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(Az ülés kezdetének időpontja: 09 óra 04 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

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

Tisztelt Bizottság! A pandémiás helyzetben a hivatali munkamegosztás miatt a 
mai ülésünk munkáját Takács Gabriella helyett ismét dr. Sándor Tamás fogja segíteni; 
köszöntjük. 

A tegnapi napon a határozati házszabály 114. § (1) bekezdésének megfelelően a 
bizottsági tagok részére kiküldtük Szabó Szabolcs napirend kiegészítésére irányuló 
kezdeményezését és annak indokait. A házszabály szerint erről a bizottság vita nélkül 
dönt. Ezért kérdezem, ki az, aki egyetért, hogy a mai ülésünk egészüljön ki egy 3. 
napirendi ponttal, amelyben a bizottság őszi munkatervéről döntenénk. Kérem, aki 
egyetért ezzel, emelje föl a kezét! (Szavazás.) Négy igen. Aki nem? (Szavazás.) Nyolc 
nem. A bizottság 4 igen és 8 nem szavazat mellett nem fogadta el a javaslatot.  

Az eredetileg kiküldött napirendről kell ezek után döntenünk. Ki az, aki egyetért 
a kiküldött napirenddel? Aki egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
Nyolc igen. Aki nem? (Szavazás.) Négy nem. A bizottság 8 igen és 4 nem szavazattal az 
eredeti napirend mellett foglalt állást.  

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2020. évi egységes 
költségvetéséről szóló 2019. évi XCV. törvény módosításáról szóló 
T/12869. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Soron következik a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2020. évi egységes 
költségvetéséről szóló 2019. évi XCV. törvény módosításáról szóló T/12869. számú 
törvényjavaslat részletes vitájának kijelölt bizottságként történő lefolytatása.  

Varju László képviselő úr jelezte, hogy ehhez a napirendi ponthoz, ha jól 
értettem, hozzá kíván szólni. (Varju László bólint.) A házszabályoknak megfelelően 
erről a bizottságnak szavaznia kell, mert nem az előterjesztő képviselőjeként van jelen. 
Aki egyetért, hogy Varju László képviselő úr a részletes vitában e napirendi pont 
keretében hozzászóljon, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) A bizottság 
egyhangúlag megszavazta. Köszönöm szépen. (Varju László: Köszönöm.) Tehát 
amikor majd szót kíván kérni képviselő úr, értelemszerűen ezt jelzi. (Dr. Hoppál Péter, 
Dunai Mónika és dr. Hiller István megérkezik az ülésre.) 

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. Arról 
tájékoztattak, hogy a Költségvetési bizottság megszavazta azt, hogy Szűcs Lajos 
képviselné a bizottságot, és ő ezen nem tud részt venni. Tehát az előterjesztő nincs 
jelen. 

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy e vitaszakaszban kíván-e valaki hozzászólni. 
(Jelzésre:) Arató képviselő úr, tessék parancsolni! 

 
ARATÓ GERGELY (DK): Két dolgot szeretnék jelezni. Egyik oldalról azt 

szeretném jelezni, hogy álláspontom szerint nem felel meg a házszabályszerűségnek ez 
a javaslat, tekintettel arra, hogy nyilvánvaló módon a javaslat azért nem 
kormányjavaslatként, hanem bizottsági javaslatként érkezett, hogy elkerülje az 
egyébként szükséges egyeztetéseket és társadalmi vitát ebben a kérdésben. 
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Természetesen erre van jogi lehetőség, de én úgy értékelem, hogy ebben az ügyben 
ezzel a házszabályi lehetőséggel visszaélt a Költségvetési bizottság többsége.  

Másrészt ügyrendi javaslatot tennék. Miután számos kérdésem lenne az 
előterjesztőkhöz ebben az ügyben, azt javaslom, hogy napolja el a bizottság ennek a 
napirendi pontnak a vitáját. Előterjesztők nélkül nem tudjuk tárgyalni ezt a javaslatot 
érdemben. Elmondtam volna ezt a napirendi javaslatnál, ha elnök úr akkor jelzi, hogy 
nincs előterjesztő; ez persze nem kötelessége, de csak most van módomban javasolni, 
hogy vegyük le a napirendről tehát ezt a napirendi pontot, és az előterjesztők 
jelenlétében tárgyaljuk. Ilyen fontos ügyben nem lehet úgy tárgyalni, hogy semmit nem 
tudhatunk meg az előterjesztők indokairól, szándékairól, és nem tehetünk föl nekik 
kérdéseket.  

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Azt gondolom, a házszabályszerűség 

kérdéséről értelemszerűen majd a megfelelő jogi fórum és országházi egység tud 
gondoskodni és megnézi. Ezt természetesen jelezni lehet. 

Mivel elhangzott egy ügyrendi javaslat, az érvényben lévő rendelkezéseknek 
megfelelően erről a bizottság vita nélkül határoz. Aki egyetért Arató képviselő úr 
ügyrendi javaslatával - nevezetesen, hogy ezt az 1. napirendi pontot napoljuk el -, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Hat igen. Aki nem ért vele egyet? (Szavazás.) 
Kilenc nem. A bizottság 6 igen és 9 nem szavazat mellett nem napolta el. 

Van-e további hozzászólási szándék? (Jelzésre:) Varju képviselő úr, tessék 
parancsolni! 

 
VARJU LÁSZLÓ (DK): Köszönöm szépen a lehetőséget. Tisztelt Bizottság! Azt 

gondolom, abban a sajátos helyzetben, amely az Országgyűlésben kialakult, hogy 
gyakorlatilag az állami költések médiára vonatkozó részét két bizottság is tárgyalja, a 
Költségvetési bizottság és a Kulturális bizottság, ezért amit Arató képviselő úr az előbb 
mondott, úgy gondolom, a bizottsági ülésen felmerült rengeteg kérdésre illene az 
előterjesztőnek válaszolni. Valóban, én nem az előterjesztő képviseletében vagyok jelen 
- bár szerettem volna, de ott a kormánypárti többség leszavazta azt, hogy én 
képviselhessem a bizottságot mint előterjesztő -, de mivel itt nagyon sok kérdés 
fölmerült, ezért én ezek közül nem mindenre, csak néhány dologra szeretnék kitérni. 

Itt egy sajátos helyzet állt elő azzal, hogy 20 000 millió forintos többletjuttatás 
kerül a Nemzeti Médiahatóság egy döntése, illetve egy korábbi törvény kapcsán, 
ennyivel több forrás kerül az MTVA-hoz mint műsorgyártó szervezethez. Az elmúlt 
időszakban annyi kritika érte ezt a szervezetet, hogy azt gondolom, ez a forrásbővítés 
egyébként, ami több mint plusz 20 százalékot jelent a jelenleg is meglévőhöz, 
mindenképpen érdemi tárgyalást és a kérdésekre adott érdemi válaszokat igényelne, 
ezeket illene megadni. De hogy ezt pontosan mire fogják felhasználni, amikor ezeket a 
kérdéseket a Költségvetési bizottság ülésén képviselőként is feltettem, erre ott az volt a 
válasz, hogy a kérdésemben olyan értékítélet van, ami alapján a jelen lévő köztisztviselő 
nem tudott vagy nem akart válaszolni, és ezt gyakorlatilag elhárította. Ott a 
Médiahatóság elnöke nem jelent meg, és ilyen módon az elnök asszony válaszainak 
hiányában, és ha jól értem, itt is, a kérdésekre igazából nem kerülhet sor, mert nem 
lesz, aki kérdésekre válaszoljon.  

