
EMBCB-7/2010.
(EMBCB-7/2010-2014.)

J e g y ző k ö n y v ∗

az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságának
2010. június 14-én, hétfőn, 12 órakor

az Országház földszint 93. számú tanácstermében
megtartott üléséről

                                                
∗ A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában
megtalálható.



- 2 -

Tartalomjegyzék

Napirendi javaslat 3

Az ülés résztvevői 4

A bizottság részéről 4
Megjelent 4
Helyettesítési megbízást adott 4

Meghívottak részéről 5
Hozzászólók 5
Megjelentek 5

Elnöki megnyitó 6

A napirend elfogadása 6

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) (Általános vita) 6

Hozzászólások 6

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról 8

A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló törvényjavaslat
(T/363. szám) (Dr. Cser-Palkovics András és Rogán Antal (Fidesz) képviselők önálló
indítványa) (Általános vita) 9

Hozzászólások 9

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról 10

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) (Általános vita) 10

Hozzászólások 10

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról 12

Egyebek 13



- 3 -

Napirendi javaslat
1. 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)
(Általános vita)

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

3. 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)
(Általános vita)

4. Egyebek
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl:   Dr. Lukács Tamás elnök (KDNP)

 Dr. Gulyás Gergely alelnök (Fidesz)
 Szabó Timea alelnök (LMP)
 Berényi László (Fidesz)
 Csöbör Katalin (Fidesz)
 Demeter Zoltán (Fidesz)
 Ékes Ilona (Fidesz)
 Gajda Róbert (Fidesz)
 Kővári János (Fidesz)
 Wittner Mária (Fidesz)
 Varga László (KDNP)
 Baracskai József (MSZP)
 Lendvai Ildikó (MSZP)
 Kulcsár Gergely (Jobbik)
 Mirkóczki Ádám (Jobbik)

Helyettesítési megbízást adott

Farkas Flórián (Fidesz) Ékes Ilonának (Fidesz)
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Meghívottak részéről

Hozzászólók

Dr. Gáva Krisztián helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium)

Megjelentek

Nagy Bercel titkár (Fidesz-KDNP-frakció)
Pappné Farkas Klára igazgató (Országgyűlés Európa Tanács Információs és
Dokumentációs Központ)
Fretyán István szakmai főtanácsadó (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Főosztály)
Dr. Oláh Attila parlamenti titkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 10 perc)

Elnöki megnyitó

DR. LUKÁCS TAMÁS (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Szép jó
napot kívánok. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki megtalálta a 93-as termet. Azt
hiszem, elindulhat a cserkészmozgalomban az, aki ezt a komoly intellektuális műveletet meg
tudta ejteni.

Az ember élete nem pontosan tervezhető: pénteken délután 16 órakor jutott
tudomásomra, hogy bizottsági ülést kell tartanunk – ez nem szabadon választott, hanem
kötelező gyakorlat –, ezért csak így lehetett megoldani, különösen a vidéki képviselők miatt.
Egyébként a bizottság munkáját igyekszem úgy szervezni, hogy az a vidéki képviselőknek
külön terhelést ne jelentsen.

Megállapítom, hogy az ülés határozatképes. Bejelentem, hogy Ékes Ilona helyettesíti
Farkas Flóriánt.

A napirend elfogadása

A napirendi javaslatot mindenki kézhez kapta. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés,
észrevétel? (Nincs jelentkező.) Ki fogadja el a napirendi javaslatot? (Egyhangú.)
Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadta a mai ülés napirendjét.

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) (Általános vita)

1. napirendi pontunk a Magyar Köztársaság alkotmányáról szóló 1949. évi XX.
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat. A törvényjavaslat lényege, hogy a
közszolgálatiságot definiálja az alkotmány rendszerében. Tisztelettel köszöntöm Gáva
Krisztián helyettes államtitkár urat.

