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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 01 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
ismertetése és elfogadása 

DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Szép jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm a Kulturális bizottság ülésén megjelent 
tisztelt képviselőtársaimat, meghívott vendégeinket.  

A napirendi javaslatot mindenki ismeri, úgyhogy legelőször erről kell döntenie 
a bizottságnak. Tehát a kiküldött napirendi javaslat elfogadásáról döntünk. Aki 
egyetért a napirenddel, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Egyhangúlag 
elfogadtuk a napirendet. Köszönöm szépen. 

Országgyűlési beszámoló a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
Médiatanácsának 2017. évi tevékenységéről (B/322. szám)  
(Beszámoló megvitatása a HHSZ 85. § (2) bekezdése alapján és 
lehetőség szerint határozathozatal)  

Az elfogadott napirend alapján soron következik a határozati házszabály 85. § 
(2) bekezdése alapján a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 
2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló megtárgyalása. Ez a B/322. számú javaslat. 
Nyilvánvalóan emlékezhetnek rá képviselőtársaim, hogy a beszámolót időben 
mindenki megkapta. Ez még valamikor május folyamán történt meg. Úgyhogy idő 
hiányára valószínűleg senki nem panaszkodhat, nem mondhatja, hogy nem volt 
módja elmélyedni ebben. Mindezek alapján, azt gondolom, hozzá is kezdhetünk ezen 
napirendi pont megtárgyalásához. 

Tisztelt Bizottság! Megadom a szót Karas Monikának, a Médiahatóság elnök 
asszonyának, hogy rövid összefoglalót, szóbeli kiegészítést tegyen meg az írásbeli 
beszámolóhoz kapcsolódóan. Tessék parancsolni! 

Dr. Karas Monika szóbeli kiegészítése 

DR. KARAS MONIKA elnök (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság): 
Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Mindenekelőtt köszönöm 
szépen a lehetőséget, hogy idén is kiemelhetek néhány lényegesebb mozzanatot a 
Médiatanács 2017. évi tevékenységét bemutató beszámolónkból. 

A médiatörvény által meghatározott szempontok szerint szakértő 
kollégáimmal a mostani beszámolóban is értékeltük a szólás-, vélemény- és 
sajtószabadság, a tájékoztatás kiegyensúlyozottságának helyzetét. Bemutattuk a 
médiaszolgáltatók és műsorterjesztők tulajdoni helyzetének 2017-es alakulását, 
áttekintettük a médiaszolgáltatási szükségletek kielégítésére szolgáló 
frekvenciagazdálkodás helyzetét és próbáltunk egy szélesebb képet, tájékoztatást adni 
a médiaszolgáltatás gazdasági helyzetéről, pénzügyi feltételeinek alakulásáról. Az 
ezekből is látható sokrétű tevékenységünket tekintve az ellenőrzési tevékenységünk 
során a közérdek és a piac egyensúlyának biztosítása volt a Médiatanács legfontosabb 
feladata az elmúlt évben is, ami egyben a demokratikus nyilvánosság működésének 
alappillére is. Fontos és jó hír, hogy tavaly is folytatódott az a pozitív tendencia, amely 
a piaci szereplők évről évre javuló jogkövető magatartását jellemzi, ez pedig a magyar 
médiaszektor kiszámíthatóságát és stabilitását is tovább növeli. 2017-et fémjelzi a 
Médiatanács életében, hogy a televíziós szektorban ekkor csökkent nagymértékben a 
reklámhangerővel kapcsolatos normasértések száma, rádiós téren pedig ekkor 
indítottuk el a lejárt országos kereskedelmirádiós-frekvencia pályáztatását, 
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filmtámogatási területünkön pedig ekkor nyert Oscart a Médiatanács programjában 
finanszírozott "Mindenki" című kisfilm.  

Tisztelt Képviselők! A beszámolóban szereplő statisztikákból is látható, hogy a 
Médiatanács közel 1400 döntést hozott 2017-ben, ami átlagos számnak tekinthető az 
elmúlt éveket tekintve. Médiafelügyeleti tevékenységünk során a gyűlöletbeszéddel 
kapcsolatos ügyekben 11 alkalommal indítottunk eljárást és ebből 5 esetben 
állapítottunk meg jogsértést. A tanács mind a gyűlöletkeltő, mind a kirekesztő 
megnyilvánulások esetében bírságot szabott ki a médiaszolgáltatókra. Volt egy olyan 
riport, amely egyúttal az emberi méltóságot is megsértette. Összességében 
elmondható ugyanakkor, hogy a hasonló jogsértések alapján kevés eljárást kellett 
lefolytatnia a tanácsnak, azaz a médiaszolgáltatók ezen a területen is törekednek a 
jogkövetésre. 

Az elmúlt évben kitüntetett figyelemmel kísérte a Médiatanács a 
legkönnyebben befolyásolható korosztály, a kiskorúak védelmét érintő törvényi 
rendelkezések betartását. Tavaly 24 ilyen jellegű bejelentés érkezett, de elenyésző 
számban, mindössze 2 esetben kellett ténylegesen is hatósági eljárást indítanunk. 

A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló törvény 
szerint a tájékoztatási tevékenységet végző lineáris médiaszolgáltatások kötelesek a 
közérdeklődésre számot tartó helyi, országos, nemzeti és európai, valamint 
Magyarország polgárai és a magyar nemzet tagjai számára jelentőséggel bíró 
eseményekről, vitatott kérdésekről, az általuk közzétett tájékoztató, illetve híreket 
szolgáltató műsorszámokban kiegyensúlyozottan tájékoztatni. Ez a törvényi 
meghatározás volt. Ennek a kötelezettségnek a részletes szabályait a törvény az 
arányosság és a demokratikus közvélemény biztosítása követelményeinek 
megfelelően állapítja meg. A beszámolónk részletesen tartalmazza, hogy a 2017 során 
benyújtott vagy elbírált 74 kérelem döntő többségét a Reális Zöldek Klubja, ez 65 
kérelemmel áll az első helyen, nyújtotta be, a Jobbik és az Együtt - a Korszakváltók 
Pártja pedig egy-egy kérelmet nyújtott be. A többit magánszemélyek nyújtották be, 
illetve egy esetben a kormány tett panaszt.  

A nem megfelelő korhatári besorolással rendelkező filmalkotások ellenőrzése 
kapcsán is csupán egyetlen esetben kellett a testületnek elmarasztalnia az érintett 
szolgáltatót. A kiskorúak védelmével kapcsolatos tevékenység része az előzetes 
műsorszám-klasszifikáció is. Itt az előző évhez képest jelentősen csökkent a kérelmek 
száma, 21 ilyen ügyet tárgyaltunk. A kiskorúak védelméhez kapcsolódik, hogy 
célvizsgálatot folytattunk le a televízió kora reggeli, úgynevezett gyermeksávjaiban és 
itt egyáltalán nem tártunk fel normasértést a 6 éven aluliaknak nem ajánlott 
korhatári kategória alkalmazásában.  

A Médiatanács számára az is fontos, hogy részletes adatokkal rendelkezzen a 
piacon jelenlévő médiaszolgáltatások felépítéséről és a jogszabályoknak való 
megfelelőségéről. A vizsgálatok megállapításait a beszámoló részletesen tartalmazza. 
Ezek közül csak néhány megállapítást emelek ki. Továbbra is megfelelt a 
törvényeknek a nem közérdekű bűnügyi tematikájú híranyagok vagy tudósítások 
aránya a két országos kereskedelmi televíziócsatorna, az RTL Klub és a TV2 
hírműsorszámaiban. Ez a hatszáznál is több elemzett műsoróra alapján alig haladta 
meg a 15 százalékot, a médiatörvény által maximálisan megengedett 20 helyett, ami 1 
százalékos csökkenés az előző évhez képest. 

A politikailag fontos hírműsorokat illetően 2017-ben 1993 órányi híranyag 
került feldolgozásra, a televíziós, illetve rádiós hírműsorok elsősorban a hazai 
történéseket 79 százalékban tárták a nézők és hallgatók elé. Az év híregységeinek 
témaorientációját vizsgálva megállapítható, hogy elsősorban a belpolitika állt a 
médiumok érdeklődésének homlokterében 49 százalékkal, amit a katasztrófák és 
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bűncselekmények követtek a sorban 23 százalékkal. A hírműsorok tájékoztatási 
gyakorlatát a politikusok szereplési arányainak szemszögéből is bemutatta a hatóság. 
Ennek keretében nemzetközi példákat követve elsősorban a parlamenti dimenzióban 
értelmezhető politikusok, azaz kormánytagok, koalícióhoz, illetve a parlamenti 
ellenzékhez tartozók szerepléseit vizsgálta. A politikusok médiahasználatát elsőként 
az úgynevezett összes szereplési lehetőség megoszlása alapján közelítette meg a 
vizsgálat. 2017-ben a parlamenti patkó résztvevői adták a hírműsorokban szereplők 
több mint negyedét.  

Évről évre jobb eredményt mutatnak a műsorszámok akadálymentesítésével 
kapcsolatos 9 országos médiaszolgáltatót érintő vizsgálataink is. Teljesül a 
médiatörvény előírása, az akadálymentesítendő műsoridő száz százalékát látták el 
felirattal, vagy jelnyelvi tolmáccsal a vizsgált médiaszolgáltatók. Ez a kereskedelmi 
célú hirdetések és műsorajánlók kivételével a teljes műsorfolyam akadálymentesítését 
is jelenti. Követendő gyakorlatnak tekintjük, hogy az M2 a mesék egy részét, illetve a 
gyermekeknek szóló ismeretterjesztő műsorát is jelnyelvi narrátorok segítségével 
tolmácsolta. Egyre közelebb kerülünk tehát ahhoz az ideához, hogy a hallássérült 
nézők is korlátok nélkül, egyenlő lehetőséggel választhassanak televíziós 
műsorszámot.  

A reklámok hangerejére vonatkozó előírásokat, ahogy már utaltam rá, 2017-
ben negyedévről negyedévre egyre jogkövetőbben tartották be a szolgáltatók. Míg az 
első 3 hónapban 51 normaszegés, az utolsó háromban már csupán 10 miatt kellett 
eljárnia a testületnek. Szintén fontos feladatunk a kezdetektől azoknak az 
audiovizuális, illetve zenei műsorkvótáknak a betartatása, amelyeket az Európai Unió 
irányelvének szellemében és más európai országok szabályozásához hasonlóan 
határoz meg a médiatörvény. Ilyen kvótakötelezettség megsértése miatt a néhány 
tucat eljárás között tavaly kiugró, másfél millió forintos bírságot kapott országos 
minősítése miatt egy médiaszolgáltató. 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A frekvenciaállomány a nemzeti vagyonunk fontos 
része. A felelős gazdálkodás kívánalmát pedig a rádiós pályáztatási tevékenységünk 
során 2017-ben is szem előtt tartottuk. A Médiatanács 3, még 2016-ban indult helyi, 
illetve körzeti rádiós pályázati eljárást zárt le és összesen 24 frekvencia tekintetében 
indított azok hasznosítására új eljárást, amelyekből 12 sikeresen le is zárult a 
tárgyévben és további 8 pedig már idén. Mindenképpen kiemelendő ezek közül az 
országos kereskedelmi rádiós pályázat. Magyarország legértékesebb rádiós 
frekvenciájának hasznosítása érdekében hosszas előkészítő munka után a testület 
tavaly szeptemberben tette közzé a pályázati felhívást, melyre két pályázó nyújtott be 
ajánlatot, bár ez már nem a most tárgyalt 2017. évi beszámoló része, de szervesen 
idetartozik, hogy az eljárás idén zárult le és a Médiatanács 2018 júniusában kötött 
hatósági szerződést a nyertes pályázóval. 

Végül néhány szó a Médiatanács Magyar Média Mecenatúra Programjáról. 
2017-ben is több mint egymilliárd forint támogatást ítéltünk oda 258 
médiaszolgáltató tévé- és rádióműsorainak, műszaki fejlesztéseinek és a 
rezsiköltségeinek finanszírozására. A mecenatúra másik fontos sarokköve pedig a 
nem egészestés filmek támogatása, 11-féle pályázati eljárásban 151 alkotót tudtunk 
összesen 1 400 000 forinttal támogatni. A program sikerét nemcsak Deák Kristóf 
"Mindenki" című, tavaly Oscar-díjjal jutalmazott rövidfilmje igazolja, de számos más 
alkotás is kitűnik művészi értékével. Hogy egy igazán aktuális tévépremiert hozzak 
példaként: november 4-én este mutatták be a "Trezor" című játékfilmet, amelyet 
Bergendy Péter rendezett és ez kiemelhető a tavalyi nyertes pályázók közül, csak úgy, 
mint a "Gondolkodás művészete" című sorozat második évada, amely friss 
szemléletben ismerteti meg a nézőkkel a sikeres magyar fiatalokat, cégeiket Szirmai 
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Márton rendezésében. De hosszan folytatható a sor a 2017-ben támogatott másfélszáz 
alkotás alapján. (Dr. Hoppál Péter megérkezik.) Látva az eddig beérkezett idei 
pályázati anyagokat, illetve a már nyertes pályázók eddigi fesztiválszerepléseit, 
elismeréseit, biztos vagyok abban, hogy jövőre is hasonló eredményekről tudunk 
majd beszámolni a programban. 

Tisztelt Bizottság! Mindezt összefoglalva azt gondolom, hogy a Médiatanács 
2017-ben is a közösségelvű értékrendet követve végezte munkáját, melynek részletes 
eredményeit az eljuttatott beszámolónk tartalmazza. Köszönöm a figyelmüket és 
végül arra szeretném kérni a tisztelt bizottságot, hogy vitassa meg országgyűlési 
beszámolónkat és támogató szavazatával döntsön annak elfogadásáról. Köszönöm a 
figyelmüket. 

Hozzászólások, kérdések 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Következik az a kör, amikor 
véleményt lehet mondani, kérdést feltenni, állásfoglalásokat tenni. Elsőként 
megadom a szót Gréczy képviselő úrnak, mert ő jelentkezett először. Tessék 
parancsolni! 

 
GRÉCZY ZSOLT (DK): Köszönöm a szót, elnök úr. Először is szeretnék 

elnézést kérni, mert pár perc múlva le kell mennem sajtótájékoztatót tartani, tehát az 
alatt a pár perc alatt nem tudok részt venni a bizottság munkájában. Ahogy 
megtartottam, visszatérek. Ezért is kértem szót elsőként, hogy el tudjam mondani a 
véleményem.  

Természetesen én is nagyon fontosnak tartom, mondjuk, a kiskorúak védelmét 
a média területén, én is fontosnak tartom, hogy a reklámok ne legyenek hangosabbak 
az általános műsorfolyamnál. Azonban itt van számos más probléma, amelyek 
elsősorban politikai természetűek. Például az, hogy az EBESZ hivatalos jelentése 
szerint a magyar választás nem volt tisztességes amiatt, ami a magyar médiában 
zajlott és ez egy európai testület hivatalos jelentése. Megállapították, hogy összefolyt a 
közszolgálati médiában is többek között a kormányzati reklám és a pártreklám, a 
Fidesz-reklám üzenete, ami torzította a választás tisztességét és annak reális esélyeit, 
hogy az ellenzék ez ügyben meg tudjon nyilatkozni. Mondom: ez egy hivatalos 
európai álláspont a magyar választásról, amely egyébként kihat a magyar média 
megítélésére is. 

