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Napirendi javaslat
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CIV. törvény és a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló
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(Módosító javaslatok megvitatása
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Dr. Gyimesi Endre (Fidesz) Gyutai Csabának (Fidesz)

Meghívottak részéről

Hozzászóló

Dr. Gáva Krisztián helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 15 perc)

Határozatképesség megállapítása, napirend elfogadása

L. SIMON LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot
kívánok! Tisztelettel köszöntöm a Kulturális és sajtóbizottság 2011. március 1-jei ülésén
megjelenteket.

Az előzetesen kiküldött napirendi sort mindenki megismerhette. Kérdezem
képviselőtársaimat, hogy van-e valakinek hozzászólása a napirendi sorhoz. (Nincs jelentkező.)
Nincsen.

Megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk.
Kérem, hogy szavazzunk. Aki egyetért, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.)

Köszönöm. Egyhangú.

A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV.
törvény és a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi
CLXXXV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/2471. szám)
(Módosító javaslatok megvitatása)

Első napirendi pontunk a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól
szóló 2010. évi CIV. törvény és a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló
2010. évi CLXXXV. törvény módosításáról szóló, T/2471. számon benyújtott
törvényjavaslathoz érkezett módosító javaslatok megvitatása.

Tisztelettel köszöntöm körünkben a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
munkatársait, dr. Gáva Krisztián helyettes államtitkár urat.

Azt javaslom, képviselőtársaim, hogy az ajánlási sor összefüggő javaslatairól egyben
szavazzunk. Megkérdezem képviselőtársaimat, van-e ezzel kapcsolatban valakinek esetleg
ellenvetése. (Nincs jelentkező.) Nincs. Akkor ezt szavazással erősítsük meg, hogy az
összefüggő javaslatokról egyben szavazunk. (Mandur László megérkezik az ülésterembe.)

Vagy menjünk végig minden egyes ajánlási ponton? (Mandur László: Szaladjunk
végig, mert nem túl sok, hogy lássuk, mi, mivel függ össze.) Látjuk ezt itt alul. (Mandur
László: Gyorsan végigmegyünk rajta, mindössze 27 darab szavazás van. Gyorsan fog ez
menni.) Gyorsan? Jó, köszönöm szépen, akkor menjünk egyesével végig.

Az 1. ajánlási pont Pálffy István képviselőtársunknak a törvényjavaslat 2.
paragrafusához benyújtott módosító javaslata. Kérdezem az előterjesztőt, hogy kívánja-e
szóban indokolni. (Pálffy István bólint.) Parancsoljon, alelnök úr.

PÁLFFY ISTVÁN (KDNP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Államtitkár Úr!
Tisztelt Bizottság! Képviselőtársaim! Kedves Vendégek! Az 1. pontban foglalt módosító
javaslat lényege a következő. Mielőtt mondom, hadd világítom meg egy kicsit részletesen, bár
röviden ennek a T/2471-nek a szabályozását képező jogi anyagnak a keletkezési hátterét.

Tudvalévő, hogy az Európai Unió bizottsága Neelie Kroes audiovizuális biztos
asszony vezetésével, illetve a magyar kormány megfelelő szakértőinek tárgyalásával alakított
ki olyan szövegjavaslatokat, amelyek négy pontban – a kiegyensúlyozottság, az idegen
országban, más tagállamban letelepedett szolgáltató, a regisztráció kérdésében és a
közösségek nyílt vagy burkolt megsértése ügyében – tett le szövegjavaslatokat, egyeztette
azokat, illetve keresett olyanokat, amelyek mindkét fél számára a maga elképzelései szerint
megfeleltek a szövegnek, a koncepciónak, a médiatörvény szándékának, illetve az Unió
részéről azoknak az elvárásoknak, amelyeket az alapjogi kartához és az Unió
alapszerződéséhez fűztek. Ez azt jelenti tehát, hogy itt többféle olyan szöveg is elképzelhető,
amivel ezeknek kölcsönösen meg lehet felelni.
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Azért javaslom ebben a pontban ezt a módosítást, mert egyébként az Unió bizottsága
szolgálatának - a European Union Commission Service - szakértőivel ezt magam is
végigbeszéltem, és ez jobban visszaadja azt, amit a kiegyensúlyozottság tekintetében a
médiarendszer egészétől el kell várnunk és elvárhatunk. A módosító javaslat indoklásában
olvashatják, és ez – itt teszek egy zárójelet – a korábbi médiatörvénnyel kapcsolatos vitáink
során már fölmerült, hogyha most visszakeresnénk, akkor találnánk olyan érveket, amelyek
akkor éppenséggel azt kifogásolták, hogy a médiarendszer egészének nem lehet feladatot
szabni, hogy ez olyan nem normatív szöveg és szabályozás, amit kerülni kell.

Nos, ha ezt tartjuk, hogyha ehhez logikusan ragaszkodunk most is, akkor én azt a
változatot javaslom, amelyik ráadásul normatív tartalmában is több, illetve ugyanazt fejezi ki,
a közönségnek a megfelelő tájékoztatáshoz – ami a10. paragrafusban definitív megjelenik –
való jogát úgy, hogy a médiatartalmak egészében érvényesüljön a kiegyensúlyozottság, ami a
sokszínűség és a sokoldalúság együttesével biztosítja ezt a normatíve elvárható tartalmat.
Ezért aztán, hogyha következetesek vagyunk magunkhoz, ahhoz, amit akkor a korábbi
vitákban a szakmai szervezetek is észrevételeztek, hogy ilyen értelmű feladatot a
médiarendszer egészére ne tegyünk rá, akkor most fogadjuk el ezt a javaslatot, és kérem, hogy
a kormány is fontolja meg és támogassa. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Üdvözlöm a bizottság tagjait! Mielőtt rátérnék a konkrét módosító javaslatra,
engedjenek meg két mondatot összességében a módosító javaslatokról, és akkor külön-külön
talán nem kell kitérnem minden egyes pontnál, hogy mi a kormány álláspontjának az indoka.