Mindezek figyelembevételével tisztelettel azt javaslom a bizottságnak, és 
tulajdonképpen egyidejűleg kérem is a támogatását ebben, hogy ha ennek a mai 
médiapiacnak egyik fontos szereplőjét kiemelem, hogy miközben az MTVA-nak 
20 000 millió forintos plusztámogatást adnak, eközben pedig a Klubrádió sugárzási 
lehetőségét, mondvacsinált okok miatt, ugyanez a hatóság meg akarja szüntetni, akkor 
azt gondolom, kötelességünk felszólalni ez ellen. Tettünk már ilyet korábban, amikor 
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azt gondoltuk, hogy az MTVA épületében meghallgatásra találhat (Moraj a 
kormánypárti képviselők oldalán.) vagy a vezetők foglalkozhatnak ilyen kérdésekkel, 
de azt gondolom, hogy figyelemfelhívásként, és azt hiszem, részlegesen eredménnyel is 
járt. (Dr. Hoppál Péter: Igen. Nagy eredménnyel.) De a Kulturális bizottságnak 
lehetősége van arra, hogy akár tiltakozásával vagy állásfoglalásával egy ilyen lehetetlen 
helyzetet megakadályozzon. Mégpedig azért, mert korábban egyébként már a 
Budapesten kívüli, az ország egészét érintő szórást megakadályozták, éppen ezért én 
azt hiszem, hogy ennek az utolsó lépésére, gyakorlatilag a bezárásra ne kerülhessen sor. 
Egy percig sem tudom komolyan venni, de amikor az Európai Parlamentben a 
miniszterelnök elmondta, hogy ők biztosan nem fogják bezáratni és elhallgattatni a 
velük egyet nem értő, a tisztelt kormánypárti képviselőkkel egyet nem értő hangokat, 
akkor azt gondolom, itt a lehetőség és itt az idő, hogy bizonyítsák be, hogy ez az 
elhallgattatás nem történhet meg. Ellenben, ha ez megtörténik, azt akkor úgy kell 
értékeljem, hogy ez a 20 000 millió forint ennek a hatóságnak, annak a vezetőinek 
gyakorlatilag egy olyan vérdíj, amivel el kell végezni és be kell zárni, el kell hallgattatni 
ezt a médiumot. Ebben az évben már volt ilyen, az Index már túl van ezen a történeten; 
a Népszabadságot pedig ne hagyjuk ki ebből a sorból, mert nagyon aktívan végzik ezt a 
tevékenységet.  

Ilyen módon, azt hiszem, ebben a teremben, ezek között a falak között helyes 
megemlíteni, hogy a médiaszabadság ilyetén való korlátozása, az ez ellen való 
küzdelem, még az Alaptörvényben is - ami, ugye, az alkotmánytól messze van, de az 
Alaptörvényben is - benne van a kizárólagosságra való törekvésre való személyes 
kötelezettség és szembenállás. Ezért én tisztelettel javaslom a bizottságnak, pláne ilyen 
körülmények között, ha az előterjesztő a kérdésekre nem tud válaszolni, nincs rá 
módja, hogy most válaszoljon, ezt a helyzetet oldja fel azzal, hogy ezt a 
törvényjavaslatot ebben a formában nem támogatja, illetve foglaljon állást a 
tekintetben, hogy maga a bizottság is tiltakozzon a Klubrádió bezáratása ellen. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Ami az ügyrendi részét illeti Varju képviselő 

úr felvetésének, arról az előbb már szavaztunk. Csak annyit szeretnék megjegyezni, 
hogy az Mttv. alapján a Költségvetési bizottság nyújtja be értelemszerűen a 
költségvetési tervezetet, következésképpen azokat a felvetéseket, amelyeket Varju 
képviselő úr most itt elmondott, vélhetően a Költségvetési bizottság előterjesztése 
során is felvetette, vélelmezésem szerint arról lehetett ott vita. Én tehát személy szerint 
nyilván nem javaslom, hogy ezt a vitát megismételjük, de természetesen mindenkinek 
joga van hozzászólni. (Jelzésre:) Hoppál képviselő úr, parancsoljon! 

 
DR. HOPPÁL PÉTER (Fidesz), a bizottság alelnöke: Varju képviselő úr 

felszólalásához szeretnék kapcsolódni. Tisztelt elnök úr, köszönöm a szót. Tisztelt 
Bizottság! Engedjék meg, hogy azt a megjegyzést megtegyem, hogy ha Varju képviselő 
úr ellátogatott a bizottságunk ülésére, akkor talán az előterjesztés tárgyáról és 
tartalmáról lett volna érdemes itt megnyilvánulni. Kifejezetten furcsállom azt, hogy az 
egyébként a saját választóiknak szóló politikai üzenetekkel és szamárságokkal egy 
szakbizottság ülésén érdemesnek tartja megnyilvánulni. (Moraj az ellenzéki képviselők 
oldalán.) Tehát kifejezetten, tisztelettel kérjük, hogy amikor egy költségvetési tárgyú 
előterjesztés van az asztalon napirenden, akkor mellőzzük az ilyen kifejezéseket, 
amelyeket egyébként az önök által kedvelt politikai időszakokban alkalmaztak, hogy 
„vérdíj”, meg hogy „elhallgattatni”, meg hogy „diktatúra”, meg hogy „médiacenzúra”; 
bocsásson meg, de ezek 1990 előtti kifejezések. Én tudom, hogy ön szeretné, hogy olyan 
időszak legyen Magyarországon újra, mint amilyen ’90 előtt volt, de mi meg nem 
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szeretnénk. Úgyhogy nagy tisztelettel megkérem arra, hogy szakbizottsághoz illendő 
kifejezésekkel és felszólalással gazdagítsa a jegyzőkönyvet, ne pedig ilyen politikai 
puffogtatásokkal. Tudom, hogy politikai testület vagyunk mint országgyűlési 
szakbizottság, de itt ön nem a tárgyról és a témáról beszélt, hanem megpróbálta 
mennybe meneszteni azt a bohóckodást, amit például az MTVA-nál önök csináltak. Az 
országnak a közvélemény-kutatások szerint lesújtó véleménye volt azokról az 
anarchista akciókról, amelyekben ön is tevékenyen részt vett. Kérjük, hogy ezeket ne 
ráncigálja be a bizottságunkba. 

 
ELNÖK: További hozzászólás? (Jelzésekre:) Bocsánat, most a sorrenddel 

bajban vagyok. Azt hiszem, Arató képviselő úr volt először? (Jelzésre:) Akkor Hiller 
képviselő úr, jó. Parancsoljon! 

 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Érdekes irányba megy ez az egész beszélgetés. 

Tulajdonképpen, ha ezt a jegyzőkönyvből visszanézzük, nem teljesen világos, hogy ez 
mégiscsak a magyar Országgyűlés Kulturális bizottsága.  

Azt kell mondjam, tisztelt képviselők, mint aki több más társával együtt ebben a 
teremben sok éve vesz részt így vagy úgy a Kulturális bizottság ülésén, hogy a 
bizottságunk munkájának színvonala - nem a hozzászólások színvonala, a bizottság 
munkájának színvonala! - elképesztő ütemben csökken. Élünk együtt egy országban, 
látjuk azokat a problémákat, a kulturális élet örömeit, bánatait, az oktatással 
hasonlóképpen, és ezekkel mi rendszeresen nem foglalkozunk. Azok a kérdések, 
amelyek egyébként napirenden vannak az ország közvéleménye előtt, és nem csak egy 
szűk közvéleménye előtt, azzal a magyar Országgyűlés Kulturális bizottsága vagy azért 
nem foglalkozik, mert napirendre sem tűzi, vagy azért nem foglalkozik, mert a 
napirendre tűzés javaslatát elveti. És ez a bizottságunk egészének, én azt gondolom, 
hogy árt.  