Ezenkívül szeretnék emlékeztetni, hogy az Európai Parlament több mint 
kétharmados többséggel fogadta el a Sargentini-jelentést, amely szintén kitér a 
magyar médiaviszonyok elfogadhatatlanságára és arra, hogy itt torzítják a híreket. 
Ezúton is szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy ami az úgynevezett közszolgálati 
televízióban megjelenik a híradókban vagy egyperces hírműsorokban, az egész 
egyszerűen gyalázatos, és nemcsak azért, mert számos esetben gyűlöletkeltő, hanem 
azért is, mert az ellenzéki pártok egyszerűen nem bírnak megjelenni ezekben a 
hírműsorokban. De általában a híradókban is nagyon ritkán szerepelnek az ellenzéki 
pártok, a Demokratikus Koalíció politikusai pedig különösen akár a Kossuth Rádió, 
akár a Magyar Televízió műsoraiban. Én személy szerint utoljára a Magyar 
Televízióban április legelején szerepeltem, amikor minden pártból kötelező volt pár 
percre valakit behívni. Azóta a Demokratikus Koalíció egyetlen politikusa egyetlenegy 
műsorban nem vett részt. A Kossuth Rádióban április óta talán én voltam két héttel 
ezelőtt utoljára. Ilyen sűrűn jutunk ott lehetőséghez. Egyébként pedig azt gondolom, 
hogy ez nemcsak a Demokratikus Koalíció problémája, hanem az összes ellenzéki 
párté vagy politikusé. Szerintünk ezek súlyosan eltorzított médiaviszonyok.  
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Ez ügyben szeretném megjegyezni, hogy a kereskedelmi rádiók sem 
szolgáltatnak híreket a hírműsorokban az ellenzéki pártok sajtótájékoztatóiról, 
tiltakozásairól, de akár a nem ellenzéki pártokhoz köthető szervezetek, hanem 
mondjuk civil szervezetek tüntetéseiről, demonstrációról sem jelenik meg soha 
egyetlenegy szó sem. Egyetlen hang nem jelenik meg a kereskedelmi rádiókban. Nem 
szeretném azt feltételezni, hogy ez a frekvenciakiadás feltétele, hogy csak kormányzati 
híreket lehet közvetíteni, illetve olyan általános információkat, hogy minden milyen 
fantasztikus és minden milyen jó ebben az országban. De amikor az ellenzéki pártok 
ennek az ellenkezőjét állítják, akkor ezek nem tudnak megjelenni a hírműsorokban. 
Szerintem ez egy súlyos felelősség. Azt remélem, hogy az ellenzéki pártokban lesz 
annyi erő, hogy ezen a helyzeten változtassunk. Nagyon jó lenne, ha a hatóság is 
érezné, hogy ez a hatóság is az adófizetők pénzén működik, egyébként ezek az 
úgynevezett közszolgálati médiatermékek is az adófizetők pénzén működnek és ezen 
adófizetők körében nemcsak Fidesz-szavazók vannak, hanem a többi párt adófizető 
szavazópolgárai is részt vesznek ezeknek a működtetésében és fenntartásában. Tehát 
joguk van tudni arról, hogy ezek a pártok egy adott társadalmi vagy politikai 
helyzetről mit gondolnak. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Csak szeretném felhívni a bizottság figyelmét, hogy a 

2017. évi tevékenység beszámolójáról van szó (Dr. Hoppál Péter: Így van!), tehát 
amikor a '18-as választásokra utal a képviselő úr vagy éppen az Európai Parlament 
ilyen-olyan döntésére, akkor az nem a tárgyhoz tartozik. Szeretnék kérni mindenkit, 
hogy a '17-es beszámoló tárgykörénél maradjunk, mert különben parttalan lesz a vita. 
Ilyen erővel természetesen akkor az ókori múmiákról is tudnánk beszélgetni. 
(Kunhalmi Ágnes: Jaj, jaj!) 

A következő hozzászóló Ander képviselő úr. Parancsoljon! 
 
ANDER BALÁZS (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, elnök úr. 

Tisztelettel köszöntök mindenkit. Őszintén köszönöm az NMHH arra vonatkozó 
munkáját, hogy megvédjék a kiskorúakat, hogy mondjuk a zavaró reklámokkal 
kapcsolatban foganatosítsák a szabályokat. Ez mind-mind tiszteletre méltó, tovább 
ezen az úton, viszont csatlakozva Gréczy képviselőtársamhoz, azért nekem is lenne 
néhány megjegyzésem, és akkor maradok a 2017. évi beszámolónál. 

Magyarország Alaptörvénye IX. cikkkének (2) bekezdése így szól: 
"Magyarország elismeri és védi a sajtó szabadságát és sokszínűségét, biztosítja a 
demokratikus közvélemény kialakulásához szükséges szabad tájékoztatás feltételeit". 
Nos, vannak ezen kívül törvényi szabályozók is és vannak olyan írott-íratlan 
szabályok is, mint például az, hogy hallgattassék meg a másik fél is. Nézzük, hogyan 
működött ez Magyarországon 2017-ben, mennyire volt hiteles, objektív és 
kiegyensúlyozott az, amivel nekünk meg kellett küzdenünk, amivel minket 
diszkriminatív módon sújtottak! Egyébként sokkal inkább, mondjuk, a bulvárra 
hajazva a közmédiában is. 

A Jobbikkal szembeni szerkesztési gyakorlat egészen elképesztő. Hadd idézzek 
innét számokat, kibogarásztam! A megjelenési arányszám a híradókban 11 százalékos 
volt egy 20 százalékos támogatottsággal bíró párt esetében, mondjuk, az RTL Klubnál 
ez alig haladta meg a 4 százalékot, a Déli krónikában pedig 7 százalék körül mozgott. 
Az a helyzet, hogy ez az arányszám nem tartalmazza a megjelenés minőségét. 
Nyilvánvaló módon - ezt nem kell külön ecsetelnem -, ha ellenzéki pártokról és 
politikusokról volt szó, egyáltalán nem dicsérő hangnemben, nem pozitív 
összefüggésbe ágyazva beszéltek rólunk. Ha a beszédidőt nézzük, amikor mi 
beszélhettünk és nem rólunk beszéltek nélkülünk, adott esetben a meghallgatásunk 
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nélkül, akkor még rosszabb számokkal találkozhatunk. Ez a Jobbik esetében alig 
haladja meg, kérem tisztelettel, a 8 százalékot. Szóval, akkor visszautalnék újfent csak 
az Alaptörvényre: mennyire sikerült annak az elveit betartani, betartatni. A 
hírháttérműsorok esetében pedig még döbbenetesebb, elnök úr, ez az arány, 6-7 
százalékkal bírt a Jobbik. Azt szokták önök mondani a kormánypárti padsorokból, 
hogy ott volt nekünk a Hír TV, kvázi érjük be azzal. Jelzem, hogy a beszédidő itt is 
olyan 16 százalék körül mozgott. Szóval, egyáltalán nem úgy van, ahogy azt önök 
állítani szokták. 

Az a szörnyű, hogy a Médiatanács még az olyan teljesen egyértelmű esetekben 
sem hozta meg a megfelelő szankciót, hadd utaljak itt rá, mint amilyen az ominózus 
Terry Black-ügy. Gyomorforgató volt az egész történet. Önök így fogalmaztak, hogy 
nem sértette a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményeit, bár egy kicsit 
megdorgálják őket, de a végső konklúzió az volt, hogy nem sértette a kiegyensúlyozott 
tájékoztatás követelményeit a műsorszám. Szerintem mindenki tudja, hogy melyikről 
beszélek, Terry Black vádolta Vona Gábort. Valóban gyomorforgató, felháborító és az 
a helyzet - kérem, kormánypárti képviselőtársaim, nehogy az legyen belőle, hogy 
Ander Balázs egy rasszista kitételt tett -, hogy egy belső-afrikai országban is 
pironkodnának amiatt, hogy a közmédiában vagy éppen akkor most a TV2-ben 
ilyesmi előfordulhat. És ez Magyarországon előfordulhatott. Ennek az egésznek 
viszont a törvényi hátterét - ki kell hogy mondjam - az NMHH biztosítja, hogy 0-24-
ben folyhasson az agymosás és folyhasson mindaz, amiről itt a számok szintjén is 
beszámoltam. (Gréczy Zsolt kimegy a teremből.) 

Az, hogy milyen virtuális valóságot teremt így egyébként a közmédia is, milyen 
karaktergyilkosságokra használják fel azt a műsoridőt, amely rendelkezésükre áll és 
az állami milliárdokat, az adófizetők által odajuttatott állami milliárdokat 
kormánypropagandába csempészve, az másik olvasatban is szörnyű dolog, mert 
bizony a politikai kultúra, az, hogy hogyan szocializálják Magyarországon az 
állampolgárokat az ilyesféle műsorokkal, egyre szomorúbb képet ad. Nyugodtan lehet 
arról beszélni, hogy ez nettó társadalmi károkozás, amit ilyen esetekben 
megfigyelhetünk. Sok esetben azt láttuk egyébként, hogy a szakmaiság mint olyan 
nem volt alapkövetelmény. Inkább a miniszterelnökhöz, vagy éppen a kormányzó 
párthoz való lojalitás volt az, ami meghatározta, hogy ki lehet szerkesztő, illetve 
milyen műsorok készüljenek a közmédia berkein belül. 

Azt hiszem, hogy mindez olyan állapotokat tükröz, amelyeken sürgősen 
változtatni kellene, mert 2017-ben vagy éppen 2018-ban nem Európa kellős közepére 
való ez a metódus, ami Magyarországon megvalósulhat, az egészen biztos. Ha már 
idekevertem a TV2-t, nem véletlenül, hadd említsem meg, mondjuk, Vajnától a Rádió 
1-et, amely, mint azt elnök asszony is említette, bírságot is kapott, bár szerintünk 
nevetséges bírságot, amiatt, hogy nem tartotta be az úgynevezett magyar zenei kvótát. 
Ők, azt hiszem, valami 40 százalékot vállaltak. Szégyen gyalázat, hogy egy magát 
konzervatívnak és nemzetinek nevező kormányzat által kitömött oligarcha nem tartja 
be. Magasról tehet a saját vállalásaira is, amelyeket egyébként be kellene tartani. Az 
jó, hogy megbüntették, csak sokkal-sokkal keményebben kellett volna fellépni ebben 
az esetben is. Nagyjából ebben a körben ennyi lett volna. Köszönöm a figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólási szándék, észrevétel? (Dr. 

Hoppál Péter jelentkezik.) Hoppál képviselő úr! 
 
DR. HOPPÁL PÉTER (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök 

úr. Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök Asszony! Azt hiszem, hogy az NMHH 
tevékenysége, ha egy egész esztendőre kell hogy áttekintse a bizottság a szakmai 
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bizottsági feladatkiosztás értelmében, nem korlátozódik azon felügyeleti tényekre, 
amelyeket most az ellenzék felsorolt. Szeretném megköszönni azt, hogy a tavalyi 
esztendőben is a törvényeknek megfelelő hatósági, pályáztatási feladatkörét a külföldi 
szakmai értékelők szemében is nagyon magas színvonalon, nemzetközi 
összehasonlításban is kiemelkedő színvonalon végezte el a hatóság. Úgyhogy azt 
hiszem, az első szavunk a bizottság részéről, elnök urat is követve, a köszöneté kell 
hogy legyen. 

Nyilvánvaló, hogy azok a tendenciák, amelyek általában a médiában 
problémákat jelentenek, társadalmi jellegű problémákat jelentenek, és amelyekre 
ellenzéki képviselőtársaink is egy-egy fél mondatot szántak, ezeket a társadalmi 
problémákat igenis állami eszközökkel meg kell próbálnunk kordában tartani. Olyan 
negatív tendenciák érvényesülnek, amelyeket szerintem a törvények 
újragondolásával, szigorú eszközökkel benn kell tartani a ketrecben, mert ha onnan 
kiszabadulnak, iszonyatosan káros társadalmi hatások szemtanúi lehetünk. Ezekkel 
szemben is, azt hiszem, a törvény szigorának eszközrendszerét jól alkalmazta a 
hatóság.  

Ezért szerintem az a vita, amely az ellenzék és a kormányoldal között mindig is 
fennáll, az nem e beszámoló elemzésének tárgyát kellene hogy képezze. 
Természetesen az ellenzék mindig úgy érzékeli, hogy ő nagyon kevés felületet kap a 
magyar médiumokban. Ugyanakkor tekintsenek át néhány olyan objektív felsorolást, 
amiben azért a teljes médiaportfoliót tekintve az ellenzék és a kormányzati oldal 
között az egyensúlytalanság a kormányzati oldal kárára áll fenn. Tehát ha önök 
statisztikákat hoznak, akkor a másik oldalnak is vannak megfelelő statisztikái 
(Kunhalmi Ágnes: Az biztos!), hogy azt lehessen bizonyítani, hogy önök a 
választásokon elért százalékuk felett messze magasan vannak reprezentálva a magyar 
médiapiacon. Messze magasan vannak reprezentálva! Az, hogy itt 20 százalékokkal 
dobálóznak egyes ellenzéki erők… Hát, én láttam országos méréseket az elmúlt 
hónapból, nem nagyon tűnik úgy, hogy bármelyik ellenzéki pártnak… (Ander Balázs: 
'17-ről volt szó!) Ön 20 százalékot mondott, a jegyzőkönyvből majd vissza lehet nézni. 
(Ander Balázs: '17-ről!) 

Tehát azt hiszem, hogy felesleges az NMHH tavalyi évi beszámolójának az 
oldalvizén olyan politikai kérdéseket felhoznunk, amelyeket majd megvitatunk 
stúdiókban (Kunhalmi Ágnes: Ha bejutunk!), megbeszélünk egymás között. Hú, de 
nehéz önöknek bejutni stúdiókba! Éppen most mondta Gréczy Zsolt képviselőtársuk, 
hogy most megy le sajtótájékoztatót tartani a Képviselői Irodaházban. (Kunhalmi 
Ágnes: Amit nem hoznak le!) Nagyon sajnálom önöket, hogy nem jutnak 
médiafelülethez, de most mentek ki a bizottsági ülésről, hogy éppen sajtózzanak. 
(Kunhalmi Ágnes: De nem hozzák le!) Úgyhogy ne csináljanak viccet saját magukból, 
mint ahogy szoktak! Szóval, szerintem ezt a vitát egy másik fórumon érdemes majd 
megvitatnunk. (Kunhalmi Ágnes: Melyiken?)  

Most az NMHH 2017-es beszámolója kapcsán tehát a köszönet szavával kell 
szólnunk és bizakodnunk abban, hogy még egy szakmai kérdést idehozzak, hogy a 
vidéki sugárzású rádiófrekvenciák is bővültek, gyarapodtak. Abban is reménykedünk, 
hogy a vidék Magyarországán a kínálat gyarapodik, mert sokféle megyében, sokféle 
összetételű társadalmi szegmens szeretne lehetőségekhez jutni és örvendetes, hogy 
például a korábbi évtizedekben látott nemzetiségi műsorszolgáltatásnak valamiféle 
rehabilitációja is elindult. Úgyhogy, azt hiszem, ez egy nagyon fontos szempont, hogy 
Dél-Dunántúlon például lehetőséget kaphattak újra azok a nemzeti kisebbségek a 
műsorszórásban, akiknek nagyon fontos eszköze a média.  