Több módosító javaslat indoklásában szerepel az audiovizuális irányelvvel való meg
nem felelés indoka. Ezekre generálisan azt tudom mondani, hogy az Európai Bizottsággal
folytatott tárgyalások során pontosan az audiovizuális irányelvvel való teljes jogharmonizáció
érdekében tárgyaltunk, amelynek eredményeképpen létrejött a megállapodás, és ezt követően
benyújtásra került a módosító javaslat. Tehát azokat a módosító javaslatokat nyilvánvalóan
nem tudja támogatni a kormány, amely arra vonatkozik, hogy az audiovizuális irányelvvel
ellentétes valamely rendelkezése a módosításnak, hiszen éppen a Bizottság mondta azt ezekre
a rendelkezésekre, hogy így megfelelőek, és összhangba hozható a magyar médiatörvény az
audiovizuális irányelvvel.

Konkrétan Pálffy képviselő úr módosító javaslatára: azért vannak eltérések, mert
például a hiteles, gyors, pontos tájékoztatás nem szerepelne az ő szövegében, illetőleg ami
nemcsak a jogalkotó számára, hanem éppen a korábbi tárgyalásokból számunkra világossá
vált bizottsági álláspontra tekintettel is, hogy zavart okozhat a „médiatartalmak egészében”
kifejezés alkalmazása. Ennek a mondatnak az átkerülése a 13. szakaszból a 10-be azt a célt
szolgálta, hogy világossá váljon, hogy ez nem követelmény minden egyes médiatartalom-
szolgáltatóval szemben, hanem a médiarendszer egészének feladata.

Továbbá a „médiatartalmak egészében” kifejezés azt a félreértést okozhatja talán,
hogy egy-egy médiatartalmon, annak egészén belül lenne feltétel vagy lenne követelmény a
kiegyensúlyozott tájékoztatás, holott szerintem ez nem szinonim a médiarendszer egészével.
Emiatt szerintem nem lenne tanácsos ezt a koherens szöveget megbontani, tehát emiatt nem
tudjuk támogatni ezt a módosítást.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e hozzászólás? Novák képviselő úr.

NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm szépen. Így az első módosítás elején hadd
mondjam el először is, hogy továbbra is sérelmezem, hogy a plenáris üléssel egy időben kell
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tárgyalnunk ezt a javaslatot. Én megértem, hogy álláshalmozásuk miatt nem érnek rá a
további napokon, és önöknek már talán ennek az ülésnek a végén megkezdődik a hosszú
hétvége, de azért legalább érezzenek lelkiismeret-furdalást ilyenkor, hogy nem tudjuk
tisztességes körülmények között tárgyalni mind itt, mind a plenáris ülésen. (Közbeszólás a
Fidesz oldaláról: Még mindig itt tartunk! Nevetséges!)

Az önök szavazatán múlt, hogy gyakorlatilag éjjel 2-kor kellett ezt tárgyalni, maga a
plenáris ülés pedig eltartott ¾ 4-ig. Lehet, hogy önöknek ez nevetséges, lehet, hogy mélyen
aludtak akkor, ebben az időben, meg frakcióülést tartottak már az esti órákban is, engem
viszont leterhelt valóban egy hajnalig tartó ülés (Kiss Attila: Látszik.), és így nehezen tudunk
tisztességes munkát végezni. Lehet, hogy ez önöket nem érdekli, és most is nagyon elevenek,
hogy folyamatosan közbeszólnak…

ELNÖK: Képviselő urat figyelmeztetem, hogy csak és kizárólag az ajánlási ponthoz
tartozóan szólhat hozzá.

NOVÁK ELŐD (Jobbik): Ahhoz szólok.

ELNÖK: Nem. Amennyiben nem ezt teszi, megvonom a szót.

NOVÁK ELŐD (Jobbik): Ahhoz szólok, és szeretném, hogyha inkább azokat
fegyelmezné, akik közbekiabálnak a beszédembe.

ELNÖK: Kérem képviselőtársaimat, hogy ne kiabáljanak közbe. Köszönöm.

NOVÁK ELŐD (Jobbik): Amit az általános vitában is elmondtam, azt itt is
sérelmeznem kell, hiszen már tegnap is tapasztaltuk azt, hogy gyakorlatilag itt bármiféle
brüsszeli jóváhagyás nélkül a kormány semmiféle módosítást, akár csak technikai jellegű
módosítást sem tud támogatni. Azt gondolom, hogy ez olyan szintű szolgalelkűség, a nemzeti
önrendelkezésünk és önbecsülésünk föladása, ami elfogadhatatlan a Magyar Országgyűlésnek
akár a plenáris, akár egy bizottsági ülésén. Konkrétan ennek az ajánlási pontnak is a vitájában
Répássy Róbert államtitkár úr elismerte, hogy ennek az Európai Bizottság által beszuszakolt
mondatnak nem sok értelme van, hiszen nincs is definiálva, hogy mi a médiarendszer egésze,
és ha definiálnánk, akkor is egy megfoghatatlan, és semmiféle normatív rendelkezése, értelme
nincsen. Tulajdonképpen elismerte, hogy ezt ők sem akarják, hogy így legyen, de mivel az
Európai Bizottságnak fontos, hát, tegyük be.

Ez az, ami elfogadhatatlan számomra, egy ilyen hozzáállás, hogy gyakorlatilag a hátuk
mögött úgymond, lehülyézzük őket, vagy lehülyézi őket akár egy államtitkár, nagyjából így
áll hozzá, ezt a plenáris ülésen is elmondta – persze ő azt mondta, hogy ilyeneket azért nem
fogalmaz meg –, de gyakorlatilag ez jött ki abból a stílusból, ahogy beszélt az Európai
Bizottság jogászairól, akik gyakorlatilag szerintem nem is értenek ehhez a kérdéshez, és
mégis bent akarnak tartani egy ilyen elképesztő részt. Egy másik pontban, majd kíváncsi
leszek, ahol meg gyakorlatilag egy technikai, nyelvtani módosítást szeretnénk eszközölni,
amit már tegnap itt a bizottsági ülésen is sérelmeztünk, és arra sem tudtak, még a bizottság
elnökének kérésére sem, hogy ez így nem értelmes, egy egyértelmű választ adni, hogy
legalább egy „a” betűt, vagy egy egyértelmű utalást, hogy melyik törvényről van szó, betenni.