Ki kér szót? Lendvai Ildikó képviselő asszony!

Hozzászólások

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Tisztelt Bizottság! Természetesen elnök úr udvarias
emberként mentegetőzött a váratlanul bekerült törvény miatt, de itt nem a mi időbeosztásunk
a lényeg. Az alapvető alkotmányos jogokat, a tájékozódáshoz fűződő állampolgári jogot
érintő törvénycsomagról és ezen belül az elnök úr által most napirendi pontként tárgyaltatott
alkotmánymódosításról van szó. Nem is beszélek arról, hogy miniszterelnök úr február 9-én
hivatalos tévényilatkozatban közölte, ehhez a tartalomhoz csak hosszú és szakmai egyeztetés
után fognak szólni. Erről nem beszélek, erről számoljon el a választóival. Nem beszélek arról
sem, hogy a kormány szegény képviselője itt ül, de nem ő az előterjesztő. Értem, hogy miért:
mert ha kormány terjeszt elő törvényt, akkor az egyeztetést jogszabály határozza meg, ez alól
kívánt elég alamuszi módon kibújni a kormány, amikor két képviselővel jegyeztette a
közszolgálati médiaviszonyokat alapvetően átszabó, azoknak demokratikus és paritásos
jellegét megszüntető törvénycsomagot. Ezekről mind nem beszélek.

Beszéljünk most arról, ami ebben a törvénycsomagban, pontosabban az
alkotmánymódosításban benne van. Az alkotmánymódosítási javaslat híven fedi a
törvénycsomag jellegét, meghatározza a közszolgálatok funkcióját, és elég árulkodó módon
csak általános sajtófunkciónak tekinti, de a közszolgálat funkciói között fel se sorolja az
arányos és hiteles tájékoztatás követelményét. Nem véletlenül. Ez őszinte beszéd. Tudniillik
az a struktúra, ami itt kialakulni látszik a közszolgálat irányításában, nem alkalmas a
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vélemények arányos közvetítésére, ezért nem alkalmas a hiteles tájékoztatásra sem.
Megszünteti az eddigi irányítás paritásos jellegét és mindenütt a kormánytöbbségnek adja
meg az egyedüli döntés lehetőségét, a korábbi paritásos kuratóriumok helyébe lépő öttagú
kuratórium élére a kormányzati többség által delegált Médiatanács küld embert, és ha
véletlenül a 2:2 arányt ki tudja tölteni az ellenzék három frakciója két képviselővel – ami azért
önmagában a lehetetlenségek közé tartozik –, akkor is 3:2 arányban dönthet el mindent ez a
kuratórium, tudniillik még az elnökválasztásnál is megszűnik a kétharmados többség
kötelessége. Ráadásul az így összeállított aránytalan és egyoldalú kormánybefolyást tükröző

testületeket példátlan módon kilenc évre be is betonozzák – legalábbis a lényegeseket –, az új
hatóság vezetőjét a miniszterelnök – nem mint korábban a köztársasági elnök és a
miniszterelnök, hanem csak a miniszterelnök – kilenc évre nevezi ki, s kilenc évre szól a
végül is kizárólag a kormánytöbbség által megválasztható Médiatanács tagjainak a
mandátuma is.