Most például egy költségvetési javaslatról beszélünk, és a magyar Országgyűlés 
Kulturális bizottságában az előadó, akinek mégiscsak kötelessége lenne, mert 
képviselő, nincs itt. A Médiahatóság, amely mégiscsak érintett ebben a kérdésben, 
történetesen nem elvonnak tőle, hanem 20 milliárdot kap, az sincs itt. Mi úgy 
beszélgetünk egymással, hogy egyébként az az elementáris, alapvető dolog, hogy egy 
parlamenti képviselő, legyen az kormánypárti vagy ellenzéki, egy felelős előterjesztőtől 
véleményt kap, őtőle kérdezhet és a sajátját elmondja, ez nincs meg. Mi egymással 
beszélgetünk, elmondjuk a véleményünket, miközben tárgyalunk egy elég hosszú című 
napirendi pontot, amelynek az előterjesztője nem jelenik meg a Kulturális bizottság 
előtt. Ez tényleg nevetséges! 

Miniszterelnök úr tegnap este írt egy levelet, amelyet ma reggel nyilvánosságra 
hoztak, Vĕra Jourovának, az Európai Bizottság elnökhelyettesének, cseh biztos 
asszonynak. Azt írta, hogy megsértette ez a biztos asszony Magyarországot és a 
magyarokat, és ezért a politikai kapcsolatokat szünetelteti vele az országunk. Ennek 
egy interjú az előzménye, amelyben kritizálta az Európai Unió magas rangú 
tisztségviselője a magyarországi médiaviszonyokat. Javaslom, hogy ne erről az 
interjúról beszéljünk, de valahogy mégis érdemes összekapcsolni dolgokat. Hát nem 
lenne önöknek is előnyös, hogy egy ilyen helyzetben, amikor az ország miniszterelnöke 
nyilvánosságra hozott levélben kéri ki azt, amiért kritizáltak, másnap a magyar 
Országgyűlés Kulturális bizottsága egy igenis, költségvetési tárgyú, de mégiscsak a 
médiát erőteljesen befolyásoló napirendet tárgyal - akkor meg az előadó nincs itt? 
Önök szerint ez nem szomorúan vicces? A miniszterelnöknek kell megszólalni egy 
olyan ügyben, amelyet sérelmesnek tart; a törvényhozás szakbizottságában másnap egy 
ezzel a témával nagyoncsak rokon előterjesztés szerepel - önök, tisztelt 



9 

kormánypártiak, mi, ellenzékiek meg abban a helyzetben vagyunk, hogy a napirend 
előterjesztője nincs itt. Aztán majd magyarázzák ezt meg a miniszterelnöküknek! Mint 
ahogy nyilvánvalóan ebből az ügyből további fejlemények lesznek az Európai Bizottság 
szintjén is. És ekkor mi azt tudjuk mondani, a magyar Országgyűlés kulturális ügyekért 
felelős szakbizottsága, amely egyébként a Médiahatóság dolgaival is kell hogy 
foglalkozzon - egy bizonyos felsőoktatási intézmény hetek óta húzódó konfliktusát 
napirendre sem vesszük, mintha nem is lenne -, ott annyi tisztelet nincs a bizottság 
iránt, hogy az előterjesztő megjelenjen. 

Tehát tisztelettel kérem az elnök urat és a tisztelt kormánypárti többséget, hogy 
járjon már el annak érdekében, hogy legalább önöket megtisztelje a saját 
képviselőtársuk - ha már minket nem. De hányan ülnek itt egymás mellett, 
kormánypárti képviselők, tapasztalt emberek helyi és országos politikában, saját 
szakmájukban egyébként kétségkívül elismert tekintélyek - akkor az előterjesztőjük 
nem jön el? Mi meg majd szavazunk arról, hogy ezt így vagy úgy tárgyalja a magyar 
Országgyűlés? Azt a színvonalat, amit produkálnak, kérem szépen, hogy próbálják 
emelni, mert ez így gyalázatos!  

Igazából nem akarok vitát kiváltani, történetesen egykori szakmám majdani 
művelői számára teszem ezt a felszólalást, hogy a jegyzőkönyvet majd ha 
tanulmányozzák negyvenhét év múlva, akkor tudják, hogy itt valami ilyesmi volt. 
(Szórványos derültség az ellenzéki képviselők oldalán.) De ha mégis megmozdul 
önökben valami - hiszen elnök úrral történetesen ugyanazt a szakmát űztük-űzzük -, 
azt mégsem vehetik színvonalnak, hogy tárgyalunk egy napirendi pontot, és egy 
előterjesztő, az önök képviselőtársa nem jelenik meg! Hát mire tartják magukat? Mert 
hogy minket, az világos, és ez kölcsönös is. (Derültség az ellenzéki képviselők oldalán.)  

Tisztelettel kérem, hogy ezt fontolják meg. Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Ami a személyes érintettséget illeti, én azt a 

szakmát még most is űzöm - csak mert nem helyes a múlt idő használata, ezért 
mondom.  

Jelenleg viszont a részletes vitáról van szó. A részletes vitához módosító 
indítvány egy darab sem érkezett e törvényjavaslattal kapcsolatban. Ezek után azt 
számonkérni, hogy az előterjesztő miért nincs jelen, jóllehet nincs módosító javaslat, 
amiről véleményt kellene nyilvánítani, én azt gondolom, ez sem feltétlenül állja meg a 
helyét. De nyilván mindenki eldönti saját maga. 

Az általános vitája egyébként ennek a javaslatnak megvolt. A mostani 
szakbizottsági ülés a részletes vitáról szól. Mivel, még egyszer mondom, nincs módosító 
javaslat, nem érkezett be ilyen, én azt gondolom, követ vetni az előterjesztő 
képviselőjére amiatt, hogy ezen nem jelent meg, módosító javaslat hiányában nem 
biztos, hogy feltétlenül korrekt és fair. De természetesen sokféleképpen lehet, ezt 
mindenki a maga számára értelmezheti és tudja is értelmezni.  

Van-e további hozzászólási szándék? (Jelzésre:) Szabó Szabolcs képviselő úr, 
parancsoljon! 

 
SZABÓ SZABOLCS (független): Köszönöm szépen. Apró pontosítás, a 

bizottságban nyilván mindenki tudja, hogy a részletes vitának két szakasza van: 
először, amiben most vagyunk, ez a jogalkotási szabályoknak való megfelelésről 
lefolytatott vita, és utána jön a módosítókról szóló vita. Tehát a részletes vitának van 
akkor is egy szakasza, amikor nincs benyújtott módosító. Csak ennyit szerettem volna 
a jegyzőkönyv kedvéért megjegyezni. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm. Nem tudom, Arató képviselő úr az előbb jelentkezett - 
kíván-e hozzászólni? (Arató Gergely jelzésére:) Jó, nem. Van-e további hozzászólási 
szándék? (Jelzésre:) Dunai Mónika képviselő asszony, parancsoljon! 

 
DUNAI MÓNIKA (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Sajátos helyzetben vagyunk most is, amikor ezt a napirendi pontot 
tárgyaljuk, mert az elmúlt évekhez hasonlóan kicsit, mondhatom azt is, megfoghatatlan 
a mi kulturális bizottsági ülésünk, illetve a kulturális témáink szempontjából ez a 
konkrét ügy, illetve törvényjavaslat. Itt egy költségvetési javaslatról van szó, tisztán és 
csakis. Ezt a Költségvetési bizottság kezeli, de úgy hozta a sors, hogy nekünk, a 
Kulturális bizottságnak komoly szerepünk van, és mi folytatjuk le a részletes vitát. 

