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Napirendi javaslat

1. A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvényjavaslat

(T/1747. szám)

(Dr. Cser-Palkovics András, Rogán Antal és Menczer Erzsébet (Fidesz) képviselők

önálló indítványa)

(Módosító javaslatok megvitatása)

2. 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
Szabó Timea (LMP), a bizottság alelnöke
Berényi László (Fidesz)
Demeter Zoltán (Fidesz)
Ékes Ilona (Fidesz)
Kubatov Gábor (Fidesz)
Révész Máriusz (Fidesz)
Wittner Mária (Fidesz)
Lendvai Ildikó (MSZP)
Nyakó István (MSZP)
Murányi Levente (Jobbik)
Harrach Péter (KDNP)
Varga László (KDNP)

Helyettesítési megbízást adott 
Csöbör Katalin (Fidesz) Ékes Ilonának (Fidesz)
Farkas Flórián (Fidesz) Berényi Lászlónak (Fidesz)
Gajda Róbert (Fidesz) dr. Gulyás Gergelynek (Fidesz)
Kővári János (Fidesz) Demeter Zoltánnak (Fidesz)
Kubatov Gábor (Fidesz) 10 óra 15 percig Wittner Máriának (Fidesz)
Baracskai József (MSZP) Nyakó Istvánnak (MSZP)
Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) Murányi Leventének (Jobbik)

Meghívottak részéről

Hozzászóló
Dr. Bodnár Bence osztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)

Meghívottak
Vasváriné dr. Menyhárt Éva helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium)
Dr. Horváth Csaba szakmai tanácsadó (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)
Négyesi Mónika parlamenti titkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)
Dr. Kanel Ágnes parlamenti titkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 5 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

DR. LUKÁCS TAMÁS (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó
reggelt kívánok! Ellenzék nélkül rosszul érezzük magunkat… (Közbeszólások, derültség.) A
kormánypártok pontossága… (Közbeszólások.)

A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló T/1747. számú
törvényjavaslat

Módosító javaslatok megvitatása

A következő kérésem van: miután csak ma reggel kaptuk meg a módosító indítványok
összesítését, ezért nem sikerült teljes egészében feldolgozni. Ezért a következő javaslatom
lenne, hogy az ellenzék jogai ne csorbuljanak: azokat az indítványokat, amelyeket az
előterjesztők terjesztettek elő, az előterjesztő nyilván támogatja, ennek következtében azokról,
az a kérésem, hogy csomagban szavazzunk. Ha megérkezik az ellenzék, szeretnék egy vitát
lefolytatni az internethasználat szabályozásáról, az írott média szabályozásáról és a
panasztestületről, de az ellenzéki beadványok egy részében, nevezetesen a Lendvai-Mandur-
beadványok önmaguk jelzik, hogy egymással összefüggő indítványok, ezért ha megérkeznek,
és nyilatkoznak, hogy hozzájárulnak, ezekről is csomagban szavazunk. A többi indítvány nem
mindegyikéről szavazunk, csak azokról, amelyek a bizottság hatáskörét, illetékességét érintik.
(Megérkezik Nyakó István.) Szeretettel köszöntöm… (Nyakó István: Olyan régen volt már,
hogy szeretettel köszöntöttek.) Most már sokkal jobban érezzük magunkat. (Nyakó István:
Csak ezért jöttem.)

A következő indítványom van tehát: az előterjesztők által előterjesztett indítványokról
csomagban szavaznánk. Lefolytatnánk egy vitát az internet és az írott sajtó szabályozásáról,
hogy egyáltalán kívánja-e, vagy miként kívánja szavazni, és a panasztestületről, de maguk a
Lendvai-Mandur-indítványok jelzik, hogy egymással összefüggő javaslatok, tehát azt a
logikát, hogy ezeket vegyük ki, vezetik végig az egészen. Ezért ha nincs ellenére a módosító
indítvány előterjesztőinek, akkor ezekről is csomagban szavaznánk, azzal a feltétellel, hogy
természetesen bármelyiket külön is kérhetik, de miután maguk tüntették fel, hogy ezek
egymással összefüggő javaslatok, csomagban szavaznánk róluk. Az összes többi indítványok
kapcsán pedig csak azokról a kérdésekről szavaznánk, amelyek a bizottság hatáskörét,
illetékességét érintik, amennyiben ez megfelel.

Addig nem tettem fel szavazásra, amíg az ellenzék harsány hangját meg nem hallom…

NYAKÓ ISTVÁN (MSZP): (Hangosítás nélkül:) Úgyis meg fogják szavazni. Én majd
ellene szavazok, de nincs nagy jelentősége a dolognak. Meg Lendvai képviselő asszony
nemsokára megérkezik.

ELNÖK: Jó, tehát azzal a feltétellel kezeljük csomagban, hogy ha bármelyiket külön
kéri, akkor arról külön szavazunk, és azzal a feltétellel, hogy mielőtt szavazunk, ezt a vitát,
amit ők elvi éllel felvetnek, lefolytatjuk a bizottságban.

Aki egyetért ezzel a szavazási móddal, kérem, emelje fel a kezét. (Szavazás.)
Ékes Ilona helyettesíti Csöbör Katalint, Farkas Flóriánt Berényi László, Kővári Jánost

Demeter Zoltán, Wittner Mária pedig Kubatov képviselő urat, Gulyás Gergely képviselő úr
Gajda Róbertet, Nyakó képviselő úr pedig Baracskai képviselő urat helyettesíti, mert Lendvai
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Ildikó nemsokára megérkezik, tehát akkor megvannak a helyettesítések. És akkor még a
Jobbiktól kérem a helyettesítés rendjét.

MURÁNYI LEVENTE (Jobbik): Úgy tudom, hogy Kulcsár Gergely úton van, de még
nem érkezett meg.

ELNÖK: Akkor Gaudi-Nagy…

MURÁNYI LEVENTE (Jobbik): Gaudi-Nagy úrról nem tudok, akkor Kulcsár
Gergelyt helyettesítem…

ELNÖK: De ha Kulcsár Gergely úr megérkezik, akkor…

MURÁNYI LEVENTE (Jobbik): Akkor Gaudi-Nagy képviselő urat.

ELNÖK: Igen, ez is megvan. Köszönöm szépen. Határozatképesek vagyunk.
Tekintettel arra, hogy a határozatot akként hoztuk meg, hogy a Lendvai-Mandur-

indítványokról, ideértve a Schiffer András által jegyzett, az én listám szerinti 4., 5. és 6.
számú módosító indítványokat, amelyek az internet kivételét javasolják a szabályozás alól, a
sajtótermékek bejelentésének rendjét veszik ki a szabályozásból és a sajtótermékek
felügyeletét veszik ki a szabályozásból, a Lendvai-Mandur-féle módosítócsomaggal együtt a
vitát megnyitom.