Szerintünk ez az alkotmánymódosítás az eredeti alkotmányos szándékkal ellentétes.
Az eredeti alkotmányos szándék a közszolgálati médiumok speciális feladataként írta elő a
kiegyensúlyozottságot. Ezért volt paritás az irányító testületekben. Lehet a létszámokat és a
szerkezetüket egyszerűsíteni, szűkíteni, azt akár helyeselni is lehet, de hogy a
létszámcsökkentés ürügyén megszűnjön a paritás és mindenről a kormánytöbbség dönthessen,
ez egészen elképesztő. Ráadásul ugyanez a törvénycsomag törvényesíti a csonkakuratórium
lehetőségét is, ha a három ellenzéki párt, a nem létező ellenzéki koalíció – mert ilyen nincs –
nem tudna két kurátort jelölni, akkor a törvény azt is kimondja, hogy csonkán is működőképes
az új kuratórium. De még ez ellen is bebiztosítja magát az új törvénytervezet, hátha mégis
megbokrosodik egy kormánypárti delegált: ezentúl a kuratórium nem pályázat alapján nevezi
ki a médiumok elnökét, hanem összesen kap két jelöltet a kormánypárti többség által jelölt
Médiatanácstól és kizárólag közülük választhat a demokrácia nagyobb dicsőségére. Az
alkotmánymódosítás szelleme tökéletesen megfelel a többi törvénynek. Nem véletlenül
hiányzik belőle a közszolgálat feladatai közül az arányos és hiteles tájékoztatás, hanem mert
olyan struktúra jön létre, s nem véletlenül rohamtempóban az önkormányzati választások
előttre időzítve, amely erre tökéletesen alkalmas lesz. Ezért a szocialista képviselők az
alkotmánymódosítást nem fogják támogatni. A többi törvényről, amelyek minket érintenek,
majd később szólok. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Más kérdés, észrevétel hozzászólás van-e? Wittner Mária
képviselő asszony!

WITTNER MÁRIA (Fidesz): Hangzatos szavak. Rövid távú, úgy is mondhatnám,
hogy szelektív memóriája van Lendvai Ildikónak, aki elfelejti azt, hogy 1994-ben az MSZP-
kormány – akkor sem tévednék nagyot, ha MSZMP-t mondanék – az SZDSZ-szel együtt
kétharmados többségben a hiteles tájékoztatást célzó kétharmados törvényt változtatta meg.
Az arányos és hiteles tájékoztatásról: emlékeim szerint éppen Gyurcsány Ferenc,
Magyarország akkori felelős miniszterelnöke szólította fel az embereket arra, hogy ne
vásároljanak Magyar Hírlapot. Úgy tudom, hogy ez ellen tüntetés is volt. Azt azért nem
kellene elfelejteni, hogy milyen volt a kiegyensúlyozott tájékoztatás a médiában, sőt
kiegyensúlyozatlan támogatásban részesültek egyes médiák, például a Hócipő, a 168 óra, a
Népszava és más kormányhoz közeli lapok. Talán nem kellene, hogy ilyen rövid távú
memóriája legyen, ha már ennyi ideje van a politikában. Negyven vagy ötven éve? Azt
hiszem, nem túlzok. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Lendvai Ildikó képviselő asszony!
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LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Nem szeretem, ha a koromat emlegetik, de most nem ez
a lényeg. (Wittner Mária: Negyven vagy ötven éve benne van a politikában!) Nem tudom,
mennyinek tetszik nézni, de hetven még nem vagyok. De nem baj, természetesen nem ezen
fogunk vitatkozni. Ezt ki lehet bírni, ez csak amolyan női csipkelődés.

Ami miatt szót kértem: tényleg jó, ha az ember emlékszik, ezért szeretném felidézni,
hogy azt a médiatörvényt, amit 1994 és 1998 között fogadott el a magyar parlament, a Fidesz
is támogatta. Az a médiatörvény több mint négyötödös támogatással ment át. Az akkor
ellenzékben lévő Fidesz is helyeselte a paritás elvét, és helyeselte a hiteles és arányos
tájékoztatást. Könnyen lehet, hogy az arányos tájékoztatás és főleg támogatás elvét nem
sikerült mindig minden kormánynak betartani – sajnálom, ha a mienk vétett –, de ez
nyilvánvalóan nem mérhető össze azzal a 2 milliárd forintos támogatással, amit az Orbán-
kormány idején a Heti Válasz kapott. De ha mindketten úgy gondoljuk, és ezt örömmel
veszem, mert képviselő asszony nyilván azért sorolja a Gyurcsány-kormány általa feltételezett
hibáit, mert neki is fontos az arányos tájékoztatás. Ha pedig fontos, akkor segítsen abban,
hogy ne jöhessenek létre kizárólag egyoldalú döntésekre alkalmas és kilenc évre bebetonozott
testületek, mert az igénnyel egyetértünk.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szeretném jelezni, hogy az 1. napirendi pont az
alkotmány módosításáról szól, amelyben ezek nincsenek benne. A későbbi törvényeknél ezek
is előjöhetnek, de itt kizárólag a közszolgálat fogalmának a meghatározásáról van szó az
alkotmány módosítása kapcsán. A 2. napirendi pontnál majd természetesen mindenkinek
lehetősége lesz kifejteni részletesen a nézeteit. Szabó Timea képviselő asszony!