Én azt egyáltalán nem vitatom, hogy a médiaviszonyokról lehet, érdemes is 
beszélni. Beszéltünk és vitatkoztunk is róla nagyon sokat. De ez a most előttünk fekvő 
törvényjavaslat nem ezt a tárgyat foglalja magában. Az kérdés, hogy mikor jön el annak 
az ideje, hogy a Kulturális bizottság akár meghívottakkal tárgyaljon ilyen és hasonló 
témákról. Ha visszaugrunk arra az időszakra, amikor még az Európai Unió nagyban 
kifogásolta és tüntetések voltak a médiatörvény ellen anno, az ottani kifogásokat, 
jelzem, mind, egytől egyig teljesítette a magyar Országgyűlés. Jelen pillanatban nincs 
olyan pontja a magyar médiatörvénynek és a csatolt, kapcsolódó törvényeknek, amely 
bármiféle kifogásra adna okot, vagy bármiféle más uniós jogszabállyal ellentétes lenne. 
Hiszen ezt folyamatosan jelezték volna, sőt ezzel ellentétes módon úgymond 
konstatálták, hogy ezeket már módosítottuk.  

Persze lehet beszélni a bizottsági üléseken olyan dolgokról is, ami nem ide való, 
minden képviselőnek megvan hozzá a joga. De az már igen messze áll a valóságtól, 
amikor a magyar médiaügyet szeretné valaki tárgyalni, és utána az Index történetét, a 
Klubrádiót és olyan médiumokat sorol ide fel, aminek nemcsak a beterjesztett 
javaslathoz, de még a mi kompetenciánkhoz sincs semmi köze. Én országgyűlési 
képviselőként kikérem magamnak, hogy nekem magáncégekkel kapcsolatban, legyen 
az médiával, bármivel kapcsolatos, véleményt kelljen kifejtenem, hivatalosan. És azt 
sem tanácsolom, hogy az Országgyűlésnek bármilyen politikai testülete, egy Kulturális 
bizottság ebben az esetben, állást foglaljon olyan kérdésekben, ami alkalmas arra, mint 
ha nyomást gyakorolnánk egyes médiaszereplőkre. Nem kívánunk nyomást gyakorolni 
semmilyen médiaszereplőre.  

Az sem véletlen, hogy ennek a napirendnek a tárgyalásakor a kormány 
rendszerint nem szokott előadót adni az ülésteremben a vitákon. Ezzel is azt kívánja 
deklarálni, hogy ez nem politikai kérdés. Ez a most általunk tárgyalt javaslat pedig 
pusztán költségvetési kérdés. Az pedig - folytatva elnök úr gondolatmenetét, hogy mi 
most egy szakaszában vagyunk e törvény tárgyalásának -, hogy ha valaki elolvassa a 
Költségvetési bizottság jegyzőkönyvét, akkor azt lehet látni, hogy nem volt ott szakmai 
kérdés, az előterjesztést, tehát ezt a benyújtott előterjesztést érintő szakmai kérdés. Ez 
alapján azt várhattuk volna, hogy esetleg akkor a mai részletes vitára érkeznek ilyen 
szakmai kérdések. Én most sem hallottam olyan szakmai kérdést, hogy ha akárki lenne 
itt, arra válaszolhatna, hiszen ezek politikai jellegű kérdések voltak, és nem is az 
előterjesztéshez kapcsolódóak. Volt már egy parlamenti plenáris vitája ennek a 
törvényjavaslatnak, ott is lehetőség volt megkérdezni vagy lehetőség lett volna feltenni 
azokat a szakmai kérdéseket, amelyek feszítik ellenzéki, baloldali képviselőtársaimat. 
Sőt, lesz még egy szakasza a plenáris ülésen, ott is fel lehet tenni ezeket a kérdéseket.  

Azt gondolom tehát, nagyon könnyű összemosni azt, hogy egyébként milyen 
sérelmeik, milyen panaszaik vannak az egyébként baloldaliak által okozott baloldali 
médiatragédiáknak - a tragédiákat én most idézőjelbe teszem -, és én is értem, hogy ezt 
próbálják a kormányra kenni; és azt is értem, hogy egy baloldali politikusnak az a 
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feladata, hogy kritikát fogalmazzon meg, és azt is, hogy lehetőség szerint a saját 
hibáikat is a kormányoldalra kenjék. De jelzem, tisztelt képviselőtársaim, hogy nekünk 
is megvan a jogunk ahhoz, hogy az igazságról beszéljünk (Kunhalmi Ágnes felnevet.), 
és arról beszéljünk, ami a valóság, és arról beszéljünk, ami az adott napirendi pontnak 
a tárgya. Ma költségvetési kérdést tárgyalunk mi itt, Kulturális bizottság, a 
Költségvetési bizottságnak nem volt szakmai kérdése a javaslathoz. Ha netán 
költségvetési javaslatuk van, azt kérem, tegyék föl; szerintem a választ valamilyen 
szinten meg fogják kapni, ha nem most, akkor a vita következő szakaszában, a 
parlamenti ülésen, avagy írásban. Az előterjesztők egyébként és maga a Médiahatóság 
sem zárkózott el soha attól, hogy egy bizottsági ülésen felmerült kérdésre ha nem 
tudtak választ adni, akkor írásban válaszoljanak. Úgyhogy azt gondolom, ez most is 
járható út lehet. Ha a jelenlévők a szakmai kérdésekre nem tudnak válaszolni, biztosra 
veszem, hogy írásban megkapják a válaszukat. 

Kérem, hogy az előterjesztésről beszéljünk a továbbiakban. Amennyiben 
valakinek javaslata van, hogy a témát járjuk körbe, akkor azt egy olyan napirendi 
ponton keresztül tegyük meg, és ne most. Köszönöm a figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő asszony. Én is szeretném kérni, hogy ha lehet, 

akkor ne ismételjük meg a plenáris vitának minden egyes aspektusát, különös 
tekintettel arra, hogy mint említettem, nincs módosító javaslat. (Simon Róbert Balázs 
kimegy a teremből.) Természetesen nem kívánom senkibe belefojtani a szót, mert 
Arató képviselő úr még jelentkezett. Tessék, parancsoljon, képviselő úr! 

 
ARATÓ GERGELY (DK): Köszönöm szépen. Teljesen egyetértek képviselő 

asszonnyal, hogy az valóban kérdés, mert így vetette föl, hogy mikor fogunk tárgyalni - 
és kérdést lehet föltenni - ezekről a viszonyokról. Erre a kérdésre lehetett volna ma 
válaszolni, hiszen javasolta képviselőtársam, hogy tárgyaljunk a bizottság őszi 
munkarendjéről és üléstervéről, ezt azonban a kormánytöbbség elutasította. Innentől 
kezdve, azt kell mondanom, hogy sajnálatos módon az ellenzék akkor és ott él a 
hozzászólás jogával és a felvetések megtételének a jogával, amikor erre módja van. Ha 
önök módot adnának, és nem gátolnák azt, hogy a bizottság érdemi szakmai munkát 
végezzen, akkor bizonyára más alkalmakkal is élnénk ezzel. De hát most tudjuk 
elmondani, mert most van rá módunk, mert önök nem teszik lehetővé rendszeresen és 
konzekvensen azt, hogy az érdemi, komoly, kultúrát, médiát érintő vagy akár oktatást, 
tudományt érintő kérdésekről itt szakmai vita folyjon megfelelő előkészítéssel és 
megfelelő módon. 

Másodszor: bár önök számonkérik rajtunk azt, hogy nem az előterjesztés 
tartalmához szólunk hozzá, és hogy politikai vitát merünk folytatni a bizottság ülésén, 
szeretném jelezni, hogy mind az ön hozzászólása, mind Hoppál Péter hozzászólása tele 
volt megalapozatlan, sértő és színtisztán politikai állításokkal, amelyeknek semmi 
közük nincs sem az előterjesztéshez, sem a szakmai vitához.  

