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Tisztelt Elnök Úr !

Az Országgyűlés 2012. május 24-ei ülésnapján fogadta el a médiaszc= g tta n>ckka l
és a sajtótermékckkei összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényt
(T/7022. számú törvényjavaslat) . Az Országgyűlés alelnöke e törvenvt 2012 . május
25 . napján küldte meg részemre aláírásra és kihirdetésének elrendelésére .

A törvény 29 . § (18) bekezdésével nem értek egyet, ezért élek az Alaptörvény 6 .
cikk (5) bekezdésében biztosított jogkörömmel, és a pörvényt az alábbiakba n
kifejtett indokok alapján, a kihirdetésre megállapított határid őn belül, észrevételeim
közlésével megfontolásra visszaküldöm az Országgyűlés részére .

Tisztelt Országgyűlés !

médiaszolgáltatásokkal és a sajtótermékekkel összefügg ő egyes törieüva-
múdos tásáró szóló törvény célja, hogy megfeleljen az Aikottüa n b ós,4g

165/2011 . (XII . 20.) AB határozatában foglaltak ai és az Országgyűlés —
kötött _ eleget tegyen ebből adódó jogalkotó -köie

	

"ezek is

Az Alaptörvény 5 . cikk (7) bekezdése szerint az Országgyűlés a jelen lévő
országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával elfogadott Házszabályban
állapítja meg működésének szabályait és tárgyalási rendé .

A Házszabály tartalmazza azokat a garanciális eljárási : jerleket, melvek -s- többe k
köp ött -- a zárószavazás előtti módosító javaslatok ben sújtására vonatkozóan
demokratikus hatalomg,vakorlás és a köz erde ;<_

	

't c ur,. végzendő l:ep‘,-ise1 c
tevékenység fundamentumának minősülnek, ezért azok. megsértése eljárás
szabálvraianságilak tekintendő .

Az Alaptörvény 9. cikk (1) bekezdése szerint « k, : rársaságí elnök kötelessége
őrködni az államszervezet demokratikus működése felett . E kötelességemne k
teszek eleget akkor, amikor egy-egy törvény alól áss:. a egciózc en azt is vizsgála t
tárgyává teszem, hogy az Országgyűlés törye.nyaikOtói munkája során betarrcrt -r a
Házszabály irányadó szakaszai s-.
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Agy. Országgy űlés a törvény zárószavazását megelo15Ln 7022/55 szám alatt fogadott
el képviselő által benyújtott zárószavazás előtti rnÓdosítn javaslatot, amely 4 . pontja
a következőképpen rendelkezik:

„AZ egységes javaslat 29. j' a kiegészül az alábbi új (18) bekezdéssel, a következő bekezdése k
számozása értelemszerűen változik:
„(18) 4zMtty. 66. .' (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A helyi vagy körzeti médiaszolgáltatás közösségi médiaszolgáltatásként való elismerése a
1Vlédiatanács által e törvény alapján indított — médiaszolgáltatási jogosultság Haszraostására
irányuló — pályázati eüárásban hozott pályázati nyertességr ől tz ló döntésében vagy a
Méáiatanác-ntl külön e célból kezdeményezett eljárásban, a Médiatanács Határozata alapjá n
történik meg. Ezen eljárás a médiaszolgáltatásnak, a 42. szerinti nyilvántartásba vételé t
követően a ;médiaszolgáltató által kezdeményezhető: A Médiatanács eljárása során megvizsgáa a
már működő vagy indítani kívánt médiaszolgáltatást éc annak médiaszolgáltatás i
s:,-abálvzatában foglaltakat az (I)-(4) bekezdés szerinti kritériumoknak való megfelelés céljából,
majd hatvan napon belül hatósági határozatot hoz Országos médiaszolgáltatást nem lehe t
közösségi médiaszolgáltatásként elismerni . ”

N Házszabály 107.5 (1) bekezdése szerint „a zárószavazás megkezdése előtt írásba n
legké őbb annak az ülésnapnak a megnyitása előtt huszonnégy órával, amely ülésnap napirendjén
szerepel az adott törvényjavaslat zárószavazása— módosító iavaslatot nyújthat b e

bizottság, illetv° orsza yűlési kepviselő bármely korábban megs:(ava'ott zende,',ketiéshe:
k..i s lódóan. ha aa rne sryavaryott rendeíkezes rt-iy-es óss°han ban az Alaptörvénnyel, törvénn yet ; a
törvényjavaslat már megszavazott rendelkezésével vagy a törvényjavaslat mód() tításJal nem érintett
vaíaia r,, tendelkezeséve illetve ha az egységes javaslat nem felel meg ajo; +abáliszetteesztés vagy
a nyelvhelvesség követelményeinek . . . ”

A zárószavazás előtti fent megjelölt módosító indítványról — az idézett 4 . pont
tekintetében — az állapítható meg, hogy annak benyújtása ellentétes a Házszabály
107 . (1) lekezdés a) pontjában foglaltakkal

fentiek alapján a törvénnyel nem értek egyet .

Kérem a Tisztelt Országgv lé-sr, hogy azt észrevételeim alapos megfontoló á t
követően döntsön a törvény elfogadásáról .

Budapest, 2012. .május 30 .

Áder János


	page 1
	page 2

