller István: Igen.) A vitát lezártuk. (Dr. 
Hiller István: Akkor nem.) Köszönöm szépen; csak azért, nehogy Novák képviselő úr azt 
mondja, hogy kettős mérce van (Dr. Hiller István: Jó, rendben van; nem figyeltem, elnézést.), 
úgyhogy nincs kettős mérce. Köszönöm szépen.  

Szavazunk! Aki az előttünk fekvő javaslatot általános vitára alkalmasnak tartja, az 
kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 2 tartózkodással a javaslatot általános vitára 
alkalmasnak tartotta. Bizottsági előadót nem állítunk, úgyhogy köszönöm szépen 
főosztályvezető úrnak a részvételét. A napirendi pontot lezárom. (Dr. Hiller István: 
Ügyrendben szeretnék szólni.) Igen? Parancsoljon, képviselő úr! (Gyutai Csaba az 
ülésterembe érkezik.) 

 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Ügyrendben azt szeretném elmondani, hogy 

miközben itt a jelen törvény módosításáról beszélünk, arra szeretném felhívni a figyelmet, 
miközben főosztályvezető úr ezt nem említette – nem azért, mert nem tudja, mert tudom 
pontosan, hogy tudja –, hogy formailag ez nem önmagában Magyarország egy törvénye, 
hanem ez egy nemzetközi megállapodás, ezért ehhez módosító indítványt beadni nem lehet. 
Következésképpen vagy az van, ami szerepel a szövegben, és ehhez képest határozza meg a 
szavazó képviselő a három lehetőség közül az egyiket, vagy esetleg nem szavaz, de úgy itt a 
vitában, mint a parlamenti plenáris ülés általános és részletes vitájában arra, hogy bármely 
pontja módosításra kerüljön, nekünk képviselőként nincsen módunk. Erre szerettem volna 
egyébként felhívni a figyelmet akkor, amikor egy igen jelentős, magyar állami kézben lévő 
tulajdonhányad-átruházásáról van szó, bárkinek; igazából nem azt kritizáltam, hogy a 
Katolikus Egyháznak, hanem hogy a magyar állami tulajdonból ki. Nem tudjuk ezt 
módosítani. 

 
ELNÖK: Értjük. Mi az ügyrendi javaslatod?  
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Az ügyrendi javaslatom az, hogy erre felhívtam a 

figyelmet, hogy… 
 
ELNÖK: Értem. Tehát javaslat nincsen, csak egy ügyrendi természetű problémára 

hívtad fel a figyelmet. (Dr. Hiller István: Így van; korrekt.) Értem. Köszönöm szépen, 
képviselő úr. 
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A Nemzeti fejlesztés 2030 – országos fejlesztési és területfejlesztési koncepcióról 
szóló, H/13094. szám határozati javaslat 

Akkor áttérünk a következő napirendi pontra: a Nemzeti fejlesztés 2030 – országos 
fejlesztési és területfejlesztési koncepcióról szóló határozati javaslat általános vitára való 
alkalmassága. Nem tudom, hogy az NGM-ből ki van itt. (Nincs jelzés.) Az NGM-ből senki 
nincs itt. Úgy látszik, egy parlamenti bizottságot figyelmen kívül hagy az NGM; más 
bizottsági üléseken bezzeg nagyon aktív.  

Döntés általános vitára való alkalmasságról 

Rendben, akkor kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e valakinek ezzel 
kapcsolatosan véleménye. (Nincs jelentkező.) Nincs. Akkor szavazzunk! Aki az előttünk 
fekvő javaslatot általános vitára alkalmasnak tartja, az kérem, kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) Tart… (Novák Előd: Tartózkodom.) Tartózkodik? Most meg 
túl gyors volt. (Novák Előd: Próbálom felvenni a ritmust. Már kimondta a szó felét. Látta, 
hogy jelentkezem; meg akart viccelni.) Nem, dehogyis, képviselő úr. Nem adtam önnek szót, 
nem baj? Csak azért mondom, mert mindig beszél. (Kiss Attila: Érik a virgács. – Az NGM 
részéről éppen az ülésterembe érkezőkhöz:) Az NGM részéről köszönöm a kollégáknak, hogy 
megjöttek, de lemaradtak, úgyhogy most már szavaztunk is. Megállapítom, hogy a bizottság 1 
tartózkodással a javaslatot általános vitára alkalmasnak tartotta. Hiller képviselő úr közben 
távozott, és már nem szavazott. Köszönöm. Ezennel a napirendi pontot lezárom. 

Egyebek 

Egyebek. Van-e valakinek hozzászólása, kíván-e valaki valamit elmondani a 
bizottságban? (Novák Előd jelentkezik.)  

 
ELNÖK: (Körbetekintve a teremben:) Á, Novák képviselő úr! Parancsoljon! 

(Derültség.)  
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Örülök, hogy ilyen humoros kedvében van.  
 