SZABÓ TIMEA (LMP): Köszönöm, elnök úr. Én csak nagyon röviden szeretnék
hozzászólni. Maximálisan egyetértek Lendvai képviselő asszony szavaival. Annyiban viszont
nem, hogy én nagyon nagyvonalúnak tartom, hogy átugrotta azt a kérdést, hogy már megint
egy hétvégénk volt arra, hogy felfogjuk, mi kerül a Ház elé. Ha jól emlékszem, péntek reggel
Balsai úr azt mondta, hogy nem lesz több módosítgatása az alkotmánynak, ehhez képest
péntek délutánra már beterjesztették. Elképesztően arrogánsnak tartjuk ezt a hozzáállást és
természetesen nem fogjuk támogatni.

ELNÖK: Az igazság kedvéért meg kell jegyeznem, hogy a képviselői jogállásról szóló
törvény alapja az, hogy minden képviselőnek joga van akár alkotmánymódosítást is
kezdeményezni. Ezt az alkotmánymódosítást nem Balsai István jegyzi. A kormány
képviselőjét kérdezem csak és kizárólag az alkotmánymódosításról.

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A tárca támogathatónak tartja az alkotmánymódosítást.

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy ki tartja általános vitára alkalmasnak a
törvényjavaslatot. (11) Ki nem tartja általános vitára alkalmasnak? (6) Ki tartózkodott? (0)
Megállapítom, hogy a bizottság általános vitára alkalmasnak tartja a törvényjavaslatot.

A bizottságnak előadót kell állítania. Ki vállalja önként? (Dr. Gulyás Gergely: Ha más
nem vállalja, akkor én vállalom.) Méltányoljuk alelnök úr áldozatkészségét. A kisebbségi
véleményt ki fogja tolmácsolni? (Lendvai Ildikó: Ha a kolléganő nem akar kisebbségi
véleményt mondani, akkor én vállalom.) Köszönöm szépen.
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A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló törvényjavaslat
(T/363. szám) (Dr. Cser-Palkovics András és Rogán Antal (Fidesz) képviselők önálló
indítványa) (Általános vita)

2. napirendi pontunk – amibe már részben belementünk – a sajtószabadságról és a
médiatartalmak alapvető szabályairól szóló törvényjavaslat. Ki kíván hozzászólni? Lendvai
Ildikó képviselő asszony!

Hozzászólások

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Bocsánat, hogy nyomulok, de kevés időnk van és
gondolom, hogy erről mindannyiunknak van mondanivalója. A sajtószabadságról és a
médiatartalmak szabályozásáról szóló törvény amellett, hogy illeszkedik ahhoz a
szellemiséghez, amiről már módon volt szólni – ezért azt most nem ismétlem meg –, egy
nagyon fontos kérdőjeles pontot tartalmaz. A válaszadási jog címén lényegében újból
törvénybe foglalja azt a korábbi lex Pokol, majd később lex Répássy néven elhíresült
szabályozást, amit egyszer már az Alkotmányíróság, majd másodjára a köztársasági elnök
alkotmányellenesnek ítélt. Apró változtatások kétségkívül vannak, azonban megítélésünk
szerint a tartalom ugyanaz, ami egyszer már alkotmányellenesnek ítéltetett. Nem tudom szó
szerint idézni, de tartalmában igen az Alkotmánybíróság akkori ítéletét, amely azt mondta,
hogy ez a szabályozás a sajtószabadságot korlátozza, mert aránytalanul és megítélhetetlenül
nagy terhet ró a sajtóra és ezzel korlátozni fogja a szabad véleménymondásban.

