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Napirendi javaslat

1.  A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló
törvényjavaslat (T/363. szám)
(Dr. Cser-Palkovics András és Rogán Antal (Fidesz) képviselők önálló indítványa)
(Módosító javaslatok megvitatása)

2.  A Magyar Köztársaság alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1247. szám)
(Általános vita)

3.  A Nemzeti Civil Alapprogram 2009. évi tevékenységéről szóló beszámoló
megvitatása
Előadó:
Dr. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter

4. Egyebek
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl:Dr. Lukács Tamás (KDNP), a bizottság elnöke

Dr. Gulyás Gergely (Fidesz), a bizottság alelnöke
Berényi László (Fidesz)
Csöbör Katalin (Fidesz)
Demeter Zoltán (Fidesz)
Ékes Ilona (Fidesz)
Gajda Róbert (Fidesz)
Révész Máriusz (Fidesz)
Wittner Mária (Fidesz)
Varga László (KDNP)
Baracskai József (MSZP)
Lendvai Ildikó (MSZP)
Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik)
Kulcsár Gergely (Jobbik)
Mirkóczki Ádám (Jobbik)

Helyettesítési megbízást adott

Demeter Zoltán (Fidesz) távozása után Ékes Ilonának (Fidesz)
Farkas Flórián (Fidesz) Berényi Lászlónak (Fidesz)
Kővári János (Fidesz) Gajda Róbertnek (Fidesz)
Kubatov Gábor (Fidesz) Csöbör Katalinnak (Fidesz)
Harrach Péter (KDNP) Varga Lászlónak (KDNP)
Nyakó István (MSZP) Baracskai Józsefnek (MSZP)
Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) távozása után Mirkóczki Ádámnak (Jobbik)
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Meghívottak részéről

Hozzászólók

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

Megjelentek

Dr. Gömöri Ágnes NCA főreferens (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium)
Dr. Fekete István megbízott osztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10  óra 10  perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

DR. LUKÁCS TAMÁS (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Szép jó
reggelt kívánok minden képviselő hölgynek és úrnak. Bejelentem, hogy Gajda Róbert Kővári
Jánost, Baracskai József Nyakó Istvánt, Berényi László Farkas Flóriánt, Varga László
Harrach Pétert, Csöbör Katalin Kubatov Gábort helyettesíti. Megállapítom, hogy a bizottság
határozatképes.

Az előzetesen kiküldött meghívóban megjelölt napirendi javaslathoz kiegészítés nem
érkezett. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy a kiküldött napirendet elfogadja-e. (Szavazás.)
Megállapítom, hogy a bizottság a mai ülés napirendjét egyhangúlag elfogadta.

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

1. napirendi pontunk a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól
szóló törvényjavaslathoz érkezett módosító javaslatok megvitatása. Szeretettel köszöntöm a
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium helyettes államtitkárát, dr. Gáva Krisztiánt. A
T/363/79. számú ajánlásból dolgozunk. Az egymással összefüggő módosító indítványokat
együttesen tárgyaljuk és együtt szavazunk róluk.

Az ajánlás 1., 2., 19. és 21. ajánlási pontjaiban szereplő módosítások egymással
összefüggnek. Ki kíván ezekhez a módosításokhoz hozzászólni?

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Annak idején teljes konszenzus volt abban, hogy a
sajtószabadság esetében a szólásszabadság egy szűkebb kört jelent. Örömmel látjuk, hogy a
véleménynyilvánítás szabadsága is bekerült a preambulumba. Azt hiszem, hogy ezt a
módosító javaslatot teljes összhangban és egyetértéssel tudjuk támogatni. Az ezzel
kapcsolatos vitát már régebben megvívtuk.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): A részletes vitához készített ajánlás szerinti
módosító javaslatok egyes körével kapcsolatban szeretnék szót emelni. Egyetértünk Révész
Máriusz képviselő úrral abban, hogy valóban rendkívül otromba és veszélyes kísérlet volt a
véleménynyilvánítás szabadságának leszűkítése, de ez szerencsére visszakerült a törvény
preambulumába és az alkotmánymódosításba is így került bele. Schiffer András képviselő
úrnak van egy-két olyan javaslata, amiket mi a magunk részéről támogathatónak ítélünk. Ilyen
például a 8. számú javaslat.

ELNÖK: Elismételem: L. Simon Lászlónak az 1., 2., 19. és 21. pontokban szereplő,
egymással összefüggő javaslatairól van szó.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): A 2. pontban szereplő javaslathoz szeretnék
hozzászólni. A sajtótermék kategóriájának a meghatározása körében semmiképpen nem
értünk egyet azzal, hogy az internetes portálokat teljesen egy kategóriába helyezik az egyéb
sajtótermékekkel. Egy olyan monopolizált véleménykontroll-rendszer kiépítésének az
előszobájaként látjuk ezt, amely veszélyezteti a sajtószabadságot. Ezzel kapcsolatban már
többször kifejtettük az ellenzésünket, de a jegyzőkönyv kedvéért ezt most is fontosnak
tartottam elmondani. Itt jelentem be, hogy 10 óra 30 perckor kezdődik az alkotmányügyi
bizottság ülése és nekem oda el kell mennem.
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Révész Máriusz!

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Egy kicsit értetlenül állok, mert nem tudom, hogy ezek
miért összefüggő javaslatok. Az 1., amely azt mondja, hogy a véleménynyilvánítás is kerüljön
bele, milyen szempontból függ össze a 21. vagy a 19. számú javaslattal, amelyekben teljesen
másról van szó? Ha a költségvetésben elcsavarunk egy csavart és az végigvezetjük a
költségvetésen, az rendben van, de ahogy én látom – bár ha valaki megmagyarázza,
elfogadom –, ezek egymástól teljesen függetlenül működő fogalmak. Nem értem, hogy mitől
függenek össze.

ELNÖK: Az egyszerű válaszom az, hogy a jogi főosztály állítja össze az egymással
összefüggő javaslatokat. A második válaszom az, hogy ez a módosító indítványt benyújtó
képviselő szándéka, mégpedig az, hogy valamit következetesen végigvigyen az egész
törvényen. Lehet, hogy nem mindenben kielégítő a válaszom, de ennél jobb választ most nem
tudok adni.

Van-e még kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Az előterjesztők részéről se Rogán
Antal, se Cser-Palkovics András nincs jelen, és nem is képviseli őket senki. Kérdezem, hogy a
minisztérium támogatja-e az 1., 2., 19. és 21. pontokban szereplő javaslatokat.

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A minisztérium mind a négy ajánlási pontban szereplő javaslatot támogatja.

ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki támogatja az imént felsorolt módosító
javaslatokat. (12) Ki nem támogatja? (2) Ki tartózkodott? (3) Megállapítom, hogy a bizottság
támogatja a felsorolt módosító indítványokat.

Most a Lendvai Ildikó által jegyzett módosító indítványok következnek. Megint a jogi
főosztály értelmezése szerinti egymással összefüggő javaslatokról van szó. Ezek a
következők: 3., 4., 5., 6., 7., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 18., 22., 23., 53., 56., 63. és 67.
Ki kíván indokolni, észrevételt tenni, hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Kérdezem a
minisztérium képviselőjét, a felsoroltak között van-e olyan javaslat, amit támogat.

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A felsorolt ajánlási pontokban megfogalmazott módosításokat a minisztérium
nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a felsorolt módosító indítványokat? (2)
Ki nem támogatja? (15) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a felsorolt módosító
javaslatok egyharmados támogatást sem kaptak.

A következő összefüggő indítvány a 8-as és a 20-as. Ki kíván szólni? Révész Máriusz!

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Ezt én elolvastam többször, de nem tudom, miről van
szó, úgyhogy ha valaki elmondaná, hogy mit takar ez az indítvány, akkor megköszönném.
„Feltéve, hogy a médiatartalom szolgáltatását a római szerződés szerinti gazdasági
szolgáltatásként nyújtja.” Nem tudom, hogy ez mit jelent.

ELNÖK: Gaudi-Nagy Tamás!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Én ebből arra következtetek, hogy a piaci
médiaszolgáltatók, tehát akik profitszerző tevékenységként végzik a médiatartalom-
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megtöltést, és mondjuk a nonprofit jellegű szolgáltatók esetében ez nem terjedne ki.
Szerintem ez nem egy rossz szabály, sőt igazából a 20. pont definiálja pontosan, hogy ott a
római szerződés szerinti gazdasági szolgáltatásként nyújtott médiatartalomra terjed ki a
törvény hatálya. Az egyéb, tehát a nonprofit szektor által végzett tevékenységre nem. Ennyi
az én értelmezésem. De nincs itt az LMP-s képviselő, úgyhogy ő nem tudja értelmezni.

