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Napirendi javaslat  
 

1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról 

szóló törvényjavaslat (T/3119. szám)  

(Kucsák László (Fidesz) képviselő önálló indítványa)  

(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  

(Kijelölt bizottság)  

 

2. Egyes felsőoktatási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 

(T/3017. szám)  

(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  

(Kijelölt bizottság)  

 

3. Az önkormányzati médiaszolgáltatások és sajtótermékek 

kiegyensúlyozottsága érdekében szükséges szabályok megállapítása 

érdekében a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 

2010. évi CLXXXV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 

(T/3176. szám)  

(Novák Előd, Dr. Staudt Gábor, Volner János, Szilágyi György, Magyar 

Zoltán, Vágó Sebestyén, Hegedűs Lorántné, Ander Balázs, Apáti István, 

Dr. Gyüre Csaba, Bana Tibor és Kulcsár Gergely (Jobbik) képviselők 

önálló indítványa)  

(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről)  

 

4. Az Állami Számvevőszék tájékoztatója a színházak vizsgálatáról  

Előadó: Makkai Mária számvevő igazgató, Állami Számvevőszék  

 

5. Egyebek  
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dúró Dóra (Jobbik), a bizottság elnöke  
 
Kucsák László (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Pósán László (Fidesz), a bizottság alelnöke   
Kunhalmi Ágnes (MSZP), a bizottság alelnöke  
Demeter Zoltán (Fidesz)  
Dunai Mónika (Fidesz)  
Törő Gábor (Fidesz)  
Dr. Vinnai Győző (Fidesz)  
Dr. Hiller István (MSZP)  
Farkas Gergely (Jobbik)  
Szabó Szabolcs (független)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Dr. Hoffmann Rózsa (KDNP) Vinnai Győzőnek (Fidesz)  
Ikotity István (LMP) Kunhalmi Ágnesnek (MSZP)  
Demeter Zoltán (Fidesz) távollétében Kucsák Lászlónak 
(Fidesz)  
Halász János (Fidesz) Törő Gábornak (Fidesz)  
Simon Róbert Balázs (Fidesz) dr. Pósán Lászlónak (Fidesz) 
 
 

A bizottság titkársága részéről  
 
Takács Gabriella, a bizottság főtanácsadója  
 
 

Meghívottak  
 
Hegedűs Lorántné (Jobbik) előterjesztő  
Vágó Sebestyén (Jobbik) előterjesztő  
Sipos Imre helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma)  
Ötvös Sándor osztályvezető (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma)    
Makkai Márta számvevő igazgató (Állami Számvevőszék)  
Horváth Bálint osztályvezető (Állami Számvevőszék)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 35 perc)  

Az ülés megnyitása, a napirend elfogadása 

DÚRÓ DÓRA (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Köszöntöm önöket az Országgyűlés Kulturális bizottságának mai ülésén! Az 
ülést megnyitom. A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a bizottság 
határozatképes. Az előzetes napirendi javaslatot megkapták, ahhoz írásban 
módosítási szándék nem érkezett. Kíván-e valaki szóban előterjeszteni 
módosítási szándékot? (Senki nem jelentkezik.) Nem látok jelzést. Szavazunk. 
Ki az, aki támogatja a bizottság tagjai közül a napirendet? (Szavazás.) Volt-e 
nem szavazat? (Szavazás.) Tartózkodás? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag 
támogatta.  

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
módosításáról szóló T/3119. számú törvényjavaslat 
(Részletes vita kijelölt bizottságként) 

Az első napirendi pontunk a nemzeti köznevelésről szóló törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat, a 3119. számú törvénymódosítás részletes 
vitájának lefolytatása kijelölt bizottságként. Az előterjesztő Kucsák László 
képviselő úr, kérdezem, hogy kíván-e előzetesen hozzászólni.  

 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz) előterjesztő: Nem kívánok.  
 
ELNÖK: Nem kíván. A kormány részéről Sipos Imre helyettes 

államtitkár úr van itt, köszöntöm az államtitkár urat.  
Megnyitom a részletes vita első szakaszát, amelyben a 

törvényjavaslatnak a határozati házszabály 44. § (1) bekezdés a-d) pontjaiban 
meghatározott szempontok szerinti vizsgálatát végezzük el. Kérdezem, hogy az 
államtitkár úr kíván-e hozzászólni ebben a vitaszakaszban.  

 
SIPOS IMRE helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): köszönöm, nem kívánok.  
 
ELNÖK: Köszönjük. Kíván-e a bizottság tagjai közül e vitaszakaszban 

valaki hozzászólni? (Senki nem jelentkezik.) Nem látok jelzést.  
Tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy a bizottságnak a határozati 

házszabály 44. § (1) bekezdésében foglaltakkal kapcsolatos megállapításait a 
bizottság jelentése tartalmazza, így erről döntenünk kell. Támogatja-e tehát a 
bizottság, hogy a törvényjavaslat megfelel az imént idézett paragrafus (1) 
bekezdésében foglaltaknak? Aki igen, az jelezze! (Szavazás.) 9 igen szavazat. 
Ki az, aki nem? (Szavazás.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 5 tartózkodás.  

Megnyitom a részletes vita második szakaszát, de mivel a 
törvényjavaslathoz nem nyújtottak be módosító javaslatot, így a bizottságunk 
saját módosítási szándékainak a megfogalmazásával folytatja a munkáját. 
Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e valakinek bizottsági módosítási 
szándékra javaslata. (Senki nem jelentkezik.) Nem látok jelzést. Akkor erről 
nem kell szavaznunk, hanem lezárom a részletes vita második szakaszát.  

Ezzel megnyitom a részletes vita utolsó szakaszát, amelyben a 
bizottságunk dönt a részletes vita lezárásáról, a részletes vitáról szóló jelentés 
elfogadásáról és benyújtásáról. Kérdezem tehát a bizottságot, hogy lezárja-e a 
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részletes vitát. Aki igen, az jelezze! (Szavazás.) 13 igen szavazat. Ki az, aki 
nem? (Szavazás.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás mellett a 
bizottság lezárta a részletes vitát.  

Tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy a bizottság a részletes vitáról 
jelentést nyújt be, amely a bizottság korábbi vitaszakaszban meghozott 
döntéseit tartalmazza. Ennek megfelelően kérdezem a bizottságot, hogy 
elfogadja-e a részletes vitáról szóló jelentést, valamint felhatalmazza-e a 
bizottság elnökét arra, hogy gondoskodjon a bizottság döntéseit összefoglaló 
jelentés aláírásáról és benyújtásáról. Aki igen, az jelezze! (Szavazás.) Van-e 
nem szavazat? (Szavazás.) Tartózkodás? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag 
támogatta ezt. Ezzel az első napirendi pontot lezárom, köszönöm az 
államtitkár úrnak, hogy a rendelkezésünkre állt. (Sipos Imre: Köszönöm.) 