Természetesen mindnyájan jártunk már úgy – tehát értem a szándékot –, hogy nem
egyszerűen valótlanságot állított a sajtó, amiben az eddigi helyreigazítási szabályok
érvényesek voltak, hanem úgy éreztük, hogy egy-egy vélemény megsért emberi
méltóságunkban. Ilyen eddig is volt. De törvény még soha nem kényszerítette a lapokat, hogy
egy-egy sértő vagy az illető által sértőnek ítélt vélemény után a következő számban azonos
helyen és terjedelemben közöljék az illető saját véleményét. Gondoljuk végig, mit jelent ez!
Szándékosan nem politikai példát mondok. Megjelenik egy művészetkritika egy
operaelőadásról és azt mondják a primadonnáról, hogy kövér, öreg és tehetségtelen. Sérti ez
az emberi méltóságot? Sérti. Az illető úgy érzi ezt? Úgy érzi. Másnap a lapban a kritikával
azonos terjedelemben meg kell jelentetni a primadonna más véleményét. Egész műfajok
fognak ellehetetlenülni, a művészetkritika mellett a közéleti véleménymondás és a
publicisztika műfaja is. Én olyasmiért már pereltem, amikor nem valóságot írtak rólam, de
amikor azt írták, hogy hazaáruló vagy nemzetellenes vagyok, akkor nem pereltem. Nem
örültem neki, de úgy fogtam fel, hogy ez az illető publicista véleménye, s bár sérti az én
méltóságomat, de nem fogom az adott tendenciájú lapra azonos terjedelemben rákényszeríteni
a saját véleményemet, és nem mondom azt, hogy az, aki mondja, mert ebből valami
különösen színvonalas vita nem alakulhatna ki.

Ez csupán arra jó, hogy a sajtót korlátozza. Minden főszerkesztő, minden tévés vagy
rádiós szerkesztő meg fogja gondolni, hogy akár a művészetkritika, akár a politikai kritika,
akár a véleménymondás bármely változatát alkalmazza, hiszen komoly peres eljárásnak néz
elébe, ha az illető, aki ezt a méltóságára sérelmesnek tartja, rögtön nem szerkesztheti meg
helyette a következő lapszámot azzal, hogy ugyanilyen terjedelemben helyet kér. Értem az
igényt, értem a közéleti emberek érzékenységét – bár minket arra kötelez a törvény, hogy
nagyobb tűrőképességgel bírjunk –, ez a megoldás azonban ugyanannak a kritériumnak a
betartásába ütközik, s ahogy az Alkotmánybíróság korábban mondta, ez korlátozza a sajtó
szabadságát és a szerkesztés függetlenségét. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki kíván még hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Mi a
kormány álláspontja?
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DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A kormány a javaslatot bizonyos kodifikációs jellegű módosításokkal együtt
támogathatónak tartja.

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki tartja általános vitára alkalmasnak a
törvényjavaslatot? (11) Ki nem tartja általános vitára alkalmasnak? (4) Ki tartózkodott? (2)
Megállapítom, hogy a bizottság általános vitára alkalmasnak tartja a törvényjavaslatot.

Itt is előadót kell állítanunk. Ki vállalja? (Dr. Gulyás Gergely: Vállalom.)

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Nyilván közös vitafolyam lesz és talán elég lesz egyszer
is megszólalnunk, elnök úr. Vagy nem így lesz?

