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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 12 perc)

Elnöki megnyitó

DR. LUKÁCS TAMÁS (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt
Bizottság! Szép jó reggelt kívánok mindenkinek. Bejelentem, hogy a mai ülésen négy
helyettesítés lesz. Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes.

A napirend elfogadása

Az írásban kiküldött napirend és az elektronikus napirend eltér egymástól. Valaki
belenyúlt a rendszerbe, de az a mérvadó, amit most osztottunk ki. Ki fogadja el a napirendet?
(Egyhangú.) Megállapítom, hogy a bizottság a napirendet egyhangúlag elfogadta.

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) (Módosító javaslatok megvitatása)

1. napirendi pontunk a Magyar Köztársaság alkotmányáról szóló 1949. évi XX.
törvény módosításáról szóló T/359. számú törvényjavaslat. A kormány képviselője jelen van,
képviselőtársaim pedig megkapták a sillabuszt. A 2010. június 14-ei keltezésű ajánlásból
dolgozunk.

Az ajánlás 1. pontjában dr. Schiffer András a törvényjavaslat 1. pontjában az
alkotmány 61. § (1) bekezdésének módosítását javasolja. Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: Ki kér szót? Révész Máriusz képviselő úr!

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): A kormány miért nem támogatja? A parlamentben is
többször elhangzott, hogy a véleménynyilvánítás szabadsága egy tágabb halmazt jelent, mint
a szólásszabadság. Hadd idézzek ezzel kapcsolatban egy nagy port felvert bírósági ítéletet.
Amikor arról volt szó, hogy a vörös csillagot szabad-e Magyarországon viselni vagy sem,
akkor a strasbourgi bíróság a döntését arra hivatkozással hozta meg, hogy egy kitűző viselése
beletartozik a véleménynyilvánítás szabadságába. Ezt az ítéletet mindenki ismeri. Én
olvastam az indoklást is és az lenne a kérdésem, hogy egy kitűző viselése vagy az öltözködés
beletartozik-e a szólásszabadságba. A parlamentben elhangzott tegnapi érvelések után
beszéltem fideszes jogász és ügyvéd képviselőkkel, és mindegyiküknek az volt a véleménye,
hogy a szólásszabadság csupán egy része a véleménynyilvánítás szabadságának, s én ezek
alapján nem látom indokoltnak az alkotmányban ennek a két szónak a felcserélését.

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Ha az alkotmánymódosítást csak önmagában tekintjük, akkor ez az eddigi
terminológiához képest valóban eltérést jelent. Az előterjesztő viszont nem egy tartalmi
eltérést kíván meghatározni, hanem a közjogi hagyományokra hivatkozva egy új
szóhasználatot kísérel meg bevezetni, amit át kell vezetni az egyéb törvényi rendelkezéseken
is. Ha úgy nézzük, hogy a szólásszabadság megjelenítése az alkotmányban ugyanazt jelentse,
mint a vélemény szabad kinyilvánítása, akkor azt az egyéb jogszabályokon keresztül és a
benyújtott törvénycsomag összességében kell nézni, és ha ennek az átvezetése megtörténik és
a szólásszabadság tartalmilag ugyanazt jelenti, mint a vélemény szabad kinyilvánítása, akkor
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ez így elfogadható. Ha viszont nem, és a szólásszabadságot a hagyományos értelemben fogjuk
fel és az szűkebb területet jelent, mint a vélemény szabad kinyilvánítása, akkor ez a módosítás
nem megfelelő. De ha csupán ezt az alkotmánymódosítást nézzük és azt a szándékot, amire ez
irányul, akkor – ha ennek az egyéb törvényi feltételei megvannak és a többi törvénymódosítás
is ehhez igazodik – ez így elfogadható lehet.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Lendvai Ildikó képviselő asszony!

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Elnézést kérek, hogy a képviselő úrhoz csatlakozom és
egy kicsit vitatkozom magával, de egy alkotmánymódosításnak nyilván nem a többi
törvénnyel kell koherensnek lennie, hanem magával az alkotmánnyal és annak a
szóhasználatával. Jelen pillanatban, ahogy egyébként a módosító indítvány indoklása is
tartalmazza, ott is a gondolat és a vélemény szabad nyilvánítása szerepel. Ezért a koherencia
jegyében is a módosító indítványnak volna jogosultsága. Nem gondolnám, hogy óriási
jelentősége lenne a különbségnek, de ha lehet pontosnak lenni, akkor miért ne lennénk
pontosak és alkotmányosak.

ELNÖK: Köszönöm. Révész Máriusz képviselő úr!

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Még egy példa: annak idején felvettünk egy pólót,
amire rá volt írva, hogy D-209 stop. (Lendvai Ildikó: Máris elrontja, amit mondtam!) Nem
rontom el, mert egy irányban érvelünk. Az előbb a vörös csillagos példát hoztam fel a másik
oldalról. Tehát ha egy ilyen pólót felveszünk, azt nehéz szólásnak minősíteni, mert az
öltözködés nem szólás, ám kétségkívül véleménynyilvánítás. Az öltözet, vagy egy kitűző,
amivel szintén véleményt nyilvánítunk arról, hogy egy közösséghez tartozunk, vagy a
jobbikosoknak az a viselete, hogy szabadságot Budaházynak!, mind-mind a
véleménynyilvánítás körébe tartozik. Erre szerintem nehéz azt mondani, hogy ez egy szólás.
Egy póló felvétele a véleménynyilvánításba belefér, de ezt szólásszabadságnak nevezni egy
kicsit furcsa. Többet nem szólok, mert csak öt perce vagyok a bizottság tagja és máris sokat
beszéltem, de ez egy olyan kérdés, amiről tegnap többet beszéltünk.

ELNÖK: Kíván-e még valaki hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Nem. A kormány az 1.
pontot nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (7) Ki nem támogatja? (8) Ki
tartózkodott? (4) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást kapott.

A 2. pont összefügg a 4. ponttal. Kérdezem a kormány véleményét.

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A kormány nem támogatja

ELNÖK: Ki kíván hozzászólni? Szabó Timea képviselő asszony!

SZABÓ TIMEA (LMP): Megkérdezhetem, hogy a kormány miért nem támogatja? Ez
egy egyszerű stilisztikai javítás. Azért nem támogatja, mert egyáltalán semmit nem támogat,
vagy ennek van valami indoka is? Az „illetőleg” helyett azt javasoljuk, hogy „és”, mert a
magyar nyelvtől idegen az „illetőleg” szó.

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Az előterjesztőkre bízzuk ennek eldöntését.
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SZABÓ TIMEA (LMP):  Ezt értem, de kérdezem, hogy miért. Ön ugyanis nem az
előterjesztőt képviseli.

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Valóban nem az előterjesztetőt képviselem, hiszen nem a kormány az
előterjesztő.

SZABÓ TIMEA (LMP): Mégis, szabad valamilyen indoklást kérni?

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Én ezt nem tartom olyan jellegű stilisztikai hibának, ami nem férne bele a
jelenlegi szövegbe.

ELNÖK: Ha a magyar nyelvről beszélünk: logikailag különbség van az „illetőleg” és
az „és” között, az egyik vagylagosságot fejez ki, a másik pedig konjunktív feltétel; így hívja a
logika. Ha vagylagosságot akarok, akkor a „illetőleg” szót használom, s ha ez az előterjesztő
szándéka, akkor azt tiszteletben kell tartani, de nem lehet azt mondani, hogy ez kizárólag
stilisztikai kérdés lenne. Lendvai Ildikó!

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Hasonlóképpen értelmezem a magyar nyelv szabályait,
mint elnök úr. Bocsánat, hogy az előterjesztő helyébe képzelem magam, de majdnem biztos
vagyok benne, hogy nem diszjunktív, hanem konjunktív állítást akart megfogalmazni. Nehéz
elképzelni, hogy az előterjesztő úgy gondolta volna, hogy az embernek vagy az adatok
megismeréséhez, vagy a terjesztéséhez van joga. Nyilván konjunktív állítást akart tenni. Azt
értem, hogy a kormány nem akar annyira a kormánypárti előterjesztőtől elszakadni, de nem
hiszem, hogy az előterjesztő haragudna azért, ha az eredeti szándék helyreigazítást nyerne.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további hozzászóló? (Nincs jelentkező.) Nincs.
A kormány a 2. pontot nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (8) Ki

nem támogatja? (7) Ki tartózkodott? (3) Megállapítom, hogy a módosító javaslat
egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 3. pontjában Schiffer András a törvényjavaslat 1. §-ában az alkotmány
61. § (2) bekezdésének módosítását javasolja. Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: Ki kér szót?

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Miért nem támogatja a kormány?

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Azért, mert az eredetileg előterjesztetthez képest ez egy más jellegű szöveg.
Az előterjesztőnek más szándéka volt az eredeti rendelkezéssel, mint amit a módosítás
tartalmaz, ennélfogva nem gondolom, hogy egy ettől eltérő szövegjavaslatot támogatni
kellene.

ELNÖK: Köszönöm. Szabó Timea képviselő asszony!
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SZABÓ TIMEA (LMP): Itt arról van szó, hogy a közügyekben való tájékoztatáshoz
nem csupán az állampolgároknak, hanem a Magyar Köztársaság joghatósága alá tartozó
személyeknek és mindenkinek joga van. Itt tehát az „állampolgárok” helyébe jött be egy
szélesebb kör. Ezért újra megkérdezem, hogy miért nem támogatja a kormány ezt a javaslatot.

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Azért, mert az előterjesztő szándéka nem erre irányult.

ELNÖK: Köszönöm. Lendvai Ildikó!