Ki kívánja indokolni? Igazából Lendvai Ildikót kellene megvárni, de lehet, hogy
Nyakó képviselő úr a helyettesítésében abban a tartalmi kérdésben is tud nyilatkozni, hogy mi
annak az indoka, hogy nem kívánja az internetet és az írott sajtót szabályozni. Várom a
véleményüket. Egyébként pedig aki ehhez a kérdéshez hozzá kíván szólni, jelezze, a bizottság
más tagjainak is megadom a véleménynyilvánítás vagy a kérdezés lehetőségét. (Senki nem
jelentkezik.) Ki kíván ebben a vitában hozzászólni? (Senki nem jelentkezik. - Révész Máriusz:
Szavazhatunk.) Az ellenzéki jogok maximális tiszteletben tartása mellett szeretnénk azért a
véleményüket megtudni. Azt beszéltük meg, hogy a véleményüket meghallgatjuk, azt, hogy
miért kívánják ezt. A javaslat indokolásából, abból a két sorból nyilván sok minden kiderül,
hogy miért kívánják ezt, de ezen túlmenően hátha további érvek is elhangzanak. Nyakó
képviselő úr?

NYAKÓ ISTVÁN (MSZP): Passz!

ELNÖK: Jó. (Közbeszólások.) Köszönöm szépen. Tehát akkor… (Révész Máriusz:
Elnök úr, ne beszélje már rá őket!) Bocsánatot kérek, miután tehát van egy ajánlásunk, és van
egy másik, a parlament honlapján megtalálható módosító indítványok jegyzéke, ezért az
ajánlással majd azonosítjuk a módosító indítványok jegyzékét. Kérem szépen tehát, hogy
utólag a munkatársaim segítségével a szavazás rendjében meghatározott módosítások és az
ajánlásban való azonosítások történjenek meg a jegyzőkönyv számára. (Az elnök dr. Arczt
Ilonával egyeztet.) Tudniillik ott teljesen más logika szerint van szétszedve, és teljesen más
logika szerint van… (Az elnök dr. Arczt Ilonával egyeztet. - Megérkezik Lendvai Ildikó.)
Köszöntöm Lendvai Ildikót.

A következő javaslattal éltem, és ezt szavazta meg a bizottság Nyakó képviselő úr
meghallgatása után: miután önök jelezték, hogy egymással összefüggő módosító
indítványokról van szó, amelyek gyakorlatilag három kérdéskört érintenek: az internet
szabályozását, az írott média szabályozását és a panasztestület visszaállítását, tehát a módosító
indítványuk ezt a három témakört érinti, így a megállapodásunk szerint - igaz, hogy a kiadott
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sillabusz más logikai rend szerint készült, de majd azonosítjuk - arról határozott a bizottság,
hogy a vita lefolytatása után akkor ezekről egyben szavazhatunk, úgy, hogy bármelyiket
külön is kikérheti. (Lendvai Ildikó: Rendben.) Tehát akkor az indokolásban leírtakon, a
kétmondatos indokoláson túlmenően van-e érv amellett, hogy a tartalmi szabályozásból az
írott média és az internetes szolgáltatások kimaradjanak, illetőleg hogy a panasztestületet
visszaállítására sor kerüljön? Parancsoljon!

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Annyit szeretnék elmondani, hogy
az Európai Unió országaiban, sőt az európai dokumentumokban sem kezelik egyben az írott
sajtót és az internetet az elektronikus médiával. E mögött az a logika van, hogy az
elektronikus média vagy annak legalábbis egy része egy szűkösségen osztozik: adott számú
frekvencián, már amikor azzal a technikával dolgoznak, és így tovább. Ilyen probléma az írott
sajtónál és az internetnél nem áll fenn. Ezért az európai meg az uniós országokban az az
általános gyakorlat, hogy természetesen a sajtóra és az internetre is vonatkoznak a törvények,
de nem rendelnek föléjük külön hatóságot külön szabályokkal, mint ahogy a médiával
foglalkozó uniós dokumentumok is éppen ezért a rádiózással és a televíziózással
foglalkoznak, és nem mással.

Ahogy az előbb említettem, e mögött az a logika van, hogy másfajta kötelezettségeket
kell előírni annak, aki valamilyen állami döntés folytán egy szűkös területről kapott valamit,
mint annak, aki ilyen korlátok nélkül működik. Ha az írott sajtót és az internetet kivesszük,
akkor ebből hátrány nem következik, hiszen az alkotmány és a törvények paragrafusai
ugyanúgy vonatkoznak az írott sajtóra, ahogy - megjegyzem - eddig is vonatkoztak, előny
viszont igen, mert számtalan félreértés, amely máris adódott, különösen az internet kapcsán,
kiküszöbölhető.

Ha jól értem, a panaszbizottságról is most szóljak…

ELNÖK: Abban a csomagban van. Én elolvastam.

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Igen, jó, nyugodtan lehet abban a csomagban. Az eddigi
panaszbizottságok munkája biztos javításra szorul, de legalábbis sokszínű bizottságok voltak.
Az eddigi panaszbizottságok úgy álltak össze, hogy mivel az ORTT-ben eleve többpárti
jelöltek voltak, az ORTT tagjai jelöltek meg panaszbizottsági tagokat, szakembereket. Tehát
sokszínű testületek jöttek létre. Azáltal, hogy ez az intézmény eltűnik, az ilyen típusú vitás
esetekben kétfajta szereplőnek van az új törvénytervezet szerint eljárási és döntési joga. Az
egyik maga a médiatanács, amely az ismert okokból és ismert körülmények folytán - mondjuk
így: - a politikai jelölés szintjén egyszínűvé vált. A másik a médiatanács elnöke által
kinevezett médiaügyi biztos, aki szintén ugyanezzel a testülettel áll függőségi viszonyban.

Én készséggel elhiszem, hogy mindenki jóindulatúan és pártatlanul igyekszik
működni, de ha mást nem is mondok, már csak a látszatra való adás kedvéért, hogy ezt a
pártatlanságot mindenki nyugodt szívvel feltételezhesse, nem árt, hogyha a testületek
többszínűek. Nem politikától függővé tenné őket a mi módosítónk, hanem talál az új
médiarendszerben egy olyan testületet, amelyben társadalmi szervezetek vannak, tehát amely
eleve sokszínű, ezt a bizonyos közszolgálati tanácsot. Ezért javaslatunk szerint a közszolgálati
tanács funkciója bővülne ki azzal, hogy ilyen típusú panaszbizottságokat működtessen.

Köszönöm szépen, ennyi.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A minisztérium részéről van-e észrevétel?

DR. BODNÁR BENCE osztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium):
Köszöntöm önöket! Bodnár Bence, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium audiovizuális
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osztályvezetője vagyok. Elnézést kérek a bizottságtól, állami vezetői szinten nem tudunk
kormányálláspontot mondani, mert párhuzamosan üléseznek a bizottságok, úgyhogy kérem,
fogadják el, hogy én fogom elmondani a kormányálláspontot. Nem tudom… A végén kívánok
reagálni majd az elhangzottakra, amikor konkrétan a kormányálláspontot kell mondani.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Az előterjesztőtől vagy a módosító indítvány
előterjesztőjétől kíván-e kérdezni, van-e kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Nincs.
Akkor a meghozott határozat szerint a Lendvai-Mandur-féle törvénymódosítási javaslatokról
egyben szavazunk, és utána a sillabusz szerint beazonosítjuk, hogy ez a sillabuszban melyeket
érinti.

