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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 03 perc) 

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

DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm a bizottság mai ülésén megjelent résztvevőket.  

A napirendre vonatkozó javaslatot előzetesen kiküldtük. Kérdezem a bizottság 
tagjait, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e bárkinek észrevétele. (Senki sem 
jelentkezik.) Szavazunk. Aki egyetért a napirenddel, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Köszönöm szépen. A bizottság tehát a napirendet egyhangúlag elfogadta.  

Országgyűlési beszámoló a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
Médiatanácsának 2018. évi tevékenységéről (B/5080. szám) 
Beszámoló megvitatása a HHSZ 85. § (2) bekezdése alapján és 
lehetőség szerint a határozathozatal) 

Az első napirendi pont országgyűlési beszámoló a Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 2018. évi tevékenységéről. Köszöntöm a 
bizottság ülésén dr. Karas Monika elnök asszonyt a Kulturális bizottság mint a 
beszámolót tárgyaló bizottság előtt. Kérdezem, kíván-e kiegészítést hozzátenni, 
bármilyen egyéb megjegyzést még a beszámolóhoz. Tessék parancsolni! 

Dr. Karas Monika szóbeli kiegészítése 

DR. KARAS MONIKA elnök (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság): 
Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Köszönöm a szót. Engedjék 
meg, hogy a Médiatanács 2018. évi munkájáról nyújtsak egy rövid átfogó képet 
önöknek. 

A Médiatanácsnak a médiatörvényben előírt kötelezettsége, hogy az 
Országgyűlés elé terjessze beszámolóját az előző évi tevékenységéről, amelyben 
értékeli a szólás-, vélemény- és sajtószabadság, a tájékoztatás 
kiegyensúlyozottságának helyzetét, bemutatja a médiaszolgáltatók és műsorterjesztők 
tulajdoni helyzetének alakulását, áttekintse a médiaszolgáltatási szükségletek 
kielégítésére szolgáló frekvenciagazdálkodás helyzetét, és tájékoztatást adjon a 
médiaszolgáltatások gazdasági helyzetéről, pénzügyi feltételeinek alakulásáról. 
(Simon Róbert Balázs megérkezik.) A sok esetben évtizedes médiaigazgatási 
tapasztalattal rendelkező hivatali munkatársakkal, szakmai és piaci szereplőkkel, civil 
szervezetekkel és mindazokkal, akiknek az életére közvetlenül kihatnak a 
médiaigazgatási szabályok, közösen folytattuk a médiapiacra vonatkozó 
rendelkezések gyakorlatba való átültetését. Közös célunk a működést kellő szakmai 
gyakorlattal és megalapozottsággal felügyelni, ezáltal kiszámítható, piacbarát 
környezetet kialakítani a szereplők számára. Törekszünk minden ügyben szakmai, 
nyitott és együttműködő partnerszervezetként eljárni. 

Tisztelt Bizottság! Kérem, engedjék meg, hogy a benyújtott beszámolónk 
adataira támaszkodva a Médiatanács 2018-as évének legfontosabb eredményeit 
mutassam be számokban. 2018-ban a Médiatanács 45 ülésen 967 előterjesztést és 
tájékoztatót tárgyalt meg, és ezek alapján 1386 döntést hozott. Ezek legnagyobb része 
médiaszolgáltatási jogosultságokkal kapcsolatos tárgykörben született. (Kunhalmi 
Ágnes megérkezik.) Az állami tulajdonú földfelszíni frekvenciákkal való felelős 
gazdálkodás fontos feladat a Médiatanács számára, ezért 2018-ban csaknem 150 
földfelszíni rádiós és audiovizuális médiaszolgáltató közel 190 médiaszolgáltatási 
jogosultságának hatósági szerződését kezelte. Ezzel arra utalok, hogy az évközi 
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változások miatt nem lehet pontos számot megadni, tehát hatósági szerződés lejárta, 
hatósági szerződés felmondása vagy új szerződések kötése történt. A Médiatanács a 
médiaszolgáltatók helyzetéről egyebek mellett az éves beszámolójuk alapján alkot 
képet, ezt a beszámolót, tehát a 2017-es évről szóló beszámolójukat a törvényi 
előírások és a szerződéses kötelezettségek alapján 2018. június 10-ig kellett 
benyújtaniuk. Az adatszolgáltatásra vonatkozó törvényi előírások, illetve a 
szerződéses kötelezettség alapján eddig az időpontig összesen 172 médiaszolgáltatási 
jogosultságról szóló beszámolót kellett volna benyújtani, azonban csak 131 érkezett 
meg a Médiatanácshoz, a megindított 41 hatósági eljárásban 39 médiaszolgáltatás 
beszámolóját nyújtották be pótlólag a szolgáltatók. 

A '17-es beszámolóikban a kategóriák szerinti bontásban és összességében is fel 
kellett tüntetniük bevételeiket és kiadásaikat. A beérkezett adatok alapján azt lehet 
mondani, hogy 2017-ben 117 médiaszolgáltatási jogosultság volt nyereséges, 3 
médiaszolgáltatás esetén a bevételek éppen fedezték a kiadásaikat és 50 
médiaszolgáltatás volt veszteséges. A benyújtott beszámolók alapján az is 
megállapítható, hogy a működésük eredményessége némi javulást mutatott 2016-hoz 
képest. Az adatok alapján az látszik, hogy 2012 volt a trendforduló a gazdálkodásuk 
eredményességében, ekkortól kerültek ismét többségbe a nyereséges 
médiaszolgáltatók. Az azóta folyamatosan javuló tendencia 2016-ban némiképp 
megtorpant, '17-től azonban ismét emelkedni kezdett. A jogszabályi rendelkezésnek 
megfelelően a Médiatanács közönségarány-mérés alapján azonosítja be a jelentős 
befolyásoló erővel rendelkező médiaszolgáltatókat. A Médiatanács 2018-ban azt 
állapította meg, hogy a korábban is megjelölt, úgynevezett JBE médiaszolgáltatóként 
azonosított magyar RTL televízió, a TV2 médiacsoport és a Duna Médiaszolgáltató 
Nonprofit Zrt. ilyen minősége nem változott.  

A rádiós pályázati tevékenységeket illetően az országos vételkörzetű, analóg 
földfelszíni terjesztésű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati eljárása 2018-
ban zárult le. E pályázati eljárás nyertese a Hold Reklám Kft. lett, amely 2018 nyarán 
kezdte meg a tevékenységét Retro Rádió megnevezéssel.  

A médiaigazgatási felügyeleti jogköröket illetően a Médiatanács és a Nemzeti 
Média- és Hírközlési Hatóság hivatala között oszlanak meg a feladat- és hatáskörök. 
Ennek során a Médiatanács és az NMHH Hivatal közreműködésével az éves 
beszámolókon keresztül monitorozzuk a médiaszolgáltatók tevékenységét és 
ellenőrizzük a megkötött hatósági szerződésben foglaltakat, valamint a szolgáltatók 
által fizetendő díjak teljesülését, és a Médiatanács értékeli a médiapiacon végbe menő 
éves reklámköltéseket és a hirdetési piac alakulását. A Médiatanács célja, hogy a 
nézők és hallgatók alapvető jogait és érdekeit védje, azaz, hogy a médiafogyasztók a 
jogszabályokban foglalt rendelkezéseknek megfelelő műsorokat élvezhessék. Ezért a 
testület a televíziókat és a rádiókat a médiatörvény szerinti szolgáltatások nyújtására 
ösztönzi.  

A beszámolóval érintett 2018-as év során 194 határozatban állapította meg a 
Médiatanács a médiaigazgatásra vonatkozó szabály megsértését. Ennek keretében 
többek között ellenőrizte a műsorkvóta-kötelezettségek teljesítését, tudniillik a 
médiaszolgáltatások műsoridejének meghatározott százalékát európai, illetve magyar 
műveknek kell kitenniük, rádiók esetében a magyar, illetve öt évnél nem régebbi 
zenei alkotások közzétételére vonatkoznak ilyen szabályok. Hasonlóképpen 
ellenőrizte a Médiatanács a kereskedelmi üzenetek, vagyis a reklámok sugárzásának 
megfelelőségét, de a valóságshow-kban feltűnő káros tartalmakat és a 
termékmegjelenítéseket is. 2018-ban 36 audiovizuális médiaszolgáltató műsorában 
5349 újonnan közreadott reklámspot került elemzésre. A legnagyobb reklámterhelés 
a felméréseink szerint az év végi szeptember és november közötti, valamint a tavaszi 
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márciustól júniusig terjedő intervallumban figyelhető meg, legkevesebb reklámot 
pedig az év elején, illetve a nyári uborkaszezonban szerkesztették adásba. A legtöbb 
újonnan bemutatott reklámspotot, 571 darabot az RTL Klub műsorában regisztrálta a 
hatóság, ezt követte a TV2 482 spottal. A közszolgálati televíziók közül a Duna World 
prezentálta a legkiemelkedőbb számadatot, 241 darab megjelenést, és érdekességként 
megemlíthető, hogy a médiaszolgáltatók leggyakrabban gyógyhatású készítmények 
reklámjait teszik közzé. 2018-ban egy orrspray és egy étrend-kiegészítő vezette ezt a 
listát.  

A rendszeres ellenőrzések során feltárt reklámidő-túllépések miatt 2018-ban 3 
határozatot hozott a hivatal. Korábban számos panasz érkezett arra vonatkozóan, 
hogy túl hangosak a reklámok. A törvény szerint nem lehet zavaró eltérés a 
műsorszámok és a reklámok hangereje között. 2018-ban 13 médium összesen 468 
műsornapját elemeztük, ennek során 41 darab reklámhangerő-túllépést 
regisztráltunk. 2018 negyedik negyedévében azonban a törvénysértések száma szinte 
nullára redukálódott. (Dr. Kállai Mária megérkezik.) A reklámhangerő-túllépések 
száma évek óta meredeken csökken, a kedvező tendenciát azonban beárnyékolhatja 
az a tény, hogy a kábelszolgáltatók kínálatában szereplő több, mint száz magyar 
nyelvű csatorna mintegy fele számít csak magyar joghatóságúnak, amelyekre az 
állandó ellenőrzésünk kiterjedhet. (Földi László megérkezik.)  

A hangerővel kapcsolatban hadd mondjak néhány szót a zenéről is. A 
médiatörvény értelmében minden országos és körzeti lineáris rádiós 
médiaszolgáltatásra vonatkozik a kötelezettség, hogy a zenei művek közzétételére 
szánt éves teljes műsoridő legalább 35 százalékát magyar művek bemutatására kell 
fordítaniuk, illetve a közzétett magyar zenei műsorszámok - éves átlagban - 25 
százaléka öt évnél nem régebben nyilvánosságra került műből vagy öt évnél nem 
régebben készült hangfelvételből kell hogy álljon. Külön kitétel, hogy az 
arányszámoknak az 5 és 24  óra közötti periódusban kell érvényesülniük.  

Továbbra is kiemelt figyelmet fordítottunk a kiskorúakra káros tartalmak 
sugárzására vonatkozó szabályok betartására. Itt természetesen érdemes a 
műsorszámok korhatár-besorolásával kapcsolatos kötelezettségekre gondolni, és arra, 
hogy ezeket a karikákat a műsorújságokban, az internetes és nyomtatott 
műsorújságban egyaránt fel kell tüntetniük a szolgáltatóknak. Sajnos azt meg kell 
jegyezni, hogy 2017-hez képest növekedett a kiskorúak védelmével kapcsolatos 
állampolgári bejelentések száma.  

Nagyon fontos feladatunk a hallási fogyatékkal élők számára való könnyebb 
hozzáférés ellenőrzése. Ennek érdekében 2018-ban is havi rendszerességgel 
vizsgáltuk a hallássérültek számára készített feliratokkal és jelnyelvi tolmácsolással 
kapcsolatos jogszabályi feltételek teljesülését. Ennek érdekében a közszolgálati és a 
jelentős befolyásoló erejű médiaszolgáltatók minden közérdekű közleményt, politikai 
reklámot, hírműsort és politikai tájékoztató vagy fogyatékos személyekről szóló 
programot kötelesek a hallássérültek számára segédlettel ellátni. 2018-ban a 
műsoridő 82,9 százalékát látták el felirattal vagy jelnyelvi tolmáccsal a vizsgált 
médiaszolgáltatók. Az ellenőrzött csatornák közül az M2 akadálymentesítette a 
legnagyobb, 90 százalék fölötti, az RTL Klub pedig a legkisebb, 68,8 százalékos 
arányban a műsorszámait. 

A médiatörvény a jelentős befolyásoló erővel rendelkező lineáris audiovizuális 
médiaszolgáltatók számára előírja, hogy a demokratikus közvélemény tájékoztatását 
nem szolgáló bűnügyi tematikájú híranyag vagy tudósítás a hírműsorszám 
időtartamának 20 százalékánál nem lehet hosszabb terjedelmű éves átlagban, a 
hírműsorokban megjelenő bűncselekmények arányát illetően is folyamatos 
elemzéseket végeztünk. 2018-ban a két országos JBE médiaszolgáltató, tehát az RTL 
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Klub és a TV2 több, mint 588 műsorórája került elemzésre, melynek összesen 17,3 
százaléka számolt be valamilyen bűncselekményről. Itt jegyzem meg, hogy ez a 
számadat több mint 2 százalékos emelkedést jelent a megelőző évhez képest, ami 15,1 
százalékos volt, de a két hírműsor közül egyik sem haladta meg a törvényben 
meghatározott határt. 

A közönségnek a sajtó sokszínűségéhez és a megfelelő tájékoztatáshoz fűződő 
jogának érvényesülése is fontos előírása a törvénynek. Az Alkotmánybíróság már egy 
2007-es döntésében is rámutatott, hogy a releváns vélemények ismeretében tudják 
kialakítani a nyilvánosság tagjai az álláspontjukat, ezért a médiaszolgáltatók és a 
hírműsoraik a közérdeklődésre számot tartó és jelentős témákról kötelesek 
sokoldalúan, tényszerűen, időszerűen, tárgyilagosan és kiegyensúlyozottan 
tájékoztatni. A kiegyensúlyozott tájékoztatás kötelezettsége azonban nem jelenti a 
szerkesztői szabadság aránytalan korlátozását, azt ugyanis, hogy mely események 
tartanak számot közérdeklődésre, vagyis hogy mely eseményekről számol be egy 
műsorszám, kizárólag a szerkesztő vagy a médiaszolgáltató döntheti el, nem létezik 
tehát beszámolási kötelezettség, a kiegyensúlyozott tájékoztatás csak a ténylegesen 
közzétett tartalmak vonatkozásában vizsgálható. A kiegyensúlyozott tájékoztatás 
követelményével kapcsolatban 2018-ban 14 kérelmet nyújtottak be, és bírált el a 
Médiatanács, további - talán - 3 kérelmet a hivatal visszautasított, hiszen nem lineáris 
médiaszolgáltatásokkal kapcsolatban érkeztek, amelyek esetén a hivatalnak, illetve a 
hatóságnak nincs hatásköre. Több év után is fontos azonban megjegyezni, hogy a 
Médiatanács csak kérelemre tud eljárni kiegyensúlyozottsági ügyekben, egyes közéleti 
kérdésekben megjelent tájékoztatások kapcsán.  

A médiaszolgáltatóknak a tevékenységük során tiszteletben kell tartaniuk az 
emberi jogokban megjelenő alapvető értékeket, és szigorúan tartózkodniuk kell a 
gyűlöletkeltés minden formájától. 2018-ban 12 esetben vizsgálta a gyűlöletkeltő, 
illetve kirekesztő médiatartalmak közzétételét és 5 esetben vizsgálta az emberi 
méltósággal összefüggő rendelkezések érvényesülését. Fontos kiemelni, hogy a 
Médiatanács az emberi méltóság tiszteletben tartásának megkövetelése során nem a 
médiában megjelenő személy személyhez fűződő jogainak sérelméről dönt, ez 
kizárólag polgári vagy büntető bíróság hatáskörébe tartozik, hanem a demokratikus 
nyilvánosság fenntartása érdekében az emberi jogok alapvető értékét, az emberi 
méltóság tiszteletének kultúráját védi.  

A Médiatanács számára kiemelten fontos az együttműködés azokkal, akik 
valamilyen módon érintettek az általunk felügyelt piacok működésében. Ezek közül az 
érintettek közül sajátos csoportot képeznek a társszabályozó szervezetek, a 
médiatörvény ugyanis lehetővé teszi, hogy a társszabályozás jogintézményének 
alkalmazásával a Médiatanács szakmai szervezetekkel megosztva gyakorolja a 
felügyeletet a nyomtatott és internetes sajtótermékek, illetve a lekérhető 
médiaszolgáltatások felett. E jogintézmény meghatározott előnye, hogy a hatósági 
eszközök alkalmazása nélkül is hatékonyan lehet a felmerült problémákat megoldani 
vagy rendezni. A társszabályozó szervezetek szakmai hozzáértése vitathatatlan, 
működésükkel pedig hozzájárulnak a jogkövető magatartás elősegítéséhez. 
Társszabályozó szervezetként 2012 óta partnere a Médiatanácsnak a Magyar 
Lapkiadók Egyesülete, a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete, a 
Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesülete és az Önszabályozó Reklám Testület. 
Fontos kiemelni, hogy e 4 testület közül 3 tudományos, illetve kutatási tevékenységet 
is vállalt a társszabályozás keretében. Ezen szakmai anyagok, tanulmányok és a 
partneri együttműködés pedig segíti a szektor és a Médiatanács munkáját is. 

A Médiatanács Médiatudományi Intézete a tanács munkáját segítő szakmai 
elemzéseket és háttérkutatásokat végző szervezet, feladata a médiához kapcsolódó 
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társadalmi kutatások elvégzése. Az intézet 2018-ban főbb kutatásait az összehasonlító 
médiajog, a sajtó- és médiatörténet, az új média, illetve a Kárpát-medencei 
médiakutatás területén végezte. Feladatai között azonban ugyanilyen fontossággal 
jelenik meg a tehetséggondozás is. 2018-ban már a negyedik alkalommal hirdette 
meg az Országos Diákköri Konferenciához kötődően média, illetve hírközlési jogi 
témájú dolgozatok pályázatát. A beküldött 14 pályamunkában egyre nagyobb 
arányban szerepelnek az online környezet által generált versenyjogi problémák, a 
tartalomszolgáltatói felelősség kérdései és az adatvédelem problémái. A pályázat 
célja, hogy ösztönözze a felsőoktatásban résztvevő diákok kutatásait és támogassa az 
új innovatív eredmények beépülését a szakmai köztudatba.  

A törvények betartása és a médiaszolgáltatók jogkövető magatartásának 
ösztönzése mellett az értékteremtést is fontosnak tartja a Médiatanács, ezért 
támogatja az értékes tartalmak létrejöttét, és azokat az alkotókat, akik igényes 
médiatartalmak előállításán fáradoznak. Ennek érdekében született meg 2011-ben a 
Médiatanács támogatási rendszere, a Magyar Média Mecenatúra Program, amely 
éppen átalakulóban van. Ennek a programnak két fő eleme van: forrást biztosít a nem 
elsődlegesen moziforgalmazásra szánt filmek gyártásához 8 kategóriában, illetve 
anyagi támogatást nyújt a nem országos tévék és rádiók működéséhez és műsorainak 
elkészítéséhez 4 pályázaton keresztül. 

A médiaszolgáltatók részére kiírt pályázatokkal lehetőség nyílt arra, hogy közel 
400 millió forinttal támogassuk a közösségi médiaszolgáltatók rezsiköltségeit, 
műszaki fejlesztésüket 110 millió forinttal finanszíroztuk, és 540 millió forintot 
költöttünk a helyi és körzeti rádiók és televíziók állandó műsorainak támogatására. A 
filmtámogatás keretében 249 millió forint jutott ismeretterjesztő filmekre, 330 millió 
dokumentumfilmekre, 178 millió animációs filmek gyártására, 10 és fél millió 
forgatókönyvírásra, filmtervfejlesztésre, 600 millió forint tévéfilmgyártásra, 150 
millió kisjátékfilmre és kísérleti filmre, 21 millió forintos volt a váratlanul 
bekövetkezett események helyszíni rögzítésére kiírt pályázatunk, és 31 millió forintot 
szántunk az online közszolgálati tartalmak előállítására. 

A máig meghozott döntéseknek köszönhetően 2018-ban összesen 152 filmes 
alkotás készült el, jövőre pedig 162 kész alkotást várunk valamelyik országos 
csatornán bemutatni. A Médiatanács a programmal eddig összesen 1300 alkotást 
indított el, és nagyon fontos, hogy a támogatott alkotások nemcsak a nézők, hanem a 
szakma elismerését is elnyerték. Folyamatos résztvevői a mecenatúrás filmek a 
különböző fesztiváloknak, filmszemléknek. Kiemelt szempont, hogy ezek az alkotások 
ne a fióknak, ne a doboznak készüljenek, a nézőkhöz való eljutás biztos feltétele 
elengedhetetlen, ezért csak olyan anyag szerepelhet pályázóként, amely a lakosság 
széles körét elérő hazai televíziótól egy befogadó bemutatási nyilatkozattal 
rendelkezik. 

Tisztelt Bizottság! A fentiek összegzéseként elmondható, hogy a Médiatanács 
munkája során továbbra is az értékteremtés és az állampolgárok érdekei védelmének 
érvényesítésére törekszik. A korábbi félelmek ellenére ezt nem a bírságolással és a 
hatósági eszközökkel való elrettentéssel, hanem a közönség érdekeinek védelmében 
az együttműködéssel érjük el. Jogászként azt gondolom, hogy a jogkövető magatartás 
elérése nemcsak és nem elsősorban a szigorú felügyelet és a bírságok által 
biztosítható, hanem, ahogy említettem, fontosnak tartjuk a partnerségi alapon 
ösztönzéssel, preventív megoldások alkalmazásával a káros tartalmak megjelenését 
megakadályozni, de ugyanilyen törvényből eredő kötelezettségünknek eleget téve 
felügyeljük a jogszabályok betartását. A szolgáltatók és a társadalmi szervezetek 
részéről mutatott együttműködés sok tekintetben megkönnyítette a munkánkat 2018-
ban, feladatunkat a szereplők iránti szakmai tisztelettel fogjuk folytatni a jövőben is. 
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Tisztelt Bizottság! Szeretném megköszönni a figyelmüket és végül arra 
szeretném kérni önöket, hogy vitassák meg országgyűlési beszámolónkat, és a 
bizottság támogató szavazatával döntsön annak elfogadásáról. Köszönöm szépen. 

Hozzászólások, kérdések 

ELNÖK: Köszönöm szépen elnök asszony beszámolóját, a szóbeli kiegészítést. 
Most megkezdjük a beszámoló megvitatását. Tisztelettel azt javaslom a bizottságnak, 
hogy gyűjtsük össze a hozzászólásokat, a kérdéseket, ezekre az elnök asszonynak lesz 
módja válaszolni, reagálni, azt követően pedig a bizottság meg tudja hozni a 
határozatát. Kérdezem, hogy kíván-e valaki hozzászólni. (Több képviselő jelentkezik.) 
Láttam Gréczy képviselő urat, Vinnai képviselő urat és Ander Balázs képviselő urat. 
Ebben a sorrendben megadom a szót először Gréczy képviselő úrnak, majd Vinnai 
képviselő úr, és Ander Balázs következik. Tessék parancsolni! 

 
GRÉCZY ZSOLT (DK): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Asszony! 

Tisztelt Jelenlévők! Nyilvánvalóan egy ilyen beszámolónak vannak fontos és hasznos 
elemei, én is nagyon fontosnak tartom a kiskorúak védelmét, én is nagyon fontosnak 
tartom a kulturális örökség védelmét, én is nagyon fontosnak tartom, hogy új 
tévéfilmek, tévéjátékok szülessenek. Azonban nyilván nem mehetünk el szó nélkül 
amellett, ami a magyar sajtóban zajlik. 

A Magyar Televízió egy hazugsággyár. A Magyar Televízió 90 milliárd 
forintjába kerül a magyar adófizetőknek, az én pénzem is benne van és mindazoké, 
akik, mondjuk, a Demokratikus Koalícióra vagy más ellenzéki pártokra szavaznak. 
Ehhez képest ezeknek a pártoknak a képviselői effektív nem szerepelnek a Magyar 
Televízióban és a Magyar Rádióban, ha szerepelnek is, csak valamilyen lejárató 
kampányban vagy egymás összeugrasztását célzó anyagban. Október 13-án volt egy 
önkormányzati választás, azonban azóta sem a főpolgármester, sem a megválasztott 
polgármesterek - akár budapestiek, akár vidékiek - nem tették tiszteletüket a Kossuth 
Rádióban és a Magyar Televízióban. Egyetlen műsorban sem. Egyetlen percre sem. 
Nem hívták meg őket. Gyalázat! Botrány! Felháborító! Szégyen! Kilencven milliárd 
forint. Ez nem egy magántelevízió, ez az állam televíziója, a mi televíziónk.  

 
ELNÖK: Bocsánat, képviselő úr, csak azt szeretném jelezni, hogy a 2018. évi 

beszámolóról van szó! 
 
GRÉCZY ZSOLT (DK): De, bocsánat, a beszámolóban elhangzott, hogy 

odafigyelnek a kiegyensúlyozott tájékoztatásra. Nem figyelnek oda a kiegyensúlyozott 
tájékoztatásra. Cáfolom az elnök asszonyt, nem figyelnek oda a kiegyensúlyozott 
tájékoztatásra, és ha lesz kimutatás arról, hogy milyen sokszor szerepelt, mondjuk, 
valamelyik DK-s politikus és hány másodpercet kapott a híradásban, az soha nem 
arról szól, hogy miről tartott sajtótájékoztatót, hanem arról szól, hogy mit mondott 
róla a Fidesz vagy mit írt róla valamelyik fideszes újság. Az nem hiteles tájékoztatás. 

Annak is nagyon örülök természetesen, hogy vannak kereskedelmi rádiók, de a 
kereskedelmi rádiók az MTI híreiből valahogy mindig a hurráhíreket és a 
sikerpropagandát tolják. Ellenzéki politikusok sajtótájékoztatója sosem szerepel 
ezeknek a rádióknak a hírműsorában. (Dr. Vinnai Győző: Kereskedelmi rádiók!) 
Kereskedelmi rádiók, igen. Élek a gyanúperrel, hogy a frekvenciaosztásnak lehet 
olyan kritériuma is, nyilván nem nyilvánosan, hanem személyesen, hogy tudjátok, mi 
az ára annak, hogy ezt a frekvenciát ti megkapjátok.  

Ezenkívül a magyar sajtóban és a magyar nyilvánosságban történt néhány 
dolog még az elmúlt hónapban. Például egyetlen nap alatt több mint négyszáz 
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sajtótermék került fideszes érdekkörbe. Ez, azt gondolom, súlyosan torzítja a 
nyilvánosság szerkezetét. Ez nem sajtószabadság, hogy volt olyan nap, amikor 
ugyanaz az fotó jelent meg Orbán Viktorról az összes megyei újság címlapján, 
ugyanazzal a hírrel és ugyanazzal a címmel. Ez Kim Dzsongun idejében fordulhat elő, 
meg Magyarországon. Ez az igazság, ez történt, képviselő úr. (Dr. Vinnai Győző 
közbeszólása.) Bocsánat, ez az igazság, az összes megyei lap. Most képzeljék el - 
odafordulok fideszes képviselőtársaimhoz -, hogy van egy kormányváltás, ez azért 
érik, nyilván önök is érzik az önkormányzati választások után, akár a tegnapelőtti 
eredmények alapján. Ha ez megtörténik, és mondjuk, mi kerülünk kormányra, akkor 
olyan döntést kellene hoznunk, hogy fideszes képviselő oda nem teszi be a lábát? 
Ilyenkor mi a megoldás? Mi is szórjunk el rá 90 milliárdot és mondjuk azt, hogy oda 
nem mehet be senki? Mi is úgy osszunk frekvenciát, hogy onnantól fideszes politikus 
sajtótájékoztatóira nem jelenik meg? Tehát azt gondolom, hogy ami van 
Magyarországon, az nem sajtószabadság, amit az állami média művel, az nem 
sajtószabadság, és - mondom - nyilván nagyon fontosak a tévéjátékok, meg az is, hogy 
egy orrspray vezeti a reklámpiacot, de ennél sokkal fontosabb lenne a 
kiegyensúlyozott tájékoztatás, amelynek jelenleg az állami média nem felel meg, és az 
azt ellenőrző hatóság sem végzi el a dolgát. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük. Tisztelt Bizottság! Szeretnék emlékeztetni mindenkit, 

hogy a 2018. évi beszámoló van terítéken. Lesz majd beszámolója a Médiahatóságnak 
2019-ben is, meg a '20-as évről is, úgyhogy kéretik, hogy az ezzel kapcsolatos időbeli 
kronológiákat ennek megfelelően tessenek majd ütemezni. Az olyan típusú 
vádaskodást pedig, ami kvázi bűncselekményre utal, azt gondolom, ennél az asztalnál 
illene mellőzni. Vinnai képviselő úr, parancsoljon! 

 
DR. VINNAI GYŐZŐ (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök 

Asszony! Én más oldalról közelíteném meg a 2018-as beszámolót. Azt gondolom, 
hogy nagyon fontos - és évek óta itt vagyok -, hogy hogyan próbálja a Médiatanács, 
ahogy Gréczy képviselőtársam is mondta, a kiskorúak védelmét ellátni, hogyan 
próbálja a gyűlöletbeszédet kivenni a magyar médiából. Mert ha a magyar médiában 
megjelenik ilyen, az nagyon sok emberhez, most idézőjelben mondom, minden 
társadalmi csoporthoz eljut, és ha ott megengedhető az ilyen, akkor az a 
társadalomba is leszivárog, ha szabad így fogalmazni. Tehát azt gondolhatják az 
emberek, hogy ez az általános beszédmód. Úgyhogy köszönjük szépen a beszámolót, 
mind az írásbeli beszámolót, mind a szóbeli kiegészítést, amely nagyon jól mutatja, 
hogy minden területre kiterjedően alapos, jó szakembergárda dolgozik az NMHH-nál. 

Egy nagyon fontos kérdést szeretnék feltenni mint egyéni országgyűlési 
képviselő a helyi rádiókkal és tévékkel kapcsolatban, pontosabban a mecenatúra 
programmal kapcsolatban. Minden évben felteszem ezt a kérdést, mert nagyon 
fontosnak tartom, és most egy fél mondatot hallottam elnök asszonytól, hogy 
átalakulóban van ez a mecenatúra program. Erről szeretnék hallani még néhány 
mondatot. Itt látom, hogy több mint 700 millió forintot elnyertek a helyi és körzeti 
rádiók, tévéstúdiók helyi hírműsorokra, közéleti műsorokra, kulturális műsorokra. 
Szeretném jelezni elnök asszonynak, hogy ez nagyon fontos, hiszen látom a pályázók 
számát is, például 106 ilyen kis rádió vagy helyi rádió pályázott. Ha ezt visszaosztom, 
3 millió forint átlagban a 301 millió forint. Ez nagyon sokat jelent, mert ezekből 
tudnak olyan műsorokat készíteni, amelyek egy kulturális vagy közéleti 
magazinműsorban eljutnak, mondjuk, egy szegedi vagy nyíregyházi, egy 
megyeszékhelyi lakossághoz. Azt jelzik nekem e rádiók tulajdonosai, szerkesztői, hogy 
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ez egy nagyon fontos lehetőség számukra. Remélem, ez megmarad a jövőben is, 
látjuk, hogy 2018-ban mennyit fordítottak erre.  

