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Napirendi javaslat
1. a) A Magyar Köztársaság alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/359. szám)
(Dr. Cser-Palkovics András és Rogán Antal (Fidesz) képviselők önálló
indítványa)
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről)

b) A médiát és a hírközlést szabályozó egyes törvények módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/360. szám)
(Dr. Cser-Palkovics András és Rogán Antal (Fidesz) képviselők önálló
indítványa)

c) A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa tagjait jelölő
eseti bizottság felállításáról szóló országgyűlési határozati javaslat (H/361.
szám)
(Dr. Cser-Palkovics András és Rogán Antal (Fidesz) képviselők önálló
indítványa)

d) A Közszolgálati Közalapítvány felállításáról szóló országgyűlési
határozati javaslat (H/362. szám)
(Dr. Cser-Palkovics András és Rogán Antal (Fidesz) képviselők önálló
indítványa)

e) A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló
törvényjavaslat (T/363. szám)
(Dr. Cser-Palkovics András és Rogán Antal (Fidesz) képviselők önálló
indítványa)
(Együttes általános vita)

2. Az Állami Számvevőszék elnökét és alelnökeit jelölő eseti bizottság
létrehozásáról szóló országgyűlési határozati javaslat (H/188. szám)
(A Számvevőszéki és költségvetési bizottság önálló indítványa)
(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

3. A Magyar Köztársaság alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/189. szám)
(Dr. Mátrai Márta (Fidesz) képviselő önálló indítványa)
(Döntés bizottsági módosító javaslat benyújtásáról)

4. Az Alkotmány-előkészítő eseti bizottság létrehozásáról szóló országgyűlési
határozati javaslat (H/178. szám)
(Dr. Balsai István és dr. Lázár János (Fidesz) képviselők önálló indítványa)
(Döntés bizottsági módosító javaslat benyújtásáról)

5. Zárószavazások előkészítése:
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6. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény,
valamint az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2099. évi CXV.
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/351. szám)
(Dr. Horváth Zsolt (Fidesz) képviselő önálló indítványa)
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita)

7. A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/371. szám)
(Dr. Horváth Zsolt (Fidesz) képviselő önálló indítványa)
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita)

8. Egyebek
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl:   Dr. Balsai István elnök (Fidesz)

 Dr. Gyüre Csaba alelnök (Jobbik)
 Dr. Bohács Zsolt (Fidesz)

  Dr. Horváth Zsolt (Fidesz)
 Dr. Kerényi János (Fidesz)
 Dr. Kovács Ferenc (Fidesz)
 Kozma Péter (Fidesz)
 Dr. Mátrai Márta (Fidesz)
 Dr. Molnár Attila (Fidesz)
 Dr. Szakács Imre (Fidesz)
 Dr. Vas Imre (Fidesz)
 Dr. Vitányi István (Fidesz)
 Dr. Bárándy Gergely (MSZP)
 Dr. Harangozó Tamás (MSZP)
 Dr. Steiner Pál (MSZP)
 Dr. Szili Katalin (MSZP)
 Murányi Levente (Jobbik)
 Dr. Schiffer András (LMP)

Helyettesítési megbízást adott

Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz) dr. Mátrai Mártának (Fidesz)
Dr. Budai Gyula (Fidesz) dr. Kerényi Jánosnak (Fidesz)
Dr. Dorkota Lajos (Fidesz) dr. Horváth Zsoltnak (Fidesz)
Dr. György István (Fidesz dr. Kovács Ferencnek (Fidesz)
Dr. Kovács Ferenc (Fidesz) dr. Molnár Attilának (Fidesz) megérkezéséig
Kozma Péter (Fidesz) dr. Bohács Zsoltnak (Fidesz) megérkezéséig
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz) dr. Vas Imrének (Fidesz)
Dr. Rubovszky György (KDNP) dr. Vitányi Istvánnak (Fidesz)
Dr. Salamon László (KDNP) dr. Balsai Istvánnak (Fidesz)
Dr. Lamperth Mónika (MSZP) dr. Harangozó Tamásnak (MSZP)
Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) dr. Gyüre Csabának (Jobbik)
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Meghívottak részéről

Hozzászólók

Dr. Répássy Róbert államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra)

Elnöki megnyitó

DR. BALSAI ISTVÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt
Bizottság! Üdvözlöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a bizottság a helyettesítésekkel
együtt határozatképes. Bejelentem, hogy Vas Imre Papcsák Ferencet, Molnár Attila Kovács
Ferencet, Bohács Zsolt Kozma Pétert, Balsai István Salamon Lászlót, Horváth Zsolt Dorkota
Lajost, Mátrai Márta Cser-Palkovics Andrást, Vitányi István pedig Rubovszky Györgyöt
helyettesíti.