Ki az, aki a módosító indítványokat támogatja? (Szavazás.) 4 igen. Bocsánatot kérek…

DR. BODNÁR BENCE osztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány
nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. Azt még a jelen lévő kormánytisztviselő is tudja,
hogy nem támogatja a kormány.

DR. BODNÁR BENCE osztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Igen.

ELNÖK: A bizottságból tehát négyen támogatják. Az előterjesztők nincsenek jelen,
tehát őket nem tudjuk megkérdezni. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 16 nem.
Köszönöm szépen.

Az előterjesztők javaslatairól szavazunk, tehát L. Simon László és Pálffy István
javaslatairól döntünk. Az előterjesztő nincs itt. Értelemszerűen, logikusan, ha az előterjesztő
módosító indítványt ad be, akkor azt nyilván támogatja. A minisztériumnak van-e álláspontja?

DR. BODNÁR BENCE osztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Igen. A
támogatott sorból, L. Simon László és Pálffy István képviselő urak javaslatai közül egyet nem
támogatunk, nevezetesen az ajánlási sor 67. pontját.

ELNÖK: A 67-esről nem szavaz a bizottság, tudniillik nem érinti a bizottság
hatáskörét, illetékességét…

DR. BODNÁR BENCE osztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Sajnos
nincs előttem az a lista, hogy mikről szavaz a bizottság.

ELNÖK: Bocsánat, a 67-es a médiaszolgáltatási alapdíj támogatása kiszámításának az
elhagyását javasolja, tehát ez nem a bizottságunk hatásköre és illetékessége.

DR. BODNÁR BENCE osztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Igen, jó,
rendben, nem láttam.

ELNÖK: Tehát akkor a 67-est kivesszük a sorból, az összes többit támogatják.

DR. BODNÁR BENCE osztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Az összes
többi támogatja a kormány.
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ELNÖK: Ki az, aki L. Simon László és Pálffy István módosító indítványait támogatja?
(Szavazás. - Szabó Timea: Csomagban?) Az LMP-re ez nem vonatkozik, majd arra
kitérünk… 16 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás
van. (Szabó Timeának:) Támogatni tetszik?

SZABÓ TIMEA (LMP): Nem, én támogatnám három kivételével, és ezért vagyok
most bajban, hogy azokat… (Gulyás Gergely: Azt a hármat kérd ki! - Közbeszólások.) Akkor
azokat kérem kivenni.

ELNÖK: Jó, akkor tehát a három kivételével az összes többit támogatja, azt a hármat
nem támogatja.

Akkor most már megvan a két fő szavazás. Most jönnek a beazonosítások.
Az LMP indítványai közül a bizottság hatáskörébe, illetékességébe tartozik… Most

már megyünk végig az sillabusz szerint, és bemondom; a jegyzőkönyv számára megadjuk,
hogy melyik indítvány melyikkel van összefüggésben, ezeket tehát külön nem mondom be.

Az 1-es indítványról (Dr. Arczt Ilona: Lendvai-Mandur.) szavaztunk.
A 2-esről (Dr. Arczt Ilona: Lendvai-Mandur.) szavaztunk.
A 3-asról, a 4-esről (Dr. Arczt Ilona: Lendvai-Mandur és L. Simon-Pálffy.)

szavaztunk.
Az 5-ösről (Dr. Arczt Ilona: Lendvai-Mandur.) szavaztunk.
A 6-osról (Dr. Arczt Ilona: Lendvai-Mandur.) szavaztunk.
Az első indítvány, amelyet most tárgyalunk, a 7-es, Novák Előd és Pörzse Sándor

javaslata. Kérdés, indoklás van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Mi a minisztérium
álláspontja?

DR. BODNÁR BENCE osztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 7-es
ajánlási pontról, ugye?

ELNÖK: Igen.

DR. BODNÁR BENCE osztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány
nem támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2 igen. Nem támogatja?
(Szavazás.) 19 nem.

A 8-as javaslat nem tartozik a bizottság hatáskörébe, nem szavazunk róla.
A 9-esről (Dr. Arczt Ilona: Lendvai-Mandur.) szavaztunk…

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Bocsánatot kérek, elnök úr, ha megállhatnánk a 9-esnél!

ELNÖK: Igen.

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Ez más tárgykörű tudniillik, mint a csomag. Ha
megengedi, elnök úr, itt külön szavazást kérnék.

ELNÖK: Jó.

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Ez másik problémát érint tudniillik. A törvényjavaslat a
tájékoztatás kiegyensúlyozottságát adott esetben egyes műsorszámokon belül is számon kéri.
Nyilván tiszteletreméltó a szándék, de őszintén szólva így megvalósíthatatlan, ha minden
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híradóban külön-külön centizni kell, és nem csak a közszolgálatinál. Mi tehát ezt a bekezdést
hagynánk el a módosító indítványunkkal.

ELNÖK: Akkor a 9-esről külön szavazást kért Lendvai Ildikó. Mi a kormány
álláspontja?

DR. BODNÁR BENCE osztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem
támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 4 igen. Nem támogatja?
(Szavazás.) 17 nem. Köszönöm.

A 10-es indítvány nem a bizottság hatáskörébe tartozik.
A 11-es indítvány szintén nem a bizottság hatáskörébe tartozik.
A 12-es indítvány Novák és Pörzse képviselő urak javaslata. Mi a kormány

álláspontja?

DR. BODNÁR BENCE osztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem
támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2 igen. Nem támogatja?
(Szavazás.) 17 nem. Tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás.

A 13-asról (Dr. Arczt Ilona: L. Simon-Pálffy.) szavaztunk.
A 14-es indítvány nem tartozik a bizottság hatáskörébe.
A 18-asról (Dr. Arczt Ilona: L. Simon-Pálffy.) szavaztunk.
A 23-as indítvány következik, amely Novák és Pörzse képviselő urak javaslata, az

egyház támogatása mellett fenntartott médiaszolgáltatás, kiegészítés, elhagyás. Mi a
minisztérium álláspontja?

DR. BODNÁR BENCE osztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány
nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2 igen. Ki nem
támogatja? (Szavazás.) 18 nem. Tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás.

A 24-esről (Dr. Arczt Ilona: L. Simon-Pálffy.) szavaztunk.
A 27-es Karácsony Gergely javaslata, amelyben a (2) bekezdését elhagyná és a

nemzeti ünnepek és a vallási, egyházi műsorokkal kapcsolatosakat a nem támogatható
műsorszámok közé tenné.

DR. BODNÁR BENCE osztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány
nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. Észrevétel, kérdés van-e? (Senki nem
jelentkezik.) Nincs. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 1 igen. Nem támogatja? (Szavazás.)
18 nem. Tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás.

A 28-as következik. A kormány?

DR. BODNÁR BENCE osztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem
támogatja.
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ELNÖK: Nem támogatja. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2 igen. Nem támogatja?
(Szavazás.) 16 nem. Tartózkodott? (Szavazás.) 4 tartózkodás.