Ha áttérünk a műsorgyártásra, látom Ember Judit dokumentumfilmjeit vagy 
Dargay Attila animációs filmsorozatait, pályázatát. Szerintem sikeres ez a program, 
de azt szeretném megkérdezni, hogy mi a fokmérője ennek a sikerességnek és 
megtalálják-e a közönségüket ezek az alkotások, mert ahogy elnök asszony is mondta, 
az a cél, hogy ne mozifilmek legyenek, hanem más közönséghez is eljussanak más 
csatornákon, más formában.  

Egyébként én tudom támogatni a Médiatanács támogatáspolitikáját, de ha 
elnök asszony kifejtené még azt, hogy milyen irányba fog változni vagy marad-e a 
jelenlegi, az mindenképpen hasznos lenne. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Ander Balázs képviselő úr következik. 

Parancsoljon! 
 
ANDER BALÁZS (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, elnök úr. 

Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Bizottság! Hogy milyen iszonyatos hatalma van a 
médiának, ez jól kiviláglik ebből a beszámolóból. Ezért kérem is elnök urat, hogy 
amikor mondjuk ellenzéki részről felvetjük, hogy a kiegyensúlyozottság elve mennyire 
sérül, akkor ezt azért annyira ne vegye a lelkére, mert a számok önmagukért 
beszélnek. Mondjuk, az alsó 30 százalékos jövedelmi hányadba tartozó magyar 
populáció médiafogyasztási szokásai a beszámoló szerint úgy festenek, hogy napi 
átlagban körülbelül 420 percet, tehát mintegy hét órát bámulja, bambulja a televíziót. 
Ötven év fölött ez a szám, ha jól emlékszem, valami háromszáznyolcvan-egynéhány 
perc, tehát ott is több mint hat óráról beszélhetünk. Ha a doboz elé ennyi időn 
keresztül oda van ültetve vagy odaül önszántából több millió ember, akkor igenis 
nagyon fontos dolog az, hogy adott esetben az ellenzéki pártok hogyan, miként 
jelennek meg a hírműsorokban, különféle magazinműsorokban.  

Ha megint a számokhoz kanyarodunk vissza, azt látjuk, hogy a Jobbik 2018-
ban - hogy maradjak a beszámolónál és ne a '19-esről, '20-asról beszéljek - a 
beszédidő tekintetében 8,8 százalékot birtokolt. Nyilvánvaló módon ez a 8,8 százalék 
- mondjuk, a Déli Krónikában csak 7 és fél volt - is úgy jött ki, hogy ha meg is 
kérdeztek minket valamiről, jelentős részben magyarázkodnunk kellett a fake news-
ok és a mindenféle hazugságok miatt, és azt magyarázhattuk, ha egyáltalán 
megszólalhattunk, hogy ebből egy szó nem igaz. Az a helyzet, hogy ha azt nézzük - és 
kérem képviselőtársaimat, ne mondják, hogy már 6 százalékon van a Jobbik, mert 
'18-ban egész biztos nem volt 6 százalékon -, hogy 20 százalékot kaptunk a 
választásokon, illett volna akkor ezeket az arányokat ehhez igazítani. Nem történt 
meg.  

De hogy ne csak a Jobbikért fájjon a szívem, hozzáteszem, hogy más 
vonatkozásban is iszonyatos arányeltolódást tapasztalhatunk. Másik diszkriminált 
kisebbsége ugyanis ennek az országnak, a fogyatékkal élők. A műsorokban 0,2 
százalékban jelentek meg, holott a 2011-es népszámlálás szerint majdnem félmillió 
honfitársunk él fogyatékkal, 4,6 százalék vallotta ezt. Az a helyzet, hogy ilyen formán 
a média itt, Magyarországon valamiféle virtuális eugenikai programot valósít meg, 
annak idején, tudjuk, a nemzeti szocialista Németországban nem szívesen mutogattak 
rokkantakat, meg lett a tragikus sorsuk, és valamivel finomabb módon, de ez volt a 
helyzet a kommunista Moszkvában is, tehát ott sem szerette Sztálin elvtárs, ha sérült 
embereket mutogatnak. Az a helyzet, hogy így történik. Vinnai képviselő úr, tényleg 
így van. A 0,2 százalék önmagáért beszél. Nem vagyok liberális alkat, és az 
"érzékenyítés" szót, ezt a fogalmat, amely mostanság olyan divatos, nem szívesen 
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használom, de mondom még egyszer, félmillió honfitársunkról van szó, és az ő 
problémáikat, de nemcsak a problémáikat, hanem egyáltalán azt, hogy léteznek, hogy 
köztünk élnek, valahogyan be kellene mutatni. Ez az egyik nagy hiányosság. 

A másik, visszakanyarodva és csatlakozva Gréczy képviselőtársam szavaihoz, 
hogy fortélyos félelem is igazgathat. Kérem szépen, kormánypárti hölgyek, urak, azért 
csak sikerült júliusban becsempészni a vonatkozó törvénybe egy olyan passzust, 
amelynek értelmében úgy szankcionálna a Médiatanács, ahogy akar, ezeket a 
szankciókat jóformán kényük-kedvük szerint alkalmazhatják. A szelektív 
jogalkotásra, bizony, nagy lehetőséget biztosít a mostani törvényi szabályozás. 
Hozzáteszem: az ellenzéknek is volt némi hibája, mert senki nem fedezte fel 
júliusban, amikor ez történt, hogy mit csempésznek be ebbe a törvénybe. Ez a 
diszkrecionális joggyakorlás, bizony, sok kérdést felvet. Például azt, így van, hogy a 
frekvenciájukat féltő rádióadók tudják, mi az, amit megengedhetnek maguknak, mi 
az, ami kedves a mindenható hatalomnak, és e szerint fogják gyakorolni a 
tevékenységüket. Mi ezt ellenzéki oldalról, bizony- bizony, így látjuk. Könnyen lehet, 
hogy ez alaptörvény-ellenes is, de akár még az EU frekvenciahasználati irányelveivel 
is összeütközésbe kerülhet a mostani metódus, amit voltak olyan kedvesek bevezetni. 
Ez így teljes mértékben abszurd. Nem mondom, hogy diktatórikus vagy észak-koreai, 
de hogy a hibrid rezsimekre hajaz ez az egész, amit itt megvalósítottak, az egészen 
bizonyos. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Ki az, aki hozzá kíván szólni? (Jelzésre:) Szabó Szabolcs, 

Kállai Mária jelentkeznek. Szabó Szabolcs, parancsoljon. 
 
SZABÓ SZABOLCS (független): Köszönöm szépen. Köszönöm elnök 

asszonynak a szóbeli kiegészítést. Nagyjából a szokott menetrendben haladunk. Elnök 
asszony inkább a pozitívumokat szokta kiemelni, az ellenzék pedig néhány 
problémára szokott rákérdezni. Valóban szoktunk beszélni a reklámokról, a 
reklámhangerőről, kiskorúak védelméről, mecenatúra programról, kiegyensúlyozott 
tájékoztatásról. Tehát végül is nagy meglepetés, azt hiszem, senki számára nem 
történik most a bizottsági ülésen.  

Úgy gondoltam, hogy egy olyan témát hoznék fel akkor egy olyan példával, ami 
egyébként 2018-ra is vonatkozik nagyon konkrétan, és ami, azt gondolom, önöknek 
kellene hogy feladatot adjon. Ugyanis dolgozott egy hölgy a közmédiában, vagy állami 
médiában, szerintem ez a pontosabb kifejezés 2018-ban is, aki nagyon furcsa 
beszámolót tett a munkájáról, amit 2018-ban végzett az adófizetők pénzéből 
finanszírozott közmédiában. Sok dolgot mondott, én két részletet emelnék ki, 
mindkettő a kiegyensúlyozott tájékoztatással kapcsolatos. Mondom, ott dolgozó 
ember mondja. (Olvassa.) "Egy alkalommal azzal bíztak meg, hogy keressek adatokat 
arról, hogy milyen rémes új betegségeket hoznak be a migránsok Európába. Nagyon 
ritkák voltak az ilyen esetek, nagyon alacsony számú esetről találtam csak 
számadatot, de addig kellett kutakodnom, amíg egy - idézőjelbe tett - szakértő el nem 
mondta, hogy mennyire veszélyes ez a sok afrikai és arab ember." A másik érdekes 
idézet tőle: "A baloldali politikusokat érintő blokkban az elvárás az volt, hogy minél 
több szituációban állítsuk be nevetségesnek őket". Aztán hosszasan nagyon sok ilyen 
dolgot mond még. 

Tehát viszonylag egyértelmű módon elmondja, hogy ami ott folyik, az nem 
kiegyensúlyozott tájékoztatás. Az önök feladata az, hogy ezt a kiegyensúlyozott 
tájékoztatást valahogy kikényszerítsék a médiaszolgáltatóból, különösen a 
közmédiából vagy állami médiából, amely mégiscsak az adófizetők pénzén működik. 
Nagy tisztelettel kérdezném, hogy mit tesznek ennek érdekében. Szerintem kellene 
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hogy tegyenek valamit. Ha ön azt mondja, hogy ön szerint ehhez nincs jogi eszköze, 
bár én láttam már hivatalból lefolytatott eljárást, mondjuk, mikor a reklámokról van 
szó, meg hasonlókról, akkor pedig nagy tisztelettel kérdezném, hogy milyen 
jogszabály-módosítást javasol. Mert, gondolom, abban egyetértünk, hogy az nem 
normális dolog, ha egy közmédiában dolgozó újságíró így számol be a munkájáról. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kállai Mária képviselő asszony. Parancsoljon! 
 
DR. KÁLLAI MÁRIA (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Nagyon 

röviden szeretnék szólni. Egyrészt szeretném megköszönni ezt a tartalmas 
beszámolót. Azt gondolom, hogy az a sokrétű munka, ami a 2018-as esztendőt is 
jellemezte ebben az alapvetően tényleg nagyon változó világban, nagyon tartalmas 
volt. 

Két dologról szeretnék két mondatot szólni. Az egyik a helyi médiák szerepe. 
Azt gondolom, csak köszönni tudom a saját térségünkben is, hogy a legkisebb 
településen milyen identitáserősítő, milyen információhordozó. Ha megnézzük a 
helyi televíziók műsorát, akkor számos alkalommal találkozunk azzal, azt gondolom, 
hogy az ottani helyi események hogyan realizálódnak adott esetben utána akár a 
családok szobájában és ennek milyen visszahatása van. Lehet, hogy Budapestről vagy 
akár még egy megyeszékhelyről nézve is nagyon távolinak tűnik, de a 
kistelepüléseken ezzel szinte sorozatban találkozunk. Ez az egyik. 

A másik pedig a mecenatúra program. Lehet, hogy nem ennek a mai napnak a 
témája a 2018-as beszámoló okán, de én is nagyon szívesen hallanék valamikor, ha 
nem most, majd máskor a mecenatúra program változásairól. Személy szerint én 
szeretném megköszönni annak a filmfesztiválnak is a folyamatos támogatását, amely, 
azt gondolom, egyre jobban erősödik, hiszen 50-60 ország filmjei - nem mozifilmjei - 
érkeznek az Alexandre Trauner fesztiválra, Szolnokra. Azt gondolom, hogy 
valamennyi résztvevő és valamennyi alkotó, a fesztivál valamennyi résztvevője ezt 
nagy tisztelettel megköszöni.  

Azt személy szerint szintén köszönöm, hogy végigolvasva ennek a szakmai 
anyagnak minden sorát, én, aki nem vagyok ezen a területen szakember, abban 
megnyugszom, hogy az esetleírásokban nagyon komolyan megismerhetjük, korrekten 
követhetjük nyomon végig adott esetben bármely területen, legyen ez emberi 
méltóság, akár gyűlöletbeszéd, akár kiskorúak védelme, hogy mi történt, mi a 
probléma, mik a vizsgálat módjai, és nagyon korrekten, röviden, de nagyon 
informatívan világossá is teszi számunkra. De szólhatnék a kutatási tevékenységről is. 
Gratulálok ahhoz a pozícionált helyzethez, amely a nemzetközi kitekintésben is 
jellemzi a hatóságot. Tisztelettel köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Paulik Antal szószóló úr következik. 
 
PAULIK ANTAL szlovák nemzetiségi szószóló: Köszönöm a szót, elnök úr. 

Sokféle szempontból szóltak hozzá a képviselő hölgyek és urak ehhez a 
tájékoztatóhoz, nyilván az én feladatom a nemzetiségi szempontok kiemelése lehet.  

A nemzetiségi műsorszolgáltatásról talán annyit el lehet mondani elöljáróban, 
hogy ez gyakorlatilag a közszolgálati televízióban működő történet, ami évtizedek óta 
azonos szinten, azonos időkeretben és nagyjából, többé-kevésbé azonos munkatársi 
gárdával működik. Ugyanakkor bár korábban rendszerszerűen kapott támogatást a 
nemzetiségi stúdiók mindegyike különböző dokumentumfilmek elkészítésére, ez 
mostanság egyre inkább esetlegesnek tűnik. Ugyan a Dokuzónában most is fut egy 
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görög nemzetiséget érintő többrészes programsorozat bemutatása, de a korábbi 
években volt erre gyakorlat, hogy évente, majd kétévente összejött annyi a 
nemzetiségi műsorkészítőknek különböző támogatásokból, hogy volt elkészített 
programja, amiből fesztiválokat szerveztek, amiből a 13 nemzetiség valamennyi 
stúdiója be tudta mutatni azt, amit az elmúlt két évben produkált.  

Ezek részben azért is hasznosak voltak, mert egymásról is láthattunk 
anyagokat, amelyeket aztán a többségi társadalom is megnézhetett, hiszen ezeket, 
még ha késői időpontokban is, többnyire leadta a Duna TV. Mostanság azonban a 
fesztivál okafogyottá vált, hiszen nem készül annyi műsor. A támogatási rendszerben 
pedig nem látjuk azt a kiemelt szempontot, amely alapján a nemzetiségi célú 
programok készülhetnének, mondjuk, ez egy plusz szempont lehetne a döntések 
meghozatalánál. Ugyanakkor meg kell említenem azt is, hogy a magyar kormány 
annak idején, a regionális vagy kisebbségi nyelvek európai chartájához történő 
csatlakozáskor vállalást tett arra is, hogy nemzetiségi nyelven készülő audiovizuális 
programokat kiemelten támogat. Ezt a kiemelt támogatást per pillanat nem nagyon 
tudjuk nyomon követni. Ugyanakkor háromévenként szoktunk találkozni Báthory 
úrral a nyelvi charta beszámolók előkészítésén, háromévenként be kell számolni 
ezekről a történetekről. Iszonyatos mennyiségű percet szokott kimutatni Báthory úr a 
különböző táblázatok alapján, hogy mely rádiós és televíziós műsorkészítők milyen 
vállalásokat tesznek. Nagyon nehezen követhető, hogy ezek valóban megvalósulnak-e. 
Nyilvánvalóan a regionális, illetve helyi médiában megjelenő műsorok tényleg csak a 
helyi hallgatók, illetve nézők számára hallhatók, láthatók. Az biztos, hogy nagyobb 
településeken, ahol működnek, mondjuk, városi vagy helyi stúdiók, ott azért látni 
lehet, hogy készülnek nemzetiségek életéről beszámoló programok, illetve azt is, hogy 
nemzetiségi nyelvű programok vannak, ez sokkal ritkább egyébként, mint a 
nemzetiségek életét bemutatni szándékozó programok készítése. 

Tehát köszönöm ezt a beszámolót, hiszen minden ilyen beszámolóval 
találkozni mindig hasznos. Ugyanakkor szeretném, ha tényleg átgondolnánk ezt, 
annak idején a charta szakértői csoportjának volt ez a must-carry nevű felvetése, ami 
azt jelentené, hogy például a frekvencia különböző műsorszolgáltatásoknak történő 
odaítélésekor szempont lehetne az, hogy az adott médium, ha nemzetiségek által 
jelentősebben lakott régióban szándékozik működni, tegyen vállalást arra, hogy éves 
szinten milyen rendszerességgel közvetít nemzetiségek számára adásokat. Köszönöm 
szépen, ennyit szerettem volna elmondani. 

 
ELNÖK: Köszönöm, szószóló úr. Kunhalmi képviselő asszony jelezte, hogy 

hozzá kíván még szólni. Parancsoljon! 
 
KUNHALMI ÁGNES (MSZP), a bizottság alelnöke: Igen. Nagyon szépen 

köszönöm elnök asszony beszámolóját. Hát igen, ahogy ezt Szabó Szabolcs 
képviselőtársam elmondta, évről évre meghallgatjuk, hogy egy közel százmilliárdból 
gazdálkodó világ hogyan működik és hogyan szolgálja ki a pártpolitikát.  

Ugyanazt szerettem volna elmondani és kérdezni is elnök asszonytól, mint 
Szabó Szabolcs. Az a hölgy, akiről Szabó Szabolcs említést tett, Balogh Krisztina, ott 
dolgozott az MTVA-ban '16-tól egészen '18 végéig, és elmondta, hogy mi történik. 
Engedjék meg, hogy idézzek tőle két-három sort. (Olvassa.) "A közmédia egyes 
szerkesztői szájukba adják a politikai riportereknek a kérdéseket. Elvárás, hogy a 
baloldali politikusokat - ezt említette a képviselőtársam - nevetséges színben 
tüntessék fel, nyílt titok, hogy a kommunikációs államtitkárságról küldik meg a 
használandó szövegpaneleket, a politikai nyomásgyakorlás mindennapos. Még a 
kulturális műsorok szerkesztése során is azt várták tőle és tőlünk, hogy 
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migránsozzanak és az életmód típusú blokkokban sem szólalhattak meg kormánnyal 
kritikus közéleti szereplők." Lám-lám, egy olyan vizsgálatot is érdemes lenne önnek 
vagy az önök hivatalának elvégezni, hogy például a közszolgálatinak nevezett 
közmédia Magyarországon foglalkozik-e olyan súlyos társadalmi problémákkal 
rendszer szinten és kiegyensúlyozottan, mint például a gyermekszegénység, vagy ezt 
tagadja a kormány, mert tudjuk, hogy a Fidesz tagadja. (Földi László kimegy a 
teremből.) Nem tudom, hogy ezzel önök foglalkoznak-e. Vagy, mondjuk, a lakhatási 
válsággal, amely nagyon súlyos Magyarországon. Vagy például a vidéki falvak teljes 
elnéptelenedésével. De beszélhetnénk arról is, hogy az oktatásból immáron százezer 
gyermek ki van zárva, nemhogy szakmunkás végzettséggel, általános iskolai 
végzettséggel sem rendelkeznek, és arról, hogy ez milyen gazdasági és társadalmi 
problémát fog jelenteni a jövő generációinak, adófizetőinek, az egész országunknak, 
drága magyar nemzetünknek.  

Vinnai úr megjegyzése volt, hogy a vidéki sajtó előszeretettel jelzi önnek, hogy 
milyen nagy szükség van azokra a támogatásokra. Hát igen, a független vidéki sajtó… 
(Dr. Vinnai Győző: Ezek kereskedelmi rádiók!) Hogyne! Tudjuk nagyon jól, hogy 
kinek az érdekkörébe tartozik, lényegében azt csinálták a megyei lapokkal. 
Nyilvánvalóan, asszonyom, ön nem politikus, ön ellát egy feladatot, mondhatja ezt, 
gondolom, de ezt a rendszert ön kiszolgálja, és én ezért sajnálom. Nem lehet az ország 
felét figyelmen kívül hagyni egy nemzetben sem.  

A beszámolója többi részét tisztelettel elfogadom és köszönöm. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő asszony. Kíván-e még valaki hozzászólni? 

(Dunai Mónika jelentkezik.) Dunai Mónika képviselő asszony. Parancsoljon! 
 
DUNAI MÓNIKA (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Asszony! 

Tisztelt Bizottság! Elöljáróban engedjék meg, hogy ne kérdést fogalmazzak meg, 
hanem egy alapvetést. Ugyanis amikor az ellenzéki képviselőtársaim a magyar 
médiáról alkotnak véleményt, természetesen ehhez bármikor joguk van, akár 
bizottsági ülésen, akár a parlamentben, amikor mondjuk, a felsőoktatási törvényt 
tárgyaljuk vagy mezőgazdasági kérdéseket, akkor is önök beszélhetnek a médiáról. 
Bármikor egy képviselő bármit elmondhat. Viszont, tisztelt képviselő asszony, ha 
megnézi a mostani beszámoló címét, annak két nagyon fontos, a tartalomra irányuló 
információja van. Az egyik, hogy a Médiatanács beszámolójáról, tevékenységéről van 
szó. A másik, hogy a 2018. évről. Az utóbbiról az elnök úr már beszélt és kérte 
képviselőtársaimat, hogy a 2018-as évről beszéljenek. Én pedig arra szeretném 
felhívni a figyelmet, hogy a Médiatanácsról van szó, és ennek az információnak is igen 
fontos, kiemelt szerepe van, vagyis itt most a Médiatanács beszámolójáról beszélünk. 
Amennyiben önök valamelyest felkészültek a mai bizottsági ülésre, és ezt gondolom, 
megtették mindannyian, akkor nagyon pontosan tudják, hogy most nem az egész 
NMHH beszámolójáról van szó, hanem annak egy részéről, az öttagú médiahatóság, a 
Médiatanács beszámolójáról. 

A Médiatanács nem készít műsorokat. A Médiatanács nem szerkeszti a 
műsorokat. A Médiatanács, mint ahogy azt elnök asszony is elmondta a 
bevezetőjében, értékel, megállapít, ha kell, bírságot állapít meg, vizsgálódik és 
felügyel. Ebbe a tevékenységi körbe ez tartozik és csak ez tartozik. Az már ránk, 
képviselőkre, politikusokra tartozik valóban, hogy a megállapításai alapján valamit 
majd cselekszünk-e, szigorítunk-e esetleg a jogszabályokon, vagy új passzusokat 
vezetünk-e be a törvénybe. Azt már, azt gondolom, nem a Médiatanács elnökén és a 
Médiatanácson kell számon kérni, hanem azt magunk politikailag megvitathatjuk 
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bármikor. Úgyhogy a politikai jellegű hozzászólásokat szívesen átvállaljuk mi, 
képviselők, a szakmai kérdésekre pedig kérném, hogy elnök asszony válaszoljon. 

Ami pedig Ander Balázs felszólalásának azt a részét illeti, hogy a fogyatékkal 
élők megjelenése milyen csekély arányú - és erre utalt vizsgálataiban a Médiatanács 
elnöke is -, valóban így van, én magam is örülnék, ha több lenne. Ez egy jó gondolat 
és jó észrevétel, ezen érdemes elgondolkodni. De azért szeretném megjegyezi, hogy itt 
a hírműsorokról volt szó. Tehát nem a média egészében, hanem a hírműsorokban 
vizsgálták a megjelenési arányt. Szerencsére egyre több olyan magazinműsor, olyan 
jellegű, hosszabb lélegzetvételű műsor van a magyar médiában, amely igenis 
foglalkozik a fogyatékkal élő emberekkel. Hogy szükség van-e többre? Biztosan többre 
van szükség. 

Amit pedig Kunhalmi Ágnes elmondott, hogy miért nem foglalkoznak a 
hírműsorok például a gyermekszegénységgel, a falvak elnéptelenedésével... 
(Kunhalmi Ágnes: Magazinműsorok!) Hát, hogyne foglalkozna! Amikor arról van 
szó, hogy a falvakat nem hagyjuk elnéptelenedni, mert megtartjuk az iskoláikat még 
akkor is, ha abban a kis faluban csak 12 gyerek jár iskolába. Ezért fenntartunk egy 
iskolát, amit egyébként, megjegyzem, a szocialista-liberális kormányok bezártak 
annak idején. Tehát amikor arról beszélünk, hogy a falvak elnéptelenedése (Gréczy 
Zsolt és dr. Vinnai Győző közbeszólása.), akkor pontosan arról van szó, hogy mit 
teszünk ez ellen. Vagy a gyermekszegénység. Ezzel is foglalkozik mindegyik médium, 
hogy mi mindent teszünk azért, hogy ne legyen gyermekszegénység. (Kunhalmi 
Ágnes: Csak azzal foglalkozik, amit a kormány tesz, azt mondtam! - Az elnök 
megkocogtatja poharát.) Azt gondolom, az a fontos a magyar emberek számára, hogy 
ne legyen gyermekszegénység, és ne néptelenedjenek el a falvak. Nem az a fontos, 
hogy valaki valamilyen kritikát elmond, hanem az a fontos, hogy mit teszünk ezért. 
Ezért, azt gondolom, ha valamit nem lehet a kormány szemére hányni, az az, hogy a 
családpolitikára, a gyermekekre mennyi mindent költ, mennyi mindent tesz 
ingyenessé. 

De ez tartalmi kérdés valóban, bocsánat elnök úr, hogy én is belementem a 
műsorok tartalmába. Gondoltam, hogy ezt nem lehet szó nélkül hagyni. Még egyszer 
kérem, hogy a Médiatanács eredeti működésével és a beszámolójával foglalkozzunk 
ebben a vitában.  

Én is köszönöm szépen a beszámolót elnök asszonynak és minden 
munkatársának. További jó munkát kívánok, és köszönjük a '18-as beszámolóját is. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő asszony. Kíván-e még valaki felszólalni? (Szabó 

Szabolcs és dr. Vinnai Győző jelentkeznek.) Van olyan, aki eddig nem kapott szót? 
(Senki sem jelentkezik.) Azt szeretném kérni, hogy aki már szólt, nagyon-nagyon 
röviden reagáljon, tekintettel arra, hogy a lehetősége a véleményének elmondására, 
megvolt. Kérek szépen kellő önfegyelmet. Két ilyen hozzászólási igényt látok Szabó 
Szabolcs és Vinnai Győző képviselő úr részéről. Nem láttam, ki volt az első 
jelentkező… (Dr. Vinnai Győző: Én!) Parancsoljon, képviselő úr! 

 
DR. VINNAI GYŐZŐ (Fidesz): Köszönöm szépen. Nagyon röviden szólok.  
Kunhalmi Ágnes azt mondja, tudja, hogy kik és hogyan osztják a frekvenciát. 

Én nem tudom, kik és hogyan osztják, pontosabban tudom, hogy milyen 
kritériumoknak, milyen pályázatnak kell megfelelni. A helyi televíziók, a helyi rádiók 
vagy kereskedelmi rádió kategóriába tartoznak, vagy például mint városi televíziók 
egy önkormányzat fenntartásában lehetnek, és itt gyakorlatilag a politikai vitát nem 
kell lefolytatni, mert a megyeszékhelyek helyi városi televíziói kapnak támogatást, ha 
pályázatot nyújtanak be. Én ismerek ellenzéki város által elnyert pályázatot és 
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ismerek fideszes vezetés alatt működő városi televíziót. Tehát ezt a vitát nem 
szeretném kinyitni, mert gyakorlatilag ott hírműsorokkal, közéleti magazinokkal és 
kulturális műsorokkal lehet pályázni. 

Még egy rövid megjegyzés arra, amit Ander Balázs mondott. A 
fogyatékossággal egyetértek, én is azt hiszem, hogy ez értelmes vita lehet, hogy jobban 
fókuszba állítsuk az életüket, és hogy a társadalom minél jobban megismerje őket, de 
amit a sajtószabadságról mondott, meg a százalékokról, meg a kormánypárti 
médiáról és hibrid médiáról, szeretném önnek mondani, hogy akkor a német 
közszolgálati televíziót nézze meg. Mert nem arról van szó, hogy a szerkesztők mit 
vágnak be, hiszen a szerkesztő önálló, hogy ő magát hogyan kontrollálja, nézze meg a 
német közszolgálati médiát, mielőtt a magyar közszolgálati médiát bírálja. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Szabó Szabolcs képviselő úr, és utána megadjuk a 

viszonválaszra a lehetőséget. 
 
SZABÓ SZABOLCS (független): Köszönöm szépen. Én is igyekszem nagyon-

nagyon röviden hozzászólni.  
Egyrészt Dunai Mónika képviselő asszony hozzászólására reagálva szeretnék 

emlékeztetni, hogy elnök asszony szerintem nagyjából az első perc vége felé, amikor 
az expozéját tartotta, mondta, nem szó szerint, de tartalmilag idézve, hogy a 
Médiatanács egyik fő feladata többek között a kiegyensúlyozott tájékoztatás (Dr. 
Karas Monika: Őre!) vizsgálata. Őre. Később még technikai részletekre is kitért, és 
egyébként a beszámolóban is ezek szerepelnek. Tehát önmagában az, hogy a 
kiegyensúlyozott tájékoztatást mint témát előhozzuk, azt gondolom, még a szóbeli 
kiegészítéshez is kapcsolódik. 

Másrészt azok a példák, amelyeket Kunhalmi Ágnessel felhoztunk, 2018-as 
esetek is, hiszen az a hölgy akkor ott dolgozott. Tehát mind a két feltételnek 
(Kunhalmi Ágnes: Megfeleltünk!) megfeleltünk.  

Gyermekszegénység, meg szegénység kapcsán akkor a hölgytől idéznék még 
egy rövid mondatot, és befejeztem. "Kamerába kellett mondanom, hogy mekkora a 
gyermekvállalási kedv, és milyen jó a CSOK, miközben Szabolcsban a saját 
szememmel láttam, hogy aki tényleg rászorul, képtelen felvenni a támogatást. Másik 
nap szárnyaló keresetekről és világszínvonalú fejlesztésekről beszéltem, miközben a 
környékünkön mindenki minimálbéren nyomorog (Dr. Vinnai Győző: Ez nem így 
van!), a vonat pedig hússzal vánszorog Szabolcstól Békésig." Nem én állítom, a 
közmédiában dolgozó hölgy állította, hogy amit tapasztalt, nem engedték elmondani 
neki. (Dr. Vinnai Győző: Ennyit róla! Ez nem így van!) Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Köszönöm a hozzászólásokat. Szeretném 

megköszönni elnök asszonynak a beszámolót. Szeretném megköszönni azt is, hogy 
amint azt a korábbi években megszoktuk, most is adatgazdag volt, és számos 
statisztikai elemzésre mód és lehetőség nyílt. Külön szeretném megköszönni a 
türelmüket is az ülés során, annál is inkább, mert a hozzászólások egy része 
elkalandozott némileg a tárgyszerűségtől. De természetesen mindenkinek szíve joga 
ennél az asztalnál elmondani, amit gondol. Önnek viszont nyilvánvalóan a beszámoló 
apropóján felvetett kérdésekre kell válaszolnia, és nyilván ilyen szempontból szíve 
joga, hogy az egyéb természetű felvetéseket hogy és mint kezeli. (Kunhalmi Ágnes 
kimegy a teremből.) Megadom önnek válaszadásra a lehetőséget. Parancsoljon! 
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Dr. Karas Monika válaszadása 

DR. KARAS MONIKA elnök (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság): 
Köszönöm szépen, elnök úr. Igyekeztem a kérdéseket kivenni a felszólalásokból, és 
azokra próbálok majd válaszolni. 