Egyes felsőoktatási tárgyú törvények módosításáról szóló 
T/3107. számú törvényjavaslat (Részletes vita kijelölt 
bizottságként) 

A második napirendi pontban az egyes felsőoktatási tárgyú törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitáját folytatjuk le kijelölt 
bizottságként. Megnyitom a részletes vita első szakaszát, azaz a 
törvényjavaslatnak a határozati házszabály 44. § (1) bekezdés a-d) pontjaiban 
meghatározott szempontok szerinti vizsgálatát. A kormány képviselője nem 
jelezte, hogy jelen lenne ennél a napirendi pontnál, kérdezem, hogy van-e itt 
valaki az előterjesztő Miniszterelnökségtől vagy bármely más tárcától? (Senki 
nem jelentkezik.) Nincsen jelen a kormány képviselője, aki egyben előterjesztő 
is. Kérdezem, hogy e vitaszakaszban a bizottság tagjai közül kíván-e valaki 
hozzászólni. (Senki nem jelentkezik.) Nem látok jelzést.  

Akkor tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy a bizottságnak a határozati 
házszabály 44. § (1) bekezdésében foglaltakkal kapcsolatos megállapításait a 
bizottság jelentése tartalmazza, így erről döntenünk kell. Támogatja-e a 
bizottság, hogy a törvényjavaslat megfelel a határozati házszabály 44. § (1) 
bekezdésében foglaltaknak? Aki igen, az, kérem, jelezze! (Szavazás.) 9 igen 
szavazat. Ki az, aki nem? (Szavazás.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 
4 tartózkodás. A bizottság támogatta.  

Megnyitom a részletes vita második szakaszát, de mivel a 
törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatok közül egyben sem lett a 
bizottságunk megjelölve illetékes bizottságként, így azokról nem kell állást 
foglalnunk.  

A bizottságunk saját módosítási szándékainak a megfogalmazásával 
folytatja a munkáját. Kérdezem a bizottsági tagokat, hogy van-e valakinek a 
törvényjavaslat módosítására javaslata. (Senki nem jelentkezik.) Nem látok 
jelzést. Így akkor erről nem kell szavaznunk. Ezzel a részletes vita második 
szakaszát lezárom. 

Megnyitom a részletes vita utolsó szakaszát, amelyben döntünk a 
részletes vita lezárásáról, a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról és 
benyújtásáról. Kérdezem a bizottságot, hogy lezárja-e a részletes vitát. Aki 
igen, az jelezze! (Szavazás.) 11 igen szavazat. Ki az, aki nem? (Szavazás.) Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás mellett a bizottság lezárta a részletes 
vitát.  

Tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy a bizottság a részletes vitáról 
jelentést nyújt be, amely a bizottság korábbi vitaszakaszban meghozott 
döntéseit tartalmazza. Ennek megfelelően kérdezem a bizottságot, hogy 
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elfogadja-e a részletes vitáról szóló jelentést, valamint felhatalmazza-e a 
bizottság elnökét arra, hogy gondoskodjon a bizottság döntéseit összefoglaló 
jelentés aláírásáról és benyújtásáról. Aki igen, az, kérem, jelezze! (Szavazás.) 
12 igen. Van-e nem szavazat? (Szavazás.) Tartózkodás? (Szavazás.) 
1 tartózkodás mellett a bizottság az előbbiekben megjelölt módon fog eljárni.  

Ezzel a második napirendi pontot is lezárom.  

Az önkormányzati médiaszolgáltatások és sajtótermékek 
kiegyensúlyozottsága érdekében szükséges szabályok 
megállapítása érdekében a médiaszolgáltatásokról és a 
tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 
módosításáról szóló T/3176. számú törvényjavaslat (Döntés 
képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről)  

A harmadik napirendi pontunk egy tárgysorozatba-vétel: az 
önkormányzati médiaszolgáltatások és sajtótermékek kiegyensúlyozottsága 
érdekében szükséges szabályok megállapítása érdekében a 
médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat. Az előterjesztők képviseletében 
Hegedűs Lorántné és Vágó Sebestyén képviselőtársaink vannak jelen. 
Kérdezem, hogy ki az, aki kezdené az előterjesztést. (Hegedűs Lorántné 
jelzésére:) Enikő. Enikő, parancsolj! 

 
HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik) előterjesztő: Maradhatok itt, vagy 

üljek az előterjesztői székbe?  
 
ELNÖK: Mindegy, maradhatsz ott is.  

Előterjesztői kiegészítések 

Hegedűs Lorántné (Jobbik) 

HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik) előterjesztő: Jó. Köszönöm szépen a 
szót. Tisztelettel üdvözlöm a bizottságot! Röviden szeretném összefoglalni a 
javaslatunk lényegét. Ez arról szól, hogy a médiaszolgáltatásokról és a 
tömegkommunikációról szóló törvényt szeretnénk kiegészíteni, illetve 
módosítani két ponton. Ennek az oka az, hogy ezen törvényben még nem 
szerepel külön kategóriaként az önkormányzati médiaszolgáltatásokról és 
sajtótermékekről szóló bekezdés, és szeretnénk ezt most külön is beemelni 
ebbe a törvénybe. Úgy gondoljuk, hogy az elmúlt időszakban ezen 
sajtótermékek annyira fontossá váltak már a helyi közéletben mindenhol, 
hogy a törvényi szintű szabályozása is szükséges ennek a kérdésnek. Tesszük 
ezt azért, mert úgy látjuk, hogy sajnos a helyi közéletben az ottani közélet 
szereplői, jellemzően a város vezetői elég sokszor visszaélnek ezen törvényi 
hiányossággal, és teljes egészében kisajátítják maguknak ezen 
médiaszolgáltatásokat - ezt a kérdést szeretnénk mi most rendezni.  

Meggyőződésünk, hogy az a városvezető, aki kellően magabiztos és a 
saját életigazságaival teljesen tisztában van, tűri a kritikát, és nem probléma 
számára, hogyha adott esetben a helyi médiaszolgáltatások között is 
megjelennek bizonyos kritikai hangok, sőt adott esetben ez segítség is lehet 
számára, hogy ezek mentén, ezek kapcsán kifejtse a saját álláspontját. Szóval 
azt gondolom, hogy mi most egy lehetőséget szeretnénk biztosítani ezáltal is, 
hogy egyrészt a helyi közéletet ilyen módon is megpróbáljuk 
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kiegyensúlyozottabbá tenni, és ezáltal a helyi közélet szereplőinek egy 
lehetőséget biztosítani, hogy ne visszaélésszerűen használják a jogot, hanem 
próbáljanak mindenki számára egyenlő mércét, egyenlő megítélést biztosítani. 
Ennek alapján tehát egy külön kategóriát hozunk létre a törvényben 
önkormányzati médiaszolgáltatások és a sajtótermékek címén, ami azt is 
szabályozza, hogy milyen típusú sajtótermékekre gondolunk, tehát olyanokra, 
amelyek az önkormányzat tulajdona vagy résztulajdona, azon belül bármifajta 
működési formában, akár alapítványi vagy gazdasági társaság kapcsán, vagy 
pedig csak olyan, amit támogat az adott önkormányzat, ennek működése 
kapcsán pedig javasoljuk, hogy az önkormányzat állítson fel egy paritásos 
testületet.  