A 31-esről (Dr. Arczt Ilona: L. Simon-Pálffy.) szavaztunk.
A 32-esről (Dr. Arczt Ilona: L. Simon-Pálffy.) szavaztunk.
A 40-es javaslat következik, de ez szintén nem tartozik a bizottság hatáskörébe, a 40-

esről tehát nem szavazunk.
A 41-esről (Dr. Arczt Ilona: Lendvai-Mandur.) szavaztunk.
A 44-es következik, amely Schiffer és Karácsony képviselő urak javaslata. Mi a

kormány álláspontja?

DR. BODNÁR BENCE osztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem
támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 4 igen. Nem támogatja?
(Szavazás.) 18 nem.

A 45-ösről (Dr. Arczt Ilona: L. Simon-Pálffy.) szavaztunk.
A 46-osról (Dr. Arczt Ilona: Lendvai-Mandur.) szavaztunk.
A 61-es következik, de erről, miután L. Simon László beadványa, szavaztunk.
A 63-as következik. Mi a kormány álláspontja?

DR. BODNÁR BENCE osztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány
nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. Ki az, aki…?

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Kérdeznék valamit, jó?

ELNÖK: Igen, parancsoljon!

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Miért nem?

DR. BODNÁR BENCE osztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Itt
gazdasági vállalkozásokról van szó, és az egyesület elsősorban ilyenre nem jöhet létre.

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Nem haragszik? Ha elolvassa a szöveget,
alapítványokról is szó van, amelyek szintén nem gazdasági társaságok, és az egyesület eléggé
hasonló kategóriába esik.

DR. BODNÁR BENCE osztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Igen, de
azt hiszem, hogy a médiafinanszírozás világában a közalapítványi felállás és az alapítványi
felállás egy bevett szabályozási módozat, szemben az egyesülettel. Itt a szervezetrendszerben
jelenleg is alapítványok működnek közre.

ELNÖK: (Jelzésre:) Parancsoljon, Lendvai Ildikó!

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Nem megbántva a kollégát azt hiszem, hogy erre a
részre nyilván nem készítették fel. Ha belegondolunk - és ezt most a bizottság tagjainak
mondom -, itt egyfajta összeférhetetlenséget állapít meg az eredeti törvény is olyan
alapítványoknál, ahol a kuratóriumban részt vesz a képviselő, a polgármester, a búr a
búrkalappal. Azért ha egy egyesület vezetésében vesz részt, az nyilván ugyanolyanfajta
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kötődés az önkormányzati testület tagjaihoz. Tehát nem akarunk szőrszálhasogatók lenni, de
ez egy meglehetősen logikus módosító indítvány volt szerintem - nem az enyém, nem azért
védem, csak logikusnak tartom.

ELNÖK: (Hangosítás nélkül:) Logikus lenne, amennyiben a jelenleg hatályos
jogszabályok szerint egyesület működtethetne helyi műsorszolgáltatót. A jelenlegi
jogszabályok szerint gazdasági társaság… (Nem érteni.) pedig alapítvány működtethet, tehát
nyilvánvaló, hogy a szabályozás is azt a területet fedi le.

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Elnök úr, bocsánat, egész biztos benne?

ELNÖK: Igen.

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Nem kötekedőleg kérdezem, csak…

ELNÖK: Bocsánat, amíg a médiabizottság tagjai voltam, addig egész biztosan így
volt. Azóta minden változást nem kísértem figyelemmel.

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Akkor nem vitatkozom, ha az elnök úr biztos benne. Én
máshogy tudom, de lehet, hogy az elnök úr tudja jól.

ELNÖK: Egyesületi helyi műsorszolgáltatóval nem találkoztam. A helyi
műsorszolgáltatók jegyzékét többször átnéztem, alapítványi vagy gazdasági társasági volt.
Pontosan ez volt az egyik bajom vele, hogy össze nem hasonlítható dolgokat engedtünk meg.

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Elfogadom az elnök úr információját.

ELNÖK: De zárójelben megjegyzem, hogy egy egyesületnek a logikája teljesen más,
mint egy alapítványé, tehát az első alapmegjegyzésével sem értek egyet.

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Nem, csak összeférhetetlenségi szempontból hasonló,
de ha nincs ilyen, akkor nincs ilyen.

ELNÖK: Az összeférhetetlenség szempontjából sem, mert az alapítvány közelebb áll a
gazdasági formához, és sajnos olyan a civil világunk, amilyen, az alapítvány pedig inkább
gazdálkodási forma, mint személyi egyesülés, tehát teljesen más logikája van. És az, hogy
soha semmilyen összeférhetetlenségi szabályban nem mertünk… (Nem érteni.), nyilván az
volna a helyes, meg az lenne a jó a közéletben, aki egyébként is valamifajta közéleti
tevékenységet folytat, bármilyen tisztséget visel, gondolom, jó pár egyesületnek tagja, akár
vezetőségi tagja is, mert az nem gazdálkodási forma, tehát ilyen formában átlátható.
Köszönöm szépen.

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Elnök úr, ugyan az egyesületekre kemény
összeférhetetlenségi szabályok vonatkoznak, épp a politikusokat tiltják el sok mindentől, de
természetesen - és, mondom, elfogadom az elnök úr szakértelmét - ha egy nem létező esetről
vitatkozom, akkor nem akarom ezzel húzni az időt. Ha nincs ilyen eset, akkor nem aggódom.
Ha van, akkor aggódom.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki az, aki a módosító indítványt támogatja? (Szavazás.)
1 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 18 nem. Tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás.
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A 75-ös (Dr. Arczt Ilona: Lendvai-Mandur.) már volt.

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): A 64-es nem tartozik hozzánk, elnök úr?

ELNÖK: A 64-esről szavaztunk. (Dr. Arczt Ilona: Nem abba a kategóriába tartozik.)

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Nem, pont erre szeretném felhívni a figyelmet.
Megenged akkor az elnök úr egy mondatot?

ELNÖK: Igen.

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Noha sajtóról van benne szó, de nem az a csomag,
amely kizárja a sajtót…

ELNÖK: Bocsánat, én hittem önöknek, és minden indítvány fölé oda van írva, hogy
egymással összefüggő módosító indítványok…

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Igen, de ez mással függ össze, tehát nem a
lapcsomaggal. Az nagyon helyes, hogy az elnök úr hitt nekünk, de ez egy másik történet, ezért
hadd mondjak róla egyetlen mondatot! Ez az egyébként szigorúan szabályozó törvénytervezet
egy korábbi összeférhetetlenséget elhagy a tulajdonlásban - nekem az az érzésem, vagy bízom
benne, hogy véletlenül. Korábban az sem léphetett be meghatározó részesedéssel a rádió- és
tévépiacra, akinek lapban volt meghatározó érdekeltsége. Tehát mondjuk ha van egy
napilapom, akkor nem vásárolhattam tévét. Valamilyen okból az új törvényben ez az
összeférhetetlenség nem szerepel, pedig szintén a véleménymonopólium kizárását indokolta.
Ezt tehát a régi médiatörvényből emelnénk vissza mint szerintünk fontos összeférhetetlenségi
szabályt. Köszönöm, elnök úr.

ELNÖK: Köszönöm. Mi a kormány álláspontja?

