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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 34 perc) 

Az ülés megnyitása, a napirend elfogadása 

DÚRÓ DÓRA (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Köszöntöm önöket az Országgyűlés Kulturális bizottságának mai ülésén. 
Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. Az előzetes napirendi javaslatot a 
képviselők megkapták, ehhez írásban senki nem terjesztett elő módosító javaslatot. 

Kérdezem, hogy szóban kíván-e valaki előterjeszteni módosító javaslatot. 
(Nincs jelzés.) Nem látok jelzést. Akkor szavazhatunk az előzetesen kiküldött 
napirendi javaslatról. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Volt-e nem szavazat? (Nincs 
jelzés.) Volt-e tartózkodás? (Nincs jelzés.) Nem. 

Akkor egyhangúlag támogatta a bizottság a napirendi javaslatot. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2013. évi 
tevékenységéről szóló B/113. számú beszámoló  
(Beszámoló megvitatása a HHSZ 83. § (1) bekezdése alapján) 

Megnyitom az első napirendi pontot, amelyben a Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Médiatanácsa 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló megtárgyalására 
kerül sor, és egy határozati javaslat megfogalmazására a bizottság részéről. 

Köszöntöm vendégeinket, Karas Monika elnök asszonyt, Koltay Andrást, dr. 
Papp Szilviát, valamint Andrássy György, Mádl András és Báthory Zoltán urak 
vannak itt felírva nekem, hogy érkeztek a Hatóság részéről. Köszöntöm önöket, és 
megkérném akkor elnök asszonyt, illetve munkatársait, hogy röviden ismertessék 
nekünk a beszámolót. Parancsoljon! 

Dr. Karas Monika elnök (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
Médiatanácsa) szóbeli beszámolója 

DR. KARAS MONIKA elnök (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
Médiatanácsa): Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Bizottság! Mindenekelőtt engedjék 
meg, hogy megköszönjem azt a lehetőséget, hogy itt a Kulturális bizottság előtt is 
beszámolhatok a Médiatanács 2013-as tevékenységéről, és ezzel átfogó és reális képet 
tudjak adni a szervezet működéséről. 

A Médiatanács a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság önálló szerve, amint 
azt tudják, az egykori ORTT-nek a jogutódja, és mint ilyen, a médiatörvény tartalma 
szerinti feladatokat látja el, szorosan igazodva a médiatörvényben leírtakhoz.  

Én jogászként rendkívül fontosnak tartom, hogy a szervezetünk jogalkalmazó 
tevékenysége a lehető legjobb módon eleget tegyen a törvénynek, ugyanakkor a 
Médiatanács küldetését a törvény és a jog alkalmazásánál nyilvánvalóan többre 
tartjuk, hiszen döntéseinkkel az egész ország és benne minden médiafogyasztó életére 
is kihatással vagyunk. 

Éppen ezért a mi munkánk nemcsak feladatvégzés, hanem hivatás is, amit 
elszántan és maximális alázattal végzünk. Az a célunk, hogy minden magyar ember 
számára biztosított legyen az információs és kulturális javakhoz való egyenlő esélyű 
hozzáférés. Ezt vesszük figyelembe a rádiós frekvenciák értékesítése során, a 
fiatalkorúak védelmével kapcsolatos munkánk közben, és ez az elv vezérel minket 
akkor is, amikor támogatási rendszerünkbe, a Magyar Média Mecenatúra programba 
tartozó pályázatok elbírálása során hozunk döntéseket. 

Ha megengedik, a mostani beszámolómban nem térnék ki minden területre, 
amellyel a Médiatanács foglalkozik, hiszen ahogy a 2013-as évi beszámolónkból 
láthatják, a munkánk igen terjedelmes, és részleteiben beszélni azt gondolom, hogy 
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meghaladja a rendelkezésünkre álló időkeretet. Szeretném azonban néhány fontos 
tevékenységünket kiemelni, amelyek súlyukat tekintve meghatározóak voltak 2013 
évben a Médiatanács, az NMHH és így az egész ország életében is. 

Tisztelt Bizottság! 2013-ban ismét számos pályázat ügyében hoztunk döntést, 
amelynek keretében, és amelyeknek köszönhetően a frekvenciákat az arra leginkább 
érdemes médiaszolgáltatások használhatják. Összesen 31 pályázatifelhívás-tervezetet, 
illetve 35 pályázati felhívást fogadtunk el, és ehhez hozzáadódtak a 2012-ben indított, 
de le nem zárt pályázatok is, így tehát összesen 54 pályázati eljárást zártunk. 

Bízom abban, hogy döntéseink nyomán a lehető legmagasabb színvonalú 
rádióműsorok jutnak el az emberekhez. 

A rádiós műsorszolgáltatásokon túl, illetve emellett 2013 leginkább a televíziós 
műsorszolgáltatásokról szólt az NMHH és így a Médiatanács életében is, hiszen ebben 
az évben valósította meg a Hatóság az országos digitális átállást. Az országos adók 
átállítása két ütemben, teljes mértékben a tavalyi év október 31-én, tehát egy évvel 
ezelőtt történt. Ezzel megszűnt az analóg televíziós műsorszórás Magyarországon, és 
ennek helyébe lépett a digitális sugárzás. 

Ennek köszönhető, hogy a magyar televíziónézők jobb kép- és 
hangminőségben televíziózhatnak, és elérhetővé válnak olyan szolgáltatások is, mint 
a gyermekzár és az eredeti nyelven való tévézés. 

Az országos átállás mellett azonban gondoltunk a helyi televíziókra is. Ebben is 
aktívan részt vett a Médiatanács. A működő 38 helyi analóg terjesztésű televízió közül 
37 élt a digitális átállás adta lehetőséggel. Ez azt jelenti, hogy a Hatóság által kiadott 
engedélyek alapján a helyi televíziók túlnyomó többsége is jogosultságot szerzett a 
helyi DVB-T műsorszóró adóállomás üzemeltetésére. Ebben nagy előnyt jelentett a 
helyi televíziók számára, hogy a Médiatanács támogatási rendszerében a Magyar 
Média Mecenatúra program keretében összesen 312 millió forintos keretösszeggel 
írtunk ki pályázatot, külön és kifejezetten a helyi tévék digitális átállásának 
finanszírozására. 

Nem hagytuk magára tehát a kis televíziókat sem, ugyanis hiszünk abban, hogy 
a helyi értékek közvetítése nagyban hozzájárul az információs és kulturális javakhoz 
való egyenlő esélyű hozzáféréshez, ezek elosztásához, emellett pedig a helyi tévék 
alkalmasak leginkább a helyi közösségformálásra is.  

Ezért tartottuk kiemelt jelentőségűnek digitális átállásuk támogatását. 
A digitális átállásnak köszönhető, hogy a szülők még hatékonyabban tudják 

védeni gyermekeiket a káros médiatartalmaktól, hiszen a digitális vevőkészülékeken 
beállítható a gyermekzár, ami figyelembe veszi a filmek korhatár-besorolását is. 

A Médiatanács korhatár-besorolási tevékenysége tehát ilyen praktikus 
helyzetekben is jól alkalmazható, az ebben a témában kiadott jogszabály és ajánlás az 
évek tapasztalatai alapján jól működik, mostanra kevés esetben érkezik lakossági 
bejelentés a Testülethez a rossz korhatár-besorolással kapcsolatban. 

2013-ban egyébként 11 esetben folytatott le eljárást a Testület a kiskorúak 
védelmének szabályozását megsértő esetben, ami az előző évekhez képest csökkenő 
tendenciát mutat, vagyis azt mutatja, hogy a médiaszolgáltatók egyre inkább 
normakövető magatartást tanúsítanak. 