Tulajdonképpen erről szól a módosító indítványunk, illetve arról, hogy 
ezen sajtótermékek működésével kapcsolatban a Médiatanácsnak legyen 
lehetősége a kiegyensúlyozottságot vizsgálni, sőt adott esetben a 
médiahatóságnak kiegyensúlyozatlanság vagy valamifajta visszaélés esetén 
hivatalból is legyen kötelessége eljárást indítani.  

Most átadnám a szót, hogyha lehet, másik előterjesztőtársamnak.  
 
ELNÖK: Rendben, Sebestyén, parancsolj! 

Vágó Sebestyén (Jobbik) 

VÁGÓ SEBESTYÉN (Jobbik) előterjesztő: Köszönöm szépen a szót. 
Hegedűsné Kovács Enikő képviselőtársam ismertette magát az előterjesztést, 
én néhány érvvel szeretném alátámasztani, hogy akár minden oldalon lévő 
képviselőnek, akár kormánypárti, akár ellenzéki, miért érdeke az, hogy 
tárgysorozatba vegye ezt a javaslatot. Elsőként az igazságosság elve, ez pedig 
az, hogy ezek a médiaszolgáltatók, akár ezek a helyi tévécsatornák ugyanúgy 
közpénzből vannak fenntartva, mint akár a nagyobb szolgáltatók, sőt ezek 
hangsúlyosabban közpénzből vannak fenntartva, éppen ezért jogos elvárás az, 
hogy ha mást nem, akkor a választópolgárok arányai szerint lehetőséget 
kapjon minden egyes oldal, minden egyes közéleti szereplő a megjelenésre.  

A másik érv pedig az, hogy bármennyire is értjük mi a célját egy-egy 
városvezetésnek, hogy miért telepedik rá ezekre a médiaszolgáltatókra, sok 
eredménye nincs, ugyanis én Tatabányán élő emberként a tatabányai tévével 
kapcsolatban hallok - hogyha konkrét példát hozhatok - megkereséseket 
választópolgároktól, egyébként minden oldalról, hogy annak idején, amikor 
még nem volt ennyire átpolitizált ez a csatorna, illetve olyan szempontból 
átpolitizált, hogy a szereplők megjelenése alapján átpolitizált ez a csatorna, 
addig szívesen nézték annak az adásait, de azt mondják, hogy amióta ennyire 
egyoldalúvá vált, és a városvezetés politikusai váltják egymást egy-egy 
műsorban, azóta nem is kapcsolják oda a televíziót, tehát hiába fordítanak 
erre energiát, vállalva akár az „igazságtalan” bélyegzőt is, pont hogy nem 
érnek el semmit, mert nézhetetlenné vált a csatorna. A másik pedig az, hogy 
tényleg felmerül jogos igényként, hogy ők nem csak a városvezetőket 
szeretnék látni, hanem esetleg néha, akár fajsúlyos, akár könnyedebb 
kérdésekben is a másik oldal véleményére is kíváncsiak lennének. Úgy 
gondolom, hogy ez jogos és elvárható igény, főleg azért, amit már az elején 
említettem, hogy közpénzből vannak fenntartva ezek a termékek, ezek a 
szolgáltatók, jogos elvárás az, hogy mindenki minimum a választási 
eredményei alapján lehetőséget kapjon a szereplésre. Úgyhogy kérem önöket, 
hogy az önök érdekében is fogadják el ezt a törvényt. A másik dolog pedig az, 
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hogy mi sem tudhatjuk, ahogy akár a kormánypárti képviselők sem tudhatják, 
hogy mit hoz a jövő, és ez egy esetleges fordulat után garanciát jelenthet a 
később ellenzékbe kerülő polgármesterek, városvezetők számára is, hogy a 
lehetőséget ők is ugyanúgy meg fogják kapni a szereplésre.  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 

részéről jelezték, hogy Ötvös Sándor, a kulturális igazgatási osztály 
osztályvezetője jelen lesz ennek a napirendi pontnak a tárgyalásán. Kérdezem, 
hogy ő itt van-e. (Ötvös Sándor jelzésére:) Itt van. Kíván hozzászólni?  

 
ÖTVÖS SÁNDOR osztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Nem.  
 
ELNÖK: Nem kíván. Akkor a bizottság tagjainak van lehetősége, hogy a 

vitát lefolytassuk a tárgysorozatba-vételről. Kérdezem, hogy ki az, aki hozzá 
kíván szólni. (Jelzésre:) Kucsák alelnök úr, parancsoljon! 

Hozzászólások 

KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. 
Tisztelettel köszöntök mindenkit, az előterjesztő hölgyet és urat is! Azt 
szeretném ismertetni, hogy a Fidesz-KDNP képviselői részéről milyen 
álláspont alakult ki eddig ezzel a javaslattal, illetve annak tárgysorozatba-
vételével kapcsolatban.  

Abban, azt hiszem, egyetértünk, ami az önök által is megfogalmazott 
cél, tehát hogy ezekben a médiaszolgáltatásokban, sajtótermékekben a 
kiegyensúlyozottság megvalósuljon, minél teljes körűbben valósuljon meg, 
tehát ebben nincs köztünk vita. Ugyanakkor úgy látjuk, hogy a jelenleg 
hatályos jogszabály keretei alkalmat és teret biztosítanak arra, hogy az ezzel 
kapcsolatban vélt problémákat kezelni lehessen. Ha az önök javaslatából 
indulunk ki, akkor annak az lenne a lényege, hogy adott esetben az 
önkormányzati tulajdonú médiaszolgáltatások, illetve sajtótermékek 
vonatkozásában is a Médiatanács járjon el, amennyiben kifogás fogalmazódik 
meg ezzel kapcsolatban a kiegyensúlyozottság vagy annak hiánya okán. Ezzel 
szemben viszont a jelenleg hatályos jogszabály nem a Médiatanácshoz, hanem 
a Médiatanács hivatalához rendeli ezeket az ügyeket. Ez a jelenlegi 
konstrukció egyébként megítélésem szerint több lehetőséget is tartalmaz, 
mert hogyha az eljárásrendben a Médiatanácshoz delegáltatnának ezek az 
ügyek, akkor a Médiatanács döntését, amennyiben nem értenek egyet vele, 
már csak bíróságon lehet megtámadni, a Médiatanács hivatalának döntését 
pedig még a Médiatanácshoz lehet vinni, és egy következő lépésben akár 
bíróság elé is, tehát ez szerintem több jogorvoslati pontot rejt magában. 
Emiatt tehát mindenféleképpen megfontolandó, hogy a jelenleg hatályos 
keretek között megteremthető szankciókat alkalmazzuk a továbbiakban is. 
Illetve amely elemeket új elemként emelnék be a jelenleg hatályos 
rendelkezések körébe, azok megítélésünk szerint szakmailag nem megfelelőek 
vagy nem helytállóak.  