DR. BODNÁR BENCE osztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem
támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja. Ki az, aki támogatja…

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Kaphatok választ arra, hogy miért?

DR. BODNÁR BENCE osztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium):
Megfelelőnek tartjuk ezeket a kizárási szabályokat, tehát a lineáris médiaszolgáltatásra
jogosult személyekre vonatkozó kizárást. Ennyit tudok önnek mondani.

ELNÖK: Köszönöm. Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) 4 igen. Ki az, aki
nem támogatja? (Szavazás.) 17 nem. Köszönöm.

A 75-ösről (Dr. Arczt Ilona: Lendvai-Mandur.) szintén szavaztunk már, ez a
sajtótermék bejelentésével függ össze.

A 84-es következik, amely a 48. § (4) bekezdésének elhagyását javasolja. (Jelzésre:)
Lendvai Ildikó!

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Megint csak bízni tudok benne, hogy ez véletlen, ez
tulajdonképpen példátlan módon vagy legalábbis az eddigi gyakorlatban példátlan módon
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pályázat nélkül tenné lehetővé rádiófrekvencia odaítélését. Azért ez - mondjuk így: - nem
szokás. Azt mondja tudniillik az eredeti jogszabálytervezet, hogy a médiatanács megjelöl egy
közfeladatot - őszintén szólva majdnem minden közfeladat, mert lehet egy kulturális
ismeretterjesztés vagy bármi -, és közfeladat megjelölése esetén az első alkalmas
jelentkezőnek pályázat nélkül odaadja a frekvenciát. Borzasztó sok visszaélésre, vagy ha nem
arra, hát alapos gyanúra adna alkalmat a pályázat nélküli eljárás. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kormány?

DR. BODNÁR BENCE osztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Ez egy
igen szűk körű felhatalmazása a médiatanácsnak, és tulajdonképpen a médiatanács által
kiadott iránymutatás pontosan és részletesen körbe fogja járni ezt a kérdést. Ezek az
iránymutatások még nincsenek kész, ezek a törvény elfogadását követően kerülnek kiadásra,
tehát addig ezt a kritikát nem tudja a kormány elfogadni. Közfeladat valóban bármi lehet, de
azért a törvény keretei között. Tehát hiába egy gumiszabály, ettől függetlenül ez a fogalom
azért nem parttalan. Nem támogatja a kormány.

ELNÖK: (Jelzésre:) Lendvai Ildikó!

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Bocsásson meg, ha vitatkozom! Itt most elfogadunk egy
törvényt, utána a médiatanács készít egy iránymutatást, a törvény nem jön hozzánk vissza, a
közfeladat pedig egy elég parttalan fogalom. Az már csak formai aggályom, de bizonyára ön
is tudja, hogy az iránymutatás jogi műfaját a két héttel ezelőtt elfogadott jogalkotási törvény
nem ismeri. Eléggé aggódom tehát, hogy egyáltalán hogy születik iránymutatás, de ez egy
formai ügy, ezt a jogászok megoldják. Ez a törvény így parttalan. Azt a szervet jogosítjuk fel
az értelmezésére, aki nem érdekelt a saját feladata szűkítésében. Ez valahogy nagyon nem
stimmel. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Szabó Timea!

SZABÓ TIMEA (LMP): Elnézést, nekem egy általános megjegyzésem lenne, és ez
(Dr. Bodnár Bencének:) nem az ön személye ellen irányul, de úgy gondolom, hogy ön azért
egy kevésbé felkészült képviselője most a kormánynak ebben a konkrét ügyben. Nekem
nagyon az az érzésem, hogy az itt feltett kérdésekre egyáltalán nem kapunk megfelelő választ.
Most hallottam, hogy volt már arra példa, hogy más bizottságokban egyszerűen berekesztették
az ülést, és arra kérték a kormányt, hogy küldjenek legalább egy államtitkárt a
meghallgatásra. Én nem érzem azt, hogy egy ilyen súlyú törvényről megfelelően informáltan
tudnánk szavazni.

ELNÖK: Annyi megjegyzésem volna, hogy amennyiben a törvény előterjesztője a
kormány volna, akkor ezt megfontolás tárgyává tennénk. Tekintettel arra, hogy a módosító
indítványokról igazából az előterjesztők rendelkeznek (Lendvai Ildikó: De ők meg nincsenek
itt! - Szabó Timea: Akkor meg azért kellene berekeszteni, mert nincs itt az előterjesztő.), azt
gondolom, hogy ilyen módon nincs akadálya a szavazásnak, függetlenül attól, hogy ki hogyan
véleményezi a jelen lévő kormánytisztviselőt vagy az azt helyettesítő személyt.

(Jelzésre:) Lendvai Ildikó!

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Bocsánatot kérek! A kollégát természetesen én sem
bántom, ráadásul ő az audiovizuális osztály vezetője, és a törvény részben az írott sajtóra
vonatkozik, tehát nem is tehet róla, hogy csak a dolog egy részéről lehet tudomása.
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Akkor lehet, hogy az elején kellett volna szólnunk. Ez egy nagyon nagy súlyú törvény,
kétharmados törvény, már most van körülötte - mondjuk így: - ellentmondásos visszhang.
Akkor legalább az előterjesztőnek illene itt lennie, hogy megnyugtassa az aggályainkat.
Valószínűleg akkor kellett volna szólnunk, csak én is azt hittem, hogy van végleges
kormányálláspont. De ez így nagyon nem jó, hogy egy kétharmados, a bizottság hatáskörébe
eső törvényről úgy kell tárgyalnunk, hogy a kérdésekre elég nehezen lehet választ kapni.
Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Amennyiben főbizottság lennénk, akkor ez kétségtelen
tény lenne. Most is már olyan részletkérdésekről tárgyalunk, amelyek nagyon nehezen vagy
nagyon átvitt értelemben, nagyon közvetett módon tartoznak a bizottság hatáskörébe,
illetékességébe. Tehát amikor ilyen pontokról tárgyalunk például, amelyek abszolút szakmai
kérdések…

(Szabó Timea jelzésére:) Parancsoljon!

SZABÓ TIMEA (LMP): Én úgy gondolom, hogy nem történt eljárási hiba - vagy nem
tudom, hogy Lendvai képviselőtársam erre utalt-e -, mert mondjuk az, hogy nincs itt az
előterjesztő, már sok mindent elárul, de korábban is előfordult, hogy nem jelent meg az
előterjesztő. De számomra igenis itt, a tárgyalás közben derült ki, hogy egyszerűen nem
kapunk választ, és hiába nem főbizottság vagyunk, egyszerűen nem érzem azt, hogy
informáltan lehetne szavazni ezekben a kérdésekben.

Szeretném jelezni, hogy ha ezt tovább folytatjuk, akkor ezt nekem szóvá kell tennem
más fórumon. Hangsúlyozom, hogy ez nem az elnök úr hibája, tehát nem eljárási hiba történt;
számomra most derült ki, hogy ez így egyszerűen szerintem tarthatatlan.

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Révész Máriusz következik, és utána szavazni
fogunk az indítványról. Parancsolj!