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Elnézést kérek, de a jegyzőkönyv számára muszáj
leszögeznem, hogy a kormány nem az előterjesztő, ezért az az érvelés, hogy az előterjesztő
szándékával nincs összhangban, ebből a szempontból nem jó érvelés. Azt el tudom fogadni,
hogy a kormánynak van saját érvelése, de ha már az előterjesztők éltek azzal a lehetőséggel –
nyilván az egyeztetés elhanyagolása érdekében -, hogy nem kormány-előterjesztést tettek,
akkor a kormánynak vennie kell azt a fáradságot, hogy saját indokot mondjon. A saját indok
engem – azon túl, amit képviselő asszony mondott – azért érdekel, mert az indítványnak van
egy második fontos eleme is: bekapcsolja a szövegbe a demokratikus közvélemény
alakításához és működtetéséhez való jogot, a közügyekben való tájékoztatást, mint ennek
feltételét. Azt hiszem, még az előterjesztők se örülnének neki, ha ebben a teremben az az
indoklás hangozna el, hogy ez nem áll az előterjesztők gondolkodásával összhangban.
Bocsánat, de ez majdnem lehetetlen.

ELNÖK: Köszönöm. Szabó Timea!

SZABÓ TIMEA (LMP): Ez a rész pont azért került be, mert a nem közügyekben való
tájékoztatáshoz nem indokolt kiemelten alkotmányjogi védelmet biztosítani. Ezért tettük ezt
be. A különböző sztárhíradók esetében az önkifejezés szabadságát védi az alaptörvény.

ELNÖK: A kormány közölte az álláspontját. Ha megengedik, mindig az eredeti
előterjesztéssel kell összevetni a módosítást, s a „demokratikus közvélemény” szerepel az
eredeti előterjesztésben is. Ez az egyik. A másik: a „mindenkinek” azt jelenti, hogy az
ellenséges külföldi szolgálatoknak is joguk van a magyar közérdekű adatokhoz. Ad absurdum
ezt a gondolatot elvihetem ebbe az irányba is, de gondolom, nincs olyan jogalkotói szándék,
amely ezt kívánná szabályozni a magyar alkotmányban. Lendvai Ildikó képviselő asszony!

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Nem szívesen vitatkozom, de közérdekű adatnak azt
hívják, amit nem az ellenséges titkosszolgálatoknak adnak. Tehát ha az adatok egy jelzővel
pontosítva vannak, akkor elnök úr más tekintetben jogos aggálya talán már nem áll fenn.

ELNÖK: Révész Máriusz!

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Most hirtelen nem tudom visszaidézni az eredeti
mondatot, de a módosító javaslat itt leírt részében, „a sajtószabadságot, valamint az
állampolgárokhoz fűződő jogát” szövegrészből valami hiányzik.

HARRACH PÉTER (KDNP): Az állampolgárok megfelelő tájékoztatásához fűződő
jogát.
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RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Így rendben van. Egyébként fő különbségnek én is két
dolgot látok, a „mindenkinek” és az „állampolgárok” közötti különbséget. Itt valóban arról
van szó, hogy közérdekű adatokról beszéljünk, és innentől kezdve államtitok és ellenséges
titkosszolgálat nem jöhet szóba. Az én feleségem sok-sok éven keresztül nem volt magyar
állampolgár, mert felvidéki magyarként született. Ha ebből a szempontból megvizsgáljuk,
hogy neki joga van-e ehhez, akkor számomra a „mindenkinek” szövegrész még fontosabbnak
tűnik. Ha jó törvényt akarunk hozni – különösen ha az alkotmányt akarjuk módosítani -, akkor
szerintem jogos az, hogy mindenkinek joga van a közügyekben a megfelelő tájékoztatáshoz.
Nemcsak a magyar állampolgároknak van ehhez joguk.

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Ez van benne az eredeti szövegben.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Az eredetiben zárójelbe van téve vastag betűvel és a
módosítás van aláhúzva. A módosító javaslat szerint van joga mindenkinek a közügyekben a
megfelelő tájékoztatáshoz. A másik variáció szerint pedig az állampolgároknak van ehhez
joguk. Ebben az esetben a módosítás pontosabb, mint az eredeti.

ELNÖK: Van-e további pontosítás? (Nincs jelentkező.) Azért felolvasom az eredeti
szöveget is, hogy ismert legyen a képviselő hölgyek és urak előtt. Az eredeti szöveg a
következőképpen hangzik: „A Magyar Köztársaság elismeri és védi a sajtó szabadságát és
sokszínűségét, valamint az állampolgárok megfelelő tájékoztatáshoz fűződő jogát és a
demokratikus közvélemény kialakításához fűződő érdekét.” Ez volt az eredeti szöveg,
amelyhez képest lehet mérni a módosítást.

Ki támogatja a módosító javaslatot? (8) Ki nem támogatja? (11) Ki tartózkodott? (1)
Megállapítom, hogy a módosító javaslat egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 5. pontjában Lendvai Ildikó a törvényjavaslat 1. §-ában az alkotmány 61. §
(3) bekezdésének módosítását javasolja. Parancsoljon, képviselő asszony!

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Nem akarom a kormány képviselőjét további
vegzatúrának alávetni, ezért ígérem, többet nem kérdezem meg, hogy miért nem támogatja,
mert szegény nem térhet el a mandátumától; megértéssel vagyok iránta, de nem az álláspont
iránt.

Mandur Lászlóval közösen benyújtott indítványunkat az indokolja, hogy az új
alkotmányos szöveg egyfelől megfogalmazza egy passzusban a sajtószabadság elveit – az
eddigi módosító javaslatok ehhez kapcsolódtak –, majd bevezet egy új passzust a
közszolgálati médiaszolgáltatás feladatairól. Önmagában helyes, ha az alkotmány
megkülönbözteti a sajtó egészén beül a közszolgálati médiaszolgáltatás feladatait, de
álláspontunk szerint kiáltóan hiányzik belőle az a gondolat, amit a kiegészítéssel
megpróbáltunk érvényesíteni. Közszolgálat a világon mindenütt van, hogy a teljes joggal
irányzatos médiumokkal szemben, ahol a tulajdonos vagy a szerkesztőség szemlélete nem
kötelezhető arra, hogy minden véleményt arányosan és kiegyensúlyozottan tükrözzön,
legyenek olyan médiumok, amelyek kiegyensúlyozott, hiteles, a különböző véleményeket
arányaiban megfelelő módon közlő tájékoztatást adjanak, valamint megkülönböztetett
feladatuk van a közszolgálati médiumoknak – és ez kapcsolódik egy korábbi Schiffer-féle
módosítóhoz – a demokratikus nyilvánosság biztosításában is. Közkeletű példával élve: nem
várhatom el ugyanazt a Hír TV-től vagy akár egy másik oldal valamilyen ideológiát tudatosan
– és nem baj, ha így teszik – felvállaló médiumától, amit a közszolgálati médiumtól el kell
várni. Köszönöm szépen.
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki támogatja az 5. pontban szereplő módosítást? (4) Ki
nem támogatja? (13) Ki tartózkodott? (2) A javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 6. pontjában Schiffer András a törvényjavaslat 1. §-ában az alkotmány
61. § (3) bekezdésének módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: Ki kíván hozzászólni? Szabó Timea!

SZABÓ TIMEA (LMP): Itt arról van szó, hogy a közszolgálati médiaszolgáltatás a
már felsoroltakon kívül más közösségi igények, például a fogyatékosok speciális
médiafogyasztási igényeinek a kielégítését is célozza, például a gyengén látók vagy
nagyothallók igényeit. Egyszerűen szeretnénk nyitva hagyni, hogy vannak más speciális
igényű médiafogyasztók is.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Parancsoljon!

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Képviselő asszony említett egy kört, de bármilyen más közösségekre
vonatkozóan lehet ezt érteni. Ez tehát nem elég konkrét.

ELNÖK: Köszönöm. Varga László képviselő úr!

VARGA LÁSZLÓ (KDNP): Olyan kaput nyit ki ez a „más” szó, amibe minden
belefér, még az is, amit szeretnénk kizárni.

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Nem pontosan értem, hogy mit akarunk kizárni.

VARGA LÁSZLÓ (KDNP): Mindent, ami nem magyar érdek. Ami nem az, amit itt
megfogalmaz, hogy mire való a média.

KŐVÁRI JÁNOS (Fidesz): Az a felvetés viszont jogos, hogy a fogyatékos célcsoport
igényeinek is megfeleljen, hiszen ez egy olyan speciális csoport, amelynek a szükségleteit a
médiafogyasztásban valóban figyelembe kell venni, mert az alkotmányos joga. Ha már
felsorolunk társadalmi csoportokat, akkor a fogyatékos emberek bizonyosan beleférnek ebbe a
körbe. Én sem gondolom, hogy a végtelenségig kellene tágítani ezt a kört, de a fogyatékos
célcsoportot valóban be lehetne venni, de akkor nevesíteni kell. Itt nem ez van.

ELNÖK: Köszönöm. Mirkóczki Ádám!

MIRKÓCZKI ÁDÁM (Jobbik): Ha az szerepelt volna a módosító javaslatban, hogy a
„fogyatékosokat”, akkor azt a Jobbik teljes mellszélességgel támogatná, azonban az „és más”
közösségek számunkra elfogadhatatlan. Nem árulunk zsákba macskát a Jobbik esetében, hogy
ezzel kapcsolatban mire is lehet gondolni. Én például nem szeretném, ha a közszolgálatban –
hogy fogalmazzak, hogy ne sértsek meg senkit? – a szexuális másságnak kéne folyamatosan
teret adni. Nekünk ez így elég. Ha az lett volna az előterjesztés, hogy a „fogyatékosság”,
akkor minden további nélkül támogatnánk, de így nem tudjuk támogatni. De hogy mondjak
egy olyat, ami a Jobbikkal szemben nem tetszik: ha mi egy olyan közösséget bejegyzünk
egyesületként, ami az összes többi pártnak ellenszenves és úgy érzik, hogy veszélyes a
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társadalomra, ez alapján annak is teret kéne nyitni. Itt azért hiányoznak azok a határvonalak
vagy sarokpontok, amelyek szerintem fontosak lennének. Köszönöm.