A napirend elfogadása

Tisztelt Bizottság! Az írásban előterjesztett javaslatot kiegészítenénk az 1/a., 1/b., 1/c.,
1/d. és 1/e. pontokkal – ami így együtt a médiatörvény-csomag –, valamint a választási
eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról szóló T/371. számú törvényjavaslattal,
amit Horváth Zsolt fog előterjeszteni.

Kérdezem, hogy ki fogadja el a napirendi javaslatot az iménti kiegészítésekkel.
(Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 19 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a mai
ülés napirendjét.

A Magyar Köztársaság alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról szóló
T/359. számú törvényjavaslat; A médiát és a hírközlést szabályozó egyes törvények
módosításáról szóló T/360. számú törvényjavaslat; A Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Médiatanácsa tagjait jelölő eseti bizottság felállításáról szóló H/361. számú
országgyűlési határozati javaslat; A Közszolgálati Közalapítvány felállításáról szóló
H/362. számú országgyűlési határozati javaslat; A sajtószabadságról és a
médiatartalmak alapvető szabályairól szóló T/363. számú törvényjavaslat (Együttes
általános vita)

Az 1/a., 1/b., 1/c., 1/d. és 1/e. pontokkal kezdjük a munkát, amelyek Cser-Palkovics
András és Rogán Antal képviselő urak indítványai. Az előterjesztők Horváth Zsoltnak adtak
megbízást az előterjesztések ismertetésére. Tisztelettel köszöntöm Répássy Róbert államtitkár
urat, ő fogja a kormány álláspontját tolmácsolni. Megadom a szót Horváth Zsolt képviselő
úrnak.

DR. HORVÁTH ZSOLT (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Különösebb
szóbeli kiegészítést nem kívánok fűzni az előterjesztéshez, hiszen az írásban olvasható.
Kérem a bizottság támogatását.

ELNÖK: Köszönöm. Államtitkár úr!

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Tisztelt Bizottság! Tekintettel arra, hogy képviselőtársaink a kormányülés után nyújtották be a
képviselői önálló indítványokat, a kormány még nem tudott állást foglalni, így csak a tárca
álláspontját tudom képviselni. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium támogatja a
képviselői önálló indítványokat.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. (Nincs jelentkező.) A vitát lezárom és
szavazni fogunk.

Ki támogatja a tárgysorozatba-vételt? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 17
igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett támogatja a tárgysorozatba-vételt.
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Ki támogatja az általános vitára való alkalmasságot? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a
bizottság 17 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett támogatja az
általános vitára való alkalmasságot.

Tájékoztatom a tisztelt bizottságot, hogy holnap többek között emiatt kell ülést
tartanunk 9 órai kezdettel. A napirendi pont tárgyalását lezárom.

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint az
egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény módosításáról szóló
T/351. számú törvényjavaslat (Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-
vételéről, általános vita)

Most a napirendi ajánlásban szereplő 6. pontot fogjuk tárgyalni – amely szintén
igényli a kormány vagy a tárca véleményét –, a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról
szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló
2009. évi CXV. törvény módosításáról szóló T/351. számú törvényjavaslatot, Horváth Zsolt
képviselő úr önálló indítványát. Megadom a szót a képviselő úrnak.

DR. HORVÁTH ZSOLT (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Ahogy az
indokolásban is olvasható, a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvény
rendelkezései alapján 2010. július 1-jétől a bíróságok és a felek közötti írásbeli közlés
kizárólag elektronikus úton történhet a jelenlegi szabályozás szerint. Ugyanez olvasható az
egyéni vállalkozóról és egyéni cégről szóló 2009. évi törvényben is. Megkeresés érkezett,
amely alapján kiderült számunkra, hogy az előző ciklusban hozott intézkedések gyakorlati
megvalósításához szükséges feltételek nem állnak rendelkezésre. A korábbi időszakban nem
történt semmilyen intézkedés annak érdekében, hogy ez a gyakorlatban is megvalósuljon.