Úgyhogy - még egyszer - a szándékot üdvözölve, a céllal egyetértve ezzel 
a tartalommal ennek a javaslatnak a tárgysorozatba-vételét nem fogjuk 
támogatni.  

Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Köszönjük. A bizottsági tagok közül ki kíván még hozzászólni? 

(Jelzésre:) Szabó Szabolcs, parancsoljon! 
 
SZABÓ SZABOLCS (független): Köszönöm szépen a szót. Mi is 

alaposan átnéztük ezt a törvénymódosító javaslatot, és úgy döntöttünk, hogy 
ez alapvetően támogatható és támogatandó javaslat. Mindenhol az országban 
lehet azt tapasztalni, hogy eléggé furcsa szerkesztési elvek mentén készülnek 
ezek az újságok, és sajnos viszonylag kevés precedens van arra, hogy lehet ez 
ellen valamit tenni. Most én is tudok olyan példát mondani, amikor nekem 
megüzenték például, hogy elkészült ugyan a cikk, de ugye tudom, hogy nem 
tehetik bele az újságba, mármint az újságíró szólt, hogy nem teheti bele - 
ilyenek sajnos vannak. Úgyhogy ha így pontosítjuk, hogy mi az az 
önkormányzati média, és az arra vonatkozó szabályokat részletesebben 
határozza meg a törvény, az szerintem egy előremutató irány, úgyhogy mi a 
magunk részéről ezt támogatni fogjuk. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Ki kíván még hozzászólni a bizottság tagjai közül? (Jelzésre:) 

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

Egy apró megjegyzést szeretnék tenni. A Médiatanácsnak a szerepe 
lényegében nagyon leegyszerűsítve azokra a médiákra vonatkozik, amelyek 
országos hatáskörű, nagy, jelentős befolyásoló képességgel bírnak, a kisebb 
esetekre vonatkozik azt, amit Kucsák képviselő úr mondott, hogy a kisebb 
szereplőkre a hivatal. Ha mindent felhúznánk a Médiatanács szintjére, akkor 
gyakorlatilag ennek logikája mentén kellene az egész bírósági rendszerünktől 
kezdve mindent az égvilágon megcsinálni. Szerintem ez nem helyes. 
Szerintem helyes az, hogyha a különböző ügyeknek a megfelelő súlyukhoz 
mérten van egyfajta hierarchikus rendje a jogorvoslati eljárástól kezdve sok 
mindenen át, úgyhogy ebből következően az, amit Kucsák képviselő úr 
elmondott, szerintem messzemenőkig támogatható, anélkül, hogy az a 
problémakör, amit az előterjesztők felvetettek, ne kerülhetne jogorvoslatra, 
mert a mostani jogszabályok ezt lehetővé teszik, csak el kell indítani ilyen 
esetekben azokat az eljárásokat, meg kell tenni azokat az észrevételeket, ahol a 
konkrét probléma előállt. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Más hozzászólási szándék van-e? (Senki nem jelentkezik.) 

Akkor én magam még hozzászólnék a vita kereteiben. 
Látjuk azt, hogy van persze törvényi előírás a kiegyensúlyozott 

tájékoztatás követelményére, csak ezt az önkormányzati médiumok sem 
tartják be, ezért lenne tehát fontos, hogy külön kategóriaként bevezessük 
ezeket a kvázi az államihoz hasonlítható tulajdonosi szerkezetű médiumokat, 
illetve itt felsoroljuk, hogy milyen esetekben minősítenénk önkormányzatinak 
egy médiumot, azért van szükség külön kategóriaként bevezetni ezt, hogy 
szankcionálható is legyen a kiegyensúlyozottságnak a be nem tartása.  

A panaszok esetében a Médiatanács éves jelentéseiből minden évben 
látjuk, hogy a pártok közül a legtöbb panaszt a Jobbik nyújtja be, a 
panaszoknak majdnem a 90 százalékát, és mi vagyunk azok - szintén a 
Médiatanács statisztikáiból, éves statisztikáiból látszik -, akiknek az élőszavas 
megszólalási lehetősége körülbelül 4 százalék az összes pártot vége 100 
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százaléknak, miközben a választási eredményünk pedig 20 százalék. Ugyanez 
a tendencia érvényesül az önkormányzati médiumok esetében is, tehát azt, 
hogy a jelenlegi szabályozás lehetőséget ad, meg azt, hogy a jelenlegi 
szabályozás megfelelő, nem tudjuk elfogadni, mert látjuk, hogy ez mit 
eredményez: azt, hogy nincsen szankciója annak, hogy valaki megsérti a 
kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményét. Ezért is van szükség arra, hogy 
egy ilyen külön eljárás keretében az önkormányzati médiumokat is a 
Médiatanácshoz rendelve lehetőség legyen arra, hogy szankcionálni tudjuk ezt 
az egészen egyoldalú tartalomszolgáltatást. A Jobbik frakciója ezért támogatja 
ezt az előterjesztést.  

Van-e még más hozzászólási szándék? (Senki nem jelentkezik.) 
Nincsen.  

Akkor előterjesztői zárszóra, Enikő, parancsolj! 

Előterjesztői reflexiók 

Hegedűs Lorántné (Jobbik) 

HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik) előterjesztő: Elsősorban a 
kormánypárti kritikákra szeretném megtenni a válaszomat, nevezetesen arról 
van szó, hogy ha önök szerint a jelenlegi médiatörvény kezeli ezt a problémát, 
akkor ugyan árulják már el nekem, hogy pontosan melyik az a paragrafus, 
amely alapján önök szerint ez a problémakör kezelve van, kérem, hogy most, 
akár még a vita lezárása előtt mondják meg, hogy pontosan melyek azok a 
paragrafusok, amelyek alapján egy önkormányzati médium szankcionálható! 
Az a probléma, hogy nem szankcionálható, mert a közszolgálatiság fogalma 
nem vonatkozik rájuk. Ezt szeretnénk most megteremteni ezen 
törvénymódosítással, és, igen, azért a Médiatanács, mert pontosan a 
közszolgálati médiumok esetében a Médiatanács az, aki eljárhat és 
szankcionálhat, tehát ezért szeretnénk ezt. És azt gondoljuk, hogy, igen, adott 
esetben egy helyi közélet esetében jelentős befolyásoló erővel bírhat egy helyi 
tévé, egy helyi újság, és ezért gondoljuk, hogy e tekintetben abszolút a 
Médiatanács az illetékes. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Vágó Sebestyén, parancsolj! 