Harmadszor: azt hiszem, ön abban téved, amikor azt gondolja, hogy ennek a 
kérdésnek nincsenek szakmai vonatkozásai, amelyek a bizottság elé tartoznának. A 
bizottság teljes természetességgel a hozzá tartozó minden terület költségvetési 
kérdésével foglalkozik, hiszen ezeknek a költségvetési tételeknek a szakmai 
megalapozottságát ebben a bizottságban lehet megvitatni. Varju képviselő úr tett egy 
kétségkívül karcos, de határozott állítást arra nézve, hogy szerinte mi a motivációja 
ennek a fajta költségvetési kiegészítésnek. Én azt várnám, hogy ha nincs itt az 
előterjesztő - ezt szerettem volna az előterjesztőtől is megtudni, de ha nincs itt az 
előterjesztő -, akkor esetleg önöktől, ha már védik ezt az előterjesztést, megtudhatjuk, 
hogy mi indokolja ezt a pénzt, miért kell többletpénzt adni most, sürgősen a 
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Médiahatóságnak, mivel érdemelték ki ezt a többletforrást. Ez egy érdemi, szakmai 
kérdés, és erre a bizottságra tartozik, és hozzátartozik ahhoz, hogy megítélhessük, hogy 
a tárgyalásra házszabályszerűen alkalmas-e ez a javaslat. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt Bizottság! Varju képviselő úr még 

jelentkezett, de szeretném megkérdezni, lesz-e még további hozzászólási szándék. Ezt 
alapvetően az motiválja, hogy mint tudják, az őszi ülésszakban szintén három olyan 
bizottsági terem áll rendelkezésre, ahol a bizottsági üléseket az összes többi 
bizottságnak is le kell bonyolítani a zárt láncú tévéközvetítés okán. (Simon Róbert 
Balázs visszatér a terembe.) Következésképpen minden teremnek a kihasználtsága 
elég zsúfolt, és ilyen értelemben bizonyos módon behatárolt is. Tehát csak ezért 
szeretném látni, hogy körülbelül hány képviselői hozzászólási szándék van még most, 
hogy valamelyest tudjunk az idővel előre gazdálkodni. (Jelzésre:) Varju képviselő úr és 
Vinnai képviselő úr. További hozzászólási szándék? (Szilágyi György: Majd 
meglátjuk, hogy ők mit mondanak.) Parancsoljon, Varju képviselő úr! 

 
VARJU LÁSZLÓ (DK): Köszönöm szépen a lehetőséget. Hogy ne maradjunk 

szakmai kérdések nélkül, bár sajátos a helyzet, hogy a két bizottság külön tárgyal egy 
közös témát, és különbözőképpen ítélhetjük meg azt, hogy mekkora szükség van arra, 
hogy 20 000 millió forint pluszforrás legyen az MTVA részére, hiszen ebben az 
előterjesztésben ez szerepel, azzal, hogy a dologi kiadások jelentősen növekednek, azt 
hiszem, erre valóban indokolt lenne válaszolni. És éppen azért, hogy ne csak a pénzügyi 
oldalról közelítsük meg vagy közelítsem meg a történetet, azt szeretném megkérdezni, 
ugyanilyen szakmai keretek között, hogy az európai elektronikus kódex irányelveit 
önök szerint betartja-e önmagában ez az előterjesztés vagy önmagában az egész 
működés, amihez képest szükség van arra, hogy további jelentős forrásokat 
biztosítsanak a működés számára.  

Ha karcos is voltam, azt hiszem, elsősorban nem az motivált, és természetesen 
bántani nem akarok senkit sem, de hogy az állami forrásokat olyan módon használják 
fel, amivel az egyik részét büntetik, a másik részét pedig jutalmazzák, és lényegében 
magáncégek számára jelentős forrásokat juttatnak ezen keresztül, ez szöges ellentétben 
van azzal, amit Dunai képviselőtársam mondott. Éppen ezért igenis, önök állást 
foglalnak, szavazatukkal foglalnak állást, amikor támogatják azt, hogy ez a 
törvényjavaslat átmenjen, majd azt követően egyébként pedig ilyetén módon kerül 
felhasználásra.  

Én tisztelettel javaslom azt is megfontolni, hogy ezt a két bizottságban zajló 
vitaformát tekintse át a bizottság, mert mint szakmai felügyelet vagy szakmai 
ellenőrzés láthatóan ebben a formában ez így nem tud megvalósulni, és így ennek az 
összességében véve 120 milliárd forintnak a felhasználása, mondjuk úgy, hogy 
bizonytalan keretek között történik, ezért ezt indokolt lenne felülvizsgálni. Köszönöm 
szépen a lehetőséget. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Szeretném jelezni, hogy értem a javaslatot, 

viszont ily módon a Kulturális bizottság nem kíván előterjesztővé válni; egy ilyen közös 
tárgyalásnak ez lenne az eredménye. Arra pedig házszabályi előírások vannak, hogy 
melyik bizottságnak mi a feladata és a jogosultsága, ennek megfelelően járunk el. 

Szeretném arra felhívni a figyelmet, hogy egyébként a benyújtott törvényjavaslat 
általános indoklása tartalmazza az indokát annak, hogy miért és milyen okból kerül sor 
ennek a pénzügyi rendelkezésnek a bevezetésére. Egész egyszerűen nyilatkozik arról, 
hogy a Televíziós Film Mecenatúra és a Televíziós Filmkollégium helyére, annak 
jogutódjaként létrejön egy másik szervezet, ezeket át kell vezetni a törvényen, és így 
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tovább. Úgyhogy én csak javaslom, hogy nézzék meg még egyszer. Megadom a szót 
Vinnai képviselő úrnak. 

 
DR. VINNAI GYŐZŐ (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Két 

reagálást szeretnék tenni. Az egyik, amit Hiller István mondott, hogy nem folynak 
szakmai viták a Kulturális bizottság ülésén. Tisztelem az ő szakmai munkáját, mert 
szintén szakmabeliek vagyunk - jelen időben mondhatom én is. S talán majd ha a 
forrásokat, jegyzőkönyveket negyvennyolc év múlva egy történészjelölt, egy PhD-jelölt 
megnézi, hogy milyen viták folytak itt, akkor képet kaphat abból, hogy hogyan 
viselkedett az az oldal, és hogyan viselkedett a kormányoldal. Én magam ezen a vitán 
nem vettem részt, de jelen voltam az ülésteremben, mert országgyűlési tisztségemnél 
fogva kicsit magasabbról szemléltem ezeket a dolgokat, és onnan láttam az előterjesztőt 
és a hozzászólókat. S azt kell hogy mondjam, nem szakmai vita volt. Sok mindenről szó 
esett, de szakmaiságról bizonyára nem. Úgyhogy lefordítva a Kulturális bizottság 
ülésére, és nemcsak erre az egyre, hanem a többi ülésre is, hogy miért nem folynak 
szakmai viták, arra talán az lehet a válasz, hogy nincsenek meg a feltételei. Mind a két 
oldalnak közösen kellene egy olyan feltételrendszert kidolgozni, amely valódi szakmai 
vitákat eredményezhetne. Jelen pillanatban, én azt mondom, mind a két oldalnak van 
ebben tennivalója. 

Ha pedig erről a konkrét előterjesztésről beszélünk, részletes vitáról, 
előterjesztőről, akkor azt kell hogy mondjam, hogy amit Varju képviselőtársam 
mondott az elektronikus hírközlési kódexről, az nem állja meg a helyét. Két mondattal 
meg tudom ezt cáfolni. Az egyik: ez a kódex, amelyet megnéztem - nem teljes 
mértékben, de néhány pontját megnéztem -, valójában nem a tartalomról, hanem a 
hírközlési szolgáltatások és szolgáltatók, valamint a nemzeti szabályozó hatóságok 
tekintetében fogalmaz meg előírásokat. Tehát nem a tartalom vonatkozásában. A 
másik pedig, hogy el kell választani ezeket az elektronikus hírközlő hálózatokat és 
szolgáltatásokat a tartalom szabályozásától. De én azzal egyetértek, amit Hiller István 
mond - remélem, nem lesz ebből baja, hogy valamiben egyetértünk, a saját pártjában 
nem fogják ezért bírálni… (Kunhalmi Ágnes közbeszól. - Közbeszólás az ellenzéki 
oldalról: Mindenki magából indul ki.) Nem akarok itt most utalni Mesterházy ügyére, 
de nem is akarom ide a pártpolitikát behozni… (Közbeszólások az ellenzéki oldalról.) 
Én csendben voltam, amikor önök szóltak. Arató képviselőtársam, kicsit feszültnek 
látom önt. Én meghallgattam önt, bármit mond, bármilyen állításokat tesz, nyugodtan 
meghallgatom, és megpróbálom kialakítani a saját álláspontomat.  