Gréczy képviselő úrnak hangsúlyoznom kell, hogy a kiegyensúlyozott 
tájékoztatás érdekében a megjelent tartalmak vizsgálata történik, ahogy ez elhangzott 
a beszámolóban is. (Földi László visszajön a terembe.) Tehát a szerkesztői 
szabadságot, azt, hogy kit hívnak meg, kit szerepeltetnek, kit nem szerepeltetnek, a 
Médiatanács nem vizsgálhatja és természetesen nem is vizsgálja a törvény alapján. 
(Simon Róbert Balázs távozik.) 

Vinnai képviselő úr kérdezte a támogatási programot. Ez a beszámoló a '18-as 
évről szólt, de az azóta eltelt időben a Médiatanács támogatási programja úgy 
változott - nevezhetem profiltisztításnak is -, hogy a filmes támogatások elkerültek a 
Médiatanács hatóköréből, a Médiatanácsnál pedig az maradt, ami szerintem is a 
legszorosabban a feladata, a szolgáltatók támogatása. Ezt megteszi a Médiatanács a 
rezsitámogatáson, a műszaki fejlesztések támogatásán, valamint az állandó műsorok 
támogatásán keresztül, ez a rádió állandó, tévé állandó. Tehát ezekkel nem alkotókat, 
nem egyéni művészeket támogatunk, hanem magukat a szolgáltatókat, ez maradt a 
Médiatanácsnál, és ezt a jövőben is így tervezzük.  

A szószóló úrnak kapcsolódott ehhez a felvetése, a nemzetiségi műsorok 
támogatása. Ebben a támogatási rendszerben a nemzetiségi műsorokat adó rádiók is 
pályázhatnak. Itt egy vicces részletként elárulhatom, hogy például a szlovén nyelvű 
rádió úgy pályázott állandó műsor támogatására - állandó műsoron azt kell érteni, 
hogy egy évre szólóan heti rendszerességgel vállalt műsorait támogatja a Médiatanács 
-, hogy a bíráló bizottságnak a szlovén nyelvű adást kellett végignézni és annak 
alapján eldönteni, hogy a támogatási kritériumoknak megfelel-e. Tehát nincsenek 
kizárva, várjuk őket szeretettel a támogatási programban.  

Ander Balázs képviselő úr a fogyatékkal élők médiában való bemutatásáról 
szólt. Erre azt tudom mondani, hogy ezt monitorizálni tudjuk, de hatósági 
eszközökkel odahatni nem tudunk, ez megint csak a szerkesztői szabadság kérdése. 
De azt hadd emeljem ki, hogy éppen a közmédián megy heti rendszerességgel az Esély 
című műsor, amely kifejezetten a fogyatékkal, a mindenféle fogyatékkal élők 
segítésére és az ő életük bemutatására szolgál.  

Szabó Szabolcs képviselő úr és Kunhalmi Ágnes képviselő asszony - sajnálom, 
hogy elment, és a választ nem várta meg - hosszan idéztek egy olyan nyilatkozatból, 
amire jogászként csak azt tudom mondani, és ismétlem, jogászként, hogy senki soha 
be nem bizonyította, hogy ez a hölgy igazat mond, vagy az állításainak mi a 
valóságtartalma. Ezért azt gondolom, hogy erre alapítani… (Szabó Szabolcs: De nem 
vizsgálta!) De mi nem vagyunk bíróság. Jogászként csak ezt tudom mondani, hogy 
egy ilyen állítás valóságtartalmát a mai magyar rendszerben kizárólag bíróság 
jogosult eldönteni. Ezt soha senki meg nem állapította, tehát ez egy nyilatkozat, azt 
gondolom, nem a Médiatanács feladatkörébe tartozó kérdés ezt elbírálni.  

Kár, hogy a képviselő asszony elment. Szeretném a jegyzőkönyv számára 
rögzíteni, hogy én itt egy szervezetet képviselek, ezért a személyem értékelése és a 
személyes megtámadásom kicsit váratlanul ért. De azt szeretném mondani, és 
remélem, hogy képviselő asszony legalább a jegyzőkönyvből elolvassa, hogy úgy 
gondolom, nem szorulok a sajnálatára. Köszönöm szépen. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönjük szépen, elnök asszony, a viszonválaszt is, a beszámolót is.  
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Tisztelt Bizottság! Soron következik a beszámolóval kapcsolatos szavazás. Az 
Országgyűlés Kulturális bizottsága az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 
10/2014-es országgyűlési határozat 85. § (2) bekezdésének a) pontja alapján a 
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 2018. évi tevékenységéről 
szóló beszámolót elfogadja. Ez lenne a határozati javaslat, amelyet előterjesztek 
elnökként. Erről kell szavazni.  

Aki elfogadja a beszámolót, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Kilenc 
igen szavazat. Ki nem fogadja el? (Szavazás.) Négy nem szavazattal a bizottság a 
beszámolót elfogadta. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2018. évi egységes 
költségvetésének végrehajtásáról szóló T/6265. számú 
törvényjavaslat 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  

Köszönjük szépen elnök asszonynak és munkatársainak a jelenlétet, a 
beszámolót. További jó munkát kívánok, és természetesen mivel további napirendi 
pontokban érintettek, ezért még nem fogunk búcsút venni, hanem soron következik a 
második napirendi pont, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2018. évi egységes 
költségvetésének végrehajtásáról szóló 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 jelezték, 
hogy nem tudnak részt venni az ülésen. Csak hogy mindenki tudja, ez a Költségvetési 
bizottságot jelenti, tehát az előterjesztők hivatalosan ők. Az előzőekben tárgyalt 
beszámoló ismeretében kérdezem az NMHH megjelent képviselőit, kívánják-e 
kiegészíteni a zárszámadás számadatait. (Dr. Karas Monika: Igen.) Megadom a szót 
Karas Monika elnök asszonynak. 

Dr. Karas Monika szóbeli kiegészítése 

DR. KARAS MONIKA elnök (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság): 
Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! A jogszabályi rendelkezések alapján 
idén is elkészítettük a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság előző évi, tehát a 2018-
as költségvetésének zárszámadását, amelyet az Országgyűlés Költségvetési bizottsága 
2019. május 29-ei ülésén tárgyalt és döntött ennek benyújtásáról. A zárszámadás 
tényadatait a szakmai teljesség érdekében idén is a szakterületekért felelős kollégáim 
tolmácsolásában fogják hallani, rájuk bíznám. Bár az előző években röviden már 
szóltam általánosságban a hatóság költségvetési sajátosságairól, most engedjék meg, 
hogy csak tényleg néhány gondolatot villantsak fel. 

Most is négy külön költségvetés zárszámadását foglalja magában: az NMHH, a 
Médiatanács, a Médiatanács kezelésében lévő előirányzatok zárszámadását és az 
MTVA zárszámadását is. Szükséges itt megjegyezni, hogy a televíziós filmmecenatúrát 
a médiatörvény 2019. január 1-jén hatályba lépett módosítása hozta létre. Ez tehát 
ennek a 2018-as zárszámadási törvényjavaslatnak még értelemszerűen nem része, de 
a következő napirendi pontban tárgyalt 2020-as költségvetés önálló tételként 
tartalmazza. A hatóság mint államigazgatási szerv az ezek gazdálkodására vonatkozó 
jogszabályokat alkalmazza, figyelembe véve a szakmai működésünket szabályozó 
törvény szerinti eltéréseket.  

Fontos megjegyezni, hogy az NMHH a kiadásait saját bevételből és 
költségvetési hozzájárulásból fedezi. A médiatörvény garanciális jelleggel határozza 
meg a hatóság bevételeit. Ezek a frekvenciadíjak, az azonosítók lekötéséért és 
használatáért, továbbá a hatósági eljárásért fizetett díjak, felügyeleti díj, amelyet a 
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hatóság szakmai működtetésére kell felhasználni. Ezek jelentik tehát a hatóság 
gazdálkodási alapjait. E díjak tekintetében elmondható, hogy a hatóság komoly 
tapasztalattal és információval rendelkezik a felügyelt piacokon, ezért biztosított, 
hogy a törvényi garanciák keretében, összhangban a kormány által kialakított 
hírközlés-politikával, illetve a rádióspektrum-politikával oly módon határozza meg az 
egyes díjelemeket, hogy ez hatékonyan szolgálja a hírközlési és a kapcsolódó piacok 
közérdekű fejlődését.  

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egységes költségvetési 
törvényjavaslatának szintén részét képező Médiatanács és az MTVA költségvetését 
illetően, ahogy azt majd a kollégáimtól hallani fogják, annyit általánosságban 
elmondanék, hogy a Médiatanács a hatóság önálló jogi személyiségű szerve, amely a 
hatóság gazdálkodási autonómiáján belül is további függetlenséggel bír, de 
természetesen a Médiatanács is a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó 
jogszabályoknak megfelelően gazdálkodik. 

Tisztelt Bizottság! Mindezek mentén a törvényjavaslat előkészítése során 
alapul vettük a korábbi évek tapasztalatait, így a kifejezett pénzügyi költségvetési 
kérdésekre, kérésekre, illetve a különböző bizottságokban felmerült képviselői 
kiegészítő igényekre tekintettel készítettük elő a javaslatunkat. A kollégáimmal együtt 
úgy gondoljuk, hogy az előkészített zárszámadási törvényjavaslat és az ahhoz fűzött 
közel negyven oldalnyi indoklás kellő részletességgel tartalmazza az egyes 
költségvetési sorokat, illetve azoknak a teljesülését. Amennyiben a tisztelt bizottság 
igényli, vezérigazgató-helyettes úr és a gazdasági igazgató úr az egyes, általuk 
előkészített részeket nagyon röviden összefoglalják, és mindezek ismeretében, tisztelt 
bizottság, kérem, hogy vitassa meg a zárszámadási törvényjavaslatot és támogató 
szavazatával döntsön annak elfogadásáról. Köszönöm szépen és átadnám a szót az 
igazgató uraknak. 

Sorbán János szóbeli kiegészítése 

SORBÁN JÁNOS gazdasági igazgató (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság): 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Én Sorbán János vagyok, az NMHH gazdasági 
igazgatója. Tényleg csak nagyon röviden pár számot mondanék az NMHH, a 
Médiatanács és a Médiatanács kezelésében levő előirányzatok zárszámadásáról.  

A csatolt indoklásban minden sort és minden előirányzat-felhasználást 
igyekeztünk a lehető legrészletesebben kimutatni és megmagyarázni. Ezért tényleg 
csak a sarokszámait mondanám. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnál a 
költségvetési bevételek 2018-ban 34,8 milliárd forint összegben teljesültek. Ez 
összességében egy másfél százalékos túlteljesítést jelent, ami körülbelül félmilliárd 
forint bevételi többlet. A kiadások teljesítése 36 milliárd forint volt, ez 4,9 százalékos 
túlteljesítést mutat.  

A Médiatanácsnál ugyanezek a számok: a működési költségvetésben a 
bevételek 475,9 millió forint értékben teljesültek, míg a költségvetési kiadások 549,5 
millió forintot mutatnak. A Médiatanács kezelésében lévő előirányzatok költségvetése 
1 milliárd 638,2 millió forint lett. Ez az előirányzat 146,3 százalékra teljesült. Azért ez 
a jelentős bevételi többlet, mert így teljesült a 2. számú kereskedelmi rádiófrekvencia 
díja, vagyis kiadásra került 2018-ban. Ennek a díja növelte meg a teljesítést.  

Azt szeretném még megemlíteni, hogy mind a három zárszámadásunkat 
független könyvvizsgáló auditálta, és jelentésükben megállapították ők is, hogy a '18-
as gazdálkodásról és vagyoni helyzetről ez a beszámoló valós és megbízható képet 
mutat. Köszönöm szépen. Átadom a szót. 
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Bojárszky András szóbeli kiegészítése 

BOJÁRSZKY ANDRÁS operatív vezérigazgató-helyettes (MTVA): Köszönöm 
szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Én Bojárszky András vagyok, az MTVA 
vezérigazgató-helyettese. Hasonlóan a kollégámhoz, nem szeretném nagyon sokáig 
kifejteni a számokat, mert azt gondolom, hogy a leírt beszámolóban elég részletesen 
kifejtettük a '18. évi zárszámadást.  

A sarokszámaink: az MTVA ismert bevétele 2018-ban 97,6 milliárd forint 
főösszegben teljesült, ebből a költségvetési hozzájárulás 71,2 milliárd forint volt. A 
kiadási oldal ugyanennyi volt, némi folyószámlahitelt kellett az év végén felvennünk, 
úgyhogy ezzel teljesen nullára ki tudtuk hozni a számokat. A kifizetéseknél a 
médiaszolgáltatás-támogatás kiadásai 76,8 milliárd forintban teljesültek, és az MTVA 
pénzalapi funkciójából eredő feladatokra 8,3 milliárd forintot utalt tovább. Illetve 
még volt az NMHH-nak egy pénzeszközátadása, ami egy célzott átadás volt 12 
milliárd forint értékben, és amit nyilván célzottan használtunk fel műsorterjesztésre. 
Köszönöm szépen. 

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

bárki is hozzászólni? (Gréczy Zsolt jelentkezik.) Gréczy képviselő úr, parancsoljon! 

Hozzászólások 

GRÉCZY ZSOLT (DK): Köszönöm a szót, elnök úr. Egyetlenegy megjegyzést 
tennék, kiegészítve az elsőkörös hozzászólásomat, amit természetesen a második 
részre is ugyanazzal a tartalommal fenntartok. Kérem, jelezze nekem az MTVA 
jelenlévő vezetője, hogy volt-e olyan egyperces híradó a Magyar Televízió elmúlt pár 
éves történetében, amikor ellenzéki párt ellenzéki politikusa meg tudott jelenni a 
saját sajtótájékoztatójával és azzal a tartalommal, amit a sajtótájékoztatón elmondott. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Tisztelt Bizottság! A zárszámadásról vitázunk. Csak 

jelzem, hogy az ilyen típusú kérdést természetesen fel lehet tenni, amikor azonban 
határozatot hozunk, akkor azt a zárszámadás vonatkozásában kell megtenni. Ander 
képviselő úr! 

 
ANDER BALÁZS (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. Akkor 

egy számokkal kapcsolatos kérdés. Hatalmas maradványösszegen ül, kotlik az 
NMHH, ez 46 milliárd forint. Ennek a fele ugyan be van táblázva, de a másik fele, 
több mint 20 milliárd forint, még mindig maradványként tételeződik. Igazán 
kíváncsiak lennénk, hogy ennek mi az oka. Ha ekkora pénzösszeg áll rendelkezésre, 
akkor hogy van az, hogy az NMHH jövő évi költségvetését körülbelül 10 százalékkal 
növelik meg? Nem lehetne ott valamiféle belső átcsoportosítást eszközölni? 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönjük. Csak szeretném megjegyezni, hogy természetesen a 

kérdésre nyilván valamilyen válasz fog kapni, de az előterjesztő a Költségvetési 
bizottság. Csak jelzem, hogy az igazán címzettje elvileg a bizottság lenne, ettől 
függetlenül nyilvánvalóan a képviselői kérdés elhangzott.  

Kíván-e erre válaszolni esetleg a hivatal részéről bárki? Parancsoljanak! 

Sorbán János válaszadása 

SORBÁN JÁNOS gazdasági igazgató (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság): 
A maradványokkal kapcsolatban én válaszolnék. Az NMHH egy nagyon sajátos 
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költségvetési szerv. Közvetlen költségvetési támogatást az NMHH nem kap, a 
kiadásait a saját bevételeiből fedezi, ugyanakkor költségvetési szervnek is számít, 
hitelt sem szabad felvennie. Ez egy nagyon sajátos helyzet. Egy vállalkozás, ha valamit 
meg akar valósítani, ami túlnyúlik az adott éves büdzséjén, ezt hitelből teszi. Egy 
költségvetési szerv pedig kiemelt költségvetési támogatást kap az állami 
költségvetésből. Tehát az NMHH erre képtelen, ha ő hosszú távú stratégiai célokat, 
éves keretein felüli projekteket akar megvalósítani, akkor egyetlenegy út áll előtte: 
hogy tartalékokat gyűjt erre az adott tárgyévi bevételéből, ami egy önmegtartóztató 
tevékenység. Nem költi el azt a pénzt, ami rendelkezésére áll, hanem elteszi, mert a 
jövőben meg akar csinálni valami más feladatot. Ezekre a projektekre van elkülönítve 
a maradvány nagyobbik fele, ahogy a képviselő úr is jelezte, ezeket nem ismételném 
most, az indoklásban elég hosszan leírtuk, bár ha kérik, nagyon szívesen elmondom. 
A másik felét az adja - erre a médiatörvény lehetőséget biztosít -, hogy a tárgyévi 
bevételéből az NMHH egy úgynevezett működési tartalékot képezhet, ami nincs 
konkrét projektekhez kötve, ez kizárólag az NMHH jövőbeni feladataira és 
működésére fordítható. Valóban van egy ilyen tartalék a törvény adta lehetőségek 
alapján, nem most, hanem öt évvel ezelőtt képeztük, és ha bármilyen váratlan célja, 
projektje merül fel az NMHH-nak, mi ehhez a tartalékhoz tudunk fordulni, ebből 
fogjuk megvalósítani a jövőben. Köszönöm szépen. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Csak tájékoztatni szeretném a bizottságot, hogy a 
zárszámadáshoz nem érkezett módosító javaslat. Ezt csak azért mondom, hogy ha 
ilyen típusú kérdések felvetődnek, az nem öltött testet módosító javaslat formájában. 

Tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy a bizottságnak a határozati házszabály 
44. § (1) bekezdésében foglaltakkal kapcsolatos megállapításait a bizottság jelentése 
tartalmazza, így döntenünk kell, hogy támogatja-e a bizottság, hogy a törvényjavaslat 
megfelel a határozati házszabály 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak. Aki ezzel 
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Kilenc igen szavazat. Ki nem ért 
egyet? (Szavazás.) Négy nem szavazat mellett a bizottság ezt elfogadta. 

A részletes vita ezen szakaszát lezárom, és ezzel áttérünk a következő 
szakaszra. Megnyitom a részletes vita második szakaszát. Itt kellene döntenünk a 
módosító javaslatokról, de mint az előbb említettem, a javaslathoz nem érkezett 
módosító javaslat. Előzetesen saját bizottsági módosítási szándékra sem érkezett 
javaslat. Mivel nincs ilyen módosítási szándék, a jegyzőkönyv számára ismertetem, 
hogy módosító javaslat hiányában a bizottság nem nyújt be részletes vitát lezáró 
módosító javaslat, így a vita ezen szakaszát is lezárom.  

Megnyitom a részletes vita utolsó szakaszát, amelyben a bizottságunk dönt a 
részletes vita lezárásáról és a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról, illetve 
benyújtásáról. Tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy a most tárgyalt indítvány a 
törvényalkotás parlamenti informatikai rendszerében kerül feldolgozásra. 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 ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Kilenc igen szavazat. Ki nem? (Szavazás.) Négy nem szavazat mellett a 
bizottság ezt elfogadta. Köszönöm szépen. Ezzel ezt a napirendi pontot is lezárom. 
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A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2020. évi egységes 
költségvetéséről szóló T/7839. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Soron következik a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2020. évi egységes 
költségvetéséről szóló T/7839. 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 jelezték, 
hogy nem tudnak részt venni az ülésen, a módosító javaslattal kapcsolatos 
állásfoglalásukat pedig írásban közölték. Az előterjesztő most is a Költségvetési 
bizottság. Kérdezem az NMHH megjelent képviselőjét, hogy kíván-e hozzászólni a 
költségvetési javaslathoz. 

Dr. Karas Monika szóbeli kiegészítése 

DR. KARAS MONIKA elnök (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság): Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Az előző napirendi ponthoz fűzött kiegészítésemet nem 
szeretném ismételni. Csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy e törvényjavaslat 
elkészítésénél is a hatósági tevékenységgel összefüggő szakmai feladatokat tartottuk 
szem előtt, és így kerültek tervezésre az egyes költségvetési összegek. Amennyiben a 
tisztelt bizottság igényli, most is igényli, igazgató urak az egyes részeket itt is nagyon 
röviden összefoglalják önöknek, hogy mindezek ismeretében vitathassa meg a tisztelt 
bizottság és támogató szavazatával döntsön annak elfogadásáról. Köszönöm szépen. 

Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság tagjai közül kíván-e valaki hozzászólni? 
(Senki sem jelentkezik.) Nem látok jelentkezőt. 

Tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy a bizottságnak a határozati házszabály 
44. § (1) bekezdésében foglaltakkal kapcsolatos megállapításait a jelentésünk 
tartalmazza. Döntenünk kell arról, hogy támogatja-e a bizottság, hogy a 
törvényjavaslat megfelel a határozati házszabály 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak. 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Kilenc igen szavazat. Ki 
nem? (Szavazás.) Négy nem szavazat mellett a bizottság támogatta. 

A részletes vita ezen szakaszát lezárom, és áttérünk a második szakaszra. A 
határozati házszabályi rendelkezéseknek megfelelően a háttéranyagban feltüntetett 
módosító pontokról szavazunk. Az összefüggő pontok együtt kezelendőek, ezekről is 
szavazással döntünk. Kérdezem a módosító javaslatot benyújtó képviselőt, kíván-e 
hozzászólni. Az 1. pont Szabó Szabolcs képviselő úr javaslata. (Szabó Szabolcs: Igen.) 
Megadom a szót, képviselő úr. 

 
SZABÓ SZABOLCS (független): Köszönöm szépen. A 2020. évi költségvetési 

előterjesztésre, azon belül is az MTVA-blokkra vonatkozik az én előterjesztésem. 
Konkrétan lenullázná a költségvetését.  

Csak néhány mondatban indokolnám. Az előbb már hosszasan idézgettünk 
ettől a bizonyos hölgytől, aki onnan jött, elmondta, hogy hogy működik a közmédia 
szerinte. Egyébként elég bekapcsolni az állami média bármelyik csatornáját és lehet 
ezt tapasztalni, tehát különösebben nagy meglepetést nem ad. Sőt, néha még talál az 
ember olyan újságírót, aki az állami médiában dolgozik, és aki nem hivatalosan, de a 
háttérből elmondja, hogy egyébként nagyon egységesek ezek a beszámolók. Aki még 
hajlandó beszélni, mind ugyanezt mondja, tehát hogy tényleg így működik, ahogy ez a 
hölgy elmondja. Nyilvánvalóan azt gondolom, hogy egy forint adóforrást sem érdemel 
meg ez a közmédia. (Dr. Hiller István megérkezik.)  
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Nagy tisztelettel, azzal nem tudok mit kezdeni, hogy elnök asszony azt mondja, 
hogy de hát ezt bíróság nem állapította meg. Az önök törvényi kötelezettsége, hogy a 
kiegyensúlyozott tájékoztatást kikényszerítsék, ez a hatóság feladata. Ezért 
kérdeztem, aztán elnök asszony erre nem válaszolt az előző körben, hogy jó, ha ön úgy 
érzi, hogy ehhez nincs eszköz a kezében, akkor mit javasol. Mert azt, ugye, nyilván ön 
is érzi, hogy ez feladata, ezt rendbe kell tenni, hogy kiegyensúlyozott legyen a 
tájékoztatás, ez törvényből eredő kötelezettség. Vagy akkor javasolja, hogy hol kell 
megváltoztatni a törvényt, hogy úgy érezze, van eszköz a kezében. Azt gondolom, hogy 
amíg ez nincs, tehát amíg nem lehet az állami médiából kikényszeríteni, hogy az a 
tájékoztatás márpedig kiegyensúlyozott legyen, mert tényszerűen nem az, addig egy 
forintnyi adóforrást én nem gondolok jogosnak az MTVA számára. Röviden ennyi a 
szóbeli kiegészítés. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Ön világossá tette, hogy a jövő évi 

költségvetésre nulla forintot gondol jogosnak. Szabó Szabolcs képviselő úr 
magyarázza az MTVA ellehetetlenítését. Kíván-e bárki hozzászólni a módosító 
javaslathoz? (Gréczy Zsolt jelentkezik.) Gréczy képviselő úr, parancsoljon! 

 
GRÉCZY ZSOLT (DK): Természetesen a javaslatnak azon részével, hogy az 

MTVA nem érdemel meg 90 milliárd forintot, a magyar felsőoktatás költségvetésének 
40 százalékát, mélységesen egyetértek. Annyiban egészíteném ki, annyit tennék hozzá 
Szabó Szabolcs képviselőtársam hozzászólásához, hogy kulturális tartalmakat 
fontosnak tartok, oktatási tartalmakat fontosnak tartok, bizonyos sporttartalmakat 
fontosnak tartok, nem mindet természetesen, ami a sportcsatornán megjelenik. 
Szerintem nagy hiba volt eltörölni az M3 csatornát, amely a Magyar Televízió 
archívumának fantasztikus kincseit aknázta ki, szerintem ez egy súlyos hiba. 
Nemcsak azért, mert esetleg vannak olyan nézők, akik szeretik a régi műsorokat, 
hanem azért is, mert ott fantasztikus kulturális kincsek, fantasztikus színészi 
alakítások és fantasztikus filmek szerepelnek, és nem kellene megfosztani ezektől a 
nézőket. Tehát ezeket a részeket, azt gondolom, tudom támogatni, de az, hogy a 
Magyar Televízió nem érdemel 90 milliárd forintot ilyen egyperces híradókért, 
amelyeknek a gyártása egyébként nagyon sokba kerül, az számomra nem kérdéses.  

Ha pedig ez a Balogh Krisztina nevű hölgy hazudott a Magyar Televízióról, 
mert ott nincs kormányzati befolyás és így tovább, akkor be kell perelni, álljon bíróság 
elé, és majd meglátjuk, milyen érvei lesznek. Tehát szerintem a hatóságnak ez ügyben 
nem kell azt mondani, hogy nincs bebizonyítva, hogy igazat mond-e, az nincs 
bebizonyítva, hogy nem mond igazat. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük, képviselő úr. Ha jól értettem, képviselő úr nem támogatja 

Szabó Szabolcsnak a lenullázásra vonatkozó javaslatát. (Gréczy Zsolt: Tartózkodni 
fogok!) Mert amikor dönteni kell, akkor vagy így, vagy úgy, de szavazni kell. 

Tájékoztatom a bizottságot, hogy a Költségvetési bizottság mint előterjesztő a 
módosító javaslattal nem ért egyet. Kérdezem a bizottságot, támogatja-e a módosító 
javaslatot. Aki igen, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Egy igen szavazat. Ki 
nem támogatja? (Szavazás.) Kilenc nem szavazat. Tartózkodás? (Szavazás.) Négy 
tartózkodás mellett a bizottság nem támogatta a módosító javaslatot. 

Előzetesen saját bizottsági módosítási szándékra nem érkezett javaslat. Ezért a 
jegyzőkönyv számára ismertetem, hogy támogatott módosító javaslat hiányában a 
bizottság nem nyújt be részletes vitát lezáró módosító javaslatot. A vita ezen szakaszát 
lezárom. 
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Megnyitom a részletes vita utolsó szakaszát. Itt a bizottságnak döntenie kell a 
részletes vita lezárásáról, a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról és 
benyújtásáról. Megint csak el kell mondanom, hogy a törvényalkotás parlamenti 
informatikai rendszerében kerül feldolgozásra az általunk most tárgyalt indítvány, és 
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.) Öt nem szavazattal a bizottság elfogadta. Köszönöm 
szépen. 

Most köszönöm meg elnök asszonynak, munkatársainak a részvételt. További 
szép napot, jó munkát kívánok! (Dr. Karas Monika: Viszontlátásra! - A meghívottak 
elhagyják a termet.) 

Tisztelt Bizottság! Most a Nemzeti Örökség Intézetének tájékoztatója 
következik. (Szabó Szabolcs: Három perc technikai szünetet tudunk tartani?) 
Tudunk persze, de legyen két perc, ha szabad javasolni. Köszönöm. (Rövid szünet.) 

A Nemzeti Örökség Intézetének tájékoztatója a nemzeti 
emlékhelyek állapotáról 

(E napirendi pont tárgyalása alatt a hangosítás nem működik.) Tisztelt 
Bizottság! A hangosító technikát mellőzve elkezdjük a következő napirendi pontunk 
tárgyalását. Murphy törvénye érvényesül: ami elromolhat, az el is romlik. Ettől 
függetlenül a terem mérete nem olyan borzasztó nagy, hogy ne tudnánk hangerővel 
bírni. 

Tisztelettel köszöntöm a mostani napirendi pontunk előadóját, dr. Kárpáti 
Katalin főigazgató-helyettes asszonyt, aki a Nemzeti Örökség Intézetének 
tájékoztatóját, beszámolóját fogja most prezentálni a bizottság előtt. Tessék 
parancsolni! 

Dr. Kárpárti Katalin tájékoztatója 

DR. KÁRPÁTI KATALIN főigazgató-helyettes (Nemzeti Örökség Intézete): Ha 
megengedik, inkább felállok, és akkor talán hangosabb lehetek.  

Tisztelt Kulturális Bizottság! Kedves Elnök Úr! Kedves Bizottsági Tagok! 2015-
ben volt itt utoljára a Nemzeti Örökség Intézete, hogy az emlékhelyekkel kapcsolatos 
feladatairól, tevékenységéről beszámoljon. A jelen beszámolónk a 2016. január 1-je és 
2019. októbere közötti időszakot öleli fel.  

Az önök előtt lévő írásbeli összefoglaló anyagunknak rendhagyó módon adtunk 
egy alcímet is, "Nemzeti Örökség Intézete, a terekbe írt múlt őrzője" címmel. Miért 
tettük ezt? Szerettük volna külön is felhívni a figyelmet arra, ami a fő küldetésünk, a 
NÖRI tevékenységének fő területe. Méltó tereivé kell váljanak az emlékhelyek az 
emlékezésnek. A terekbe írt múlt szellemi és fizikai értelemben is a jövő generációja 
számára megőrzésre érdemes, és a mi fő feladatunk, hogy ezt a megőrzést elősegítsük. 

A nemzeti és a történelmi emlékhelyek száma 2016 óta növekedett. Itt látható, 
hogy 3 új nemzeti emlékhellyel bővült az emlékhelyek családja. Nagycenk, Szigetvár 
és Esztergom került a sorba. A történelmi emlékhelyek sora is bővült. Abasár, Trefort-
kert, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Cegléd, Pócspetri, 
Salgótarján, Széphalom, Szegedi Tudományegyetem Auditórium Maximum, 
tatabányai Turul-emlékmű, és Vizsoly református temploma kerültek a történelmi 
emlékhelyek körébe. A Nemzeti Örökség Intézete ezekkel az emlékhelyekkel 
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kapcsolatosan a törvényben előírt feladatát, amely az emlékhelyek megjelölésére 
vonatkozik, teljesítette és teljesítette azt a feladatát is, hogy valamennyi emlékhely 
vonatkozásában az ingatlan-nyilvántartásban az emlékhely jelleg feljegyzésre került.  

A két névsorból látható, hogy nagyon nagy a sokszínűsége és a heterogenitása 
ezeknek a helyszíneknek. Különböző típusú, adottságú helyszínekről beszélünk, van 
közte szakrális épület, temető, múzeum, kastély, várkert, vár vagy működő 
tanintézmény is. (Demeter Zoltán megérkezik.) Az egyes emlékhelyek pénzügyi 
lehetőségei különbözőek. Ezt többszörösen szeretném aláhúzni és a tisztelt bizottság 
figyelmét szeretném felhívni a következőkre. Az emlékhelyek közül az egyik véglet az 
összefoglaló anyagból olvashatóan Pannonhalma, aki már a 2024-es programját 
készíti elő fantasztikus környezetben, önálló gazdálkodással, turisztikai látnivalókkal, 
világörökségi helyszínnel és bevételekkel. (A hangosítási technika javítása miatt 
beszélgetés hallatszik. - Dr. Kárpáti Katalin szünetet tart.) 