ELNÖK: Bocsánat, felolvasom a teljes módosító indítvány indokolását azért, mert az
időt nem akarom húzni, és mindössze egy mondatból áll. „A magáncélú közlésre a törvény
hatálya alkotmányosan nem terjedhet ki.” Ennyi az indokolása a módosító indítványnak. Nem
tudom, hogy ez közelebb vitte-e a megértéshez.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Tehát ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy mondjuk a
blogokra nem vonatkozik. Tehát ha valaki blogokat vagy kommenteket ír, akkor ez nem
vonatkozik rá. Csak próbálom megérteni.

ELNÖK: Ez rendben van, csak a magáncélú nem biztos, hogy a közlő személyének
kérdése, hanem a magánblog lehet közérdeket vagy közjogi dolgot megcélzó valami is. Ebből
szoktak idézni időnként.

Kérdezném akkor a minisztérium képviselőjét, hátha autentikus magyarázatot találunk
a 8. pontra, a magáncélú értelmezésére, és akkor rögtön kiderül, hogy támogatja-e vagy nem,
és külön kérném a 20-ast.

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Annyit fűznék hozzá, hogy L. Simon Lászlónak a 2-es ajánlási pontban
szereplő módosító javaslata tulajdonképpen már kezeli ezt a kérdést, tehát tartalmilag
megfelel a Schiffer András által előterjesztett javaslatnak. De a tartalomszolgáltatónál
visszautal a médiaszolgáltatóra, a médiaszolgáltatásra, nem is a római szerződésre kell utalni,
hanem az a helyes, hogy az Unió működéséről szóló szerződésre kell utalni, és ott megjelenik,
hogy gazdasági szolgáltatás.

ELNÖK: Mi a minisztérium álláspontja a 8-asról és a 20-asról?

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja a 8-as és a 20-as indítványokat.
(Szavazás.) 3 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 11 nem. Tartózkodott? (Szavazás.) 3
tartózkodás. Köszönöm szépen. Egyharmadot sem kapott.

Külön tárgyaljuk a 24-est, Schiffer András képviselő úr indítványát. Kérdés, észrevétel
a 24. ponthoz? (Nincs jelzés.) Nincs. A minisztérium álláspontja?

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: A minisztérium nem támogatja. Ki támogatja? (Nincs jelzés.) Ilyen nincs. Ki
nem támogatja? (Szavazás.) 15 nem. Tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás. Köszönöm
szépen.

A 25-ös Lendvai Ildikó és Mandur László javaslata. Kérdés, észrevétel, indokolás?

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Magáért beszél, bocsánat, nem szeretnék megszólalni.
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ELNÖK: Magáért beszél. A minisztérium álláspontja?

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja a 25-ös módosító indítványt.
(Szavazás.) 3 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 15 nem. Köszönöm.

A 26-os és a 44-es egymással összetartozó. Kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) A
minisztérium álláspontja?

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: A minisztérium nem támogatja. Ki támogatja a 26-os és a 44-es módosító
indítványokat? (Nincs jelzés.) Ki nem támogatja? (Szavazás.) 12 nem. Tartózkodott?
(Szavazás.) 6 tartózkodás. Köszönöm.

Megint egymással összefüggő módosító indítványok következnek a jogi főosztály
szerint a 27., 28., 32., 36., 40. és 41. számon. Kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) A
minisztérium álláspontja?

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A minisztérium támogatja a javaslatokat.

ELNÖK: Ki támogatja a felsorolt módosító indítványokat? (Szavazás.) 12 igen. Ki
nem támogatja? (Nincs jelzés.) Tartózkodott? (Szavazás.) 6 tartózkodás. Köszönöm szépen.

A következő a 29-es. A 29-es indítvány önmagáért beszél. Kérdés, észrevétel?

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Most nem mondom, hogy magáért beszél, mert most
volt időm elolvasni, az előbb bevallom, hogy hirtelen csöppentem bele. Itt voltaképpen azt
céloznánk a módosító indítvánnyal, hogy ha készül bármilyen nyilvántartás, akkor ne egy
abba való befogadás legyen a feltétele a szolgáltatás megkezdésének, hanem pusztán az, hogy
ezt a bejelentést valaki megtette. Tehát kevésbé engedélyezés jellegű procedúrát, hanem
bejelentés jellegű procedúrát javasol a módosító. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Minisztérium?

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja. Ki támogatja? Révész Máriusz!

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Én kérdezni szeretnék, hogy miért nem támogatja, és
azt is meg szeretném kérdezni, már csak azért is, mert Schiffer András következő javaslata
egyébként gyakorlatilag ugyanerről szól, hogy a nyilvántartásba-vételre mekkora határidő
van? Ha beadják a kérelmet, akkor hány napon belül kell nyilvántartásba venni? Tehát ez a
két kérdésem lenne.

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Az előző javaslatcsomagban a 28. számú ajánlási pontban szereplő módosító
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javaslat szövegét a minisztérium támogatta, ebből következően a 29-es és a 30-as kiesik. Az
eredeti szöveghez képest ez is egyébként ennek a szándéknak megfelelve, a korlátozásnak a
kereteit megszabja azáltal, hogy beiktatja ezt az új mondatot, hogy nem korlátozhatják a sajtó
szabadságát a nyilvántartásba-vételre vonatkozó feltételek. A második kérdésre nem tudok
válaszolni.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Lendvai Ildikó!

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Megbocsát nekem a minisztérium képviselője, ha
vitatkozom? A kettő nem ugyanaz. A 28-as, L. Simon László képviselő úr által jegyzett
javaslatban egy általános megjegyzés van, hogy a nyilvántartásba-vétel feltételei nem
korlátozhatják a sajtó szabadságát.

Hogy ez adott esetben hogyan értelmezhető, s mi az, ami korlátozza és mi az, ami
nem, arról a törvény nyilván nem rendelkezik. Az L. Simon László-féle javaslat az
időbeliségre semmilyen vonatkozásban nem tér ki, tehát változatlanul előfordulhatna az az
eset, hogy valaki jelentkezik és két hónapig szórakoznak vele, és azt mondják, hogy szerintük
ez nem korlátozza a sajtó szabadságát, hiszen az értelmezésnek itt meglehetős szabadsága
van. A minisztérium képviselője is azért nem tud felelni az időtartam kérdésére, mert a
jogszabályban erre sehol nincs utalás. Megjegyzem, ez ellentmond a magyar jogalkotás
gyakorlatának. A 28. számú módosító indítvány elfogadása nem zárja ki a 29. számú
indítvány elfogadását, ha kizárná, azt már nyilván észlelni lehetett volna. Itt másról van szó.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Révész Máriusz!

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Ha lenne valamilyen értelmezhető határidő – például
azt mondanánk, hogy a beadástól számított három napon belül regisztrálni kell –, akkor ez a
javaslat feleslegesnek lenne tekinthető. De nincs határidő. Azért csak jó lenne, ha valamilyen
korlát lenne, mert az nagyon általános korlát, hogy a nyilvántartásba vétel feltételei nem
korlátozhatják a sajtó szabadságát. Énszerintem valami korlát kell, hogy miként lehet
nyilvántartásba venni.

DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz): Az én értelmezésem szerint a Ket., a
közigazgatási eljárásról szóló törvény vonatkozik a hatósági eljárásra, én legalábbis erre is
vonatkoztatom. A minisztérium is így értelmezi?

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Erre vonatkozóan most nem tudok nyilatkozni.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Biztos, hogy igaz, mert a harminc napot soknak tartom.

DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz): Az új Ket.-ben ez már csak 15 nap.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Azt is soknak tartom.

ELNÖK: Az ízlés kérdése, hogy ki mit tart soknak vagy kevésnek.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Lehetnek olyan prompt ügyek – például vörösiszap-
katasztrófa –, amelyeknél gyűjtés céljából honlapot akarnak indítani, vagy valamilyen
sajtóterméket akarnak kiadni, amikor sok a 15 nap. Ha egy ilyen példába belegondolunk,
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akkor szerintem elég a bejelentés és elkezdhetik csinálni mindaddig, amíg nem veszik
nyilvántartásba. Erről szól a következő két javaslat.

ELNÖK: Ha itt bizonytalan jogalkotási kérdés merült fel, akkor csatlakozó módosító
indítványt lehet benyújtani. Ha a Ket. szabályai nem elegendőek és speciális szabályok
kellenek, akkor azt csatlakozó módosító indítvánnyal lehet megoldani. Van-e még kérdés,
észrevétel? (Nincs jelentkező.)

Ki támogatja az ajánlás 29. pontjában lévő indítványt? (3) Ki nem támogatja? (7) Ki
tartózkodott? (7) Megállapítom, hogy az indítvány egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 30. és 69. pontjaiban Schiffer András módosító javaslatai találhatók. Kinek
van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) A minisztérium támogatja-e?