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Most már mesterségesen keressük azt, hogy hogyan
árthat egy közösség. Ha pedig ezt keressük, akkor – képviselő úr érvelésére mondom – a
nemzeti közösség se feltétlenül magyar, hanem lehet az hottentotta vagy bármi más. Ezek
szerint ennek a kifogásnak a mostani szöveg sem felel meg; megjegyzem nem kívánom ilyen
értelmű pontosítását, mert nem akarnám, hogy ez félreérthető legyen. Egyébként a fogyatékos
közösségeken túl léteznek más olyan közösségek – kulturális, munkavállalói közösségek –,
amiket ez a felsorolás nem tartalmaz. Lehet, hogy az „és más” túl tágra nyit, a „nemzeti,
etnikai, családi, vallási” viszont túl szűkre, sőt a „nemzeti” ezek szerint nem is felel meg a
jogalkotói szándéknak. Ezzel tehát mindenképpen baj van. Engem kielégítene az „és más” is,
de ha másokat nem elégít ki, akkor a bizottságnak egy kapcsolódó módosítóval mégiscsak
kellene valamit tennie ezzel, merthogy az eredeti szöveg sem jó.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Én ezt a módosító javaslatot így nem tudom elfogadni
– részben elhangzottak az indoklások –, mert nem gondolnám, hogy az alkotmányban minden
egyes közösséget ki kellene elégíteni. Viszont a fogyatékkal élőket – ha már példaként
elhangzott – el tudnám fogadni és e tekintetben Kővári János képviselőtársamhoz
csatlakoznék, ez ugyanis egy nagyon speciális közösség, amely a magyar társadalomban elég
jelentős hátrányokat szenved. Szerintem a Fidesz egyik legszebb gesztusa az volt, hogy egy
fogyatékkal élő társunk is van a parlamentben. Lendvai Ildikónak igaza van abban, hogy
egyéb közösségek is vannak, de ha az alkotmányban nevesítjük azt, hogy a fogyatékkal élőkre
külön oda kell figyelni – ugyanúgy, mint az egyházakra –, akkor nem követünk el hibát, mert
éri őket elég hátrány az életben. Mindezek alapján azt javaslom, hogy az „és más” helyett,
vagy a felsorolásban valahol máshol a „fogyatékkal élőket” tegyük be, már csak azért is, mert
ez abszolút összhangban van azzal az iránnyal, amit a Fidesz már a parlamenti
képviselőjelöltek kiválasztásánál is képviselt. Ha a bizottságnak nincs ellenére, akkor azt
javaslom, hogy a fogyatékkal élőket vegyük be.

HARRACH PÉTER (KDNP): Úgy érzem, hogy a szándék rendben van, a probléma
csupán az, hogy itt a felsorolás szempontja más. Amikor a nemzeti, etnikai, családi, vallási
közösségekről beszélnek, akkor nem a konkrét közösséget jelölik meg. A szöveg nem azt
mondja, hogy egyházi közösség, hanem azt, hogy vallási közösség. Tehát más a szempont. Ha
beviszünk ide egy másfajta csoportosításból kivett közösséget, akkor ide tehetjük a civil
szervezeteket és sorolhatnánk a végtelenségig, hogy még kiket. Abban nagyrészt egyetértünk,
hogy a végtelenségig nem lehet nyitott ez az „és más”, ezt viszont annyira leszűkíti a konkrét
felsorolás, hogy egy új szempont jelenik meg az eddigiekhez képest, ezért kilógna innen a
„fogyatékos” megjelölés.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Én a problémát abban látom – és ez már a jövőre
vonatkozva is kérdés lesz –, hogy az alkotmányozás milyen szintjén lehet absztrakciót
alkalmazni, tudniillik a médiatörvény is magát a közszolgálatiságot próbálja meghatározni.
Ha egyetlenegy csoportot sem akarunk kihagyni – se a környezetvédőket, se a
fogyatékosokat, se más, a közszolgálatiságot megvalósító közösségeket –, ez lehetne
normaszöveg, ha a közszolgálatiságot akarjuk. De az absztrakciónak azon a szintjén, amit az
alkotmány jelent, szinte lehetetlen vállalkozás ezt a definíciót megalkotni. Ez a médiatörvény
feladata volna, de azt gondolom, hogy most ennél kevésbé rosszabb vagy kevésbé jobb
megoldást nem lehet alkalmazni.
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KŐVÁRI JÁNOS (Fidesz): Én mégis visszatérnék a fogyatékos célcsoportra. Mi most
médiaszolgáltatásról beszélünk, amit ők esélyegyenlőséggel csak akkor tudnak használni,
igénybe venni, ha például feliratos műsorokat olvashatnak, hiszen vannak olyan siket
képviselőtársaink is, akik a közszolgálati médiumot még a munkájukhoz sem tudják
használni, mert nem hallják azt, ami ott elhangzik, jelnyelvi tolmácsolás pedig nincs minden
műsorhoz. Egy alkotmányos jogról van szó a fogyatékos társadalmi csoport esetében, hiszen
ők csak speciális módon tudják használni a közszolgálati médiumot, mint információnyújtó
szolgáltatást. Ezért gondolom azt, hogy ez egy alkotmányos jog. S mivel ez egy speciális
szükségletű csoport, ezért kell ezt nevesíteni. A többiek esetében nem a hozzáférés
lehetőségét korlátozzuk, hanem tartalmi kérdésekről beszélünk, itt pedig hozzáférési
lehetőségről.

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Egy technikai jellegű javaslatot szeretnék tenni:
tipikusan az ilyen helyzetekre valók a bizottsági módosító indítványok. Ha elnök úr megbíz
egy ellenzéki és egy kormánypárti kollégát, akkor ők meg tudnak fogalmazni egy olyan
módosító indítványt, amely eleget tesz a kívánalmaknak. Remélem, hogy ez a technikai
javaslat elfogadható. Mindazonáltal a magam részéről hozzátenném, hogy itt a
fogyatékosokon túl is van pontosításra szorulás. Nem a felsorolást akarom a végtelenségig
húzni, csupán csak jelzem – ezért nem jó egy nap alatt alkotmányozni –, hogy a családi
közösségek vonatkozásában, mivel a családi közösség egy család és nem egy szervezet, vagy
a jó ég tudja, minden család igényét ki kell elégíteni, s ez ugyanolyan kérdéseket vet fel, mint
amit jobbikos képviselőtársam is felvetett. Van tehát ezzel a mondattal kezdenivaló. Abban
szerintem van egyetértés, hogy a fogyatékosokra mindenképpen ki kell térni, de hogy ez a
mondat – nyilván a kevés idő miatt – nincs rendjén, az látszik a hozzászólásokból.

ELNÖK: Több hozzászólás nem lévén, kérdezem, ki ért egyet azzal, hogy bizottsági
módosító indítványt nyújtsunk be ehhez a ponthoz. (13) Ki nem ért vele egyet? (0) Ki
tartózkodott? (6)

Ki vállalja a bizottsági módosító indítvány megszövegezését? (Kővári János és Szabó
Timea jelentkezik.) Kővári János és Szabó Timea.

A módosító indítványról is szavaznunk kell. A kormány nem támogatja. A bizottság
tagjai közül ki támogatja? (4) Ki nem támogatja? (14) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom,
hogy a módosító javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 7. pontjában Schiffer András a törvényjavaslat 1. §-ában az alkotmány
61. § (3) bekezdésének módosítását javasolja. Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Bár a mondat megfogalmazásával kapcsolatban vannak fenntartásaink, de az
egész mondat elhagyását nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki kíván hozzászólni? Szabó Timea!

SZABÓ TIMEA (LMP): Véleményünk szerint indokolatlan az alkotmány szintjén
autonóm államigazgatási szervet megjeleníteni, ráadásul úgy gondoljuk, hogy ellentmondás
van a megfogalmazásban, hiszen a függetlenséget a tulajdonosi testületre mondja ki, ebből
viszont pont az autonóm szerv függése következik. Úgy látjuk tehát, hogy elég problematikus
ez a megfogalmazás. A közszolgálati célok megvalósulásának ellenőrzését, különös tekintettel
a határon túli magyarokért viselt felelősségre, megint csak indokolatlan az állampolgárokra
szűkíteni.
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ELNÖK: Kíván-e még valaki hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja az
indítványt? (6) Ki nem támogatja? (13) Ki tartózkodott? (0) A módosító javaslat egyharmados
támogatást sem kapott.

Az ajánlás 8. pontjában Schiffer András a törvényjavaslat 2. §-ának módosítását
javasolja. Kérdezem a kormány véleményét.

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Az eredeti szövegben szereplő, a kihirdetés napján történő hatálybalépés
valóban nem helyes, de a kihirdetésnek nem feltétlenül a nyolcadik napon kell megtörténnie.
Az eredeti javaslatot korrigálni szükséges, de a nyolcadik napon történő hatálybalépést nem
támogatja a kormány.

ELNÖK: És mi az, ami a kormány számára elfogadható?

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A kihirdetést követő napon.

ELNÖK: Ha ehhez is bizottsági módosító indítványt nyújtunk be, akkor vegyük
figyelembe a kormány álláspontját, aki azt mondja, hogy a kihirdetést követő napon lépjen
hatályba.

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Az előterjesztőnek az volt a szándéka, hogy minél hamarabb hatályba lépjen.
Mivel az azonos napon történő hatálybalépés nem védhető, a következő nap már megfelelő
lenne.

SZABÓ TIMEA (LMP): A beterjesztő részéről volt egy olyan szándék is, hogy
biztosítson időt a végrehajtásra, de a végrehajtásra ennyi idő alatt nem lehet felkészülni, ezért
mondtuk azt, hogy a nyolcadik napon lépjen hatályba. Nem hinném, hogy minőségileg
különbség lenne a másnap és a nyolcadik nap között.

ELNÖK: A kormány nem támogatja a módosítást. Ki támogatja? (5) Ki nem
támogatja? (13) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást
sem kapott.

SZABÓ TIMEA (LMP): A kormány részéről felmerült, hogy támogatná a következő
napon történő hatálybalépést.

ELNÖK: Információim szerint a főbizottság módosító indítványok benyújtására készül
ezen a területen.

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Erről nekünk is van információnk.