Nos, mindezek után én azt szeretném, ha igenis, azért lenne olyan módosító javaslat,
amit elfogadnánk, és akár a sajátjaimat, akár Pálffy István képviselőtársamnak ezt a módosító
javaslatát tudom támogatni. Nem érzem a legfontosabbnak, de valóban megfoghatatlan dolog
a „médiarendszer egészének” kifejezése, és nem hiszen, hogy ilyen szinten meg kellene
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felelni valamiféle külföldi szuperhatalomnak, hogy egy ilyen zavaros mondatot betegyünk a
törvénybe.

ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólást nem látok. Kérem, szavazzunk! Aki az
ajánlási pontot támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ellene? (Nincs
jelentkező.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy kettő igen és 15 tartózkodással az ajánlási pontot nem
támogattuk.

A 2. ajánlási pont Novák Előd és Pörzse Sándor képviselő urak javaslata. Van-e az
előterjesztő részéről észrevétel? Nincs. Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A 2. ajánlási pontban szereplő módosítás számomra nem nagyon volt
értelmezhető, de hogyha az, amire gondolok, és majd erről kérek szépen a képviselő úrtól
segítséget…

ELNÖK: Ha lehet, akkor ne. Haladjunk inkább! A kormány álláspontját kérdeztem,
hogy támogatja a kormány, vagy nem támogatja.

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

ELNÖK: Köszönöm szépen, helyettes államtitkár úr. Van-e további hozzászólás?
Novák képviselő úr!

NOVÁK ELŐD (Jobbik): Először is elképesztőnek tartom, hogy a kormány
képviselőjének is a szavába vág, nemcsak az enyémbe, és miután a kormány képviselője
végre egyszer szeretne érdemben foglalkozni egy jobbikos javaslattal, akkor ön azt mondja,
hogy inkább ne, inkább zsinórban szavazzuk le olvasatlanul, ahogy önök szokták.

Nagyon szívesen válaszolok államtitkár úrnak, valóban, lehet, hogy úgy tűnik, hogy ez
egy beszuszakolt javaslat, és ezt el is ismerem, hiszen mi kínosan ügyeltünk arra – az MSZP-
vel és az LMP-vel ellentétben –, hogy ne legyünk túlterjeszkedőek és ne nyissunk meg olyan
paragrafusokat – elég nyakatekert házszabályi értelmezéssel –, amit szerintünk nem lehet,
tehát most szeretnénk betartani a Házszabályt. Ugyanakkor ebben a megnyitott paragrafusba
szerintünk betehető egy ilyen, ami nyilvánvalóan akár a pályázati elbírálásokra is valamiféle
alapelvi utalást szeretne tenni, és ha már csak fideszesekből áll a Médiatanács, akkor
szeretnénk, hogyha valamiféle elvi iránymutatást szabnánk. Úgy kell, hogy elbírálják, hogy itt
a kiegyensúlyozott tájékoztatást, a sokszínűséget valamennyire biztosítsák, tehát, hogy ezeket
a korlátos erőforrásokat úgy kelljen elosztani, hogy a hiteles, gyors, pontos tájékoztatás
megvalósulhasson. Nyilvánvalóan, ha csak a párthoz, a Fideszhez közel álló pályázatokat
hozzák ki győztesnek, akkor ez nem fog teljesülni. Tehát valamiféle alapelvet szerettünk
volna ide beszuszakolni. Köszönöm az érdeklődést.

ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólás nincsen, kérem, szavazzunk! (Közbeszólás
a Fidesz részéről: És ha ezt a mondatot benne hagyja, amit az előbb javasolt?) Kérem
képviselőtársaimat mindegyik oldalról, hogyha hozzá kívánnak szólni, akkor jelentkezzenek.

A konkrét ajánlási ponthoz, képviselő úr? (Novák Előd bólint.) Parancsoljon!

NOVÁK ELŐD (Jobbik): Nem is tudom, hogy feltételezett olyat, hogy nem ahhoz,
hisz nem a kedvenc ételeinkről, vagy nem is tudom, miről beszélünk. Erről beszélünk,
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nyilvánvalón ezért jelentkeztem, mert itt félig közbeszólásként elhangzott a kérdés, hogy
miért hagyjuk benne az előtte lévő módosítást. Természetesen több módosító javaslatunk is
van, de Pálffy István képviselőtársunk már megelőzött minket, és benyújtott erre vonatkozóan
egy javaslatot, ezt a szavazásommal ki is fejeztem, tehát itt nincs semmiféle következetlenség.

(Közbeszólások.)

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérem Novák képviselő urat, miután már befejezte a
szónoklatát, hogy akkor fejezze be ténylegesen, vagy hogyha még folytatni kívánja, akkor
hagyja bekapcsolva a készüléket, hogy a gyorsíró hölgy le tudja írni a mélyen szántó
gondolatait.

Kérem, hogy szavazzunk. Aki az ajánlási pontot támogatja, kézfeltartással jelezze!
(Szavazás.) Köszönöm. Aki ellene van? (Szavazás.) Köszönöm. Ki tartózkodik? (Szavazás.)
Köszönöm.

Megállapítom, hogy egy igen, 11 nem és négy tartózkodással az ajánlási pontot nem
támogattuk.

A 3. ajánlási pont Lendvai Ildikó és Mandur László képviselőtársaink javaslata. Az
előterjesztő kívánja indokolni? Parancsoljon, képviselő úr.

MANDUR LÁSZLÓ (MSZP): Röviden, két mondatban. A módosító javaslat azt
célozza, miután a törvénynek ez a bizonyos 10. paragrafusa, amelyik most terítéken van, az
tulajdonképpen nem más, mint a közösség jogait megfogalmazni kívánt pont, míg a 13. pedig
a kötelezettségeket fogalmazza meg, ezért logikailag ez a fajta átemelés, ami arról szólna,
hogy bizonyos kötelezettségeket átemelünk a 13. paragrafusba, nem indokolt itt szerepeltetni.
A másik oldalon pedig, ha már jogokról van szó és a közösség jogairól itt, a 10.
paragrafusban, akkor a „megfelelően tájékoztassák”, mint kötelezettség nem jó. A közösség,
hogy hozzáférhessen a lehetőséghez megfogalmazás az indokolt, és így kristálytisztává válik
a 10., illetve a 13. paragrafusnak a logikája és ehhez kapcsolódó rendelkezései. Ennyi a
módosító javaslat lényege. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a kormány álláspontját.