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Egy mondat. 10 órától ülésezik a kulturális és
médiabizottság is pont ennek a törvénynek a kapcsán. (Közbeszólások. - Szabó Timea: Akkor
össze kell hangolni, sajnálom!)

ELNÖK: Köszönöm szépen.
Ki az, aki egyetért a javaslattal, hogy a bizottság a tárgyalást függessze fel. (Szavazás.)

4 igen. Aki nem? (Szavazás.) 17 nem. Köszönöm szépen. Tehát folytatjuk a tárgyalást.
A 84-es indítvány következik. Ki az, aki a módosítást támogatja? (Szavazás.) 4 igen.

Ki nem támogatja? (Szavazás.) 17 nem. Köszönöm szépen.
A 93-as és a 106-os javaslatról (Dr. Arczt Ilona: L. Simon-Pálffy.) szavaztunk.
A 109-es javaslat következik, amely Karácsony Gergely javaslata, amely a közösségi

műsorszolgáltató kizárólagos közhasznú szervezetté minősítésével foglalkozik. Az
előterjesztő nincs itt. Mi a kormány álláspontja?

DR. BODNÁR BENCE osztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány
nem támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 4 igen. Ki nem támogatja?
(Szavazás.) 17 nem. Köszönöm szépen.

A 111-es Karácsony Gergely javaslata. A kormány?
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DR. BODNÁR BENCE osztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány
nem támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja. (Lendvai Ildikó jelzésére:) Parancsoljon!

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): A következőt szeretném nem kérdezni, hanem mondani.
A javaslattervezetben, a törvényjavaslat-tervezetben arról van szó, hogy ha valaki eléri,
mondjuk egy tévé vagy egy rádió a 35 százalékos közönségarányt, akkor sok mindenre
köteles, ami eddig még érthető lenne, de köteles a műsorstruktúráját módosítani is, gondolom,
annak érdekében, hogy ne legyen 35 százaléka. Azért arra kötelezni valakit, hogy kicsit
rontson a műsorain, hogy menjen lejjebb, az talán nem állt a jogalkotó szándékában, bár ezt
jelen pillanatban ugye nem tudhatjuk meg.

ELNÖK: Nagyon közvetett módon tartozik a bizottsághoz, de azért szeretném az
előterjesztés lényegét vagy logikáját érinteni. A 35 százaléknál nem azt kívánja, hogy rontsa,
hanem hogy nem indíthat új műsorszolgáltatást, tehát a piaci monopóliumok vagy
véleménymonopóliumok elleni védekezés szabályait foglalja magába. Tehát nem kíván olyan
piaci versenyt, ahol véleménymonopóliumok alakulhatnak ki egy témában. A nézettséget meg
sok esetben lehet úgy növelni, hogy az nagyon a tartalom rovására megy - és most nem
akarok itt, a jegyzőkönyv miatt sem akarok konkrét műsorokat felsorolni, de gondolom, hogy
ha lelkileg és gondolatilag mindenki felsorol magában műsorokat, akkor lehetséges, hogy ha
leírnánk egy papírra, sokunk véleménye találkozna.

(Lendvai Ildikó jelzésére:) Parancsoljon!

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Elnök úr, ha csak az lenne a tervezetben, hogy nem
szerezhet újabb tulajdont, akkor természetesen boldogan egyetértenék - megjegyzem, ez eddig
is így volt -, de ha az elnök úr volna kedves elolvasni a b) pontot, az 1. § b) pontját, amit
elhagyásra javasol ez az indítvány, ott nem arról van szó, hogy máshol nem szerezhet
tulajdont, hanem arról, hogy köteles a saját műsorstruktúráját módosítani. Ennek semmi köze
nincs ahhoz, hogy szerez-e még tulajdont vagy nem. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Csak az a probléma, hogy a módosítás azt indítványozza,
hogy a saját műsorstruktúráját úgy kell módosítani, hogy magyar…, tehát értékeket határoz
meg, hogy hogyan kell módosítani. Megint csak arról szól, hogy lehetséges különböző
kereskedelmi módszerekkel elérni nézőszámnövelést, aminek a bizonyos korcsoportokban
való rombolását nem tudjuk felmérni. Ilyen esetben a műsorstruktúrának az olyan
átalakításáról van szó, ami meghatározott értékrend szerinti átalakítását írja elő. Ezzel lehet
egyetérteni vagy nem egyetérteni. El kell dönteni, hogy ezt az országost a gagyi irányába
akarjuk-e továbbvinni, vagy pedig szabályozni akarjuk azt, hogy bizonyos korlátok között
tartjuk a gagyit. Ennyiben emberi jogi kérdésnek tartom.

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Igen, valóban ezért fontos.

ELNÖK: Parancsoljon!

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Ha a gagyi korlátozását célozná ez,
akkor nagyon egyetértenék, persze nem csak 35 százalékon felül van gagyi, úgyhogy azt
akkor nem itt kellene. De sajnos itt nem csak erről van szó. A magyar műsorszámok arányát -
egyébként nagyon helyesen - keményen előírja a jogszabály mindenkinek, és ott vannak
fokozatok is a tulajdonrész szempontjából, tehát az máshol már megoldott. Itt arról van szó



- 17 -

többek között, hogy egyéb módon intézkedéseket kell tennie a médiapiac sokszínűségének -
és ez akkor nem színvonalkérdés - növelése érdekében. Ez sajnos megint egy gumiparagrafus,
de vegyük úgy, hogy a hozzászólásom azt célozta, hogy megindokoljam, miért támogatjuk ezt
az indítványt, tehát nem szeretnék kérdezni a tárca képviselőjétől most ez ügyben. Köszönöm
szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A tárca nem támogatja. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.)
4 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 17 nem. Köszönöm szépen.

A 120-asról javaslatról (Dr. Arczt Ilona: L. Simon-Pálffy.) szavaztunk.
A 125-ös javaslat következik. Mi a kormány álláspontja?

DR. BODNÁR BENCE osztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem
támogatja.

ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 4 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.)
17 nem. Köszönöm szépen.

A 126-os javaslat következik, de erről szavaztunk… (Dr. Arczt Ilona: Nem egészen
ugyanaz.) Bocsánat, amit felolvastam, minden egyes Lendvai-Mandur-indítványra
vonatkozott, mindegyikről szavaztunk, de azzal a szabadsággal, hogy ki lehet kérni.

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Bocsánat, ha most itt megállunk, akkor egy indoklást
azért mondok, de elfogadom, hogy benne van a csomagban.

ELNÖK: Igen.