Úgyhogy a sok-sok köszönet mellé ezeket is szeretném mint lokális köszönetet 
még felsorakoztatni a tájékoztatóhoz. Gratulálunk! 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. (Dunai Mónika jelentkezik.) Képviselő asszony! 

Jelentkezik még valaki? Csak próbálom számba venni a hozzászólókat. (Szabó 
Szabolcs jelentkezik.) Szabó Szabolcs utána. Parancsoljon, képviselő asszony! 

 
DUNAI MÓNIKA (Fidesz): Köszönöm szépen. a szót. Én is tisztelettel 

köszöntök mindenkit. Teljesen egyetértek Hoppál képviselőtársammal. Ezen a mai 
bizottsági ülésen egészen más a téma, mint amiről önök beszélnek. Az nem baj, hogy 
erről beszélünk, csak azt gondolom, méltánytalan helyzetbe hozzuk az NMHH 
jelenlévő vezetőjét, vezetőit azzal, hogy nem az ő teljesítményükről, nem az ő 
jogszabályok által körülhatárolt tevékenységükről és a beszámolójukról folytatunk 
diskurzust, hanem egész másról. Az ellenzék eddig nagyjából olyan hozzászólásokat 
tett csak, amikben a saját szemszögéből a saját sérelmeit vagy vélt sérelmeit 
hangoztatta. Lehet erről beszélni, demokrácia van, de azt javaslom, hogy ezt egy 
másik fórumon tegyük meg és ne a mostani beszámolónál.  

Azt mondta Ander Balázs, hogy az NMHH a törvényeket alakítja. Nem! Az 
NMHH az általunk, a parlament által megszabott törvényeknek megfelelően a 
jogszabályokat tartja és tartatja be, a betartásukat ellenőrzi. Nagyon sokrétű a 
tevékenysége, nemcsak ez, lehet látni majd a költségvetési beszámolóból is, hogy négy 
nagy terület költségvetését foglalja magában. Ha valami baja van ellenzéki 
képviselőtársaimnak a médiatörvénnyel, akkor, azt gondolom, nem az NMHH-n kell 
ezt számon kérni, mert ők ezeket az általunk hozott törvényeket tartatják be és 
alkalmazzák. 

A kiegyensúlyozottság ügyében, ha jól tudom, 2017-ben 33 döntés született 
első fokon, amiből 3-ban helyt adtak a panasznak, 14-ben megszüntették az eljárást, 
46-ban elutasították azt. Ebből is látszik, nyilván a jogszabályoknak megfelelően 
vizsgálták ki ezeket az eseteket, hogy ezek a panaszok vagy nem jutnak el teljes 
mértékben az NMHH-hoz, vagy ha eljutnak, nem megalapozottak. Azt gondolom, itt 
is feketén-fehéren ki lehet mutatni, hogy ha ezt ők vizsgálják - és vizsgálják -, akkor a 
szankciókat, ahol ez jogos, meg is hozzák. Ezt a tevékenységet is köszönjük szépen, a 
beszámolóból és az expozéból is kiderült. 

Gréczy Zsolt felvetésével kapcsolatban két megjegyzésem lenne, szeretném a 
jegyzőkönyv számára elmondani ezeket, mert nincs itt, sajtótájékoztatót tart. 
Vélelmezem, a közmédia stábja is ott van a sajtótájékoztatón. Ennyit az ő iménti 
szavahihetőségéről. Nem pontosan idézte ezt a bizonyos EBESZ-véleményt. Ott 
megállapították, hogy szabályszerű és törvényszerű volt, de tettek egy kitételt, ami az 
ő álláspontjuk szerint befolyásoló tényező lehetett akár. Tehát nem igaz, hogy 
egyértelműen és pontosan megállapították volna, hogy a '18-as választáson 
szabálytalanságok lettek volna. 

Amit pedig a Sargentini-jelentés torzításáról mondott, ott maga a szavazás volt 
egy torzítás. Ezt csak a jegyzőkönyv kedvéért szerettem volna megjegyezni. 

Engedjék meg, hogy legyen kérdésem is! Az elmúlt időszakban nagyon 
csökkent a bűncselekmények bemutatásának aránya a hírműsorokban. Ez az arány a 
bűncselekmények bemutatására vonatkozóan hogyan teljesült 2017-ben? Mennyire 
vált be, mennyire tartották be ezt a szigorodást a hírműsorok?  

Én is szeretném kiemelni a mecenatúra programot. Nemcsak, ahogy Hoppál 
képviselőtársam a helyi kis rádiókat és a vidéket, hanem a budapesti és a vidéki helyi 
rádiókat, helyi televíziókat szeretném kiemelni. Nagyon nagy jelentősége van ezeknek 
a kis adóknak, mindenki nézi a helyi adót ott, ahol van, vagy hallgatja a helyi rádiót és 
a mecenatúra programban kaphatnak igazi támogatást a működésükhöz. Nagyon sok 
értékes mű születik ezen programon belül. Felvetem magunknak, a bizottságnak és a 
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Médiahatóságnak is, hogy érdemes lenne azon elgondolkodni, hogy egy következő 
költségvetésben ennek a keretösszegét esetlegesen emelni kellene, hiszen egyre több 
helyen vannak ilyen helyi televíziók és rádiók és egyre több értékes művet, 
helytörténeti jellegű műsorokat, művészeket, helyi eseményeket bemutató műsorokat 
tudnak készíteni akkor még intenzívebben és még színvonalasabban. A kérdésem 
ezzel kapcsolatban az, hogy ezek a művek, tehát nem az Oscar-díjas, nem a 
fesztiválokon megjelenő művek, hanem a helyi programokban elnyert alkotások, hol 
láthatók, hol lehet elérni őket, ha valaki szeretne az ország egyik részéről, vagy innen, 
Budapestről egy vidéki alkotást megtekinteni, akkor erre már van-e egy kidolgozott 
rendszer, vagy ha nincs, gondolkodnak-e azon, hogy ilyen létrejöjjön. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szabó Szabolcs képviselő úr jelentkezett. 

Parancsoljon! 
 
SZABÓ SZABOLCS (független): Köszönöm szépen a szót. Én is köszöntöm a 

hivatal megjelent vezetőit, munkatársait. 
Általánosságban azokat a témákat, amelyeket az ellenzéki képviselők 

említettek, a költségvetési vita kapcsán a Házban én is elmondtam. A kolléga úr ott 
volt, úgyhogy gondolom, feljegyzést készített a vitáról, így elnök asszony értesült róla. 
Ezért ezeket inkább nem ismételném meg.  

Inkább egy megjegyzésem lenne és néhány kérdésem. A kérdéseim mint 
jogalkalmazó hivatalhoz szólnának. A megjegyzést csak azért mondom, mert mindig 
el szoktam mondani és önök készítették a beszámolót. Mindig ezt a mondatot 
beleírják a beszámolóba, hogy a testület - mármint a Médiatanács - függetlenségének 
további garanciája, hogy elnökének és tagjainak megválasztásához széles parlamenti 
konszenzus, a jelenlévő képviselők kétharmadának szavazata szükséges. Mindig el 
szoktam mondani, hogy ez nem teljesen pontos és valósághű megfogalmazás, mert 
kétharmados szavazás szükséges hozzá, de konszenzus nem, hiszen a Médiatanács 
tagjait a Fidesz-KDNP jelölte oszt' jó napot. (Gréczy Zsolt visszaérkezik.) Mindig 
szoktam kérni, hogy lehetőleg ezt a fél mondatot vegyék ki, és akkor nem kell mindig 
elmondanom. 

Mint jogalkalmazóhoz lenne kérdésem. Azt a korábbi beszámolók alkalmával is 
mindig szóba szokta hozni az ellenzék, hogy elég részletes kimutatásokat végeznek a 
médiában való megjelenésről. Vagy 2-3 évvel ezelőtt beszéltünk erről, hogy önök 
milyen módszertannal és hogyan mérik. Van egy kötöttségük önöknek, hogy 
kontextust nem nagyon tudnak vizsgálni, mert erre nincs módszertan. Ha jól 
emlékszem, ezt mondták. A megjelenést és az említést tudják mérni, ebből jönnek ki 
ezek a százalékos arányok. Van-e bármiféle szakmai jellegű gondolkodás, 
háttérmunka a Médiatanácson belül vagy a környezetében, a folyamatosan felmerülő 
problémák miatt, gondolkodnak-e azon, hogy olyan módszertant hogy lehetne 
kidolgozni, alkalmazni, kutatni - nem tudom, nem ismerem ennek a nemzetközi 
szakirodalmát -, amivel jobban lehetne mérni, vagy figyelembe lehetne venni esetleg 
azt, hogy a kontextusa milyen az említéseknek például? Mert ez is egy fontos kérdés. 

A másik, szintén mint jogalkalmazókhoz megfogalmazott kérdésem, hogy 
gyakran merül fel az ilyen típusú beszélgetésekben és a beszámolóban is, hogy az 
ellenzéki pártok kifogásolják a közszolgálati médiában - amit jobb lenne állami 
médiának nevezni, azt gondolom, de ezt zárójelbe teszem -, tehát kifogásolják a 
közszolgálati médiában, mondjuk így, a szerkesztési elveket, hogy kit hívnak meg, 
hogy hívnak meg. Önök a jogszabályokra hivatkozva, nyilván a jogszabálynak 
megfelelően, amit Dunai Mónika is említett, azt mondják, hogy szerkesztőségi 
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elvekbe nem tudnak beleszólni. De kétségtelen tény, és ezt nyilván önök is látják, 
hogy azért ott valami nem stimmel. A magazinműsorokban például, ami a nagy részét 
teszi ki az M1-nek, folyamatosan az ufóhívő álszakértő, ál civil fideszes politikus, ál 
szakértő fideszes politikus, naponta háromszor Bakondi György meg Nógrádi György 
jelenik meg és egyébként a másik oldal nem. Ezt inkább a kollégáknak mondtam és 
nem önnek, de nyilván érzékelik, hogy itt valami nem stimmel. A törvények azt 
mondják, hogy szerkesztőségi elvekbe nem szólhatnak bele, de azért láthatják, hogy 
itt valami nem stimmel a kiegyensúlyozott tájékoztatással kapcsolatban. Mivel ezt 
mindig mondják az ellenzéki képviselők meg a médiához értő szakértők, ennek 
kapcsán van-e valami olyan háttéregyeztetés, munka, amiben a kormány, a parlament 
többségét adó képviselőcsoportok felé jelzik, hogy valamit kezdeni kellene ezzel, mert 
amíg nem változtatják meg a törvényt, önök nem tudják számon kérni voltaképpen a 
kiegyensúlyozott tájékoztatást. Nyilván, gondolom, önök jó munkát akarnak végezni, 
ezért kellene jelezni, hogy hogyan változtassa meg a parlament a jogszabályokat.  

Ugyanúgy kérdezném mint jogalkalmazótól, hasonló logika mentén, hogy 
gondolkodnak-e azon, hogy mit kezdjenek az önkormányzati kiadású lapokkal. 
Gyakran beszélünk erről. Egyébként adtunk is be többször törvénymódosítót. 
Kifejezetten emlékszem, hogy jobbikos képviselők is adtak be az előző ciklusban, én 
magam is adtam be, mert közpénzből kiadott lapokról van szó. A törvény szerint ezt 
nem vizsgálhatják, értelemszerűen semmilyen módon nem vizsgálhatják, miközben 
teljesen nyilvánvaló, hogy ezeknek a lapoknak a döntő többsége távolról sem folytat 
kiegyensúlyozott tájékoztatást. Ezt jól mutatja, hogy amikor az egyetlen törvényes 
lehetőségünkkel éltünk és a kampány 50 napja alatt először a helyi választási 
bizottsághoz, aztán a Nemzeti Választási Bizottsághoz, aztán bírósághoz fordultunk, 
akkor nekünk adtak igazat. Például nálunk, Csepelen a végén 1 380 000 forintra 
büntették az önkormányzati lapot, mert Németh Szilárd mellett kampányolt 
közpénzből. Gyakran elővesszük, hogy önök szintén ilyen háttérmunka kapcsán 
foglalkoztak-e ezzel, hogy a kormány vagy a parlamenti többséget adó pártok felé 
jelezzék, hogy itt valami nem stimmel a törvénnyel, az önkormányzati lapokat is 
valahogy az NMHH jogkörébe kéne vonni, hogy a kiegyensúlyozott tájékoztatást 
tudják számon kérni. 

Mivel hosszasan beszélt a rádiókról, ezért rákérdeznék. Említette, hogy hány 
frekvenciát bíráltak el és hány húzódott át erre az évre. Elég sok frekvenciáról van szó. 
Arra kérdeznék rá, mert ezt nem említette, hogy akkor jogilag ezekkel minden 
rendben volt, mindenféle bírósági perek lezárultak, önök minden pert megnyertek, 
minden rendben volt az elbírálásnál, a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság 
szerint ez teljesen átlátható volt, rendben volt, megtapsolták önöket, vagy esetleg 
volt-e valami probléma. Ha beszámolna, hogy mi lett ezekkel az ügyekkel, 
megköszönöm. Ha válaszol. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e további képviselői hozzászólási szándék? (Dr. 

Hoppál Péter: Kérdésem!) Kérdése. Hoppál képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. HOPPÁL PÉTER (Fidesz), a bizottság alelnöke: Egy rövid kérdést 

szeretnék még feltenni, mivel a 2017-es esztendő a magyar film szempontjából megint 
egy nagyon jelentős mérföldkövet jelentett. Felejtsük el, hogy most az iszapbirkózásba 
berángatjuk egymást a bizottsági ülésen, miközben azt kellett volna talán szóvá 
tennünk, hogy a 2017-es év hozta el az újabb Oscar-díjat. Több évtized kihagyása után 
a "Saul fia" Oscar-díjas, ami egész estét betöltő játékfilm, tehát ilyen 
kategóriabesorolás szerint a másik nagy finanszírozóhoz, a Magyar Nemzeti 
Filmalaphoz tartozik, de a 2017-es év hozta el utána a következő magyar Oscar-díjat, 
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ami már egy egészen fantasztikus filmtörténeti feléledést és korszakot mutat a 
magyar film alkotói számára. Deák Kristóf "Mindenki" című alkotása éppen a 
Médiatanács támogatási körébe tartozó kisjátékfilm, ha jól emlékszem a kategóriákra.  

Tehát azt szeretném megkérdezni, hogy ezt a sikersorozatot, ami a magyar 
filmgyártásban az elmúlt években tetten érhető, a Médiatanács milyen 
fesztiváloztatási programmal segíti, tehát az új alkotásokat hogyan tudja a 
Médiatanács a külföldi megmérettetések irányába segíteni és vezetni. Illetve hogy 
részben a mecenatúra program keretében milyen dokumentumfilmes koncepció áll 
rendelkezésünkre, hogy a 24. órában a ma még közöttünk élő szemtanúi a magyar 
XX. századi történelemnek lehetőség szerint kamerába és mikrofonba el tudják 
mesélni személyes történeteiken keresztül a magyar XX. századi történelem rájuk eső 
oral history eseményeit? Tehát ezt a nagyon fontos értékmentést kifejezett program 
mentén próbálja segíteni a Médiatanács, avagy ez az általános pályáztatási kereten 
belül hozza meg azokat a gyümölcseit, amelyeket láthatunk? 