 
ELNÖK: Folytassa, legyen kedves! Hadd kérjem meg önöket, hogy az egyéb 

konzultációkat halkan folytassák, hogy halljuk közben az előadót! 
 
DR. KÁRPÁTI KATALIN főigazgató-helyettes (Nemzeti Örökség Intézete): 

Tetszenek hallani akkor? (Elnök: Igen.) Köszönöm szépen. 
A másik végletet azok a kistelepülések jelentik, amelyeknek a humán erőforrás 

szempontjából is nehézségeik vannak és még abban a körben sem tudnak 
gondolkodni, hogy egy pályázatot szakszerűen össze tudjanak állítani. Eklatáns 
példája ennek Drégelypalánk, ahol egy alapítvány működteti a történelmi 
emlékhelyet, és minden tiszteletünk ezé az alapítványé, mert példaértékű módon 
egyszerűen fizikai munkával is az alapítvány a környező települések lakosságát is meg 
tudja szólítani és oda viszi a helyszínre őket. De mondhatnám másik példaként 
Muhit, vagy Vizsolyt, ahol nagy nehézségeket jeleztek a beszámolókban.  

A Nemzeti Örökség Intézete több éves tapasztalat alapján arra a 
meggyőződésre jutott, hogy a történelmi emlékhelyeket is valamilyen formában 
pályázati rendszer keretében pénzügyi forráshoz kellene tudni juttatni, mert jelen 
pillanatban, ha egyéb pályázatokon nem indulnak, az emlékhely jellegével összefüggő 
pályázati lehetőségük nincs. Nemzeti emlékhelyek számára nyitva áll ez a lehetőség, a 
Miniszterelnökségtől pályázati úton támogatásban tudnak részesülni. De szeretném 
felhívni a figyelmet arra, hogy ez az összeg is elég szűkösnek tűnik. Nincs 50 millió 
forint az éves költségvetése ennek a területnek, évente körülbelül 4-5 millió forint jut 
egy-egy nemzeti emlékhelyre, 16 nemzeti emlékhelyünk van és egy kiemelt nemzeti 
emlékhelyünk, de ez a szegény 52 történelmi emlékhely abszolút mostohasorsban van 
ilyen szempontból, mert nem tud ilyen jelleggel pályázatot benyújtani, nem tud 
pénzhez jutni. A mi elképzelésünk az, hogy a történelmi emlékhelyekről szóló 
kormányrendelet esetleges módosításával ki kellene nyitni a pénzügyi lehetőséget a 
történelmi emlékhelyek előtt is. 

A kulturális örökség védelméről szóló törvény előírja a nemzeti örökség 
számára, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökséggel együttműködve folytassa az 
emlékhelyek bemutatását elősegítő rendezvények, megemlékezések szervezését, 
lebonyolítását. A Nemzeti Örökség Intézete ezért megkereste a Magyar Turisztikai 
Ügynökség Zrt. vezérigazgatóját, és kértük, hogy évi 10 millió forintos összegig 
nyújtson segítséget ebben a tevékenységben a Kötv.-ből eredő kötelezettség 
keretében. Sajnos, nem sikerült nyitott fülekre találnunk ebben a történetben, nem 
kaptunk a Turisztikai Ügynökségtől erre a célra pénzügyi forrást. Ezért a NÖRI saját 
lehetőségeihez mérten igyekezett egy olyan országos turisztikai attrakciót létrehozni, 
amely lehetővé teszi az emlékhelyek ismertté tételét, megismerését. Nagy örömünkre 
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szolgál, hogy a 2016 májusában beindított Emlékhelyek Napja program, ma már 
ugyanolyan szintű, színvonalú országos kulturális programmá nőtte ki magát, mint a 
Múzeumok Éjszakája, vagy a Kulturális Örökség Napjai. Minden év május második 
szombatján tartjuk meg ezt az országos programsorozatot. (A prezentációján 
mutatja.) Ezek a 2016-os nyitó esemény képei. Az Országház előtt volt az első nyitó 
rendezvény, sajnos esős időt fogtunk ki, de nagyon lelkes volt mindenki, és nagy 
örömünkre szolgált, hogy az Emlékhelyek Napja program fővédnöki tisztét Kövér 
László házelnök úr elvállalta és azóta is folyamatosan betölti. A 2006-os induláshoz 
képest most büszkén mondhatjuk, hogy a 2019-es májusi programsorozatban 50 
emlékhely vett részt, több mint száz helyszínnel. A legkülönbözőbb programokat 
szervezték az odalátogatók számára. Ezek az Emlékhelyek napja programsorozatok 
mindig egy adott nemzeti emlékhely nyitó ünnepségével kezdődnek és a Fiumei úti 
sírkert nemzeti emlékhelyen egy záró programmal zárulnak. Ez a komolyzenei 
koncert a Fiumei úti sírkertben, ezt látják a képen.  

A NÖRI segítséget szeretett volna nyújtani, segítséget nyújt az emlékhelyeknek 
abban, hogy egységes arculati elemmel jelenhessenek meg ezeken a kulturális 
programokon és az Emlékhelyek Napja programjában, ezért egy úgynevezett 
keresztpromóciós programot dolgoztunk ki. Ez azt jelenti, hogy az egyes emlékhelyek 
ne csak a saját programjaikat hirdessék meg, reklámozzák, hanem jussanak hozzá a 
másik emlékhely programjához is, ne adj' isten, egy megyében, egy régióban 
próbáljunk közös programokat létrehozni. Ennek már voltak szép példái, kerékpáros 
közös program például, és úgy gondoljuk, hogy ezen az úton érdemes tovább haladni. 

Egységes arculati világa van ezeknek a programoknak. Tetszenek látni, itt van 
az emlékhelyek logója, ezt a logótervet szerkeszthető formában átadjuk minden 
emlékhely számára, hogy saját kiadványaikban is megjeleníthessék. Nem szeretnénk 
rátelepedni az emlékhelyekre, mert a saját programjaik során az adott emlékhely is 
végez tájékoztató, ismeretátadó tevékenységet. A NÖRI egy ernyőszervezetként 
szeretné az emlékhelyek ilyen jellegű tevékenységét, ismertté válását, 
megismertetését befolyásolni. Ehhez az ernyőszervezeti tevékenységhez 
visszamutatva az intézetünk központi honlapján, a nori.gov.hu honlapon belül külön 
tematikus alpontot létesítettünk emlekhelyeknapja.hu néven. Nagyon nagy az 
érdeklődés ez iránt az alpont iránt, és a honlapot látogatók rögtön ezeket a 
programokat is érzékelhetik. Nagy megtiszteltetés ért bennünket 2017-ben, mert a 
Magyar Marketing Szövetség kormányzati szakágban az év honlapjának nyilvánította 
éppen ezt a honlapunkat. 

A Nemzeti Örökség Intézete az Emlékhelyek Napja program keretében évente 
százezer példányban - most 2019-es adatot mondok - olyan programfüzetet adott ki, 
amelyet nemcsak az adott emlékhely részére juttatunk el ingyenesen, hanem 
terjesztjük az adott megyében, megyeszékhelyeken, turisztikai központokban, 
régióközpontokban.  

Minden évben megrendezésre kerül az a vitafórum, amely szakmai fórumává 
vált az emlékhelyeknek. Ez az úgynevezett workshopunk, amit igyekszünk mindig 
valamilyen más emlékhely helyszínén megrendezni annak érdekében, hogy az egyes 
emlékhelyek egymás munkáját, a különböző helyszíneket is megismerhessék. 2013-
ban érkezett az a javaslat az emlékhelyektől, hogy egy emlékérme-sorozatot érdemes 
lenne indítani a nemzeti emlékhelyekről. Nos, ez a kérés megvalósult, gyönyörű 
emlékérmek születtek a Magyar Nemzeti Bankkal együttműködésben. Most, az idei 
évben Esztergom vármegyéről és Vízivárosról fog megjelenni új emlékérem. Nagyon 
büszkék vagyunk rá. Ha esetleg a kezükbe kerül, van olyan 50 forintos is - 2 millió 
példányban készítette el a Nemzeti Bank -, amelyen rajta van az emlékhelyek logója, 
és ez egy ilyen tematikus forgalmi emlékérme volt. 
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Sokszínű lehetőségek körébe tartozik az a fotópályázat is, amelyet 2018-ban 
indított a NÖRI. Engedjenek meg egy szubjektív vallomást. Nagyon örülök neki, hogy 
itt az első helyezettünk Muhi volt. Szerettünk volna olyan fotót kapni, olyan fotókat 
látni, amelyeket később kiadványokban megmutathatunk az Emlékhelyek Napja 
programhoz kapcsolódva, amelyek érdekes és szép vonatkozásban mutatják be az 
adott emlékhelyet.  

Muhiról egy pár mondatot engedjenek meg. 2017-re Muhi történelmi 
emlékhely állapota olyan élet- és balesetveszélyes helyzetbe került, hogy intézkedni 
kellett a turisták előli ideiglenes lezárásáról. Muhi önkormányzata viszonylag szerény 
anyagi lehetőségekkel rendelkezik, ezért egy nagy összefogás eredményeként - 
köszönet érte a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottságnak, dr. Boross Péter 
miniszterelnök úrnak a segítségért - olyan külön pénzügyi forrást tudtunk összehozni, 
aminek segítségével Muhit megmentettük, és ma már egy látogatható, nagyon szép 
emlékhely. 

Visszatérve itt a pénzügyi problémákra, Muhinál is előjön az a gond, hogy egy 
szépen felújított, restaurált adott emlékhely későbbi fenntartása, gondozása már 
komoly problémát jelent anyagi források hiányában. Itt is ezzel a problémával kellett 
szembenézni, és próbáltunk egyéb pénzügyi forrást eseti jelleggel valamilyen 
formában szerezni az emlékhely számára. 

A fotópályázat két különdíjasa volt a Hősök templomát, a Hősök sírkertjét a 
Wesselényi utcában és a recski történelmi emlékhelyet bemutató fotó.  

A kiadványaink szép számmal megjelentek 2016 óta. Az a célunk, hogy ne csak 
elegáns albumokban mutassuk be az emlékhelyeket, ilyen a "Terekbe írt múlt" című 
kötet, hanem olyan, a NÖRI-füzetek sorozatban megjelenő kiadványt is 
összeállítottak a munkatársaink, amelyek zsebben is elférnek, és amelyek egy adott 
emlékhelyhez vagy az emlékhelyen lévő valami érdekes helyszínhez, tárgyhoz 
kapcsolhatók. Ebből a kiadványsorozatból egy kis csokrot szeretnénk majd átadni 
önöknek a beszámolót követően, és kérjük, hogy forgassák szeretettel. Van a NÖRI-
kiadványok körében még egy speciális kiadványunk, egy térképkiadvány, amely az 
emlékhelyeket grafikus ábrázolással, nagyon szép kivitelben mutatja be, és 
összefoglaló anyag is van minden emlékhelyhez. A Klebelsberg Intézettel közösen 
ezeket a térképeket eljuttattuk a tanintézményekhez, iskolákhoz, ezekből a 
kiadványokból egyébként külföldre is eljuttattunk szép számmal, a Rákóczi Szövetség 
segítségével a határon túli fiatalokhoz, Tusnádfürdőn az emlékhelyekkel kapcsolatos 
előadást követően osztottuk szét a helyi iskolák, tanintézmények részére és a "Terekbe 
írt múlt" angol nyelvű változatát a Külügyminisztériumon keresztül eljuttattuk a 
külképviseletek számára is.  

2016 nagy fordulatot jelentett az intézet életében. A nemzeti történelmi 
emlékhelyeket kicsit háttérből, ernyőszervezetként figyelő NÖRI egyszer csak, 2016. 
május 1-jétől maga is egy nemzeti emlékhely vagyonkezelőjévé, üzemeltetőjévé vált. 
2016. május 1-jén kerültünk a Fiumei úti sírkert nemzeti emlékhely birtokába és 
azóta töretlenül igyekszünk az itt lévő csodálatos értékeket megmentve minél több 
látogatót idevonzani. Külön idegenvezetői csapatunk van, mert hála istennek, 
rengeteg határon túli és határon inneni iskolás jelentkezik vezetett sétákra, 
kihelyezett történelemórákra vagy művészettörténeti előadásokra.  

Az intézet a Közlekedési Múzeummal kötött szerződés alapján Magyarország 
egyetlen gyászhintóját restauráltatta. Az alsó képen látható gróf Apponyi Albert 
gyászhintója, és ez az intézet vagyonkezelésébe került. Nagyon nagy az érdeklődés a 
restaurált tárgyak iránt. Speciális a helyszín, mert nagy szerencsénkre egy múzeumot 
is kaptunk ehhez a vagyonkezeléshez, az akkor még Kegyeleti Múzeum néven szereplő 
múzeum jutott hozzánk. A temetőben található múzeumról beszélek. Ez a múzeum 
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nagy átalakításon esett át. Igyekeztük az emlékhely mondanivalóját modernizálni, 
XXI. századi körülményeket teremteni. Ennek alapján döntöttünk úgy, hogy 
szeretnénk a múzeum nevét is kicsit leporolni és a kegyeleti jelleg helyett a Nemzeti 
Emlékezet Múzeuma nevet viseljük most már, ezzel is a szélesedő spektrumot 
mutatva az ott élőknek. Ez a múzeum egyébként igyekszik az egyes emlékhelyek 
anyagát, érdekességeit is bemutatni, és most éppen a Rákóczi emlékév kapcsán a 
Fejedelmek utolsó útja című állandó kiállításunk látható a múzeumban. Ennek a 
következő állomása a pár hét múlva megrendezendő Rákóczi konferencia lesz, 
amelyet Sárospatakon, történelmi emlékhelyen fogunk megtartani és reményeink 
szerint, a visszajelzésekből úgy látjuk, hogy az emlékhelyek képviselői is szép 
számmal fognak részt venni ezen a rendezvényen. 

Nagy-nagy büszkeséggel mondhatom, hogy a 2016-ban elkezdett értékteremtő 
munkánk eredményeként idén nyáron a Fiumei úti temető megkapta a Magyar 
Örökség díját.  

Egy másik helyszín, amely ugyanúgy a szívünk csücske, mint ahol lakunk - 
mert a székhelyünk is a Fiumei úti temetőben van -, a rákoskeresztúri Újköztemető 
Nemzeti Gyászpark és Látogatóközpont, amely az 1956-os szabadságharc 60. 
évfordulója során készült el a köztársasági elnök úr és a kormány anyagi segítségével. 
Ezt a nemzeti gyászparkot intézetünk üzemelteti. A látogatóközpont 
tartalomfejlesztését szakintézmények, társintézmények bevonásával folyamatosan 
mélyítjük, bővítjük. Ez a megnyitó ünnepségről készült kép, miniszterelnök úr avatta 
fel az épületet. Jelenleg is rendszeres, nagy látogatottságnak örvend, és nagyon 
szeretjük látni, hogy rengeteg fiatal jön ide iskolai keretek között. Éppen ennek 
következtében az EMMI-hez, Kásler Miklós miniszter úrhoz fordultunk és kértük, 
javasoltuk, hogy a kötelező tantervbe kerüljön be a rákoskeresztúri Újköztemető 
nemzeti emlékhely kötelező meglátogatása is. Miniszter úr ígéretet tett arra, hogy 
amint a tantervvel kapcsolatos egyeztetések újból lehetővé teszik és megnyílik a 
jogszabály, akkor feltétlenül ki fogják egészíteni ezzel a helyszínnel is a lehetőségeket. 
Specialitása ennek a nemzeti emlékhelynek az is, hogy igazából két helyszínhez 
tartozik. A nemzeti emlékhely része a Kisfogház is, itt Fónay Jenő bácsit és Boross 
Péter volt miniszterelnök urat látjuk a fotón. Az ő kezdeményezésük, szívós 
szervezésük, és a főigazgató asszony állhatatos hozzáállásának eredményeként a 
Kisfogház ma már e nemzeti emlékhely részét képezi.  

Pillanatra menjünk vissza az előző képhez. Ez a legutóbbi eseményünk, és azért 
választottam ki ezt a képet, mert ez egy nagyon érdekes történet. A Nemzeti 
Gyászparkban annak a vértanúhalált halt Sándor Istvánnak a csontjait sikerült 
megtalálni, aki szalézi szerzetesként halálra ítéltetett, és szinte nyom nélkül hantolták 
el őt ebbe a parcellába. A Vatikán Sándor István szalézi szerzetest boldoggá avatta, és 
a szalézi rend keresett meg bennünket, hogy segítsünk abban, hogy ezek a csontok 
azonosíthatók legyenek. Sikerrel járt ez a munka az NSZKK közreműködésével, és így 
2019. október 25-én Erdő Péter bíboros úr közreműködésével egy nagyon szép 
újratemetési szertartáson vehettünk részt, egy külön kegyeleti kegyhelyet is 
felavathattunk a helyszínen. Csak az érdekesség kedvéért mesélem el, nem szeretném 
az időt húzni, hogy nagyon-nagyon különleges eljárással sikerült Boldog Sándor 
István csontjait DNS-vizsgálattal azonosítani. Kiterjedt levelezést folytatott, 
leszármazottja nem maradt, egyetlen testvére volt, aki bélyeggyűjtőként szintén 
kiterjedt levelezést folytatott ,és a leveleken lévő nyálmintákat vetették össze, ennek 
eredményeként tudták megállapítani a csontokból, hogy azok Boldog Sándor István 
csontmaradványai. 

Végül, de nem utolsósorban a Kisfogházhoz kapcsolódóan 1956 mártírjainak 
emlékét egy hatvanperces film is megörökíti Életre ítéltek címmel, ahol az akkor még 
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életben lévő túlélők mondták el a Kisfogházban a túlélésre vagy a halálra várva az 
életüket és az átélt borzalmakat.  

Kedves Bizottság! Az utolsó képünk a NÖRI munkatársi csapata. Szeretném 
átadni a főigazgató asszony meghívását, és egy kellemes időben nagy szeretettel 
fogadnánk önöket a Fiumei úti sírkertben egy idegenvezetésre. Köszönöm, hogy 
meghallgattak. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen a beszámolót. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy 

van-e bárkinek kérdése vagy észrevétele. (Jelzésre:) Szabó Szabolcs képviselő úr, 
parancsoljon, utána Gréczy képviselő úr. 

Hozzászólások 

SZABÓ SZABOLCS (független): (Bekapcsolja a mikrofonját.) Ja, nem 
működik! Csak automatikusan nyomtam meg a gombot. (Elnök: Igen, nem működik. 
- Dr. Vinnai Győző: Emelje fel a hangját, képviselő úr!) Kénytelen leszek megemelni 
a hangomat. 

Köszönöm szépen a beszámolót. Néhány emlékhellyel kapcsolatban lenne 
konkrét kérdésem, remélem, tudnak rá válaszolni. (Dr. Kárpáti Katalin: 
Megpróbálunk, igen!) Ha meg nem, akkor majd később (Dr. Kárpáti Katalin: Igen, 
köszönjük szépen.) vagy szóban, vagy írásban. 

Az egyik kérdésem az Országházra és környékére vonatkozik, ez az önök által 
elküldött anyagban is szerepel mint kiemelt nemzeti emlékhely. Nagyon speciális 
státusa… (Dr. Kárpáti Katalin: Igen. Nem tartozik hozzánk röviden zárójelben.) 
Nem tartozik önökhöz. (Dr. Kárpáti Katalin: Nem.) Részben ezért merül fel, mert én 
is tudom, hogy vannak ügyek, amikor mindenféle szoboráthelyezés s a többi szóba 
került (Dr. Kárpáti Katalin: Igen. Speciális, igen.), ez egyértelműen kiderült. Viszont 
önökhöz tartozik, ha jól értem, a Hősök tere. (Dr. Kárpáti Katalin: Nagyon jó a 
kérdés, képviselő úr!) A Hősök terénél, ha jól emlékszem, most három kvázi 
tulajdonos van: az állam, a főváros és Zugló. Azt írják önök a beszámolóban, hogy 
egyrészt önök szerint ez nem feltétlenül jó, hogy három tulajdonosa is van, másrészt  
az ott lévő rendezvények se feltétlenül felelnek meg egy nemzeti emlékhely 
presztízsének. Nem ezt a szót használják, de most fogalmazzunk így. Ha jól értem, 
önök a Kossuth téri megoldást javasolják oda, tehát kvázi azt mondják, hogy ezt 
vegyék ki önök alól és úgy kerüljön megoldásra, mint a Kossuth tér. Csak 
érdeklődnék, hogy miért pont ezt a megoldást javasolják, és nem lenne-e jobb már 
ebből a megközelítésből, ha mondjuk, az emlékhely-felügyelet maradna önöknél, 
tulajdonjogilag meg Zuglónál. Bármelyik jó, csak érdekel… (Dr. Kárpáti Katalin: 
Szívemből szóló kérdés…) 

 
ELNÖK: Bocsásson meg! Összegyűjtjük a kérdéseket (Dr. Kárpáti Katalin: Ja, 

és utána?) Így van. (Dr. Kárpáti Katalin: Bocsánat!) Már csak azért, mert akkor 
parttalan lesz a beszélgetésünk, és még nagyon sok napirendi pontunk van. 

 
SZABÓ SZABOLCS (független): Szóval az első kérdésem, hogy miért pont ezt a 

megoldást javasolják. Elsőre azt gondoltam volna, hogy egy másik talán jobb lenne az 
önök munkája szempontjából. Kíváncsi vagyok az indoklásra. 

A második kérdésem a pákozdi emlékparkkal kapcsolatos. Ha jól értjük a 
beszámolót, ott egy útépítés az, ami akadályozza az emlékpark fejlesztését, a 
honvédségnek valami 170 éves történetét teljes egészében bemutató tárlat vagy - nem 
tudom - bemutató kialakítása lenne a végső cél. Ha jól értem, ott van egy Vadex nevű 
zrt., amivel valahogy nem tudnak dűlőre jutni egy útépítés kapcsán. Érdekelne, hogy 
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milyen ott a konkrét munka, ez a zrt. most az erdőit vagy a fáit védi, vagy nem tudom 
én, a vadállományát, vagy a hóvirágokat. Tehát mi az oka annak, hogy nem sikerül az 
útépítés miatt dűlőre jutni? Mert, ha jól értem, ez akadályozza a terület fejlesztését, 
megközelítését, népszerűségének növelését. 

Szóba került a Fiumei sírkert többször az előadásban, ezzel kapcsolatos a 
harmadik kérdésem. Lehet, hogy én rosszul emlékszem, de mintha a futókör, 
futópálya ötlete önöktől származna, vagy önök is felkarolták és támogatták ezt az 
ötletet. Én nem akarok ebben állást foglalni, inkább arra kérdeznék csak rá, hogy 
milyen tapasztalataik voltak ezzel a kezdeményezéssel kapcsolatban azt követően, 
hogy bedobták a köztudatba, és ha jól értem, ez most ugyan lekerült a napirendről, de 
később még visszakerülhet-e, mert talán nemzetközi példákat be akartak mutatni 
ennek kapcsán, hogy ez nem egy újdonság. Szóval, mi a helyzet ezzel a futókörrel, ez 
lenne röviden a kérdésem? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Gréczy képviselő úr. 
 
GRÉCZY ZSOLT (DK): Köszönöm a szót, elnök úr. Köszönöm szépen a 

beszámolót. Annyit tennék hozzá, hogy a Demokratikus Koalíció számára is kiemelten 
fontos a nemzeti örökség védelme, történelmi emlékezetünk megőrzése, ezért az 
intézmény tevékenységét messzemenően támogatom. Fontosnak tartom azt is, hogy 
az 1956-os emlékhely az Újköztemetőben kiemelt fontosságot kapott. Az utóbbi pár 
évben inkább azt éreztem, mintha '56 a közbeszédben vagy a megosztó mivolta miatt, 
vagy éppen politikai érdekeknek megfelelően került be a híradásokba és a politikai 
beszédekbe. Ezért nagyon fontosnak tartom, hogy ahol konszenzus van, például a 
Kisfogház történetének megítélésében, ott ezt a konszenzust legalább megmutassuk.  

Azt javaslom, hogy a Fiumei úti sírkert esetében is érdemes lenne a diákokat 
minél többször és szervezetten oda vinni. Legyen ez a magyar Pere-Lachaise temető, 
ha úgy tetszik, mindenki érteni fogja, hogy miért mondom. A magyar történelem, 
kultúra, politika nagyjai ott vannak, és azt gondolom, fontos lenne, hogy a diákok ezt 
lássák. 

Azt is javasolnám, hogy a költségvetési támogatásokat meg kellene emelni. 
Nyilván a mindenkori kormány feladata az emlékhelyek kialakítása és védelme, de, 
akár ellenzéki képviselőtársaimmal, szívesen nyújtok be ilyen módosító javaslatot, 
amit persze a többség le fog szavazni, de azzal az ellenzék mindenképpen bizonyítaná, 
hogy mi is fontosnak tartjuk az emlékhelyek védelmét. Azt gondolom, ez nem akkora 
tétel a költségvetésben, csepp a tengerben, mégis rendkívül fontosnak tartanám. 

Végezetül: szerintem az is fontos lenne - és ismét azzal a fél mondattal élnék, 
hogy persze a mindenkori kormány feladata az emlékhelyek megőrzése -, hogy az 
ellenzéki közéleti szereplőknek és politikusoknak is helye legyen az intézmény 
környékén, vagy az intézmény rendezvényein. Akár a Kulturális bizottság logikáján én 
például megtiszteltetésnek venném, ha egy-egy avatásra, eseményre Kulturális 
bizottsági tagként, bár ellenzéki képviselő vagyok, én magam is meghívást kapnék, és 
amikor tudok, az időm engedi, szívesen eleget tennék egy ilyen meghívásnak. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ander képviselő úr, majd Földi László és Kállai 

Mária. 
 
ANDER BALÁZS (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, elnök úr. 

Tisztelt Főigazgató-helyettes Asszony! Nagyon szépen köszönöm a beszámolót, illetve 
elsősorban azt a munkát, amit önök végeznek. Sorra hallottam itt azt, hogy milyen 
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elképesztő aránytalanságok vannak pénzügyi források tekintetében az egyes 
emlékhelyek között. Mi a Jobbik részéről egészen biztosan nem úgy tekintünk ezekre 
az emlékhelyekre, mintha azok egyfajta nacionalista legendák, hamis mítoszteremtő 
rommezei lennének, vagy mondjuk virtuális vagy valóságos sírkertjei. Szóval, éppen 
ezért sokkal jobban meg kellene ezeket becsülni.  

Többször elhangzott a Muhi emlékhely története, amit, ha jól emlékszem, 
1991-ben adtak át a kétszeres Kossuth-díjas és egyéb díjakkal ellátott Vadász György 
tervei alapján. Aztán rettenetes állapotba került, és 2014-ben én magam is 
felszólaltam amiatt, hogy egész egyszerűen nem engedheti meg egy magát nemzetinek 
nevező kormányzat, hogy ilyen gyalázatos állapotokat hagyjon ott. Aztán felújították. 
Ez egy ötszáz lelkes kis település és a fenntartás őket terheli. Nagyon jó lenne látni 
egyébként egy olyan összesítőt, egy olyan kimutatást, amely valahogyan megpróbálja 
elénk tárni azt, hogy az egyes emlékhelyekre mégiscsak mekkora összeg jut, és talán 
ennek fényében könnyebb lenne itt majd a költségvetési forrásokkal is súlyozni.  

L. Simon László 2014-ben azt mondta, hogy sokba fog kerülni, de 
mindannyian élvezi fogjuk, vagy valami ilyesmit mondott a Nemzeti Hauszmann 
Tervre. Kétszáz milliárd forint a minisztériumok várba költöztetése. A vár ott szerepel 
az emlékhelyek listáján, nagyon helyesen, azon túl, hogy egy turistaattrakció, ennél 
sokkal-sokkal többet jelent. De itt is jól kiviláglik az az aránytalanság, amit mondjuk 
jól meg lehet ragadni abban, hogy a Miniszterelnökség oda való költöztetése 30 
milliárdba kerül, a Pénzügyminisztérium oda való költöztetése pedig valami 50 
milliárd forintot fog felemészteni. Ha ezeket a számokat egymás mellé rakjuk, 
valóban elgondolkodtató, megdöbbentő és teljes mértékben elfogadhatatlan az, hogy 
egyes emlékhelyek valamiféle ilyen mostohagyerek státusban leledzenek, sokkal 
jobban meg kellene ezeket becsülni.  

Mondom ezt egyébként Somogy megyeiként, ahol nem vagyunk túlságosan 
eleresztve ilyen emlékhelyekkel. Történelmi emlékhelyként ott van a csurgói 
református kollégium, illetve a nagykönyvtár, emlékhelyként pedig Somogyvár, ami 
egy hosszúra nyúló vitát eredményezne. Nem kívánok belemenni, hogy hogyan 
történt az ottani konzerválás, állagmegóvás, ahelyett hogy mondjuk Bakay professzor 
úr tervei szerint újjáépítették volna azokat a romokat, és Somogy megye sem a térdig 
érő romoknak lenne a megyéje. Tudok róla, hogy van néhány nagyon-nagyon pozitív 
és kiváló példa a nemzeti várprogram kapcsán, amikor felújítottak, újjáépítettek 
várakat, azok teljes pompájukban ragyognak, egyfajta túristamágnessé váltak és 
boldogítják ilyen formán az ottani közösséget is. Kormánypárti képviselő hölgyek és 
urak, az önök térfelén pattog a labda, tehát kéretik ezekre az emlékhelyekre jobban 
ügyelni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kállai Mária képviselő asszony. 
 
DR. KÁLLAI MÁRIA (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Tisztelt 

Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! (Elnök: Nem fog működni a mikrofon. Hangosan!) 
Bocsánat, nem vettem észre.  

Köszönöm szépen ezt a nagyon tartalmas tájékoztatót. Egyrészt végigolvasva, 
másrészt pedig hallva, szóbeliséggel megtöltve, azt gondolom, abban mindannyiunk 
egyetértünk, hogy ennek a szerepe a múltból a jelenbe és a jövőbe. Szívből gratulálok! 
Én nem tartom mostohagyereknek, az nem mostohagyerek, akiről így beszélnek, az 
nem mostohagyerek, akire ennyiféle rendezvény, ennyi folyamat, ennyi szemlélet, 
ennyi elindított nóvum irányul ennek a csapatnak köszönhetően. Én ehhez csak 
szívből, tisztelettel gratulálni tudok.  
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A mi megyénkben két történelmi emlékhely van. Azt gondolom, a saját helyi 
identitás erősítésében fontos szerepük van. Egyetértek azzal, hogy egy pici faluban 
mások az erőforrások, mondjuk, egy kisebb városban is mások, amely már tud 
hozzátenni, nagyon sok komponensű tehát ez a dolog. Személyes meggyőződésem az, 
hogy a humán területek bármelyikébe berakott pénz egy befektetés természetesen, 
viszont van egy olyan szokása, hogy mindig-mindig többre is van szükség, hiszen az 
alkotói felelősség erre mindenképpen lát reális lehetőséget. Bízom abban, hogy a 
befektetett energia és egyáltalán az a munka, amit végeznek, lépésről lépésre, de 
halad előre. 