ELNÖK: Ezek szerint ez a kérdés megoldódik.
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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) (Módosító javaslatok megvitatása)

2. napirendi pontunk a médiát és a hírközlést szabályozó egyes törvények
módosításáról szóló T/360. számú törvényjavaslat. A kormány részéről nincs jelen senki.
(Nyakó István: Eddig se volt sok haszna a kormány jelenlétének.) Dehogynem. Ha más nem,
legalább az, hogy a kormány álláspontja érdemi vitára ösztökélte a képviselő hölgyeket és
urakat, s ez már önmagában is eredmény. A 2010. június 14-ei keltezésű ajánlásból
dolgozunk.

Az ajánlás 1. pontjában Karácsony Gergely a törvényjavaslat 1. § (2) bekezdésében az
Eht. 9. § (1) bekezdésének módosítását javasolja. Ki kíván hozzászólni? Lendvai Ildikó!

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Teljesen egyetértünk a módosítással. Gondoljunk bele,
hogy nyilván a szándék ellenére milyen példátlan intenciót mutat az elhagyni javasolt mondat.
Azt mondja, hogy a hatóság a kormány politikájának végrehajtásában vesz részt. Ha csak egy
hatóságról lenne szó, ez helyénvaló lenne, de rögtön a második mondat közli, hogy a
hatóságnak egy szerve az a Médiatanács, amely elvileg és gyakorlatilag éppen a közszolgálat
kormánytól való függetlenségét is kívánja szolgálni. Ez így minimum ellentmondás, mert
hiába van önálló jogi személyisége a Médiatanácsnak, ha bele van írva a mondatba, hogy az a
hatóság szerve, a hatóság meg a kormány politikáját hajtja végre, így elég súlyos alkotmányos
kérdőjelek adódnak.

ELNÖK: Más észrevétel van-e? (Nincs jelentkező.) Nincs. Az előterjesztő nem
támogatja. Ki támogatja az indítványt? (5) Ki nem támogatja? (13) Ki tartózkodott? (1)
Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 2. pontjában Lendvai Ildikó a törvényjavaslat 2. §-ában az Eht. 14. § (2)
bekezdése helyébe új rendelkezés felvételét javasolja. Parancsoljon, képviselő asszony!

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Előre is elnézést kérek a bizottságtól, de lesznek még
egyéb műveim is ebben a vaskos kötetben.

Ez a módosító javaslat két elemet is tartalmaz. Egyrészt az eredeti törvényjavaslatban
a hatóság és egyben a Médiatanács elnökét a miniszterelnök nevezi ki, másrészt az időtartam
kilenc év. Mindkét pontban módosítást javasol az indítvány.

Megint csak arról van szó, hogy a Médiatanácsot és a közszolgálati média felügyeletét
is a hatósághoz rendeli a törvény. Hogy a függetlenségen őrködő Médiatanács elnökét
kizárólag a miniszterelnök nevezze ki, ez aggályos. Ez a Médiatanács az ORTT jogutódja a
szöveg szerint is. Nem volt véletlen – épp a demokratikus kontroll érdekében –, hogy eddig az
ORTT elnökét a parlament választotta és nem a miniszterelnök nevezte ki. Ez természetesen
nem sokat változtatna egy kétharmados többség esetén, de legalább közös javaslat jött be, a
miniszterelnök és a köztársasági elnök közös javaslatot tett, ezáltal szimbolikusan és adott
esetben konkrétan is valamiféle egyeztetés és a demokratikus kontroll intézménye
bekapcsolódott a személyi döntésbe.

De még fontosabb a módosító javaslat másik eleme. Kilenc év! Hogy egy adott
kormányciklus miniszterelnöke a harmadik ciklusra túlnyúlóan az ország egyik legfontosabb
pozíciójára nevezzen ki embert, ez szokatlan. Van a magyar közjogban hosszú időre szóló
kinevezés, de sehol nem a miniszterelnök nevezi ki, hanem mindenütt parlamenti választásról
van szó. Ezért a módosító javaslat mind a két elemet javasolja megváltoztatni. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e más kérdés, észrevétel? Harrach Péter!
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HARRACH PÉTER (KDNP): Annyiban vitatkoznék képviselő asszonnyal, hogy van
azért a magyar gyakorlatban tizenkét évre kinevezett elnök is, például az ÁSZ elnöke.
Kétségtelen, hogy a parlamenti döntés általában összhangban van a kormányzati döntéssel,
hiszen akkor működik a kormány, ha van mögötte parlamenti többség. Viszont egy
megfontolandó szándék a demokrácia és a működőképesség összhangja. Az utóbbi években a
rosszul értelmezett demokratikus fékek tették tönkre a működőképességet. Úgy érzem, a
hatékonyság szempontját szolgálja ez a javaslat, természetesen figyelembe véve a
választópolgárok demokratikus jogait, akik a többséget megválasztották és ezzel a
miniszterelnök személyét is meghatározták. Még egyszer mondom, én úgy érzem, hogy ez a
megfogalmazás a hatékonyságot szolgálja anélkül, hogy a demokratikus jogokat korlátozná.

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Egy mondat erejéig vitatkozom képviselő úrral.
Valóban butaság tiltakozni a választópolgárok demokratikus akarata ellen, amely ezt a
kormánytöbbséget biztosította. De csak négy évre és nem kilenc évre! Pontosan ezért
példátlan a magyar közjogban, hogy egy adott időszakra demokratikusan megválasztott
miniszterelnök kilenc évre előre betonozza be a saját emberét. Fenntartom tehát azt az érvet,
hogy ebben az esetben, amikor még csak nem is a parlament választ – ráadásul épp az előző
passzus általunk ugyan vitatott szándéka szerint a kormány politikájának végrehajtásában
vesz részt a hatóság –, előre eldönteni azt, hogy kilenc évig ugyanúgy hívják a
miniszterelnököt, nos, ezt nyilván még az sem akarhatja, aki drukkol ennek. Köszönöm
szépen.

ELNÖK: Lenne egy viszontkérdésem. Vajon a ciklusokon áthúzódó kinevezés a
Magyar Nemzeti Bank függetlenségét veszélyezteti-e?

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Ha kérdést tett fel elnök úr, akkor hadd feleljek. Én azt
is könnyen el tudom fogadni, hogy egy kormányciklusra tartson, de kilenc évre, tehát
mostantól a harmadik kormányciklusra még az sem tart. A következő ciklusra néha bele
szoktak nyúlni az ORTT médiakuratóriumok jogosítványai, de a harmadik kormányciklusra
előre miniszterelnöki kinevezés nincs a magyar alkotmányban.

ELNÖK: Nem vindikálom magamnak a prófécia jogát, de lehet, hogy ugyanaz a
kormány lesz a harmadik ciklusban is.

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Akkor meg ezért felesleges kilenc évre kinevezni.

ELNÖK: Köszönöm. Szabó Timea!

SZABÓ TIMEA (LMP): Szerintem is példátlan valakit kilenc évre kinevezni. Úgy
látjuk, hogy itt a parlament jogkörének a folyamatos csorbítása folyik a kormányoldal
részéről. Kiveszünk az Országgyűlés kezéből olyan jogköröket, amelyekről húsz éve a
parlament dönt. Ez teljesen szembemegy az európai trenddel, hiszen azt látjuk, hogy az
Európai Parlament jogköre is folyamatosan bővül. Véleményünk szerint a Fidesz szándéka
ezzel tökéletesen ellentétes. A huszonegyedik században a parlamentáris demokráciát kellene
erősíteni, ennek viszont itt tökéletesen az ellenkezőjét látjuk. Nem értünk egyet azzal, hogy
ezt kivesszük a parlament kezéből és a miniszterelnök nevezzen ki ezekre a posztokra.

ELNÖK: Köszönöm. Harrach Péter!
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HARRACH PÉTER (KDNP): Csak egy mondat a kilenc évről. Ha a pártpolitika
logikáját vesszük figyelembe, akkor teljesen igaza van Lendvai Ildikó képviselő asszonynak,
viszont ha az intézmény működőképességét, hosszú távú stabilitását tartjuk szempontnak,
akkor a kilenc év mellett kell szavaznunk. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Mirkóczki Ádám!

MIRKÓCZKI ÁDÁM (Jobbik): Tökéletesen egyetértek Harrach Péter képviselő úrral
abban, hogy a hatékonyságot szolgálja. No de legyünk őszinték: kinek a szempontjából
szolgálja a hatékonyságot?

Feltennék egy költői kérdést, amire nem kell válaszolni. Vajon a hatékonyságot
ugyanilyen eszközökkel támogatná-e a Fidesz-KDNP, ha a miniszterelnököt most Mesterházy
Attilának, Schiffer Andrásnak vagy Vona Gábornak hívnák? Erre a költői kérdésre most nem
kell válaszolni, de majd este a parlamenti munka végeztével, lefekvés után mindenki gondolja
végig, hogy akkor is ugyanígy támogatná-e ezt a javaslatot. Nem kell a hatékonyságot
mindenre ráhúzni, a szándék teljesen egyértelmű: a miniszterelnök kinevez elképesztően
hosszú időre egy olyan súlyú területre, mint a sajtó, ami az egész közvéleményt leginkább
formálni képes. Nem gondoljuk, hogy ilyen rohamléptekkel és ilyen módszerekkel kellene ezt
csinálni. Így megszűnnek a fékek és már nyugodtan lehetnénk királyság is. Ez egészen
elképesztő!

ELNÖK: A történeti hűség kedvéért szeretném megjegyezni, hogy a Nemzeti
Hírközlési Hatóság élére Rozgonyi Krisztinát cikluson áthúzódó módon valamikor a
választások idején nevezték ki. Zárójelben megjegyzem, hogy ez az intézmény két intézmény
összevonását jelenti. Ha vitatkozunk és erkölcsi alapokat próbálunk felállítani, akkor
próbáljunk azonos mércét alkalmazni. Lendvai Ildikó!