Még egy köszönet azért, hogy a magyar tévéfilm 20-25 év kihagyás után újra 
elkezdett virágozni. Nagyon erősek voltunk tévéfilmalkotói kapacitásunkat illetően a 
rendszerváltás előtti időszakban, aztán összezuhant valahogy ez a műfaj, most pedig 
az új alkotások már képernyőn vannak, ezt is külön szeretnénk megköszönni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további hozzászólási szándék? (Szabó 

Szabolcs jelentkezik.) Parancsoljon! 
 
SZABÓ SZABOLCS (független): Köszönöm. Bocsánat, felírtam még egy dolgot 

és azt elfelejtettem megkérdezni.  
Ha jól emlékszem, az ilyen meghallgatásokon is és más hasonló, részben 

nyelvészeti jellegű meghallgatásokon szóba szokott kerülni a szinkronizálás, de azt 
hiszem, már önökkel is beszéltünk arról, hogy legyenek-e szinkronizálva vagy inkább 
feliratosak legyenek a külföldi filmek a közmédiában. Meg akartam még kérdezni, 
hogy ebben van-e gondolkodás, hol tartanak most, mert az utóbbi években gyakran 
visszatérő probléma. 

A másik meg, ami eszembe jutott, hogy elfelejtettem Hoppál Péter szavaira 
reagálni. Említette képviselő úr, hogy ha megnézzük a magyar médiakínálatot, vagy 
nem tudom, teret, ha jól értettem képviselő urat, azt mondja, hogy az még mindig 
annyira egyensúlytalan, hogy ellenzéki többségében. Hát, ez eufemizmusnak tűnik így 
első hallásra is. Nyilván az embert leginkább az érdekli, ami a mi adófizetői 
pénzünkből működtetett közszolgálati vagy állami médiára vonatkozik, de ha 
egyébként a magánmédiákat is nézzük, ha jól emlékszem, Mészáros Lőrincnek több 
száz print médiája van, mondjuk Andy Vajnával együtt nagyjából lefedik az összes 
megyei lapot, talán egy van a végén (Ander Balázs: Bagatell! Ugyan már!), ami még 
nem az övé, vagy egy sem lassan. (Dr. Hoppál Péter: Amíg Axel Springer volt, addig 
minden rendben volt!) Andy Vajnának meg lassan annyi rádiója van, hogy meg sem 
tudja számolni. (Kunhalmi Ágnes: Legalább hallgassa meg!) Most éppen legutóbb, 
nem is tudom, azt hiszem, hármat vettek át, például a gyöngyösit, de most nem jut 
eszembe a másik kettő.  

Biztos, hogy nincs az a helyén, hogy itt ellenzéki média van. De nyilván a mi 
szempontunkból a legfontosabb kérdés, hogy amit a mi közös adóforintjainkból 
fizetnek, az nem kiegyensúlyozott. Egyébként, ha megnézzük az NMHH jelentését 
még azzal a módszertannal is, amit korábban sokszor megbeszéltünk, hogy a 
megjelenéseket és említéseket kontextus nélkül tudják vizsgálni, abban is döntő 
többségben van a kormánypártok és a kormány megjelenése, az ellenzék meg jóval 
alacsonyabb arányokban van jelen. Tehát itt valami biztosan nem stimmel.  
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Aztán persze belemehetünk hosszasan a választási eredmények értékelésébe, 
közvélemény-kutatásba. Szerintem a választásból érdemes kiindulni és nem 
közvélemény-kutatásból, mert gondolom, nincs törvényi felhatalmazása végképp a 
hatóságnak, hogy közvélemény-kutatásokat elemezzen. Úgy emlékszem a választási 
eredményekre például, hogy nagyjából fele-fele volt a leadott szavazatok számát 
tekintve (Kunhalmi Ágnes: 52,3 százalék az ellenzékre szavazott!) a kormánypártok 
és ellenzéki pártok aránya, és mintha nem ez jönne vissza, mondjuk, a közszolgálati 
médiából. Tehát belemehetünk az ilyen részletekbe, de ez nagyon elvinné aztán 
végképp a dolgot. 

Azt meg szerintem tényként állapítsuk meg, hogy nincs ellenzéki médiafölény. 
Mondom, ez erős eufemizmus, és akkor finoman fogalmaztam. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további hozzászólási szándék? (Gréczy Zsolt 

jelentkezik.) Gréczy képviselő úr! 
 
GRÉCZY ZSOLT (DK): Csak annyit tennék hozzá, hogy ezek szerint nem 

voltam itt annál a kulcsmondatnál, hogy ellenzéki médiatúlsúly van. De lehet, hogy ez 
nem baj, mert felszaladt volna a vérnyomásom, ami egyébként normálisan szokott 
működni. Ez nyilvánvalóan nincs így. (Elnök: A bizottság kíméli a tagjait!) Tessék? 
(Elnök: A bizottság kíméli tagjait! - Kunhalmi Ágnes: Ó, elnök úr!) Így, így, így.  

Viszont hogy valami pozitívumot is mondjak, én személy szerint nagyon örülök 
annak, hogy van kulturális csatorna és annak is örülök, hogy a Magyar Televízió 
archívumát is külön használja egy csatorna, ahol nagyon sok kulturális érték szerepel. 
Egyébként elkötelezett nézője is vagyok ennek a csatornának pontosan ezért, mert a 
jelennel nem vagyok ez ügyben sem kibékülve. De ettől függetlenül a kritikát, amit az 
első hozzászólásomban mondtam, fenntartom és remélem, hogy amit pozitívumként 
hozzátettem, az még jobban megerősíti a kritikai szándékomat. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! Van-e még további 

észrevétel, kérdés? (Senki sem jelentkezik.) Nem látok jelentkezőt. 
Engedtessék meg, hogy nagyon röviden egyetlenegy dolgot emeljek csak ki. Ez 

a mecenatúra tevékenység és annak is az a része, amely módot ad és lehetőséget jelent 
arra, hogy a vidéki televíziók, médiafelületek is ilyen típusú pályázatokon indulni 
tudjanak és ott sikeres szereplés után komoly értékmentést tudjanak végrehajtani. Én 
debreceni képviselőként csak emlékezetükbe szeretném idézni, hogy milyen komoly 
dolgokat tudtak ott megcsinálni. Például "Az Isten embere" címmel Mindszentyről 
egy olyan riportfilmet tudtak összeállítani, amelyben meg tudtak szólaltatni a média 
részéről olyan Amerikában élő magyarokat, akik valamikor kénytelenek voltak 
elhagyni ezt a hazát és ott találkoztak Mindszentyvel. Dokumentumok voltak. De 
hasonló összeállítások szerepelnek '56-ról, Tiszáról, játékfilmeket is tudtak ilyen 
alapon megcsinálni. Kisjátékfilmeket, félreértés ne essék, tehát nem nagy másfél-
kétórásakat. Kossuth papjáról például egészen kiváló dolgokat, a református 
kollégium kincseinek bemutatását. Ezek mind-mind digitalizáltan is megőriznek 
olyan dolgokat, amelyek, azt hiszem, mind a hozzáférhetőség szempontjából, mind a 
megőrzés szempontjából fontosak. 

Úgyhogy csak elismerésemet szeretném kifejezni e tekintetben és egyúttal arra 
ösztönözni önöket, hogy a továbbiakban is ehhez adjanak meg minden tőlük telhető 
segítséget, mert rengeteg ilyen típusú érték lakozik ebben a hazában és érdemes 
ezeket az utókor számára megmenteni. (Kunhalmi Ágnes kimegy a teremből.) 
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Tisztelt Bizottság! Elhangzottak a képviselői hozzászólások, észrevételek, 
kérdések. Megadom a szót most elnök asszonynak, hogy a felvetésekre válaszoljon és 
az észrevételeit megtegye. Tessék parancsolni! 

Dr. Karas Monika válaszadása 

DR. KARAS MONIKA elnök (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság): 
Köszönöm szépen. Megyek sorrendben. 

Dunai Mónika képviselő asszonynak volt kifejezett kérdése a bűncselekmények 
arányára vonatkozóan. Ez folyamatosan csökkenő tendenciát mutat. Talán soknak 
tűnik a híradásokban a bűncselekmények bemutatása, de a százalékos arány a 
közéleti kérdésekhez nem kapcsolódó, tehát a kifejezetten havária természetű és 
szenzációhajhász bűncselekmények bemutatására vonatkozik. Ez a törvényi 
korlátokon belül marad minden érintett médiaszolgáltatónál. (Dr. Vinnai Győző 
megérkezik.)  

A helyi médiaszolgáltatók támogatásának növelése állandóan napirenden van, 
hiszen a Médiatanács is évekkel ezelőtt érzékelte, hogy vannak olyan kisebb 
médiaszolgáltatók, amelyek helyben rendkívüli jelentőséggel bírnak, ugyanakkor a 
támogatások nélkül gyakorlatilag ellehetetlenülnének. Egyébként már talán három 
éve, hogy a nagyobb éves bevétellel rendelkező médiaszolgáltatókat éppen ezért ki is 
zártuk a támogatásra pályázható médiaszolgáltatók közül. Tehát igyekszünk úgy 
elosztani ezeket a forrásokat, hogy mindenhova egyenlően jusson. 

A helyi műsorok megtekinthetősége. Az igazából mindig attól a 
médiaszolgáltatótól függ, aki készítette. De az a tapasztalatunk, hogy ezek annyira 
lokális témák, hogy talán országos érdeklődést nem váltanak ki. De természetesen 
van műsorcseréről tudomásunk a különböző médiaszolgáltatók között. 

Ami Szabó Szabolcs képviselő úr kérdéseit illeti, a kontextuselemzésben azért 
nem gondolkodunk, mert kifejezetten és csak olyan méréseket tartunk megfelelőnek, 
amely objektív szempontok mentén vizsgál egy médiamegjelenést. Amennyiben a 
tartalmat kezdenénk elemezni, az mindig hordozna magában olyan szubjektív 
momentumokat, amelyek kizárólag a viták forrását növelnék. Tehát ez 
semmiféleképen nem lenne objektív elemzés, ezért nincs rá még szándék sem. 

A kiegyensúlyozottsággal kapcsolatban csak ugyanazt tudom mondani, hogy 
kiegyensúlyozottság tekintetében panasz alapján tud eljárni a hatóság, hivatalból 
nem. Nagy számú panasz benyújtása mutatja, hogy amikor ezek benyújtásra 
kerülnek, akkor mi azt elbíráljuk. Egyébként pedig a Médiatanács valamennyi 
határozata jogorvoslattal támadható, tehát ezek mindig bíróságon, többfokú bírósági 
megítéléssel érnek véget. Azt gondolom, hogy van jó pár eset, amely visszaigazolja a 
Médiatanács döntésének helyességét, természetesen az ítélkezésnek ez a természete, 
hogy van, amikor a Médiatanács döntését felülírja a bíróság döntése. Azt tudom 
mondani, hogy ezeket a döntéseket a Médiatanács a további jogalkalmazásába mindig 
beépíti, tehát a bírósági döntések formálják a Médiatanács jogalkalmazását. 

Ugyanezt tudom mondani a frekvenciapályázatokkal kapcsolatban. Bár itt 
képviselő úr elég gúnyosan kérdezte tőlem, hogy miért nem mondtam, hogy mindent 
megnyertünk. Azért nem, mert jogász vagyok és pontosan tudom, hogy nem nyertünk 
meg mindent, és amit nem nyertünk meg, annak a bírósági döntésnek a tapasztalatát 
is beépítjük a következő döntéseinkbe.  

Hoppál képviselő úr kérdezte… (Szabó Szabolcs: Bocsánat! Az önkormányzati 
lapokra kérdeztem rá még!) Önkormányzati lapok… Az írott sajtóra nincs hatásköre 
a Médiatanácsnak. (Szabó Szabolcs: Tudom, csak azt kérdeztem…) Jogalkotási 
kérdés, ez a médiatörvény előírásai szerint… (Elnök: Képviselő úr, nem párbeszédet 
folytatunk! - Szabó Szabolcs: Jó! De szerintem nem sértettem meg!) Nem, 
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egyáltalán, csak… (Szabó Szabolcs: Kiegészítettem a kérdésem!) De a rendfenntartás 
az nyilván… (Elnök: Az elnök asszonynál van a szó!) Igen.  

Az új alkotásokat és a dokumentumfilmeket úgy igyekszünk támogatni és azt, 
hogy a még élő történelmi tanúk nyilatkozatai, meséi filmalkotásokban rögzítve 
legyenek, hogy van egy kifejezetten ilyen pályázati kategóriánk, az Escher Károly, 
amelyből támogatást az azonnali forgatásokra, azonnali és előre nem látható 
események forgatására lehet kérni. Minden héten ülésezik ez a bizottság, tehát 
bármelyik héten be lehet nyújtani azonnali forgatási igényt, és ha indokolt, akkor a 
bizottság támogatólag szokta ezt a Médiatanács elé terjeszteni.  

Sorrendben Szabó Szabolcs képviselő úr kérdezett még egyet, a 
szinkronizálást. A médiatörvény most is tartalmaz előírást az eredeti nyelven 
feliratozva közzéteendő alkotásokról. Ezt a Médiatanács ellenőrizni szokta. Ez is 
természetesen jogalkotási kérdés. Nyilván itt még lesznek társadalmi, politikai és 
egyéb viták a kiváló magyar szinkron, illetve az eredeti nyelven felirattal közzétett 
filmek vitájában. A Médiatanács mindaddig, amíg jogszabályi előírást, jogszabályi 
kötelezettséget nem ölt ez a döntés, nem tudja sem vitatni, sem ellenőrizni. 
Köszönöm szépen, ennyi volt. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen a beszámolót. 
Tisztelt Bizottság! A határozati házszabály 85. § (1) bekezdése szerinti felkérés 

alapján az alábbi határozatról szavazunk. (Kunhalmi Ágnes visszajön a terembe.) A 
2/2018-2022. számú határozat a következőképpen szól, ami a Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló 
elfogadását illeti. Az Országgyűlés Kulturális bizottsága az egyes házszabályi 
rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) számú országgyűlési határozat 85. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 
2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót, ez a bizonyos B/322. számon benyújtott 
beszámoló, elfogadja avagy nem fogadja el, nyilvánvalóan most erről fogunk szavazni, 
a szavazás után pedig értelemszerűen a megfelelő indoklást is ismertetem.  

Tisztelt Bizottság! Aki támogatja a beszámoló elfogadását, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Kilenc igen szavazat. Ki nem támogatja? 
(Szavazás.) Hat nem szavazat ellenében a bizottság elfogadta.  

A beszámoló elfogadásához a következő indoklást teszi a bizottság. A Nemzeti 
Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a médiaszolgáltatásokról és a 
tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 133. § (1) bekezdése 
alapján határidőben benyújtotta a 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót, 
amelyben a jogszabályoknak megfelelő tartalommal és formában részletesen 
tájékoztatja az Országgyűlést az elvégzett munkájáról. Ez az indoklás tehát, amit 
benyújtok. 