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Ki támogatja a 30. és 69. ajánlási pontokban szereplő indítványokat? (3) Ki
nem támogatja? (9) Ki tartózkodott? (4) Megállapítom, hogy a módosító javaslatok
egyharmados támogatást sem kaptak.

A jegyzőkönyv számára bejelentem, hogy dr. Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr
távozott az ülésről és a továbbiakban Mirkóczki Ádám helyettesíti.

Az ajánlás 31. pontjában Schiffer András a törvényjavaslat 5. § (1) bekezdésének
módosítását javasolja. Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Kérdezem a minisztérium
álláspontját.

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

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

Az ajánlás 33. pontjában Schiffer András a törvényjavaslat 6. §-ának a módosítását
javasolja. Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Kérdezem a minisztérium álláspontját.

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

ELNÖK: Ki támogatja a módosító javaslatot? (0) Ki nem támogatja? (15) Ki
tartózkodott? (3) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 34. pontjában Lendvai Ildikó és Mandur László a törvényjavaslat 6. §-ának
a módosítását javasolják. Lendvai Ildikó képviselő asszony!

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Egy rövid magyarázatot fűznék a javaslathoz. Az
eredeti szöveg valamennyi embernek, aki a médiaszolgáltatóval munkaviszonyban áll,
biztosítaná a titoktartási jogot. Mi ezt így eltúlzottnak érezzük, mert munkaviszonyban áll az
adott médiummal a biztonsági őrtől a testőrön át a portásig, a takarítónőig sok mindenki. Az
eredeti szándék – amellyel egyébként egyetértünk – nyilvánvalóan az újságírókra és a
szerkesztőkre, ha úgy tetszik a média szakalkalmazottjaira vonatkozik. Ezt a szűkítést végzi el
a módosítónk.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a minisztérium álláspontját.
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DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A minisztérium nem támogatja.

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Miért nem?

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A 32. ajánlási pontban szereplő L. Simon László-féle javaslatot és az azzal
összefüggő indítványokat támogatta a minisztérium. A kettő ebből a szempontból kizárja
egymást.

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): A 32. pontban szereplő módosító javaslat éppen azt
rögzíti, ami az eredeti szövegben is – még egyszer mondom, valószínűleg a jogalkotó
szándéka ellenére – benne volt, vagyis hogy mindenki, aki munkaviszonyban vagy más
munkavégzésre irányuló jogviszonyban van, ezt a mentességet megkapja. Tehát a 32. és a 34.
számú javaslat pont ezt a dilemmát közelíti meg különböző oldalról. Változatlanul kérdezem,
hogy miért akarjuk a szerződéses munkaviszonyban lévő takarítónőre, karbantartóra és
hasonló személyekre kiterjeszteni ezt.

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A gyakorlatban ez nyilván nem jelent problémát, mert nem valószínű, hogy a
karbantartó vagy a takarítónő ilyen információkat birtokolna.

VARGA LÁSZLÓ (KDNP): Hozzájuthat a szemetes kosárból is.

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Egyrészt hozzájuthat onnan is, másrészt meg nemcsak a
takarítónőről van szó. Adott esetben a testőr vagy a biztonsági őr, aki az újságíróval együtt
ténykedik, szintén megkapja a felmentést. Szerintünk ezzel sokféle visszaélés követhető el.
Nem szólok többet, mert bár a dilemma világos, de nem győztük meg egymást.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Az utolsó mondatig azt gondoltam, hogy Lendvai
Ildikónak igaza van, de ez pont arra volt indoklás, hogy miért jó így a szabályozás. Ha az
újság főszerkesztőjét kísérő biztonsági őr is hozzájut az információhoz, tehát tudja, hogy kitől
van az információ, az elég paradoxon, mert az újságíró nem mondhatja el, ellenben a bíróság
a biztonsági őrtől megkérdezheti. Éppen az győzött meg arról, hogy úgy jó a szabályozás,
ahogy van, amivel Lendvai Ildikó legutóbb érvelt. Az előtte lévő hozzászólásával egyébként
elbizonytalanított.

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Felejtse el az utolsó mondatot!

ELNÖK: A nagyon színvonalas vita befejeződött. Egy kérdést én is feltennék. Ha
valaki újságírói, szerkesztői tevékenységet végez megbízási jogviszonyban, akkor arra a
titoktartási kötelezettség kiterjed-e?

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Benne van.

ELNÖK: Akkor rendben. Köszönöm szépen. Akkor ez tisztázódott. Tehát benne van,
ugyanazt a tevékenységet más, nem munkaviszonyban végzett tevékenység is benne van.

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Engem nem ez aggasztott, elnök úr, hanem az
elmondottak. Tehát nyugodtan szavazhatunk.
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ELNÖK: Köszönöm szépen. A 34-es indítványt ki támogatja? (Szavazás.) 3 igen. Ki
nem támogatja? (Szavazás.) 15 nem. Köszönöm.

A 35-ös indítvány, ugyanez, csak nem jogosult, hanem köteles. A minisztérium?

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja. Ki támogatja? (Nincs jelzés.) Ki nem támogatja? (Szavazás.)
14 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 4 tartózkodás. Köszönöm.

A 37-es. Lendvai Ildikó!

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Ugyanannak a folytatása, ha látják a tisztelt kollégák,
hogy végigsorolja, hogy szerkesztő, újságíró, stb., munkavállaló, tehát nem indokolnám
külön.

ELNÖK: Minisztérium?

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Ki támogatja a 37-est? (Szavazás.) 3 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 15
nem. Köszönöm.

A 38-as, szintén Lendvai Ildikó, ugyanannak a folytatása.

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Részben igen. Az 1. § másra vonatkozik, de ha jól
emlékszem, hasonlót valóban elfogadtunk már L. Simon László egyik módosítójában, ami az
1. §-ra vonatkozik, tehát hogy nem valósíthat meg bűncselekményt; legalábbis úgy
emlékszem, hogy volt egy ilyen módosító. A 2. § pedig valóban azt a logikát ismétli, amit az
előző módosító indítványok.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Minisztérium?

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja. Ki támogatja? (Szavazás.) 3 igen. Ki nem támogatja?
(Szavazás.) 15 nem. Köszönöm.

A 39-es következik. Kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Nincs. A minisztérium
álláspontja?

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja. Ki támogatja? (Nincs jelzés.) Ilyen nincs. Ki nem
támogatja? (Szavazás.) 15 nem. Tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás.

A 42-es Lendvai Ildikó és Mandur László javaslata.

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Ezt az eddigieknél – ha úgy tetszik – lényegesebb és
tartalmibb módosító indítványnak érezzük. A törvény eredeti szövege az állami szervekre és
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intézményekre vonatkozóan mond ki egy bizonyos tájékoztatási kötelezettséget. Mi ezt
kitágítanánk a köztulajdonban lévő társaságokra, magyarán: állami és önkormányzati
vállalatokra is, hiszen a tájékoztatási kötelezettség nyilvánvalóan nem az adott intézmény jogi
formájától, hanem attól függ, hogy ezek közösségi alapítású, közösségi tulajdonú,
közfeladatot ellátó intézmények avagy vállalatok. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) A minisztérium?

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja. Révész Máriusz!

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Azt szeretném megkérdezni a minisztérium
képviselőjétől, hogy az állami és önkormányzati tulajdonban, résztulajdonban lévő gazdasági
és nem gazdasági társaságok vezetőire, tisztségviselőre egyébként a mondat első fele
vonatkozik. Tehát az önkormányzati szervben benne vannak ezek az önkormányzati
tulajdonban, résztulajdonban álló gazdasági társaságok vagy nincsenek? Mert ha nincsenek,
akkor szerintem lássuk be, hogy ez egy jó javaslat. Nekem Kőbányán a fél életem ráment arra,
hogy a gazdasági társaságoknál, ahol eldugtak minden információt, egyébként még az
önkormányzati képviselők elől is, éveken keresztül küzdöttem, hogy információkhoz
önkormányzati képviselőként - nem sajtómunkatársként, hanem önkormányzati képviselőként
– hozzájussak.

Tehát szerintem ez a javaslat egyébként az átláthatóságot és a transzparenciát növeli.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Lendvai Ildikó!

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Köszönöm szépen, az érvelésem egy részét elmondta a
képviselő úr. Én inkább kérdés formájában kérdezem a minisztériumot, hogy miért nem,
hiszen gondoljunk arra, valóban Révész Máriusz is mondott egy gyakorlati példát, hogy a
feltárandó disznóságok – elnézést a szóért – általában nem az önkormányzati iskolánál vagy
intézményi világban szoktak lenni, hanem éppenséggel valamilyen társaságban. A BKV-tól –
hogy számunkra egy nem nagyon kedvező példát mondjak, és most a politikai egyensúly
kedvéért nem mondok mást, de nyilvánvaló, hogy az igazi oknyomozásra szoruló esetek nem
a családsegítő szolgálatnál szoktak előfordulni, mint intézménynél, hanem éppenséggel a
vállalati szférában. Ha azt kivesszük ez alól, akkor túl sok értelme az eredeti paragrafusnak
nincsen. Ezért kérdezem meg, hogy miért.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megpróbálok válaszolni mindkét felvetésre. Ha nem
kizárólagos önkormányzati vagy állami tulajdonban áll egy cég, annak feltehetően vagy
szükségképpen van másik tulajdonosa is. A másik tulajdonos érdekeit vagy üzleti érdekeit
olyan mértékig sértheti, hogy perek sorozatát indíthatja el.