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Természetesen nagyon szép dolog a házasság
intézményének a tiszteletben tartása, önmagában már mondjuk nyelvileg is egy kérdés, hogy
hogyan lehet a médiaszolgáltatás célja a házasság tiszteletben tartása, de mondjuk így ez
megfogalmazási kérdés. Az igazi problémánk az volt ezzel, hogy ez olyannyira
gumiparagrafus, hogy borzasztó nehéz megítélni, hogy mi az, ami a közszolgálati tévében
mondjuk vetíthető, és mi az, ami nem. Az Aranyember kitűnő regény, de hogy a pozitív hős,
Tímár Mihály tiszteletben tartaná a házasság intézményét, az legnagyobb sajnálatomra nincs
így, mint ahogy a Léda-versek értékei sem a házasság intézményének tiszteletben tartásában
rejlenek. Természetesen nem feltételezem, hogy a médiatanácsban mindenki hülye - bocsánat!
-, és majd fellép ez ellen, de nem jó, hogyha gumiparagrafusokat alkalmazunk, mégoly pozitív
céllal is, amivel adott esetben sajnos a fél világirodalmat ki lehet iktatni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Bocsánat - nyilván az egyet nem értés jogát gyakorolván -, ezeket, amiket
felsorol az eredeti tervezet, nem mások, mint alkotmányos értékek, az alkotmány 60. §-a védi
a házasság és a család intézményét, mégsem mondanám erre az alkotmányos szakaszra és az
alkotmányos rendre, hogy gumicsont lenne. Hogyha reálisan és tisztességesen mutatok be
valamit, akár egy Léda-verset, akár Tímár Mihályt, az nem jelenti a házasság intézménye
elleni támadást. Az viszont, hogy folyamatosan - és nem csak a verbális kommunikációban -
semmi másról nem szól a történet, és megint nem mondom a jegyzőkönyv miatt sem, hogy
honnan és milyen lelki és szellemi szennyezés történik Magyarországon. Nem véletlen, hogy
eljut egy korosztály oda, hogy már nem mer házasodni, mert olyan mintákat lát maga előtt.
Nyilván nem egy konkrét mű vagy a probléma felvetése rombolja a házasságot, hanem a
folyamatos és olyan bemutatása, mintha az valamifajta olyan intézmény volna, ami nem
alkotmányosan védett érték. Köszönöm szépen.
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Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) 4 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.)
17 nem. Köszönöm szépen.

A 128-as indítványról (Dr. Arczt Ilona: Lendvai-Mandur.) szavaztunk.
A 129-es javaslat Novák és Pörzse képviselő urak javaslata. Mi a kormány

álláspontja?

DR. BODNÁR BENCE osztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem
támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2 igen. Ki nem támogatja?
(Szavazás.) 18 nem.

A 132-es javaslatról (Dr. Arczt Ilona: Lendvai-Mandur.) szavaztunk.
A 134-es javaslat Novák és Pörzse képviselő urak javaslata. Mi a kormány

álláspontja?

DR. BODNÁR BENCE osztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem
támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2 igen. Ki nem támogatja?
(Szavazás.) 19 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 0 tartózkodás.

A 138-as javaslatról (Dr. Arczt Ilona: Lendvai-Mandur.) szavaztunk.
A 140-es javaslatról (Dr. Arczt Ilona: Lendvai-Mandur.) szavaztunk.
A 145-ös javaslatról (Dr. Arczt Ilona: Lendvai-Mandur.) szintén szavaztunk.
A 146-os javaslat következik, Schiffer és Karácsony képviselő urak javaslata, amely

szintén az internettel kapcsolatos.

DR. BODNÁR BENCE osztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány
nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 4 igen. Ki nem
támogatja? (Szavazás.) 17 nem.

A 151-es javaslatról (Dr. Arczt Ilona: Lendvai-Mandur.) szavaztunk.
A 154-esről (Dr. Arczt Ilona: Lendvai-Mandur.) szavaztunk.
A 160-asról (Dr. Arczt Ilona: Lendvai-Mandur.) szavaztunk.
A 161-es javaslat következik, amely Schiffer és Karácsony Gergely képviselő urak

javaslata a sajtótermékek felügyeletének elhagyására.

DR. BODNÁR BENCE osztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány
nem támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja a kormány. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 4 igen. Ki nem
támogatja? (Szavazás.) 17 nem.

A 175-ös javaslatról (Dr. Arczt Ilona: Lendvai-Mandur.) szavaztunk.
A 176-os javaslatról (Dr. Arczt Ilona: Lendvai-Mandur.) szavaztunk.
A 177-es javaslatról (Dr. Arczt Ilona: Lendvai-Mandur.) szavaztunk.
A 178-as javaslat Novák és Pörzse képviselő urak javaslata.

DR. BODNÁR BENCE osztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány
nem támogatja.
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ELNÖK: A kormány nem támogatja. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2 igen. Ki nem
támogatja? (Szavazás.) 16 nem. Tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás.

A 183-as javaslat következik (Dr. Arczt Ilona: Lendvai-Mandur.), de erről szavaztunk.
A 185-ös javaslat következik. Ezt az előterjesztő támogatja.

DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz): Igen, és támogatásra ajánljuk.

DR. BODNÁR BENCE osztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 185-öst
a kormány támogatja.

ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen.
A 202-es javaslat következik, ez Karácsony Gergely javaslata, amely a III. fejezet, a

média- és hírközlési biztos intézményének elhagyását javasolja.

DR. BODNÁR BENCE osztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány
nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 4 igen. Nem
támogatja? (Szavazás.) 17 nem. Köszönöm.

A 203-asról (Dr. Arczt Ilona: Lendvai-Mandur.) szavaztunk.
A 207-esről (Dr. Arczt Ilona: Lendvai-Mandur.) szavaztunk.
A 209-es következik (Dr. Arczt Ilona: Lendvai-Mandur.), de arról is szavaztunk.
A 213-asról (Dr. Arczt Ilona: Lendvai-Mandur.) is szavaztunk.
A 216-os javaslatról (Dr. Arczt Ilona: Lendvai-Mandur.) szavaztunk.
A 217-esről (Dr. Arczt Ilona: Lendvai-Mandur.) szavaztunk.
A 223-asról (Dr. Arczt Ilona: Lendvai-Mandur.) szavaztunk.
A 228-asról (Dr. Arczt Ilona: Lendvai-Mandur.) szavaztunk.
A 233-asról (Dr. Arczt Ilona: Lendvai-Mandur.) szavaztunk.
A 234-esről (Dr. Arczt Ilona: Lendvai-Mandur.) szavaztunk.
A 236-osról (Dr. Arczt Ilona: L. Simon-Pálffy.) szavaztunk.
A 242-esről (Dr. Arczt Ilona: Lendvai-Mandur.) szavaztunk.
A 244-esről (Dr. Arczt Ilona: Lendvai-Mandur.) szavaztunk.
A 245-ösről (Dr. Arczt Ilona: L. Simon-Pálffy.) szavaztunk, ez L. Simon László és

Pálffy István javaslata.
A 246-osról (Dr. Arczt Ilona: Lendvai-Mandur.) szavaztunk.
A 248-as javaslat Karácsony Gergely indítványa, amely a 178. § elhagyását javasolja.

DR. BODNÁR BENCE osztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány
nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem
jelentkezik.) Nincs. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 4 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.)
17 nem.

A 249-esről (Dr. Arczt Ilona: Lendvai-Mandur.) szavaztunk.
A 250-ös javaslat Schiffer és Karácsony képviselő urak javaslata, amely a 178. § (1)-

(3) bekezdésének a módosítását javasolja, a sajtótermék kivételét javasolja más tagállamban
letelepedett…

DR. BODNÁR BENCE osztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány
nem támogatja.
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ELNÖK: A kormány nem támogatja. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 4 igen. Ki nem
támogatja? (Szavazás.) 17 nem.