Személyesen szeretném megköszönni a Boldog Sándor István azonosítása 
során végzett munkájukat. Szolnok erős identitásának meghatározója. Szolnoki 
származású. Köszönet a szalézi rendnek is, hiszen tényleg azt mondhatom, hogy az 
elmúlt esztendőkben a helyi fiatalság körében is példaként, identitáserősítőként, 
nagyon széles összefogásként a boldoggá avatás, most pedig az újratemetés során 
végzett munkájuk kiemelkedő. A választókerületem lakói nevében tisztelettel 
köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Jól láttam, hogy Farkas Gergely jelentkezett? 

(Farkas Gergely: Igen.) Aztán Földi képviselő úr. Lesz még utána jelentkező? (Dr. 
Hiller István jelentkezik.) És Hiller képviselő úr. Farkas Gergely, parancsoljon! 

 
FARKAS GERGELY (Jobbik): Köszönöm szépen. Én is azzal kezdeném, hogy 

köszönjük szépen a tartalmas előadást és egyébként is köszönjük önnek és az 
intézetének a színvonalas munkát, ami részben az előzetes beszámolókból kiderült, 
részben a mostani prezentációból. Ez most kivételesen egy olyan szakmai anyag volt 
számomra is, amit örömmel olvastam a bizottsági ülésre való készülés során. Van, 
amit kötelezettségből olvasok, de ezt nagy örömmel és érdeklődéssel olvastam. 

Nem szeretnék a nemzeti és történelmi emlékhelyek kapcsán egyesével 
kérdéseket feltenni annak ellenére, hogy lennének kérdéseim, mert úgy gondolom, ez 
kicsit szétaprózná a mostani bizottsági ülést. Inkább általánosságban szeretnék egy 
olyan kérdést feltenni, hogy ön mint akinek van rálátása ennek a többtucatnyi 
emlékhelynek a jelenlegi állapotára, mit gondol, mi lenne a legsürgősebb feladat. 
Amikor olvastam ezeket a beszámolókat, sajnos sok helyen azt láttam, hogy milyen 
szükséges lenne a felújítás, a rendbe tétel, szinte minden helyen, amibe beleolvastam, 
ezeket említik. Szeretném kérdezni, hogy ön mint akinek az egészre en bloc van 
rálátása, mit lát a legsürgősebb teendőnek a nemzeti vagy történelmi emlékhelyek 
kapcsán, ahol, ha rövid időn belül nem biztosít a kormány forrást a rendbetételére, 
akkor akár visszafordíthatatlan kár is keletkezne. Az ön véleményét meghallgatva 
értelemszerűen mi is a parlamentben szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy ezen a 
területen történjen előrelépés konkrét emlékhelyek kapcsán. Ez tehát az első 
kérdésem. 

A második: tisztában vagyok a jogszabályi háttérrel, hogy mi alapján lehet 
valami történelmi, nemzeti emlékhely, de a gyakorlatban mégis ezt hogy kell 
elképzelni. Önök kezdeményezik, ha van tudomásuk olyan helyszínről, amit 
érdemesnek tartanak, igyekeznek motiválni a helyieket, hogy legyenek ebben 
partnerek? Vagy önöket keresik meg és karolnak fel egyes kezdeményezéseket? Tehát 
ezt a gyakorlatban hogy kell elképzelni, illetve várható-e a közeljövőben, hogy 
gyarapszik a történelmi, nemzeti emlékhelyek száma, és várhatóan mik lehetnek 
ezek? 

A harmadik felvetésem egy jó szándékú tanács. Közben a telefonon azt is 
megnéztem, hogy rendelkeznek Instagram-fiókkal, ami egy nagyon pozitív dolog. 
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Arra szeretném önöket biztatni a fiatalok szempontjából megközelítve ezt a kérdést, 
hogy számukra is minél jobban át tudjuk adni, hogy mennyi gyönyörű, büszkeségre 
okot adó helyszín van Magyarországon, amit érdemes meglátogatni, amire büszkék 
lehetünk, hogy próbáljanak minél nagyobb hangsúlyt fektetni a fiatalok által használt 
közösségi média nyújtotta lehetőségekre. Láttam, hogy van Instagram-fiók, úgy 
érzem, hogy itt sokat lehetne például fejleszteni, de más hasonló médiumok is 
vannak, amelyeket a fiatalok nagy arányban használnak. Szerintem közös érdekünk, 
hogy ez a generáció tisztában legyen az értékeinkkel. Van rengeteg nemzetközi jó 
példa, én is tudnék mondani, most nem akarok konkrétan belemenni, de amik olyan 
módon tudják megjeleníteni egy ország szépségeit, hogy az ember legszívesebben 
másnap odautazna és megnézné ezeket. Erre biztatom önöket is, hogy nyugodtan 
szemlézzék ezeket, és vegyük át a jó példákat, mert úgy hiszem, ha ezeket sikerül 
alkalmazni, akkor tényleg a fiatalok számára tudjuk még közelebb hozni ezeket a 
helyszíneket, és mondom még egyszer, ez szerintem közös érdekünk. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Földi László képviselő úr! 
 
FÖLDI LÁSZLÓ (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Én 

magam is több nemzeti és történelmi emlékhelyen megfordultam a saját 
gyerekeimmel együtt. Örömmel láttam és tapasztaltam azokat az erőfeszítéseket, 
amelyeket tettek ezen emlékhelyek életben tartásáért, felújításáért és látogatók 
számára elérhetővé tételéért.  

Én ceglédi történelmi emlékhellyel kapcsolatban szeretnék kérdezni. A huszár- 
és páncélos laktanya területén annak idején, az ötvenes évek elején 200 ezer 
hadifogoly fordult meg és több ezer, egyesek szerint öt-, mások szerint tízezer ember 
nyugszik a föld alatt. Ezen emlékhely kialakítására annak idején volt kormánydöntés, 
ha jól emlékszem, 540 millió forint, de nem vagyok a számokban teljesen biztos. 
Tudom, hogy a tulajdonviszonyokkal is voltak ott gondok, magántulajdon is volt a 
laktanya területén, városi tulajdon is volt, tehát eléggé zűrös volt ott a helyzet. A felől 
érdeklődnék, hogy hogy áll a helyzet a ceglédi történelmi emlékhellyel kapcsolatban, 
mikorra várható komoly fejlesztés, illetve az épületek renoválása. Köszönöm a szót, 
elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen én is. Hiller képviselő úr! 
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Úgy látom, hogy abban ellenzék és 

kormánypártok képviselői között teljes az összhang, és én is erősítem, hogy az, amit 
csinálnak és ahogyan csinálják, elismerést érdemel.  

 
ELNÖK: Elnézést, képviselő úr, lehetne kicsit hangosabban, mert nincs 

hangosítás.  
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Kétségkívül lehetne hangosabb, mégis 

szeretnék a megszólítottakhoz beszélni, próbálom majd… (Elnök: Csak a 
jegyzőkönyv kedvéért.) Természetes, értem, értem.  

Idáig azt mondtam, hogy rendben van. (Derültség. - Kunhalmi Ágnes: És a 
kormánypártok is rendben vannak.) Igen. És hogy a továbbiakban is kívánunk 
önöknek erőt is, meg invenciót is, hogy ezt a mindannyiunk számára fontos munkát 
elvégezzék. Azt azért hozzá kell tenni, hogy bár a beszámoló egy meghatározott 
időszakról szól, nem 2015-ben vagy éppen 2010-ben kezdődött a nemzet számára 
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fontos emlékhelyekkel való törődés. Ezt, éppen azért, hogy a kiegyensúlyozottság 
meglegyen, érdemes elmondani. 

Ami számomra problémát okoz, az éppen a beszámolóban helyesen 
kettéosztott emlékhelyek kezelése. Ez a két kategória, amit mi támogattunk, a nemzeti 
és a történeti emlékhelyek kategóriája, hosszabb távon, ha így folyik, problémát fog 
okozni. Úgy látom ugyanis, hogy a történeti emlékhely kategória esetén, azon kívül, 
hogy mindannyiunk számára kiemelt jelentőségű - nekem is van olyan, amely 
szívemhez a legközelebb álló, ez az Eötvös Kollégium -, egyéb iránt pedig a tábla és a 
cím elnyerése után semmi nem történik. Magyarán azt szeretném, ha közösen 
gondolkodnánk a tisztelt jelenlegi kormánypártokkal, mert ha azonos a megítélésünk, 
hogy az intézet beszámolója és tevékenysége fontos és nemcsak értékőrző, hanem - 
éppen ez a lényeg - értékteremtő, akkor a kategóriáknak úgy van értelme, ha a 
megkülönböztető jelzések - idézőjelben - mellett valami többletet is jelentenek. Ezért 
azt szeretném javasolni akár a Kulturális bizottság számára, akár egyénenként is 
beszélhetünk erről, hogy amikor költségvetést tárgyalunk, vagy azt látjuk, hogy 
hasonló színvonalú pályázatok kerülnek különböző hatóságok elé például felújítás, 
állagmegóvás tekintetében, akkor azok, amelyek ilyen címmel rendelkeznek, 
különösen a történeti emlékhelyről beszélek, egy kiemelt státust élvezzenek. Mert ha 
egy nem történeti emlékhely ugyanolyan színvonalú pályázatnál előbb kap bármiféle 
költségvetési támogatást, mint az előbb említett címmel rendelkező, akkor végképp 
elveszik a tartalma. Akkor egy szimbolikus megjelenítés ez. 

Ugyanakkor persze jól látni kell, hogy itt nagyon különböző helyekről, 
intézményekről van szó, nem arról van szó, hogy egy minisztériumhoz vagy egy 
főhatósághoz tartoznak. De azon érdemes gondolkodni, és javaslom, hogy ezt az 
intézet is végezze el, tegyen javaslatot, próbáljon ötleteket mondani a politikai 
döntéshozóknak, hogyan lehet több tartalommal megtölteni elsősorban a történeti 
emlékhely kategóriát. Én is számosat ismerek. A nemzeti emlékezetben erősebben fog 
így megmaradni az önök tevékenysége révén, de ez még sok esetben a fizikai 
pusztulást nem akadályozza meg. Ezért akár az EMMI, akár a Miniszterelnökség… Itt 
nincs helye annak, hogy elmondjam, mennyire szerencsétlen az önök kormányzati 
struktúrája, főleg ez a kevéssé áldott emlékű EMMI, ez nyomja az én agyamat 
állandóan, hogy szétszakította a magyar kultúra immár másfél évszázados 
kormányzati hierarchiában elfoglalt helyét, egészen máshol vannak a külföldi magyar 
kulturális intézetek, mint a régészet, a műemlékvédelem vagy éppenséggel a kiemelt 
nemzeti kulturális intézmények. Így aztán irtó nehéz, valóban, egy egységes 
irányításról beszélni.  

De hogy ne vitát gerjesszek, hanem inkább az összhangot próbáljam erősíteni, 
javaslom, hogy próbáljunk meg arra közösen egy megfelelő megoldást találni, hogy az 
intézet mindannyiunk által elismert tevékenysége, illetve ezen beül a történeti 
emlékhelyek megóvása, az ne egyszerűen egy formalitás, egy cím legyen, mert nagyon 
sok esetben semmiféle előnyét nem látom annak, hogy valami történeti emlékhely. 
Ha önök a kezdeményezők és közösen írjuk alá, legyen, csak éppenséggel az intézet 
beszámolója alkalmat adott arra, hogy ezt felvessem. Egyébként pedig, ha erre 
bármilyen módon, értelemszerűen nem politikai döntéshozóként, az intézet, illetve ön 
reagál, azt szívesen veszem. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Van-e még további hozzászólási 

szándék? (Senki sem jelentkezik.) Nem látok jelentkezőt. Megadom akkor a szót a 
főigazgató-helyettes asszonynak. Tessék parancsolni! 
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Dr. Kárpáti Katalin válaszadása 

DR. KÁRPÁTI KATALIN főigazgató-helyettes (Nemzeti Örökség Intézete): Ha 
meg tetszik engedni, megint felállok, mert talán úgy jobban lehet hallani.  

Szívemből szóló kérdéseket kaptam, meg kell hogy mondjam. Igyekszem 
sorban, kronológiai sorrendben válaszolni a feltett kérdésekre. 

Hősök tere volt az első felvetés. A Hősök terével kapcsolatosan ugyanaz a 
probléma áll elő, amely számos emlékhelynél tapasztalható, a tulajdoni viszonyok 
sokszínűsége és sokszor rendezetlensége. A Kötv. mellékletében a Hősök tere 
pontosan le van határolva, a térnek az utak által körülhatárolt része maga a nemzeti 
emlékhely. Míg a Kötv.-ben így lehatárolva szerepel a Hősök tere megjelölése, addig 
ha az ingatlan-nyilvántartást megnézzük, akkor azt látjuk, hogy a Városligettel egy 
helyrajzi számon van, tehát egy hatalmas ingatlannak a részét képezi maga a tér. A 
Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság is foglalkozott a Hősök tere használati 
kérdésével, és jött hozzánk megkeresés a Külügyminisztérium részéről is, ezért ebben 
a témakörben egyeztető megbeszélést tartottunk több alkalommal. A Nemzeti 
Emlékhely és Kegyeleti Bizottság döntést is hozott a témában és az egyhangú döntése 
az volt, hogy a tér eredeti funkcióját visszaállítandó vissza kell adni a tér eredeti 
történelmi rangját és lehetővé kell tenni, hogy az ott lévő események, 
megemlékezések a Hősök tere nemzeti emlékhely rangjához méltó események és 
rendezvények legyenek.  

A Honvédelmi Minisztériummal is tárgyaltunk ebben a témában, mert ők 
adják a díszőrséget az ismeretlen katona emlékművénél. De ezen a megbeszélésen 
szembesültünk például azzal, amit többen tudtunk, hogy képzeljék el, a Széchenyi 
Fürdő fő elzáró csapja a Hősök tere kellős közepén, az ismeretlen katona sírja mellett 
van. Azért javasoltuk, hogy a Hősök tere önálló helyrajzi számra kerüljön, mert akkor 
a Kötv.-ben megjelölt helyszín és egy helyrajzi szám egymást fedné. Másrészt azért 
javasoltuk a kiemelt nemzeti emlékhely jelleget, mert olyan állami protokolláris 
rendezvények helyszíne, amelyek feljogosítanák arra, hogy kiemelt nemzeti 
emlékhelyként működjön a Hősök tere. Gondoljunk csak arra, hogy a külföldi 
államfők, külföldi meghívottak, vendégek tiszteletadásukat a Hősök terén is leróják. 

Másik kérdés Pákozddal és a Vadex-szel kapcsolatos volt. A pákozdi emlékhely 
környezetében a Vadex vagyonkezelésében nagyon sok terület van. Úgy éreztük a 
korábbi tárgyalások során, hogy a jó szomszédi kapcsolatuk nem igazán töretlen. 
Nagy valószínűséggel az ott lévő területekhez a Vadex mint vagyonkezelő ragaszkodik, 
és nem sikerült még eddig megegyezniük az emlékhely kezelőivel a területek 
használatáról. Nehézkes volt egyébként - ezt zárójelben mondom - a Vadex-szel való 
együttműködésünk, mert ott van egy központi emlékmű annak a vagyonkezelésével 
kapcsolatban kellett egy háromoldalú megállapodást létrehoznunk. Egy olyan 
háromnegyed évbe tellett, mire sikerült tető alá hozni.  

A Fiumei úti sírkert, futópálya a következő kérdés. Ez egy kommunikációs 
félreértés volt, a futópályával kapcsolatos híradások félreértelmezése. A Fiumei úton 
semmilyen önálló futópálya nem létesült. Egész egyszerűen arról volt szó, hogy 
amikor mi vagyonkezelésbe vettük a temetőt, akkor azt láttuk, hogy ez a temető 
nemcsak egy temető, hanem egy 66 hektáros gyönyörűséges park, amely arborétum 
jellegű növényzettel rendelkezik, és nagy örömünkre szolgál, hogy napközben, 
reggelente láttuk a futókat, láttuk a kismamákat, akik hozzák be a gyerekeket 
levegőzni. Az volt a célunk, hogy a nemzeti emlékhely jellegét erősítve, az ismertséget 
növelve próbáljunk biztosítani lehetőséget az egyéb használatnak is. Ugyanakkor 
azonban a temetőtörvény előírásait is abszolút figyelembe kellett vennünk, mert ne 
felejtsük el, hogy a Fiumei úti sírkert egy működő temető is, ahol a kegyeletgyakorlás 
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feltételeit folyamatosan biztosítani kell. (Kunhalmi Ágnes visszajön a terembe.) Ezért 
azt gondoltuk, hogy az a legjobb megoldás, ha a jelenlegi úthálózaton belül a futók 
számára kijelölünk egy olyan útvonalat, amely elkerüli a ravatalozót, a főútvonalakat, 
és a temetésre jövők, temetésen résztvevők kegyeletgyakorlását semmiképpen nem 
zavarja. Körben, a sírkert kerítése mellett tudták volna ezt a futást megoldani. 
Visszatérve a kérdésre, a futópálya nem létesült, nem is volt tervbe véve, ez 
egyszerűen kijelölt lehetőség lett volna a futók számára. Természetesen a sírkertbe 
most is jönnek látogatók, jönnek futva, jönnek gyalogszerrel, szeretettel látunk 
mindenkit. A nemzetközi példa a bécsi Zentralfriedhof, jártunk ott és láttunk kiépített 
futópályát. Itt, a Fiumei úton nem lett volna cél a futópálya kiépítése. 

A diákok részvétele. Több ezer diák vesz részt a Fiumei úti temetőben 
történelemórákon és különböző rendezvényeken. Éppen ezért az idegenvezetői 
létszámot emeltük a sírkertben, és nagy örömünkre szolgál, hogy a gyerekek 
autóbusszal jönnek az ország legkülönbözőbb részeiből és nagyon sokan jönnek 
határon túlról is szervezett formában. Nagyon-nagyon nagy örömünk, hogy a 
fiatalokat meg tudtuk szólítani.  

A fiatalok megszólítása kapcsán engedje meg Farkas képviselő úr, hogy 
visszahivatkozzak a kérdésére. Köszönöm szépen az Instagram-javaslatot. A 
Facebookon is fenn vagyunk, és nagyon-nagyon sok a fiatalokkal kapcsolatos 
együttműködésünk ebből adódóan. De kolléganőm ennek a szaktudója, ő is érzékeli 
ezt, külön társadalmi kapcsolatokért felelős igazgatóság működik, külön van egy 
fiatalokból álló csapat, amely kifejezetten a Facebookkal, Instagrammal és ilyesmivel 
foglalkozik, hogy ezen az úton is fejleszthessük a kapcsolatokat.  

Muhi volt a következő kérdés. Annyit szeretnék még elmondani Muhival 
kapcsolatban, hogy Vadász György, aki tervezte Muhit, hála istennek, még mindig jó 
egészségnek örvend, így fel tudtuk kérni szaktanácsadónak, amikor a felújítási 
munkálatokat megkezdték. Valóban az önkormányzat anyagi lehetőségei nagyon 
szűkösek. Magam is többször tárgyaltam a polgármester úrral, próbáltuk megoldani 
belügyminisztériumi keretből, hogy humánerőforrás-fejlesztésre kapjanak külön 
pénzt. Szoros az együttműködésünk az önkormányzattal.  

Arra a kérdésre, hogy milyen összeg jut egy emlékhelyre, azt mondhatom, hogy 
a beszámoló mellékletét képező összefoglalóban minden emlékhelynél kértünk egy 
körülbelüli számszaki kimutatást. Azt tetszik ott látni. Itt jeleztem, hogy a nemzeti 
emlékhelyek vonatkozásában ez egy évi 4-5 millió forintos lehetőség 
emlékhelyenként.  

Farkas képviselő úrtól érkezett a kérdés, hogy a nemzeti emlékhellyé 
nyilvánításnak mi a folyamata. A jogszabály szerint a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti 
Bizottság tesz erre vonatkozóan javaslatot, de volt már arra példa, hogy egyedi 
képviselői indítványként fogadott el az Országgyűlés nemzeti emlékhelyet 
helyszínként. A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottsághoz elég sok helyi 
megkeresés érkezik különböző javaslatokkal. Arra is van példa, hogy mi magunk is a 
történész kollégáink bevonásával felhívjuk a figyelmet egyes helyszínekre, és az 
emlékhelyi előkészítésbe esetleg bekerülnek ezek a nevek is.  

Arra vonatkozóan, hogy most idén van-e új előterjesztés, azt mondhatom, hogy 
tudomásom szerint most ilyen anyagunk nincs, nem tárgyalt ilyet a Kegyeleti 
Bizottság. A következő hónapban nincs ilyen előterjesztésünk. 

Cegléd volt a következő kérdés. Cegléd és Recsk egy közös 
kormányhatározatban jelent meg a fejlesztéssel kapcsolatos feladatok miatt. Recsk 
okán személyesen vettem részt az MNV Zrt.-nél ezeken a tárgyalásokon, és a ceglédi 
polgármester úr nehézségeit is hallottam ezzel kapcsolatban. Végül is ez a korábbi 
kormányhatározat, úgy tudom, módosításra került, és ami ott felmerült 
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problémaként, és ami az összefoglaló anyagban is szerepel, az az volt, hogy a környező 
ingatlanok tulajdonosaival nem sikerült megegyezni. Amikor az első 
kormányhatározat megjelent, akkor aki elolvasta és ingatlantulajdonos volt, úgy 
érezte, hogy most aztán az élete anyagi problémája meg lesz oldva hosszú távon. Úgy 
tudom, hogy ez egy nagy probléma volt. Jelenleg sincs rendezve a tulajdonjogi helyzet 
Cegléden, ezért például Cegléden a történelmi emlékhelyet megjelölő szélét 
elkészítettük ugyan, de műteremkész állapotban van, mert fizikailag nem tudjuk hova 
feltenni. A kormányhatározat végrehajtása a megoldás ebben.  

Köszönöm szépen Hiller miniszter úr javaslatait. Megszólíttattam, ezért 
konkrétummal válaszolnék. Jogászként végignéztük a lehetőségeket, és a történelmi 
emlékhelyeknek is, meg a nemzeti emlékhelyeknek is van egy saját 
kormányrendeletük. Azt gondoltuk, az elképzelésünk az volt, hogy a történelmi 
emlékhelyekről szóló kormányrendeletet ki lehetne egészíteni és ott lehetne a 
pályázati lehetőségekről, pénzügyi forrásokról rendelkezéseket beiktatni.  

Azt hiszem, hogy mindenkinek adtam választ a kérdésére. Köszönöm szépen, 
hogy meghallgattak. 

 
ELNÖK: Köszönjük a beszámolót. A munkájukhoz további sok sikert, 

egészséget kívánunk! (Dr. Kárpáti Katalin: Köszönjük szépen.) 
Tisztelt Bizottság! Következik az ötödik napirendi pontunk, a Magyar 

Művészeti Akadémia elnökének beszámolója. (Dr. Kárpáti Katalin: További jó 
munkát kívánunk a bizottságnak! Viszontlátásra! - Elhagyja a termet.) Köszönjük. 
Tehát a Magyar Művészeti Akadémia beszámolója következik. Ha minden igaz, 
érkezik is az elnök úr. Két perc technikai szünet most is szükségeltetik. Tájékoztatom 
a tisztelt bizottságot, hogy az ülés hátralévő részében mikrofon nélkül leszünk 
kénytelenek beszélni. Állítólag valami kábelszakadás okán nem tudják gyorsan 
megoldani a helyzetet. (Rövid szünet, mely alatt a hangosító berendezést 
megjavítják. A továbbiakban a bizottság működő hangosítással folytatja 
munkáját.) 

A Magyar Művészeti Akadémia elnökének beszámolója 
Magyarország Országgyűlése számára 2016-2017 (B/6700. szám) 
(Beszámoló megvitatása a HHSZ 85. § (2) bekezdése alapján és 
lehetőség szerint a határozathozatal) 

Tisztelt Bizottság! Kérek mindenkit, hogy foglalja el a helyét, és folytatjuk a 
munkánkat. Tisztelettel köszöntöm Vashegyi György elnök urat. Az ötödik napirendi 
pont következik, a Magyar Művészeti Akadémia beszámolójának megtárgyalása. 
Elnök úr, ha hozzáfűznivalója, kiegészítenivalója van, akkor tessék parancsolni, öné a 
szó. 

Vashegyi György tájékoztatója 

VASHEGYI GYÖRGY elnök (Magyar Művészeti Akadémia): Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! Nagyon örülök, hogy itt lehetek. Harmadik alkalommal hallgatja 
meg a bizottság a Magyar Művészeti Akadémia elnökét, elődöm, Fekete György elnök 
úr, aki jelenleg a köztestület tiszteletbeli elnöke, két alkalommal járt itt a 2012-13-as 
beszámolóval, illetve a '14-15-össel. Én most a 2016-17. évi tevékenységről fogok 
beszélni. Ennek az anyagát megkapták, elég részletes anyag. Ha megengedik, néhány 
strukturálisan érdekes pontot kiemelnék belőle és szóban is elmondanám röviden 
összefoglalva, és ahol az indokoltnak tűnik, ott szeretnék előzményeket is 
megemlíteni, illetve olyan dolgokat felvillantani, amelyek az azóta eltelt időszakban, a 
'16-17-es tárgyévben elindított folyamatok eredményei vagy folytatásai. 
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Először beszélnék a köztestületről röviden, utána annak az intézményeiről, 
utána pedig néhány stratégiai programról, amelyek a '16-17-es esztendőben indultak, 
de azóta további eredményei vannak. Kezdeném a köztestülettel. Tehát az MMA-
törvény alapján 300 akadémikusunk van, 250 rendes tag és 50 levelező tag. Fontos 
folyamat, hogy 2014 óta létezik a nem akadémikus köztestületi tagság is. 2016-ban, 
tehát pont a vizsgált időszakban harmadszor jelentette be az MMA ezt a 
társadalmasítás célját szolgáló felhívást. Abban az évben 62 nem akadémikus 
köztestületi tagunk lett, '17-ben további 76 fő. Jelenleg, tehát 2019 novemberében a 
nem akadémikus köztestületi tagok száma 623 fő, ez a szám érdekes lehet. Az 
akadémia közgyűlése '17 májusában akadémikus tagokat választott, 16 rendes és 16 
levelező tagot, ebben az évben volt a tisztújítás, tehát '17 végén, ekkor választottak 
engem elnökké. 

Az akadémikus-életjáradék fejlesztése a 2016. december 5-én kihirdetett 
kormányrendelet alapján történik, '17. január 1-jétől emelte a tagok havi 
életjáradékának összegét. Ez az összeg 2021-ig a terv szerint emelkedni fog. A 
köztestület által adott díjak részletezve vannak ebben az anyagban. A legfontosabb 
ezek közül, amelyet mindenképpen meg szeretnék itt említeni, a Nemzet Művésze Díj, 
ez a 65. életévét betöltött, Kossuth-díjjal rendelkező művészek kitüntetése, tehát a 
kiválók közül is a legkiválóbbaknak a kiemelése és megbecsülése 65 év fölött, mint 
ahogy mondottam. A törvény szerint 70 nemzet művésze lehet egyszerre az 
akadémiának, '13-ban alapította a köztestület ezt a díjat, és '14 novemberében adtuk 
át először - mindig november 5-én, a köztestület születésnapján adjuk át - és '16-ban 
5 művész lett nemzet művésze, '17-ben pedig további 3 művész. Egyébként most 
néhány nappal ezelőtt adtuk át az idei díjat, az irodalom területén adtunk át két díjat 
Czakó Gábornak és Bodor Ádámnak. Egyébként az utolsó nemzet művésze bizottság 
óta elhunyt további 4 nemzet művésze, akiknek a kvótáját majd jövő évben fogjuk 
betölteni. 

Az intézményekről mondanék néhány szót röviden. A Pesti Vigadót 2014-ben 
nyitottuk újra, s azóta egyre nagyobb számban kulturális, üzleti és protokoll 
eseményeknek ad helyszínt, egyébként a diplomáciának kiemelt helyszíne. Az utóbbi 
időben nagyon sok díjat nyert. '17-ben a Best of Budapest & Hungary Díjat, legjobb 
konferencia- és rendezvényhelyszín kategóriában Business Excellence Díjat nyert. 
(Földi László visszajön a terembe.) Mindkét díjnak az a különleges jelentősége, hogy 
azt a szakma képviselői és a látogatók szavazatai egyaránt befolyásolják. (Gréczy Zsolt 
távozik.) Tehát elmondhatjuk: Budapest egyik legkiemelkedőbb rendezvényhelyszíne 
a Vigadó. Itt fontos programok zajlottak. Ezek részletezve vannak az anyagban. Talán 
érdemes megemlíteni, hogy 2016-ban az MMA itt kötötte meg az együttműködési 
megállapodást a lengyel művészeti és tudományos akadémiával, '17-ben a szlovén 
tudományos művészeti akadémiával és a kínai nemzeti művészeti akadémiával is. 

A Műcsarnokról mondanék néhány szót, ha megengedik. A Műcsarnok 
tekintetében az a fontos, hogy a látogatói létszám nagyon jelentősen növekedik évről 
évre. 2015-höz, a vizsgált időszak előtti utolsó esztendőhöz képest '16-ban 21 
százalékkal nőtt a látogatók száma és '16-hoz képest '17-ben 33 százalékos növekedés 
volt. 2017-ben a Műcsarnok által rendezett kiállításokon több mint 130 ezer látogató 
volt. Ezek korábban elképzelhetetlen nézőszámok voltak. Ebben nagy szerepe van a 
Nemzeti Szalon rendszerének, amely elődöm, Fekete György elnök úr által 
személyesen kezdeményezett kiállításrendszer, egy ötéves ciklusban a vizuális 
művészeteket mutatja be mindig egy hosszú kiállítás keretében a Műcsarnokban. 
Tavaly népművészeti nemzeti szalon volt, idén építészeti nemzeti szalon és jövőre 
pedig fotó nemzeti művészeti szalon. (Dr. Kucsera Tamás Gergely: Jövőre 
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képzőművészeti!) Jövőre képzőművészeti. Elnézést, rosszul mondtam. Tehát most 
fordult az első ciklus, az építőművészeti szalonnal indult a második ciklus idén.  

Az intézmények között a MMA-MMKI-t, tehát a Művészetelméleti és 
Módszertani Kutatóintézetet szeretném megemlíteni. Ez egy fontos infrastrukturális 
fejlesztés volt, 2016. december 20-án adtuk át a Hild villát, amely az MMKI, tehát a 
Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet székhelyeként szolgál. Az intézet 
működéséről sok anyagot olvashatnak a részletezett anyagban. Az intézet működését 
ebben a két évben új feladatként befolyásolta a Makovecz Központ és Archívum, 
valamint a Dokumentációs Központ és Szakkönyvtár működtetése. A 
Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet fontos feladata egyébként még az új 
ösztöndíjrendszer működtetése és gondozása, de erre majd külön kitérnék.  

Az MMA Kiadó fontos intézmény. 2017 októberében az addigi könyvkiadási 
tevékenységet kiszerveztük és a köztestület kizárólagos tulajdonában álló gazdasági 
társaságot alapított, ez az MMA Kiadó Nonprofit Kft. Ez tehát 2017 októbere óta 
működik. Ez egy új vállalkozás, nagyon sok szép siker fűződik a kiadóhoz az elmúlt 
években.  