ELNÖK: Nem tudom. Vagy egyszerre lesz a vita, vagy egymás után.

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Mintha úgy láttam volna – de ki fog derülni –, hogy egy
vitafolyam lesz és akkor könnyebben boldogulunk.

ELNÖK: Akkor a kisebbségi véleményt Lendvai Ildikó ismerteti.

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Ha egy vitafolyam lesz, természetesen, de ha nem,
akkor szívesen veszem, ha ennél más szólal meg.

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) (Általános vita)

ELNÖK: 3. napirendi pontunk a médiát és a hírközlést szabályozó egyes törvények
módosításáról szóló törvényjavaslat. Itt gyakorlatilag az irányító testületekről van szó.
Engedjék meg, hogy megjegyezzem: a Jánosi György által elénk terjesztett médiatörvény –
amelyben ötpárti egyezség volt – ugyancsak a közös irányító testületet írta le. Ennyi azért
hozzátartozik a dologhoz. Lendvai Ildikó képviselő asszony!

Hozzászólások

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Elnök úr, nem haragszik, ha ezen a ponton vitatkozom?
Az a médiatörvény, ami konszenzussal kezdett összeállni, valóban egyszerűsítette és egy
kuratóriumba vonta össze a médiairányítást, a takarékosság és az egyszerűsítés szándéka tehát
ugyanaz volt. Azonban a jelölés egészen más módon alakult volna. Az a helyzet nem állhatott
volna elő, hogy a Médiatanács-tagok jelölésére a jelölőbizottság kizárólag kormánypárti
akarattal képes legyen. Nem azt szeretném ismételni, amit már elmondtam, csak kitérnék erre
a részletre. Most tudniillik a Médiatanács tagjait – a Médiatanács az ORTT jogutódja, tehát
elég nagyhatalmú szerv – a következő módon jelöli, majd választja az Országgyűlés: létrejön
egy jelölőbizottság, amibe minden frakció jelöl tagot. Ez eddig azonos a korábbi
médiatörvény-tervezet gondolkodásával. Innen azonban elég durva módon elválik a dolog. Ha
ugyanis nem sikerül elsőre teljes és egyhangú konszenzussal tagokat jelölniük, akkor
mandátumarányos szavazattal jelölnek, magyarán minden frakciójelöltnek annyi szavazata
van, amennyi a parlamenti súlya a frakciójának. De nem ez a baj, hanem az, hogy így a végén
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kétharmaddal teljes Médiatanácsot lehet jelölni. Az ORTT paritásos alapon működött, elnökét
pedig a miniszterelnök és a köztársasági elnök közösen jelölhette. Most mi történik? A
Médiatanács elnökének jelölési joga kizárólag a miniszterelnöké, tehát ha feltételezünk
bármilyenfajta elvi ellensúlyt a köztársasági elnök szerepében – ez most kiiktatódik a
rendszerből –, ugyanakkor a tagokat az előbb említett módon kizárólag a kétharmados
többség képes a parlament elé bocsátani, némi, de nem túlzott leegyszerűsítéssel egy olyan
ORTT jöhet össze, ahol kizárólag a Fidesz-KDNP-nek megfelelő tagok vannak, ő dönt
frekvenciákról, büntetésekről és mindenről, ami – tudjuk – eddig az elég nagyhatalmú ORTT
jogosítványa volt.

