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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ
T/10051/

Kapcsolódó módosító javaslat

Kövér László úr,
az Országgyűlés elnöke részére
Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat 94. (1)

bekezdése és 102 . § (1) bekezdése alapján a sajtószabadságról és a médiatartalmak

alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény és a médiaszolgáltatásokról és a
tömegkommunikációról szóló 2010 . évi CLXXXV. törvény módosításáról szóló, T/10051 .

számú törvényjavaslathoz - a T/10051/6. számú módosító javaslathoz kapcsolódva - a

következő

kapcsolódó módosító javaslato t

terjesztem elő :

1. A törvényjavaslat 2. §-ának az alábbi módosítását javaslom :

„2. § A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról 2010 . évi CLXXXV. törvény (a

továbbiakban: Mttv.) a következő 111/A. §-sal egészül ki :

„111/A. (1) Az Elnököt a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki kilen c

évre.

(2) Elnöknek olyan személy nevezhető ki, aki az országgyűlési képviselők választásán

választható, büntetlen előéletű , nem áll a tevékenységének megfelel ő foglalkozástól eltiltás
hatálya alatt, valamint rendelkezik felsőfokú jogi, közgazdasági vagy társadalomtudomány i

végzettséggel és

a) legalább tízéves, a médiaszolgáltatások vagy a sajtótermékek hatósági felügyeletével vag y
a hírközlési hatósági felügyelettel összefüggő gyakorlattal, vag y

b) e tudományágak területén a médiára vagy a hírközlésre vonatkozó tárgyban

ba) Magyarországon elismert tudományos fokozattal, vag y

bb) legalább tízéves oktatói gyakorlattal felsőoktatási intézményben .
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(3) Az Elnök a megbízatásának megszűnése után úira[nem] kinevezhető [ki újra], ha
megbízatása nem felmentéssel vagy kizárással sz űnt meg .

(4) A miniszterelnök az (1) bekezdés szerinti javaslat megtételét megelőzően — a hivatalban
lévő Elnök megbízatási idejének lejártát megelőzően legalább hatvan nappal, az elnöki
megbízatás megszűnésének más eseteiben a megszűnést követő tizenöt napon belül — felkéri a
Közszolgálati Testületet, a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsot, valamint a
hírközlésiszolgáltatók, a médiatartalom-szolgáltatók, a műsorterjesztők és az újságírók
országos működési területű, legalább öt éve működő szakmai, érdekképviseleti és
önszabályozó szervezeteit, hogy tegyenek javaslatot az elnökjelölt személyére .

(5) A felkért szervezetek a javaslataikat írásban teszik meg, és abban ismertetik a z
elnökjelöltnek javasolt személy szakmai életútját, figyelemmel a (2) bekezdés szerinti
szakmai feltételekre is, továbbá a javaslatukat megindokolják . A javaslattételre felkért
szervezetek az elnökjelöltnek javasolt személy nevét közzétehetik, feltéve, hogy ahhoz a
javasolt személy hozzájárult . A miniszterelnök a felkért szervezetek javaslatainak
megismerése érdekében — személyesen vagy az általa kijelölt állami vezet ő útján — közvetlen
egyeztetést is tarthat.

(6) A miniszterelnök a javaslatát az egyeztetés során felmerült személyi javaslatok
megfontolását követően teszi meg."

2. A törvényjavaslat 3 . §-a az alábbi (1)bekezdéssel egészűl ki, egyidejűleg az 3. §
jelenlegi szövege (2) bekezdés jelölést kap :

„3. § (1) Az Mttv. 113 .	 (1) bekezdés e) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép

/113.sS(1) AzElnök megbízatása megszűnik ha/

„e)az Országgyűlés a kinevezésétől számítva 30 nanon belül - amennyiben olyan időpontban
történik a kinevezés, amely az Országgyűlés ülésszakán kívül esik, úgy a következ ő ülésszak
kezdetétől számított 15 napon belül - nem választja meg a Médiatanács elnökévé, kivéve, ha
megválasztás elmaradásának oka a 125 .§_(51bekezdés alkalmazása.'”'