Szeretném elmondani, maximálisan támogatjuk azt, hogy ilyen elektronikus
adatközlés jöjjön létre a későbbiek során a bírósági eljárások tekintetében, azonban
figyelembe kell vennünk, hogy az elmúlt időszakban semmi nem történt annak érdekében,
hogy mindez a gyakorlatban is megvalósuljon. Ezért nyújtottam be ezt a módosítást és kérem
a bizottság támogatását. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. Államtitkár úr!

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Ismét a tárca álláspontját tudom ismertetni. A tárca támogatja a képviselői önálló indítványt,
annál is inkább, mert az átadás-átvétel során mi is észleltük, hogy ez a határidő betarthatatlan.
Örülünk annak, ha ez a határidő módosul, és majd alaposabb előkészítés után végre lehet
hajtani a törvényt.

ELNÖK: Köszönöm. A vitát megnyitom. (Nincs jelentkező.) A vitát lezárom és
szavazni fogunk.

Ki támogatja a tárgysorozatba-vételt? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság
egyhangúlag támogatja a tárgysorozatba-vételt.

Ki támogatja az általános vitára való alkalmasságot? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a
bizottság egyhangúlag támogatja az általános vitára való alkalmasságot.

Kíván-e a bizottság előadót állítani? (Nem.) Mivel nem volt vita, nagy szükségessége
nincs. A napirendi pont tárgyalását lezárom.

Bejelentem, hogy a továbbiakban az időközben megérkezett Kovács Ferenc
helyettesíti György Istvánt.
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A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról szóló T/371. számú
törvényjavaslat (Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános
vita)

Következő napirendi pontunk a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény
módosításáról szóló T/371. számú törvényjavaslat, Horváth Zsolt képviselő úr önálló
indítványa. Megadom a szót Horváth Zsolt képviselő úrnak.

DR. HORVÁTH ZSOLT (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A javaslat
lényege, hogy az Országos Választási Bizottságot a jövőben minden általános választás
alkalmával meg kell újítani. Ez azt jelenti, hogy az országgyűlési, az önkormányzati és az
európai parlamenti általános választások kitűzését követően minden alkalommal új Országos
Választási Bizottságot kell választani. Kérem a bizottság támogatását.

ELNÖK: Köszönöm. Államtitkár úr!

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium támogatja a képviselői önálló indítványt.

ELNÖK: Köszönöm. Megnyitom a vitát. (Nincs jelentkező.) A vitát lezárom és
szavazni fogunk.

Ki támogatja a tárgysorozatba-vételt? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 19
igen szavazattal, 3 nem ellenében, tartózkodás nélkül támogatja a tárgysorozatba-vételt.

Ki támogatja az általános vitára való alkalmasságot? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a
bizottság 19 igen szavazattal, 3 nem ellenében, tartózkodás nélkül támogatja az általános
vitára való alkalmasságot.

A képviselői önálló indítvány vitájára a mai plenáris ülésen kerül sor. A napirendi pont
tárgyalását lezárom.

Az Állami Számvevőszék elnökét és alelnökeit jelölő eseti bizottság létrehozásáról szóló
H/188. számú országgyűlési határozati javaslat (Kapcsolódó módosító javaslatok
megvitatása)

Következő napirendi pontunk az Állami Számvevőszék elnökét és alelnökeit jelölő
eseti bizottság létrehozásáról szóló H/188. számú országgyűlési határozati javaslat. A
kapcsolódó módosító javaslatokat kell megvitatnunk. A 2010. június 8-ai keltezésű kiegészítő
ajánlásból dolgozunk.

A kiegészítő ajánlás 1. pontjában Göndör István és Kovács Tibor képviselők
kiegészítést javasolnak a jelölőbizottságon belüli arányokkal kapcsolatban. Az előterjesztő
nem támogatja. Kérdezem a tárca álláspontját.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A
tárca egyetért az előterjesztőkkel.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (4) Ki nem támogatja? (19) Ki
tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

A kiegészítő ajánlás 2. pontjában Göndör István és Kovács Tibor képviselők szintén a
jelölőbizottságon belüli arányokkal kapcsolatban tesznek javaslatot. Az előterjesztő nem
támogatja. Kérdezem a tárca álláspontját.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A
tárca egyetért az előterjesztőkkel.
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ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (6) Ki nem támogatja? (19) Ki
tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

A kiegészítő ajánlás 3. pontjában Veres János, Tukacs István, Szekeres Imre, Boldvai
László, Lenhardt Balázs, Rozgonyi Ernő és Vágó Gábor képviselők szintén a belső
határozatok kapcsán tesznek javaslatot. Az előterjesztő nem támogatja. Kérdezem a tárca
álláspontját.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A
tárca egyetért az előterjesztőkkel.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (7) Ki nem támogatja? (19) Ki
tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

A Magyar Köztársaság alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról szóló
T/189. számú törvényjavaslat (Döntés bizottsági módosító javaslat benyújtásáról)

Következő napirendi pontunk a Magyar Köztársaság alkotmányáról szóló 1949. évi
XX. törvény módosításáról szóló T/189. számú törvényjavaslat. A múltkor felmerült az igény,
hogy a bizottság esetleg nyújtson be egy módosító indítványt az alkotmány sokat vitatott 24. §
(5) bekezdésével kapcsolatban. Kérdezem az előterjesztő véleményét.

DR. MÁTRAI MÁRTA (Fidesz): Nem támogatom.

ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Egyetértünk az előterjesztővel.

ELNÖK: Ki támogatja ennek a javaslatnak a benyújtását? (5) Ki nem támogatja? (19)
Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot.

Az Alkotmány-előkészítő eseti bizottság létrehozásáról szóló H/178. számú országgyűlési
határozati javaslat (Döntés bizottsági módosító javaslat benyújtásáról)

Következő napirendi pontunk az Alkotmány-előkészítő eseti bizottság létrehozásáról
szóló H/178. számú országgyűlési határozati javaslat. Az Alkotmány-előkészítő eseti
bizottsággal kapcsolatban érkezett igény arra vonatkozóan, hogy a bizottság a javaslat 2. §-
ához fűződően nyújtson be egy kiegészítést. Ez a bizottság tagjainak ki lett osztva. Az
aláhúzott rész az alkotmányfejlődés történelmi értékekre vonatkozó utalását tartalmazza. Az
előterjesztők nevében támogatom, hogy a bizottság nyújtson be egy ilyen módosító
indítványt. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Egyetértünk az előterjesztőkkel.

ELNÖK: A kormány is támogatja. Ki kíván hozzászólni? (Nincs jelentkező.)
Jelentkező nincs.

Ki támogatja a bizottságnak ezt az indítványát? (21) Ki nem támogatja? (4) Ki
tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja az indítványt.

Ezt még a mai napon be fogjuk nyújtani.
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Egyebek

Utolsó napirendi pontunk az egyebek. Tájékoztatom a bizottságot, hogy hozzám, mint
a bizottság elnökéhez megkeresés érkezett a soros elnökségtől az uniós bel- és igazságügyi
együttműködés keretében. Június 21-én és 22-én az Európai Parlament állampolgári jogok
belügyi és igazságügyi bizottsága egy úgynevezett meghallgatást tart. Ez azt jelenti, hogy a
bizottságot hallgatja meg a parlament és az összes tagország illetékes bizottságainak a
részvételét lehetővé teszi. Tekintettel arra, hogy Magyarország nemsokára érdekelt lesz az
elnökséget illetően, kérdezem, hogy eleget tudunk-e tenni ennek a meghívásnak. A meghívás
a jövő hét hétfőjére és keddjére vonatkozik, amikor a kormánypárti képviselők értelemszerűen
nem tudnak eleget tenni a meghívásnak, de ha az ellenzéki képviselők közül valaki részt
kívánna venni a meghallgatáson, kérem, hogy záros határidőn belül jelentkezzen a bizottság
titkárságán. A finanszírozás természetesen rendben lesz.

Holnap délelőtt 9 órakor tartunk ülést a ma elfogadott kiegészítésekkel, elsősorban a
médiatörvényekkel és az eseti bizottsággal kapcsolatban.

A bizottság évenként általában két külföldi utat szokott betervezni magának
elsősorban uniós országokba. Ez ügyben az Országgyűlés elnökén keresztül a Külügyi
Hivatalhoz folyamodtunk, és amint pozitív választ kapunk, elkezdjük szervezni a következő

utat.
Köszönöm szépen a részvételt, holnap reggel találkozunk.

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 18 perc)

Dr. Balsai István
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Soós Ferenc