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Egyetértek az azonos mérce alkalmazásával. Elnök úr
mondta ki a kulcsmondatot: itt két korábbi intézmény összevonásáról van szó. A hatóság
valóban egy kormányzati szerv, ott nem szokták kifogásolni, én sem kifogásolnám, hogy a
miniszterelnök nevez ki. Ez azonban most összevonódik a közszolgálati médiumok, sőt a
kereskedelmi médiumok szabályozásában is hatáskörrel rendelkező ORTT-vel. Az ORTT
nem kormányzati szerv, a Médiatanács mint az ORTT jogutódja erősen kétségesen tekinthető

kormányzati szervnek, vagy ha annak tekintjük, akkor nagy baj van. Azáltal, hogy a két
intézményt összevontuk, azáltal, hogy egy kormánytól független feladatkört is kapott ez a
hatóság, alapvetően változott a helyzet. Ezért is tartjuk fent a módosító indítványt, de ígérem,
hogy többet nem szólalok meg ehhez a módosító indítványhoz.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Az előterjesztő nem támogatja a módosító javaslatot. Ki
támogatja? (5) Ki nem támogatja? (14) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a javaslat
egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 3. pontjában Karácsony Gergely a törvényjavaslat 2. § (2) bekezdésében az
Eht. 14-16. §-ainak tartalmi és szerkezeti módosítását javasolja. Szabó Timea!

SZABÓ TIMEA (LMP): Kapcsolódva az előzőekben Lendvai Ildikó képviselő
asszony által elmondottakhoz, szintén ellenezzük azt, hogy a miniszterelnök nevezze ki az
elnököt. Mi továbbra is elfogadhatatlannak tartjuk a kilenc évet és öt évet javasolunk,
valamint javasoljuk, hogy az elnök ne legyen korlátlan alkalommal kinevezhető, hanem ne
legyen újraválasztható. Ezenkívül a felmentéssel kapcsolatban teszünk javaslatot.
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ELNÖK: Köszönöm. Van-e más észrevétel? (Nincs jelentkező.) Az előterjesztő nem
támogatja a módosító javaslatot. Ki támogatja? (5) Ki nem támogatja? (13) Ki tartózkodott?
(1) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 4. pontjában Novák Előd és Pörzse Sándor a törvényjavaslat 2. § (2)
bekezdésében az Eht. 14-16. §-ainak a módosítását javasolják. Ki kíván hozzászólni?
Mirkóczki Ádám!

MIRKÓCZKI ÁDÁM (Jobbik): Lényegében ugyanarról van szó, mint az előbb, bár a
2. §-ra irányuló módosító javaslatok közül még a Jobbiké áll legközelebb a Fidesz
álláspontjához, olyan értelemben, hogy az időtartam és a kinevezés egyszerűbb legyen, bár a
kétharmados többség nyilvánvalóan nem szorul rá a támogatásunkra. Nem akarom
különösebben ecsetelni, mert feltételezem, hogy az 5 igen, 14 nem továbbra is működni fog
minden módosító javaslatnál. Itt is ugyanazok az aggályok és ugyanazokat a fékeket
szeretnénk visszatenni valamilyen mértékben, ami legalább a demokrácia látszatát
fenntarthatná. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Az előterjesztő nem támogatja. Ki támogatja? (5) Ki nem
támogatja? (13) Ki tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást
sem kapott.

Az ajánlás 5. pontjában Novák Előd és Pörzse Sándor a törvényjavaslat 3. §-ában az
Eht. 17/A. § (1)-(2)-(11) bekezdéseinek, a 18/A.  § (2) és (10) bekezdéseinek a módosítását
javasolják. Mirkóczki Ádám!

MIRKÓCZKI ÁDÁM (Jobbik): Itt is ugyanazok az indokok.

ELNÖK: Ki kíván hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Az előterjesztő nem támogatja. Ki
támogatja? (5) Ki nem támogatja? (14) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a javaslat
egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 6. pontjában Karácsony Gergely a törvényjavaslat 3. §-ában az Eht. 17/A. §
(4) bekezdés felvezető szövegének, valamint a 18/A. § (4) bekezdés felvezető szövegének a
módosítását javasolja. Az előterjesztő nem támogatja. Ki kíván hozzászólni? (Nincs
jelentkező.)

 A bizottság tagjai közül ki támogatja? (5) Ki nem támogatja? (13) Ki tartózkodott? (1)
Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 7. pontjában Koszorús László a törvényjavaslat 11. §-ának tartalmi és
szerkezeti módosítását javasolja. Az előterjesztő támogatja. Ki kíván hozzászólni? (Nincs
jelentkező.)

A bizottság tagjai közül ki támogatja? (14) Ki nem támogatja? (0) Ki tartózkodott? (5)
Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 8. pontjában Novák Előd és Pörzse Sándor a törvényjavaslat 11. § (1)
bekezdésében az Eht. 76/A. § (4) bekezdés b) pontjának módosítását, tovább új c-e) pontokkal
való kiegészítését javasolják. Az előterjesztő nem támogatja. Ki kíván hozzászólni? (Nincs
jelentkező.)

A bizottság tagjai közül ki támogatja? (5) Ki nem támogatja? (13) Ki tartózkodott? (1)
Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 9. pontjában Koszorús László a törvényjavaslat 12. §-ában az Eht. 73/C. §
(5) bekezdésének módosítását javasolja. Az előterjesztő támogatja. Ki kíván hozzászólni?
(Nincs jelentkező.)

A bizottság tagjai közül ki támogatja? (14) Ki nem támogatja? (0) Ki tartózkodott? (5)
Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.
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Az ajánlás 10. pontjában Karácsony Gergely a törvényjavaslat 16. § (3) bekezdésében
az Rttv. 33. § (1)-(3) bekezdéseinek, a 34. § (1) bekezdésének módosítását javasolja. Az
előterjesztő nem támogatja. Ki kíván hozzászólni? (Nincs jelentkező.)

A bizottság tagjai közül ki támogatja? (5) Ki nem támogatja? (13) Ki tartózkodott? (1)
Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 11. pontjában Lendvai Ildikó a törvényjavaslat 16. §-ában az Rttv. 33. § (1)
bekezdése helyébe új rendelkezés felvételét javasolja. Parancsoljon, képviselő asszony!

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Eszerint a Médiatanács tagjai is kilenc évre
betonozódnának be. Ezt is lerövidíteni javasoljuk.

ELNÖK: Köszönöm. Ki kíván még hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Az előterjesztő
nem támogatja. Ki támogatja? (5) Ki nem támogatja? (14) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom,
hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 12. pontjában Lendvai Ildikó a törvényjavaslat 16. §-ában az Rttv. 33. § (3)
bekezdés c) pontja és (4) bekezdése helyébe új rendelkezést javasol, valamint az (5)-(9)
bekezdések elhagyását javasolja. Képviselő asszony!

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Ezt egy kicsit hosszabban indokolnám. Jelen pillanatban
a törvényjavaslat szerint a Médiatanács tagjait a második fordulóra már a kormánytöbbség
egyedül is jelölheti. Tudniillik a jelölőbizottság első körben kísérletet tesz egyhangú
szavazásra, utána azonban már kétharmados többséggel is mód van jelölni, és a
jelölőbizottság tagjai a mandátumaránynak megfelelően szavaznak. Értsd tehát: a
Médiatanácsot, amely az ORTT jogutódja, a törvényjavaslat szerint úgy lehet összeállítani,
hogy elég hozzá a kormánytöbbség javaslata. Azt még érteném, hogy a döntése, de a
parlament elé sem kerülhet egyetlen jelölt sem a kormánytöbbség olyan kötelezettségével,
hogy ebbe másokat is bevonjon. Éppen ezért a módosító indítvány a jelenlegi ORTT-tagok
választásának a szabályát modellálja, amiben minden képviselőcsoport egy tagra tesz
javaslatot, de ettől természetesen nem alakul ki ellenzéki többség a Médiatanácsban. Most is
így van, de most olajozottan működik, ha egyszer kiszámolják a szavazatarányokat. Van tehát
paritása egyfelől az ellenzéki és a kormányoldalnak, mert úgy szorzódnak fel a szavazatok,
hogy ez meglegyen, az oldalakon belül pedig mandátumarányok érvényesülnek. Magyarán a
mostani ORTT szavazati arányait és a paritás elvét – az elnök kivételével fennálló paritás
elvét – javasolja a módosító indítvány fenntartani.

ELNÖK: Ki kíván még hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Az előterjesztő nem
támogatja. Ki támogatja? (5) Ki nem támogatja? (14) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom,
hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 13. pontjában Novák Előd és Pörzse Sándor a törvényjavaslat 16. § (3)
bekezdésében az Rttv. 33. és 34. §-ainak tartalmi és szerkezeti módosítását javasolják. Az
előterjesztő nem támogatja. Ki kíván hozzászólni? (Nincs jelentkező.)

A bizottság tagjai közül ki támogatja? (5) Ki nem támogatja? (14) Ki tartózkodott? (0)
Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 14. pontjában Lendvai Ildikó a törvényjavaslat 16. §-ában az Rttv. 34. § (1)
és (4) bekezdéseinek módosítását javasolja. Parancsoljon, képviselő asszony!

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Ez értelemszerűen folytatja a korábban javasolt
módosító szellemét, miszerint az elnököt nem a miniszterelnök nevezi ki, hanem a parlament
választja. Ez egyszerű folytatása az előzőnek.



- 19 -

ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Ki támogatja? (5) Ki nem támogatja? (13) Ki
tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 15. pontjában Novák Előd és Pörzse Sándor a törvényjavaslat 16. § (4)
bekezdésében az Rttv. 37. § (1) bekezdésének, (4) bekezdésének és (10) bekezdésének a
módosítását javasolják. Kívánja-e valaki indokolni? (Harrach Péter: Ez megfontolandó.)