Tehát azt gondolom, hogy ez a szabályozás, amivel én egyetértenék, magára a
tevékenységre kellene hogy vonatkozzon, és nem a tulajdonosi formákra, tekintettel arra,
hogy a kisebbségi tulajdonos üzleti vagy más személyes érdekét sérthetné ez a fajta
nyilatkozattételi kötelezettség. Ha viszont közszolgálati tevékenységgel összefüggő
tevékenységet lát el egy cég, akkor ez a kiterjesztés indokolt lehet.

Lendvai Ildikó!
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LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Köszönöm szépen elnök úr érvelését, ami tartalmaz
valós magot. Ez azonban csak azt próbálja elmagyarázni, hogy ha résztulajdon van egy
társaságban, ott miért nincs esetleg tájékoztatási kötelezettség, de nem ad magyarázatot arra,
hogy az eredeti törvényszöveg szerint még a száz százalékos törzstulajdonban lévő
vállalatokra sem vonatkozna ilyenfajta tájékoztatási kötelezettség.

Amit elnök úr mond, azt egyébként helyeslem, egy kapcsolódó módosító indítványban
további kiterjesztéssel megoldható, mert az egyik dolog, hogy valami állami és
önkormányzati tulajdonban van, és ezért, mert közpénz van benne, tartoznak a vezetői
tájékoztatási kötelezettséggel. De lehet egy másik dolog is, amit elnök úr mond, semmi
kifogásom ellene, ha ilyen módosító is születik, ami az akár száz százalékig
magántulajdonban lévő cégeknél, ha valamilyen szerződéses alapon közszolgáltatást látnak el,
ugyanezt a kötelezettséget előírja.

De még egyszer mondom: minimum az, hogy a száz százalékig köztulajdonban lévő
cégekre a tárca álláspontja szerint a tájékoztatási kötelezettség nem vonatkozik, ez elég
nehezen érvelhető valamilyen átláthatósági szempont alapján. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Wittner Mária!

WITTNER MÁRIA (Fidesz): Van egy eklatáns példa, ami történt ezzel kapcsolatban,
azt hiszem, a csepeli iskola, ahol két emberéletbe is került, hogy tájékoztatni akarták a
rendőrséget, hogy mi történt ott. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Révész Máriusz!

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Én egyébként azt gondolom, hogy nincs leírva, hogy
milyen mélységben kell szolgáltatni. Kötelesek elősegíteni a médiaszolgáltató tájékoztatási
feladatának elvégzését. Nyilvánvalóan ha egy üzleti tárgyalás közepén van a cég, akkor az
nem elvárható, és ez szerintem minden bíróságon és mindenhol védhető is egyébként, hogy
üzleti érdekeiket nem sértheti a tájékoztatási kötelezettség. Viszont itt mégis ezeknél a
cégeknél, ezek úgy működnek az önkormányzati szférában, hogy igen jelentős mennyiségű
közpénzt használnak fel. Ha közpénzt használnak fel, akkor szerintem itt joga van a
nyilvánosságnak tudni arról, hogy a közpénzt hogyan használják fel. Ráadásul, ha a
nyilvánosság tud róla, ez egy ilyen meglehetősen erős fék.

Tehát ha komolyan gondolkodunk azon, hogy fel kell lépni minden eszközzel az ellen,
amit mondjuk a fővárosi cégeknél tapasztaltunk az elmúlt években, akkor szerintem ez egy jó
javaslat.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A szándékát vagy a célját én is értem, de továbbra is
fenntartom a véleményem. Zárójelben jegyzem meg, hogy ha a jogrend egészét tekintem, a
2004-es törvény ennek a nyilvánosságát, ha közpénzeket használnak fel, akkor rendezi. Tehát
a jogrend egészét kellene tekinteni ebben az esetben.

Valóban megfontolandó, hogy az egészében állami vagy önkormányzati tulajdonban
lévő társaságoknál, ahol közpénzeket használnak fel, ilyen nem fordulhat elő. Egyetlenegy
esetcsoport van, ami más szempontból megfontolást érdemel: vegyes tulajdonú cégnél a
kisebbségi üzleti partner érdekeinek a védelme nem eredményezheti-e ezt. A kormány a vita
hatására változtatott-e az álláspontján?

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Ez a rendelkezés inkább csak elvi jelentőségű, hiszen az
információszabadsággal kapcsolatos jogszabályi rendelkezések egyébként is szólnak az
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információk átadásának és az adatközlésnek a kötelezettségéről, tehát az itteni megjelentetése
nem eredményez alapvető jogszabály-módosítást. Ez egy elvi jelentőségű megjelenítés ebben
a törvényben.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Lendvai Ildikó!

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Csak annyit mondanék az utolsó szó jogán, hogy ha ez
így lenne, akkor tökéletesen felesleges lenne itt az intézményeket megemlíteni. Nyilván oka
volt a jogalkotónak – általam támogatott oka –, hogy egy úgynevezett médiaalkotmányban
minden fontos jogelvet tételesen és kibontva megismételjen. Ez így egy máshol, általában a
jogrend egészében talán kiolvasható jogelvet leszűkít, ilyen szándéka pedig – szerintem – nem
volt a javaslat benyújtójának. Nehezen hiszem el, hogy nem ugyanolyan fontosnak érezte ezt
a társasági világot illetően. Pontosan értem, hogy a minisztérium képviselőjének azt kell
mondania, ami az előzetes mandátuma, hiszen nem egyszemélyi véleményt képvisel, de a
bizottság ettől még természetesen foglalhat másképpen állást. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Ki támogatja a 42. ajánlási pontban szereplő módosító javaslatot? (6) Ki nem
támogatja? (0) Ki tartózkodott? (12) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást
kapott.

Az ajánlás 43. pontjában Karácsony Gergely és Dorosz Dávid a törvényjavaslatot új
10. §-sal javasolják kiegészíteni. Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.)
Kérdezem a minisztérium álláspontját.

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

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (0) Ki nem támogatja? (14) Ki
tartózkodott? (4) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 45. pontjában Lendvai Ildikó és Mandur László a törvényjavaslat 11. §-
ának a módosítását javasolják. Lendvai Ildikó képviselő asszony!

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): A törvény egy külön paragrafusban megfogalmazza –
helyesen – a közszolgálati médiaszolgáltatás sajátos speciális és külön feladatait is. A
törvényben szereplő mondat helyes, egyetértünk vele, szerintünk azonban túl szűken
fogalmazza meg a közszolgálati médiumok feladatait. Valóban igen fontos feladat a nemzeti
önazonosság, az európai identitás, az itt felsorolt közösségek erősítése, a nyelv és a kultúra
ápolása stb. Emellett éppen a közszolgálattól elvárható még más is, elsősorban az, hogy
kiegyensúlyozott és objektív tájékoztatást adjon. A kereskedelmi médiavilág szereplőitől nem
várnám el feltétlenül a kiegyensúlyozottságot, azok lehetnek úgymond irányzatos médiumok
is, de a közszolgálat többek között azért van, hogy legyen ilyen típusú kiegyensúlyozott
médiaszolgáltató is. A törvény egészéből egy módosító indítvány kivette a korábban előírt
tájékoztatási kötelezettséget. Emlékszünk, akkor volt olyan félreérthető passzus benne, hogy
minden fontos eseményről tudósítani kell. Fideszes módosítók ezt kivették és ezt helyeslem
is, de a közszolgálattól elvárható, hogy minden fontos közéleti eseményről tudósítson, ezért
ezt ide visszaemelnénk. Végül harmadik elemként az ismeretterjesztés, valamint a gyerekek
oktatása és nevelése megint csak sajátosan a közmédiumoktól várható el, míg a Paprika című
tévéadótól – amely egy nagyon jó szakács tévéadó – ugyanezt nem várnám el, de egy
sportadótól sem. A célunk tehát a közszolgálati médiumok feladatkörének pontosabb és
szélesebb rögzítése. Köszönöm szépen.



- 17 -

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a minisztérium álláspontját.

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

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Miért nem?