Köszönettel vettük a megjelenést. További jó munkát kívánok mindenkinek.  

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság  2017. évi egységes 
költségvetésének végrehajtásáról szóló T/452. számú 
törvényjavaslat 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Soron következik a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2017. évi egységes 
költségvetésének végrehajtásáról szóló T/452. számú törvényjavaslat részletes vitája. 
Mint kijelölt bizottság folytatjuk le ezt a vitát. E rendelkezésre megnyitom a részletes 
vita első szakaszát, azaz a törvényjavaslatnak a határozati házszabály 44. § (1) 
bekezdés a)-d) pontjában meghatározott szempontok szerinti vizsgálatát. Az 



19 

előterjesztők jelezték, hogy nem tudnak részt venni az ülésen. Az előző napirendi 
pontban tárgyalt beszámoló ismeretében kérdezem a Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság megjelent képviselőit, kívánják-e kiegészíteni a zárszámadás számadatait. 
Megadom a szót Karas Monika elnök asszonynak, amennyiben kívánja kiegészíteni.  

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

Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon röviden szeretném csak.  
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 

2017. évi költségvetésének végrehajtásáról és az azt követő napirendi pontban pedig a 
2019. évi költségvetésének tényadatairól kollégáimtól fognak hallani. Egy pár szóban 
szeretnék csak előtte általánosságban néhány dolgot kiemelni a hatóság költségvetési 
sajátosságairól. 

A hatóságunk értelemszerűen a költségvetési szervek gazdálkodására 
vonatkozó jogszabályok megfelelő alkalmazásával gazdálkodik. Ahogy az önök előtt is 
ismert, jogszabályok által meghatározott intézményi autonómiával rendelkezik, 
ennek megfelelően a jogállását szabályozó médiatörvény tartalmazza az alapvető 
követelménynek számító intézményi autonómia elvárásainak megfelelő normákat, 
ideértve a gazdasági, gazdálkodási autonómia kérdését is. Fontos megjegyezni, hogy a 
törvénynek megfelelően az NMHH a kiadásait saját bevételből és költségvetési 
hozzájárulásból fedezi. A médiatörvény garanciális jelleggel határozza meg a hatóság 
bevételeit, a saját bevételét képezik a frekvenciadíjak, az azonosítók lekötéséért és 
használatáért, továbbá a hatósági eljárásért fizetett díjak, valamint a felügyeleti díj, 
melyeket a hatóság hatékony szakmai működésére kell felhasználni. Ezek a 
díjbevételek jelentik tehát az NMHH gazdálkodásának az alapját. A hatóság kizárólag 
a törvénynek alárendelt szerv, saját bevételek részletes szabályait mégsem lehet 
törvényben meghatározni, mert itt tipikusan olyan változók megadásáról lenne szó, 
amelyeknek folyamatosan tükrözniük kell a hírközlési piac aktuális állapotát. Így a 
törvényi szabályozásnál gyorsabb és hatékonyabb jogalkotási eszközre van szükség a 
piaci torzulások elkerülése érdekében. (L. Simon László megérkezik.)  

A hatóság saját bevételeivel kapcsolatos rendeletalkotási felhatalmazása 
biztosítja ezt az egyébként európai normákban is elvárt pénzügyi autonómiát és 
függetlenséget. Mindezek alapján, továbbá még arra is tekintettel, hogy a hatóság 
gyakorolja az állam tulajdonosi jogait, az Mttv. a hatóság elnökét hatalmazza fel, hogy 
rendeletben állapítsa meg az előbb felsorolt frekvenciadíjakat, az azonosítók 
lekötéséért és használatáért fizetett díjakat, továbbá a hírközlési és postai szolgáltatók 
felügyeleti díjának mértékét. E díjak tekintetében elmondható, hogy a hatóság 
komoly tapasztalattal és információval rendelkezik a felügyelt piaci folyamatokról, 
ezért biztosított, hogy a törvényi garanciák keretében, összhangban a kormány által 
kialakított hírközlés-politikával, illetve a rádióspektrum-politikával, olyan módon 
határozzuk meg az egyes díjelemeket, hogy az hatékonyan szolgálja a hírközlési és a 
kapcsolódó piacok közérdekű fejlődését. (Földi László elhagyja a termet.) E hatósági 
tevékenységgel összefüggő szakmai feladatokat szem előtt tartva hatékonyan 
tervezzük meg a kiadásainkat minden évben egy jóváhagyott beszerzési tervnek 
megfelelően.  

A dologi, működtetési költségek évről évre nagyságrendileg állandó összeget 
képviselnek, a beruházások pedig a hatékony munkavégzést szolgálják. A 
Médiatanács és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap költségvetését 
illetően, ahogy azt a kollégáim el fogják mondani, annyit kell általánosságban 
hangsúlyozni, hogy a Médiatanács a hatóság önálló jogi személyiségű szerve, amely a 
hatóság gazdálkodási autonómiáján belül is további függetlenséggel bír. 
Természetesen a Médiatanács is a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó 
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szigorú jogszabályoknak megfelelő módon gazdálkodik figyelembe véve azon 
garanciális normákat, amelyeket a médiatörvény biztosít, mint eltéréseket. 

Mindezek mentén a törvényjavaslat előkészítése során alapul vettük a korábbi 
évek tapasztalatait, így a kifejezett pénzügyi költségvetési kérdésekre, kérésekre, 
illetve a képviselői kiegészítő igényekre tekintettel készítettük elő ezt a javaslatot. A 
kollégáimmal együtt úgy gondoljuk, hogy az előkészített törvényjavaslat és ahhoz 
fűzött indoklás kellő részletességgel magyarázza el az egyes költségvetési sorokat. A 
gazdasági igazgató asszony és a gazdasági igazgató úr az egyes részeket nagyon 
röviden összefoglalná, amennyiben erre van módunk és kérem, hogy mindezek 
ismeretében vitassa meg a tisztelt bizottság a költségvetési törvényjavaslatokat és 
támogató szavazatával pedig döntsön ezek elfogadásáról. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Természetesen van mód, ha még a hivatal részéről 

hozzá kívánnak szólni, úgyhogy önökön múlik. Tessék parancsolni! 
 
SORBÁN JÁNOS gazdasági igazgató (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság): 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Sorbán János vagyok, az NMHH gazdasági 
igazgatója. Nagyon röviden, tényleg csak távirati stílusban a fő számokat szeretném 
ismertetni. 

Maga a törvényjavaslat attól egységes, hogy négy költségvetést kovácsol 
egységbe. Ez a négy darab az NMHH költségvetése, a Médiatanács költségvetése, 
létezik egy Médiatanács kezelésében lévő előirányzatok csoportja és idetartozik az 
MTVA, vagyis a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap zárszámadása is. 
Ebből az első hármat én ismertetném, az MTVA-ét az MTVA gazdasági igazgatója, 
Fulmer Márta kolléganőm fogja ismertetni. 

Az NMHH bevételi előirányzata a 2017-es évben 35,3 milliárd forint volt. Ez 1 
milliárd forinttal túlteljesült, 36,3 milliárd forint összegben teljesültek a bevételek. Ez 
2,7 százalékos túlteljesítést mutat. A kiadások előirányzatának teljesítésénél viszont 
megtakarítás jelentkezett, 32,7 milliárd forint volt a kiadási főösszegünk és 7 és fél 
százalékos megtakarítás az eredeti előirányzathoz viszonyítva. 

A Médiatanács működési költségvetésének végrehajtásáról is mondanék pár 
szót. Itt a költségvetési bevételek 420,1 millió forint értékben teljesültek, ez az 
előirányzat 93 százaléka, a kiadások pedig 410,3 millió forintot tettek ki, ez 90,7 
százalékos teljesítés. A Médiatanács kezelésében lévő bevételi és kiadási előirányzatok 
költségvetése gyakorlatilag a Médiatanács által kiszámlázott, de véglegesen az MTVA-
t illető bevételeket tartalmazzák. Ezek a döntően médiaszolgáltatási díjak képezik az 
itt többször említett Média Mecenatúra Program forrását. A bevételi előirányzat 
teljesülése 2017-ben 936,8 millió forint volt. Ez az eredeti előirányzat 89 százaléka. A 
kiadási előirányzat, gyakorlatilag a továbbutalást jelenti az MTVA felé, hasonlóan 
teljesült, mint a bevételi, 928,3 millió forint értékben.  

Még annyit szeretnék elmondani, hogy mind a négy zárszámadásra igaz, hogy 
bár törvény nem írja elő kötelezettségként, de valamennyit független könyvvizsgáló 
auditálta és jelentésükben megállapították, hogy mind a négy beszámolóra igaz, hogy 
a 2017. évi gazdálkodásról és vagyoni helyzetről megbízható és valós képet mutat. 
Köszönöm szépen. 

 
FULMER LÁSZLÓNÉ gazdasági igazgató (MTVA): Köszönöm szépen. Tisztelt 

Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Egy pár mondattal egészíteném ki az előttem szóló 
kollégáimat.  

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2017. évi költségvetése 
93,9 milliárd forintos kiadási, illetve bevételi főösszeggel zárt. Mint ahogy ismertettük 
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az előterjesztésben, az MTVA az NMHH-költségvetés részeként számol be a 
költségvetése teljesüléséről. Kiadási oldalán jellemzően a pénzalapi funkciójából 
eredő kiadások, az egyes szervezetek finanszírozására történő továbbutalások, illetve 
a fő tevékenység, a médiaszolgáltatás-támogatás és vagyonkezelői tevékenység 
kiadásai jelennek meg. Bevételeit alapvetően a médiatörvény általi közszolgálati 
hozzájárulás képezi, illetve itt igazgató úr által is említett, az NMHH-tól szintén a 
törvény által rendelt bevételek. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. E vitaszakaszban kíván-e a bizottság tagjai közül 

bárki is hozzászólni? (Szabó Szabolcs jelentkezik.) Szabó Szabolcs képviselő úr, 
parancsoljon! 

 
SZABÓ SZABOLCS (független): Köszönöm a szót. Csak egy félmondatos 

megjegyzés. Amikor volt az általános vita szakasza, a fideszes képviselők kifogásolták, 
hogy miért beszélek több mint százmilliárd forintos költségvetésről. Most a kollégák 
felsorolták a 4 számot, ha ezeket összeadjuk, az több mint százmilliárd forint. Tehát 
megerősítették a kollégák, hogy erről az összegről beszéltünk. Köszönöm szépen a 
beszámolót. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e további hozzászólási szándék? (Ander Balázs 

jelentkezik.) Ander képviselő úr! 
 
ANDER BALÁZS (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. Eszem 

ágában nincs egyébként egy újabb politikai vitát nyitni ezzel kapcsolatban. Igen, 
tudjuk, zárszámadásról van szó, auditálásról. Viszont azt látni kell, hogy több mint 46 
milliárd forint maradványt kezel az NMHH, ebből 22 milliárd forintnak, tehát egy 
irgalmatlanul nagy összegnek nem látjuk egészen pontosan a sorsát. Ezt szerettük 
volna részletezve látni és a vita során, a parlamentben ezt ki is fejtettük. Köszönöm, 
ennyi lett volna ezzel kapcsolatosan. 

 
ELNÖK: Van-e további hozzászólási szándék? (Senki sem jelentkezik.) Nem 

látok jelentkezőt. 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? 
Kérem, szavazzunk! (Szavazás.) Kilenc igen szavazat. Ki szerint nem? (Szavazás.) 
Hat nem szavazat. A bizottság 9 igen, 6 nem szavazattal támogatta. 

A részletes vita ezen szakaszát lezárom és ezzel áttérünk a következő szakaszra. 
Megnyitom a részletes vita második szakaszát, amelyben a módosító javaslatokról kell 
állást foglalnunk. Tájékoztatom a bizottságot, hogy a javaslathoz nem érkezett 
módosító javaslat. Előzetesen saját bizottsági módosítási szándékra sem érkezett 
javaslat. Kérdezem, hogy van-e valakinek további módosításra javaslata. (Senki sem 
jelentkezik.) Amennyiben nincs módosító szándék, a jegyzőkönyv számára 
ismertetetem, hogy módosító javaslat hiányában a bizottság nem nyújt be részletes 
vitát lezáró módosító javaslatot, és a vita ezen szakaszát lezárom. 

Megnyitom a részletes vita utolsó szakaszát, amelyben bizottságunk dönt a 
részletes vita lezárásáról, a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról és 
benyújtásáról. Tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy az általunk most tárgyalt 
indítvány a törvényalkotás parlamenti informatikai rendszerében - rövid nevében a 
ParLexben - került feldolgozásra. A részletes vita dokumentumai is ebben a 
számítógépes programban készülnek el és ezen keresztül kerülnek benyújtásra. 



22 

Ennek megfelelően kérdezem a bizottságot, lezárja-e a részletes vitát, elfogadja-e a 
részletes vitáról szóló jelentést, valamint felhatalmazza-e a bizottság elnökét arra, 
hogy gondoskodjon a bizottság döntéseit összefoglaló jelentés benyújtásáról. Aki igen, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Kilenc igen szavazat. Ki nem? (Szavazás.) 
Hat nem szavazat. Kimondom a határozatot: 9 igen, 6 nem szavazattal a bizottság 
elfogadta. Köszönöm szépen. Ezt a napirendi pontot ugyancsak lezárjuk. (Földi 
László visszajön a terembe.) 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2019. évi egységes 
költségvetéséről szóló T/2052. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Következik a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2019. évi egységes 
költségvetéséről szóló T/2052. számú törvényjavaslat részletes vitájának kijelölt 
bizottságként történő lefolytatása. E rendelkezésre megnyitom a részletes vita első 
szakaszát, azaz a törvényjavaslatnak a határozati házszabály 44. § (1) bekezdés a)-d) 
pontjaiban meghatározott szempontok szerinti vizsgálatát. Az előterjesztők itt is 
jelezték, hogy nem tudnak részt venni az ülésen. Kérdezem a Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság megjelent képviselőit, hogy kívánnak-e hozzászólni a költségvetési 
javaslathoz. Elnök asszony, tessék parancsolni! 

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

Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Az előző napirendi ponthoz fűzött kiegészítést nem 
szeretném megismételni. Csak annyit szeretnék a 2019-es költségvetési 
törvényjavaslathoz hozzátenni, hogy itt is az előkészítésnél a hatósági tevékenységgel 
összefüggő szakmai feladatokat szem előtt tartva kerültek tervezésre az egyes 
költségvetési összegek. Amennyiben a tisztelt bizottság most is igényli, gazdasági 
igazgató asszony, illetve gazdasági igazgató úr az egyes részeket nagyon röviden össze 
tudja foglalni, hogy mindezek ismeretében vitassa meg a tisztelt bizottság és 
támogató szavazatával döntsön annak elfogadásáról. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Csak annyit szeretnék jelezni a bizottság számára, 

hogy részletes vitát folytatjuk le és nem általános vitát kell lefolytatnunk. Az általános 
vita lefolytatása megtörtént, illetve az erre kijelölt bizottságban szintén megtörtént. 
Ezt csak azért szeretném előrebocsátani, hogy maradjunk a napirendi pont 
logikájánál.  

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy e vitaszakaszban kíván-e valaki hozzászólni. 
(Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok. 

Tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy a bizottságnak a határozati házszabály 
44. § (1) bekezdésében foglaltakkal kapcsolatos megállapításait a bizottság jelentése 
tartalmazza, így erről döntünk. Tehát támogatja-e a bizottság, hogy a törvényjavaslat 
megfelel a határozati házszabály 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak? Aki igen, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Kilenc igen szavazat. Ki nem? (Szavazás.) Hat 
nem szavazattal a bizottság támogatta. A részletes vita ezen szakaszát lezárom és 
áttérünk a második szakaszra. 

Megnyitom a részletes vita második szakaszát, amelyben a módosító 
javaslatokról kell állást foglalnunk. A javaslathoz nem érkezett módosító javaslat és 
előzetesen saját bizottsági módosítási szándékra sem érkezett javaslat. Kérdezem a 
bizottságot, van-e valakinek további módosítási javaslata. (Senki sem jelentkezik.) 
Nem látok jelentkezőt. Amennyiben tehát nincs módosítási szándék, a jegyzőkönyv 
számára ismertetem, hogy módosító javaslat hiányában a bizottság nem nyújt be 
részletes vitát lezáró módosító javaslatot.  
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A vita ezen szakaszát lezárom és megnyitom a részletes vita utolsó szakaszát, 
amelyben a bizottságunk dönt a részletes vita lezárásáról, a részletes vitáról szóló 
jelentés elfogadásáról és benyújtásáról. Itt is el kell mondanom, hogy a 
törvényalkotás parlamenti informatikai rendszerében, röviden ParLexben, került 
feldolgozásra a most tárgyalt indítvány. A részletes vita dokumentumai is ebben a 
számítógépes programban készülnek el és ezen keresztül kerülnek benyújtásra. 
Ennek megfelelően kérdezem a bizottságot, hogy lezárja-e a részletes vitát, elfogadja-
e a részletes vitáról szóló jelentést, valamint felhatalmazza-e a bizottság elnökét arra, 
hogy gondoskodjon a bizottság döntését összefoglaló jelentés benyújtásáról. Aki igen, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Kilenc igen szavazat. Ki nem? (Szavazás.) 
Hat nem szavazattal a bizottság elfogadta. Köszönöm szépen. Ezt a napirendi pontot 
is lezárjuk. 

Megköszönöm a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának a 
jelenlétet, a beszámolót, a részvételt és további szép napot kívánok önöknek. Jó 
munkát! 

Az oktatási nyilvántartásról szóló T/2940. számú törvényjavaslat 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Tisztelt Bizottság! Miután megtörténik a helycsere, a 4. napirendi ponttal 
folytatjuk munkánkat, az oktatási nyilvántartásról szóló T/2940. számú 
törvényjavaslattal. A határozati házszabály alapján folytatjuk le ezt a részletes vitát 
mint kijelölt bizottság. Köszöntöm a kormány nevében jelenlévő Maruzsa Zoltán 
helyettes államtitkár urat. Megkérdezem államtitkár urat, hogy a részletes vita első 
szakaszában, amely a törvényjavaslatnak a határozati házszabály 44. § (1) bekezdés 
a)-d) pontjaiban meghatározott szempontok szerinti vizsgálatára vonatkozik, kíván-e 
hozzászólni. 

 
DR. MARUZSA ZOLTÁN helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Nem kívánok, köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván-e a bizottság tagjai közül valaki hozzászólni 

e vitaszakaszban? (Senki sem jelentkezik.) Ilyen szándékot nem látok.  
Megkérdezem a bizottságot, támogatja-e, hogy a törvényjavaslat megfelel a 

határozati házszabály 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak. Aki igen, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Kilenc igen szavazat. Ki nem? (Senki sem 
jelentkezik.) Tartózkodás? (Szavazás.) Kilenc igen szavazattal, 6 tartózkodás mellett a 
bizottság elfogadta. 

A részletes vita ezen szakaszát lezárom és megnyitom a részletes vita második 
szakaszát, amelyben a módosító javaslatokról kell szavaznunk. A javaslathoz nem 
érkezett módosító javaslat. Saját bizottsági módosítási szándékra előzetesen érkezett 
javaslat. Ezt tegnap kiküldtük. Ki is van osztva, ha jól tudom. Kérdezem a bizottságot, 
hogy van-e valakinek további módosítási javaslata. (Senki sem jelentkezik.) Nem 
látok ilyet.  

Kérdezem az előterjesztő képviselőjét, hogy kíván-e hozzászólni a kiosztott 
bizottsági módosító javaslathoz. 

 
DR. MARUZSA ZOLTÁN helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Itt alapvetően az Országgyűlés Hivatalának kodifikációs és 
nyelvhelyességi észrevételeiről beszélhetünk. Áttekintettük őket és támogatjuk 
ezeknek a beépítését. Köszönöm. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság tagjai közül kíván-e valaki hozzászólni. 
(Senki sem jelentkezik.) Nem látok jelentkezőt. Az elhangzottak alapján kérdezem a 
bizottságot, elfogadja-e a kiosztott javaslatban szereplő módosításokat, tehát ezt a 
bizonyos bizottsági módosító javaslatot. Aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Kilenc igen szavazat. Ki nem? (Szavazás.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 
Kilenc igen szavazattal, 6 tartózkodással elfogadtuk. Köszönöm szépen. 

Kérdezem a bizottságot, hogy az előbbiekben meghozott döntésnek 
megfelelően elfogadja és benyújtja-e a részletes vitát lezáró bizottsági módosító 
javaslatot. Aki igen, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Kilenc igen szavazat. Ki 
nem? (Szavazás.) Tartózkodott? (Szavazás.) Hat tartózkodással a bizottság elfogadta.  

A vita ezen szakaszát lezárom és megnyitom a részletes vita utolsó szakaszát, 
amelyben a bizottságunk dönt a részletes vita lezárásáról és a részletes vitáról szóló 
jelentés elfogadásáról és benyújtásáról. Tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy a most 
tárgyalt indítvány ugyancsak a ParLex rendszerben került feldolgozásra és a részletes 
vita dokumentumai is e számítógépes programban készültek, ezen keresztül kerültek 
benyújtásra. 

Kérdezem a bizottságot, lezárja-e a részletes vitát, elfogadja-e a részletes 
vitáról szóló jelentést, valamint felhatalmazza-e a bizottság elnökét arra, hogy 
gondoskodjon a bizottság döntéseit összefoglaló jelentés benyújtásáról. Aki igen, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Kilenc igen szavazat. Ki nem? (Szavazás.) 
Tartózkodás? (Szavazás.) Hat tartózkodással a bizottság elfogadja a határozatot. 

Köszönjük szépen államtitkár úrnak és munkatársainak a megjelenést. A 
napirendi pontot lezárjuk. 

Beszámoló az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 
2017. évi tevékenységéről 

Tisztelt Bizottság! A következő napirendi pontot, amely az Állambiztonsági 
Szolgálatok Történeti Levéltárának tevékenységére vonatkozik, tudjuk tárgyalni most 
azonnal, mert tájékoztatás szerint itt vannak az érintettek. Azt javaslom, hogy 
szünetet ne tartsunk. Elvileg 11 óra 45 perc a kezdés, de ez egy hozzávetőleges időpont 
volt. Úgyhogy tisztelettel azt javaslom, hogy folytassuk a munkát, ha ezzel mindenki 
egyetért. (L. Simon László: Egyet! - Senkinek nincs ellenvetése.) Köszönöm szépen. 
Akkor megkérjük a kedves kollégát, hogy segítsen! (Hívásra Cseh Gergő Bendegúz és 
kollégái bejönnek a terembe.)  

Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm Cseh Gergő Bendegúz főigazgató urat 
és, ha jól látom, Tóth Eszter főigazgató-helyettes és Bikki István főosztályvezető van 
még jelen. Ha jól tudom, minden képviselő megkapta ezt a bizonyos beszámolót is, 
tehát ebből a szempontból szintén rendben vagyunk. A következő napirendi pontunk 
tehát az elfogadott napirendünk alapján "Beszámoló az Állambiztonsági Szolgálatok 
Történeti Levéltára 2017. évi tevékenységéről". Megadom a szót Cseh Gergő 
Bendegúz főigazgató úrnak. Tessék parancsolni! 

Cseh Gergő Bendegúz szóbeli kiegészítése 

CSEH GERGŐ BENDEGÚZ főigazgató (Állambiztonsági Szolgálatok Történeti 
Levéltára): Tisztelt Elnök Úr! Képviselő Hölgyek és Urak! Köszönjük szépen a 
lehetőséget, hogy beszámolhatunk a mai napon a levéltár tavalyi működéséről. Nem 
szeretném túlságosan igénybe venni a türelmüket és a munkaidejüket, ezért csak egy 
pár gondolatot szeretnék elöljáróban vagy kiegészítésként az írott anyaghoz 
hozzáfűzni. (Simon Róbert Balázs távozik.) 

Az egyik, amiről feltétlenül szerettem volna beszélni ebben a bizottságban, 
hogy amint tudják, a tavalyi év bizonyos tekintetben csonka év volt. 2017 áprilisától 
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vezetem én az intézményt, előtte Gyarmati György főigazgató úr vezette, de nyilván a 
munka folyamatos volt, tehát ilyen értelemben a beszámoló tartalmazza mindkét 
vezetés alatt elvégzett feladatokat. 

A másik, amit feltétlenül kiegészítésként hozzá szerettem volna fűzni, hogy a 
tavalyi évben, mint önök pontosan tudják, a levéltárra vonatkozó törvény több ponton 
módosult, ami számos új feladattal gazdagította és új jogi környezetbe helyezte a 
levéltár működését. Ennek a legegyszerűbb és a legnyilvánvalóbb eleme, hogy a 
levéltár 2017 nyarától illetékes lett nemcsak a '90 előtti állambiztonsági iratok 
kezelésére, hanem a '90 utáni nemzetbiztonsági iratokéra is. Ez egészen új feladatot 
és új tevékenységi kört jelent a levéltár számára. A tavalyi év során, mint ezt a 
beszámolóban is olvashatják, ennek a feladatnak próbáltunk eleget tenni olyan 
értelemben, hogy az összes működő nemzetbiztonsági szolgálattal felvettük a 
kapcsolatot, együttműködési megállapodásokat írtunk alá velük és átvettük a Nemzeti 
Levéltártól ezt a fajta feladatot. Nyilvánvalóan a nemzetbiztonsági iratok még nem 
kerültek a levéltárba, ez nem a mi hatáskörünk, hogy mikor fognak hozzánk érkezni. 
Egyelőre ott tartunk, mint minden más működő levéltár, hogy a most keletkező iratok 
felügyeletében, illetve az iratkezelés rendszerének ellenőrzésében veszünk részt. 

A harmadik téma, amit megemlíteni szerettem volna, hogy a főigazgatói 
programommal összhangban a tavalyi év során számos olyan programot indítottunk 
el, amely a levéltár tevékenységének, iratainak és a korszak történéseinek 
megismertetéséről szólt. Ilyen programként csak példaként hadd említsem meg, hogy 
például a Kulturális Örökség Napjain, a Kutatók Éjszakáján kinyitottuk a levéltár 
kapuit és rengeteg látogatót fogadtunk. "Rendhagyó történelemórák" címmel egy 
olyan sorozatot indítottunk el, ahol a levéltár történészei középiskoláknak, egyetemi 
tanszékeknek kurzusokat, órákat tartanak a korszakról és a levéltárról. És még 
számos példát tudnék mondani, de ezek mind szerepelnek a beszámolóban. 

Még egy dolgot szeretnék kiemelni, mert talán ez a legérdekesebb vagy 
legkurrensebb. A tavalyi törvénymódosítás a levéltár feladatává és kötelezettségévé 
tette, hogy a külföldön őrzött magyar vonatkozású állambiztonsági iratanyagok 
tekintetében is feltáró munkát végezzen és próbálja ezeket begyűjteni. Ezt klasszikus 
szóhasználattal hungarikakutatásnak nevezzük, csak ez egy speciális állambiztonsági 
témájú hungarikakutatás. Ebben a feladatkörben már volt tapasztalatunk, mert a 
romániai CNSAS levéltárral ez működik. Tehát az ottani Securitate levéltárral 
működő kapcsolatunk van és a tavalyi év végéig több mint 50 ezer oldalnyi magyar 
vonatkozású iratanyag-másolatot hoztunk át. Azóta ez a szám nyilván már 
nagyságrendekkel növekedett.  

Tavaly kezdtük el építeni a kapcsolatainkat a legnagyobb iratőrző hellyel, a volt 
Szovjetunió levéltáraival. Ennek a munkának a nehézségeiről nem szeretnék most 
nagyon részletesen beszámolni, ez egy nagyon bonyolult kérdés. A 
történelemszemlélet és a korszakszemlélet egészen más Moszkvában, mint ahogy 
innen látjuk. Ettől függetlenül mindent megpróbálunk, hogy azokat a magyar 
vonatkozású iratanyagokat, amelyeket ők őriznek több különböző levéltárban, 
valamilyen formában meg tudjuk szerezni. Egy konkrét megállapodást már alá 
tudtunk írni, ez a beszámolóban is szerepel. Az orosz állami katonai levéltárral 
sikerült egy olyan megállapodást kötni, hogy az 1944 és 1955 között Magyarországon 
tevékenykedő NKVD-csapatok működésével kapcsolatos iratok feltárásában és 
publikálásában együttműködünk, ennek a munkának remélhetőleg idén már meglesz 
a konkrét gyakorlati eredménye is. De hasonló megállapodásokat készítettünk elő 
több más levéltárral is és a volt Szovjetunión belül még Kijevbe is ellátogattunk 
kollégámmal, ahol idén realizálódni fog egy hasonló jellegű megállapodás. Éppen 
most véglegesítjük a szövegét.  
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Tehát ez a fajta iratfeltáró, iratmentő tevékenység is elindult és nagyon 
remélem, hogy amikor jövő ilyenkor újra talán beszámolhatok a bizottság előtt, akkor 
ennél már konkrétabb eredményeket is fel tudunk mutatni az együttműködés 
következtében.  

Köszönöm szépen. Ennyit szerettem volna kiegészítésként vagy 
magyarázatként hozzáfűzni. 

Hozzászólások, kérdések 

ELNÖK: Köszönjük szépen főigazgató úrnak a rövid, lényegre törő 
beszámolóját. Kérdezem a bizottság tagjait, van-e kérdés, hozzászólás. (Szabó 
Szabolcs jelentkezik.) Szabó Szabolcs képviselő úr, parancsoljon! 

 
SZABÓ SZABOLCS (független): Köszönöm szépen. Elnézést kérek, 

valószínűleg olyanokat kérdezek, amik benne vannak a beszámolóban, csak most 
kaptam meg ezt fizikailag. 

Ha jól tudom, ezek a bizonyos mágnesszalagok, illetve az arról kimentett 
anyagok is önökhöz kerültek a legutóbbi törvénymódosítással. Érdekelne, hogy mik 
az első tapasztalatok, milyen körűek ezek az anyagok, a kutathatóság szempontjából 
rendben van-e és a többi. Kevésbé vagyok levéltáros, nem tudom pontosabban 
megfogalmazni a kérdést. 