A 253-as javaslatról (Dr. Arczt Ilona: Lendvai-Mandur.) szavaztunk.
A 254-es javaslatról (Dr. Arczt Ilona: L. Simon-Pálffy.) szavaztunk.
A 258-as javaslat Novák Előd és Pörzse képviselő urak javaslata. A kormány?

DR. BODNÁR BENCE osztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem
támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2 igen. Ki nem támogatja?
(Szavazás.) 19 nem. Tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás.

A 260-as javaslatról (Dr. Arczt Ilona: L. Simon-Pálffy.) szavaztunk.
A 263-as javaslatról (Dr. Arczt Ilona: Lendvai-Mandur.) szavaztunk.
A 267-es javaslatról (Dr. Arczt Ilona: Lendvai-Mandur.) szavaztunk.
A 269-es javaslatról (Dr. Arczt Ilona: L. Simon-Pálffy.) szavaztunk.
A 270-es javaslat Novák és Pörzse képviselő urak javaslata, amelyben új bekezdést

javasol a médiatanács hatáskörével kapcsolatban.

DR. BODNÁR BENCE osztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány
nem támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2 igen. Nem támogatja?
(Szavazás.) 15 nem. Tartózkodott? (Szavazás.) 4 tartózkodás.

A 271-es javaslatról (Dr. Arczt Ilona: Lendvai-Mandur.) szavaztunk.
A 272-es javaslatról (Dr. Arczt Ilona: Lendvai-Mandur.) szavaztunk.
A 273-as javaslatról (Dr. Arczt Ilona: Lendvai-Mandur.) szavaztunk.
A 277-es javaslatnál tartunk (Dr. Arczt Ilona: Lendvai-Mandur.), de szavaztunk róla.
A 279-es javaslatról (Dr. Arczt Ilona: Lendvai-Mandur.) szavaztunk.
A 282-es javaslat Schiffer és Karácsony képviselő urak javaslata, amely a 187. és a

188. § elhagyását javasolja, amely szerint a műsorterjesztő és a közvetett szolgáltató
felelőssége a médiaszolgáltatás és a sajtótermék továbbításáért maradjon el. A kormány?

DR. BODNÁR BENCE osztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem
támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 4 igen. Nem támogatja?
(Szavazás.) 17 nem.

A 283-as javaslatról (Dr. Arczt Ilona: Lendvai-Mandur.) szavaztunk.
A 284-es javaslatról (Dr. Arczt Ilona: Lendvai-Mandur.) szavaztunk.
A 286-os javaslatról (Dr. Arczt Ilona: Lendvai-Mandur.) szavaztunk.
A 287-es javaslatról (Dr. Arczt Ilona: Lendvai-Mandur.) szavaztunk.
A 288-as javaslatról (Dr. Arczt Ilona: Lendvai-Mandur.) szavaztunk.
A 290-es javaslatról (Dr. Arczt Ilona: Lendvai-Mandur.) szavaztunk.
A 292-es javaslatról (Dr. Arczt Ilona: Lendvai-Mandur.) szavaztunk.
A 293-as javaslatról (Dr. Arczt Ilona: Lendvai-Mandur.) szavaztunk.
A 300-as javaslatnál tartunk (Dr. Arczt Ilona: Lendvai-Mandur.), de szintén

szavaztunk róla.
A 304-esről (Dr. Arczt Ilona: L. Simon-Pálffy.) szavaztunk.
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A 308-as javaslat következik (Dr. Arczt Ilona: Lendvai-Mandur.), de arról is
szavaztunk.

A 309-es javaslatról (Dr. Arczt Ilona: Lendvai-Mandur.) szavaztunk.
A 312-es javaslatról (Dr. Arczt Ilona: Lendvai-Mandur.) szavaztunk.
A 321-es javaslatról (Dr. Arczt Ilona: Lendvai-Mandur.) szavaztunk.
A 328-as javaslatról (Dr. Arczt Ilona: Lendvai-Mandur.) szavaztunk.
A 331-es javaslatról (Dr. Arczt Ilona: Lendvai-Mandur.) szavaztunk.
A 332-es javaslatról (Dr. Arczt Ilona: Lendvai-Mandur.) szavaztunk.
A 339-es javaslatról (Dr. Arczt Ilona: L. Simon-Pálffy.) szintén szavaztunk.
A 340-es javaslatról (Dr. Arczt Ilona: Lendvai-Mandur.) szavaztunk.
A 345-ös javaslat következik (Dr. Arczt Ilona: Lendvai-Mandur.), amelyről szintén

szavaztunk.
A 346-os javaslatról (Dr. Arczt Ilona: Lendvai-Mandur.) szavaztunk.
A 350-es javaslatról (Dr. Arczt Ilona: Lendvai-Mandur.) szavaztunk.
A 353-as javaslatról (Dr. Arczt Ilona: L. Simon-Pálffy.) szavaztunk.
A 354-es javaslatban Novák és Pörzse képviselő urak az I. számú melléklet I.

pontjának kiegészítését javasolják. Mi a kormány álláspontja?

DR. BODNÁR BENCE osztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem
támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2 igen. Nem támogatja?
(Szavazás.) 19 nem. Köszönöm szépen.

Ezzel befejeztük.

Egyebek

Az egyebek között annyit, hogy az emberi jogok napja következik. Amennyiben a
tisztelt bizottság egyetért vele, azt gondolom, az lenne méltó a bizottságunkhoz, hogyha az
emberi jogok napja alkalmából korábban már a bizottság által jóváhagyott és lefolytatott
akciót tovább folytatnánk, és a Gulyás Gergely képviselő úr által javasolt szövegtervezetet…
Most nem tudom, hogy itt van-e a szövegtervezet (Dr. Gulyás Gergely: Átküldtem.), igen, de
nem nyomtatták ki… (Dr. Arczt Ilona: De igen.).., de itt van, köszönöm. Megkapták a
bizottság tagjai? (Általános helyeslés.) Ha kívánják, akkor felolvasom. Tehát a Magyar
Országgyűlés emberi jogi bizottsága Tóásó Előd fogva tartása ügyében az emberi jogok napja
alkalmából az Európai Parlament emberi jogi bizottságának, az ENSZ emberi jogi
bizottságának és a nagykövetségeknek e-mailben felhívja a figyelmét a tisztességes eljárás
szabályaira, és ha kívánják, akkor e-mailben megküldik a nyilatkozat teljes terjedelmét.
Amennyiben a bizottság tagjai ezzel egyetértenek, kérem, emeljék fel a kezüket. (Szavazás.)
Egyhangú. Tehát kifejezetten az Emberi jogok napja alkalmából a bizottság ezekre célzottan
küld egy levelet a tisztességek eljárás védelme érdekében. Köszönöm szépen.
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Van-e más kérdés, észrevétel az egyebek tekintetében? (Senki nem jelentkezik.) Nincs.
Köszönöm szépen a fegyelmezett munkát és a hozzáállást.

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 3 perc)

Dr. Lukács Tamás
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese