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A kiegyensúlyozott tájékoztatás nemcsak a közszolgálati médiaszolgáltatókra
vonatkozik, hanem minden szolgáltatóra, ezért ezt a közszolgálatiaknál nem kell külön
megjeleníteni. A tematikus csatornákra vonatkozó tájékoztatási kötelezettség megszüntetése
pedig L. Simon László egyik módosító javaslatában szerepel, és az kizárja azt, hogy ilyen
kötelező feladatot rónánk a tematikus csatornákra.

ELNÖK: Ha jól értem, a 45. és a 47. ajánlási pontok zárják ki egymást.

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Én nem látom, hogy kizárnák egymást.

ELNÖK: A minisztérium álláspontja változatlan. Lendvai Ildikó!

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Nem győzött meg a minisztérium képviselője. Értem
azt, hogy a kolléga úr úgy gondolja, a kiegyensúlyozott tájékoztatás általános kötelessége
mindenkire vonatkozik, de a gyakorlatban nem vonatkozik mindenkire, mert ha vonatkozna,
akkor jó néhány tévét már be kellett volna zárni. Még egyszer mondom, én nem kifogásolom,
hogy vannak olyan médiumok – újságokról nem is beszélve –, amelyek egy értékvilág
szolgálatának tekintik magukat. Nem gondolnám, hogy ugyanazt kellene olvasnom a Magyar
Nemzetben, mint a Népszavában. A közszolgálatnál viszont a mindenoldalú kiegyensúlyozott
tájékoztatás megkülönböztetett felelősség, megjegyzem, az európai joggyakorlatban ezt
mindenütt elő is írják a közszolgálat létének indokául és kötelességéül.

A másik vonatkozásban azt hiszem, hogy félreértésben vagyunk a kollégával. Én azt
helyeslem, hogy a tematikus csatornákat és egyebeket kivette egy módosító javaslat ama
kötelesség alól, hogy az égadta világon minden fontos közéleti eseményről tájékoztassanak.
Fordított a szándék, a közszolgálatnál vissza akarom tenni, hogy a közszolgálat ne tehesse
meg, hogy egy nagyon fontos közéleti eseményről úri kedve szerint nem tájékoztat, míg ezt
mindenki más megteheti, pláne a tematikus csatornák.

Végül nem reagált a kolléga arra, ugyan miért baj az, ha a közszolgálat feladatai között
ott van a nemzeti közműveltség gyarapításához, a gyerekek és fiatalok oktatásához és
neveléséhez való hozzájárulás. Ez megint sajátlagosan tőlük várható el. Ennél a módosítónál
többet nem szólok, de ezt még hozzá kívántam tenni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: A minisztériumot sikerült meggyőzni?

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Itt médiaszolgáltatásokról van szó, képviselő asszony viszont a
sajtótermékeket is említette, azok azonban nem tartoznak ennek a hatálya alá.

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Ez nem volt egy jó érv!
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ELNÖK: A minisztérium továbbra sem támogatja. A bizottság tagjai közül ki
támogatja? (3) Ki nem támogatja? (9) Ki tartózkodott? (7) Megállapítom, hogy a javaslat
egyharmados támogatást sem kapott.

A 46. és a 78. számú módosító javaslatok összefüggenek egymással, és – bár külön
csomagban van – a 47. számú módosító indítvány is összefügg ezekkel. Lendvai Ildikó!

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Úgy látom, hogy a szándék ugyanaz, mármint hogy a
korábban a törvény szövegében lévő válaszadási jog ebben a formában töröltessék. Ebben az
esetben a mi szándékunk és L. Simon László módosító indítványának a szándéka egybeesik.

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Értem a módosításokra vonatkozó szándékot, de itt az
volt a cél, hogy a Pp. szabályozását veszi át, tehát a Pp.-ben jelenleg is megtalálható
helyreigazításra vonatkozó külön fejezeti szabályozást vette át a törvény, szerintem nagyon
jól a korábbi szabályozással szemben.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Révész Máriusz!

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Nem volt időm az összeset végigolvasni, de amit itt
látok, azt mindenképpen üdvözölnöm kell L. Simon László javaslata esetében is. Magam is
többször fejeztem ki aggályomat, hogy jó-e így ez a szabályozás. A sajtóban is elég sokan a
jobb és bal oldalról, pártállástól függetlenül szóvá tették ezt a válaszadási kötelezettséget vagy
jogot, hogy biztosítja a törvény, hogy helyes-e ez így.

Úgyhogy én nagyon nagy örömmel látom, talán alelnök úrnak is volt ebben némi
szerepe, hogy ez a szabályozás került be a szövegbe, és ami szerintem az egyik legtöbb
kritikát váltotta ki a médiatörvénnyel kapcsolatosan, azt sikerült szerintem pozitív irányba
módosítani. Ha ezzel az ellenzék is egyetért, akkor ez örömteli, hogy mindez konszenzussal
történik.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Minisztérium? 46-os, 78-as.

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Ezt nem támogatja a minisztérium.

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Ugyanaz van a másikban, amit támogatni fog, drága
uram! No comment!

ELNÖK: A 46-osról és a 78-asról szavazunk. Ki támogatja? (Szavazás.) 3 igen. Ki
nem támogatja? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 13 tartózkodás. (Lendvai Ildikó:
Vicces!)

A következő a 47., 51., 54., 55., 57., 58., 59., 62. Követhető volt mindenkinek?

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Bocsánat, szabad itt valamit mondanom? Ezek nem
ugyanazok. Tőlem szavazhat természetesen a bizottság együtt, de nem ugyanarra
vonatkoznak. A 47-es ezt a Révész Máriusz által jól jellemzett problémáját orvosolja a
törvénynek, az 51-es és egyebek egy másik problémáról szólnak. Tehát nem a helyreigazítási
jogról, hanem a már röviden érintett tájékoztatási kötelezettségről. Természetesen lehet
egyszerre szavazni, de két merőben különböző szándékról és törvényhelyről van szó.

Félreértés ne essék, mind a kettőt meg fogjuk szavazni, szemben a kollégákkal, minket
tudniillik nem az érdekel, hogy ki írta alá, csak mégis a rend kedvéért jegyzem meg, hogy két
különböző dologról beszélünk. Köszönöm szépen.
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Azt hiszem, képviselő asszony még nem volt jelen,
amikor jeleztem, hogy az elnök az ülés vezetését a jogi főosztály által összeállított sillabusz
szerint végzi. Tehát ők egybefüggőnek találták. Természetesen, ha bárki a meglévő táncrendet
meg kívánja változtatni és úgy gondolja, hogy valamelyikről külön kíván szavazni, erre
mindig lehetőséget fogok adni. Köszönöm szépen.

Közben szeretném bejelenteni, hogy megérkezett az államtitkár úr, tehát majd ezen
szavazás után felfüggesztjük ezt az eljárást és következik a második napirendi pont. Révész
Máriusz!

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Csak jelezni szeretném, hogy összefüggő javaslatoknak
azokat szoktuk tekinteni, ami ha az egyik részét megszavazzuk, akkor a többit automatikusan
megváltoztatja. Tehát ha egy szót megváltoztatunk egy másikra, viszont ez a törvénynek még
12 másik paragrafusában szerepel, akkor ezt egymással összefüggő javaslatnak kell tekinteni,
mert az egyik nem működik a másik nélkül. Vagy ha a költségvetésen át kell vezetni egy
számot 11-12 helyen, az is nyilvánvalóan összefügg.

Ezek a javaslatok már az előző csomagokban is egymástól teljesen függetlenül
működnek. Az egyik felét megszavazhatjuk, a másik tízet nem. Tehát ezért érthetetlen nekem
is a jogi főosztály itteni álláspontja, mert szerintem ez az eddigi gyakorlattal teljes egészében
ellentétben van.

ELNÖK: Köszönöm szépen a kritikai észrevételt. Nyilvánvaló, hogy ha más úgy
gondolja, hogy külön valamelyiket kikéri vagy külön vitát vagy külön észrevételt akar
bármelyik ponthoz tenni vagy külön kéri szavazni, akkor ennek a kérésnek eleget fogok tenni.
A minisztérium álláspontja?

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Akkor most egyben szavazunk a 47-essel kezdődő javaslatsorról?

ELNÖK: Igen, a felsoroltakról, tehát a 47., 51., 54., 55., 57., 58., 59., 62. számú
javaslatokról.

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Ezt támogatja a minisztérium.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A minisztérium támogatja. Ki támogatja a módosító
indítványokat? (Szavazás.) 16 igen. Ki nem támogatja? (Nincs jelzés.) Tartózkodott?
(Szavazás.) 3 tartózkodás. Köszönöm szépen.

Tehát ahogy előre jeleztük a meghívóban, 11 órakor… (Zaj, egyeztetések.) Most mégis
folytatjuk a módosító indítványok tárgyalását. Navracsics Tibor úr nem tudott jönni,
Szászfalvi államtitkár urat pedig kórházba vitték innen, tehát őt is helyettesíteni fogja majd a
helyettes államtitkár. Akkor folytatjuk a módosító indítványokkal.