Nemcsak a kiskorúak, hanem más kiszolgáltatott csoportok esélyegyenlőségét 
is igyekszünk megteremteni. A hallási fogyatékkal élők tekintetében a 
médiaszolgáltatók akadálymentesítő gyakorlatában 2013-ban pozitív tendenciák 
mutatkoztak, elsősorban a mennyiségi elvárásokban jelentkeztek az eredmények, 
hiszen a törvény által előírtnál jóval nagyobb mértékben nőtt a felirattal ellátott 
műsorok száma. Több kulturális, szórakoztató, vallási és gyermekműsor szerepelt a 
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kínálatban, és érzékelhető, hogy a televíziók fokozott figyelmet fordítottak a 
hírműsorok és a fogyatékkal élők számára készült műsorok akadálymentesítésére is. 

A probléma a politikai műsorok és az élő adások akadálymentesítése terén áll 
fenn még mindig. Ez nem megoldott, a feliratozás minőségével is adódnak 
problémák, de összességében azt tudjuk elmondani, hogy a hallássérültek számára a 
televíziós műsorok akadálymentesítésének gyakorlata jó irányba halad, egyre 
pontosabban és egyre nagyobb mennyiségben tudnak hozzáférni az értékes televíziós 
tartalmakhoz siket és nagyothalló honfitársaink is. 

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő Asszonyok és Képviselő Urak! A 
Médiatanács, mint azt a beszámolóm elején is hangsúlyoztam, nem csupán 
feladatvégzésként tekint munkájára, hanem elhivatott abban, hogy minél 
hatékonyabban hozzájáruljon az értékes tartalmak előállításához, illetve a rádiók és 
televíziók műsorában ezek megjelenéséhez. 

Ennek keretében a Magyar Média Mecenatúra programot működtetjük, 
amelynek célja, hogy egy olyan támogatási rendszert valósítson meg Magyarországon, 
amelynek köszönhetően a tehetséges alkotók és az igényes tartalmakat előállító 
médiaszolgáltatók ötletei megvalósíthatóak lesznek. 

Az a célunk, hogy az alkotók támogatása által elérjük, hogy minél több magyar 
televíziónézőhöz juthassanak el azok az információs és kulturális javak, melyeket ezek 
az alkotások képviselnek. 

2013-ban a független magyar filmeseket támogató pályázatunkon 119 ötletet 
támogattunk összesen 1,2 milliárd forinttal. A támogatott tervek között szerepeltek 
forgatókönyv, tévéfilm, dokumentumfilm, ismeretterjesztő film, kisjátékfilm, kísérleti 
film, online terjesztésű film és animációs filmek is. Az alkotások közül több 
nemzetközi sikereket is elért, ezért ez megerősített minket a döntéseink 
helyességében. Bízunk abban, hogy ez a műfaji sokszínűség, amit a Magyar Média 
Mecenatúra program támogat, a televízión keresztül a tévénézőkhöz is eljut majd, 
hiszen a támogatott alkotások mindegyikét bemutatja valamelyik televíziócsatorna. 

A médiaszolgáltatók támogatására 2013-ban még a filmes keretnél is többet 
fordítottunk, több mint 1,3 milliárd forint értékben járultunk hozzá helyi és közösségi 
rádiók és tévék működéséhez. Öt pályázaton 312 nyertest hirdettünk ki. Támogattuk 
hírműsorok, közéleti magazinműsorok elkészítését, hozzájárultunk a 
médiaszolgáltatók rezsiköltségeihez és a digitális átálláshoz, valamint finanszíroztuk a 
rádiók és tévék műszaki fejlesztéseit is. 

Összességében tehát a Magyar Média Mecenatúra program keretében több 
mint 2,5 milliárd forint támogatást osztottunk ki, a nyertesektől pedig a visszajelzések 
azt igazolják, hogy nagy szükség van erre a támogatási rendszerre, illetve ennek a 
megújítására, és jó lehetőségnek tartják ezt a forrásszerzést terveik megvalósításához. 

Tisztelt Bizottság! Támogatásfelügyelet, esélyegyenlőség. Úgy gondolom, hogy 
ezekkel a szavakkal röviden össze lehet foglalni a Médiatanács 2013-as tevékenységét. 
A Testület nevében is mondhatom, hogy munkánkat a hivatástudat és a magyar 
médiafogyasztók érdekeinek figyelembevétele vezérelte és vezérli a jövőben is. 

Köszönöm a figyelmüket, és kollégáimmal együtt várjuk megtisztelő 
kérdéseiket a Médiatanács 2013. évi beszámolójával kapcsolatban.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen elnök asszony beszámolóját, és a képviselőknek van 

lehetősége, hogy feltegyék kérdéseiket, illetve véleményt mondjanak a beszámolóról. 
Parancsoljanak! Szabó Szabolcs képviselő úr, parancsoljon! 
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Kérdések, hozzászólások 

SZABÓ SZABOLCS (független): Köszönöm szépen a szót. Nem feltétlenül 
akartam én kezdeni, csak láttam, hogy a többiek egyelőre még kivárnak. 

Én is köszönöm szépen a szót természetesen, és önöknek is, elnök asszonynak, 
hogy eljött ide, a bizottságunkhoz és elkészítették azt a beszámolót, ami tényleg egy 
nagyon részletes és alapos beszámoló. Igyekeztem a lehető legrészletesebben 
átolvasni, és ezzel kapcsolatban néhány apró kérdés fogalmazódott meg bennem. 

Egyrészt ön is említette, hogy elég sok rádiófrekvencia-pályázatot zártak le 
2013-ban. Azt kérdezném, hogy annak vajon mi az oka, hogy a fogalmazzuk úgy, hogy 
világnézeti rádiók vagy felekezeti, egyházi rádiók ilyen nagy teret nyertek az utóbbi 
években, és így 2013-ban is, míg a közösségi rádiók egy picit minthogyha 
visszaszorultak volna. Illetve még a rádiópályázatok kapcsán kérdezném azt, hogy 
2013 az az év, amikor voltaképpen a bíróság véglegesen lezárta a Klubrádió-ügyet. 
Ennek kapcsán esetleg volt-e valamilyen belső elemzés, vizsgálat azzal kapcsolatban, 
hogy miért kellett ennek ilyen sokáig húzódni, és esetleg volt-e ebből valamilyen 
levont konklúzió a Médiatanácson belül, hogy hogyan lehetne ilyen hosszú évekre 
talán kevésbé kitenni rádiókat, hogy húzódjanak ezek a pályázatok. És esetleg ha van 
arról valami elképzelésük, hogy mire számítanak most, hogy úgy néz ki, hogy a 
Klubrádió még pereskedni is akar, ha jól emlékszem, 1,4 milliárd forint erejéig. 

Amire még rákérdeznék, az a kiegyensúlyozott tájékoztatás biztosítása. Ezt a 
törvénymódosítás, amire a beszámoló is utal, ilyen leegyszerűsített módon, 
egyértelműen a Médiatanács felelősségévé teszi. Kérdezném egyrészt, hogy önök 
szerint megvalósul-e teljes mértékben a közmédiában a kiegyensúlyozott tájékoztatás, 
és ezzel kapcsolatban, hogy vajon, jó-e az a módszer, hogy csak és kizárólag, mondjuk 
hogyha a politikai pártok, kormány és ellenzéki oldal megszólalásait nézzük, akkor 
csak a megjelenések száma és a rendelkezésre álló időtartam alapján nézzük a súlyát, 
az arányát a megjelenésnek (Dr. Pósán László: Testsúly, testmagasság, cipőméret!), 
nem lehetne-e ezt valahogy máshogy is még pontosítani. Másrészt azt is 
megkérdezném ezzel kapcsolatban, hogy hivatalból indítottak-e egyébként eljárást 
ilyen ügyekben, tehát kifejezetten kiegyensúlyozott tájékoztatás hiánya miatt. A 
médiatörvény 149. §-a elvileg erre lehetőséget biztosít, hogy önmaga a Hivatal is 
hivatalból eljárást biztosítson. 

És egy utolsó kérdésem pedig az lenne, hogy kiderül a beszámolóból, hogy a 
Norvég Civil Alap részbeni támogatásával egy médiaszabályozási konferenciát 
szerveztek 2013-ban. Kérdezném azt, hogy figyelembe véve itt a kormánypártok és a 
kormány támadását a Norvég Civil Alappal kapcsolatban, hogy önök megszólítva 
érezték-e magukat, hogy itt valamilyen kormányellenes szervezkedés folyt, vagy ez 
egy teljesen normál szakmai konferencia volt, ami rendben lement, és esetleg ha 
röviden valamit tudnának ennek az eredményéről mondani, hogy mit vontak le 
tanulságul. Köszönöm, csak ennyi lett volna. 

 
ELNÖK: Köszönjük. Kucsák képviselő úr, parancsoljon! 
 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Tisztelettel köszöntöm a 

Médiahatóság képviselőit, tisztelt elnök asszonyt és munkatársait. Köszönjük szépen 
a részletes és színvonalas összefoglaló anyagot.  

Érdeklődéssel hallgattam az előttem megszólalót és nem hazudtolta meg magát 
Szabó Szabolcs képviselő úr, tehát vannak, akiknek mindenről ugyanaz a vicc jut az 
eszükbe, még ha nem is olyan nagyon vicces. 

Úgyhogy a Norvég Civil Alap ügyéről én nem tennék fel inkább kérdést, 
ugyanakkor hallhattunk arról több más mellett, hogy a kiskorúak védelme ügyében 
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milyen lépések, intézkedések történtek, amelyek mindenképpen előremutatóak és a 
digitális átállással összefüggésben is elhangzottak ezzel kapcsolatban fontos 
megállapítások. 

Én magam erre felfűzve, és egy kicsit szélesítve általában véve az emberi 
méltóság védelme tárgyköre irányába, azt szeretném kérdezni, hogy jóllehet az 
konkrét eset, amit említeni fogok, 2014-es eset, ugyanakkor visszautal olyan korábbi 
eseményekre is, amelyek joggal keltettek felháborodást a társadalomban. Egészen 
pontosan azt szeretném kérdezni, hogy olyan esetekben, mint az egyik kereskedelmi 
rádióban, ahol a gólyatábori történeten mondjuk úgy, hogy élcelődtek a 
műsorvezetők, milyen szankcionálási lehetőségek, illetve gyakorlat mutatkozik meg? 
Még egyszer mondom, ez a történet ez nem ’13-as, hanem ’14-es, ugyanakkor az 
események láncolata nemcsak ’14-es történetre utal rá, hiszen tudjuk, hogy évekkel 
ezelőtt is történtek sajnos, hasonló események és cselekmények. 

Tehát hogy ezekkel összefüggésben milyen, egyrészt szankcionálási 
lehetőségek, illetve gyakorlat van jelen, másrészt pedig, hogy az eddigi 
tapasztalatokból kiindulva, és egy kicsit már a beszámolón túlmutató kérdés, milyen 
további lépések megtervezését tervezik adott esetben a kiskorúak védelme, az emberi 
méltóság védelme és a hasonló esetek ügyében? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük. Hiller István, parancsoljon! 
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Tisztelt Elnök Asszony! Én azt a mentalitást, 

amelyet a 2013. évi beszámoló tükröz, alaposnak tartom. Nyilván egy, a vezetés által 
képviselt irányvonal pontos és precíz megjelenítése. 

Azon a nyomvonalon szeretnék haladni, amit az előbb Kucsák képviselő úr is 
képviselt, és megragadni azt az alkalmat, hogy ön az előterjesztő, és munkatársai is itt 
vannak. 

Azt szeretném kérdezni a tisztelt elnök asszonytól, hogy hogyan vélekedik ön 
elnökként, hogy a közszolgálati televízió hírműsorában a hírműsor műsorvezetője 
más internetes portálok tevékenységét, szerkesztőségi módozatait, egyáltalán azt, 
ahogy dolgoznak, kritizálja a közszolgálati televízió adásában. 

Helyesli-e a Médiatanács vezetése, hogy a közszolgálati televízió más 
hírműsorokat közpénzen kritizál? Milyen szerkesztési mód az, ami egyébként 
megfelelő, és milyen különbséget lát a közpénzen, mindannyiunk adópénzén 
működtetett közszolgálati médiumok gyakorlata és egyébként a piaci alapon működő 
médiumok gyakorlata között? Helyesli-e ezt a gyakorlatot, ami testet öltött legutóbb, 
az elmúlt héten? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük. Pósán alelnök úr, parancsoljon! 
 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Egy 

nagyon rövid kérdésem lenne. A televíziónézők részéről viszonylag gyakori panasz, 
hogy a kábeltelevízió-szolgáltatók az egyes csomagokat nem egy esetben önkényesen 
átrendezik, vagy fogalmazzunk inkább úgy, hogy a fogyasztó az utólag értesült arról, 
hogy a csomagot átrendezték, kivettek belőle ilyen, olyan műsorokat, betettek a 
helyére valami másikat, jóllehet ő azt nem kérte. Nem tudom, hogy ez ügyben 2013 
óta történt-e esetleg pozitív változás vagy sem, de az biztos, hogy ez általában az 
átlagfogyasztókat fel szokta háborítani. Van-e mód és lehetőség itt előrelépni? 

Ahogyan az ügyben is, hogy az ilyen módosítások nem egy esetben a televízió-
beállításnak a dolgát is érintik, és főleg az idősebb korosztály számára az egy külön 
kihívás, hogy a megszokott csatornán nem az jön be, amit korábban látott, vagy éppen 
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semmi nem jön be, és képtelen egyébként ezt kezelni. Úgyhogy ez ügyben szeretnék 
egy rövid választ kapni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük. Hoffmann Rózsa alelnök asszony, parancsoljon! 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA (KDNP), a bizottság alelnöke: Jó napot kívánok! 

Köszönöm a szót. Szeretnék csatlakozni azokhoz, akik elismerésüknek adtak hangot a 
beszámolót illetően. Úgy vélem, hogy a beszámoló a Hatóság működéséről alapos és 
megnyugtató, korrekt tájékoztatást adott, a Kereszténydemokrata Néppárt úgy látja, 
hogy a hivatását jól teljesíti a Tanács. 

Ami a mindennapi embert a médiával kapcsolatban érdekli, az leginkább a 
tartalom. Tehát azok a háttérinformációk, amelyeket kaptunk, azok véleményünk 
szerint rendben vannak. A tartalomelemzési rész az nagyon izgalmas, hiszen ez az, 
ami az emberekre hat, ami eljut az emberekhez. 

Itt kiemelném a tartalomelemzésből, azon túl, amit már az előttem szólók 
érintettek a kiskorúak védelmére tett vagy nem tett intézkedések taglalását, a magyar 
zene arányát. Azt olvastam a beszámolóban, hogy a vizsgált médiumokban a magyar 
zene aránya a médiumok felében nem érte el a kívánt kritériumszintet. 

Kérdezem, hogy egyáltalán nőtt-e vagy volt-e ilyen vizsgálat korábban, és hogy 
van-e lehetősége, és ha igen, milyen, a Médiatanácsnak olyan befolyást gyakorolni a 
közmédiumokra, hogy a magyar zene aránya magasabb legyen. Azzal együtt is, hogy 
nagyon korrektül taglalják, hogy nehéz pontosan definiálni, hogy mit értenek magyar 
zene alatt, és ha jól emlékszem, akkor amit egyáltalán magyar előadó ad elő, azt már 
ebbe a kategóriába vették. 

Hadd említsem ide, hogy a ’90-es évek legelején, tehát röviddel a 
rendszerváltoztatás után volt szerencsém a balti államokban járni, és mit csinál az 
ember, ahogy beérkezik a szállodai szobájába, bekapcsolja a televíziót, hogy valami 
benyomást szerezzen arról az országról. És engem valósággal lelkesített az az élmény, 
hogy helyi népzene, színvonalasan előadva, érdekesen töltötte meg az adásidőnek azt 
a jelentős részét, amit egyáltalán a televízió nézésével tudtam tölteni, és volt egy olyan 
fellendülés ezekben az országokban akkor, ami nálunk hiányzott. Azóta is hiányolom 
azt, bár az utóbbi időben azért néhány nagyon színvonalas, jó műsort is láttam, hogy 
ennek az óriási hungarikumnak, a magyar zenének a nagyobb népszerűsítését talán 
erőteljesebben közvetíthetné a közmédia. 

Kérdezem másodikként azt, hogy volt-e vagy van-e szándékukban azt vizsgálni, 
hogy a nyelvhasználat milyen a közmédiumokban. Nyelvünk - mint tudjuk - kopik, 
szürkül, az én fülemet nagyon irritálja, amikor súlyos nyelvhelyességi hibákat hallok. 
Van-e erre lehetőség ezt vizsgálni, és hogyan és mikorra tervezik, ha egyáltalán 
megfogalmazódott ilyen szándék? Ha pedig nem, akkor javasolnám, úgyhogy ez nem 
is csak kérdés volt akkor, hanem egy javaslat. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük. Kíván-e még valaki hozzászólni? (Nincs jelzés.) Ha nem, 

akkor én is feltenném a kérdéseimet, illetve az észrevételeimet megtenném. 
Egyrészt kapcsolódva itt Kucsák képviselő úrnak a gólyatábori erőszakkal 

kapcsolatos kérdéséhez, azt jelezném, hogy a Szita-gyilkossággal kapcsolatos SMS 
játék az hasonló volt, és az 2013-ban történt, és az benne van a beszámolóban. Ott 
nagyon örömteli az, hogy ilyen szigorral járt el a Hatóság, és reméljük, hogy a 
gólyatábori erőszakon élcelődő rádióműsorral kapcsolatban is hasonló eredményre 
fognak jutni. 
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Másrészről a Médiatudományi Intézet munkáját szeretném kiemelni, amely 
színvonalas rendezvényeket szervezett, és a szakkönyvkiadás terén is valóban 
maradandót alkottak a 2013-as évben. 

Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a határon túli hírkvóta szeretnénk, 
hogy ha megvalósulna, amit javasoltunk is anno a médiatörvény esetében, és azt 
hiszem, hogy a Jobbikon kívül a KDNP támogatta, legalábbis Pálffy István képviselő 
úr biztosan. Ugyanis, hogy ha megnézzük a határon túli híreknek az arányát, illetve 
egész pontosan a romániai híreknek az arányát, az 2,7 százalékra csökkent, a 
szlovákiai hírek pedig mindössze 0,9 százalékot tesznek ki a hírműsorokban, és ebben 
nemcsak a határon túli magyarságot érintő hírek vannak benne, hanem ezen országok 
teljes, egész közéletére vonatkozó hírek. Tehát még kevesebb az arány ennél is, ami a 
határon túli magyarságra vonatkozik. 

A kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményének érvényesülésére én magam is 
szeretném felhívni a figyelmet. 2013-ban 34 kiegyensúlyozottsági kérelem érkezett a 
Hatósághoz, ebből 29-et a Jobbik terjesztette elő. Tehát a Jobbik az, amelyiket a 
leginkább érinti az elhallgatás sajnos, ezt ismételten szeretném alátámasztani, 
mindjárt a Tanács beszámolójában található statisztikákkal is, és jellemző módon a 
két nagy kereskedelmi csatorna az, amellyel szemben benyújtottuk ezeket a 
kifogásokat: 15 az RTL Klub és 11 a TV2 gyakorlatát kifogásolta. 

Hogy ha megnézzük a politikusok beszédidejét a hírműsorokban, akkor azt 
láthatjuk - a 76. oldalon szerepel -, hogy a politikusok beszédidejéből 76 százalékot a 
kormánypárti megszólalóknak az aránya tesz ki, és a maradék jut az összes ellenzéki 
pártnak.  

Szabó Szabolcs képviselő úrnak ugyan nincsen oka panaszra, mert az Együtt-
PM képviselőinek a megszólalási aránya 4,2 százalék, a jobbikos képviselők 
megszólalási aránya 4,3 százalék, holott a választási eredményünk nagyon nagyban 
eltér egymástól. Az Együtt-PM megszólalása közelíti a választási eredményét, a 
Jobbik megszólalása az ötödét sem éri el, mint ami a választási eredménye, és 
harmada a jobbikos megszólalások aránya a szocialista megszólalásoknak. Tehát 
leginkább ez a hírműsorokra vonatkozik. 

A magazinműsorokban ennél még durvább az aránytalanság, de nem szeretnék 
kizárólag itt a saját pártunkkal foglalkozni. 

A magyar zene arányára én is fel szeretném hívni a figyelmet. Törvényi 
követelményként megállapították a 35 százalékot, és 35 olyan rádió van, ahol ez nem 
éri el ezt a kívánt arányt. Ráadásul a közszolgálati Petőfi Rádióban sem, amit szintén 
tartalmaz a beszámoló. És tovább súlyosbítja a problémát, hogy a rádióknak a jó része 
24 és 5 óra között játszott magyar zenével éri el ezt az arányt, amikor pedig a 
hallgatottsága sokkal alacsonyabb ezeknek a rádióknak. 

Tehát azt kérdezném, hogy nem gondolják-e úgy, hogy erőteljesebb 
szankciókat kellene, akár törvénymódosítással biztosítani ahhoz, hogy ez az arány 
növekedni tudjon. 

És még arra szeretnék rákérdezni, hogy az idén nincsen külön összesített 
statisztika az egyes médiaszolgáltatók által elkövetett törvénysértésekről, pedig 
korábban nagyon érdekes adatsorokat, számokat tudhattunk meg ezekről, amelyek 
szintén különösen a két nagy tévécsatornára vonatkozóan voltak elszomorítóak. 
Ennek mi az oka, és a későbbiekben tervezik-e, hogy fognak ilyen összesített 
statisztikákat a beszámolóban ismételten közzétenni? 

Ennyit szerettem volna kérdezni. Ha van még más képviselői kérdés… (Farkas 
Gergely jelentkezik.) Farkas Gergely, parancsoljon! 
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FARKAS GERGELY (Jobbik): Köszönöm szépen. Hoffmann Rózsa idézett egy 
történetet, és ennek kapcsán nekem is eszembe jutott, amikor néhány évvel ezelőtt 
Finnországban jártam, akkor azt tapasztaltam, hogy az ottani fiatalok nagyon jól 
beszélnek idegen nyelveket, konkrétan az angol nyelvet. 

Nálunk tudjuk nagyon jól, hogy ilyenfajta statisztikákban rendre az európai 
uniós tagállamok közül az utolsó helyek valamelyikén végzik, és Finnországban az 
egyik tényező, amit megneveztek ennek okaként, az volt, hogy a tévékben akár 
főműsoridőben, fő csatornákon is a filmek olyan módon tekinthetők meg, hogy azok 
feliratozva vannak, és eredeti nyelven lehet azokat hallgatni, leginkább angol nyelven, 
és ez nagyban hozzájárult a fiatalok nyelvi képességeinek a javításához. 

Nekem a kérdésem ezzel kapcsolatos lenne, hogy milyen lépések megtételére 
lenne szükség önök szerint, hogy Magyarországon is ez egyre inkább divatba kerüljön, 
egyre több ilyen lehetőség legyen. Hiszen nekem meggyőződésem, az ottani 
tapasztalatom és egyébként a mai fiatalokat is ismerve, akik a sorozatokat legtöbbször 
ilyen módon tekintik meg, pont azért, hogy a nyelvtudásuk fejlődjön, ezért kérdezem, 
hogy milyen lépésekre lenne szükség önök szerint, hogy ez Magyarországon is egy 
elterjedtebb filmvetítési forma legyen?  

 
ELNÖK: Köszönjük. Van-e még a képviselők részéről, aki szeretne kérdést 

feltenni, hozzászólni? (Nincs jelzés.) Ha nincsen, akkor megadom elnök asszonynak a 
szót, hogy a felvetődött kérdésekre válaszoljon. Parancsoljon! 

Dr. Karas Monika elnök (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
Médiatanácsa) válaszai az elhangzottakra 

DR. KARAS MONIKA elnök (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
Médiatanácsa): Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Én igyekeztem jegyzetelni 
minden kérdést, hogy egyik se maradhasson válasz nélkül. 

Szabó Szabolcs képviselő úr kérdéseivel kezdem akkor. Az egyik a 
rádiópályáztatásra vonatkozott. Ezzel kapcsolatban a számadat az, hogy 54 
pályázatból 24 nyert közösségi rádióadó. Azt, hogy kik indulnak ezeken a 
pályázatokon, azt a Médiatanácsnak nem áll módjában befolyásolni. Tehát azt 
gondolom, hogy a felekezeti rádiók éppúgy nincsenek ebből kizárva, és hogy ha egy 
olyan pályázatot nyújtanak be, amelyik a pályázati feltételeknek az összes szempont 
figyelembevételével megfelel, akkor a Médiatanács a felekezeti rádiót nyilvánítja 
nyertesnek. 

Tehát azt gondolom, hogy se pro, se kontra nem voltak sem előnyben, sem 
hátrányban sem a közösségiek, sem a felekezeti rádiók. 

A Klubrádióval kapcsolatos kérdése arra irányult, hogy miért húzódott ez ilyen 
sokáig. Elsősorban a jogorvoslati lehetőségek igénybevétele nélkül. Azt nyilván tudja, 
hogy tavaly, 2013 novemberére volt kitűzve a Kúria előtt az utolsó bírósági forduló, 
amit egyébként már nem kellett bejárnia a Klubrádiónak, mert előtte megkötöttük a 
szerződést az ingyenes frekvencia használatára. Tehát ilyen szempontból a 
Médiatanács igyekezett, sokszor elmondtam, hogy amíg nem volt elnöke a 
Médiatanácsnak, addig ebben a körben sem tudott érdemi döntést hozni. Ahogy az 
elnöki kinevezésem tavaly augusztusban megtörtént, utána azonnali lépéseket tettünk 
a Klubrádióval a frekvencia rendezésére, és ahogy említettem, ezt november előtt 
rendeztük is. 

Azt, hogy a Klubrádió továbbra is pert fontolgat, ezt körülbelül egy éve mondja, 
most a legújabb internetes hírek arról szólnak, hogy már be is nyújtotta. Nem tudom, 
én még nem kaptam tájékoztatást a keresetlevélről. Erre azt tudjuk mondani, hogy 
természetesen joga van perelni, a bíróság döntését pedig azt gondolom, az ítéletekkel 
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meg kell várni. Tehát én messze eltúlzottnak tartom. A kárigényt megalapozatlannak 
tartjuk természetesen, és egy ilyen 1,4 milliárdos kárigényt pedig ügyvédként is - 
korábbi tapasztalataim alapján - teljesen eltúlzottnak tartok. De ezzel nem akarnék 
semmilyen prejudikálásba bocsátkozni, várjuk meg egyáltalán azt, hogy benyújtásra 
kerüljön és a bíróság erről mit dönt. 

A kiegyensúlyozott tájékoztatással kapcsolatos kérdésére és a hivatalbóli 
eljárásra azt tudom mondani, hogy a hivatalbóli eljárás a Médiatanácsnak a 2010-es 
törvény óta, tehát az 1996. évi Rttv-törvényben volt szabályozva a hivatalbóli eljárás, 
2010 óta a törvényben sincs benne. Tehát a Médiatanács kizárólag kérelemre járhat 
el, hivatalból nem. 

A kiegyensúlyozottsággal kapcsolatban ezt tudom mondani.  
Azt, hogy mi a kiegyensúlyozott, azt pedig végső soron nem a Médiatanács 

mondja meg, hanem mindig, minden alkalommal bírói döntés mondja meg, hogy mi 
a kiegyensúlyozott. Az a kiegyensúlyozott, amikor egy adott kérdésben minden 
lehetséges aspektusról a médiaszolgáltató megfelelő tájékoztatást ad, releváns és 
fontos kérdésekről. Tehát erre is most már eltelt a törvény óta lassan négy év, eléggé 
széles körű bírói gyakorlat alakult ki. 

A Norvég Alappal kapcsolatban hadd kérjem meg a Médiatanács tagját, dr. 
Koltay Andrást, hogy ő válaszoljon, mert ennek a fórumnak a szervezésében ő vállalt 
szerepet.  

Dr. Koltay András médiatanácstag (Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Médiatanácsa) válaszai 

DR. KOLTAY ANDRÁS médiatanácstag (Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Médiatanácsa): Köszönöm szépen a szót. Ez tavaly november végén és 
december elején összesen három rendezvényt jelentett, két kerekasztal-beszélgetést, 
illetve egy nyilvános konferenciát, amit a norvég nagykövet asszony nagyon kedvesen, 
személyesen is megtisztelt és megnyitott. 

A kérdés úgy hangzott, hogy megszólítva érezte-e magát a Hatóság az azóta 
bekövetkezett események által. Nem nagyon beszéltünk ennek a hivatalos 
álláspontjáról, de azt gondolom, hogy nem éreztük magunkat megszólítva, hiszen itt a 
konferencia szervezője egy állami hivatal, illetve az Európa Tanács volt közösen, és 
azt sem rejtettük véka alá, hogy a Norvég Alap ehhez nagyon kedvesen egyébként 
finanszírozást nyújtott. Ez az esemény volt lényegében egy hivatalos záróeseménye az 
Európa Tanács és a különböző magyar szervek közötti, akkor már hároméves 
vitáknak a médiatörvény ügyében. Tehát egy igen sajátos norvég alapos pályázatról 
beszélünk, ami feltehetően egy egyedi ügy volt a pályázati tevékenységük 
vonatkozásában. 

Ezért az azt követő kritikák értelemszerűen erre a rendezvényre nem 
vonatkozhattak. 

 
DR. KARAS MONIKA elnök (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 

Médiatanácsa): Köszönöm szépen. Folytassuk, Kucsák képviselő úr kérdése nekem a 
következő a kiskorúak védelmével kapcsolatban. 

Ahogy említettem, a korhatár-besorolás, a digitális adóknál a gyermekzár 
alkalmazása az, ami elsődleges. A gólyatábori ügyben pedig folyamatban van az 
eljárás, tehát azt a Médiatanács vizsgálja, hiszen arra irányuló kérelem elénk került. 
Én azt gondolom, hogy ugyanolyan mélységű és alapos vizsgálat után megfelelő 
választ fogunk tudni adni arra az esetre is. Köszönöm szépen. 

Hiller képviselő úr kérdése nálam a következő. A közmédiában más internetes 
portálokkal kapcsolatban: én azt gondolom, tehát itt a szerkesztési módra is kérdezett 
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képviselő úr, hogy a szerkesztés szabadsága az a közmédiát ugyanúgy megilleti 
törvény alapján, mint az összes többi médiaszolgáltatót. Egyébként ez egy 
tegnapelőtti vagy múlt heti ügy, tehát most szorosan a 2013-as évünk beszámolójához 
nem tartozik, de mivel személyesen az én véleményemet kérdezte képviselő úr, 
esetleg ha én nem is tartom szerencsésnek, a Médiatanácsnak ennek a műsornak a 
vizsgálatára egyelőre semmilyen lehetősége nincs. A szerkesztés szabadságát pedig 
azért említettem, hogy az alapvető a médiatörvényben, hogy a szerkesztésbe, a 
szerkesztési tartalomba a Médiatanács nem szól bele mindaddig, amíg az törvénybe 
nem ütközik. 

Azt, hogy ez a műsor törvénybe ütköző volt-e, ezt csak egy megalapozott 
vizsgálat után lehet majd eldönteni. Köszönöm szépen. 

Pósán képviselő úr a kábelszolgáltatók önkényes programátrendezéséről 
kérdezett. Ismert a probléma, tehát valóban problémát okoz, különösen az idősebb 
nézők körében, hogy amit eddig ott talált - nekem is 80 éves szüleim vannak, tehát 
pontosan tudom, hogy állandó az eltévedés a programkínálat között, de ez nem 
médiatanácsi hatáskör, hanem ez a kábelszolgáltatókkal kötött szerződés kötelmi 
kérdés. Erre sajnos, nincs ilyenformán ráhatásunk, a személyes bosszankodáson 
kívül. Köszönöm szépen. 

Hoffmann képviselő asszony kérdése: a nyelvhasználattal, nyelvhelyességgel 
kapcsolatban eljárási jogunk nincsen, de azt tudom mondani, hogy az én fülemet is 
rendszeresen, például az ikes ige helytelen használata rendkívül zavarja, és a múltkor 
tájékoztattak, hogy az Akadémia szerint már nincs ikes ige, hanem új nyelvtani 
szabályokat adtak ki, ami szerint már nem hibás, ha eszek, iszok, alszok, amitől 
engem a hideg kiráz. 

Tehát a nyelvhasználattal kapcsolatban a médiaszolgáltatóknál kellene 
igazából ízlésbeli, tartalombeli fejlődésnek kialakulnia ahhoz, hogy ez a tartalomban 
és a médiaszolgáltatásokban megjelenjen. 

A magyar zene arányával kapcsolatban folyamatosan monitorozzuk a 
médiaszolgáltatókat, és ott, ahol a magyar zene aránya alulreprezentált, ott 
mindannyiszor eljárást is indítunk, a bírságolási tendenciának megfelelően az 
ismételten elkövetőket egyre magasabb bírsággal sújtva. Mi azért azt látjuk, hogy ezt a 
35 százalékos kvótát 2011-ben 37, ’12-ben 33 zenei rádió múlta alul, 2013-ra ez a szám 
13-ra apadt. Tehát azért valamilyen fejlődés mutatkozik a médiaszolgáltatóknál. 

Elnök asszony kérdéseivel kapcsolatban itt nekem a gólyatábor szintén fel van 
írva, de azt hiszem, arra az imént válaszoltam, hogy folyamatban van a Médiatanács 
előtti eljárás. 

A határon túli médiával kapcsolatban azt tudom mondani, hogy a Magyar 
Média Mecenatúra programban külön rész lett elkülönítve kizárólag határon túli 
alkotóknak, és a határon túli médiaszolgáltatók között már el is terjedt a hír, mert 
azért ismert előttük, hogy ez egy külön kvóta számukra. 

A Jobbik alulreprezentáltságával kapcsolatos kérdésére: az összefoglalónkban 
a kiegyensúlyozott tájékoztatás keretében valahányszor eljárásindítási kérelem 
érkezik, azt mindig ugyanazzal az alapossággal bírálja el a Hivatal, illetve a 
Médiatanács, és számos esetben a Jobbiknak adott igazat, tehát megállapította a 
médiaszolgáltató jogsértését. Úgy gondolom, hogy ez azért egy jelentős szám a Jobbik 
panaszaival kapcsolatban. 

A magyar zene részarányát az imént említettem, illetve azt, hogy ezt 24 és 5 óra 
között teljesítik. Ez egyelőre nem törvénybe ütköző részükről, tehát a Médiatanács a 
hatályos törvény alapján tud eljárni. 

Farkas képviselő úr kérdéseivel kapcsolatban pedig, az idegen nyelven vetített 
filmek, tehát az eredeti nyelven vetítési kötelezettség a jelentős befolyásoló erejű 
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szolgáltatóknál már most is kötelezettség, amit ugyanúgy egynegyed részben az 
általuk sugárzott filmeknél, ezt már most is monitorozzuk, és ahol jogsértést 
tapasztalunk, ott ugyanúgy eljárást indítunk. Köszönöm szépen. 

Nem tudom, hogy mindent sikerült-e lejegyeznem, vagy van még kérdésük? 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönjük szépen. Második kört általában nem szoktunk nyitni, de a 
plenáris ülésen úgyis lesz folytatása ennek a vitának, illetve ott is sor kerül a 
beszámoló megvitatására. Így akkor a bizottság tagjainak két feladata van. 
Szavaznunk kell először a beszámoló elfogadásáról, aztán pedig a határozati javaslat 
benyújtásáról. 

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy kik azok, akik elfogadják a Nemzeti Média- 
és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolót. Aki 
elfogadja, az kérem, most jelezze! (Szavazás.) 9 igen szavazat. Ki az, aki nem fogadja 
el? (Szavazás.) 3 nem szavazat. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodással 
a bizottság elfogadta a beszámolót. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2013. évi 
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati 
javaslat 
(Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról a HHSZ 84. § (2) 
bekezdése alapján) 

Akkor kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki az, aki támogatja, hogy bizottsági 
önálló indítványt nyújtsunk be a beszámoló elfogadásáról, egy határozati javaslatot. 
(Takács Gabriella: Azt be kell nyújtani.) Be kell nyújtani. Akkor arról nem kell külön 
szavazni? (Takács Gabriella: De, a benyújtásról kell.) A benyújtásról, igen, ezt 
teszem fel szavazásra. Rendben. 

Akkor még egyszer a benyújtásról: ki az, aki támogatja, hogy benyújtsuk az 
indítványt? (Szavazás.) Szintén 9 igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? 
(Szavazás.) 2 nem szavazat. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 4 tartózkodással 
benyújtja a bizottság a határozati javaslatot. 

Akkor az első napirendi pontot lezárom és a Médiatanács képviselőinek 
köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltak. (A napirendi ponthoz érkezett vendégek 
elhagyják az üléstermet.) 

A Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2009-2010. évi 
cselekvési programjáról szóló 1120/2009. (VII.23.) Korm. határozat 
végrehajtásáról szóló B/42. számú jelentés  
(Beszámoló megvitatása a HHSZ 85. § (2) bekezdése alapján és 
lehetőség szerint a határozathozatal)  

Második napirendi pontunk a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 
2009-2010. évi cselekvési programjáról szóló kormányhatározat végrehajtásáról 
szóló jelentésről szóló határozathozatal. 

Felvezetésként annyit elmondanék erről a jelentésről, hogy a korábbi ciklusból 
maradt ránk ez a jelentés, amit a korábbi ciklusban az Oktatási, tudományos és 
kutatási bizottság, illetve a Sport és turizmus bizottság is megtárgyalt. Akkor a 
plenáris ülésen nem történt meg ennek a tárgyalása, és határozatot sem hozott róla az 
Országgyűlés. Most az új Házszabály szerint lehetőség van arra, hogy a bizottság 
hozza meg a határozatot az elfogadásról, és házelnök úr minket jelölt ki, hogy hozzuk 
meg ezt a határozatot. 
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Mivel ezt a korábbi ciklusban már tárgyaltuk, ezért arra teszek javaslatot, hogy 
még egyszer ne tárgyaljuk meg ugyanazt a beszámolót, hanem szavazzunk róla, hogy 
ki az, aki elfogadja ezt a beszámolót. Van-e a képviselők között, aki mégis szeretné, 
hogy megtárgyaljuk ezt a korábban már tárgyalt jelentést? (Nincs jelzés.) Ha nincsen, 
akkor úgy látom, hogy elfogadja a bizottság azt, hogy rögtön dönthessünk erről. 

Akkor röviden felolvasnám azt, hogy mi az, amiről szavaznunk kell. Az 
Országgyűlés Kulturális bizottsága az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 
10/2014-es országgyűlési határozat 85. § (2) bekezdés a) pontja alapján a Nemzeti 
Tehetség Program végrehajtásának 2009-2010. évi cselekvési programjáról szóló 
1120/2009-es kormányhatározat végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 

Határozathozatal 

Ki az, aki támogatja ennek az elfogadását? Aki igen, az kérem, jelezze! 
(Szavazás.) Volt-e nem szavazat? (Nincs jelzés.) Volt-e tartózkodás? (Szavazás.) 1 
tartózkodás mellett a bizottság elfogadta a beszámolót. Köszönöm szépen. 

Van-e valaki, aki még szeretne hozzászólni a 2. napirendi ponthoz? (Nincs 
jelzés.) Nincsen. Akkor a 2. napirendi pontot is lezárom. 

Egyebek 

Az egyebek napirendi pont következik. Kérdezem, hogy van-e valakinek 
felvetése. Hiller István, parancsoljon! 

 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Bizottság! Az 

elmúlt hetekben többször a sajtóérdeklődés középpontjába került a Déli áramlatról 
szóló aláírás és a vélhetően hamarosan elkezdődő kivitelezés. Ez látszólag a mi 
bizottságunkat nem érinti, tartalmilag meg nagyon is. 

Arra szeretnék javaslatot tenni, hogy mivel ez 226 kilométer hosszan 
Magyarország határait délkeletről, majd délnyugati irányba átszeli, olyan területeket 
érint, ahol nyilvánvalóan a régészeti feltárás igen jelentős mennyiségű emléket hoz 
elő, ehhez nem kell különösebb tapasztalat, folyók medrénél, a Körösöknél, a 
Tiszánál, a Dunánál, minden ősi és későbbi civilizáció, kultúra megtelepedett. 

Azt szeretném indítványozni, hogy időben tegyen a bizottság vezetése, elnök 
asszony arra lépést, hogy a régészetet felügyelő miniszterelnökség megfelelő 
munkatársa vagy vezetője tájékoztasson minket arról, hogy a Déli áramlat kivitelezése 
előtt milyen régészeti preventív intézkedéseket tesznek, mert a szerződés egy 
meghatározott időszakra, kezdő időponttól záró időpontig tervezi a kivitelezést. 
Tartok tőle, hogy a régészet szerkezetének átalakítása gondokat fog jelenteni egy ilyen 
nagy horderejű és igen jelentős gyorsasággal kivitelezett gazdasági beruházás esetén. 

Nem akarom az egész kérdést értelemszerűen itt most felvetni és erről most 
vitát kezdeményezni, a felvetésem kizárólag arra vonatkozik, hogy még időben, a 
kultúrával is foglalkozó Kulturális bizottság tegye meg azokat a lépéseket, hogy mi 
erről itt beszámolót hallhassunk, és erről vitatkozhassunk. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Pósán alelnök úr, parancsoljon! 
 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. 

Jómagam elkötelezettje vagyok azért a régészetnek, ez szerintem a szakmámból 
adódóan nem lehet vita tárgya. Ellenben mégiscsak van a kulturális örökségre 
vonatkozóan megfelelő jogszabályi keret Magyarországon. Ezt lehet persze vitatni, 
hogy jó vagy nem jó, én ezt nem tudom önmagam megítélni, de azt gondolom, hogy 
minden olyan beruházás, amely érinthet régészeti feltárást, az nem abból a feltevésből 
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indul ki, hogy ott automatikusan találunk valamit, következésképpen van egy 
időkerete, amelyre a szerződés vonatkozik. 

Amennyiben találnak ott valakit, akkor pedig életbe lépnek azok a 
jogszabályok, amelyek az örökségvédelemre vonatkoznak. 

Tehát ebből a szempontból én azt gondolom, hogy a törvényi és jogszabályi 
keretek - ahogy tetszik - az adott kérdésre vonatkozóan mégiscsak rendezett 
viszonyokat teremtenek. Önmagában arról a kérdésről pedig beszélgetni egy 
előfeltevés szempontjából, hogy mi lesz akkor, hogy ha találnak itt-ott valamit és ilyen 
hasonlók, persze, hipotetikusan nagyon sok mindent tehetünk, de én azt gondolom, 
hogy a bizottságnak lesz még elég sok egyéb teendője is, nem biztos, hogy feltétlenül 
ilyen irányokba kellene az időnket szervezni a jövőt illetően. Persze amennyiben 
nagyon-nagyon ráérünk, nincs ellenemre a dolog, csak szeretném jelezni, hogy 
valószínűleg a fontossági sorrendeket tekintve per’ pillanat vélhetően egyéb teendők 
bokrosabbaknak fognak majd bizonyulni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Törő képviselő úr, parancsoljon! 
 
TÖRŐ GÁBOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Én is azt gondolom, hogy egy 

építési beruházás az egy engedélyhez kötött beruházás, és külön kell választani, hogy 
politikai kérdést akarunk belőle csinálni vagy szakhatósági kérdést. 

Azt gondolom, hogy egy ilyen beruházásnak az engedélyeztetése mindennemű 
szakhatóságon keresztül kell hogy menjen, ahogy egy elkerülő útnak az építése is, 
bármely város körül, és onnantól kezdve a szakhatóságok döntenek abban, mindig az 
érvényes törvényeink szerint, hogy milyen hatósági engedélyek szükségesek ezeknek a 
beruházásoknak a lefolytatására. Ez legyen gázvezeték, legyen útépítés, hídépítés, 
bármilyen tekintetben, vagy akár egy plázának a megépítése, ilyesmiben volt részem. 
A szakhatóságok kijöttek, feltárást végeztek, onnantól kezdve, ha találnak valamit, 
megáll a beruházás, lefolytatják a régészeti eljárást és a munka utána haladhat 
tovább. 

 
ELNÖK: Hiller képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Nem gondolom, hogy most kell megvitatni. Az, 

amit a képviselő urak mondanak, önmagában igaz. Azt kell feltételeznem, hogy ilyen 
nagyságrendű beruházás kulturális, régészeti ügyekben való tapasztalattal nem 
rendelkeznek. Ez nem egy pláza. Itt nem arról van szó, hogy van 2000 négyzetméter, 
amit fel kell ásni. 226 kilométeren keresztül végig fogják szántani az ország déli 
részét. Olyan ütemben és olyan sebességgel, hogy idő nem lesz arra, amikor 
kettévágják az Árpád-házi temetőt. Ezt mondom maguknak! 

Persze, hogy vannak törvények, átalakítottak egy szervezetet, ez az átalakítás 
arról szólt, amit azóta önök is elismertek, hogy egy ilyen nagyberuházásokra 
szakosodott intézményt szétvertek, majd most egyelőre nem találják a helyét. De nem 
akarom most lefolytatni a vitát, higgyék el, itt fogunk ülni három vagy hat hónap 
múlva, a sajtóhírek tömege fog arról szólni. Hogy ez milyen indíttatásból, hogy 
gazdasági vagy politikai indíttatásból, ez indifferens. Én arra tettem javaslatot, hogy 
akkor beszéljünk még erről, mégiscsak az Országgyűlés kultúrával foglalkozó 
bizottságaként, amikor ez még látszólag nem aktuális. De ha úgy gondolják, hogy 
majd akkor, amikor a közvélemény meg a média ránk kényszeríti a tárgyalást, nekem 
jó akkor is, nem fogjuk megúszni. Ez nem arról szól, hogy mi a fontosabb, van-e időnk 
vagy nincsen időnk. Kérem, majd emlékezzenek arra, amit most mondtam, öt hónap 
múlva. A javaslatomat fenntartom, a bizottság elnöke meg úgy dönt, ahogy akar. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Szabó Szabolcs képviselő úr, parancsoljon! 
 
SZABÓ SZABOLCS (független): Köszönöm szépen a szót. Én egy másik 

javaslatot tennék, nem az előzőhöz szólnék hozzá. 
Nem olyan régen volt nálunk Palkovics államtitkár úr, és azt gondolom, hogy 

egy nagyon konstruktív és előremutató beszélgetést tudtunk vele folytatni, sok 
kérdést tudtunk vele tisztázni. Én javasolnám, hogy ugyanígy hívjuk meg Czunyiné 
államtitkár asszonyt. Kiderült most, hogy a KLIK átszervezése készülődik, és hogy ne 
az utolsó pillanatban tárgyaljunk, hanem esetleg már egy picit előtte, hátha itt is egy 
ilyen konstruktív beszélgetés ki tud alakulni, és akkor úgy alakulna a KLIK, hogy az 
mindenki számára egyértelmű, érthető és világos lenne, sok félreértést tudnánk 
szerintem tisztázni, elkerülni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még másnak felvetése? (Nincs jelzés.) Ha 

nincs, akkor egyrészt jelezném itt Hiller képviselő úrnak, hogy én elnökként azt a 
gyakorlatot szeretném folytatni, hogy minden olyan kérdéssel foglalkozzon a 
bizottság, amit bármelyik bizottsági tag felvet. Ezért én meg fogom tenni azokat a 
lépéseket, hogy erre a találkozóra, beszámolóra sor kerülhessen. Nemcsak rajtam 
múlik, ezt természetesen képviselő úr is tudja. 

Szabó Szabolcs képviselő úrnak pedig azt válaszolnám, hogy az őszi 
munkatervünkben elfogadtuk azt, hogy a KLIK-kel is foglalkozunk egy bizottsági ülés 
keretében, és meghívjuk Czunyiné államtitkár asszonyt is. Ez megtörtént, de 
államtitkár asszony nem tud a rendelkezésünkre állni az őszi ülésszak alkalmával, és a 
KLIK-nek sincs még vezetője. Tehát onnan is azt a visszajelzést kaptuk, hogy 
tavasszal fognak tudni rendelkezésünkre állni ebben az ügyben. 

Aki viszont rendelkezésünkre áll, az a Nemzeti Pedagógus Kar vezetője. Ő 
november 24-én érkezik hozzánk és beszámol a Kar eddigi működésével 
kapcsolatban. 

Szintén vagy november 24-én vagy december 1-jén érkezik Aáry-Tamás Lajos, 
az oktatási jogok biztosa, Kucsák képviselő úr felvetésével összefüggésben is, tehát a 
gólyatábori erőszakkal kapcsolatos vizsgálat lezárásáról is be tud számolni nekünk, 
illetve a szokásos éves beszámolóját meg tudja tartani. 

A képviselők figyelmét felhívnám, hogy november 17-20-ig tart a plenáris 
ülésen a költségvetés általános vitája. A képviselői indítványok beadására 20-án 16 
óráig van lehetőség. Nekünk november 26-án lesz kihelyezett ülésünk az Operában, 
ahová 16 óra 30 perckor érkezünk. Előzetesen azt a tájékoztatást kaptuk, hogy akkor 
plenáris ülés lesz, ezért engedélyt kérünk Házelnök úrtól, hogy tarthassunk… (Takács 
Gabriella: Nem lesz.) Nem lesz, mégsem lesz. Akkor azóta van egy újabb tájékoztatás, 
hogy mégsem lesz plenáris ülés, de szeretnénk egyúttal megtartani a költségvetés 
részletes vitáját is azon a bizottsági ülésen. Tehát azt nem az Operában 
természetesen, hanem akkor itt kezdenénk kora délután, és onnan mennénk át az 
Operába, megtartani az Operával kapcsolatos bizottsági ülésünket. 

Ezért arra kérnénk a képviselő hölgyeket, urakat, hogy ha bizottsági módosító 
megfogalmazására van szándékuk, akkor azt november 24-én, hétfőn, 12 óráig 
jelezzék, hogy tudjuk tervezni, hogy mennyi időt szánjunk a részletes vitára a 
bizottságban, hiszen akkor utána megyünk az Operába. 

December 1-jén jön el hozzánk Hoppál Péter államtitkár úr és az MMA 
vezetése, illetve igyekszünk a Nemzeti Táncszínházat is arra az időpontra ütemezni, 
ha már államtitkár úr itt van, akkor a két beszámolót, illetve tájékozódást meg tudjuk 
tartani egy bizottsági ülés alatt. 
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Ezeket a határidőket és a pontos időpontokat kiküldjük természetesen e-
mailben is a képviselőknek, hogy tudjanak tervezni. Ezzel kapcsolatban van-e 
kérdésük? (Nincs jelzés.)  

Az Operában meghívtak minket az aznap esti előadásra is, a Toscát lesz 
lehetőségünk megtekinteni, és felvetődött több bizottsági tag részéről, hogy a párjukat 
is elhoznák. Azt mondták az Operában, hogy erre lehetőség van, csak kérik, hogy 
jelezzék a pontos létszám miatt, hogy ki az, aki a párjával érkezik, illetve ha van 
esetleg olyan, aki nem tud maradni az előadásra, azt is kérnénk, hogy jelezzék. (Szabó 
Szabolcs: Meddig jelezzük ezt?) A jövő hétig. 

Az ülés berekesztése 

Ha más nincsen, akkor az egyebek napirendi pontot és a bizottsági ülést is 
lezárom. Jó munkát kívánok! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 36 perc) 

 

 

     Dúró Dóra 
a bizottság elnöke 

 

 

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva 