MÉM-MDK-ról, tehát a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi 
Dokumentációs Központról szeretnék még néhány szót szólni. A Forster Gyula 
Központ megszüntetése okán 2010. január 1-jétől a köztestület fenntartásába került a 
Magyar Építészeti Múzeum muzeális intézményi gyűjteménye, ez egy nagyon régóta 
igazából fizikai valóságában nem létező múzeumnak a gyűjteménye. 2017. november 
1-jei hatállyal költségvetési szerv került megalapításra. Én egyébként 2017. november 
5-e óta vagyok a köztestület elnöke. A fenntartó-irányító MMA feladatai akkor 
bővültek. Időközben bővültek a feladatai, az építészettörténeti gyűjteményegyüttes 
mellett a mindenkori állami műemlékvédelem tudományos gyűjteményanyagainak 
megóvására és megfelelő épületben történő elhelyezésére is felhatalmazást kapott. A 
kormány határozott arról, hogy a Budapest VII. kerület Városligeti fasor 9-11. szám 
alatti ingatlanegyüttes az MMA tulajdonába kerüljön, '18-ban történt meg ez a 
vagyonátadás, tehát a vizsgált esztendő után.  

Az új költségvetési szerv, a MÉM-MDK és az új gazdasági társaság, az MMA 
Kiadó Nonprofit Kft. megalapítása együtt járt azzal, hogy az MMA titkársága 
átstrukturálódott, ennek a részleteit megtalálják szintén az anyagban.  

Az Andrássy út 101-ben van az akadémia irodaháza, közbeszerzés útján 2016 
decemberében elindult az Andrássy úti irodaház magas színvonalú és teljes 
rekonstrukciója. Az átadás és a költözés a tárgyidőszakon túl történt, és '18 
augusztusa óta folyik ebben az épületben, az irodaházban az MMA titkárságának 
munkája.  

A harmadik témakör, amelyről néhány szót szólnék, a fontos és nagy ívű, jogi 
és pénzügyi értelemben is megalapozott kezdeményezések, amelyek a '16-17-es évben 
indultak, és azóta különböző eredményeket vezettek be. Tulajdonképpen 
elmondhatom, hogy ebből a vizsgált két évből én az utolsó másfél hónapban voltam 
az akadémia elnöke. Tehát minden, ami abban a két esztendőben történt, az 
elődömnek, Fekete Györgynek, Kucsera Tamás főtitkár úrnak és a köztestületnek a 
munkáját minősíti és dicséri. Ezúton is szeretném kifejezni elismerésemet és hálámat 
nekik azért az óriási munkáért, amelyet végeztek. 

Még egy pillanatra megemlíteném az NKA-val kapcsolatos változásokat. A jó 
kormányzati együttműködés eredményeként született a vizsgált időszakban az új 
NKA-szabályozás, amely 2016. január 1-jén lépett hatályba, ennek értelmében a 
miniszter az NKA-bizottság tagjainak egyharmadát az MMA elnökének javaslata 
alapján nevezi ki. Én magam is egyébként zenei kollégiumban tag voltam addig, amíg 
elnökké nem választottak, akkor le kellett mondanom a tagságról. Tehát kollégiumi 
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tagként is tapasztalatokat szereztem a rendszer működésében, és meggyőződésem, 
hogy nagyon jól, szakmai alapon működtek az NKA kollégiumai. Ez a jogszabály, 
amely mint mondtam, 2016. január 1-jén lépett hatályba, változást hozott a 
forráselosztás intézményeiben azáltal is, hogy a miniszter állandó szakmai 
kollégiumokat hozott létre és az MMA szerepvállalását erősítve a művészeti fő 
tematikájú állandó szakmai kollégium vezetőit, illetve az alap alelnökét az MMA 
elnöke véleményének kikérésével nevezi ki a mindenkori miniszter úr.  

Most térnék vissza ahhoz, amit az imént mondtam, tehát a 2016-17-ben 
megalapozott és azóta eredményeket produkált két fontos kezdeményezést említenék 
meg. Az egyik a művészjáradék. A művészjáradék a 65. életévüket betöltött, megfelelő 
törvényi kör által meghatározott, kitüntetésben részesült művészek méltó 
életkörülményeinek biztosítására 2018. január 1-jétől bevezetett új, rendszeres havi 
juttatás. A részleteinek kidolgozása történt meg 2016-17-ben. A művészjáradékot az 
MMA titkársága útján nyújtja a köztestület. A művészjáradék megállapítása iránti 
eljárásban az MMA titkársága mint hatóság jár el. Rengeteg, számosságát tekintve 
1000 és 2000 közötti hatósági ügy lebonyolítását vállalta és teljesítette ennek 
keretében a titkárságunk. Az eljárásban nincs mérlegelési joga az MMA-nak, hiszen a 
jogosultság megállapítása olyan objektív feltételekhez kötött, mint életkor, díj 
birtoklása. Nem szociális juttatás, hanem kiválósági alapú, tehát a megfelelő 
művészeti díjak birtoklásához kötött. 2017 nyarán döntött a kormány a 
művészjáradék folyósításához és a működtetéséhez szükséges forrásokról. Mint elnök 
én 2017 őszén, tehát megválasztásom után csatlakoztam be ebbe a munkába. Az 
MMA titkársága a művészjáradékot 2018. március 1-je óta folyósítja, és hadd 
jegyezzem meg, hogy jelenleg, tehát 2019 novemberében 1474 művész részesül 
művészjáradékban. Egy megjegyzés, amely talán érdekes lehet: senki nem tudta előre 
megbecsülni az ebben a körben érintett művészek számát, első tervezésnél, azt 
hiszem, 600-700 fővel kalkuláltunk. 

Végezetül még az új ösztöndíjprogramunkról szeretnék beszélni, amelynek a 
kialakítása szintén 2016-17-ben történt. Meggyőződésem szerint ez egy korszakalkotó 
ösztöndíjprogram a magyar művészetfinanszírozásban és támogatásban. Ez egy 
hároméves ösztöndíjprogram. Évente száz ösztöndíjas részesül három esztendőre 
havi bruttó 200 ezer forintos ösztöndíjban. Nagyon szélesre tártuk a kor és 
tulajdonképpen iskolai végzettség szempontjából is a kaput. Tizennyolc és 50 év 
közötti művészek jelentkezhetnek erre az ösztöndíjra. Az ösztöndíj elbírálásának 
részleteiről, ha van kérdés, nagyon szívesen beszélek többet, mert ennek a 
kidolgozása már az én időszakomban történt, de meggyőződésem, hogy magyar 
viszonyok között kiemelten tiszta és átlátható pályáztatási és elbírálási rendszert 
dolgoztunk ki, amely nagyon szépen vizsgázott. Jelenleg már a második évfolyam 
lépett életbe. Mindig szeptember 1-jével kötődnek meg ezek a szerződések. 2018. 
szeptember 1-jével indult az első száz fő, 2019. szeptember 1-jén a második, és mint 
említettem korábban az MMKI-t, tehát a Művészetelméleti és Módszertani 
Kutatóintézetet kértük fel ennek az ösztöndíjprogramnak a gondozására.  

Voltak egyébként egyéb ösztöndíjai is a Magyar Művészeti Akadémiának. Az én 
elnöki programom egyik fontos célkitűzése volt, hogy ezt az ösztöndíjrendszert 
nagyobb léptékre, nagyobb hatókörre emeljük, de, mondom, itt is alapvetően én csak 
kidolgoztam annak a részleteit, aminek a lehetőségeit az elődöm teremtette meg. Ez 
további 36 ösztöndíjast jelent egyébként, ha majd az egész rendszer feltöltődik, akkor 
a 300 művészen kívül. Ez azért érdekes, mert 9 tagozatunk van, a 9 tagozatnak 4-4 
ösztöndíja. Ezek az 50 év feletti kategóriákban adhatók ki onnantól kezdve, hogy 
elindult ez a hároméves ösztöndíjrendszer. Ez tehát a 18 és 50 év közöttieknek 
adható, ennek a részleteiről majd a '18-19-es beszámolóban adunk tájékoztatást, 
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mégis végezetül, ha megengedik, néhány számot hadd mondjak. A jelen helyzetben, 
2019-ben van 300 akadémikusunk, illetve most éppen 300, hiszen hamarosan lesz 
közgyűlésünk és a közgyűlés fog dönteni a tagfelvételről. Tehát van 300 akadémikus, 
70 nemzet művésze, 200 ösztöndíjas, további 36 tagozati ösztöndíjas, 623 nem 
akadémikus köztestületi tagunk, 1474 művészjáradékos. Ennek a szummája 2203 fő. 
Még ha ebből le is kell vonnunk körülbelül 40-et, mert a nemzet művészei között elég 
sok az akadémikus, tehát jelenleg a 66 főből, azt hiszem, 40-en akadémikusok, 26-an 
talán, nem biztos, de 20-an legalább nem akadémikusok. Ebből is látszik, hogy több 
mint 2600 művész áll kapcsolatban jelenleg a Magyar Művészeti Akadémiával. Hadd 
hangsúlyozzam, hogy e 2660 művész mindegyike nagyon jelentős színvonal és 
minőségbeli kiválasztás, szelekció eredményeként nyerte el ezeket a pozíciókat, 
díjakat, ösztöndíjakat. Ennyit szerettem volna mondani, és nagyon köszönöm a 
figyelmüket. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen elnök úrnak a szóbeli beszámolóját. Kérdezem a 

bizottság tagjait, hogy kíván-e valaki kérdezni, hozzászólni, megjegyzést tenni. 
(Jelzésre:) Hiller képviselő úr, parancsoljon! 

Hozzászólások 

DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Tisztelt 
Elnök Úr! Főtitkár Úr! A hozzászólásom első fele rövid lesz, hiszen ezt az elmúlt 
években is megtettem. Én a Magyar Művészeti Akadémia létrejöttével, szervezeti 
felépítésével kritikus vagyok. Minthogy ez nem általában a Magyar Művészeti 
Akadémiáról szól, hanem egy meghatározott évről, illetve két évről szóló beszámoló, 
ezt csak azért mondom, mert amikor Fekete elnök úr ült itt, akit személyesen is 
régebbről ismerek, mint önt, akkor is elmondtam, és szeretném most is rögzíteni, 
hogy ez a véleményem nem változott meg, az NKA-val való együttműködésnek 
nevezett térfoglalást sem helyeslem. E közben az Akadémia számos tagjával még 
eredeti szakmámból kifolyólag, vagy akár a későbbi megbízatásomból kifolyólag is 
kimondottan jó emberi viszonyt ápolok és művészeti tevékenységüket a széles paletta 
talán mindegyik részében kimondottan nagyra értékelem. Az MMA privilégiumait - 
tudatosan használom ezt a feudalizmusból származó kifejezést - nagyon-nagyon erős 
és kritikus éllel kell hogy kifejezzem, lett légyen ez épületekben vagy pedig 
jogosítványokban. Ezekről elnök úr egyébként roppant lelkiismeretesen beszámolt. 

Viszont van egy olyan ügy, amely kell hogy az elnök úr véleményét is 
befolyásolja, ha már így alakult - én őszintén remélem, hogy nem így lesz az idők 
végezetéig, de ez most mindegy -, hogy van külön Magyar Tudományos Akadémia és 
van Magyar Művészeti Akadémia. Meg kell hogy mondjam, hogy kimondottan 
ellentétes tendenciákat látok két köztestület és két igen jelentős intézmény 
megítélésében. Ezért kérdezem a véleményét. Hiszen az, amit elmondott elnök úr, 
nemcsak az MMA központi tevékenységéről, hanem bővülő intézményhálózatáról, a 
az írásos beszámolóban és itt is kimondottan precíz volt. Abba igazából belekötni nem 
lehet. Az egészbe lehet és kell belekötni. Ezért én szeretnék belekötni és kérdezem is a 
véleményét. Az nem járja, hogy az egyik oldalon a Magyar Tudományos Akadémia 
intézményrendszerét elvonják, megfosztják évszázados, évtizedes kutató- és egyéb 
intézményeitől, tulajdonképpen a székházán és az irodaépületén kívül tulajdont nem 
fognak hagyni - de önnek erről nem kötelessége beszámolni, csak a véleményem 
elmondásához szükséges ezt hozzátennem -, miközben önök, a Magyar Művészeti 
Akadémia, nyilván a saját területén, egy bővülő háttérintézmény-hálózatról számol 
be. Hogyan van ez? Hogy lehet? (Vashegyi György: Válaszolhatok rá?) Majd azt 
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elnök úr megmondja. (Derültség.) Én egyszerűen csak azt akarom megkérdezni, hogy 
akkor most melyik a helyes irány, mondja.  

Az önök intézményét ez a jelenlegi kormány Alaptörvénybe foglalta. Az önök 
pártján áll. Azt gondolom, hogy kimondottan politikai hátszél nélkül önök így biztos 
hogy nem léteznének. De ez van. Nem hiszem, hogy ezt itt kell megvitatni, majd a 
képviselőtársakkal ezt időnként megvitatjuk. De arról kérem a véleményét, hogy 
akkor most melyik a jó. Az az irány jó, hogy bővítünk egy jelentős köztestületi 
intézményhálózatot? Mert akkor az az irány helyes, amit önökkel tesznek, illetve amit 
önök tesznek. De ha ez a helyes irány, akkor hogy van az, hogy a Magyar Tudományos 
Akadémiától meg elveszik az intézményeket? Kérem szépen, hogy erre reflektáljon. 
Melyik irányt tartja helyesnek? Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Ander képviselő úr jelentkezett. 

Összegyűjtjük a kérdéseket, és utána kérem szépen majd a reakciót. Parancsoljon, 
képviselő úr. 

 
ANDER BALÁZS (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, elnök úr. 

Tisztelt Elnök Úr! A jövő művészetfogyasztó generációjával kapcsolatosan kérdeznék.  
Ön volt az, aki nem oly rég úgy nyilatkozott, próbálok pontosan idézni, hogy 

nagy gond van a közoktatásban és az iskolák szűkkeblű embereket bocsátanak ki 
tulajdonképpen, akik semmi nagy és szép iránt nem tudnak lelkesedni. Valóban, 
ezeket a készségtárgyakat, mint a vizuális kultúra, rajz, nevezhetjük akárhogyan, 
énekzene, nem elszigetelni kellene, mivel nem fertőző betegségekről van szó, hanem 
valahogy bevonni a többi tantárggyal való együttműködésbe. Tehát ilyen formán egy 
nagyon helyes módszertani ajánlást is adott elnök úr. Nagyon rímelt arra, amikor 
Nemes László, a kecskeméti Zenepedagógiai Intézet igazgatója nyilatkozott 
hasonlóképpen. Azt mondta, hogy ezek a lesajnált és páriának tekintett tantárgyak 
nagy gondban vannak a közoktatás mai rendszerének keretei között. Kicsi az 
óraszám, aztán nem biztos egyébként, hogy megvalósul a nagyon helyes tradícióőrzés 
mellett a modernizáció és az adaptáció, ami elengedhetetlen lenne ahhoz, hogy ezek a 
tárgyak megfelelően funkcionáljanak és valóban elnyerjék azt a feladatkört is, amit be 
kellene tölteniük.  

Az MMA oktatási bizottsága rendszeresen részt vesz a Köznevelési Kerekasztal 
ülésein Farkas Ádám vezetésével. Arra lennék kíváncsi, hogy melyek voltak a konkrét 
javaslatok, milyen javaslatokkal éltek ott annak érdekében, hogy ez a helyzet 
megváltozzon, hiszen valóban tarthatatlan az a helyzet, hogy Kodály országában azzal 
találkozhatunk, amivel találkozunk. Bartók mondta, hogy Kodály zenéjében ölt 
legtökéletesebben testet a magyar szellem. Ha ez valóban így van, és én teljes 
mértékben el tudom fogadni, hogy tényleg így van, akkor megint csak a kormánypárti 
képviselő hölgyekhez és urakhoz fordulok, hogy ha ezt több irányból jelzik 
folyamatosan és nagyon helyesen, akkor megfogadják-e ezeket a tanácsokat. 
Konkrétan az MMA részéről mi volt az, amivel önök felléptek és próbálták ezt a 
helyzetet előrelendíteni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további kérdés, hozzászólás? (Senki sem 

jelentkezik.) Nincs.  
Egy rövid dolog engedtessék meg csak a pontosság kedvéért azzal 

kapcsolatban, amit Hiller István képviselő úr felvetett. Ha jól tudom, a Magyar 
Tudományos Akadémiának van 365 akadémikus tagja, akik ugyanúgy részesülnek 
juttatásban, mint ahogy a Művészeti Akadémia 300 akadémikusa. Ezen túl, nem 
tudom a pontos számot, de körülbelül 5000 körül vannak azok, akik akadémiai 
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doktori címmel rendelkezve szintén részesülnek járadékban. Ha csak ezeket 
megnézzük és nem számoljuk hozzá az egyéb típusú ösztöndíjak lehetőségét, a 
Lendület programot, a Bólyait és így tovább, akkor az arányok körülbelül úgy néznek 
ki a Művészeti Akadémia, és MTA összevetésében, hogy durván háromszorosa a 
Magyar Tudományos Akadémián lehetséges ösztöndíj és egyéb programja. Nem baj, 
ha ezt is látjuk. (Kunhalmi Ágnes kimegy a teremből.)  

Ami az intézményhálózat dolgát illeti, csak szeretném jelezni, hogy persze, 
erről mindenkinek meg lehet a maga véleménye, valószínűleg megvan a Magyar 
Művészeti Akadémia elnökének is. Tekintettel azonban arra, hogy a beszámoló a fő 
téma, ha gondolja, válaszol rá, ha azt gondolja, hogy ez nem tartozik ebbe a témába, 
ami most tárgya a bizottsági meghallgatásnak, akkor ezt nem teszi meg. Ez szíve joga 
természetesen az elnök úrnak. Megadom önnek a szót válaszadásra. 

Vashegyi György válaszadása 

VASHEGYI GYÖRGY elnök (Magyar Művészeti Akadémia): Nagyon szépen 
köszönöm. A tárgyalt időszakban ez a nézeteltérés és változás a Tudományos 
Akadémia és a magyar kormány vonatkozásában tudomásom szerint nem állt fenn. 
(Dr. Hiller István: Fennállt.) A Magyar Művészeti Akadémia azért létezik tudomásom 
szerint, mert amikor a Magyar Tudományos Akadémiát annak idején megalapították, 
akkor a tudomány szó értelmezésében a művészet akadémiai rangú képviselete is 
benne volt. A második világháborúkor még voltak művészeti tagozatai a Magyar 
Tudományos Akadémiának. Ezeket szüntették meg lényegében a kommunista 
hatalomátvétellel egy időben. Ha jól tudom, a sors iróniája, sötét iróniája, hogy éppen 
Kodály Zoltán volt az az elnök a Tudományos Akadémián, akinek asszisztálnia kellett 
a művészet akadémiai rangú képviseletének megszüntetéséhez. Ha jól tudom, 
remélem, nem idézek pontatlan adatot, ő nem ment el elnökként az utolsó 
közgyűlésre, mást nem tehetett ezekben a meglehetősen vészterhes időkben.  

Az egy kérdés lehet, hogy van-e szüksége a magyar művészetnek akadémiai 
rangú képviseletre. Ezt a kérdést fel lehet vetni és lehet rá különféle válaszokat adni. 
Nekem mint művésznek az a meggyőződésem, hogy igen. Ezért minden kormány, 
minden parlament, amely ezt a hiányt, amelynek az orvoslására az elvi lehetőség 
1990-ban adatott meg újra, orvosolja, szerintem egy jó döntést hoz. A baloldali 
kormányok előtt is nyitott volt ez a lehetőség, kétharmados felhatalmazása is volt, ha 
jól emlékszem, a '94 és '98 közötti kormánynak. Én független művész vagyok, 
hangsúlyoznom kell, elődömmel szemben, aki egy politikai területről és szerintem 
nagyon impozáns politikai pályafutás után került oda, én például elismerésemet 
fejezem ki azért mindig, hogy kulturális államtitkárként megalapította a Nemzeti 
Kulturális Alapot, de ő egy politikai területről érkezett ide. (Kunhalmi Ágnes 
visszajön a terembe.) Én független művész vagyok, soha nem volt közöm a 
pártpolitikához. Bármilyen kormány részéről örültem volna annak, ha tesznek valami 
nagy léptékű és nagy formátumú vállalást a magyar művészet ügyében. Úgy érzem, 
hogy ez jó döntés, 2011-ben jó döntés volt a Magyar Művészeti Akadémia létrehozása, 
pontosabban köztestületi rangra emelése, hiszen civil szervezetként működött előtte. 
A mi döntéseinkben minket kizárólag a művészeti színvonal foglalkoztat, ez minden 
egyes döntésünkben így van, legyen szó akár a nemzet művészeiről, akár az 
akadémikusválasztásról, akár az ösztöndíjas rendszer elbírálásáról. Nagyon szívesen 
végig is vezetem, hogy miért van ez. Engem a minőség biztosítása érdekel és nem az 
alkotók hovatartozása, nem is tudom értelmezni azt a kérdést, hogy az alkotók 
politikai hovatartozása, vagy világnézeti hovatartozása. Elődömet hadd idézzem, aki, 
azt hiszem, sokszor elmondta, hogy odáig kellene eljutnunk, hogy ne az emberek és a 
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művészek vitatkozzanak egymással, hanem a műalkotások. A műalkotások színvonala 
vitatkozzon egymással. Ennyit tudok mondani. 

A mi köztestületünk egy felépülő fázisban van. Ennek az építkezésnek az első 
hat esztendejét kezdte elődöm, Fekete György. Én ezt folytatom. Szerintem 
közeledünk ahhoz a felépítettséghez, ahol a Magyar Művészeti Akadémia a legtöbbet 
tudja tenni a magyar művészet - azt szoktam mondani - értékelvű és minőségpárti 
képviseletéért. Nemzetközi összehasonlításban is egy rendkívül széles spektrumú 
művészeti akadémia. Ha megnézzük a franciaországi akadémiákat, amelyek a 
művészet területével foglalkoznak, azokhoz képest is ez egy széles és gazdag 
akadémia, képviseli benne az alkotóművészet mellett az előadóművészetet, a 
művészetelméletnek is van egy külön tagozata. Ez a 2600-valahány művész, minden 
egyes művész kiemelt művész, és rendkívül erős és többfordulós szelekciós eljáráson 
keresztül jutott el abba a helyzetbe, hogy a valamelyik általam felsorolt kategóriát 
erősíti, szerintem ez a magyar művészet krémje. Nyilvánvalóan nem kötődik 
mindenki a Magyar Művészeti Akadémiához, aki a magyar művészetben értékes. Én 
elnökként eddig is megtettem és ez után is meg fogok tenni azért mindent, hogy 
mindenkit, aki minőség alapján értéket teremt, az akadémiához partneri, 
együttműködői viszonyba bevonjuk. Azt hiszem, ennyit tudok erre a kérdésre 
válaszolni. 

Ander Balázs kérdése a Nemzeti alaptantervhez kapcsolódik, nagyon 
köszönöm, hogy idézte. Igazából az idézett szavak jelentős részét Kodály Zoltán 
mondta. Kodály Zoltán mondta azt, hogy szűkkeblű embereket, emberi 
számológépeket nevelünk, akiket amúgy is feleslegessé fog tenni a valóságos 
számológép. Ezt Kodály valamikor a hatvanas években mondta. Gondoljuk meg, mit 
mondana ma! Kodály módszerének én zenészként is nagyon sokat köszönhetek, most 
nem akarok a részletekbe nagyon belemenni, mert nem akarom az időt húzni, de 
Kodály módszere, ahogy az imént is céloztam rá, az MTA elnökségével egy időben, 
egy rendkívül vészterhes korszakban bontakozott ki és még így is nagyon szép 
eredményeket hozott. Nemes Lászlót én is jól ismerem és jól ismerem a munkásságát. 
Pont ő tartott egy briliáns előadást nem olyan régen arról, és nagyon egyetértek 
igazgató úrral, hogy ma elvileg még jobb lehetőségünk lenne magasabb szinten 
kibontakoztatni Kodály elveit, hiszen azok a harmincas-negyvenes évek végének 
leghaladóbb és leg up to date-bb nyugat-európai nevelési elveiből táplálkoznak. A 
lényeg az, amit a mai agykutatás egyébként fényesen igazol, hogy 18 éves korig a 
művészeti és sportnevelésnek kellene domináns szerepet játszania a 
személyiségfejlesztésben. Ezt mondja ma a tudomány. Freund Tamás kutatásai is 
ebbe az irányba mutatnak. Ez ma a hivatalos tudományos álláspont. Tegyük fel a 
kérdést, hogy milyen messze vagyunk mi ettől. Bár a Nemzeti alaptanterv előkészítése 
2016-ban elindult, mi minden segítséget megadunk, ahogy említettem, az oktatási 
bizottságunk kiváló emberekből áll. Amennyiben a minisztériumtól egyeztetési vagy 
programfinomítási megkeresés érkezik, azonnal reflektálunk. Tehát rajtunk nem 
múlik, hogy ezek az elvek minél jobban a gyakorlatba átültetődjenek. Ennyit tudok 
most röviden válaszolni, nem akarom az időt feleslegesen ezzel tölteni. Köszönöm 
szépen. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönjük szépen elnök úrnak a reagálást és a részvételt. Köszönjük a 
részletes beszámolót is. 

Tisztelt Bizottság! A Magyar Művészeti Akadémia elnökének 2016-17. évi 
beszámolójáról a bizottságnak dönteni kell. A következő határozati javaslatot 
terjesztem elő és ezzel kapcsolatban kell a bizottságnak állást foglalnia pró és kontra. 
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Az Országgyűlés Kulturális bizottsága az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 
10/2014. évi országgyűlési határozat 85. § (2) bekezdés a) pontja alapján a Magyar 
Művészeti Akadémia 2016-2017. évi beszámolója Magyarország Országgyűlése 
számára, amely B/6700 számon került benyújtásra, a bizottság elfogadja. Ez a 
határozati javaslat. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
Kilenc igen szavazat. Ki nem ért egyet? (Szavazás.) Egy nem szavazat. Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) Négy tartózkodással a bizottság a beszámolót elfogadta. 

Elnök úr, további jó munkát kívánok a Művészeti Akadémiának és minden 
tagjának. (Vashegyi György: Köszönöm, és önöknek is jó munkát kívánok!) 
Köszönöm szépen. 

A szakképzésről szóló T/7843. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Tisztelt Bizottság! Soron következik utolsó napirendi pontunk, a szakképzésről 
szóló T/7843. számú törvényjavaslat részletes vitájának kijelölt bizottságként történő 
lefolytatása. Tisztelettel köszöntöm Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár asszonyt. 

Tisztelt Bizottság! Mivel a bizottságunk kijelölt bizottság, e rendelkezésre 
megnyitom a részletes vita első szakaszát, azaz a törvényjavaslatnak a határozati 
házszabály 44. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározott szempontok szerinti 
vizsgálatát. Kérdezem Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár asszonyt, hogy a vita 
ezen szakaszában kíván-e hozzászólni. Megadom a szót, amennyiben kíván. 

 
PÖLÖSKEI GÁBORNÉ helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium): Köszönöm szépen. Köszöntöm a tisztelt bizottságot. Csak néhány 
mondat erejéig szeretném a törvény jelentőségére felhívni a bizottság figyelmét, 
hiszen ez a törvény az oktatást a továbbiakban úgy rendezi, hogy három lábon áll az 
oktatás: a köznevelési törvény, a szakképzési törvény és a felsőoktatási törvény 
szabályozásán. E háromlábú szabályozás az, amely gyakorlatilag teljessé teszi. Mind a 
három terület önmagában olyan szempontból különálló, hogy indokolt a különböző 
igények kielégítésére új szabályozás megjelenítése. Gyakorlatilag a szakképzési 
törvény módosítását, illetve az új törvény megalkotásának szükségességét a gazdasági 
változások hozták elő, hiszen egy rugalmasabb, hatékonyabban működő rendszer 
kialakítását céloztuk meg. Az új törvény szemléletében és a képzési tevékenységet 
illetően egy jelentős paradigmaváltás, amely megteremti a duális képzés német, 
osztrák mintára való klasszikus formájához történő igazítását, így a hazai szabályozást 
valóban egy duális képzési alapra helyezi. 

A törvény kerettörvény, gyakorlatilag az új rendszer a szerkezetében, 
tartalmában és módszertanában egyaránt érinti gyakorlatilag az egészet. Úgyhogy ezt 
javasoljuk a tisztelt Háznak majd elfogadásra. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Kérdezem, hogy a bizottság tagjai közül e 

vitaszakaszban kíván-e valaki hozzászólni. (Jelzésre:) Kállai Mária képviselő asszony. 
 
DR. KÁLLAI MÁRIA (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a 

lehetőséget. Ahogyan már a parlamentben is elmondtam, egy nagyon koherens 
gondolkodás következménye az ipar 4.0-tól elindulva a szakképzés 4.0 és az előttünk 
lévő törvény. Pont, amikor a parlament elkezdte tárgyalni, aznap jelent meg a kis- és 
középvállalkozásokról szóló lehetőség. Azt gondolom, hogy ez azt mutatja, hogy egy 
végiggondolt, a gazdaság igényeire alapuló, a koherenciákat megtaláló, a 
koherenciákhoz kapcsolódó törvény lesz, hiszen igaz, hogy a kkv-s stratégia 
tulajdonképpen hét pillérre épül, de ezek között például a generációváltás is nagyon 
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fontos pillér, azok a fiatalok, akik most ebbe a rendszerbe bemennek, gyakorlatilag az 
ebben a stratégiában megrajzolt munkaerőpiacon fognak boldogulni reményeink 
szerint. 

Helyettes államtitkár asszony gondolataival teljes mértékben egyetértek, azt 
gondolom, óriási felelősség van az oktatáspolitikán nemcsak ebben az országban, 
hanem egész Európában, hiszen egy abszolút megváltozott ipari közegben, abszolút 
az automatizálás előretörésével egy nagyon-nagyon komoly változó világban kell 
olyan teljesítményt nyújtani, ami nagyon komoly kihívás. Illetve kihívás az, hogy 
gyakorlatilag a gazdasági szféra igényei kell hogy meghatározzák a jövő szakképzését 
és e gondolkodásmód alapján tényleg paradigmaváltásnak kell minden tekintetben 
előállnia, hiszen, azt gondolom, hogy csak akkor tudunk ebben eredményesek lenni. 
Ugyanakkor az is legalább olyan fontos, hogy a fiatalok, a családok boldogulása, a 
személyes boldogulása is mindenképpen egy nagyon fontos kérdése a társadalomnak. 
Tehát így együtt nézve értékeiben, célkitűzéseiben, kapcsolódásában, a jogszabályi 
keretek megteremtésében, a szakképzés 4.0-ban megfogalmazott stratégiai elvek 
teljes koherenciájában egy nagyon komoly lehetőségeket tartalmazó, a mélyreható 
átalakítást erősítő törvényjavaslatról van szó. Egyrészt. 