 
ELNÖK: Maradjunk a tárgynál! 
 
DR. VINNAI GYŐZŐ (Fidesz): Tehát hogy befejezzem röviden, a tartalmi 

kérdésekről, igenis, a Kulturális bizottság ülésén - és idetartoznak a médiaügyek - 
szoktunk beszélni, amikor az NMHH beszámol a mecenatúráról, a pénzek 
fölhasználásáról, a hatósági fellépésről, kit büntettek meg; tehát ennek van egy kerete 
az én véleményem szerint. S ha színvonalasabb szakmai vitákat szeretne ön, 
képviselőtársam, alelnök úr, akkor mi partnerek vagyunk ebben, de közösen alakítsuk 
ki ennek a feltételeit! Míg ennek a feltételei nem állnak fönn, addig én nem tudok 
partner lenni abban a vitában, amit ön szakmainak nevez. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha jól látom, haladhatunk tovább.  
Tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy a bizottságnak a határozati házszabály 

44. § (1) bekezdésében foglaltakkal kapcsolatos megállapításait a bizottság jelentése 
tartalmazza, így erről döntenünk kell. Támogatja-e a bizottság, hogy a törvényjavaslat 
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megfelel a határozati házszabály 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak? Aki igen, 
egyetért vele, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Kilenc igen. Aki nem? 
(Szavazás.) Hat nem. A bizottság 9 igen és 6 nem szavazat mellett támogatta. 

A részletes vita ezen szakaszát lezárom, és áttérünk a második szakaszra.  
Megnyitom a részletes vita második szakaszát, amelyben módosító javaslatokról 

kell állást foglalnunk. Mint említettem, a törvényjavaslathoz nem érkezett módosító 
javaslat, és előzetesen saját bizottsági módosítási szándékra sem érkezett javaslat. S 
amennyiben nincs módosítási szándék, a jegyzőkönyv számára ismertetem, hogy 
módosító javaslat hiányában a bizottság nem nyújt be részletes vitát lezáró módosító 
javaslatot. Úgyhogy a vita ezen szakaszát is lezárom. 

Megnyitom a részletes vita utolsó szakaszát, amelyben a bizottságunk dönt a 
részletes vita lezárásáról, a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról és 
benyújtásáról. Tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy az általunk most tárgyalt 
indítvány a ParLexben került feldolgozásra. Ennek megfelelően kérdezem a 
bizottságot, lezárja-e a részletes vitát, elfogadja-e a részletes vitáról szóló jelentést, 
valamint felhatalmazza-e a bizottság elnökét arra, hogy gondoskodjon a bizottság 
döntéseit összefoglaló jelentés benyújtásáról. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) Kilenc igen. Aki nem? (Szavazás.) Hat nem. A bizottság 9 igen és 
6 nem szavazat mellett elfogadta. 

Egyes vagyonkezelő alapítványokról és az azoknak történő 
vagyonjuttatásról szóló T/12884. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Ezzel áttérünk ülésünk 2. napirendi pontjára. (Arató Gergely és Kunhalmi 
Ágnes távozik az ülésről.) Soron következik az egyes vagyonkezelő alapítványokról és 
az azoknak történő vagyonjuttatásról szóló T/12884. számú törvényjavaslat részletes 
vitájának kijelölt bizottságként történő lefolytatása.  

Ennek keretében megnyitom a részletes vita első szakaszát, azaz a 
törvényjavaslatnak a határozati házszabály 44. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban 
meghatározott szempontok szerinti vizsgálatát.  

Köszöntöm az előterjesztő képviseletében dr. Lovassy Ádám főosztályvezető 
urat. Kérdezem, kíván-e ebben a vitaszakaszban hozzászólni. (Dr. Lovassy Ádám 
jelzésére:) Nem kíván.  

Kíván-e a bizottság tagjai közül valaki hozzászólni? (Jelzésre:) Szabó Szabolcs 
képviselő úr, parancsoljon! 

 
SZABÓ SZABOLCS (független): Köszönöm szépen. Lenne egy konkrét 

kérdésem. Van a jogalkotásról szóló törvény, amely hivatkozik a jogszabályok 
előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvényre. Ennek az 5. §-a írja elő, 
hogy társadalmi egyeztetést kell folytatni, részletezi, hogy milyen formái vannak ennek. 
Azt szeretném konkrétan megtudni, hogy pontosan milyen formában, hogyan és mikor 
valósult meg a társadalmi egyeztetése ennek az előterjesztésnek. Lehet, hogy én voltam 
figyelmetlen, de én nem tudok arról, hogy ez megtörtént. Nyilván megtörtént, 
feltételezem, ezért ennek kérném a részleteit, mert nyilván akkor tudnánk, én 
legalábbis akkor tudnék nyugodtan szavazni erről, ha a részleteit megismerem. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további kérdés vagy hozzászólás a bizottság 

tagjai részéről? (Nincs ilyen jelzés.) Nincs. Kíván-e főosztályvezető úr reagálni?  
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DR. LOVASSY ÁDÁM főosztályvezető (Miniszterelnökség): Tisztelt Bizottság! A 
társadalmi egyeztetés a három alapítvánnyal megtörtént, illetve jelen esetben két 
alapítvánnyal és az érintett gazdasági társasággal megtörtént. Ezen az alanyi körön 
túlmenő egyeztetésekről nem tudok önnek most beszámolni. Ez nem azt jelenti, hogy 
ezek nem történtek meg, hanem ez azt jelenti, hogy a Miniszterelnökség más divíziója 
foglalkozik a jogszabályok előkészítésével, és egy másik divízió, a parlamenti 
államtitkárság foglalkozik az elkészített törvényjavaslatok Országgyűléshez való 
beterjesztésével. Erről írásban tudom önt tájékoztatni természetesen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további hozzászólás? (Jelzésre:) Szabó 

Szabolcs képviselő úr, parancsoljon! 
 
SZABÓ SZABOLCS (független): Köszönöm szépen. Akkor a válasz alapján, csak 

így akkor tényszerűen állapítsuk meg, hogy nem derült ki, hogy a törvénynek megfelel, 
mert ugye, a társadalmi egyeztetés nem azt jelenti, amiről tudomása van konkrétan, 
hogy az érintettekkel kell; ugye, ez szélesebb körre vonatkozik. Tehát mivel nem tudunk 
konkrétumokat, ezért nagy tisztelettel, abszolút szakmai véleményem alapján csak azt 
tudom javasolni mindenkinek, hogy mivel nem tudjuk, hogy ez megtörtént-e - hiszen 
az előterjesztő részéről megjelent sem tud erről konkrétan -, ezért ne szavazzuk meg, 
hiszen nem tudjuk, hogy ez megtörtént-e. Tehát nincs mire azt mondani, hogy ez 
megfelel, az én véleményem szerint. Ezért kérek mindenkit, hogy ne szavazzuk meg ezt. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt Bizottság! Szeretném jelezni, hogy a 