Vágó Sebestyén (Jobbik) 

VÁGÓ SEBESTYÉN (Jobbik): Köszönöm. Kiegészíteném még azzal, 
hogy valószínűleg azért kellett nekünk ezt a törvényjavaslatot benyújtanunk, 
mert más egyéb formában mi már próbáltunk jogorvoslatért különböző 
hivatalokhoz, szervezetekhez fordulni. Abból, amit az elnök asszony is 
mondott, a 4 százalékos megjelenésünk miatt látható az, hogy mennyi eljárást 
indítottunk, és mennyinek lett a vége az, hogy végül is nekünk lett igazunk, és 
a megfelelő szankciót ezek az országos tévéállomások akár megkapták, ebből 
gondolhatják azt is, hogy a helyi médiumokkal kapcsolatban is milyen 
lépéseket tettünk, és a jogszabályi kereteknek megfelelő maximumot 
megpróbáltuk érvényesíteni, de ez a maximum nem vezetett eredményre, 
ugyanis még mindig ott tartunk, ahol az eljárások elkezdésénél tartottunk. 
Éppen ezért szükségessé vált az, hogy igenis magasabb szintre emeljük ezt a 
kérdést, és igenis lehessen hatékonyabban jogorvoslatért vagy akár 
szankcióért fordulni különböző szervezetekhez, mert úgy gondoljuk, hogy csak 
ez oldja meg a problémát, ugyanis a példák azt mutatják, hogy a jelenlegi 
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rendszer nem oldja meg ezt a problémát. Éppen ezért - még egyszer - csak 
javasolni tudjuk, hogy fogadják el, ugyanis hogyha önök is ezen az elven 
vannak, akkor ez olyan nagy változást nem eredményez, és akkora 
koherenciazavart nem eredményez, ahogy a kormánypárti magyarázatokból 
hallottuk, és akkora szintemelkedést és felesleges szintemelést sem jelent, 
hogy ne lehetne elfogadni, és ezáltal elérni azt, amit ezek szerint önök is 
üdvözítőnek tartanának: hogy ezek a médiumok kiegyensúlyozottan 
tájékoztassanak. Köszönöm.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönjük szépen. Akkor szavazunk.  
Ki az a bizottság tagjai közül, aki tárgysorozatba veszi a T/3176. számon 

előterjesztett törvényjavaslatot? Aki igen, az, kérem, jelezze. (Szavazás.) 
3 igen szavazat. Ki az, aki nem? (Szavazás.) 9 nem szavazat. És ki 
tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás. 

A bizottság nem vette tárgysorozatba.  
Ezzel a 3. napirendi pontot lezárom.  

Az Állami Számvevőszék tájékoztatója a színházak 
vizsgálatáról 

A 4. napirendi pont az Állami Számvevőszék tájékoztatója a színházak 
vizsgálatáról. Köszöntöm Makkai Mária számvevő igazgató asszonyt az Állami 
Számvevőszék képviseletében, illetve Horváth Bálint osztályvezető urat is. 
Makkai Mária igazgató asszonyé a szó, parancsoljon, kérem, hogy 
tájékoztasson bennünket a vizsgálat eredményeiről. 

Makkai Mária (Állami Számvevőszék) tájékoztatója 

MAKKAI MÁRIA számvevő igazgató (Állami Számvevőszék): 
Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Bizottság! Nagy örömmel 
jöttünk a bizottsági ülésre, hogy lehetőségünk van a színházak ellenőrzéséről 
szerzett tapasztalatainkat megosztani önökkel, annál is inkább, mert nyilván 
önök előtt is ismert, hisz önök a kenyéradó gazdáink, mármint hogy az 
Országgyűlés, tehát nagyon fontos, hogy nemcsak a jelentéseinkben, hanem 
adott esetben élőszóban is hasznosulni tudnak az ellenőrzési 
megállapításaink. Röviden szeretném itt ismertetni a megállapításokat.  

Amint a címből is látható, az ellenőrzésünknek az a címe, hogy: „Az 
önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok közfeladat-
ellátásának ellenőrzése”. Elöljáróban hadd szóljak egy pár szót erről! 
Egyáltalán már az is nagy szó, hogy most mi ezeket a társaságokat ellenőrizni 
tudjuk, ez új, nóvum, ha úgy tetszik, az Állami Számvevőszék életében, 
ugyanis a 2011. július 1-jétől hatályos új ÁSZ-törvény tette lehetővé az Állami 
Számvevőszék számára, hogy az önkormányzatok tulajdonában, többségi 
tulajdonában lévő gazdasági társaságokat, bármelyeket ellenőrizzünk. Ebbe a 
körbe tartoznak a színházak is.  

17 önkormányzati többségi tulajdonban lévő színházat ellenőrzött az 
Állami Számvevőszék, az ellenőrzött időszak mindegyik esetében a 2008 és 
2012 közötti négy év volt. Ebből a 17 színházból 13 fővárosi színház, 4 pedig 
vidéki színház volt, a fővároson belül a 13 pedig úgy oszlott meg, hogy 12 a 
Fővárosi Önkormányzat tulajdonában van, egy pedig a VIII. kerületi 
önkormányzat tulajdonában van. Összesen tehát 17 színházat ellenőriztünk.  
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Melyek voltak az ellenőrzés témái? Mint ahogy utaltam rá, 
önkormányzati tulajdonban lévő társaságokról van szó, valamennyi társaság 
esetében ugyanezek a témák vannak akkor is, ha közlekedési vállalatról van 
szó, akkor is, ha távhőszolgáltatóról van szó, és akkor is, hogyha színházakról 
van szó. Miért fontos ezt hangsúlyozni? Mert mindannyian - mi ellenőrök is, 
az Állami Számvevőszék dolgozói is - szeretünk színházba járni, élvezzük az 
előadásokat, tehát szeretjük a színházat. Ezeknél az ellenőrzéseknél viszont 
nem ez került előtérbe, hanem a gazdálkodás, annak a szabályossága, de tudni 
kell - és önök ezt nyilván tudják -, hogy a színházak bevételeinek döntő 
többsége közpénzből származik, tehát közpénzt használnak fel. Azt gondolom, 
hogy mindannyian egyetértünk abban, hogy a közpénzek felhasználásának, a 
közpénzekkel való gazdálkodásnak mindenütt felelősen kell megtörténnie, így 
igaz ez a színházak esetében is, és azért, hogy ez a felelős gazdálkodás 
megtörténjen, valamennyi gazdasági társaság esetében, így a színházak 
esetében is az elsőszámú vezető a felelős, aki vagy igazgató vagy ügyvezető 
igazgató. Ugyanakkor azt is tudjuk mindannyian, hogy ezeknél a színházaknál, 
amelyeket az Állami Számvevőszék ellenőrzött, a színházak ügyvezetői vagy 
igazgatói jellemzően ismert, köztiszteletben álló, szeretett rendezők vagy 
színész emberek, de ebbéli minőségükben, mint ügyvezető igazgatóknak vagy 
színházigazgatóknak, az a felelősségük elsősorban, hogy a színházat 
működtessék, szabályozzák a tevékenységet, és felelősen gazdálkodjanak. 
Alapvetően ez az ő felelősségük mint társasági vezetőknek, és a mi 
ellenőrzésünk is erre a területre irányult.  