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Ritkán szoktam jobbikos javaslatot indokolni, de az a
helyzet, hogy értem a javaslat szellemét. Ha már kilenc évre be akar betonozni a törvény,
akkor a szellem nyilván az, hogy legalább egy nem létező frakciót ne betonozzon be kilenc
évre, magyarán hogy a képviselőcsoport megszűnésével a képviselőcsoport mandátuma is
szűnjön meg. Megjegyzem, ha ezt a javaslatot a bizottság véletlenül támogatná, akkor nagyon
sok módosításra szorulna a törvény, mert akkor a tagok száma és az, hogy hogyan lehet
feltölteni, újabb szabályozást igényel. Nem fenyegetőleg mondom, de akkor csak vissza
fogunk térni arra, hogy a képviselőcsoportoknak legyen képviseletük benne, mert különben
nem lesz értelmezhető. Mivel mi eredetileg is ezt szeretnénk, ezért ezt az indítványt
támogatjuk, azzal együtt is, hogy akkor ezer dolgot másképp kell gondolni.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Más kérdés, észrevétel? Harrach Péter!

HARRACH PÉTER (KDNP): Kiegészítésre szorul ez a javaslat, hiszen ha a
kinevezésnek egy más módja kerül bevezetésre, akkor nyilván másképpen néz ki ez a javaslat,
mint a jelenlegi formánál. Önmagában véve ez egy szimpatikus mondat, de nem illik bele az
egészbe. Ez a probléma vele.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Az előterjesztő nem támogatja. Ki támogatja? (5) Ki nem
támogatja? (12) Ki tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást
sem kapott.

Az ajánlás 16. pontjában Novák Előd és Pörzse Sándor a törvényjavaslat 17. § (2)
bekezdésében az Rttv. 39. § (1) bekezdésének elhagyását javasolják. Lendvai Ildikó!

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Megoldani nem tudja, de azon próbál enyhíteni ez a
módosító javaslat, hogy a jelenlegi szabályozás szerint a hatóság elnöke, aki egyben a
Médiatanács elnöke, dupla fizetést kap, mert egyszer meg van állapítva a törvényben a
miniszteri fizetés – vagy nem tudom, mennyi –, mint a hatóság elnökének, másrészt meg van
állapítva neki a fizetés, mint a Médiatanács elnökének. Az csak apró bibi, hogy a jelenlegi
pénzek szerint ezek összege már felülmegy az állítólag megőrzendő 2 milliós közszférai
limiten. Gondolom, azért született a javaslat, hogy ezt a teljes gázsi duplán című bizarr ötletet
kiküszöbölje. Ráadásul kilenc évre, ami tényleg egy szép dolog. Nem tudom, hogy lehet-e
pályázni, de vannak ötleteim.

ELNÖK: És a nyugdíjalapba is jó. Van-e további kérdés, észrevétel? (Nincs
jelentkező.) Az előterjesztő nem támogatja. Ki támogatja? (7) Ki nem támogatja? (9) Ki
tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 17. pontjában Novák Előd és Pörzse Sándor a törvényjavaslat 17. § (4)
bekezdésében az Rttv. 41. § (1) bekezdésének módosítását javasolják. Lendvai Ildikó
képviselő asszony!

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Nem történik más, minthogy a további passzusokban
végigvezetődik az a javaslat, hogy a Médiatanácson belüli szavazati arány a paritástól ne
térjen el, tehát ugyanazt az elvet a megfelelő paragrafusban még egyszer módosítja.
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ELNÖK: Ki kíván még hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Az előterjesztő nem
támogatja. Ki támogatja? (5) Ki nem támogatja? (14) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom,
hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 18. pontjában Lendvai Ildikó a törvényjavaslat 17. §-ában az Rttv. 44. §
(1)-(2)-(3) bekezdéseinek az elhagyását, valamint helyébe új (1) és (2) bekezdés felvételét
javasolja. Képviselő asszony!

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Hát akkor az előbb mit csináltam? Az előző indoklásom
erre vonatkozik. De ez nem zavar meg engem és gondolom, hogy a többieket se.

ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Ki támogatja? (5) Ki nem támogatja? (14) Ki
tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 19. pontjában Novák Előd és Pörzse Sándor a törvényjavaslat 20. §-ában az
Rttv. 52. § (6) bekezdésének módosítását javasolják. Az előterjesztő nem támogatja. Ki kíván
hozzászólni? (Nincs jelentkező.)

A bizottság tagjai közül ki támogatja? (5) Ki nem támogatja? (14) Ki tartózkodott? (0)
Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 20. pontjában Novák Előd és Pörzse Sándor a törvényjavaslat 21. §-ában az
Rttv. IV. fejezetének módosítását javasolják. Valószínűleg az asztalfiókból előhúztak egy
meglévő médiatörvényt.

SZABÓ TIMEA (LMP): A tagok számában javasolnak változtatást, hogy négy tag
helyett hat legyen.

ELNÖK: Ki kíván még hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Az előterjesztő nem
támogatja. Ki támogatja? (5) Ki nem támogatja? (13) Ki tartózkodott? (1) Megállapítom,
hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 21. pontjában Lendvai Ildikó a törvényjavaslat 21. §-ában az Rttv. 55. § (2)
bekezdése helyébe új rendelkezés felvételét javasolja. Képviselő asszony!

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Ugyanazt az elvet, amit a Médiatanácsnál már
végigmondtam, tehát a paritás elvének megőrzését javasolom a kuratóriumra is átvezetni. Itt
csak egy speciális mondatot kell mondanom, mert nyilván mindenki érti, hogy mi a paritás és
mi az, amit változtatnak. A tagok számát is javasolja változtatni ez az indítvány. A mostani
javaslat szerint a kuratóriumba az elnököt a Médiatanács jelöli, és az Országgyűlés négy tagot
választhat kilenc évre. De ha már kilenc évre választunk és ebben a logikában, akkor nem
kéne mintegy mesterségesen előrehozni ide a csonkakuratóriumok kísértetét. Négy tagból áll,
elvileg két ellenzéki és két kormánypárti tagja lehetne. De ha már kilenc évre választunk,
akkor miért nem három-három? E mögött – bocsánat a rosszindulatért – csak azt tudom
feltételezni, eleve arról van szó, hogy még az öttagú kuratóriumba se kerüljön be két
ellenzéki, tudniillik ellenzéki koalíció nem létezik. Azt elvárni, hogy három ellenzéki frakció
kilenc évre két tagot küldjön, mondjuk úgy, hogy bizarr elvárás.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki kíván még hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Az
előterjesztő nem támogatja. Ki támogatja? (5) Ki nem támogatja? (13) Ki tartózkodott? (1)
Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 22. pontjában Lendvai Ildikó a törvényjavaslat 21. §-ában az Rttv. 56. § (1)
és (2) bekezdése helyébe új rendelkezés felvételét javasolja. Parancsoljon, képviselő asszony!
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LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Az előző értelmében azt a modellt javasolja, hogy
minden frakció egy tagot jelöl, de ez természetesen nem azt jelenti, hogy az ellenzéki
oldalnak több szavazati joga van, hanem ugyanazt a felszorzási arányt javasolja, ami a
paritáshoz elvezet.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Az előterjesztő nem támogatja. Ki támogatja? (5) Ki nem
támogatja? (14) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást
sem kapott.

Az ajánlás 23. pontjában Lendvai Ildikó a törvényjavaslat 21. §-ában az Rttv. 56. §
(7), (8), (9) és (10) bekezdéseinek módosítását javasolja. Parancsoljon, képviselő asszony!

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Részint a kilenc évet korlátozza ez is, másrészt azt
javasolja, hogy a kuratórium elnökét is a parlament válassza meg és ne a Médiatanács
delegálja, természetesen a kormányoldal jelölése alapján.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Az előterjesztő nem támogatja. Ki támogatja? (5) Ki nem
támogatja? (14) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást
sem kapott.

Az ajánlás 24. pontjában Lendvai Ildikó a törvényjavaslat 21. §-ában az Rttv. 66/A. §
(1) bekezdésének módosítását javasolja. Parancsoljon, képviselő asszony!

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Ez a kedvencem, ha szabad minősíteni, no nem a
módosító, hanem az eredeti szövegjavaslat. Nem elég, hogy összejön egy 3:2 arányban
kormányoldalon bármit eldönteni képes kuratórium – ha egyáltalán nem csonka jön össze –,
de szegényekben még így sem lehet megbízni. A közszolgálati médiumok vezérigazgatói
posztjára nem pályáztathatnak és nem dönthetnek szabadon. Két jelölt közül választhatnak
hihetetlen autonómiával még a kormányoldal döntése alapján is. Ezt a két jelöltet a
Médiatanács miniszterelnök által kinevezett elnöke javasolta. De nem folytatom. Ezen javasol
változtatni a módosító indítvány.

ELNÖK: Értettem. Ki kíván még hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Az előterjesztő nem
támogatja. Ki támogatja? (5) Ki nem támogatja? (13) Ki tartózkodott? (1) Megállapítom,
hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 25. pontjában Novák Előd és Pörzse Sándor a törvényjavaslat 24. §-ában az
Rttv. 114. § (7) bekezdésének módosítását javasolják. Az előterjesztő támogatja. A módosító
indítvány önmagáért beszél.

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Azért ha elnök úr elmagyarázná, az segítene nekünk.

ELNÖK: Azt, hogy az előterjesztő támogatja?

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Nem, hanem azt, hogy az módosító javaslat önmagáért
beszél.

ELNÖK: A médiatörvényről már áttértünk a digitális törvényre. Ki kíván hozzászólni?
(Nincs jelentkező.) Az előterjesztő támogatja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (18) Ki
nem támogatja? (0) Ki tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító
javaslatot.

Az ajánlás 26. pontjában Novák Előd és Pörzse Sándor a törvényjavaslat 34. §-ában az
Nhtv. 7. § (2) bekezdésének, a 8. § (1) bekezdés a) és g) pontjának, valamint a 10. § (1)
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bekezdésének módosítását javasolják. Az előterjesztő nem támogatja. Mirkóczki Ádám
képviselő úr!

MIRKÓCZKI ÁDÁM (Jobbik): Ez pont azt kívánja megakadályozni – amire már oly
sok példát láttunk –, hogy pártkatonákat és kádereket lehessen átmenteni különböző
posztokra. A rendszerváltás idején az MSZMP volt emberei hirtelen a gazdasági elit tagjai
lettek, mert oda mentették át a pozícióikat. Itt is részben erről van szó. Furcsállom – bocsánat,
nem furcsállom, csak sajnálom –, hogy épp a Fidesz nyújt be hasonlót. Ezt próbálja korrigálni
ez az indítvány.