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

ELNÖK: További hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Kérem, szavazzunk! Aki
támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ellene? (Szavazás.) Köszönöm. Ki
tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy három igen, öt nem szavazattal és nyolc tartózkodással a
javaslatot nem támogattuk.

A 4. ajánlási pont Lendvai Ildikó és Mandur László képviselőtársaink javaslata. Az
előterjesztő kívánja indokolni? (Mandur László: Nem.) Nem. Kormány álláspontja?

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

ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Szavazzunk!
Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ellene? (Szavazás.) Köszönöm.
Ki tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm.



- 10 -

Megállapítom, hogy három igen, egy nem, 12 tartózkodással a javaslatot nem
támogattuk.

Az 5. ajánlási pont Novák Előd és Pörzse Sándor képviselőtársaink javaslata.
Kérdezem az előterjesztőt. (Novák Előd: Nem.) Nem kíván szólni. Kormány álláspontja?

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

ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs.
Szavazzunk! Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ellene?
(Szavazás.) Köszönöm. Ki tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy egy igen, 12 nem és három tartózkodással a javaslatot nem
támogattuk.

A 6. ajánlási pont Lendvai Ildikó és Mandur László képviselőtársaink javaslata.
Kérdezem az előterjesztőt. Parancsoljon, képviselő úr.

MANDUR LÁSZLÓ (MSZP): Igen, szintén két rövid mondatban. Mint ahogy a
módosító javaslatból látszik, ez egyrészt pontosítás – most a második részről beszélek –, ami
tegnap is vitatéma volt az általános vitában, hogy hol szabályozzák, mely törvényben. Azt
javaslom, akkor írjuk be azt, hogy „a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról
szóló” törvény, és ezzel egyértelművé és pontossá válik. Ez a tegnapi vitatémára is választ ad,
hiszen, mint ahogy a hozzászólásokból is kiderült, ez volt a valódi szándék is, hát, akkor azt
kell beírni, ami a valódi szánék, és nincs bizonytalanság a törvény értelmezésében, a majdan
elfogadásra kerülő törvényben.

A másik a legelső sorban található, miszerint, hogy milyen kötelezettségek vannak, a
közszolgálati lineáris médiaszolgáltatásokra értendő ez a kérdés. Ez nyilván összefüggésben
kezelendő, a média összesenjében kell – mint ahogy államtitkár úr is kifejtette – biztosítani
Magyarországon a kiegyensúlyozottságot és hasonló tételeket, ha ehhez ragaszkodnak. Ezen
belül természetesen teljes értelmet kap így, hogy a közszolgálatiaknak viszont ez a
kötelezettsége mindenképpen megáll, míg a többieknek természetesen nem, és így
kristályosodik ki igazából az, hogy a független kereskedelmi és egyéb médiumoknak lehet
másképpen is szolgáltatni, szolgálni a közösséget, miközben a közszolgálati médiumoknak
viszont kötelező előírásokat tartalmaz azokban a tételekben, amelyek ebben a paragrafusban
is szerepelnek. Ez a módosító javaslatom lényege. Köszönöm, elnök úr.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Kérdezem a kormány álláspontját.

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

ELNÖK: Egyébként, helyettes államtitkár úr, az utóbbira, tehát a második javításra
valamilyen megoldással nem kíván élni a kormány?

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Igen, az előző, Novák képviselő úr módosító javaslatánál és ennél a módosító
javaslatnál is egy másik elem is megjelenik a módosításban, tehát nemcsak kizárólag erről a
pontosításról van szó. Én arra hívnám föl a figyelmet, hogy a törvényjavaslat indoklása is
kifejezetten jelzi azt, hogy a törvényre utalás az Mttv.-t jelenti. Szerintünk kodifikációs
szempontból, amikor ilyet alkalmazunk, hogy egy másik törvényre utalunk, a rugalmasság
érdekében a csak kifejezetten törvényre való utalás jobban kezelhető. Tehát én kodifikációsan
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a benyújtott javaslathoz ragaszkodnék, de értelmezési nehézséget nem okoz az sem, hogyha
bekerül egy ilyen módosító javaslat.

ELNÖK: Ezt csak azért kérdezem, helyettes államtitkár úr, mert ha ez a módosító
indítvány nem így nézne ki, ahogy kinéz, tehát hogy benne van a „közszolgálati lineáris
médiaszolgáltatások” is, hanem csak a második módosítás lenne benne, akkor se tudnák
támogatni? Mert szerintem megfontolandó, és továbbra is azt mondom, hogy a két törvény
zavara valahogy így tisztázható. Határozott névelő nélkül szerepel, hogy „…törvény az
arányosság és a demokratikus közvélemény…” Én továbbra is azt mondom jogalkalmazóként
és jogalkotóként is, hogy szerintem nem egyértelmű az, hogy arra a törvényre utal, amelyikre
éppen ez hivatkozik, vagy egyébként konkrétan erre.

Tehát akkor én inkább azt javaslom, hogy bizottsági módosító javaslatként a végén
nyújtsuk be ezt a Mandur képviselő úr által benyújtott részt, de csak ezt. A „közszolgálati
lineáris médiaszolgáltatások” ne legyen, én is azt mondom, hogy azt ne szavazzuk meg, de a
másikat az egyértelmű tisztázás miatt kérdeztem, hogy el tudja-e fogadni a kormány. Az
eredeti szándéktól és az uniós bizottsággal egyeztetett változattól sem tér el így tartalmilag,
hanem pontosítja azt.

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Akkor azt szeretném kérni, hogy ne ezzel a szöveggel, mert az Smtv. elején
rövidítve már megjelenik az Mttv., tehát úgy utaljunk rá.

ELNÖK: Akkor az Mttv. legyen benne. Javaslom, hogy egy ilyen bizottsági
módosítót, majd amikor végigmentünk az ajánlási pontokon, nyújtsunk be. Novák képviselő
úr, ha megengedi, először Mandur képviselő úrnak adom meg a szót. Parancsoljon!