ELNÖK: Én? Miért? Megadtam önnek a szót. 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Szeretném megköszönni azt a nagyvonalú gesztust, hogy az 

„egyebek” napirendi pontot felvették, és remélem, hogy ebből rendszer is lesz, sőt az elnöki 
javaslatra ismét visszatér… 

 
ELNÖK: Meglátjuk; meglátjuk. (Derültség.)  
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): … és nem kell emiatt – képzelje el – a napirend elfogadása 

előtt szót kérnem. Szóval azért ezt… 
 
ELNÖK: Ez attól is függ, hogy hogyan viselkedik, képviselő úr. (Derültség.)  
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Szóval azért ezt méltányolnia kellene. Az, hogy hiányolta a 

viszonzott gesztust, azért engedtessék meg egy szerintem természetesnek vett dologért nem 
feltétlenül gesztussal válaszolni, másrészt azért az nem egy gesztuskérdés, hogy megszavazok 
egy napirendet… 

 
ELNÖK: Persze! 
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NOVÁK ELŐD (Jobbik): …, mikor nincs napirenden egy sokkal fontosabb javaslat. 
Elsősorban ezért kértem egyébként még szót az „egyebek” között, hogy akkor hogyan képzeli 
el a bizottság az albizottságának a jövőjét. Eddig látható volt az eddigi szavazásaikból, hogy 
az a legkényelmesebb, ha ez nem működik. Ez egyébként a legtöbb bizottságban így van, 
tehát mondhatnám, hogy egyébként nem kell kellemetlenül éreznie magát a bizottságnak, 
hiszen sajnos más bizottságokban sem működik, de ettől én még nem tartom ezt normálisnak; 
azt sem, hogy Mandur László elnöklete alatt egyszer sem gyűlt össze, és azt sem, hogy – ha 
jól látom – a jövőben sem fog.  

Egyrészt tehát kérdezem úgy általánosságban az álláspontjukat ezzel kapcsolatban, 
kívánnak-e valaha is elnököt választani, vagy majd megint egy hónap múlva, amikor aztán 
már megint téli szünetre megy az Országgyűlés, aztán jövőre várhatóan csak három hetet fog 
az Országgyűlés ülésezni, tehát akkor ebből várhatóan nem lesz semmi. Vagy pedig, akár itt 
még az „egyebek” között – láttunk már olyan bizottságot, például az oktatási bizottságot, ahol 
az „egyebek” között választottak albizottsági elnököt – van erre még lehetőség, ahogy 
például, talán a múltkori ülésünkön, bizottsági előadót is választottunk az „egyebek” 
napirendi pontban. Javaslom tehát, hogy ezt gondolják újra, és nyilván a kormánytöbbség 
választ akár a saját soraiból valakit, de én azt gondolom, hogy ezt újra kellene gondolni… 

 
ELNÖK: Ezt nem lehet. 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): …, illetve ha ezt nem is tennék meg javaslatomra, és nem 

tesz erre mondjuk senki javaslatot, hogy most válasszuk mégis meg a bizottság elnökét, akkor 
várom a hosszú távú javaslatukat, illetve a rövid távú megoldási javaslatukat is. Szerdára 
ugyanis összehívásra került egy ülés, és nem tudom, hogy miért – kérdezem a bizottság 
titkárát is, hogy miért – került le végül is, annak ellenére, hogy összehívásra került a bizottság, 
az Országgyűlés nyilvános honlapjáról, a meghívók közül ez a javaslat. Úgy tudom ugyanis, 
hogy ami összehívásra került, annak – hacsak azt le nem mondja az elnök – ott kell lennie, 
még akkor is, ha közben az elnök esetleg lemondott a mandátumáról. 

Végül pedig, ami a gesztussal kapcsolatos álláspontját illeti, én azt gondolom, elnök 
úr, hogy az volt egy kicsit kisstílű, hogy bár a Kodifikációs Főosztály az elénk terjesztett 
1. napirendi pontban nem tekintette házszabályellenesnek a módosító javaslatomat, önök 
mégis – én azt gondolom, kicsit erőltetetten és indokolatlanul – annak minősítették, aminek 
nyilvánvalóan az elsődleges és nem titkolt célja az, hogy elmaradjon az egész napirendi pont. 
Nem elég, hogy az általános vitában nem tudtam kifejteni, vezérszónoklatomnak a felét se 
tudtam elmondani, mert belém fojtották a szót – egyébként a jelentés saját szavaimmal való 
idézése miatt –, de tulajdonképpen most még a részletes vitában sem szólhatok ezáltal hozzá. 
Azt gondolom, hogy ez semmiképp sem volt méltányos, de ezen már sajnos túl vagyunk, 
amire viszont választ várok, hogy az albizottság munkáját hogyan képzelik el azok után, hogy 
elnök nélkül maradt, és elvileg szerdán ülésezne, vagy a parlament honlapjáról lekerült 
meghívó szerint lehet, hogy akkor mégsem ülésezne a bizottság. Erre választ várnék, hogy ez 
miért került le. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Először is, örülök, hogy azt mondja, hogy 

nem kell a bizottságnak kellemetlenül éreznie magát amiatt, hogy az albizottság nem 
működik; önnek is ezt tudjuk javasolni, hogy ön se érezze magát emiatt kellemetlenül. 

Másrészt tájékoztatom arról, hogy ön – aki egyébként a Házszabálynak avatott 
ismerője – itt rosszul tudja a Házszabályt, a saját sorainkból az Ellenőrző albizottságba nem 
választhatunk elnököt, csak ellenzéki képviselőt lehet választani. Mindezeken túl, ugye nem 
haragszik, ha az ön által feltett kérdésekre nem fogunk önnek válaszolni? További 
hozzászólás nincs. A bizottsági ülést berekesztem. Köszönöm. 



- 16 - 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 43 perc)  

 

 L. Simon László 
a bizottság elnöke 
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