ELNÖK: Értettem. Ki kíván még hozzászólni? Révész Máriusz!

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Nehezen értelmezhető az, hogy „bármelyikének fizetett
alkalmazottja volt”. Akkor a Főpolgármesteri Hivatal vagy a kormány összes munkatársa ki
van innen zárva? Ez a javaslat így biztosan nem jó. Értem a célt, de akkor alig maradna
ember, mert aki a közszférában dolgozott, az ezzel a javaslattal gyakorlatilag ki lenne zárva.

ELNÖK: Köszönöm. Lendvai Ildikó!

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Az a sajátos helyzet, hogy előre indokolom a
tartózkodást. Teljesen egyet tudok érteni azzal, hogy az európai parlamenti képviselő

ugyanúgy összeférhetetlen, mint egy parlamenti képviselő. Ez a logika érthető. A fizetett
alkalmazott meghatározás viszont valóban nagyon tág. Hátha egy kapcsolódóval megoldják a
kollégák és annak talán nagyobb sikere lesz.

ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja a módosító javaslatot. Ki támogatja? (1) Ki
nem támogatja? (14) Ki tartózkodott? (3) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados
támogatást sem kapott.

Az ajánlás 27. pontjában Lendvai Ildikó a törvényjavaslat 34-35., továbbá 37. §-ainak
az elhagyását javasolja. Parancsoljon, képviselő asszony!

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): A módosító javaslat szövegét helytakarékossági okból
nem szerepeltetik az ajánlásban. Mivel a mi módosító javaslatunk más eljárást javasol a
Médiatanács választására és működésére, ezért itt elhagyni javasoljuk – végigvezetve ezt a
szellemet a törvényben – az ennek ellentmondó passzusokat. Tehát ugyanaz a logika, mint
korábban volt.

ELNÖK: Köszönöm. Az előterjesztő nem támogatja. Ki támogatja? (4) Ki nem
támogatja? (14) Ki tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást
sem kapott.

Az ajánlás 28. pontjában Karácsony Gergely a törvényjavaslat 2. számú melléklet l)
pontjának módosítását, valamint új m) és n) ponttal történő kiegészítését javasolja. Szabó
Timea!

SZABÓ TIMEA (LMP): Itt egy módosítást, illetve kiegészítést javasolunk tenni.
Egyetértünk a szándékkal, hogy „a családok érdekeit védő és képviselő, Magyarországon
bejegyzett érdekvédelmi szervezetek”, de szeretnénk az állampolgári részvételt, illetve
akaratot úgy is tükrözni, hogy azok a szervezetek, amelyek a legtöbb 1 százalékos támogatást
kapták. Az a célunk, hogy legyen itt egy ilyen állampolgári akarat tükrözése. Valamint
kiegészítettük a javaslatot az m) és az n) pontokkal. Egyrészt szeretnénk – ahogy korábban is
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volt – az emberi jogi szervezetek közül azokat, amelyek a legtöbb 1 százalékos támogatást
kapták, másrészt szeretnénk a regisztrált országos kulturális egyesületek közül azokat, akik az
1 százalékos támogatásból a legtöbbet kapták. Magyarul, itt az állampolgári akarat kifejezését
szeretnénk erősíteni.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki kíván még hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Az
előterjesztő nem támogatja. Ki támogatja? (5) Ki nem támogatja? (14) Ki tartózkodott? (0)
Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 29. pontjában Lendvai Ildikó a törvényjavaslat 2. számú melléklete 1.
számú pontját m-r) pontokkal javasolja kiegészíteni. Parancsoljon, képviselő asszony!

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): A javaslat egy része szellemében egybeesik az LMP
javaslatával, sőt azt kell mondjam, hogy az LMP javaslata jobb. Mi is azt javasoltuk volna,
hogy kerüljenek be a kulturális és – mi úgy mondtuk – a demokrácia védelmével foglalkozó
szervezetek, de mi is az emberi jogi szervezetekre gondoltunk. Az LMP javaslata annyival
pontosabb, hogy meg is mondja, melyik kerüljön be. Azonban a kört ezen felül is bővíteni
javasoltuk. Ha benne van a kamara, amely egy vállalkozói érdekvédelem, akkor elég feltűnő,
ha a munkavállalói érdekvédelemmel foglalkozók viszont nem kerülhetnek be, ha meg ők
bekerülhetnek, akkor meg nyilván a nyugdíjas szervezetek is. Így a kamara mindenképpen
egyoldalúságot tükröz. No nem az a baj, hogy ő bent van, hanem az, hogy mások nincsenek
bent.

Ezen túlmenően úgy gondoljuk, hogy helye van a közmédiumok civil kontrollját
biztosító szervezetben valamilyen módon a szakmához értő szervezetek képviseletének is. Ez
indokolja az r) pontot, a média területén működő szakmai szervezeteknek egy képviseletét.
Gondolok itt a MÚOSZ-tól kezdve a MÚK-on át más hasonló szervezetekre.

ELNÖK: S akkor el fogunk oda jutni, ahol most vagyunk a médiakuratóriumok
tekintetében.

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Egy darab tag miatt?

ELNÖK: Nem egy tag miatt, de ha kinyitjuk valahol, akkor mindenkinek lesz egy
ötlete, hogy ki hiányzik még a csapatból.

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Engedjen meg elnök úr egy észrevételt. A mostani civil
szervezetek képviseletének nem az a baja, hogy civilek részt vesznek a médiafelügyeletben.
Ha ez lenne a baja, akkor a közszolgálati testület intézményét nem hívná életre ez a bizonyos
törvényjavaslat. A baj az, hogy olyan területen biztosít döntési jogot nekik, ahol a
felelősségük nem jelentkezik, például az elnökválasztást nagyon sokáig meg tudták gátolni.
Az, hogy ezt megszünteti a törvényjavaslat, az a törvényjavaslat azon kevés pontjai közé
tartozik, amit én őszinte szívvel támogatni tudok. De a törvényjavaslat helyesen ismeri fel,
hogy nem az ilyen típusú személyi, gazdasági döntésekben kell a civilek szerepét megadni,
hanem egy állandó kontroll és javaslattevő szerepben. Ez a közszolgálati testület funkciója, és
nem rossz a funkciója a törvényben. Így tehát az, hogy azok benne vannak, akik a civil
kontrollt biztosítják még hárman vagy négyen, semmiképpen nem okoz problémát.
Szerencsére még így is szűkítik a civil delegálási elvet, mert mondjuk az asztmások és
allergiások igen komoly szervezete nem önmagában a civil kontrollban vesz részt, hanem
csupa olyan vesz részt ebben, akinek vagy széles képviselete, vagy köze van a médiához. De a
veszélyt, amit a mostani civil kuratórium jelentett, nem hordozza, mert nincs szavazati joguk.
Köszönöm.
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván-e még valaki hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Az
előterjesztő nem támogatja. Ki támogatja? (4) Ki nem támogatja? (14) Ki tartózkodott? (2)

Az ajánlás 30. pontjában Novák Előd, Pörzse Sándor és Szávay István a
törvényjavaslat 2.  számú melléklet 1. pontját új m) ponttal javasolják kiegészíteni, valamint a
3. pontját módosítani javasolják. Mirkóczki Ádám!

MIRKÓCZKI ÁDÁM (Jobbik): Szerintem teljesen egyértelmű, hogy egy fontos elem
kimaradt belőle, az internetes, nyomtatott, rádiós és televíziós újságírók, műsorszolgáltatók,
tartalomszolgáltatók országos szakmai és érdekképviseleti szervezetei. Szerintünk ennek
mindenképpen helye lenne benne.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Az előterjesztő nem támogatja. Ki támogatja? (5) Ki nem
támogatja? (13) Ki tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást
sem kapott.

Köszönöm szépen az érdemi vitát és a fegyelmezett munkát.

Egyebek

Az egyebekben van-e valakinek bármilyen felvetése? (Nincs jelentkező.)
Ha most itt maradunk és a két képviselőtársunk, akik vállalták a módosító javaslat

megfogalmazását, azt elkészítik és meg tudjuk szavazni, akkor azért nem kell külön bizottsági
ülést összehívni. Hétfőn viszont a kapcsolódó módosító javaslatok miatt mindenképpen ülést
kell tartanunk.

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Én szívesen itt maradok, de bizottsági módosító
javaslatot bármikor be lehet nyújtani. Elvileg még az is elképzelhető, hogy a hétfői ülésen
szavazunk róla.

ELNÖK: Nem, nem, az már késő. Nekem kapásból volt egy módosító javaslatom, de a
két delikvenssel itt maradok és megfogalmazzuk a bizottsági módosító javaslatot. Addig
mindenki ihat egy kávét és rövid szünet után találkozunk.

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Hadd kérdezzek valamit, elnök úr. Nem mintha véres
reményeim lennének, de a médiacsomag egy másik részéhez két országgyűlési határozati
javaslat is volt és az egyikhez érkeztek módosító javaslatok. Ezt onnan tudom, hogy mi is
nyújtottunk be ilyet. Ahhoz nem jelöltek ki minket?

ELNÖK: Nem. Mi hozott anyagból dolgozunk, mint az úri szabó.

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Gondolom, hogy elnök úr nem önkényeskedik.

ELNÖK: Nem jelöltek ki minket. Mi kiküldtünk egy meghívót, de valaki az
elektronikus rendszerbe belenyúlt és abba beleírt.

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Pedig azt biztos elfogadta volna a bizottság. Na tessék,
ez az én formám!

ELNÖK: A bizottsági módosító javaslat szövegének megfogalmazása idejére szünetet
rendelek el. (Rövid szünet.)
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A benyújtandó bizottsági módosító javaslat megvitatása

Tisztelt Bizottság! Elkészült a bizottsági módosító javaslat szövegtervezete.
Megkérem Szabó Timeát, hogy olvassa fel.