MANDUR LÁSZLÓ (MSZP): Bocsánat, csak mert általános megfogalmazásról van
szó. Itt nem konkrét törvényre utal a 13. § és a módosítónk, hanem azt mondja, hogy létezik
az országban olyan törvény, amelyik a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról
szól. Tehát ez az erről szóló törvény, ami változhat az idővel, valamilyen más módon vagy
számon jelenik meg. Ez azt mondja, hogy ezeket a kérdéseket olyan törvényben tetszenek
majd megtalálni, amely a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szól. Ezért
nincs egyébként pontosan beidézve és nagybetűvel, számmal, és sorolhatnánk, sem
rövidítetten, sem teljesen ez a konkrét törvény. Szerintem ez így korrekt javaslat, és így
kezelhetővé válik.

Ha már beleszólhatok majd a bizottsági módosító indítvány szülésébe – mert most
közben szülünk egy bizottsági módosítót –, szerintem az a rosszabb megoldás, ha akár
rövidített, vagy konkrét, vagy teljes terjedelmében nevezzünk meg azt a bizonyos törvényt.
Szerintem így sokkal egyértelműbb a helyzet, ha bármi változik, és akkor mégis megfelel,
vagy egy módosításnál egy másik törvényben nem veszik észre, hogy koherenciaproblémák
adódhatnak, és így tovább. Tehát erre előre gondolva fogalmaz így. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Államtitkár úr!

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A médiaalkotmány nem ezt az elvet követi, hanem már rögtön az elején
megnevezi a médiatörvényt számmal, utána a szövegében is több helyen kifejezetten erre a
törvényre utal. Tehát a médiaszolgáltatásokról és tömegkommunikációról szóló törvény az a
médiatörvény. Elismerve egyébként a képviselő úr igazát, tehát hogy ezt lehet ilyen
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rugalmasan kezelni, de hogyha következetesek akarunk lenni a médiaalkotmány szövegéhez,
akkor itt is lehet, hogy jobb lenne inkább az Mttv.-re utalni.

ELNÖK: Hogyha át lehet vágni ezt a gordiuszi csomót, én azt javaslom, maradjunk az
Mttv.-nél, mert úgyis, hogyha változik a törvény neve, akkor máshol mindenhol ki kell
egyelni ezt, mindenhol rendbe kell tenni a szöveget. Én kérem, hogy majd térjünk vissza
bizottsági módosítóként erre.

Novák képviselő úr kért még szót.

NOVÁK ELŐD (Jobbik): Mi egy módosító javaslatban nyújtottuk be az összes
módosításunkat, de ezt szét is lehet bontani néhány ajánlási pontra; mondjuk, abban bíztam,
hogy ez egy külön ajánlási pontban szerepel. Tehát, ha van még mód itt befolyásolnunk ezt,
akkor akár javaslom, hogy bontsuk szét ezeket, mert tényleg hiába van egy bekezdésben mind
az MSZP, mind a Jobbik javaslata, ez külön pont. És hogy erre szükség van, az vitán felüli,
hiszen e kötelezettség részletes szabályait törvény állapítja meg. Ebből sokkal inkább még mi
magunk is arra értelmeztünk, hogy itt valamiféle új törvény fog születni.

Tehát hogy kell valami, az vitathatatlan, és én is azt mondanám, hogy ugyanezt a
megfogalmazást választottuk mi is, tehát nem mondtuk meg, hogy a 2010. évi nem tudom
hányadik törvény. Tehát nem konkrétan szabályoztuk, de nem is egészen konyhanyelven, nem
azt írtuk, hogy médiatörvény. Szerintünk ez a köztes megnevezés lenne a precíz. Hogy eddig
nem ez szerepelt, ez még zárószavazás előtt módosító javaslattal kiküszöbölhető, hogy egy
egységes szerkezetbe öntsük, de én is azt mondanám, hogy ez a megfogalmazás helyes, tehát
ezt támogatnám, akár úgy, hogy most egy külön ajánlási pontként, ha van erre mód, és akkor
szavaznánk erről. Tehát nem is bizottsági módosító javaslatként kerülne be, hanem itt be van
már nyújtva két ugyanilyen javaslat is.

ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólást nem látok, kérem, szavazzunk az ajánlási
pontról! Aki az ajánlási pontot támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm.
Ellene? (Szavazás.) Köszönöm. Ki tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy három igen, egy nem és 12 tartózkodás mellett az ajánlási pontot
nem támogattuk.

A 7. ajánlási pont Karácsony Gergely képviselő úr javaslata. Kérdezem a kormány
álláspontját.

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

ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Aki az ajánlási pontot
támogatja, kézfeltartással jelezze! (Nincs jelentkező.) Köszönöm. Ellene? (Szavazás.)
Köszönöm. Ki tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy egy nem és 15 tartózkodás mellett az ajánlási pontot nem
támogattuk.

A 8. ajánlási pont Lendvai Ildikó és Mandur képviselő úr javaslata. Kérdezem az
előterjesztőt. Nem szól. Államtitkár úr, mi a kormány álláspontja?

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Nem támogatja.
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ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Szavazzunk!
Aki az ajánlási pontot támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ellene?
(Szavazás.) Köszönöm. Ki tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy három igen, kettő nem és 11 tartózkodás mellett nem támogattuk.
A 9. ajánlási pont Karácsony képviselő úr javaslata. Kormány álláspontja?

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

ELNÖK: Köszönöm. Képviselőtársaim, van-e hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs.
Kérem, szavazzunk! Aki az ajánlási pontot támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.)
Köszönöm. Ellene? (Szavazás.) Köszönöm. Ki tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy három igen, egy nem és 12 tartózkodással az javaslatot nem
támogattuk.

A 10. ajánlási pont Lendvai Ildikó és Mandur képviselőtársaink javaslata.
Előterjesztő? Nem szól. Kormány álláspontja?

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

ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Szavazzunk!
Aki az ajánlási pontot támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. (Novák Előd:
Egy kis türelmet kérek! – Én is támogatom.) Köszönöm. Aki ellene van? (Szavazás.)
Köszönöm. Ki tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy négy igen, 10 nem és két tartózkodással nem támogattuk a 10.
ajánlási pontot.