Na most, ha önkormányzati tulajdonról és közfeladat-ellátásról van 
szó, két dolgot szeretnék hangsúlyozni. Az egyik dolog, hogy mint tulajdonos 
az önkormányzat lehet színháznak is tulajdonosa, mint ahogy látjuk, hogy az 
is. Innentől kezdődően az ellenőrzéseknél természetesen néztük, hogy mint 
tulajdonos az önkormányzat meghatározta-e a feladatait, és ezek az általa 
meghatározott feladatok, elvárások teljesültek-e. A másik dolog, hogy az 
önkormányzatoknak bizonyos közfeladat-ellátási kötelezettségük van, ebben 
az esetben pedig az előadó-művészeti tevékenységnek a támogatása. Itt a 
támogatásra szeretném a hangsúlyt helyezni, és ez a kettő, mint tulajdonos 
rész és mint a támogatás, ilyen értelemben azonos cél érdekében, de 
mégiscsak különválik, tehát az önkormányzatoknak ez a támogatás mint 
közfeladat-ellátási kötelezettsége nem azt jelenti, hogy nekik minden 
körülmények között fenn kell tartaniuk a színházat, egyáltalán létre kell 
hozniuk, és ez a közfeladat-ellátási kötelezettség nem azt jelenti, hogy ha már 
létrehozta, akkor pedig mindenhez biztosítania kell a pénzügyi forrásokat. Ezt 
tehát nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ez a kettő különválik.  

Az ellenőrzéseknél éppen ezért, mert a közfeladat a tulajdonostól 
különvált, nézzük, hogy a közfeladat-ellátás, amelyre közszolgáltatási 
szerződéseket kötnek a színházakkal is az önkormányzatok, ezekben 
meghatározták-e a közfeladat-ellátás elvárt feltételeit, hogy mit várnak el ezen 
a területen a színháztól, és teljesülnek-e a közszolgáltatási szerződésben 
meghatározott feladatok, elvárások. Röviden a megállapításokról: 

Már említettem azt, hogy mi a közfeladat-ellátási kötelezettsége, ha úgy 
tetszik, az önkormányzatoknak. Azt kell mondjuk, hogy valamennyi 
önkormányzat esetében megtörtént a művészeti, előadó-művészeti 
tevékenységnek a támogatása, minden színház, amelyet ellenőriztünk, 
megkapta a támogatást az önkormányzatoktól. A közfeladat ellátáshoz az 
önkormányzatok biztosították a szükséges ingatlanokat, biztosították a 
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szükséges ingóságokat, a szerződések, amelyek a közfeladat-ellátásokra 
vonatkoztak, tartalmazták a pénzügyi és az erőforrás tárgyi feltételeit, 
meghatározták az elvárt célokat, és meghatározták azt is, hogy a közfeladat-
ellátással kapcsolatosan milyen adatszolgáltatásra tart igényt az 
önkormányzat.  

Milyen megállapításaink voltak a színházak esetében? Kisebb-nagyobb 
mértékben, de szinte mindenütt, minden színháznál találtunk úgynevezett 
szabályozási hiányosságokat. Furcsának tűnik talán, hogy a Kulturális 
bizottságban számlarendhiányról vagy szabályzatok nem aktualizálásáról - itt 
különösen kiemelném az önköltség-számítási szabályzatot - vagy ingatlanok, 
gépek, berendezések leltározási szabályainak a hiányairól beszélünk, de azt 
gondoljuk, hogy ahhoz, hogy a végeredmény, egy jó előadás létre tudjon jönni, 
ahhoz ezek a feltételek is mind kellenek, mert ha ezen a területen rendben 
van, akkor tud zavartalan lenni a művészeti tevékenység, az előadó-művészeti 
tevékenység ellátása is. Tehát szabályozásbeli hiányosságokat találtunk.  

Találtunk olyat, hogy nemcsak hogy szabályozva nem volt, hanem nem 
a szabályoknak megfelelően jártak el a színházak, például nem leltároztak. Ez 
önmagában nemcsak azért fontos, mert szabály előírja, mert törvény előírja, 
hanem egyáltalán a vagyon védelme, a vagyon megóvása érdekében fontos, 
hogy tudjuk, hogy mink van, mivel tudunk gazdálkodni, miből, mi az, ami a 
rendelkezésünkre áll ahhoz, hogy művészeti, a színházi előadásokat létre 
tudjunk hozni.  

Nagyon sok esetben találkoztunk azzal, hogy az ingyenesen használatba 
kapott ingatlanokat, amelyeket alapvetően az önkormányzatok biztosítottak a 
számunkra, nem mutatták ki, tehát ha valaki nézte a beszámolójukat, nem 
lehetett tudni, hogy milyen ingatlanok vannak. Nem tartották nyilván és nem 
mutatták be végül is a támogatásokat sem a beszámolókban, tehát az 
átláthatóság elve nagymértékben sérült.  