törvényalkotásról szóló előírások van, ahol tudnak nevesíteni tárgyalópartnereket, 
érdekképviseleteket, szakmai szervezeteket, és így tovább, és van, ahol nem tudnak, 
mert az élet minden apró rezdülésére ilyen típusú írott szabályozása valóban nincs 
ennek. Jelen esetben, amikor tehetséggondozással kapcsolatos alapítványnak történő 
vagyonjuttatás van, nem tudom pontosan, képviselő úr milyen természetű társadalmi 
egyeztetésre kíváncsi. De ahogy elhangzott, az érintett alapítványok e tekintetben mint 
tárgyalópartnerek természetesen jelen voltak. S tekintettel arra, hogy ez 
összekapcsolódik egy kormányzati tehetséggondozási politikai szándékkal, egy olyan 
természetű vagyonjuttatásról szóló törvénytervezet született, amelyben a végső szót a 
parlamentnek kell kimondania, hogy ehhez hozzájárul vagy nem járul hozzá. Hogy itt 
milyen egyeztetésre lehet még gondolni, ez bizonyára sok minden lehet, én ezt nem 
tudom, csak szeretném jelezni, hogy ebből az következik számunkra, hogy ez a kör 
olyan értelemben nincs viszont nevesítetten, megfoghatóan jelen az adott konkrét 
ügyet illetően, mint, teszem azt, mondjuk, egy szakszervezet vagy bármilyen szakmai 
érdekképviselet, jelen esetben ilyet nem tudunk felvonultatni. 

Kíván-e valaki még hozzászólni? (Jelzésre:) Szabó Szabolcs képviselő úr, 
parancsoljon! 

 
SZABÓ SZABOLCS (független): Köszönöm szépen, csak röviden: az általam 

előbb említett törvény 7. §-a azért viszonylag jól körbeírja a technikáit is, meg úgy 
nagyjából a körítést, hogy hogyan kell ezt lefolytatni. Tehát ez nem teljesen igaz, hogy 
ha az érintettekkel tárgyalok egyet a törvényjavaslat kapcsán, akkor azzal le van tudva 
a társadalmi egyeztetés. Ez jogelméleti szempontból mást jelent. Csak ezt szerettem 
volna a jegyzőkönyv kedvéért rögzíteni. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm. Van-e további hozzászólási szándék? (Nincs ilyen jelzés.) 
Ilyen nincs. Kérdezem az előterjesztőt, kíván-e esetleg reagálni bármelyik elhangzott 
észrevételre. (Dr. Lovassy Ádám jelzésére:) Nem kíván, köszönöm. 

Tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy a bizottságnak a határozati házszabály 
44. § (1) bekezdésében foglaltakkal kapcsolatos megállapításait a bizottság jelentése 
tartalmazza, így erről ismételten döntenünk kell. Támogatja-e a bizottság, hogy a 
törvényjavaslat megfelel a határozati házszabály 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak? 
Aki egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Kilenc igen. Aki nem? (Szavazás.) 
Egy nem. Aki tartózkodott? (Szavazás.) Egy tartózkodás. A bizottság 9 igen, 1 nem 
szavazat és 1 tartózkodás mellett támogatta.  

A részletes vita ezen szakaszát lezárom, és ezzel áttérünk a módosító javaslatok 
megvitatására. 

Megnyitom a részletes vita második szakaszát; itt a módosító javaslatokról kell 
állást foglalnunk. A határozati házszabályi rendelkezéseknek megfelelően a 
háttéranyagban feltüntetett módosító pontokról szavazunk. Az összefüggő pontok 
együtt kezelendőek, ezekről egy szavazással döntünk. 

Az 1. szám alatti módosító indítványt Szabó Szabolcs képviselő úr nyújtotta be; 
tartalmilag összefügg a 2. és a 3. pontokkal, így ezekről egy szavazással döntünk. 
Kérdezem a módosító javaslatot benyújtó képviselőt, kíván-e hozzászólni. (Jelzésre:) 
Parancsoljon, képviselő úr! 

 
SZABÓ SZABOLCS (független): Nagyon röviden mondanám csak el, hogy az a 

csomag, amelyet benyújtottam módosító javaslatként, mit tartalmaz. Mindannyiunk 
számára ismerős ez a bizonyos vagyonkezelő alapítvány mint forma, amelyet már több 
esetben a magyar Országgyűlés kormánypárti többsége alkalmazott egyetemeknél, 
Mathias Corvinus Alapítványnál, s a többi. Annak idején is a vitákban én magam is 
többször elmondtam, hogy az egyik fő problémát ott látom ebben a vagyonkezelő 
alapítványi történetben, hogy az összes törvényjavaslat tartalmazta azt, hogy az alapítói 
jogokat a kuratóriumnak átadja az illetékes miniszter, tehát magyarul a kormány. Én 
akkor is elmondtam, és most is ezt gondolom az itt létrehozott alapítványok kapcsán, 
hogy ez nem jó megoldás, hiszen értelemszerűen az alapítónak, ha létrehoz egy 
alapítványt, akkor egy érdemi joga van: az alapítói jog gyakorlása. Ez technikai 
értelemben azt jelenti, hogy ha egy kurátornak a megbízatása megszűnik, teljesen 
mindegy, hogy lemondás, vagy ne adj’ isten, haláleset miatt, valamiért megszűnik a 
kurátori poszt, akkor az alapító nevezi meg, hogy ki legyen az új kuratóriumi tag, hiszen 
nyilvánvalóan pótolni kell a kieső kurátort. Abban az esetben, ha magának a 
kuratóriumnak adom oda az alapítói jogok gyakorlását, akkor a kuratórium maga 
nevezi meg, hogy ki legyen a tagja.  

Ez egy olyan bezárkózó döntési mechanizmus, hogy innentől kezdve az 
alapítónak az ég egy adta világon semmiféle jogosultsága nincs arra, hogy bármilyen 
minimális módon is jelezze a kuratórium felé, hogy egyébként az ő alapítói 
szándékainak bármilyen módon is megfelel, vagy egyetért, vagy nem ért egyet azzal, 
ami ott folyik. Nem véletlenül gondolom én azt, hogy ez gyakorlatilag a privatizáció egy 
fajtája, ami itt történik. 

A módosítócsomag arról szól, hogy ezt a bizonyos lehetőséget, hogy az alapítói 
jogok átkerüljenek a kuratóriumhoz, vegyük ki ebből a törvénymódosító csomagból. Az 
én módosításom csak ezeknek a részeknek az elhagyásáról szól. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e még valaki hozzászólni? (Nincs ilyen jelzés.) 

Kérdezem az előterjesztő képviselőjét, támogatják-e az összefüggő 1., 2. és 3. pontban 
jelzett módosító javaslatokat. 
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DR. LOVASSY ÁDÁM főosztályvezető (Miniszterelnökség): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szavazás következik. Aki támogatja Szabó Szabolcs 

képviselő úr 1., 2. és 3., egymással összefüggő módosító javaslatait, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Kettő igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) Kilenc 
nem. Tartózkodott? (Szavazás.) Két tartózkodás. A bizottság 2 igen, 9 nem szavazat és 
2 tartózkodás mellett nem támogatja. 

Soron következik a 4. sorszámon szereplő módosító pont, dr. Keresztes László 
képviselő nyújtotta be. Tartalmilag összefügg az 5. ponttal, így erről szintén egy 
szavazással döntünk. A módosító javaslatot benyújtó képviselő nincs jelen, tehát őt 
nem kérdezhetem meg, hogy kíván-e hozzászólni. Kérdezem a bizottság tagjait, 
kívánnak-e ehhez hozzászólni. (Jelzésre:) Parancsoljon, képviselő úr! 