A 11. ajánlási pont Lendvai Ildikó és Mandur képviselőtársaink javaslata.
Előterjesztő? Parancsoljon, képviselő úr.

MANDUR LÁSZLÓ (MSZP): Itt szeretném elmondani azt, hogy ha jól látják, ebben a
módosító javaslatban és az előzőnél is azt mondjuk, hogy ne a hatóság legyen mindenek ura a
nyilvántartás és abban törlés kérdésében, hanem megnyitjuk annak lehetőségét, hogy bírósági
jogerős végzés alapján történhessenek meg bizonyos események. Ez, azt gondolom, a hatóság
számára is egy olyan pozíció, ami lehetővé teszi azt, hogy ne legyen az a vád, hogy maga a
hatóság, amelyik mindenfajta különösebb kontroll nélkül cselekszik, ha úgy tetszik, még
önkényeskedésre is adna lehetőséget. Ez a bírósági fék vagy kontroll megakadályozza azt,
hogy visszavonja a nyilvántartásba-vételi kérdéseket, illetve megnyit egy lehetőséget az
érintettek számára, hogy jogorvoslathoz fordulhassanak, és egy jogerős, független bírósági
ítélet mondhassa azt ki, hogy a hatóság törölhet bárkit is, hogy a nyilvántartásba
beavatkozzon.

Ez az uniós logikával egyébként semmilyen módon nem ellenkezik, tehát ilyen
rendelkezés nincs, amelyik ütközne bármilyen irányelvvel. Ez nyilván az egyeztetésekben így
nem merült esetleg föl, de ez a kontrollpont én azt hiszem, az Unió részéről mély támogatásra
találna. Az eddigi tapasztalataim és ismereteim szerint ők minden ilyen típusú ügyet mélyen
támogatnak, nemhogy nem elleneznek, hanem kifejezetten jónéven veszik, ezért javasolnám
azt, hogy a bizottság fontolja meg és támogassa ezt a módosító javaslatunkat.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Csak annyit szeretnék megjegyezni a
frakciónk részéről, hogy nem véletlenül szavaztunk az előbb is nemmel, ugyanis az elmúlt
húsz évben azt láttuk, hogy a printmédiumok esetében a nyilvántartásba-vétel és a
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nyilvántartásba-vétel megtagadása vagy annak visszavonása nagy jól működött anélkül, hogy
bíróságnak kellett volna jogerős végzéssel valakinek a nyilvántartásba-vételét törölni. Tehát
szerintem megnehezítené és lelassítaná azt a folyamatot, ami eddig tökéletesen működött az
elmúlt húsz évben; nyilvánvalóan azzal a megjegyzéssel, hogy a jövőben nemcsak a
printmédiumokra vonatkozik a nyilvántartásba-vétel.

Mint arról már korábban is vitatkoztunk a törvény kapcsán, láttuk, hogy az on-line
médiumok jelentős része önkéntesen, a korábbi jogszabályi kötelezettség nélkül is
regisztráltatta magát a – jelen pillanatban – Kulturális Örökségvédelmi Hivatalnál, hiszen
odakerült a sajtóregisztráció. Ezért a gyakorlati működésben ennek semmi szükségét nem
látom, miközben a szempontjait én megértem, a szempontjaival tulajdonképpen elvileg
egyetértek, de a gyakorlat nem kívánja ezt meg, és csak nehezítené, bonyolítaná azt a
folyamatot, amit nem érdemes szerintem bonyolítani.

Kérdezem a kormány álláspontját.

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

ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólás van-e? (Nincs jelentkező.) Nincs. Kérem,
szavazzunk. Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ellene?
(Szavazás.) Köszönöm. Ki tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy négy igen, 11 nem és egy tartózkodással a bizottság nem
támogatta.

A 12. ajánlási pont Lendvai Ildikó és Mandur László képviselőtársunk javaslata.
Kérdezem az előterjesztőt.

MANDUR LÁSZLÓ (MSZP): Egyértelmű.

ELNÖK: Igen, köszönöm. A kormány álláspontját kérdezem.

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

ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Kérem, szavazzunk!
Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ellene? (Szavazás.) Köszönöm.
Ki tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy négy igen, hét nem és öt tartózkodás mellett a bizottság nem
támogatta.

A 13. ajánlási pont Lendvai Ildikó és Mandur képviselőtársaink javaslata. Kérdezem
az előterjesztőt. Nem szól. Kormány álláspontja?

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

ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Szavazzunk! Aki
támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ellene? (Szavazás.) Köszönöm. Ki
tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy négy igen, 11 nem és egy tartózkodással a bizottság nem
támogatta.

A 14. ajánlási pont Lendvai Ildikó és Mandur képviselőtársaink javaslata. Az
előterjesztőt kérdezem.
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MANDUR LÁSZLÓ (MSZP): Egyértelmű.

ELNÖK: Kormány?

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

ELNÖK: További hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Kérem, szavazzunk! Aki
támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ellene? (Szavazás.) Köszönöm. Ki
tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy négy igen, kilenc nem és három tartózkodás mellett a bizottság
nem támogatta.

A 15. ajánlási pont Karácsony képviselő úr javaslata. Kormány álláspontja?

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

ELNÖK: Igen, köszönöm. Van-e hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Itt arról is kell
döntenünk, hogy házszabályszerű-e vagy sem. Van-e ehhez a kérdéshez hozzászólás, hogy
házszabályszerű-e vagy sem. Mandur képviselő úr véleménye szerint? (Mandur László: Miért
tőlem kérdezi?) Kíváncsi vagyok Mandur képviselő úr tapasztalatára, mivel házelnök volt,
hogy ő hogyan ítéli meg. Nem szégyen tanulni tapasztalt képviselőtársainktól. Komolyan
kérdezem, nem viccelek.

MANDUR LÁSZLÓ (MSZP): Értem én. Annyiban zavart a kérdés, mivel nem ebben
a státuszomban ülök itt. Egy házbizottsági ülésen fel lehetne vetni…

ELNÖK: Szavazáson úgyis meg kell ítélnie, képviselő úr.