A másik kérdésem pedig úgy általában az ilyen típusú iratok kutathatóságával 
kapcsolatos. Tehát most nem a nyilvánosságról beszélek, mert az egy politikai jellegű 
kérdés, azt majd megvitatjuk a parlamentben. Mindig erről mi mást gondolunk, de ez 
mindegy. Kutathatósági szempontból van-e még az önök meglátása szerint olyan 
törvénymódosítási feltétel, kell-e még bárhol hozzányúlni a törvényhez ahhoz, hogy a 
kutathatóságot teljes mértékben biztosítani lehessen, vagy a kutatók számára minden 
feltétel adott jogilag is ahhoz, hogy ezt az állambiztonsági múltat önök mint kutatók 
meg tudják ismerni és ebből publikációt tudjanak írni? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. További kérdés, hozzászólás? (Farkas 

Gergely jelentkezik.) Farkas Gergely. Parancsoljon, képviselő úr! 
 
FARKAS GERGELY (Jobbik): Köszönöm szépen. József Attila "A Dunánál" 

című versének egy sora, "A múltat be kell vallani" lehetne a mottója ennek a mostani 
napirendi pontnak, meg talán az önök tevékenységének. Ugyanakkor 
elgondolkodtató, hogy az ügynökmúlt feltárására létrehozott Nemzeti Emlékezet 
Bizottságának egyik tagja is arról beszélt, hogy nem lehet teljesen összeállítani egy 
ilyenfajta listát. Tényszerűen ez igaz, nem fekete-fehér a kérdés, számos esetben van, 
aki jelentett, de nem olyan súlyú dolgot, amivel ártott volna annak, akiről jelentett, 
nem adott érdemi információt, vagy éppen a jelentése valakinek elveszett, így nem 
lehet megállapítani, hogy milyen szintű volt az ő beszervezettsége és mennyire volt 
ártalmas a tevékenysége. Ugyanakkor láthatjuk azt is, hogy a társadalomban van egy 
nagyon komoly igény arra, hogy minél tisztábban lássunk a múltunkkal kapcsolatban, 
ez parlamenti színtéren is időről időre megnyilvánul ellenzéki pártok részéről. 

A kérdésem az lenne - ha lehet ilyet kérni, akár a magánvéleményét is szívesen 
venném, nemcsak intézetvezetőként -, hogy hogyan lehet ön szerint feloldani akár 
más országok példája szerint is ezt a feszültséget, hogyan lehetne a minden kétséget 
kizáróan bizonyítható, egyértelműen káros tevékenységet végző ügynökök nevének 
nyilvánosságra hozatala, elszámoltatása, felelősségre vonása kivitelezhető. Milyen 
javaslatokat tettek önök az ügynökügyek megnyugtató rendezése érdekében az 
Országgyűlés vagy a kormány irányában és milyen volt erre a fogadtatás? 
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Szabó Szabolcs is szóba hozta már azt, hogy tavaly önökhöz kerültek bizonyos 
mágnesszalagok. Ennek kapcsán mindig felmerül a másik oldallal kapcsolatos kérdés, 
hogy milyen mennyiségű vagy milyen minőségű iratot tarthat vissza indokolatlanul is 
akár a titkosszolgálat, van-e bármi sejtésük, észrevételük vagy valami objektívebbnek 
is tekinthető adat. 

Ön is említette a külföldi államokkal való információcserét. Ennek kapcsán az 
elmúlt időszakban is olvashattunk olyan nyilatkozatokat, hogy akár Moszkvában 
lehetnek olyan iratok, amelyek Magyarországon kevésbé állnak rendelkezésre. Megint 
inkább csak az önök megérzésére lennék kíváncsi, hogy mennyire sejthető, hogy 
Moszkvában olyan anyagok vannak, ami itthon hiányzik, itthon már nem fellelhető, 
vagy olyan anyagok lehetnek inkább, amelyek egyébként már rendelkezésünkre 
állnak itthon. 

A beszámoló két konkrét mondatára is rákérdeznék. Szerepel itt az, hogy a K-
adattárral kapcsolatban meg kell említeni, hogy az ezt megelőző papír alapú 
nyilvántartások még nem kerültek a Történeti Levéltár kezelésébe, ezért nem tudták a 
tartalmi összehasonlításokat elvégezni. Nem tudom, hogy ennek mi az oka, vagy ez 
azóta megtörtént-e már. Illetve a 2018. június 30-ai határidőre szeretnék rákérdezni 
én is, a kormány a mágnesszalagokon található minősített adatok titokvédelmi célú 
felülvizsgálatára szabta ezt a határidőt. Ez megtörtént-e, ezzel kapcsolatban milyen 
fejleményekről tudhatunk? Köszönöm szépen előre is a válaszaikat. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Gréczy képviselő úr jelezte, hogy hozzá kíván 

szólni. Parancsoljon! 
 
GRÉCZY ZSOLT (DK): Köszönöm a szót, elnök úr. Először is köszönöm szépen 

a beszámolót.  
Másrészt bennem is felmerült néhány kérdés. Kezdem az általános 

kérdésektől. Azon gondolkodtak-e, hogy mondjuk az Egyesült Államokból is 
szerezhető lenne információ? Látom, hogy elsősorban a környező országokra 
fókuszáltak. Egyébként, azt gondolom, Belgrád környékén is érdemes lenne 
körülnézni, emlékezve a hosszú Tito-korszaknak és Tito személyének a magyar '50-
60-as évekre gyakorolt hatására. Azt gondolom, hogy az Egyesült Államokból is 
lehetne talán információkat szerezni akár '56 megítéléséről, akár, mondjuk, a Szent 
Korona hazahozatala környékének diplomáciai működéséről. Azt gondolom, hogy 
ezek nagyon izgalmas témakörök lennének. 

Azzal kapcsolatban is szeretnék kérdezni, hogy úgy látom a grafikon alapján, 
hogy a magánszemélyek érdeklődése csökkent az iránt, hogy utánanézzenek a család 
valamelyik tagjának az érintettségére. Leginkább nyilván nem arra az érintettségre, 
ha esetleg ő maga volt - egyszerű szóval - besúgó, hanem hogy volt-e áldozat a 
családban vagy ki figyelte őket. Ennek mintha csökkenne a tendenciája. Ennek önök 
mint kutatók milyen jelentőséget tulajdonítanak, messze van-e már a rendszerváltás 
és egy újabb generáció nő fel, amelyiket talán már kevésbé érdekli, vagy valamilyen 
más oka lehet ennek? 

Arra is kíváncsi lennék, hogy az 1990 utáni adatokat tartalmazó 
mágnesszalagok mennyire lesznek majd kutathatók.  

 
CSEH GERGŐ BENDEGÚZ főigazgató (Állambiztonsági Szolgálatok Történeti 

Levéltára): Bocsánat! '90 előtti adatok, nem '90 utáni adatokról van szó! Elnézést, 
hogy beleszóltam, de azt mondta, hogy a '90 utáni adatok. Azok, amiket mi őrzünk, 
szigorúan csak '90 előtti adatokat tartalmaznak. 
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GRÉCZY ZSOLT (DK): Igen. Arra a részre lennék kíváncsi tehát, hogy mondjuk 
a rendszerváltás környékének kutathatósága, azt gondolom, bizonyos szempontokból 
még nincs elvégezve. Az Ellenzéki Kerekasztal környéke. Emlékszem Kenedi János 
könyveire, Nagy Imre újratemetése környékének titkosszolgálati viszonyait két nagy 
könyvben is elemezte. (L. Simon László: Az a rendszerváltás előtt volt!) Azt 
gondolom tehát, hogy a rendszerváltás időszakát is igen fontos lenne látni (L. Simon 
László: Nagy Imre újratemetése a rendszerváltás előtt volt!), hogy az hogyan és 
milyen módon valósult meg. Köszönöm szépen. 

Ja, még egy mondatot tennék hozzá csatlakozva az előttem szólókhoz! Azt a 
politikai megjegyzést azért csak muszáj megtennem, hogy a parlament összes pártja a 
Fideszen és a KDNP-n kívül támogatta az ügynökakták nyilvánosságát. 

 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, van-e további hozzászólási szándék. (Senki 

sem jelentkezik.) Nem látok jelentkezőt. 
Engedtessék meg, hogy jómagam mint levezető elnök is mondjak néhány szót, 

illetve feltegyek kérdést. 
A legutóbbi megjegyzéshez kapcsolódóan, hogy az ügynökaktákat hogyan és 

mint lehet közzétenni, vagy nem lehet közzétenni, egy zárójeles megjegyzést 
szeretnék tenni. A jelentéstétel nem azonos azzal, hogy valaki egyébként beszervezett 
ügynök volt vagy sem, voltak kifejezetten funkcióhoz, beosztáshoz és munkakörhöz 
kapcsolódó jelentéstételi kötelezettségek anélkül, hogy az illetőt be kellett volna 
szervezni. Így lenne korrekt és teljes a kép. Emlékezzünk vissza, hogy a párttagoknak 
hangulatjelentéseket kellett írni, a KISZ-titkároknak dettó, az egyetemi főtitkárokat 
nem azért találták ki, mert az egyetemi működéshez kellett, hanem egész egyszerűen 
más volt a feladatkörük. Tehát sok ilyen szempont is még óhatatlanul előjön, de 
nyilván ezt a vitát nem most kell újra előszedni.  

Szeretnék viszont megkérdezni valamit. A nagykövetségek minden korban 
adnak jelentéseket nem egy esetben szigorúan titkos minősítéssel. Nem tudom, 
megmondom őszintén, hogy az ilyen diplomáciai iratok ilyen tárgykörben őrzött 
iratoknak számítanak-e vagy pedig kívül esnek az önök hatáskörén. Ezt hirtelenében 
nem tudom, de logikailag akár ide is lehetne sorolni. Úgyhogy csak kíváncsiságból 
szeretném megkérdezni. Köszönöm. 

Ha nincs további észrevétel, kérdés… (Szabó Szabolcs jelentkezik.) Van még, 
bocsánat! Szabó Szabolcs! 

 
SZABÓ SZABOLCS (független): Elnézést, csak egy rövid technikai kérdés, mert 

lehet, hogy valamit nem értek! Az előbb azt mondta az igazgató úr, hogy '90 utáni 
adatokat, iratokat nem őriznek. (Cseh Gergő Bendegúz: Még nem!) Mert ebben a 
beszámolóban is itt van, most hirtelen kinyitottam, amiről beszélt is szóban, hogy '90 
utáni és megállapodásokat kötöttek. De akkor az iratok még nem kerültek át, hanem 
majd januártól. (Cseh Gergő Bendegúz: Igen, így van!) Értem. 

 
ELNÖK: Megadom a szót főigazgató úrnak. Tessék parancsolni! 

Cseh Gergő Bendegúz válaszadása 

CSEH GERGŐ BENDEGÚZ főigazgató (Állambiztonsági Szolgálatok Történeti 
Levéltára): Köszönöm szépen a kérdéseket. Megpróbáltam feljegyezni mindet és talán 
nem hagyok ki semmit. (Az elnök jelzi, hogy a mikrofon nincs bekapcsolva.) 
Újrakezdem! 

Köszönöm a kérdéseket. Megpróbáltam mindent felírni és remélem, hogy nem 
hagyok ki semmit.  
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Az első kérdés a mágnesszalagok helyzetére vonatkozott. A bevezetőben azért 
nem beszéltem róla, bár a beszámolóban részletesen szó esik erről a témáról, mert 
minősítésük felülvizsgálata az idén nyáron zárult le és tulajdonképpen a gyakorlati 
hasznosításról majd a jövő évi beszámolóban tudok többet mondani. De persze ebben 
a körben nyilván most is nagyon szívesen beszélek róla. 

A mágnesszalagok tavaly nyáron kerültek át a Történeti Levéltár őrizetébe és 
idén június 30-ig megtörtént a felülvizsgálatuk, az illetékes szolgálatok nagyobb 
részét ezeknek az adatoknak visszaminősítették. Most a pontos számot, hogy ebből 
mennyi maradt minősített, nem tudom megmondani. Mind a G, mind a H, tehát a 
célszemélyek és a hálózati személyek nyilvántartásából tartottak továbbra is 
minősítés alatt adatokat. Illetve a harmadik ilyen adattár, az úgynevezett K-adattár, 
az teljes egészében minősített maradt. Ezek a döntések a levéltár illetékességén és 
hatáskörén kívül állnak, tehát a szolgálatoknak és az ő képviselőiknek kell feltenni a 
kérdést, hogy miért. A mi feladatunk ezek után abban áll idén nyár óta, hogy a 
mágnesszalagokon lévő adatokat hozzáférhetővé tegyük kutatók és állampolgárok 
számára. Idén szeptembertől el is indítottuk ezt a folyamatot, tehát akár 
állampolgárként, akár kutatóként érdeklődik valaki ezeknek az adatoknak a sorsáról, 
akkor erről hiteles adatokat, információkat fog kapni. Nagyon leegyszerűsítve a 
történetet: ha valaki a saját családjára vagy önmagára kérdezi az adatokat és az abban 
szereplő hálózati vagy ügynökadatokra kíváncsi, azok azonosítását szeretné, akkor a 
levéltár ki fogja adni azokat az adatokat, amelyeket a mágnesszalagon találunk. 

Egy dolgot szeretnék leszögezni és ezt a Nemzeti Emlékezet Bizottságával 
közös jelentésünkben is megtettük: hogy sajnálatos módon, mi sajnáljuk talán a 
legjobban, ez a mágnesszalag nem oldja meg a kérdéseket, mert a fő tanulság az, hogy 
ez egy olyan folyamatosan vezetett nyilvántartás volt, amelyet szükség szerint 
módosítottak, korrigáltak, töröltek belőle adatokat. Bizonyosan tudjuk, hogy nagyon 
sok adatot töröltek ebből is. Sőt, bizonyos adatokat már fel sem vettek, amikor 1974-
ben ezt elkezdték építeni. Tehát ilyen értelemben a mágnesszalagok soha nem voltak 
és most sem tekinthetők teljes körű és hiteles nyilvántartásnak az előző rendszer 
célszemélyeit vagy hálózati és együttműködő személyeit illetően. Ez a legnagyobb 
tanulsága annak a munkának, amit kollégáim bevonásával, illetve a Nemzeti 
Emlékezet Bizottságával közösen elvégeztünk. 

Hogy mire lehet mégis használni a mágnesszalagokat, ez egy nagyon jó kérdés. 
Erre szokták azt a példát felhozni, hogy ez kicsit olyan, mint az ókortörténészek 
esetében. Attól, hogy nem találtuk meg az összes ókori görög vázát, valamit azért 
lehet mondani az ókori görög művészetről így is. Nyilván abból tudunk főzni, ami 
alapanyagunk van és arról tudunk adatot szolgáltatni, amink van. Egy példát a 
mágnesszalagokkal kapcsolatban hadd mondjak! A hálózati adattár a mi 
tudomásunk, írott forrásaink szerint a nyolcvanas években még 150 ezer nevet 
tartalmazott körülbelül. A rendszerváltás környékén ez lecsökkent már 100 ezerre és 
most pillanatnyilag 58 ezer név van a mágnesszalagokon a H-adattárban, tehát a 
hálózati adattárban. Ez az arány, azt hiszem, önmagában elég sokat elárul arról, hogy 
mennyire tekinthető ez megbízható vagy hiteles információforrásnak. 