A 48-as, 79-es következik. Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Minisztérium?

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Ki támogatja a 48-ast és a 79-est? (Szavazás.) 3 igen. Ki nem támogatja?
(Szavazás.) 14 nem. Köszönöm. (Révész Máriusz: Elfogadtuk az előzővel.) A 49-es. A helyzet
ugyanaz. Minisztérium?
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DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Ki támogatja? (Nincs jelzés.) Ilyen nincs. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 16
nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás.

Az 50-es.

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Lényegében összefügg egy már korábban tárgyalt
módosítóval, ami azt pontosítja, hogy ugyan általában a – mondjuk így – mindenről való
tájékoztatás nem dolga a tartalomszolgáltatóknak, de szerintünk továbbra is dolga a
közműsor-szolgáltatóknak és a közszolgálatnak. Ezt a vitát már lefutottuk egyszer, de ebben a
törvényben itt is megfogalmazott helyen igyekszik pontosítani.

A (2) bekezdés pedig csak egy korábban jelzett terminusváltoztatás végigvezetése,
tehát arról még meditálnunk sem érdemes. Itt tehát arról van szó, hogy a közszolgáltatónak,
közműsor-szolgáltatónak legyen feladata az ilyen meg olyan tájékoztatás.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Révész Máriusz!

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Csak jelezni szeretném, hogy a (2) bekezdéssel
egyetértünk, de L. Simon László módosítójával az előbb már egy csomagban elfogadtuk.

ELNÖK: Minisztérium?

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító indítványt. (Szavazás.) 3
igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 15 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 1 tartózkodás.

Helyettes államtitkár úr kérésére, mert időben el kell mennie, hogy a napirendi pontot
cseréljük meg. Tehát az eredeti forgatókönyv szerint akkor a helyettes államtitkárt az NCA
beszámolóról hallgassuk meg, és utána folytatjuk a módosító indítványok szavazását. Elnézést
kérek a minisztérium képviselőjétől, eredetileg így volt kiírva. Amennyire lehet az idővel
tervezni, nyilván az ember megpróbálja, de senkit korlátozni nem kívánok sem a kérdésében,
sem észrevételében, sem hozzászólásában. Köszönöm szépen.

A Nemzeti Civil Alapprogram 2009. évi tevékenységéről szóló beszámoló megvitatása

Szeretettel köszöntöm Latorcai Csaba helyettes államtitkár urat, aki a 3. napirendi
pontunkhoz – a Nemzeti Civil Alapprogram 2009. évi tevékenységéről szóló beszámoló
megvitatása – jelent meg. Szintén köszöntöm dr. Fekete István megbízott osztályvezető urat.
Megadom a szót helyettes államtitkár úrnak, aki a beszámolóhoz kiegészítést kíván fűzni.

Dr. Latorcai Csaba helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium)
szóbeli kiegészítése

DR. LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait. A beszámolóhoz
néhány gondolatot fűznék hozzá, nem elsősorban a statisztikai adatok kapcsán, mert azok
magukért beszélnek, inkább arról szólnék, hogy 2009 egy ritkán előforduló év volt az NCA
történetében, tekintettel arra, hogy hároméves ciklusokkal számolunk, és 2009-ben egy új
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döntéshozatali fórumrendszer, új delegáltak kerültek megválasztásra, ennélfogva egy új
hároméves időszak kezdődött az NCA életében. Az elektori választások eredményeként
érdemi változás a különböző kollégiumokban nem történt, ugyanazzal a struktúrával működik
az NCA kollégiumi rendszere. Három szakmai kollégium, egy országos hatókörű kollégium
kimondottan működési támogatásokra, országos hatókörű civil szervezetek támogatására jött
létre, valamint hét regionális elven szerveződő, alapvetően régión belül működő civil
szervezetek működésének a támogatására szolgáló kollégium.

Ami az NCA forrását illeti: sajnálatos módon 2009-ben sem volt előrelépés az NCA
történetében. A 2003. évi L. törvényben – amellyel az NCA-t létrehozták – egy nagyon
cizellált számítási mechanizmus került rögzítésre, hogy hogyan kell az NCA fedezetéül
szolgáló költségvetési előirányzatot megtervezni. Az elmúlt években sajnálatos módon az volt
a szokás, hogy – jóllehet ehhez a számítási mechanizmushoz nem nyúltak, de – ilyen-olyan
megfontolások miatt a költségvetési törvénykezés során az NCA gyakorlatilag nem kapta meg
ezeket a forrásokat. Így volt ez 2009-ben is, és sajnos így van ebben az évben is. Ennélfogva a
döntéshozó testületek sem tudták azokat a támogatásra méltó pályázatokat akár a legkisebb
összegekkel is támogatni, amelyekre társadalmilag is igény lett volna.

A júniusban hivatalba lépett kormány a civil szervezetekre vonatkozó joganyag-
módosítás részeként kívánja kezelni az NCA-ra vonatkozó joganyag módosítását. Ebből a
célból még a nyár folyamán társadalmi konzultációt kezdeményezett Szászfalvi László
államtitkár úr, amelyre több száz civil szervezettől mintegy ötszáz észrevétel és javaslat
érkezett. Meglepő, hogy az NCA működését mennyire fókuszba helyezték ezen észrevételek
és javaslatok során, és nekem is – aki júniusi kinevezésemig az NCA Tanácsának a tagja
voltam – hihetetlenül döbbenetes volt látnom, hogy maguk a civilek mennyire elégedetlenek
az NCA működésével, döntéshozatali mechanizmusával és a pályázatok kezelésével. Az
NCA-ra vonatkozó joganyag felülvizsgálat alatt áll, és komplexen a jövő év tavaszi
ülésszakára szeretnénk a civil tevékenység támogatására szolgáló törvénycsomagot az
Országgyűlés elé terjeszteni.

Ennyit kívántam az anyaghoz szóban hozzátenni. Amennyiben a bizottság tagjai
részéről bármilyen kérdés, észrevétel merül fel, azokra igyekszem válaszolni. Köszönöm
szépen.

ELNÖK: Ellenzéki és kormánypárti képviselők egyaránt kérdezhetnek az NCA
tevékenységéről szóló beszámolóval kapcsolatban. Elsőként Berényi László képviselő úrnak
adom meg a szót.

Kérdések, észrevételek

BERÉNYI LÁSZLÓ (Fidesz): Államtitkár-helyettes Úr! Szomorúan látom a
beszámoló kapcsán, hogy nemzetiségi és kisebbségi kérdésekre az NCA nem mozdul rá. A
különböző kollégiumok döntéshozatali mechanizmusában nem látszik az, hogy a nemzeti
kisebbségek képviselete megoldható lenne. Tervezik-e, hogy a törvénymódosítás után ilyen
típusú kritérium lesz majd? Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki kér még szót? (Nincs jelentkező.) Nekem is lenne egy
kérdésem. Megfelelőnek tartja-e a Nemzeti Civil Alapprogram ellenőrzési rendszerét,
különösképpen ha figyelembe veszem az 1 százalékos felajánlások közötti hatalmas eltérést
az alapítványok és az egyesületek között?

Államtitkár-helyettes úr!
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Válaszok

DR. LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Berényi László képviselő úr nyitott kapukat dönget. Ilyen szempontból
örömteli esemény, hogy az új kormány megalakulását követően a nemzeti és etnikai
kisebbségekkel, illetve a társadalmi szervezetekkel való kapcsolattartás egy portfólióba került.
Mindenféleképpen szeretnénk hangsúlyosabban megjeleníteni a kisebbségi kultúra és
hagyomány ápolását szolgáló szervezetek támogatását. Lehetségesnek tartjuk, hogy
hangsúlyosabban jelenjenek meg ilyen jellegű pályázati kiírások. Azt azért szeretném
megjegyezni, hogy működési támogatásra eddig is pályázhattak, de tematikus, úgynevezett
szakmai pályázatok a kisebbségi szervezetek számára nem voltak meghirdetve. Egy másik
lehetőség, amit kimondottan tervezünk a jövőre vonatkozóan: ugyanúgy, ahogy ígéret volt a
Nemzeti Kulturális Alap esetében, hogy egy kisebbségi kollégiumot hoznak létre, ami
sajnálatos módon az elmúlt évben az ígéret ellenére nem valósult meg, vizsgáljuk annak
lehetőségét, hogy az NCA rendszerében egy, kimondottan a nemzeti és etnikai kultúra
ápolását szolgáló szakmai kollégium is megalakulhatna.