MANDUR LÁSZLÓ (MSZP): Össze kellene hívni egy házbizottsági ülést, és akkor
ott mérlegelni lehetne, de egyelőre nem nyilatkozom ebben a kérdésben.

ELNÖK: De szavazáskor úgyis nyilatkozni fog.

MANDUR LÁSZLÓ (MSZP): Természetesen fogok szavazni, de távol tartom
magamat a véleménynyilvánítástól ebben a kérdésben.

ELNÖK: Tegnap a bizottsági titkárunkkal elég alaposan átrágtuk magunkban az
idevágó házszabályi passzust, és én elgondolkodtam, főleg azért, mert hasonló dilemmával
szembesültem akkor, amikor az előző félév végén benyújtottam olyan módosító indítványt,
aminél ezek szerint rezeg a léc. Azért mondom, nem tudom, én is bizonytalan vagyok a
kérdés megítélésében.

MANDUR LÁSZLÓ (MSZP): Nagyon egyszerűen azt tudom mondani, hogy elég
hosszú és terjedelmes ez a módosító javaslat, át kellene olvasnom, de erre most nincs
lehetőségem. Ezt tegnap este nyújtották be, én magam ezt nem tudtam átnézni, hiszen
készültem a saját szereplésemre. Az általános vitában ezt ma reggel láttam, ezért kóklerség
lenne bármit mondanom nagyképűen erről a beadványról.
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ELNÖK: Köszönöm szépen, akkor szavazzunk! Aki úgy gondolja, hogy az előttünk
levő ajánlási pont nem házszabályszerű, mert túlterjeszkedik az eredeti módosítással
megnyitott paragrafusokon, azt kérem, kézfeltartással jelezze! Igen? (Nincs jelentkező.)
Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy nyolc igen és nyolc tartózkodással nem tekintettük
házszabályellenesnek, tehát szavaznunk kell róla.

Kérem, hogy szavazzunk. Aki az ajánlási pontot támogatja, kézfeltartással jelezze!
(Szavazás.) Köszönöm. Aki ellene van? (Szavazás.) Köszönöm. Ki tartózkodik? (Szavazás.)
Köszönöm.

Megállapítom, hogy egy igen, 11 nem és négy tartózkodással az ajánlási pontot nem
támogattuk.

A következő, 16. ajánlási pontnál ugyanez a kérdés. Szavazzunk róla először is, hogy
házszabályszerűnek tekintjük-e, vagy sem. Aki nem tekinti házszabályszerűnek, az
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ellene? (Nincs jelentkező.) Tartózkodik?
(Szavazás.) 7

Megint nyolc-nyolc.
Kérdezem a kormány álláspontját.

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

ELNÖK: Köszönöm, szavazzunk! Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.)
Köszönöm. Ellene? (Szavazás.) Köszönöm. Ki tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm.

Ugyanaz, mint az előbb. Tehát megállapítom, hogy egy igen, 11 nem és négy
tartózkodással az ajánlási pontot nem támogattuk.

A 17. ajánlási pont Lendvai Ildikó és Mandur képviselő úr javaslata. Az előterjesztő
kíván-e szólni? (Mandur László: Nem.) Nem. A kormány álláspontja?

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

ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Aki támogatja,
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ellene? (Szavazás.) Köszönöm. Ki
tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy három igen, kettő nem és 11 tartózkodással a 17. ajánlási pontot
nem támogattuk.

A 18. ajánlási pont Lendvai Ildikó és Mandur képviselő úr javaslata. Kérdezem az
előterjesztőt. Parancsoljon!

MANDUR LÁSZLÓ (MSZP): Ez a javaslat az egyértelműsítés miatt van, mert a
törvényjavaslat további része erről szól.

ELNÖK: Igen, köszönöm. Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Csak röviden annyit, hogy az új cím, amit megjelenít, médiatartalom-
szolgáltatót nevesít, de a cím nemcsak a 179. szakaszt foglalja magában, ahol valóban csak
médiaszolgáltató van, hanem a 180-ast is, ahol médiatartalom-szolgáltató is megjelenik, mert
a sajtótermék is megjelenik. Tehát erre tekintettel, mivel ez nem egy utólagos módosításnak a
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nyitányát jelentené, hanem pusztán azt, hogy a 180. szakaszt is magában foglalja, és ez a
fogalom tartalmazza mind a két elemet, ezért nem.

ELNÖK: Parancsoljon, képviselő úr.

MANDUR LÁSZLÓ (MSZP): Az a javaslatom, hogy amit az államtitkár úr említett, a
180-ast is igazítsuk ehhez hozzá, és akkor így kerül helyére a dolog, amire mi most itt nem
tettünk javaslatot, de én azt javaslom, hogy a bizottság benyújthatna kezdeményezésképpen
egy olyan módosítót, amelyik szinkronba hozza ezt a kérdést, mert most nincs összhangban.
Ez így van.

ELNÖK: Akkor térjünk utána vissza rá. Az a baj, hogy nincs előttem a teljes
jogszabály, és az is kéne, hogy lássuk azt is. Úgyhogy most szavazzunk. Aki támogatja,
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ellene? (Nincs jelentkező.) Köszönöm. Ki
tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy öt igen, 11 tartózkodás mellett a bizottság nem támogatta.
A 19. javaslat Karácsony képviselő úré. Kérdezem a kormány álláspontját.

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

ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Kérem, hogy
szavazzunk. Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ellene?
(Szavazás.) Köszönöm. Ki tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy egy igen, 11 nem és négy tartózkodással a javaslatot nem
támogattuk.

A 20. ajánlási pont Karácsony és Schiffer képviselő urak javaslata. Kérdezem a
kormány álláspontját.

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

ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Kérem, hogy szavazzunk. Aki
támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ellene? (Szavazás.) Köszönöm. Ki
tartózkodik? (Nincs jelentkező.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy három igennel és 13 nemmel a bizottság nem támogatta.
A 21. ajánlási pont Karácsony képviselő úr javaslata. Kérdezem a kormány

álláspontját.

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

ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Kérem, szavazzunk!
Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Nincs jelentkező.) Köszönöm. Ellene? (Szavazás.)
Köszönöm. Ki tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy 11 nemmel és öt tartózkodással a javaslatot nem támogattuk.
A 22. ajánlási pont Karácsony képviselő úr javaslata. Kormány álláspontja?