Az előbb már elmondtam, hogy a létrejövő kuratórium – ami viszont a Közszolgálati
Közalapítvány élén áll –, még ha össze is tud jönni, 3:2 arányban kizárólag kormánypárti
akarattal dönthet el mindent. A korábbi szabályozásban, amiben Jánosi György is részt vett,
megmaradt a kuratóriumon belüli kétharmados döntés lehetősége. Ez most nincs így, tehát az
elnökválasztástól kezdve mindenről csak a kormánypárti többség dönthet. Volt már olyan
nehéz eset, amikor az ellenzéknek meg kellett volna állapodni a kuratóriumi képviseletében,
de valamiért feltételezték a nem létező ellenzéki koalíciót. Ez akkor sem jött össze, ennek
köszönhetjük a csonkakuratóriumok működését, ami szerintem akkor a Fidesznek is kínos és
terhes volt, mert elég látványosan szegte meg a paritás szellemét. Most – ahogy mondtam – ez
ezzel a létszámhatárral törvénybe is iktatódik. Ha minimális jóindulat lett volna a paritásra
legalább a tagok tekintetében, akkor egészen nyilvánvalóan három-három főben szabályozná
a törvény. Nem tudom véletlennek tekinteni, hogy még a kormányoldali elnök ellenére is két-
két fős az összetétel.

Hadd szóljak még egy szervezetről, amiről eddig nem beszéltünk. Megszűnik a civil
képviselet a médiumok irányító testületeiben, és ez a maga közvetlenségében nem baj, ezt
nem hibáztatjuk. Nagyon sok kérdőjel fűződött ahhoz, hogy ki milyen civil szervezetet
képviselhet a médiumok úgynevezett nagykuratóriumaiban. De önmagában a civil és
társadalmi kontroll természetesen szükséges, s ezzel a törvény előterjesztői is valamelyest
tisztában vannak, tudniillik létrehoznak még egy új szervezetet, a Közszolgálati Tanácsot,
amelybe társadalmi szervetek delegálnak nem pontosan látható funkcióval, de mindenesetre
itt van egy civil képviseletre lehetőség. Nem ez a legnagyobb baja a törvénynek, de szeretném
felhívni a figyelmet arra, hogy ez is elég önkényes delegálási elvet tükröz. Delegálhat például
kamara, de nem delegálhat egyetlen munkavállalói szervezet sem, s ez eltérés a korábbi civil
delegálás elvétől. Végképp érthetetlen módon nem delegálhat egyetlen kulturális szervezet
sem. Családvédő szervezetek delegálhatnak – ez helyes –, de nem lehet érteni, hogy a
médiapolitikában, ami mégiscsak a kultúra egyik területe, hogy maradhatnak ki a kulturális
szervezetek. És az előkészítés egyeztethetetlenségéhez méltóan nem delegálhat egyetlen
szakmai szervezet sem, ami megint csak komoly elgondolkodásra ad alkalmat.

Az első hozzászólásomban már elmondtam – köszönöm, hogy elnök úr akkor nem
intett le, hanem hagyta, hogy végigmondjam az alkotmány kapcsán ezt is –, hogy bajunk van
az egyes testületek és megbízások időtartamával is. A kilenc év ha nem is egészen, de
majdhogynem példátlan a magyar alkotmányos berendezkedésben. Így egy kormány a maga
egyoldalú delegálási és jelölési jogát nem is kettő, hanem kettő és egynegyed – tehát a
harmadik ciklusba belenyúlóan – ciklusra kiterjesztheti, és nem egy, hanem több emberre,
hiszen nemcsak az új hatóság vezetője és nemcsak a Médiatanács elnöke, hanem a kizárólag
kormánypárti jelölések alapján megválasztható Médiatanács tagjai is kilenc évig ülnek a
székükben. Vagyis változhatnak a politikai erőviszonyok a következő ciklusban, de még a
következő utániban is, a mostani kormánytöbbség által jelölt és megválasztott Médiatanács
összetétele változatlan marad. Ezt már kommentálni sem szeretném. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Mirkóczki Ádám!
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MIRKÓCZKI ÁDÁM (Jobbik): Köszönöm a szót. Nagyon rövid leszek. Direkt nem
mentem bele korábban a részletekbe, s azóta már nagyon sok minden elhangzott, amivel
egyetértünk, és olyan is, amivel nem. Arra azonban szeretném még egyszer felhívni a
figyelmet – már az előttem szólókhoz csatlakozva –, arról nincs vita, hogy új
médiaszabályozásra és új médiatörvényre szükség van, ez az egész eljárás – az időtartamot, az
egyeztetések nélkülözését belevéve, pusztán úgy, hogy a pillanatnyi politikai
támogatottságnak megfelelően alakítjuk – azonban egészen döbbenetes. Kíváncsi leszek, ha
majd változnak a közvélemény-kutató cégek statisztikái és még meglesz a kétharmad, akkor
mikor nyúlnak újra hozzá, hogy visszaállítsák picit demokratikusabbra. Az alkotmány és a
médiatörvény olyan súlyú dolog, ami finoman szólva is szélesebb konszenzust igényelne a
Jobbik szerint, de azt hiszem, hogy mások szerint is. S ha jól emlékszem, az elmúlt húsz
évben a Fidesz-KDNP se ezt a magatartást helyezte volna előtérbe. De mindegy, tudjuk, hogy
miért történik ez: hamarosan jönnek az önkormányzati választások, jól jön majd ez az
átalakított médiaszabályozás. Nagyon sajnálom, hogy így kell együttdolgoznunk.
Természetesen nem fogjuk támogatni ezt a törvényjavaslatot.