Külön szeretném kiemelni, amire már az előzőekben utaltam - és ez 
ugyancsak az átláthatóság és az elszámoltathatóság szempontjából fontos, és 
kockázati tényező volt -, az önköltségszámítást. Azt kell mondjam, hogy a 
színházak általában rendelkeztek önköltség-számítási szabályzattal, törvény 
mondja meg, hogy mely társaságoknak - és ez alól a színházak sem kivételek - 
kell, kötelező önköltség-számítási szabályzatot készíteniük, azoknál tehát, 
amelyek beleestek a törvény által előírt kategóriába, volt önköltség-számítási 
szabályzat, de ez az önköltség-számítási szabályzat nem volt teljes körű. Mi 
célt szolgál ez az egész, az önköltségnek a meghatározása? Azt, hogy tudjuk, 
mibe kerül az, amit előállítunk, adott esetben - a színház nyelvére lefordítva - 
egy színházi előadás, egy produkció mibe kerül. Na most, az önköltség-
számítási szabályzatok hiányossága azt jelenti, hogy a költségeknek csak egy 
részét szabályozták, innentől kezdődően a gyakorlatban csak azt mutatták ki, 
jellemzően nem voltak benne az úgynevezett általános költségek, tehát amikor 
konkrétan nem tudjuk megbontani rögtön, ránézésre, hogy melyik 
produkcióhoz tartozik egy költség, de egyáltalán az egész működtetéshez 
kapcsolódóan felmerül, hogy ezt hogyan osszák fel a produkciókra - ez volt az 
egyik. A másik része pedig az, amikor lehetett tudni azt is, hogy ki milyen 
produkcióban vesz részt, volt olyan több színháznál, hogy nem mutatták ki a 
produkcióban részt vettek, tehát a társulat tagjainak a bérét és az azzal 
kapcsolatos járulékokat, azaz nem lehetett tudni, hogy mennyibe kerül egy-
egy produkció. Ez a közpénzfelhasználás szempontjából, a közvagyon védelme 
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szempontjából, az átláthatóság, az elszámoltathatóság szempontjából nagyon-
nagyon lényeges kérdés.  

Ezekhez a megállapításokhoz kapcsolódóan fogalmaztunk meg 
javaslatokat a színházak ügyvezetői, igazgatói részére, felkértük őket a 
szabályozási hiányosságok pótlására, a szabályozásnak megfelelő gyakorlat 
kialakítására. Nyilván ismert önök előtt, hogy az Állami Számvevőszékről 
szóló törvény szerint bárkit ellenőrzünk, annak a jelentés kézhezvételét 
követően 30 napon belül intézkedési tervet kell készítenie. El kell mondjam, 
hogy mind a 17 színház elkészítette az intézkedési tervét, nem volt könnyű, 
többször visszaküldtük kiegészítésre, és a kiegészítés tulajdonképpen sok 
esetben abból adódott, hogy nehéz volt az önköltség-számítás szükségességét 
teljes mértékben elfogadtatni a színházakkal. Mi rendkívüli sikernek 
értékeljük, hogy végül is mindannyian belátták ennek a fontosságát, az 
intézkedési tervben meghatározták az ezzel kapcsolatos feladatokat, a 
határidőket, és ma már arról tudok beszámolni, hogy az Állami Számvevőszék 
az intézkedési tervet minden színház esetében elfogadta. Arról, hogy ez 
hogyan valósul meg a gyakorlatban, egyelőre még nem tudok beszámolni 
önöknek, hisz erről utóellenőrzés keretében tudunk majd meggyőződni, de 
bízunk benne, hogy ez nemcsak papíron, hanem a gyakorlatban is 
érvényesülni fog.  

Miért fontos az, hogy ezek a gazdasági területen meglévő dolgok 
teljesüljenek, és így is rendben legyen a színház? Látszólag úgy tűnik, hogy ha 
ezt a területet nézzük, ez messze van attól, hogy előadó-művészet, annak a 
színvonala, s a többi. Közvetlen kapcsolat nincs, de azt hiszem, hogy a 
közvetett kapcsolat mindannyiunk előtt ismert. Fontos szabályosan eljárni, 
fontos tudni azt, hogy mi az a lehetőség egy színháznál, amiből egy előadást 
létre tud hozni. Ezért tartottuk nagyon fontosnak, hogy valamennyi más 
társasághoz hasonlóan a színházakat is ellenőrizzük.  

Befejezésül, bár nem színházakról van szó, de nyilván önök is olvassák 
a napi sajtót, látják, hallják, tehát tudni lehet arról, hogy az Állami 
Számvevőszéknek most ugyancsak egy ilyen úgynevezett témacsoportos 
ellenőrzése keretében folyamatban van valamennyi állami fenntartású és 
egyház fenntartású felsőoktatási intézmény ellenőrzése. Ezekről az 
ellenőrzésekről a már elkészült jelentéseket ütemezetten hozza nyilvánosságra 
az Állami Számvevőszék, és a bizottságnak szeretném a figyelmébe ajánlani az 
elkövetkezendő időben várhatóan nyilvánosságra kerülő jelentések közül 
azokat, amelyek a feladatkörébe, tevékenységébe beleillenek, hisz a művészeti 
egyetemeket, felsőoktatási intézményeket is ellenőriztük, úgyhogy majd ha 
nyilvánosságra kerül, bízunk benne, hogy a bizottság akkor is igényt fog arra 
tartani, és kíváncsi lesz az abban szereplő megállapításokra.  

Köszönöm szépen a figyelmet.  
 
ELNÖK: Köszönjük szépen Makkai Mária igazgató asszonynak a 

tájékoztatóját, rendkívül kimerítő volt. Kérdezem, hogy a bizottság tagjai 
közül kíván-e valaki további kérdéseket megfogalmazni ezzel kapcsolatban. 
(Jelzésre:) Szabó Szabolcs, parancsoljon! 

Hozzászólások, kérdések, válaszok 

SZABÓ SZABOLCS (független): Igazából nem is tudom, hogy kinek 
címezzem a kérdést vagy a megjegyzést. Egy kicsit zavarban voltam, mert 
megjött a meghívó a bizottsági ülésre, próbáltuk előkeríteni ennek valamilyen 
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írásos változatát, hogy felkészüljünk, de sehol nem kaptunk, találtunk semmit. 
Ennek vajon mi lehet az oka? Merthogy így nagyon nehéz megítélni egy 
részletes jelentést, amit összefoglal az igazgató asszony, nyilván a főbb 
megállapításokról, és akkor az ember ül kicsit kukán, és nem nagyon tudja, 
hogy mit mondjon. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Elnézést, válaszolnék rá. Az előző ülésszak végén kaptunk egy 

levelet Domokos igazgató úrtól, illetve az Állami Számvevőszék elnökétől, 
amelyben felsorolták, hogy milyen intézményeket ellenőriztek, amelyek a 
bizottság hatáskörébe tartoznak, ezt ki is küldtük akkor mellékletként a 
képviselőknek, illetve jeleztük azt is egy bizottsági ülésen, hogy amennyiben 
igényt tartanak rá, hogy részletesen megismerjék az egyes színházak 
ellenőrzését, akkor a bizottság titkárságától elkérhetők voltak ezek a 
jelentések.  

Van-e más kérdés? (Szabó Szabolcs jelzésére:) Parancsoljon! 
 
SZABÓ SZABOLCS (független): Elnézést, ezt megtettük, mi szóltunk 

néhány nappal ezelőtt a titkárságra, hogy van valamilyen írásos előterjesztés, s 
a többi, és az volt a válasz, hogy nincs. Ezért érzem magam ilyen furcsán.  

 
ELNÖK: Parancsoljon, igazgató asszony! 
 