Ami elnök úr kérdését illeti az ellenőrzési rendszer hatékonyságát illetően: szeretném
jelezni, hogy nem vagyunk elégedettek azzal a jogi környezettel, amely jelenleg lehetőséget
biztosít akár a költségvetési fejezetgazdának, akár a bonyolító szervezetnek az NCA
támogatásainak az ellenőrzését illetően. Jelen pillanatban a fejezetgazdának az államháztartás
működési rendjéről szóló kormányrendelet alapján van vizsgálati vagy felügyeleti
jogosítványa, de ez kizárólag eljárási kérdések betartását illeti, tehát a támogatások tartalmi
szempontjait nem vizsgálhatjuk, és azt sem, hogy a támogatási szempontok mennyiben
valósultak meg egy-egy konkrét pályázat elbírálása során. Tehát az ellenőrzési rendszeren
mindenképpen szigorítani szeretnénk, és szorosabb kommunikációt kívánunk folytatni a
bonyolító szervezettel, ezért fontolóra vesszük és elindítjuk azt a folyamatot, amelynek
eredményeképpen január 1-jei hatállyal meg fog változni az NCA-kezelő. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Bejelentem, hogy a továbbiakban Demeter Zoltán képviselő urat Ékes Ilona
fogja helyettesíteni. Van-e még kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Nincs.

Szavazás a beszámoló elfogadásáról

Ki fogadja el az NCA 2009. évi beszámolóját? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a
bizottság az NCA 2009. évi beszámolóját 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

Köszönöm szépen, államtitkár úr.

DR. LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Én is nagyon szépen köszönöm és további jó munkát kívánok.

A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló T/363. számú
törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatok megvitatásának folytatása

ELNÖK: Folytatjuk a médiaszabályozással kapcsolatos törvényjavaslathoz benyújtott
módosító javaslatok megvitatását.

Az ajánlás 52. pontjában Schiffer András a törvényjavaslat 13. § (2) bekezdésének
módosítását javasolja. Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Kérdezem a
minisztérium álláspontját.

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A minisztérium nem támogatja.
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ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (0) Ki nem támogatja? (11) Ki
tartózkodott? (4) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 60. pontjában Pálffy István a törvényjavaslat 19. §-ának módosítását,
valamint új (2) bekezdéssel történő kiegészítését javasolja. Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs
jelentkező.) Kérdezem a minisztérium álláspontját.

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

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (8) Ki nem támogatja? (0) Ki
tartózkodott? (7) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 61. pontjában Schiffer András, Dorosz Dávid és Karácsony Gergely a
törvényjavaslat 20. §-ának elhagyását javasolják. Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.)
Kérdezem a minisztérium álláspontját.

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

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (0) Ki nem támogatja? (16) Ki
tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 64. pontjában Karácsony Gergely és Dorosz Dávid a törvényjavaslat 20. §
(2) bekezdésének módosítását javasolják. Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.)
Kérdezem a minisztérium álláspontját.

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

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (0) Ki nem támogatja? (16) Ki
tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 65. pontjában Karácsony Gergely és Dorosz Dávid a törvényjavaslat 20. §
(5) bekezdésének módosítását javasolják. Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.)
Kérdezem a minisztérium álláspontját.

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

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (1) Ki nem támogatja? (16) Ki
tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 66. pontjában Karácsony Gergely és Dorosz Dávid a törvényjavaslat 20. §
(6) bekezdésének módosítását javasolják. Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.)
Kérdezem a minisztérium álláspontját.

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

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (0) Ki nem támogatja? (17) Ki
tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 70. pontjában Lendvai Ildikó és Mandur László a törvényjavaslat 22. §-
ának elhagyását javasolják. Lendvai Ildikó képviselő asszony!
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LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Ez más oldalról közelíti meg a regisztráció problémáját.
Korábban volt olyan javaslatunk, hogy már a bejelentkezés is elég legyen. Hasonló célt
közelítünk meg azzal, hogy a teljes paragrafus töröltessék a regisztrációra vonatkozólag.
Köszönöm.

ELNÖK: Kérdezem a minisztérium álláspontját.

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

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (1) Ki nem támogatja? (16) Ki
tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

A jogi főosztály szerinti egybefüggő javaslatok következnek: 71., 68., 77., 81. Van-e
kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Kérdezem a minisztérium álláspontját.

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

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (13) Ki nem támogatja? (0) Ki
tartózkodott? (4) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 72. pontjában – amely összefügg a 17. ajánlási ponttal – Schiffer András a
törvényjavaslat 23. § (1) bekezdésének módosítását javasolja. Van-e kérdés, észrevétel?
(Nincs jelentkező.) Kérdezem a minisztérium álláspontját.

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

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (0) Ki nem támogatja? (16) Ki
tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 73. pontjában Lendvai Ildikó és Mandur László a törvényjavaslat 23. § (1)
bekezdésének módosítását, valamint (2) bekezdésének elhagyását javasolják. Lendvai Ildikó
képviselő asszony!

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Nem biztos, hogy jól látom, de mintha más módosító
indítványokkal megegyezne a szándékunk. Mi azt szerettük volna, hogy a terjesztőt, adott
esetben egy kábelhálózatot ne lehessen felelősségre vonni ugyanazért, amiért a szolgáltatót
teljes joggal lehet. Nézek a fideszes és KDNP-s kollégákra, jól érzékeltem-e, hogy mintha a
terjesztők dolgát fideszes módosítók is kivették volna a törvényből, de a minisztérium
képviselője biztosan tudja. Ha így van, akkor hasonló a szándék.

ELNÖK: Képviselő asszony vissza kívánja vonni a javaslatot?

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Nem kívánom visszavonni, mert mindig elszórakoztat,
hogy aláírás szerint szavazunk ugyanarról a tartalomról. Ne fosszon meg ettől az élvezettől,
elnök úr, hiszen olyan kevés örömöm van.

ELNÖK: Kérdezem a minisztérium álláspontját.

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A minisztérium nem támogatja.
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ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (4) Ki nem támogatja? (12) Ki
tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 74. pontjában Lendvai Ildikó és Mandur László a törvényjavaslat 25. §-
ának módosítását javasolják. Lendvai Ildikó képviselő asszony!

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Elnézést kérek, elnök úr, pillanatnyilag nem tudok
hozzászólni, mert nem emlékszem, hogy mik a kivett bekezdések. Szerintem a bevált rutin
szerint tud a bizottság szavazni.

ELNÖK: Kérdezem a minisztérium álláspontját.

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

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (1) Ki nem támogatja? (12) Ki
tartózkodott? (3) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 75. pontjában Novák Előd és Pörzse Sándor a törvényjavaslat 26. §-ának
módosítását javasolják. Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Kérdezem a
minisztérium álláspontját.

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

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (3) Ki nem támogatja? (12) Ki
tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 76. pontjában Lendvai Ildikó és Mandur László a törvényjavaslat 27. §-
ának az elhagyását javasolják. Lendvai Ildikó képviselő asszony!

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Itt arról van szó – szerintem már megoldott a dolog –,
hogy eredetileg a Ptk.-t is változtatta volna a helyreigazítás helyett a válaszadási kötelezettség
rögzítése, de mi azt tartalmilag sem helyeseltük, ezért vettük ki a Ptk.-módosítást is. Merem
remélni, hogy ez a rész is már megoldott a kormánypárti módosító csomagban. Persze azért
kérek szavazást, mert egész biztosan nem tudtam követni.

ELNÖK: Kérdezem a minisztérium álláspontját.

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

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (1) Ki nem támogatja? (12) Ki
tartózkodott? (3) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 80. pontjában Karácsony Gergely és Dorosz Dávid a törvényjavaslat 28. §
(1) bekezdésében a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 344. § (1)
bekezdésének módosítását javasolják. Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Kérdezem
a minisztérium álláspontját.

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A minisztérium nem támogatja.
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ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (0) Ki nem támogatja? (15) Ki
tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 82. pontjában Lendvai Ildikó és Mandur László a törvényjavaslat 29. § (1)
és (3) bekezdéseinek módosítását javasolják. Lendvai Ildikó képviselő asszony!

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Ez egy hatálybalépési történet. Itt viszonylag átfogó
változtatások vannak, akár a regisztrációs rendszerre vagy sok mindenre gondolva, ezért a 15
napot nem éreztük elégségesnek.

ELNÖK: A minisztérium elégségesnek érzi?

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A törvény hatálybalépése az L. Simon László által jegyzett és a kormány által
támogatott módosító javaslattal módosul. 2011. január 1-jén lép hatályba a törvény, tehát az
eredetihez képest ez a módosulás.

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Akkor viszont szívesen visszavonom ezt a javaslatot,
mert hiszen a vitatott rész megoldott.

ELNÖK: Köszönjük a korrekt hozzáállást, a jegyzőkönyv számára mondom, hogy a
módosító javaslatról nem szavazunk, mert azt előterjesztője visszavonta.