Még egy dolgot hadd említsek meg! A dekódolás sem sikerült tökéletesen. A 
levéltár olyan formában kapta meg a mágnesszalagok adattartalmát, hogy az azon 
szereplő személyek születési adatait nem látjuk a szövegben. Ez egy ömlesztett 
szöveges állomány tulajdonképpen, ebből következően az azonosítás meglehetősen 
kérdéses, hogy finoman fogalmazzak, különösen gyakori nevek esetében vagy 
nagyvárosban született gyakori nevű emberek esetében nehéz lenne bizonyosan 
állítani. Persze, megvannak a levéltári és történészi módszerek arra, hogy valószínű 
dolgokat állítsunk, de attól félek, hogy ha ezt valaki jogi útra fogja terelni, nem biztos, 
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hogy a mágnesszalag alapján érdemi bírósági ügyeket lehetne nyerni vagy pozitívan 
megítélni. 

A következő kérdés arra vonatkozott, hogy törvénymódosításra van-e szükség. 
A tavalyi törvénymódosítás során elég aktívan részt vett a levéltár az előkészítés 
során. Ezúttal is köszönjük a törvényhozásnak, hogy lehetőséget nyújtott arra, hogy a 
levéltár kifejtse a véleményét és megfogalmazza a saját javaslatait. Tehát olyan 
pontokon módosult a törvény, ami mind a kutatást, mind az iratanyag megőrzését és 
gyarapítását segítette. Jelen pillanatban azt gondolom, hogy nem látok okot arra - 
gyorsan kollégáimra néztem, hogy ellenvélemény van-e -, ami miatt jelentős 
törvénymódosításra volna szükség. Ezt a környező országok hasonló gyakorlatát, vagy 
hasonló levéltárainak a működését érintő tapasztalat birtokában mondom. Biztosan 
mondhatom, hogy ezt a kérdést, a kutatás szabadságát nem oldották meg jobban 
Németországtól Albániáig sehol. Most már ebben a körben vannak hasonló 
intézmények. Mindenhol másként oldják meg, de a magyar jogszabály, a magyar 
kutatási lehetőségek inkább még liberálisnak számítanak, például a német 
gyakorlathoz képest mindenképpen.  

A következő kérdés arra vonatkozott, hogy mennyi adat lehet még a 
szolgálatoknál. Nagyon bízunk benne, hogy sok, bár nincs biztos információnk rá. Mi 
magunk látjuk legjobban azokat az irathiányokat, amelyek segítenék a kutatókat és az 
állampolgárokat is az információs kárpótlás során. Hozzávetőleges folyómétereket 
tudunk csak mondani, amilyen adatokat a szolgálatok közölnek velünk. Mi 
hivatalosan azt tudjuk, hogy körülbelül 300 folyóméternyi adatot "vallanak be" - ha 
szabad ilyen kifejezéssel élnem -, ezt a 300 folyómétert úgy kell elképzelni, hogy a 
most őrzött összes iratanyagunknak az egytizede, kicsit kevesebb mint egytizede az, 
amit még minősítettként fenntartanak. Mi a lelkünk mélyén, talán a többiek nevében 
is mondhatom, bízunk abban, hogy ez azért jóval több, mint amennyiről most tudunk.  

Elhangzott egy olyan kérdés, hogy Moszkvában mi a helyzet. A moszkvai 
levéltárakhoz nagyon nagy reményeket fűzünk, mert nemcsak a rendszerváltás 
környékén, de egészen 1944-45-től kezdve a tanácsadó elvtársak - így hívták őket - 
folyamatosan ott voltak a legfontosabb állami intézményekben és az állambiztonság 
minden fontos pozíciójában. A koncepciós perek iratai sok esetben eleve orosz 
nyelven készültek, amit oroszból fordítottak le magyarra. Csak egy apró példát hadd 
mondjak! A Rajk-per, amely minden koncepciós perek emblematikus példája, 
iratanyaga eltűnt, megsemmisült a hatvanas években. Tehát nem rendelkezünk 
elsődleges forrásokkal a Rajk-perről. Már a rehabilitáció, illetve a felülvizsgálatának 
az iratanyaga van meg nálunk. Olyan információkat kaptunk Moszkvából, hogy egy 
ottani kutató az FSZB, tehát a Szövetségi Biztonsági Szolgálat levéltárában a 
Szlánszki-per anyagát kérte ki - az ennek a csehszlovák mintája - és tévedésből a 
Rajk-per anyagát vitték ki nekik. (Közbeszólások: Ó!) Ezt a hírt óriási szívdobogással 
fogadtuk és látom, hogy itt is élénkséget kelt. (Dr. Hoppál Péter: Na, miért?) Nagyon 
reménykedünk abban, hogy ilyen iratanyagok vannak…(Közbeszólások.) Lehet, hogy 
nekünk a Szlanszkit kéne kérni, igen. (Dr. Vinnai Győző: Csere!) Kicseréljük majd a 
prágai kollégákkal. Tulajdonképpen minden meglehet Moszkvában, ami nálunk 
hiányzik. A fontosabb perek iratanyaga eleve 4-5 példányban készült és abból egy 
egész bizonyosan elkerült Moszkvába és azt is tudjuk, hogy a szovjet hatóságok nem 
szerették megsemmisíteni ezeket az iratanyagokat, már csak azért sem, mert ott a 
múlttal való szembenézés egészen más dimenzióban kerül elő és olyanfajta igény 
nincs arra, hogy a múltat eltöröljék, hanem ott egyfajta kontinuitás tapasztalható 
ezen a téren. 

Nagy reményeink vannak tehát a moszkvai iratanyaggal kapcsolatban. Annyit 
meg kell mondanom, hogy minden tárgyalásunk azzal a felhanggal indul és fejeződik 
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be, hogy Moszkvában sem a levéltárosok, sem az intézményvezetők nem érdekeltek 
abban, hogy olyan iratanyagok kerüljenek haza vagy kerüljenek ki, amelyek alapján az 
orosz állammal szemben valamiféle kártérítési kötelezettség indítható. Ilyen 
értelemben tehát egyéni kárpótlási igények miatt sajnos egyelőre nem tudunk 
megkeresésekkel fordulni az oroszokhoz. Azt tudjuk tenni, ahogy az előbb mondtam, 
hogy például az NKVD-csapatok magyarországi tevékenységével kapcsolatban közös 
forráskiadványokban, közös publikációkban és iratgyűjtésekben veszünk részt. 
Reméljük, hogy ez is eredménnyel fog járni. De nem csak Moszkvában van ilyen 
lehetőségünk. Azt is említettem, hogy például Kijevben rengeteg magyar vonatkozású 
anyagot őriznek értelemszerűen, hiszen akár '45-ben a bevonuló csapatokat vagy a 
málenkij robotra elszállított magyarokat mind Ukrajnán keresztül utaztatták és 
ugyanez vonatkozik az '56-os bevonulásra és az akkor elvitt magyarokra. Erre 
vonatkozóan Kijevben nagyon sok dokumentáció van és jelen pillanatban úgy néz ki, 
hogy hajlamosabbak, de nem akarom elkiabálni, ebben együttműködni velünk. 

A következő kérdés, ahogy látom, arra vonatkozott, hogy a K-adattáral mi a 
helyzet és a papír alapú része miért nem került még a levéltárba. Erre sajnos nem 
tudok válaszolni, ez egy az egyben minősített maradt, és azért került át a levéltárba, 
mert ez egy megbonthatatlan egység volt. Ott van a mágnesszalagon mindegyik, de 
azoknak az adattartalmához hivatalosan nem adhatunk hozzáférést csak nyilván 
azoknak, akiknek van megismerési engedélyük rá. Tehát a papír alapú részét mi sem 
láttuk még.  

Elhangzott az a kérdés is, hogy a 2018. június 30-ai felülvizsgálati határidőt 
betartották-e. Igen, mondhatom, hogy a szolgálatok időben elvégezték ezt a fajta 
felülvizsgálatot, és ahogy említettem, például a K-adattárat teljes egészében 
minősítettnek tartották fenn, a G és a H-adattár nagy része visszaminősült, de 
mindkét adattárban maradtak továbbra is minősített adatok. 

Egyesült Államok, Belgrád, más iratőrző helyek. Valóban nagyon sokfelé lehet 
a világban iratanyag. Egyelőre sajnos a levéltár erőforrásai arra elegendőek, arra is 
nehezen, hogy azokon a helyeken, ami közel van, és ahol hivatalból kell lennie magyar 
vonatkozású anyagnak, utánajárjunk. Tehát a bukaresti, kijevi vagy a moszkvai 
levéltári kutatások is nagyon sok energiával és pénzráfordítással járnak. Az Egyesült 
Államokban valóban, és ebben teljesen igaza van, sok fontos iratanyag lehet. Most 
csak egy példát hadd hozzak fel! 1946-47 között egy amerikai diplomata státusban 
lévő hírszerző dolgozott Budapesten, aki olyan fontos személyiségeket menekített 
külföldre a szovjet megszállás elől, mint Pfeiffer Zoltán és családja például. Az ő 
titkosszolgálati iratanyagát a CIA visszaminősítette pár évvel ezelőtt és ezek 
hozzáférhetőek. Ez a magyar történelem nagyon fontos forrása, ezzel maximálisan 
egyetértek. Úgyhogy erre is fogunk energiát fordítani a későbbiekben. 

A magánszemélyek érdeklődése csökken-e vagy sem? Erre inkább azt 
mondanám, hogy hullámzik. Attól függően, hogy történik-e valami olyan közéleti 
esemény, amely megborzolja a kedélyeket, vagy az állóvizet kicsit felbolygatja, attól 
függően több vagy kevesebb az érdeklődőnk. Ha a grafikont nézzük, szép hullámzást 
mutat, de ez a 2-3 ezer érdeklődő évente átlagosan stabilnak mondható. Olyankor 
szokott megemelkedni, amikor bizonyos szakmákban bizonyos prominens 
személyekről esetleg kiderül, vagy maguk jönnek elő ezzel az információval, vagy 
valaki leleplezi őket és az egész szakma, színészszakma, zenészek és így tovább 
megindul és megpróbálja magát vagy a saját adatait keresni. Úgyhogy azt mondanám, 
hogy nem csökken, hanem hullámzik. Éppen a tavalyi év kicsit ilyen értelemben 
nyugalmasabb volt és nem voltak nagy közéleti viták.  

A rendszerváltás kutatásával kapcsolatban is elhangzott egy kérdés. Itt sajnos 
egy olyan kételyt kell megfogalmaznom, szomorú kételyt, hogy a rendszerváltás 
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kutatása még nagyon sokáig problematikus lesz. Azt bizonyosan tudjuk, hogy az 
iratmegsemmisítések pont azokat az iratokat érintették leginkább, amelyek a 
rendszerváltás környékén még élők voltak. Úgy működik egy szolgálat, minden állami 
hivatal egyébként, hogy az élő ügyeket még az ügyintézők, jelen esetben az SZT-
tisztek maguknál tartják és gyűjtik bele az adatokat, jelentéseket, saját jelentéseiket, 
intézkedései terveket és így tovább. Pont ezeket a még nem irattározott, nem lezárt 
ügyeket tüntették el legnagyobb arányban. Visszatérek itt a korábbi 
optimizmusomhoz. Reméljük, hogy ezek még előkerülnek, de van veszélye annak, 
hogy ebből nagyon sok megsemmisült véglegesen. Tehát a rendszerváltás forrásai 
ilyen értelemben nagy veszélynek vannak kitéve. Nyilván a levéltár mindent el fog 
követni annak érdekében, hogy amit fellelhetünk még akár itt, akár külföldön, azt 
megmentsük és archiváljuk. Ez egyébként része annak a munkának is, hogy a 
magániratok gyűjtésében is nagy energiákat mozgósítunk az utóbbi időben. Ha az 
állami iratok nem mindenhol maradtak meg, sok helyen magánkézben vannak ilyen 
iratokat, megpróbáljuk azokat begyűjteni és archiválni.  

Valamit ideírtam még, csak szemüveget nem hoztam. (Közbeszólás: Külügy!) 
Külügy, igen, köszönöm. A külügyi iratok kapcsán elhangzott az a kérdés elnök úrtól, 
hogy a külügyi diplomáciai iratok mennyire tartoznak az állambiztonság hatáskörébe. 
Hivatalosan a Külügyminisztérium felügyelte a nagykövetségeket és a nagykövetségek 
iratanyaga formálisan a Külügyminisztériumba, azután pedig a Magyar Nemzeti 
Levéltárba fog kerülni, illetve részben már került is. De természetesen abban teljesen 
igaza van, hogy a Külügyi Szolgálat és a diplomáciai testület egy kiváló terepe volt a 
hírszerző és kémelhárító munkának mindig is. Nyilván ez így van most is. Ebből 
adódóan a külképviseleteken, konzulátusokon dolgozó SZT-tiszteknek vagy egyéb 
státusú állambiztonsági együttműködőknek az iratanyagai a III/I-es, tehát a hírszerző 
csoportfőnökség hatáskörébe tartoztak és ilyen értelemben a levéltárba fognak 
kerülni. Ezeknek az iratoknak - hogy finoman fogalmazzak - még sok helyet tartunk 
fenn a levéltárban, ha szabad ilyen diplomatikusan fogalmazni a diplomáciával 
kapcsolatban. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen a főigazgató úrnak és munkatársainak, hogy 

megtiszteltek jelenlétükkel. Köszönjük szépen a beszámolót. További jó munkát 
kívánok önöknek és sok sikert! 

 
CSEH GERGŐ BENDEGÚZ főigazgató (Állambiztonsági Szolgálatok Történeti 

Levéltára): Köszönöm szépen. Ha szabad, még egyetlen mondat erejéig igénybe 
venném a türelmüket. Az elmúlt évek gyakorlata az volt, hogy a levéltár saját 
működésének bemutatása és az iratanyag reprezentálása érdekében a 
Nemzetbiztonsági bizottságot vendégül látta egy kihelyezett ülésen, ahol a bizottság 
megtartotta a saját napirendjét, de egyúttal a levéltár is bemutatkozott és a saját 
tevékenységét ismertette. Ha a Kulturális bizottságnak igénye van rá, akkor szívesen 
látja a levéltár a későbbiekben egy ilyen kihelyezett ülésen a bizottság tagjait. 
(Kunhalmi Ágnes: Köszönjük. Ez érdekes lenne!) 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen a meghívást, és ahogy a képviselőtársak 

bólogatását elnéztem, az az erős gyanúm, hogy ezzel a lehetőséggel élni is fogunk. 
(Dr. Vinnai Győző: Van rá igény! - Kunhalmi Ágnes: Van!) Köszönjük szépen. 
Viszontlátásra! 
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Egyebek 

Tisztelt Bizottság! Az Egyebek napirendi pont következik. Van-e bárkinek 
Egyebek címszóval megjegyzése, észrevétele, közlendője? (Senki sem jelentkezik.) 
Nem látok jelzést. Részemről sincs ilyen. 

Az ülés berekesztése 

Köszönöm szépen a megjelenést, a bizottsági ülést bezárom. 
 
 

 (Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 08 perc) 
  

Dr. Pósán László 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: dr. Lestár Éva