SZABÓ TIMEA (LMP): A 61. § (3) bekezdéséről van szó: …illetőleg a nemzeti,
etnikai, családi és vallási, s ide jön az eredeti javaslatban szereplő „és más közösségek”
helyett az, hogy „fogyatékos személyek és közhasznú szervezetek igényeinek
kielégítésében…”

ELNÖK: Két dolgot tehet az ember, vagy támaszkodik a jelenleg hatályos
médiatörvényre, ahol a közszolgálati célok taxatíve fel vannak sorolva, vagy pedig van egy
közhasznúsági törvényünk, és ha jogrendben gondolkodunk, akkor közhasznúsági
szervezetekre utalunk, mert az egyértelmű és strikt definíció. Ha közösségekről és
szervezetekről beszélünk, akkor abba bármi beleférhet, még akár – igaza van Mirkóczki
Ádámnak – a Magyar Gárda is. Ezt a példát csak azért hoztam, hogy lássuk, nem lehet
ennyire tágra nyitni a kaput. Ha viszont közhasznú szervezetekről beszélünk, akkor ez a
közhasznúsági törvény alapján egy teljesen szolid fogalom.

Ki kér szót? Berényi László!

BERÉNYI LÁSZLÓ (Fidesz): Elnök Úr! A közhasznúsági törvény alapján bárki
bejegyeztetheti magát, aki közhasznúsági feladatot lát el. Ezt a lehetőséget senkitől nem lehet
megtagadni. S ha később kiderül, hogy mégis olyasmire használják, amire nem kell, akkor
adtunk egy pofont magunknak. Azt, hogy a fogyatékkal élők lehetőséget kapjanak a
médiában, természetesen támogatom, azt viszont nem, hogy ilyen formán manipulálásra
adjunk lehetőséget.

ELNÖK: Köszönöm. Csöbör Katalin!

CSÖBÖR KATALIN (Fidesz): Én is úgy gondolom, hogy már a gittet rágjuk. Az
előbb megszavaztam azt, hogy a fogyatékkal élők lehetőséget kapjanak a médiában, mert én is
fontosnak tartom és a szívemen viselem az ügyüket, de ez már a felsorolás kategóriája. Az
eredeti előterjesztés sem zárta ki, hogy a fogyatékkal élőket képviselje valaki a médiában, de
a közhasznú szervezetek és mások bevétele már teljesen felesleges. Azt javaslom, hogy akkor
inkább maradjunk az eredeti javaslatnál és a fogyatékkal élőket vegyük be, s akkor ez lesz a
mi módosító indítványunk.

ELNÖK: Köszönöm. Kővári János!

KŐVÁRI JÁNOS (Fidesz): Azt javaslom, hogy válasszuk külön a kettőt és ki-ki
belátása szerint döntse el, melyiket tudja támogatni. Ha úgy tetszik, két kapcsolódó módosító
javaslat legyen, az egyik a fogyatékos emberekre vonatkozó, a másik pedig a közhasznú
szervezetekre vonatkozó. Egyébként mind a kettő mellett lehet érvelni. Én magam csak a
fogyatékos személyekre vonatkozó kiegészítéssel értek egyet, csak közbe kiegészült a
javaslat.

ELNÖK: Ha a törvényben felsorolunk valamit, akkor azt le kell zárni. Nem tudom,
hogy milyen szervezeteket hagytunk ki. A törvényalkotásban általában azt szokták csinálni,
hogy a végén generálisan lezárják. A közhasznú szervezetekkel az égadta világon semmi
probléma nincs. Ha azt az utat választottuk volna, hogy a közszolgálati célokat szolgáló
szervezetek, az is pontos definíció lenne; ezt a médiatörvényben lehet meghatározni. De ha fel



- 26 -

vannak sorolva bizonyos csoportok, akkor generálisan le kell zárni, hogy az ellenőrizhető
legyen. A példa azért nem jó, mert bárki alapíthat egyházat vagy vallási közösséget, és az
benne van, s lám hányszor élnek vissza vele. De abból mégsem lehet kiindulni, hogy azért
nem szabályozunk valamit, mert úgyis vissza fognak élni a joggal. Az itt felsoroltakról mind
el lehet mondani, hogy hogyan élnek vissza vele. Az, hogy visszaélhetnek vele, azért nem érv,
mert a közhasznú szervezet kategóriájának a megszerzésére közhasznú feladatátvállalás hárul.
Az ügyészség szokta ellenőrizni a közhasznúsági szervezeteket, ennek tehát megvan a
kontrollja is.

Szabó Timea!

SZABÓ TIMEA (LMP): Maximálisan egyetértek elnök úrral, mindig a jogalkotó
szándékát kell nézni és nem azt, hogy azt hogy fogják majd kihasználni. Egyébként ezzel a
logikával az etnikai részt is ki lehet használni, azzal is vissza lehet élni. Itt az volt a cél, hogy
az „és más közösségeket” szűkítsük, mert felmerültek olyan aggályok, hogy ne adj’ isten
melegszervezetek vagy LMBT-szervezetek majd a saját érdekeiket próbálják megjeleníteni.
Ezt próbáltuk pontosabban megfogalmazni az elnök úr által elmondott és megindokolt
kifejezéssel, illetve a közhasznú szervezetek behozatalával, amit a törvény nagyon pontosan
behatárol és ezeket ellenőrzik is.

ELNÖK: Harrach Péter!

HARRACH PÉTER (KDNP): Én azért fogok tartózkodni, mert – ahogy az előbb is
említettem – itt a felsorolás szempontja a közösségekre vonatkozik, nem pedig a
szervezetekre. Ha elkezdünk szervezeteket megjelölni, akkor az eredeti szándék, a közösség
már más irányba terelődik el. A dolog egy kicsit kusza, egy kicsit bonyolult; úgyse tudunk
bevenni mindenkit.

ELNÖK: Ékes Ilona!

ÉKES ILONA (Fidesz): Csatlakozom az előttem szólóhoz. Szerintem is felesleges
megnevezni, hogy még kik. Egyébként közhasznúsággal rendelkezik a prostituáltak
érdekvédelmi szervezete is és sok mindenki más. Sőt, most már szakszervezet lettek, mert
Szexmunkások Érdekvédelmi Szervezetére módosították a nevüket. Egy ügyészségi vizsgálat
ott is elkelne: százmilliós közpénzt kaptak az előző ciklusban, hogy a hálózatuk
olajozottabban működjön.

ELNÖK: Varga László!

VARGA LÁSZLÓ (KDNP): Amikor elindultunk, még kizárólag a fogyatékosokról
volt szó. Ne nyissunk nagyobb kaput! Vegyük bele a fogyatékosokat, ha már elindultunk ezen
az úton, tegyük meg feléjük ezt a gesztust, de itt zárjuk le.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szeretném felhívni a képviselő hölgyek és urak figyelmét
arra, ha a bizottsági módosítást úgy fogadjuk el, hogy csak és kizárólag a fogyatékosok
kerülnek be, akkor az eredeti szöveggel egybeolvasva benne maradnak a „más közösségek”
is.

VARGA LÁSZLÓ (KDNP): Nem, azt kihagyjuk.
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ELNÖK: Ez lényegi kérdés. Úgy teszem fel a kérdést, ki ért egyet azzal, hogy csak a
fogyatékos személyekkel kapcsolatos változtatás kerüljön be a szövegbe.

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Elnök úr, ha nem megy át a közhasznú, akkor
természetesen ezzel is egyetértünk, de azzal is egyetértenénk. Nagyon nehéz kizárólagosat
mondani.

ELNÖK: Két lehetőség van, a kidolgozott módosító indítványnak vagy mind a két
eleme átmegy a bizottságon, vagy nem. Ha nem megy át mind a két eleme, akkor össze kell
olvasni az eredeti javaslattal, és akkor az a kérdés, hogy a közösségek benne maradnak-e. Ezt
a kérdést kell eldönteni.

SZABÓ TIMEA (LMP): Én úgy kezdtem a módosítót, hogy az „és más közösségek”
helyett lépne be a „fogyatékos személyek”.

ELNÖK: Világos. Révész Máriusz!

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Az az ügyrendi javaslatom, hogy külön szavazzunk a
kettőről és amelyik megkapja a többséget, az bekerül. S mivel itt közösségekről beszélünk –
családról, etnikai közösségekről –, ne fogyatékos személyeket írjunk, hanem azt, hogy
fogyatékos közösségek.

ELNÖK: Ez azért nem jó, mert a hatályos jogban mindenütt ezt a kifejezést
használják.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Itt közösségekről szólunk és sehol nem személyi
jogokat deklarálunk. Énszerintem úgy helyes, hogy vallási és fogyatékos közösségek.

ELNÖK: Egy siketnek ahhoz, hogy hozzáférjen a közszolgálati televízió adásához,
nem kell tartoznia semmilyen fogyatékos közösséghez, viszont az emberi joga azt diktálja,
hogy hozzáférjen ehhez a szolgáltatáshoz.

Megkérem Szabó Timeát, hogy pontosan olvassa fel ezt a szövegrészt abban az
esetben, ha csak a fogyatékos személyek maradnak benne.

SZABÓ TIMEA (LMP): …illetőleg a nemzeti, etnikai, családi, vallási és fogyatékos
személyek igényeinek kielégítésében.

HARRACH PÉTER (KDNP): Nem jó, mert kimaradt belőle a „közösségek”.

ELNÖK: Jogos. Ismételt felolvasás következik, már csak azért is, hogy a
jegyzőkönyvbe pontosan kerüljön be, mert utána le kell írni a módosító indítványt.

SZABÓ TIMEA (LMP): …illetőleg a nemzeti, etnikai, családi, vallási közösségek és
fogyatékos személyek igényeinek kielégítésében.

ELNÖK: Köszönöm szépen, ez mindenki számára érthető. Ki támogatja ezt az
indítványt? (Egyhangú.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja ezt az
indítványt.
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A következő bizottsági ülésre vonatkozó értesítést mindenki időben meg fogja kapni.
Az ülést bezárom.

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 14 perc)

Dr. Lukács Tamás
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Soós Ferenc