Másrészt pedig azt is gondolom, hogy nagyon komoly lehetőséget kínál, 
természetesen ennek több komponense, lába van, hogy még közelebb kerüljön a 
gazdasághoz a képzés. A gazdasági szereplők érdekeltté tétele elindult már, és azt kell 
mondanunk, hogy az utóbbi években folyamatosan tanúi lehetünk a szakképzés 
fejlesztésének, hiszen az is egy komoly tény, hogy a kamarákkal együtt már 
elkezdődött a duális képzés felé haladás, de jelen pillanatban a törvényben 
szabályozott ágazati képzőközpontok, vagy akár a másik két központtípus is, aminek a 
törvény teljesen leírja a tartalmát, mindenképpen lehetőséget teremtenek nagyon-
nagyon komoly, eltérő, komplex, egyedi, az adott területen lévő, az adott gazdasághoz 
való illeszkedéshez.  

Ha az értékeit állítanám sorba ennek a jogszabálycsomagnak, törvénytervezet-
csomagnak, egy nagyon komoly helyre hoznám a nyitottságot, persze lehet ezzel a 
nyitottsággal vitatkozni, de azt gondolom, hogy felelős felnőttként kezelve nagyon 
komoly lehetőséget nyújt horizontálisan, vertikálisan, nagyon komoly kapcsolódási 
pontokat jelentenek az ötéves technikusi képzés, illetve a hároméves szakképzés 
részei az ágazati gondolkodásmódhoz. Valóban lehetőséget teremt, a fiatalok számára 
lépésről lépésre haladva lehetőség a felsőoktatásba, lehetőség a felnőtt oktatásba, 
tehát egy végtelen komplex csomagot látok magam előtt.  

A másik nagy értéknek azt tartom, hogy reflektál a kiemelkedő tehetségekre, 
hiszen meggyőződésem az, hogy a robotikától kezdve sok-sok mindenre választ ad, de 
nagyon komoly felelősség a halmozottan hátrányos helyzetű, a leszakadó, a szociális 
gyengeségekkel, hátrányokkal küzdő fiatalok felkarolása. Szóltam a múltkor a 
Dobbantó programról. Azt gondolom, hogy maga a Dobbantó filozófiája egy 
iskolákban kipróbált történet, nem kísérleti történetről van szó. A számok, tények, 
módszertanok mutatják az elmúlt időszak eredményeit, hiszen egy lezárt projekt 
filozófiája, mintája, nyilván kell egy adaptációs rendszer, de nagyon fontosnak 
tartom, hogy ezzel a jogszabály lehetőséget teremt arra is, hogy valóban csökkenjen a 
lemorzsolódás, valóban csökkenjen az iskolát képzettség nélküli elhagyók száma 
nagyobb mértékben. Úgy gondolom, hogy ennek az útnak, ahol vagyunk, persze 
nagyon komoly eredménye, amit a miniszter úr mondott az évnyitó értekezleten, hogy 
most ott idén először a szakgimnáziumokba 8 és fél százalékkal többen jelentkeztek, 
mint az általános gimnáziumokba. Tehát mindenképpen egy lépésről lépésre építkező 
folyamatnak egy állomása most ez a törvénycsomag, ami valóban kerettörvény, de 
nagyon jól reflektál a fiatalok egyéni képességeire, a különböző képességstruktúrákra. 
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Úgy gondolom, hogy persze ehhez kell a szakképzési centrumok összefogása, 
kell az ott dolgozók összefogása. Eddig főképp a diákokról szóltam, ezért még egy 
mondatot az ott dolgozókról természetesen. Náluk is egyértelmű a béremelés, ez 
átlagosan 30 százalék, de azóta már olvashatjuk a hozzá kapcsolódó minősítést, a 
hozzá kapcsolódó lehetőségeket. Nyilván ott is gondolkodásmódbeli váltás szükséges, 
de gyakorlatilag az elmúlt évek kvázi fejlesztő munkájának egy fontos állomása és 
gyakorlatilag a törvénycsomag elfogadásával 2020. szeptember 1-jével ezzel tudnak a 
gyerekek indítani felmenő rendszerben. Ez egy bátor vállalkozás. De azt gondolom, 
hogy pont az elején említett kkv-s stratégia, az ipar 4.0, a szakképzés 4.0 és ennek a 
csomagnak a kvázi jogszabályokká váltása egy nagyon komoly szerteágazó lehetőség. 
Nem túlzok, ha azt mondom, hogy nagyon komoly felelősségünk az, hogy hogyan 
fogadja el a parlament, hiszen nemcsak az egyéni gyereksorsokról, fiatalsorsokról, 
családokról, de, azt gondolom, a nemzetgazdaság sorsáról is szó van. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Érzékeltem, hogy több 

hozzászólási szándék van, ezért csak szeretném jelezni, hogy a részletes vita első 
szakaszában a határozati házszabály 44. § (1) bekezdéséről szól a vita. Ez arról szól, 
hogy megfelel-e az Alaptörvényből eredő tartalmi, formai követelményeknek a 
törvényjavaslat (Dr. Kállai Mária: Bocsánatot kérek!), illeszkedik-e a jogrendszer 
egységébe, megfelel-e a nemzetközi jogból és az európai uniós jogból eredő 
kötelezettségeknek, megfelel-e a jogalkotás szakmai követelményének és így tovább. 
Csak azért szólok, mert arra szeretném kérni a tisztelt hozzászólási szándékkal 
jelentkező képviselőtársakat, hogy ezt némileg azért tartsák szem előtt. (Dr. Kállai 
Mária: Bocsánatot kérek!) Következik Kunhalmi képviselő asszony, Ander Balázs és 
Vinnai Győző. Van-e további hozzászólási szándék? (Dr. Hiller István jelentkezik.) 
Hiller képviselő úr. Tessék parancsolni! Kunhalmi képviselő asszony. 

 
KUNHALMI ÁGNES (MSZP), a bizottság alelnöke: Tisztelt Elnök Úr! 

Köszönjük szépen a figyelmeztetést. Mindenesetre muszáj reagálnom államtitkár 
asszony bizonyos mondataira és az utána következő fideszes képviselőtársnőm 
mondataira.  

Először is látni kell, hogy az elmúlt kilenc év nem volt sikersztori az 
oktatásban, a szakképzésben meg pláne nem volt sikersztori. Én ezt nem varrom 
teljesen az ön nyakába, mert sokkal jobb szemlélettel rendelkezik, mint sok kollégája, 
akik az elmúlt kilenc évben hozzányúltak egyáltalán ehhez a területhez. Tehát nehéz 
ebből már valamit kihozni ilyen társadalompolitikai célok mentén. Ez a kerettörvény 
egyelőre megfoghatatlan számunkra, mert a részletekben, tehát a végrehajtási 
rendeletekben rejlik majd az, hogy valójában itt csak átnevezésekről van szó, vagy lesz 
mélysége, tartalma és egy másik iránya, egy valóban a gazdaságot kiszolgáló iránya.  

A gazdaságra önök sokat szoktak hivatkozni, azt mondják, hogy egy 
gazdaságnak megfelelő szakképzést kell csinálni. Nagyon jól tudjuk mindannyian, 
hogy a gazdaság szereplőinek kettős célja van. Az egyik, hogy jó, olcsó munkaerőhöz 
jussanak hozzá, eddig kilenc év alatt sikerült olcsó, eldobható tanoncokat gyártani. Ez 
az elmúlt kilenc évben sikerült. A másik, amikor a gazdaság azt mondja, hogy ne 
küldjetek a műhelyeinkbe fél analfabéta gyereket, akik még írni-olvasni sem tudnak, 
és nagyon jól tudjuk, hogy a szakképzést mindig a halmozottan hátrányos vagy 
hátrányosabb helyzetű gyerekek választják, vagy azokból a családokból érkezők, 
akiknek felzárkózásra, képességfejlesztésre nagyon nagy szükségük van még a 
későbbiek folyamán is. 
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Egyrészről az egy jobb irány a kilenc évhez képest, hogy végre beismerik, hogy 
a közismereti órákat emelni kellene, hogy a korábbi szakközépiskola, ami még az 
előző kormányok alatt volt, hogy szakma plusz érettséginek megfelelően a közismereti 
tantárgyak, és a képességfejlesztés nagyon fontos. Ha ez valóban így fog megjelenni a 
rendeletekben és valóban annyi közismereti órát kapnak ezek a gyerekek, akkor lesz 
esélyük valóban érettségit szerezni. Ez egy üdvözítő dolog. 

Ami viszont számomra szomorú, hogy például ennek az ipar 4.0-nak az előző 
változatában ugyan megjelent a 17 éves tankötelezettség… Mi 18 évre szeretnénk 
visszavinni, de már egy év is óriási segítség ahhoz, hogy a lemorzsolódás valóban 
csökkenjen, hiszen minden, ami ott tartja a gyerekeket egy iskolában és nem hagyja 
elkallódni, az jó. Százezer, százezer(!) olyan gyerek van Magyarországon, aki 2011 óta 
nemhogy szakmai, általános iskolai végzettség nélkül hagyta el a közoktatást. 
Kérdezem én… (Dr. Vinnai Győző közbeszólása.) Ez nem igaz! (Dr. Vinnai Győző: 
Dehogynem!) Kérdezem én: ennek a százezer gyereknek a kisodródása (Dr. Vinnai 
Győző: Nyugalom, nyugalom!) támogatja-e azt a gazdaságpolitikát, amit önök meg 
szeretnének valósítani. Hogy fognak ezek a gyerekek adót fizetni? Nyugdíjjárulékot 
fizetni, egészségügyi járulékot fizetni? Mi lesz ezekkel a gyerekekkel? Tud-e ön 
államtitkár asszony, mert ön egy jó szakember, olyan felnőttképzési programot, 
amivel ezeket a gyerekeket vissza lehet hozni? És igen, lemorzsolódás a 
rendszerváltás óta volt. Iszonyatosan küzdöttek az előző kormányok is. De minden 
törekvés a felé ment jobb- és baloldali kormányoknak egyaránt 2010 előtt, hogy ezt 
csökkentsék. 2010 után lett egy óriási váltás, ami tragédiához vezetett. Ez az igazi 
nemzetrombolás, tisztelt képviselőtársaim! 

Menjünk tovább! Felvetődött az is, hogy a közalkalmazotti státust el szeretnék 
venni… 

 
ELNÖK: Bocsánat, tisztelt képviselő asszony, nem általános vitát folytatunk! 
 
KUNHALMI ÁGNES (MSZP), a bizottság alelnöke: Jó, akkor lerövidítem, 

elnök úr. De az biztos, azt szeretném még mondani, hogy a közalkalmazotti 
rendszerből nem kellene kivenni a szakképzésben dolgozó tanárokat, meg lehetne 
oldani egy speciális szakképzési pótlékkal azt, hogy ezeknek az embereknek 
megemeljék úgy a fizetését, hogy az megfelelő legyen. Mert felvetődik az, hogy kik 
fognak itt igazából a pályán maradni, hiszen tudjuk, hogy a piacnak óriási az elszívó 
ereje.  

A béremelés végül. Ne haragudjanak, hogy szkeptikusak vagyunk, de azért az 
általános béremelés utolsó 5 százalékát sem sikerült odaadni az elmúlt időszakban. 
Azt is látjuk, hogy a minimálbérhez kötést sem tudták megvalósítani, pedig 
megígérték. Engedtessék már meg nekünk az, hogy legalább egy kérdőjelet felvessünk 
azzal kapcsolatban, hogy valóban meg lesz-e emelve a tanárok bére, de - mondom ezt 
még egyszer - a nélkül, hogy bizonytalan státusba raknák őket és az egyébként is 
számunkra elfogadhatatlan Munka törvénykönyvének lennének kiszolgáltatva. 
Lehetne egy speciális bérpótlékot adni. (Farkas Gergely távozik.) 

Azt látom tehát, hogy paradigmaváltásról beszélnek, ugyanakkor ahhoz képest, 
amit önök leromboltak az elmúlt kilenc évben, talán egy elmozdulás lesz akkor, ha a 
rendeletekben ezeket viszont fogjuk látni.  

Még valami! A lemorzsolódás és a szegény gyerekek. Nem látom a Dobbantó 
programban, meg a Híd programban sem láttam azt a biztosítékot, hogy a 
legnyomorúságosabb sorsú gyerekeknek segíteni fog szakmához jutásban vagy 
legalábbis a felzárkózásban. Majd a többit a későbbiekben, és köszönöm elnök úr a 
türelmet. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Szeretném nyomatékosan kérni minden 

képviselőtársamtól, mert az általános vitát a parlamentben már lefolytattuk és most a 
részletes vita van terítéken, a részletes vitának is az első szakasza, amely a határozati 
házszabály 44. §-áról szól, tehát kéretik, hogy ennek megfelelően szóljanak hozzá. 
Egész egyszerűen parttalanná és kezelhetetlenné válik a dolgok menete így. Ander 
képviselő úr jelentkezett szólásra. Parancsoljon! 

 
ANDER BALÁZS (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Rendszerető emberként én 

inkább a vita következő szakaszában szólnék hozzá, hogy ne borítsuk fel a rendet. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Vinnai képviselő úr! 
 
DR. VINNAI GYŐZŐ (Fidesz): Köszönöm szépen. Az általános vitát 

lefolytattuk a parlamentben, ezért csak két dolgot szeretnék megjegyezni. 
Az egyik az átalakulással kapcsolatos. Azt gondolom, Kunhalmi Ágnes nem 

mondott igazat abban, hogy az elmúlt kilenc évben katasztrofális volt a helyzet, és 
mindent leromboltunk. Főleg nem volt ez igaz a szakképzésre. 2011-ben fogadtuk el a 
szakképzési törvényt, ennek volt több módosítása és most jutottunk oda, hogy van egy 
átlátható, átjárható, rugalmas rendszer, amely megpróbál egy keresletvezérelt 
oktatást és megpróbálja a gazdaság igényeit is kiszolgálni. Ennyi, amit az általános 
vitában már elmondtam. De nem is ezért kértem szót, mert államtitkár asszonyék 
kidolgozták, ez egy átgondolt koncepció alapján került ez a törvénymódosítás elénk, 
hanem csak azért, mert a sors furcsa fintora úgy hozta, hogy az általános vitában 
Szabó Szabolcs koncepcióról beszélt, Arató Gergely koncepció hiányáról. Most 
egymás mellé kerültek, ez a sors furcsa fintora, meg tudják beszélni, hogy van-e 
benne (Arató Gergely: Furcsa ez a demokrácia!) koncepció. Hadd fejezzem be, 
képviselőtársam! Tehát van-e benne világos vízió, ahogy ön fogalmazott. 

A lemorzsolódásról egy mondat, elnök úr, engedje meg, hogy elmondjam, mert 
ennek szakértője vagyok számok szintjén is. 2008-ban, a Bajnai vagy Gyurcsány-
kormány idején, már nem is emlékszem, 11,8 százalék volt. Nem tudtunk lejjebb 
menni, ezt el kell ismerni, 11,5 százalék körül van, önnek abban igaza van, hogy sokan 
végzettség nélkül hagyják el az iskolát, korai iskolaelhagyók, lemorzsolódók, és nincs 
képzettségük, végzettségük, amely azt jelenti, hogy nem véd a szakképzettség vagy 
akár a főiskolai, egyetemi diploma, a középfokú végzettség a munkanélküliségtől. Az 
általános vitában is elmondtam, hogy ismerek olyan területet, ez Kelet-Magyarország, 
ahol járási szinten 75-80 százaléka a munkanélkülieknek, regisztrált álláskeresőknek 
azokból áll, akik nem végezték el a nyolc általánost vagy nyolc általánosuk van és nem 
szereztek szakképesítést. Ezért fontos, hogy ez a törvényjavaslat itt van előttünk és a 
részletes vitát megtesszük. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Hiller képviselő úr kíván hozzászólni? Emlékeim szerint 

jelentkezett, csak azért kérdezem. 
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Én is arra hivatkozom, hogy a házszabályt 

érdemes, szükséges bizottsági szinten is betartani, mint ahogy a jogalkotás 
szükségességének követelménye kerül itt megállapításra. Ehhez szeretnék 
hozzászólni. 

Megítélésünk szerint 2011 óta szakmaiságában ez a legkiérleltebb 
szakképzéssel foglalkozó törvényjavaslat, amit itt látunk. A mi szavazatunk azért nem 
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fogja támogatni, mert vannak olyan dolgok, amelyeket az egész rendszerben 
elfogadhatatlannak tartunk. Erről az előbb már szó volt, nem fogom megismételni. 
Kétségkívül a részletek, mert itt a részletes vita van, irányt mutatnak olyan 
dolgokban, amelyeket korábban nem oldottak meg. Csak remélni tudjuk 
mindannyiunk számára, hogy ezek most megoldást hoznak, hiszen egyelőre 
paragrafusokat látunk és reméljük, hogy ez a gyakorlatban él.  

Az azért probléma - és itt a jogalkotás szükségességéről beszélünk -, hogy nem 
azért van előttünk ez a törvény, a képviselő asszonnyal vitatkoznom kell, mert a 
gazdaság szereplői most már követelik, hogy legyen megfelelő szaktörvény. Ezt a 
gazdaság szereplői már eddig is követelték. Ez a törvény azért van előttünk, mert a 
2011-ben meghozott törvény egy csapnivaló, szakmailag elfogadhatatlan, 
megvalósításában pedig károkat okozó törvény volt. Azért van ez itt. Arról van szó, 
hogy az a koncepció, amit akkor felállítottak, megbukott. A jogszabály szükséges, 
amelynek részleteiről is érdemes beszélni, de itt mégiscsak az első pontban 
megfogalmazott igény ez.  

Azt kell mondanom önöknek, hogy ez a hármas, amit néhány hónapon belül 
elfogadtak 2011 novemberében-decemberében, a szakképzésről, a közoktatásról és a 
felsőoktatásról alkotott törvények együttesen valóban koherensek voltak egymással, 
mindegyik rossz volt, így aztán a koherencia ki fog hatni. Ez egy javítási kísérlet. Azért 
kellett megtenni, mert nyolc év bebizonyította, hogy valóban egyszerűen rossz az 
irány. Mégiscsak az mindannyiunk érdeke, hogy a szakképzésben résztvevő diákok, 
pedagógusok jobb eredményt tudjanak produkálni az ország számára. De amikor 
erről a törvényről beszélünk éppen ebben a szakaszban, addig arról a felelősségükről 
nem lehet megfeledkezni, hogy mit műveltek itt nyolc éven keresztül. Ez egy tévedés, 
amit 2011-ben alkottak. Azért illene, nem feltétlenül csak szaktörvényi szinten, 
elmondani, hogy ez nem sikerült.  

Ettől még lehet abban egyetértés közöttünk, vagy lehetne - hátha egyszer 
önöknek sem lesz kétharmada, és akkor mi lesz -, hogy milyen irányba vigyük a 
magyar oktatást. Itt azért kell ezt felelevenítenem és a képviselő asszonynak és az 
elnök úrnak címzem ezt a mondatot, mert volt közöttünk egy vita tavaly 
decemberben. Ennek a vitának az volt a közös kimenete - ezt államtitkár asszonynak 
mondom mint aki nem volt itt akkor -, hogy a magyar közoktatás, szakképzés átfogó 
helyzetértékelését megejtjük a bizottságban. Akkor azt mondták, hogy azért nem 
novemberben, mert nagyon sűrűn be vagyunk osztva. Így volt. Én pedig azt 
javasoltam, hogy akkor legyen egy olyan bizottsági ülés, amely más napirendi ponttal 
nem rendelkezik és erről beszéljünk. Önök ezt elfogadták, megszavazták. Most itt 
ülünk november közepén és nem lesz. Nekem mindegy. Illetve nagyon nem mindegy, 
csak ugyanúgy nem tudták tartani a szavukat, mint ahogy a 2011-es törvényben is 
ugyanilyen lelkesedéssel dicsérték mindenféle előzetes aláírás és megállapodás után, 
hogy ez micsoda remek ügy. És most azért ülünk itt, azért szükséges ez a jogszabály, 
ezt mondja ki a házszabály, hogy erről most kell vitatkozni, mert nem volt tartható a 
2011-es törvény. 

Azért kapott megbízást az én véleményem szerint az államtitkár asszony 
leginkább szakmai alapon, hogy rakja rendbe azt, amit elődei 2011-ben és az után, 
sajnos, elrontottak. Akkora volt a fülkeforradalmi hevület, a vitában azt mondták 
nekem bele a képembe, hogy azért ne beszéljek szakmaiságról, mert ezt a 
fülkeforradalom majd megoldja. Vissza lehet keresni a jegyzőkönyvben. Nem kell itt 
szakmai részletekbe belemenni. Ezt majd a fülkeforradalom megoldja. Meg is oldotta. 
Még egyszer mondom, a szakmai kidolgozottságával, miközben nyilván vannak olyan 
részletek, amelyekben érdemes vitatkozni, az irányultságával, amit megtestesít a 
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szakmaisága, az elmúlt kilenc év legmegfelelőbb szakmai törvényjavaslatát hozta a 
magyar közoktatásba.  

Vannak olyan kérdések, államtitkár asszony, amit érthetően ön nem tud 
orvosolni, nem az ön kompetenciája. De ön is kell hogy érezze, hogy a 
tankötelezettség kérdésétől kezdődően a státus megváltoztatásának kérdése, már a 
közalkalmazotti státus dolgáról gondolkodom, ezek olyan fontos, egyben érzékeny 
szakmai és azon túl mutató ügyek, amelyek nézetkülönbséget jelentenek közöttünk, 
miközben az egyes, kimondottan a szakképzés belső működésére vonatkozó dolgok 
tekintetében, azt gondolom, hogy ez egy kidolgozott munka. 

A tisztelt bizottságtól, ezt már nem az államtitkár asszonynak mondom, kérem 
szépen, hogy elevenítsék fel az emlékeiket és teremtsék meg többségi döntéssel annak 
lehetőségét, hogy az egyszer már többségi döntéssel meghozott döntésüket 
betarthassuk. Önök ezt elfogadták. Egy nyilvános ülésre gondolok, nem arra, hogy itt 
tizen-egynéhányan elbújunk és beszélgetünk három órán keresztül, hanem a Magyar 
Országgyűlés oktatásért is felelős szakbizottsága folytasson egy nyilvános ülést, 
amelybe egyébként, megengedem, más ne szólhasson bele. De részt vehessen. Ezt 
önök, most nem akarom megmondani, hogy milyen okból, lehet, hogy tévednék, 
lehet, hogy feledékenységből, lehet, hogy tudatosan, nem teljesítették. Jön megint a 
miniszteri beszámolási kötelezettség, egy hónapon keresztül ülésezik még a 
törvényhozás, lássuk be, ez nem fog menni. De azt elnök úrtól kérem, hogy arra meg 
ön reflektáljon, hogy ezt kivették a döntéseik közül, magyarul megváltoztatták a 
döntésüket vagy az elkövetkezendő időszakban, nyilván 2020 első negyedévére 
gondolok, ezt megejtjük. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Ez utóbbi kérését az egyebekbe sorolom, 

tehát akkor fogunk erre visszatérni.  
Most szeretném kérni, hogy maradjunk a tárgynál. Szeretném még egyszer 

kérni, hogy maradjunk a határozati házszabály 44. § (1) bekezdésével összefüggő 
témáknál, merthogy a részletes vita első szakasza erről szól. Szeretném még egyszer 
kérni nyomatékosan, hogy az általános vitát ne folytassuk le még egyszer, mert az 
megtörtént a parlamentben. 

Szabó Szabolcs jelentkezett még hozzászólásra. Kérdezem, hogy illeszkedik ez a 
határozati házszabály 44. § (1) bekezdésének dolgához vagy általános vitát kíván 
folytatni. 

 
SZABÓ SZABOLCS (független): Nem kívánok általános vitát folytatni. 

Megszólíttattam, ötmondatos reakcióra kérnék lehetőséget, ha már előttem 
elhangzott. (Elnök: Tessék!)  

Köszönöm a szót akkor. Csak annyit szeretnék reagálni arra, amit Vinnai 
Győző mondott, hogy én 15 percben nagyjából azt mondtam el tartalmilag, amit 
Hiller úr is a törvény kapcsán. Tehát az irány jó, hibák vannak benne, kérnénk, hogy 
ezt javítsuk ki. Itt kapcsolódik ehhez a vitaszakaszhoz, hogy valóban itt van egy 
megoldandó feladat. Ezért örültem, amikor államtitkár asszony már júniusban egy 
szakmai beszélgetésen a Kossuth Klubban jelezte, hogy lesz ilyen törvény. Én azóta 
várom, hogy kerüljön be. Tényleg bizonyos elemei jók. Én annak idején 
szakközépiskolába jártam, bizonyos elemeit látom ennek visszaköszönni, bizonyos 
elemekben rosszabb, bizonyos elemekben jobb. Azt kérem, hogy a hibákat javítsuk ki, 
erről fog szólni a következő vitaszakasz. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem az előterjesztő képviselőjét, hogy kíván-

e reagálni az elhangzottakra. Olyan formában, ha szabad kérnem államtitkár asszony, 
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hogy nem az általános vita megismétléséről van szó. Ilyen értelemben érez-e 
elengedhetetlen szükséget és késztetést, hogy reagáljon? (Derültség.) 

 
PÖLÖSKEI GÁBORNÉ helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium): Értem! Talán pontosítás végett, de tényleg csak az adott keretek 
között.  

Az egyik pontosítás az, hogy nagy baj lenne, ha valóban százezer tanuló 
képzetlenül kerülne ki a rendszerből. Ma Magyarországon 150 ezer ember van, akinek 
nincs meg az alapfokú végzettsége, de ebbe a nyolcvanéveseket is bele lehet érteni. 

A másik, hogy maga a program, a programnak egy igen lényeges része a 
végzettség nélküli iskolaelhagyásnak a pontosítása és olyan megoldásokat ad a 
törvény, ami eddig még nem volt. Gondolok itt a pályaorientációs mérésre, ami segít 
eligazodni a tanulónak, gondolok az orientációs évre, ami idáig még nem volt, 
gondolok a Dobbantó programra és a műhelyiskolára. Ezek mind szerkezeti szintű 
lehetőségek arra, hogy valóban 10 százalék alá csökkentsük, bőven, a végzettség 
nélküli iskolaelhagyást. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy a 

bizottságnak a határozati házszabály 44. § (1) bekezdésében foglaltakkal kapcsolatos 
megállapításait a bizottsági jelentés tartalmazza. Így erről döntenünk kell. Támogatja-
e a bizottság, hogy a törvényjavaslat megfelel a határozati házszabály 44. § (1) 
bekezdésében foglaltaknak? Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Kilenc igen szavazat. Ki nem ért egyet ezzel? (Szavazás.) Tartózkodás? 
(Szavazás.) Jól láttam, három tartózkodás van? (Szabó Szabolcs: Elnézést, 
olvastam!) Három tartózkodás van. Köszönöm szépen. A bizottság tehát ezt 
elfogadta. 

A részletes vita ezen szakaszát lezárom és ezzel áttérünk a módosító javaslatok 
megvitatására. Megnyitom a részletes vita második szakaszát, a határozati 
házszabályi rendelkezéseknek megfelelően a háttéranyagban feltüntetett módosító 
pontokról szavazunk. Az összefüggő pontok együtt kezelendőek, ezekről egy 
szavazással döntünk.  

Soron következik az 1. sorszámon benyújtott módosító javaslat. Ez összefügg a 
3., 6., 7., 9., 10., 29-32., továbbá a 35. és 36. javaslatokkal. Tehát amikor szavazunk, 
ezekről is döntünk. A benyújtók közül itt van Arató Gergely képviselő úr. Megadom a 
szót, ha kíván pár szót mondani. Parancsoljon! 

 
ARATÓ GERGELY (DK): Más képviselőtársaim is jelen vannak, de nagyon 

köszönöm a lehetőséget.  
Arra tettünk kísérletet, hogy egy viszonylag kiterjedt módosító csomaggal 

próbáljuk menteni ezt a törvényjavaslatot, mert - talán Vinnai képviselő úrnak is 
tudok segíteni -, mondjuk úgy, hogy talán képviselőtársamtól eltérő mélységű 
koncepciót vártunk volna. Azokat a részleteket, amelyeket nem sikerült a szép elvek 
mögé kidolgozni, próbáljuk alápakolni egy egységes rendszerben. E módosító csomag 
célja, amely 1. ponttal kezdődik és 11 további pontot tartalmaz, hogy az intézmények 
jogállására, önállóságára vonatkozó garanciákat beépítsük a törvénybe, mert ezek 
kimaradtak belőle. (Ander Balázs távozik.) Illetve, hogy a diákok, tanulók jogállására 
vonatkozó szabályokat pontosítsuk és világossá tegyük azt, hogy milyen 
követelmények mellett és milyen feltételek között végzik ezt a munkát, hogyan 
tanulnak, hogyan képezik ezeket a diákokat. Azt szeretném elmondani, hogy ezt a 
javaslatot a Demokratikus Koalíció, a Párbeszéd, az MSZP, a Jobbik képviselői és 
független képviselők közösen nyújtották be. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Kíván-e a bizottság tagjai közül 

valaki hozzászólni? (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok. Kérdezem 
államtitkár asszonyt először is arról, hogy kormány- vagy tárcaálláspontot fog tudni 
mondani. 

 
PÖLÖSKEI GÁBORNÉ helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium): Tárcaálláspontot tudok mondani. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem akkor államtitkár asszonyt, hogy a tárca 

álláspontja a módosító javaslattal kapcsolatban támogató vagy nem támogató. 
 
PÖLÖSKEI GÁBORNÉ helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium): Nem támogatjuk. Az oka az, hogy a módosítás indokolatlanul emel ki 
és fogalmaz meg olyan elveket a szakképzés körében, amelyek csak gyermekekre, 
tanulókra vonatkoznak. A szakképzés ennél jóval szélesebb kört érint.  

Az egyenlő bánásmódot külön törvény szabályozza, ezért gyakorlatilag nem 
indokolt, hogy ide ezt beemeljük.  

Maga a szakképzési centrumoknál pedig gyakorlatilag most adjuk vissza az 
iskoláknak azt a jogát, hogy jogi személyiséggé váljanak és gyakorlatilag az irányítást 
és az iskolák működését ilyen szempontból elválasztjuk egymástól.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár asszony. Szavazás következik. Ki az, 

aki támogatja a benyújtott javaslatot, és értelemszerűen a többi kapcsolódó, általam 
előbb felsorolt módosító javaslatokról is szavazunk. Tehát aki támogatja, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Három igen szavazat. Ki nem támogatja? 
(Szavazás.) Kilenc nem szavazattal a bizottság nem támogatta. 

Következik a 2. sorszámon benyújtott módosító javaslat, amely összefügg a 8. 
és a 25. sorszámú javaslattal is. Kérdezem, a benyújtók közül kíván-e bárki szólni 
mellette. (Arató Gergely jelentkezik.) Arató képviselő úr, parancsoljon! 

 
ARATÓ GERGELY (DK): Köszönöm szépen. A javaslat arra irányul, hogy az 

egyházi jogi személyek, illetve egyházi vallásegyesületek által alapított egyes 
intézményekre ne vonatkozzanak speciális szabályok, tehát az általános szabályok 
szerint működjenek. Semmi sem indokolja ezeknek az egyébként költségvetési 
forrásból fenntartott intézményeknek abban a három pontban található speciális 
szabályozását, különösen nem indokolja azt, hogy a tanulók jogainak rovására 
kapjanak ezek az intézmények többletjogosítványokat. Ezt a javaslatot a DK, az MSZP 
és a Párbeszéd képviselői, valamint független képviselők nyújtották be.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A tárca álláspontja? 
 