3.A törvényjavaslat az alábbi 4 . §-sal egésziil ki, egyidejűleg a törvényjavaslat szerkezeti
egységeinek számozása és a törvényjavaslat önmagára vonatkozó mere v
hivatkozásainak megjelölése megfelel ően változik:

„4. 4 Az Mttv . 118 .	 (1) bekezdés b) pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép :

/118.§(1) AzElnök az elnökhelyettes, agyőigazgató, a főigazgató-helyettes nem lehet/

b) a Közszolgálati Közalapítvány_ Kuratóriumának és a Közszolgálati Testületnek az elnöke ,
tagfa, az Alap vezérigazgatója, vezérigazgató-helyettese, a Nemzeti Hírközlési és Informatika i
Tanács elnöke, alelnökevagytagja, közszolgálati médiaszolgáltató vezérigazgatója, felügyel ő
bizottságának elnöke, tagfa, valamint bármelyik szervezettel munkavégzésre irányuló
fogviszonyban álló személy,'
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4.A törvényjavaslat 5. §-a az alábbi (1)-(2) bekezdésekkel egész ű l ki, egyidejű leg az 5. §
jelenlegi szövege (3) bekezdés jelölést kap :

„5. & (1) Az Mttv. 125. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(1) A Hatóság köztársasági elnök által kinevezett Elnöke a kinevezés tényével é s
időpontjában a Médiatanács elnökjelöltiévé válik, amennyiben megfelel a Médiatanács
elnökével szemben támasztott törvényi feltételeknek .”

(2) Az Mttv . 125 . & (4) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(4) Amennyiben a Hatóság Elnöke nem felel meg a Médiatanács elnökével szembe n
támasztott törvényi feltételeknek, úgy a jelöl őbizottság a 124 .	 (3)-(9) bekezdések
értelemszerű alkalmazásával új jelöltet állít a Médiatanács elnöki tisztségére . Ebben az
esetben a Hatóság Elnöke automatikusan a Médiatanács tagfává válik, és a jelöl őbizottsága
fennmaradó helyekre jelöl tagokat a Médiatanácsba .”"

5.A törvényjavaslat 7. §-nak az alábbi módosítását javaslom :

„7. § Az Mttv . 211 . §-a a következő (4) bekezdéssel egészűl ki:

„(4) A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvet ő szabályairól szóló 2010 . évi CIV .
törvény és a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV .
törvény módosításáról szóló 2013 . évi . . . törvény (a továbbiakban: Módtv.) által megállapított
[111/A. § (3) bekezdését és] 125 . § (5) bekezdését a Módtv . hatálybalépésekor [hivatalban
lévő Elnökre és] a Médiatanácsnak [a hatálybalépéskor] hivatalban lévő elnökére [is]
alkalmazni kell. A Módtv. hatálybalépése a hatálybalépéskor hivatalban lév ő Elnök és a
Médiatanácsnak a hatálybalépéskor hivatalban lév ő elnöke és tagjai megbízatásának
fennállását nem érinti.'

Indokolás

Az újraválaszthatóság kizárása központi eleme volt az Európa Tanáccsal folytatot t
tárgyalásnak. Ugyanakkor megjegyezhető , hogy az Európa Tanács által megnevezett
aggályok maximum a Médiatanács elnökével összefiiggésben értelmezhetők, a hírközlési piac
felügyeletét ellátó Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökével kapcsolatban nem, mive l
ez sértené a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság autonómiáját . Ennek megfelelően a
módosító javaslat azt kezdeményezi, hogy az újraválaszthatóság tilalma a Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság elnökére nézve ne legyen alkalmazható .

Budapest, 2013 . március 1 .

Dr. Cser-Palkovics Andrá s

FIDESZ- Magyar Polgári Szövetsé g
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