 
SZABÓ SZABOLCS (független): Köszönöm szépen a szót. Az előterjesztő 

javaslata - ha esetleg valaki nem olvasta - azt a részét érinti a törvényjavaslatnak, mely 
szerint az a pécsi ingatlan, amely, ha jól emlékszem, a pécsi tiszti kaszinó épülete, amely 
az egyik oldalról a sétálóutcára nyílik, és annak van egy hátsó része, az az önkormányzat 
számára kerüljön inkább átadásra, vagy legalábbis ennek az egyeztetése induljon meg.  

Én magam, megmondom őszintén, egyetértek ezzel a javaslattal. Egyrészt, ha én 
jól tudom, akkor azt a pécsi önkormányzat már nemegyszer próbálta elkérni amúgy a 
tulajdonostól, tehát az államtól, hogy ő nagyon szívesen hasznosítaná ezt az épületet, 
hiszen ha jól emlékszem, az elég romos állapotban van jelen pillanatban (Dr. Hoppál 
Péter bólint.), és nyilván zavarja is őket, hogy ilyen állapotban van, másrészt meg 
nyilván nagyon szívesen használná helyi célokra önkormányzati ingatlanként. 

Másrészt itt az a másik problémám, hogy a múltkor nagyon ki lett stafírozva már 
egyszer ez a bizonyos Mathias Corvinus Alapítvány, több száz milliárd forintnyi 
névértékű MOL-részvénnyel, emlékeim szerint; meg kellene nézni az éppen aktuális 
árfolyamot, de több száz milliárdot ér az a részvénycsomag. Nem teljesen világos, hogy 
akkor miért kell még további összegeket vagy még további vagyonelemeket 
odaadományozni. És most én nem megyek bele abba a vitába, hogy mi a célja a Mathias 
Corvinusnak, egyetértek vele vagy sem, csak tisztán az arányokat gondolom furcsának. 
Köszönöm szépen. 

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

jelzés.) Kérdezem az előterjesztőt, támogatja-e a módosító javaslatokat. 
 
DR. LOVASSY ÁDÁM főosztályvezető (Miniszterelnökség): Nem támogatjuk, s 

ha lehet, akkor röviden válaszolnék képviselő úr felvetésére. 
Szemben a korábbi módosítóval, itt nem egy jogdogmatikai vitáról van szó, 

hanem tényszerű kérdésekről. A pécsi ingatlanokról a törvényjavaslat általános 
vitájában Keresztes László képviselő úr és Orbán Balázs miniszterhelyettes úr az 
előterjesztő képviseletében hosszasan, nem vitázott, hanem beszélgetett egymással, 
ahol észérvek ütköztek. Úgy gondolom, ezt megnyugtatóan rendezték. Azt azonban 
kiemelném, hogy ezeket a pécsi ingatlanokat a pécsi önkormányzatnak lehetősége lett 
volna az elmúlt egy évtizedben megszerezni, erre több alkalma is volt. S azáltal, hogy 
az MCC alapítványa hozzájut ezekhez az ingatlanokhoz, amelyeket fel fog újítani, egész 
Pécs városa, az egész pécsi egyetemi közösség fog profitálni végső soron.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Az előterjesztő nem támogatta a módosító 

javaslatokat. Kérdezem a bizottságot, támogatja-e az egymással összefüggő két 
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módosító javaslatot. Aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Kettő 
igen. Aki nem? (Szavazás.) Kilenc nem. Tartózkodás? (Szavazás.) Kettő. A bizottság 2 
igen, 9 nem szavazat és 2 tartózkodás mellett nem támogatta. 

Saját bizottsági módosítási szándékra előzetesen nem érkezett javaslat. A 
jegyzőkönyv számára ismertetem, hogy támogatott módosító javaslat hiányában a 
bizottság nem nyújt be részletes vitát lezáró módosító javaslatot. A vita ezen szakaszát 
lezárom.  

Megnyitom a részletes vita utolsó szakaszát, amelyben a bizottságunk dönt a 
részletes vita lezárásáról és a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról, 
benyújtásáról. Tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy a most tárgyalt indítvány 
ugyancsak a ParLexben kerül feldolgozásra. Kérdezem a bizottságot, lezárja-e a 
részletes vitát, elfogadja-e a részletes vitáról szóló jelentést, valamint felhatalmazza-e 
a bizottság elnökét arra, hogy gondoskodjon a bizottsági döntéseket összefoglaló 
jelentés benyújtásáról. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
Tizenegy igen. Aki nem? (Szavazás.) Egy nem. Tartózkodás? (Szavazás.) Egy 
tartózkodás. A bizottság 11 igen, 1 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadta. 
Köszönöm szépen. 

Elnöki tájékoztató a bizottság előtt álló feladatokról 

Ezzel a napirendi pontjaink végére érkeztünk. Az ülés berekesztése előtt csak 
egy nagyon rövid tájékoztatás engedtessék meg nekem. A múlt héten a parlament 
döntött arról, hogy milyen területen tér el a házszabálytól a pandémiás helyzetre való 
tekintettel, milyen ügyrendi változtatások történjenek, és így tovább; ismerjük a 
plenáris ülésre vonatkozókat. (Dr. Hiller István távozik az ülésről.) Ennek 
megfelelően, ahogy erről a frakciók megállapodtak, a bizottsági munkát az ősz 
folyamán a tavaszihoz hasonlóan elnökként szeretném kifejezetten a Ház előtt folyó 
munkákra korlátozottan folytatni; az indok megint csak ugyanaz, mint a tavasz 
folyamán volt. Egyúttal azt is figyelembe kell venni, amit az előbb már említettem, hogy 
összesen három olyan terem van a Házban, amelyet a bizottságok ülésre 
felhasználhatnak. Ebből fakadóan nagyon nehéz sakkozni a megfelelő időpontokkal, és 
ilyen értelemben a rendelkezésre álló időkereteket sem tudjuk a végtelenségig nyújtani.  

Természetesen a törvényi kötelezettségből fakadó feladatokat a bizottságnak el 
kell látnia, úgymint évente a bizottság hatáskörébe tartozó miniszterek meghallgatása; 
ez ügyben a szervezés értelemszerűen már elindult és folyamatban van. Ha minden 
igaz, egy időpontunk talán már van is. A biztonság kedvéért nem merem most még 
nagydobra verni, mert soha nem lehet tudni, mi hogyan változik, de november 16-a, 
délelőtt 10 órakor, ha minden igaz, egy miniszteri meghallgatásos időpont lesz. Azért 
még mindenki kérdőjellel írja be a naptárába, mert ahogy szokták mondani, az ördög 
a részletekben rejtezik.  

Tisztelettel tehát azt mondom, hogy a bizottság őszi munkarendjét nem azért 
nem kívánjuk összerakni olyan formában, ahogyan azt Szabó Szabolcs képviselő úr is 
kezdeményezte, mert bárminemű ellenérzésünk lenne ezzel kapcsolatban, hanem 
kifejezetten azért, hogy a Ház előtt folyó törvényjavaslatok megvitatására, az azzal 
kapcsolatos bizottsági feladatokra tudjunk koncentrálni, tekintettel az előbb vázolt 
körülményekre. Köszönöm szépen. 

Tisztelt Bizottság! Köszönöm mindenkinek a részvételt… (Jelzésre:) 
Parancsoljon, képviselő asszony! 

 
DUNAI MÓNIKA (Fidesz): Elnök úr november 16-át említette, az egy hétfői nap. 

Tehát akkor hétfői napon számítsunk bizottsági ülésre? 
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ELNÖK: Igen, hétfői nap. A plenáris ülés 13 órakor kezdődik, előtte, a délelőtt 
folyamán a házszabály szerint lehet tartani bizottsági üléseket, a plenáris ülés 
időpontjában viszont nem lehet. (Dunai Mónika: Köszönöm.) Köszönöm szépen. 

Az ülés berekesztése 

Szép napot kívánok mindenkinek és jó egészséget! Az ülést bezárom. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 06 perc)  

 

 

Dr. Pósán László 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 
 