A módosító javaslatok megtárgyalásának a végére értünk. Nyilván majd mindenki
elgondolkozik azokon a javaslatokon, ahol esetleg csatlakozó vagy bizottsági módosító
indítvány lehetősége felmerül.

Köszönöm szépen a minisztérium képviselőjének a segítségét. Egyébként a következő

napirendi pontnál is Gáva Krisztián helyettes államtitkár úr képviseli a minisztériumot.

A Magyar Köztársaság alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/1247. szám) (Általános vita)

Következő napirendi pontunk a Magyar Köztársaság alkotmányáról szóló 1949. évi
XX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat. A törvényjavaslat általános vitára való
alkalmasságáról kell döntenünk.

Ki kíván hozzászólni? Lendvai Ildikó képviselő asszony!

Észrevételek, reflexiók

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Nem fogjuk –
mondom én fejedelmi többesben, ha a csatlakozó kollégák is megjönnek, akkor nem fogjuk,
különben nem fogom – megszavazni az általános vitára való alkalmasságot. Szeretném
megindokolni, hogy miért.

Komolyan aggaszt minket az ügyészségre és a legfőbb ügyészre vonatkozó
alkotmánymódosítási javaslat. Hadd tegyem hozzá zárójelben, amúgy sem találom
megnyugtatónak, hogy lassan nincs hét alkotmánymódosítás nélkül, de ez inkább egy
esztétikai természetű megjegyzés volt. Tartalmi típusú megjegyzés azonban az, hogy két
lényeges változtatást tartalmaz a legfőbb ügyészt, valamint az ügyészséget illetően az
alkotmánymódosítás. Az egyiknek kisebb jelentősége van, ez azt mondja, hogy a
továbbiakban a parlamentben a legfőbb ügyész nem interpellálható, kérdés azonban intézhető
hozzá. Itt enyhébb a kifogásom, ezt egyszerűen meggondolandónak tartom, bár értem az
indoklási részt. Az indoklási rész azt tartalmazza, hogy ez valamilyen politikai véleményt
mondana a legfőbb ügyészről, és ez valóban elgondolkodtató, ezért nem akarom én ezt
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egészen egyszerűn alaptalannak mondani. Azért nem tartanám szükségesnek a jelenlegi
gyakorlat módosítását, mert – mint tudjuk – az interpelláció el nem fogadásának semmiféle
jogi következménye nincs a legfőbb ügyészre nézve, számtalanszor előfordult az elmúlt
években is, hogy hol az ellenzék, hol a kormányoldal, hol a többség, hol a kisebbség nem
fogadta el az interpellációt és senkinek a haja szála sem görbült. S talán volt valami előnye
annak, hogy nemcsak egyetlen árva képviselő egy azonnali kérdés keretében fejezi ki, hogy
valami baja van, hanem látszanak a parlamenti arányok is. De nem ezt tartom a
leglényegesebb kifogásnak.

Valódi aggodalmunk ott van, hogy részint az ügyészségi törvény megváltoztatását,
részint a legfőbb ügyész kinevezését a jövőben az alkotmánymódosítás kétharmados
többséghez kötné. Ez jól hangzik és a jelenlegi viszonyok között nem is okoz problémát,
feltehetőleg ugyanazt a legfőbb ügyészt választja meg kétharmaddal a parlament, mint akit
feles többséggel a kormánytöbbség meg tudott volna választani. Komoly aggodalmakat okoz
viszont nekünk ez a jövőre nézve. Számos esetben ütközött már a parlament abba a
problémába, hogy nem képes fontos közjogi méltóságok posztját betölteni – alkotmánybírótól
a legfelsőbb bíróig és így tovább –, és ebből származtak is problémáink. A kétharmados
konszenzus előnye és a döntésképtelenség hátránya ezen a poszton szerintünk nem áll
arányban. Nyilván a tisztelt kormánytöbbség is tudja, hogy lesz az életben olyan viszony,
amikor a kormánytöbbségnek nincs kétharmada, akkor szinte betölthetetlennek tűnik a
legfőbb ügyész pozíciója, pedig itt a lehetséges széles konszenzusra már van egy garancia a
törvényben, hiszen nem a kormány, hanem a köztársasági elnök javasol. Szerintünk a
szélesebb konszenzus megteremtésének ez elegendő eszköze volt.

Hozzátenném – de nyilván helyreigazít a minisztérium tisztelt képviselője, ha a
sajtóhírek alaptalanok –, közben hallani olyan híreket, hogy az ügyészségi törvény majd úgy
készül fel erre az esetre, hogy mindaddig, amíg nincs új legfőbb ügyész, a régi marad. A
kérdés az, hogy ez így van-e, vagy ha nem, akkor mi az ördög van abban az esetben, ha nincs
választás. Ha így van, akkor ez nem jelent mást, mint a bebetonozását egy egyszer
kétharmados többséggel megválasztott személynek, ami eléggé nehezen egyeztethető össze
amúgy az alkotmányos működés más követelményeivel. De nemcsak a legfőbb ügyészt
választanánk az alkotmánymódosítás szerint kétharmaddal – amivel kapcsolatos aggályomat
elmondtam –, hanem ezzel párhuzamosan az ügyészségi törvény akár a legfőbb ügyész
mandátumának az időtartamát, akár az előbb jelzett lehetséges meghosszabbítást is lehetővé
teheti, ami emberek és intézmények bebetonozását hozhatja létre, vagy olyanfajta
jogbizonytalanságot, ami szintén veszélyes. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A minisztérium képviselője kíván-e reagálni az
elhangzottakra?

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A javaslat három menetből tevődik össze, tehát nem egy kifejezett
alkotmánymódosítási szándékot tartalmaz, hanem három ilyen jellegű módosítási irányt. Amit
képviselő asszony kiemelt, az a legfőbb ügyészre vonatkozó rendelkezések módosítása, de
ezenkívül még van a jogalkotási folyamatban lévő törvény előkészítésével kapcsolatban e
törvény alkotmányos alapjainak a megteremtése, a jogszabályoknak az alkotmányban történő

taxatív felsorolása; aztán néhány pontosítás, ami szintén ehhez kapcsolódik, a kihirdetéssel
kapcsolatos néhány pontosító jellegű rendelkezés; harmadrészt pedig a kormányhivatalokkal
összefüggésben jelenik meg egy módosítás.

A legfőbb ügyészre vonatkozik az interpellációs jog megszüntetése. Függetlenül attól,
hogy a legfőbb ügyész jogállására, illetve az ő megbízatására vonatkozóan az interpelláció el
nem fogadásának következménye nem volt, de emiatt folyamatosan politikai támadások



- 28 -

kereszttüzében állhatott, ami a legitimációját is aláásni látszott. Semmi indoka nincs a legfőbb
ügyésszel szemben az interpellációs jog fenntartásának, az Alkotmánybíróság ezzel
kapcsolatban állást is foglalt.

Ami a kétharmadosságot illeti: ha elvonatkoztatunk a jelenlegi politikai viszonyoktól –
persze mindenki azt a következtetést vonja le, amit gondol –, akkor a kétharmadosság a
konszenzusteremtés irányába próbál egy lépést tenni. Az elmúlt időszakban annak is tanúi
lehettünk, hogy hiába volt csupán feles többséggel megválasztható a legfőbb ügyész, több
hónapig nem volt megválasztva, tekintve, hogy a köztársasági elnök ebbéli jogosítványa nem
passzolt az akkori parlamenti többség elképzeléseihez. A kétharmadosság önmagában tehát
nem jelentheti nagyobb eséllyel olyan helyzetnek az előfordulását, hogy huzamosabb ideig ne
lenne legfőbb ügyész Magyarországon. Ilyen esetekben eddig is a legfőbb ügyész helyettese
látta el ezt a tisztséget. Az kétségtelen, hogy ez nem feltétlenül helyes így, ezért még
kidolgozás alatt van, hogy ezt a helyzetet hogyan lehetne minél inkább elkerülni.

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról

ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottságnak a törvényjavaslat általános vitára való
alkalmasságáról kell döntenie. Kérdezem, hogy ki tartja általános vitára alkalmasnak a
törvényjavaslatot. (12) 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 a bizottság véleményének a
tolmácsolását a parlament plenáris ülésén? (Gulyás Gergely.) Gulyás Gergely lesz a bizottság
előadója. Kisebbségi véleményt kívánnak-e mondani? (Nem.)

Egyebek

Utolsó napirendi pontunk az egyebek. Nagy örömmel tájékoztatom a bizottságot, hogy
Mirkóczki Ádámnak kisfia született, Mirkóczki Csanád. Szeretettel gratulálunk! Csanád neve
a jegyzőkönyv számára így örök időkre megőrzendő.

Köszönöm szépen a fegyelmezett munkát, az ülést bezárom.

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 43 perc)

Dr. Lukács Tamás
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezetők:  Soós Ferenc és Ipacs Tiborné