PÖLÖSKEI GÁBORNÉ helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium): Nem támogatjuk, ugyanis a kifogásolt rendelkezések nem teremtenek 
kivételes helyzetet az egyházi intézmények számára, hanem csupán a 
sajátosságaikhoz igazodó működésre adnak lehetőséget. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván-e a bizottság tagjai közül bárki még 

hozzászólni? (Senki sem jelentkezik.) Akkor szavazás következik. 
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Aki támogatja a 2. sorszámon benyújtott és ezzel összefüggő módosító 
javaslatokat, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Három igen szavazat. Ki 
nem támogatja? (Szavazás.) Kilenc nem szavazattal a bizottság nem támogatta. 

A 4. sorszámon szereplő javaslat következik, amely összefügg az 5. és a 26. 
sorszámú javaslattal is. Kérdezem, hogy a benyújtók közül kíván-e valaki szólni. 
(Arató Gergely jelentkezik.) Arató képviselő úr, parancsoljon! 

 
ARATÓ GERGELY (DK): Ez a javaslat, amit szintén több kiváló 

képviselőtársunkkal közösen nyújtottunk be, arra irányul éppen, amiről ma 
beszéltünk, tudniillik, hogy ne kerülhessenek ki a diákok lényegében 18 éves koruk 
előtt a szakképzésből sem. Ezért megnöveli a legújabb nevén szakközépiskola 
időtartamát - remélem, eltaláltam, de ha nem, akkor elnézést - négyéves időtartamra, 
ezen kívül pedig garanciákat tartalmaz arra, hogy a diákokat nagykorúságuk elérése 
előtt nem lehet kitenni az oktatási rendszerből. Mert, kedves államtitkár asszony, 
nem az a korai iskolaelhagyó a XXI. században sem az elfogadott terminológiában, 
sem a valóságban, aki alapfokú végzettséget nem szerez, hanem az, aki nem jut el a 
szakképzettség megszerzéséig leginkább. Na, őket szeretnénk benntartani az 
iskolában. Erre vonatkozik a javaslat. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A tárca álláspontját szeretném kérdezni, támogatja 

vagy nem támogatja. 
 
PÖLÖSKEI GÁBORNÉ helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium): Nem támogatjuk, ugyanis a technikum működése a tervezet szerint 
egy plusz négyéves, egységes ötéves képzés, ugyanakkor, ha ilyen típusú változtatást 
tennénk lehetővé, gyakorlatilag korlátoznánk azt, hogy kétéves szakmai képzésben is 
lehessen technikusi végzettséget szerezni annak, aki már érettségivel rendelkezik. 
Ennek van egy régi hagyománya, egy bevált gyakorlata, erre mindenképpen szükség 
van, ennek a korlátozását semmiképpen sem szeretnénk támogatni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván-e a bizottság részéről bárki hozzászólni. 

(Senki sem jelentkezik.) Nem látok jelentkezőt. Szavazás következik. Aki támogatja a 
4. sorszámon benyújtott és azzal összefüggő javaslatokat, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) Három igen szavazat. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Kilenc nem 
szavazattal a bizottság nem támogatta. 

Soron következik a 11. sorszámon szereplő módosító javaslat, amely összefügg 
a 13., 14., 18. és 23. sorszámon szereplő javaslatokkal. Kíván-e az előterjesztők közül 
valaki szólni? (Senki sem jelentkezik.) Nem látok jelentkezőt. Kérdezem a tárca 
álláspontját, támogatják-e a 11. sorszámú és az azzal összefüggő javaslatokat. 

 
PÖLÖSKEI GÁBORNÉ helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván-e a bizottság részéről bárki szólni? (Senki 

sem jelentkezik.) Szavazás következik. Aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Három igen szavazat. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Kilenc nem 
szavazattal a bizottság nem támogatta. 

Soron következik a 12. sorszámú módosító javaslat. Nincs itt az előterjesztő. 
Kérdezem a tárca álláspontját, támogatja-e Hohn Krisztina módosító indítványát. Az 
LMP részéről benyújtott módosító javaslatról van szó. 
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PÖLÖSKEI GÁBORNÉ helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 
Minisztérium): Nem támogatjuk. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e valaki szólni? (Senki sem jelentkezik.) Szavazás 

következik. Aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Három igen 
szavazat. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Kilenc nem szavazattal a bizottság nem 
támogatta. 

Következik a 15. sorszámú módosító javaslat, Hohn Krisztina javaslata ez is. 
Kérdezem a tárcát, támogatja-e. 

 
PÖLÖSKEI GÁBORNÉ helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki szólni? (Senki sem jelentkezik.) Szavazzunk! Aki 

támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Három igen szavazat. Ki nem 
támogatja? (Szavazás.) Kilenc nem szavazattal a bizottság nem támogatta. 

Következik a 16. sorszámú módosító javaslat, amely összefügg még a 19., 20., 
21. sorszámú javaslatokkal. Mindkét előterjesztő jelen van. Kíván-e valaki szólni 
mellette? (Kunhalmi Ágnes jelentkezik.) Kunhalmi képviselő asszony, parancsoljon! 

 
KUNHALMI ÁGNES (MSZP), a bizottság alelnöke: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Köszönöm szépen a szót. Itt már a felvezetőben vagy korábban említettem, 
hogy nagyon sérelmezzük, hogy nagyon sok embert szeretnének kirakni a 
közalkalmazotti státusból. Szerintem a mindenkori kormányoknak megvan az a 
lehetőségük, hogy ha speciálisan szeretnének a közalkalmazottak között bért emelni, 
akkor egy speciális képzési pótlékkal ez megoldható lenne. Úgyhogy azt kérem a 
képviselőtársaimtól, hogy gondolják ezt végig, minden mód megvan erre, miközben 
nem vennénk el azokat a biztosítékokat, amelyek a közalkalmazotti státussal járnak.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. Kérdezem a tárca véleményét, 

támogatja vagy nem támogatja. 
 
PÖLÖSKEI GÁBORNÉ helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium): Nem támogatjuk, ugyanis az egységes pótlékrendszer nem ad 
lehetőséget megítélésünk szerint a szakmai ösztönzés alapján képezhető 
bérdifferenciálásra. Márpedig a minőségi munka megalapozásának ez egy része lesz. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván-e valaki szólni? (Szabó Szabolcs 

jelentkezik.) Szabó Szabolcs, parancsoljon! 
 
SZABÓ SZABOLCS (független): Köszönöm a szót. Ez az eleme ennek a 

törvényjavaslatnak, amit módosítana Hiller István és Kunhalmi Ágnes kapcsolódó 
módosítója, szerintem egy tipikusan olyan dolog, ami nem jó megoldás a törvényben. 
Teljesen feleslegesen fog bérfeszültséget képezni a rendszerben. Majd, amikor 
elkezdődik nyilván ennek hatására előbb-utóbb a béremelkedés a többi közoktatási 
intézményben és eljutunk oda, hogy a kettő már kiegyenlítődik, mert máshova nem 
vezethet ez a dolog, kénytelen lesz kiegyenlítődni, mert nem maradhat fenn, hogy az 
egyik iskolában ennyit keresnek, a másikban meg kevesebbet, akkor lesz ugyanolyan 
fizetéssel rendelkező kétféle csoport az oktatók között teljesen más munkajogi 
környezetben. Ez kezelhetetlen lesz hosszú távon szerintem. Tehát teljesen 
feleslegesen saját maguknak kreálnak problémát azzal, hogy így oldják meg a 
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béremelést, ahogy megoldják. Szerintem ez egy rossz technikai megoldása a 
béremelésnek. Én értem a kényszerhelyzetet, csak sokkal egyszerűbb lenne 
mindenkinek megemelni a fizetését az oktatásban, és akkor teljesen egységesen, jól 
kezelhetően bevezethető lenne. Egyébként megvan az indoka nem szakképző 
intézményekben is ennek az emelésnek. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván-e még valaki hozzászólni? (Senki sem 

jelentkezik.) A tárca álláspontja tehát az, hogy nem támogatja a javaslatot. Szavazás 
következik. Aki támogatja a 16. sorszámú és azzal összefüggő javaslatokat, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Három igen szavazat. Ki nem támogatja? 
(Szavazás.) Kilenc nem szavazattal a bizottság nem támogatta. 

Következik a 17. sorszámú indítvány, Hohn Krisztina módosító javaslata. 
Kérdezem a tárca álláspontját, támogatja, vagy nem támogatja. 

 
PÖLÖSKEI GÁBORNÉ helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e valaki szólni? (Senki sem jelentkezik.) Szavazunk. 

Aki támogatja Hohn Krisztina javaslatát, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
Három igen szavazat. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Kilenc nem szavazattal a 
bizottság nem támogatta. 

Következik a 22. sorszámú módosító javaslat, szintén Hohn Krisztina javaslata. 
A tárca álláspontját szeretném kérdezni. 

 
PÖLÖSKEI GÁBORNÉ helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki szólni? (Senki sem jelentkezik.) Szavazunk. Aki 

támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Három igen szavazat. Ki az, 
aki nem támogatja? (Szavazás.) Kilenc nem szavazattal a bizottság nem támogatja.  

A 24. sorszámon következik ugyancsak Hohn Krisztina módosító javaslata. A 
tárca álláspontját szeretném kérdezni. 

 
PÖLÖSKEI GÁBORNÉ helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki szólni? (Senki sem jelentkezik.) Szavazunk. Ki az, aki 

támogatja Hohn Krisztina javaslatát? (Szavazás.) Három igen szavazat. Ki nem 
támogatja? (Szavazás.) Kilenc nem szavazattal a bizottság nem támogatta. 

A 28. sorszámon Hollik István módosító javaslata következik. A képviselő úr itt 
van. Ha kíván szólni a módosító javaslata mellett, akkor természetesen módja van rá. 
Parancsoljon! 

 
HOLLIK ISTVÁN (KDNP): Köszönöm szépen. Mindenkit nagy szeretettel 

köszöntök. Tulajdonképpen azt látjuk, hogy az állam mindent megtesz annak 
érdekében, hogy egy fiatal diák legalább részszakmát tudjon szerezni. Ezért azt 
tartjuk helyesnek, és ezért nyújtottuk be a módosító indítványt, egyébként osztrák 
példára, hogy a szülői kötelezettség és felelősség is megjelenjen a törvényjavaslatban. 
Ez eddig nem volt része. Az osztrák példa jó, ezt négy éve vezették be Ausztriában, ott 
jól működik ez az ösztönző. Még inkább abba az irányba mutat, hogy még kevesebb 
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pgyermek fogja elhagyni az iskolát szakképzettség nélkül. Úgyhogy ez is indokolttá 
teszi ezt a módosítást. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
PÖLÖSKEI GÁBORNÉ helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium): A tárca támogatja a javaslatot.  
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Szabad kérdezni? 
 
ELNÖK: Most következik ez, hogy kíván-e a bizottság részéről bárki 

hozzászólni. Hiller képviselő úr. Szabó Szabolcs is? (Szabó Szabolcs: Igen.) Tessék 
parancsolni! 

 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Nekem tetszik az, amit a képviselő úr mond, 

csak azt szeretném kérdezni, hogy képviselőként meg kormányszóvivőként is ön most 
üzenetet hoz-e. Abban a módosítóban ugyanis, idézem és ez jó, azt mondja, hogy a 
tankötelezettségét teljesítő kiskorú gyermeke vagy nevelése alatt álló kiskorú tanuló 
kimaradása esetén 18 éves koráig, de legalább egy részszakma megszerzéséig… 
(Kunhalmi Ágnes: Tanulmányokat folytathasson!) Azt szeretném kérdezni, hogy ez 
azt jelenti, hogy lépéseket kíván tenni a képviselő úr bármely minőségében a 18 éves 
tankötelezettségi korhatár visszaállítására. 

 
DR. HOLLIK ISTVÁN (KDNP): Nem. Nem ezt tartalmazza a módosító javaslat. 
 
ELNÖK: A válasz elhangzott. Szabó Szabolcs képviselő úr jelentkezett még. 
 
SZABÓ SZABOLCS (független): Köszönöm szépen. Én kérdeznék csak, a 

szöveget olvasva megállapítanám, hogy meglepődtem, megmondom őszintén én is, 
hasonlóan Hiller Istvánhoz, amikor olvastam ezt a szöveget. Voltaképpen kicsit 
nyakatekert módon megfogalmazva, de ez egy tanköteleskorhatár-emelés, csak 
szépen körbeírva, egy picit lefinomítva és nem mereven egy évszámot megadva. De 
ebből technikailag nem jöhet ki más. Vagy 18, vagy 17 év a tanköteles korhatár ez 
alapján, mert más nem jön ki a magyar nyelv szabályai szerint. Épen ezért én fogom 
támogatni, mert technikailag ezt jelenti, csak sokkal egyszerűbb lett volna azt az egy 
mondatot beleírni kodifikálva, hogy javaslom, hogy a tanköteles korhatár 17 év vagy 
18 legyen. (Dr. Vinnai Győző: Most mondta a képviselő úr, hogy nem ezt jelenti!) 
Elolvastam és én úgy értem, hogy ez ezt jelenti. Hiszek abban, hogy egy törvény 
egyszerű módon fogalmazza meg, amit le akarunk írni és ne hátulról akarjuk 
megközelíteni, mert akkor megértené egy hétköznapi halandó is. Egyébként meg nem 
kéne arról vitatkoznunk, ami tök egyértelmű, már elnézést, teljesen egyértelmű, hogy 
mi van leírva. El kell olvasni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ahogy a képviselő úr előterjesztőként elmondta, 

nem arra gondolt és valóban nincs is leírva, hogy ez a tankötelezettség… (Szabó 
Szabolcs: A szövegben van ez!) A szövegben sincs tankötelezettség (Kunhalmi Ágnes: 
Benne van!), hogy világossá tegyük. Az előterjesztő még szót kért. Parancsoljon! 

 
HOLLIK ISTVÁN (KDNP): Úgy látom, hogy ellenzéki képviselőtársaimnak a 

tankötelezettség a fontos, nekünk viszont az a fontos, hogy minden gyermek legalább 
részszakmai képesítéssel végezzen. (Dr. Hiller István: Nem baj! Ez jó!) Ez a lényeg. 
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Egyébként ha önöknek igaza lenne és a tankötelezettség annyira fontos lenne, a 
18 éves korhatár helyes lenne szakmailag, akkor Európa legtöbb országában ezt 
tapasztalhatnánk. Ezzel ellentétben Európa legtöbb országában 16, sőt Ausztriában 15 
éves korig van a tankötelezettség.  

Másrészt pedig az, hogy a részszakma megnevezése bekerült a módosítóba, ez 
azt is lehetővé teszi, hogy valaki egyébként hamarabb is elhagyhassa az iskolát, 
ugyanis az is lehetséges, képviselőtársam, hogy valaki egy műhelyiskolában 
hamarabb, mint 16 éves korában, vagy 17 vagy 18 éves korában már részszakmát 
szerez, és akkor viszont lehetősége van munkába állni, mert ezt a rugalmasságot ez a 
módosítás tartalmazza. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Még ehhez? (Dr. Hiller István: Igen.) Csak azt 

szeretném kérni, hogy a tankötelezettséggel kapcsolatos általános vitát ne nyissunk. 
Parancsoljon, képviselő úr! 

 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Elnök úr, természetesen kérhet ilyet 

(Derültség. - Elnök: Kértem is!), én viszont a javaslatról beszélek és az 
elhangzottakról. Ez egy érdemi vita.  

Egyetlenegy európai ország nincs, tehát nemcsak az Európai Unió, egyetlenegy 
európai ország nincs, amely a saját maga által korábban meghozott tankötelezettségi 
korhatárát bármikor 1990 óta csökkentette volna. Kizárólag a jelenlegi magyar 
kormány. Egyetlenegy. Olyan van, amelyik alacsonyabb korhatárnál tart, mint a 
magyar, de olyan egyetlenegy sincs, amely bármelyik meghatározott korhatárból 
visszalépett volna, legyen az 16, 14 vagy 17. Magyarországon az egyébként korábban 
közösen kidolgozott 18 éves korhatárt csökkentették, mert csak emlékeztetnék arra, 
hogy az önök első kormánya a 18 éves tankötelezettségi korhatár bevezetését 
támogatta. Ez a módosító javaslat elnyerte a tetszésünket, mi ezt meg fogjuk szavazni, 
és egy érdemi lépésnek tekintjük a 18 éves tankötelezettségi korhatár felé. Úgy 
gondoljuk, hogy ez egy támogatandó dolog, egybevág a mi céljainkkal. Az, hogy hogy 
van megfogalmazva, számomra indifferens, a tartalom az, amit elmondtunk, itt egy 
megengedő nyitás történik a kormány részéről a 18 éves korhatár visszaállítására. 
Örömmel üdvözüljük. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen képviselő úrnak a támogató megnyilvánulását. 

Természetesen értelmezési kérdések valószínűleg még lesznek. Ettől függetlenül most 
szavazni fogunk. Emlékeztetek mindenkit, hogy a tárca támogatja. Ezek szerint az 
ellenzék is támogatja. Következik a szavazás. Kérdezem, ki az, aki támogatja. 
Kézfelemeléssel jelezzük! (Szavazás.) Egyhangúlag támogatta a bizottság. Köszönjük 
szépen. (Szabó Szabolcs Hollik Istvánnak: Érdemes gyakran eljönni a bizottságba 
és ilyen javaslatokat tenni!) 

Következik a 33. sorszámon szereplő módosító javaslat. Szabó Szabolcs 
javaslata. Kíván-e szólni? Nem függ össze más módosító javaslattal. (Szabó Szabolcs: 
Igen, kívánok szólni, elnök úr!) Parancsoljon! 

 
SZABÓ SZABOLCS (független): Köszönöm szépen a szót. Ez a téma szintén egy 

olyan dolog ebben az előterjesztésben, amit szerintem érdemes lenne módosítani. A 
benyújtott törvényjavaslat a 48. §-ban azt mondja, hogy többek között tankönyvet is 
szabadon választ az oktató. A 98-as meg, ha fejből jól emlékszem, azt mondja, hogy 
igen, de kettő közül. Tehát gyakorlatilag egyrészt megadná a szabadságot, másrészt 
meg lecsökkenti a tankönyvvel azt a szabadságát. Szerintem, ha már a szakképzésre 
külön ilyen törvényt alkotunk, érdemes lenne azt megfontolni a teljes 
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tankönyvválasztási szabadságot az oktatóknak. Azért mondom ezt, mert egyébként 
ezt mi a közoktatásban, vagy köznevelésben, ha így jobban tetszik, is nagyon 
fontosnak tartanánk. Ennek megfelelően a szakképzés esetében is, azt gondolom, 
felesleges ezt a fajta korlátozást bevezetni, ha már új törvényt alkotunk erre, önállóan 
a szakképzésről. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a tárcát, támogatja-e. 
 
PÖLÖSKEI GÁBORNÉ helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium): Egy pár mondatot szeretnék ezzel kapcsolatban mondani, mert 
valóban így van, hogy a két tankönyv is egy választási lehetőség, ugyanakkor látni 
kell, hogy a szakképzésben nem 8-10 tantárgyról van szó, hanem akár kétszáz 
szakmáról. Gyakorlatilag nem is annyira a tankönyvekben kell a továbbiakban talán 
gondolkodni, hanem inkább moduláris egységekben is, a fejlesztésekben is. Úgyhogy 
ennek az oka az, hogy egy-egy ilyen modult a különböző szakmáknál fel lehet 
használni. Tehát ha szakmailag nézzük, ez jóval szélesebb egyébként, de ennek így a 
megfogalmazását és további finomítását talán feleslegesnek tartanánk. Úgyhogy ezért 
nem támogatjuk. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván-e még valaki hozzászólni? (Senki sem 

jelentkezik.) Szavazunk. Aki támogatja Szabó Szabolcs indítványát, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Három igen szavazat. Ki nem támogatja? 
(Szavazás.) Kilenc nem szavazattal a bizottság nem támogatta. 

Következik a 34. sorszámon szereplő módosító javaslat, Hiller István és 
Kunhalmi Ágnes javaslata. Kunhalmi képviselő asszony akar szólni. Parancsoljon! 

 
KUNHALMI ÁGNES (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök 

úr. Csak nagyon röviden.  
Mi itt egy régi-új intézményt szeretnénk a kormány figyelmébe ajánlani és 

mindenki másnak is. Ugyanis a szakmunkástanulók érdekképviselete az Antall-
kormány idején benne volt a közoktatási törvényben. Sajnálatos módon ez onnan 
kikerült, és most javasoljuk egy módosítással, hogy a szakképzési törvénybe ezt írják 
bele. Fontosnak tartom, főleg amikor ilyen Munka törvénykönyve van és egyebek, 
hogy a szakmunkástanulóknak legyen érdekképviselete. Ez a tudatossághoz, a munka 
világában való jobb érdekképviselethez hozzájárulna. Szerintem nagyon jótékonyan 
hatna a társadalom minden tagjára, ha lenne egy ilyen, és nem utolsósorban a 
szakszervezeteket is megerősítené, amelyeket önök az elmúlt években gyengítettek. 
Sok reményem nincs a tekintetben, hogy ezt támogatni fogják, de azért megfontolásra 
javaslom. Köszönöm, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a tárca álláspontját.  
 
PÖLÖSKEI GÁBORNÉ helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium): Szakképző intézményben nem munkavállaló a tanuló, ezért nem 
tudjuk támogatni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván-e valaki hozzászólni? (Senki sem 

jelentkezik.) Nem látok hozzászólási szándékot. Szavazás következik. Aki támogatja a 
34. sorszámon szereplő javaslatot, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Három 
igen szavazat. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Kilenc nem szavazattal a bizottság nem 
támogatta. 
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Az utolsó módosító javaslat következik, a 37. sorszámon szerepel. Szabó 
Szabolcs a benyújtó. Kíván-e képviselő úr szólni mellette? Parancsoljon! 

 
SZABÓ SZABOLCS (független): Tényleg csak nagyon röviden. Az általános 

vitában is elmondtam, hogy én az előterjesztés egy fontos problémájának tartom, 
hogy túl gyorsan akarják bevezetni. Ezért tartalmazza ez a módosító javaslat azt, hogy 
toljuk el a bevezetést. Technikai értelemben ez gyakorlatilag azt jelentené, hogy egy 
tanévvel később lenne a bevezetése konkrétan annak az elemének, amikor az 
oktatásba ez átemelődik. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Államtitkár asszonyt kérdezem, hogy támogatják-

e. 
 
PÖLÖSKEI GÁBORNÉ helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium): Értjük a módosítást és gyakorlatilag attól függően, hogy ha a törvény 
hatályba is lép január 1-jével, maga az alkalmazás nagyon sok szempontból július 1-je, 
illetve szeptember 1-je. Ez azt jelenti, hogy fél év, illetve több mint fél év van a 
felkészülésre. Ezért nem támogatjuk.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván-e valaki hozzászólni? (Senki sem 

jelentkezik.) Szavazás következik. Aki támogatja Szabó Szabolcs javaslatát, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Három igen szavazat. Ki nem támogatja? 
(Szavazás.) Kilenc nem szavazattal a bizottság nem támogatta. Köszönöm szépen. 

Még nem értünk a végére. Saját bizottsági módosítási szándékra előzetesen 
érkezett javaslat tegnap a kormánypárti frakciótól. Ezt ki is küldtük, ki is osztottuk. 
Kérdezem a tárca álláspontját, hogy ezt támogatják-e vagy nem támogatják. Nagy 
része egyébként technikai és kodifikációs jellegű pontosítás. 

 
PÖLÖSKEI GÁBORNÉ helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium): Mivel valóban nagyrészt technikai, kodifikációs módosítás, ezért 
támogatjuk. Egy pontosítást azonban szeretnénk kérni. A 64. sorszámú módosításra 
vonatkozik, a hatályba léptető rendelkezésekre a 128. §-nál, a a (2) bekezdésben 107-
113. § van, ehelyett a 107-111. §-ig kérjük a módosítást. Ez lesz a pontosítás itt. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát úgy néz ki a pontosítás, a (2) bekezdésnél 

úgy szerepel, hogy a 107-től a 111. §-ig, és akkor 2021. január 1-jén lép hatályba. Szabó 
Szabolcs képviselő úr. 

 
SZABÓ SZABOLCS (független): Köszönöm szépen. Két kérdésem lenne. Az 

egyik, hogy feltűnt nagyon sok esetben, a kodifikációs módosítás azt tartalmazza, 
hogy a "szakképzési" szó helyett "felnőttképzési" kerül be. Ha egy félmondatos 
magyarázatot kapnék erre! 

A másik, amit megmondom őszintén elsőre szintén nem értek, így fogalmazok, 
az a 22-es módosítás, annak is az 58. § (4) bekezdése, itt ki van vastagítva az egész. 
Tehát ezt törölni gondolják, ha jól értelmezem, mégpedig azt akarják ebben törölni, 
hogy az, aki az első szakmáját megszerezte, új tanévet kizárólag szakképzési 
jogviszony kertében folyó szakképzésben kezdhet. Szakmát szerzett szakképző iskolai 
tanuló a szakma megszerzését követően érettségi vizsgára felkészítő további két 
évfolyamon szakképzési szerződéssel vehet részt. Technikumban a szakma 
megszerzése céljából a szakképzési jogviszony keretében folyó szakmai oktatásba 
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bekapcsolódhat az is, aki rendelkezik az ágazathoz tartozó szakképesítéssel, 
mestervizsgával és az e szakképesítéssel betölthető munkakörben szerzett legalább 
ötéves gyakorlattal. Ha jól értem, ezt venné ki a javaslat. Ennek mi az oka? Korábban 
bizonyos értelemben garanciának tekintettem a törvénynek ezt a részét, most meg 
kiemeli, nem tudom, duplikátum, vagy meggondolták magukat, vagy mi ennek az 
oka. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Tessék parancsolni! 
 
PÖLÖSKEI GÁBORNÉ helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium): Köszönöm. Igen, valóban így van. (Dr. Hiller István távozik.) Tehát 
gyakorlatilag egyszerűsítés az oka, hiszen korábban három tanulói, szakképzési és 
felnőttképzési jogviszonyról beszéltünk. Ebben a javaslatban, a módosításban ez 
leegyszerűsödik tanulói és felnőttképzési jogviszonyra és gyakorlatilag a 
felnőttképzési törvényhez való igazítását tettük meg, hogy ez a továbbiakban ne 
okozzon gondot. Az átláthatóságot pontosítottuk ezzel. Ez az oka. 

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

jelentkezik.) Nem látok jelentkezőt. Szavazás következik. Kérdezem a bizottságot, 
támogatja-e a módosító javaslatot azzal a pontosítással, amit az előbb felolvastam. 
Aki igen, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Kilenc igen szavazat. Ki nem 
támogatja? (Szavazás.) Tartózkodás? (Szavazás.) Egy tartózkodással a bizottság 
támogatta. (Közbeszólások: Kettő! - A nem az asztalnál ülő Kunhalmi Ágnes: Én is!) 
Ne haragudjon, én az asztalnál figyeltem. Ettől függetlenül a megállapítás helytálló, 
hogy a bizottság támogatta. 

A bizottság saját javaslattervezetét a korábban jelzettek szerint kérem majd a 
bizottsági jegyzőkönyvhöz csatolni. 

Kérdezem a bizottságot, hogy az előbbiekben meghozott döntéseknek 
megfelelően elfogadja-e és benyújtja-e a részletes vitát lezáró bizottsági módosító 
javaslatot. Még egyszer kérek egy megerősítő szavazást. Aki igen, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Kilenc igen szavazat. Ki nem? (Szavazás.) 
Tartózkodás? (Szavazás.) Kilenc igennel, nulla tartózkodással, nem szavazat nélkül a 
bizottság elfogadta. 

Megnyitom a részletes vita utolsó szakaszát, amelyben a bizottság dönt a 
részletes vita lezárásáról, a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról és 
benyújtásáról. Kérdezem a bizottságot, hogy lezárja-e a részletes vitát. Aki ezzel 
egyetért, jelezze! (Szavazás.) Kilenc igen szavazat. Ki szerint nem kell lezárni a 
részletes vitát? (Senki sem jelentkezik.) Ilyen nincs. Ki tartózkodik? (Szavazás.) Két 
tartózkodással a bizottság lezárta a részletes vitát.  

Tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy a bizottság a részletes vitáról jelentést 
nyújt be, amely a bizottság korábbi vitaszakaszban meghozott döntéseit tartalmazza. 
Kérdezem tehát a bizottságot, elfogadja-e a részletes vitáról szóló jelentést, valamint 
felhatalmazza-e a bizottság elnökét arra, hogy gondoskodjon a bizottság döntéseit 
összefoglaló jelentés aláírásáról és benyújtásáról. Ha igen, akkor, kérem, 
kézfelemeléssel jelezzék! (Szavazás.) Kilenc igen szavazat. Ki nem? (Szavazás.) Egy 
nem szavazat. Tartózkodás? (Szavazás.) Egy tartózkodással a bizottság elfogadta. 
Köszönöm szépen. A napirendi pontunk végére értünk. 

Köszönjük államtitkár asszonynak, kedves munkatársainak a részvételt, a 
türelmet és a kitartást. További szép napot kívánok! (Pölöskei Gáborné: Köszönjük 
szépen. - Elhagyják a termet.) 
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Egyebek 

Tisztelt Bizottság! Van egyebek, Hiller képviselő úrnak volt egy kérdése. Az 
akkori felvetésre az volt a válaszunk akkor is, hogy nyitottak vagyunk, de nem 
kívánunk politikai vitanapot tartani. A politikai vitanap megrendezésének megvan a 
maga formája, a parlamentben volt ilyen, lehet bármikor ilyet kezdeményezni, 
következésképpen azt a felvetést, amit most is mondott Hiller képviselő úr, hogy nagy 
nyilvánosság előtt, sajtó jelenlétében vitassuk meg, azt a parlamentbe kívánjuk utalni. 
Ha kifejezetten szakmai természetű megbeszéléseket kívánunk folytatni, annak nem 
ez a módja. Továbbra is nyitottak vagyunk, de nem politikai vitanap formájában. 
Köszönöm szépen. 

Van-e bárkinek bármilyen felvetése az egyebek szintjén? (Szabó Szabolcs 
jelentkezik.) Szabó Szabolcs képviselő úr. 

 
SZABÓ SZABOLCS (független): Csak egy kérdés, amely részben ennek kapcsán 

jutott eszembe, hogy nem tudom pontosan, lehet, hogy rosszul emlékszem, de mintha 
ebben az évben szakminiszteri meghallgatás még a bizottságban nem lett volna. Ha 
jól emlékszem, az minden évben kötelező. Tehát akkor feltételezem lesz még ilyen 
valamikor, mind Palkovics úr, mind Kásler úr jön ide majd. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. A mostani tervünk, tudásunk és 

egyeztetésünk alapján november 26-án, azaz a bizottsági héten, és valóban mindkét 
minisztert meghallgatjuk. (Szabó Szabolcs: Rendben, köszönöm.) Nagyon szívesen. 

Van-e további egyebeket érintő kérdés? (Senki sem jelentkezik.) Nem látok 
jelentkezést. 

Az ülés berekesztése 

Köszönöm szépen mindenkinek a jelenlétet, a részvételt. További szép napot 
kívánok! A bizottság ülését bezárom. 

 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 43 perc) 
  

Dr. Pósán László 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: dr. Lestár Éva 