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A kormány nem támogatja.
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ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Szavazunk. Aki
támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ellene? (Szavazás.) Köszönöm. Ki
tartózkodik? (Nincs jelentkező.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy négy igen és 12 nemmel a bizottság nem támogatta.
A 23. ajánlási pont Lendvai Ildikó és Mandur képviselő úr javaslata. Kérdezem az

előterjesztőt. Nem szól. Kormány álláspontja?

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

ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Szavazunk. Aki
támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ellene? (Szavazás.) Köszönöm. Ki
tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Kérem, hogy a nemek tegyék fel újra a kezüket, hogy
meg tudjuk számolni. (Szavazás.)

Tehát megállapítom, hogy három igen, négy nem és kilenc tartózkodással a bizottság
az ajánlási pontot nem támogatta.

A 24. ajánlási pont Lendvai Ildikó és Mandur képviselő úr javaslata. Előterjesztő?
Nem szól. Kormány álláspontja?

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

ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Szavazzunk! Aki
támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ellene? (Szavazás.) Köszönöm. Ki
tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy három igen, négy nem és kilenc tartózkodással a bizottság nem
támogatta.

A 25. ajánlási pont Karácsony képviselő úr javaslata. Kormány álláspontja?

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

ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Szavazzunk! Aki támogatja,
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ellene? (Szavazás.) Köszönöm. Ki
tartózkodik? (Nincs jelentkező.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy négy igennel, 12 nemmel a bizottság nem támogatta.
A 26. ajánlási pont Lendvai Ildikó és Mandur László javaslata. Előterjesztő? Nem

szól. Kormány álláspontja?

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

ELNÖK: Köszönöm. Szavazzunk! Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.)
Köszönöm. Ellene? (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy három igennel és 13 nemmel a bizottság nem támogatta.
A 27. ajánlási pont Lendvai Ildikó és Mandur képviselő úr javaslata. Az előterjesztőt

kérdezem. Kormány álláspontja?
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DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Aki támogatja,
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.)
Köszönöm.

Megállapítom, hogy négy igen, 11 nem és egy tartózkodással a bizottság nem
támogatta. Az ajánlási pontokon végigmentünk.

Tisztelt Bizottság! A következő bizottsági módosító indítvány benyújtását javaslom a
bizottságnak. Fölolvasom, és kérem, hogy utána szóljunk hozzá. Tehát a bizottsági módosító
indítvány szövege a következő:

„Az Smtv. 13. paragrafusa helyébe a következő rendelkezés lép: A tájékoztatási
tevékenységet végző lineáris médiaszolgáltatások kötelesek a közérdeklődésre számot tartó
helyi, országos, nemzeti és európai, valamint a Magyar Köztársaság polgárai és a magyar
nemzet tagjai számára jelentőséggel bíró eseményekről, vitatott kérdésekről, az általuk
közzétett tájékoztató, illetve híreket szolgáltató műsorszámokban sokoldalúan, tényszerűen,
időszerűen, tárgyilagosan és kiegyensúlyozottan tájékoztatni. E kötelezettség részletes
szabályait az Mttv. az arányosság és a demokratikus közvélemény biztosítása
követelményeinek megfelelően állapítja meg.”

A módosítás tehát az, hogy a „törvény” szót az utolsó mondatból töröljük, és helyére
beszúrjuk azt, hogy „az Mttv.”, annak megfelelően, amit itt a helyettes államtitkár javasolt.
Kérdezem helyettes államtitkár urat, hogy jó-e így ez a szöveg, támogatja-e?

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Igen, támogatom.

ELNÖK: Köszönöm. Akkor szavazzunk! Aki a módosító javaslat benyújtását
támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Egyhangú.

Kérdezem Mandur képviselő urat, hogy javasolja-e bizottsági módosító indítvány
benyújtását a másik tárgykörben – most nincs előttem az a paragrafus –, avagy nem?

MANDUR LÁSZLÓ (MSZP): Azt javaslom a mostani improvizálás helyett, hogy
holnap van egy ülésünk…

ELNÖK: Ha van kapcsolódó módosító indítvány.

MANDUR LÁSZLÓ (MSZP): Ha van kapcsolódó módosító. Igen, de át kell ehhez
nézni.

ELNÖK: Rendben. Képviselőtársaim! Köszönöm, ezt a napirendi pontot lezártuk.
Köszönöm a kormány munkatársainak a részvételét.

Egyebek

Áttérünk a második napirendi pontunkra, az egyebekre. Kérdezem képviselőtársaimat,
hogy van-e valakinek hozzászólása? (Nincs jelentkező.) Nincs. Köszönöm, akkor az ülést
berekesztem azzal a megjegyzéssel, hogy holnap 10 órakor akkor ülésezünk, hogyha érkezik
kapcsolódó módosító indítvány, úgyhogy kérem képviselőtársaimat, figyeljék a honlapot, és
mi igyekszünk ott is és sms-ben is értesíteni képviselőtársaimat. Jelzem, hogy kormánypárti
oldalról nincs szándékunk kapcsolódó módosító indítványt benyújtani. (Mandur László:
Nekünk sincs.) Tehát, hogyha rajtunk múlik, akkor nem lesz bizottsági ülés. (Novák Előd:
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Nekünk sincs.) Ezek szerint csak az LMP-t nem tudjuk, hogy nyújt-e be kapcsolódót. Nagy
valószínűséggel jelzem képviselőtársaimnak, hogy nem lesz bizottsági ülés, de azért kérem,
hogy figyeljük az értesítést. Nyilvánvalóan, hogyha lesz bizottsági ülés, akkor az a Hiller
képviselő úrnak tett ígéretemet nem foglalja magában, mert akkor az megint egy rapid ülés
lesz. (Dr. Hiller István: Az nem holnap lesz.) Azért mondom, hogyha holnap lesz egy ilyen
bizottsági ülés. Csak azért, mert azt ígértem. (Dr. Hiller István: Rendben van.)

Köszönöm szépen. Az ülést berekesztem.

 (Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 8 perc)

L. Simon László
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Bihariné Zsebők Erika