MAKKAI MÁRIA számvevő igazgató (Állami Számvevőszék): 

Köszönöm szépen. Engedje meg, hogy hadd válaszoljak erre! Nem vitatom, 
hogy nyilván most ehhez egy írásos előterjesztés talán segítséget nyújtott 
volna, de ez egy általánosított, a 17 színházról szóló általánosítható 
tapasztalat. Szeretném elmondani, hogy az Állami Számvevőszék valamennyi, 
mind a 17 színházról szóló jelentése, de nemcsak a színházakról, hanem 
mindegyik, bármelyik jelentése nyilvános, megtalálható az Állami 
Számvevőszék honlapján, bármikor elolvasható. Van az Állami 
Számvevőszéknek egy úgynevezett hírportálja is, amelyen a színházak 
ellenőrzése menetéről is tájékoztatást adunk, sőt mi több, az intézkedési 
tervek elfogadásáról is, és úgy, ahogy az elnök asszony is jelezte, a bizottságnál 
is rendelkezésre állnak ezek a jelentések. Azt gondolom tehát, hogy bármely 
színház esetében hozzáférhető a jelentés akár az Állami Számvevőszék 
honlapján megtalálhatóan, akár pedig, ahogy az elnök asszony is jelezte, itt a 
jelentés. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: (Szabó Szabolcs jelzésére:) Parancsoljon, Szabó Szabolcs! 
 
SZABÓ SZABOLCS (független): Köszönöm. Azért is tettem fel ezt a 

kérdést, mert amellett, hogy a titkárságon megkérdeztük, az asszisztensem is, 
és - mint kiderült - más képviselő asszisztense is próbálta ezt megtalálni az 
ÁSZ honlapján, és nem találták. Én elhiszem, hogy ott van - talán 2010-es a 
legfrissebb, azt mondták nekem -, tehát én elhiszem, hogy ott van, de akkor 
lehet, hogy valahol nagyon el van dugva. Én erre csak ezt tudom mondani. 
Majd akkor fogunk érdeklődni, hogy hogyan működik a honlapjuk. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Egy pontosítást tennék még. Az egyes színházakról szóló 

jelentést kaptuk meg mi, de az összefoglaló anyagot, ezt az általános 
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beszámolót nem, tehát az egyes színházaknak a jelentése megismerhető, de az 
összefoglalását most kaptuk itt meg az igazgató asszony előadásában.  

Kíván még valaki hozzászólni? (Jelzésre:) Horváth Bálint osztályvezető 
úr, parancsoljon! 

 
HORVÁTH BÁLINT osztályvezető (Állami Számvevőszék): Bocsánat, 

hogy hozzászólok! Én Horváth Bálint, az Állami Számvevőszék 
kommunikációs és kapcsolattartási vezetője vagyok, üdvözlöm önöket! 
(Kunhalmi Ágnes: Tökéletes! Az illetékes!) Az Állami Számvevőszék 
honlapján, ahogy az igazgató asszony is említette, minden jelentésünk 
megtalálható. A honlapon elég jól láthatóan, egy „Jelentések” felirat alatt 
vannak ezek a jelentések, és évenként lehet visszakeresni az adott jelentéseket. 
De van egy kereső is, és ha valaki beírja azt a szót ebbe a keresőbe, hogy: 
„színház”, akkor a honlap az összes jelentést kilistázza, tehát hogyha az ön 
kollégái a „színház” szót beírják ide, akkor a rendszer azonnal kidobja nekik az 
összes jelentést, és azok rendelkezésre állnak. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük. (Szabó Szabolcs: Elnézést!) Szabó Szabolcs, 

parancsoljon! (Dr. Pósán László: Nem lehetne ezt a folyosón?) 
 
SZABÓ SZABOLCS (független): Köszönöm. Tényleg csak azért, hogy 

tisztázzuk: itt az összefoglaló jelentést hiányoltuk igazából. Az oké, hogy az 
egyes színházakról megvan… 

 
ELNÖK: Ez csak egy előadás, ez egy előadás… 
 
SZABÓ SZABOLCS (független): Akkor kiderült, hogy akkor ez nincs… 
 
ELNÖK: …, összefoglaló jelentés nincs, ez egy előadás.  
 
SZABÓ SZABOLCS (független): Persze, igen, tehát az nincs, a 

színházakról megvan. Köszönöm. (Közbeszólások.) Igen, igen, tehát én ezt 
hiányoltam, hogy ezt fura így hallani. Köszönöm.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Horváth Bálint osztályvezető úr, parancsoljon! 
 
HORVÁTH BÁLINT osztályvezető (Állami Számvevőszék): Igen, ez így 

van, ezek egyedi jelentések, és a mai bizottsági ülésnek az is volt a célja, hogy 
egyfajta összefoglaló tapasztalatot nyújtsunk ezekről az ellenőrzésekről, de 
egyébként az Állami Számvevőszék hírportálján össze is foglaltuk egy 
összefoglaló cikkben is ezeket, tehát ott is megtalálhatók ezek az összefoglaló 
tapasztalatok, bárki számára nyilvánosak, ahogy minden más ellenőrzéssel 
kapcsolatban is nyilvánosak az információk. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Van-e más kérdés esetleg? (Senki nem 

jelentkezik.) Ha nincsen, akkor köszönjük szépen Makkai Mária igazgató 
asszonynak és Horváth Bálint osztályvezető úrnak, hogy a rendelkezésünkre 
álltak, jó munkát kívánunk! 

Ezzel a 4. napirendi pontot lezárom.  
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Egyebek 

Az 5. napirendi pont az egyebek. Kérdezem, hogy van-e valakinek 
felvetése. (Senki nem jelentkezik.)  

Ha nincs felvetés, szeretném tájékoztatni a bizottságot, hogy március 
10-én 10 órától kerül sor Balog Zoltán miniszter úr éves meghallgatására. A 
miniszter úr aznap 12 órára már a nemzetiségek bizottságába megy, ezért ha a 
bizottságnak megfelel, én egy időkeret-javaslattal készülnék a következő 
bizottsági ülésre, hogy mindenki fel tudja tenni a kérdéseit, de ne kerüljünk 
abba a szituációba, ami az előző miniszteri meghallgatáson történt. Így akkor 
igyekszünk a frakcióknak, képviselőknek a bizottsági létszáma alapján egy 
előterjesztést tenni, amely megismerhető lesz az önök számára is a bizottsági 
ülést, illetve a miniszteri meghallgatást megelőzően. Van-e ezzel kapcsolatban 
ellenvéleményük? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Akkor ennek megfelelően 
fogunk eljárni.  

Az ülés berekesztése 

Más felvetés van-e az egyebekben? (Senki nem jelentkezik.) Ha 
nincsen, akkor az egyebek napirendi pontot és a bizottsági ülést is lezárom. Jó 
munkát kívánok! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 21 perc)  

  

Dúró Dóra 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese  

 