ELNÖK: Hadd tegyek egy megjegyzést, mint annak a bizottságnak a tagja, amely az
új médiatörvényt előkészítette. A hegyek ugyan vajúdtak, de hol az MSZP nem engedte
napirendre tűzetni, hol a Fidesz, végül is egy többéves munkának az lett az eredménye, hogy
nem történt semmi. Az általános vitára való alkalmasság kérdésében azt kell mérlegelni, hogy
napirendre tűzik és ezeket az észrevételeket módosító indítványokban meg lehet tenni. Persze
lehetett akármilyen széles körű az egyeztetés, ami után az öt párt megegyezett, majd jöttek a
külső szervezetek, hogy ez a törvény nem jó és átvették volna a törvényhozás lehetőségét a
parlamenttől, de a felelősségét kevésbé. Ez metodikai kérdés. Most kizárólag az általános
vitára való alkalmasságról szavazunk. Parancsoljon, képviselő asszony!

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Engedjen meg még egy mondatot, elnök úr. Nem
vitázva azzal, amit a törvény útjáról elmondott, miszerint hogy a szakmai szervezetek nem
értettek azzal egyet és ezért nem került la parlament elé, de nem tudom, hogy elnök úrnak és a
tisztelt bizottsági tagoknak volt-e módjuk megnézni a mai menetrendet. Ma lezárul az
általános vita. Egy nap alatt! Mit egy nap alatt? Csak pár óra van rá. A módosító indítványok
megtételére tehát ennyi ideje van a tisztelt kormányoldalnak és az ellenzéknek is. Példátlan,
elképesztő önmagában mint eljárás valami olyan szabályozás tekintetében, ami – ahogy
elmondtuk – kilenc évre szabja meg a közszolgálati médium politikailag nem jelentéktelen
viszonyait. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván-e még valaki hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Ha
nem szavazunk.

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról

Ki tartja általános vitára alkalmasnak a törvényjavaslatot? (11) Ki nem tartja általános
vitára alkalmasnak? (6) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság általános vitára
alkalmasnak tartja a törvényjavaslatot.

Itt is előadót kell állítanunk. Az előadó személye most is attól függ, hogy egy
vitafolyam lesz-e, vagy külön-külön kerül sor az egyes törvényjavaslatok tárgyalására.
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Egyebek

Kérdezem, hogy az egyebek között van-e valakinek kérdése, észrevétele, bármilyen
bejelentenivalója? (Nincs jelentkező.) Nincs.

Köszönöm szépen a fegyelmezett munkát, az ülést bezárom.

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 45 perc)

Dr. Lukács Tamás
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Soós Ferenc


