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Napirendi javaslat

1.  A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról

szóló törvényjavaslat (T/3486. szám)

(Általános vita)

2.  A Magyar Művészeti Akadémiáról szóló törvényjavaslat (T/3485. szám)

(Módosító javaslatok megvitatása)

3.  Egyes elektronikus hírközlési tárgyú törvények módosításáról szóló

törvényjavaslat (T/3505. szám)

(Rogán Antal és dr. Puskás Imre (Fidesz) képviselők önálló indítványa)

(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)

4. Egyebek
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl:L. Simon László (Fidesz), a bizottság elnöke

Pálffy István (KDNP), a bizottság alelnöke
Gulyás Dénes (Fidesz)
Gyutai Csaba (Fidesz)
Kiss Attila (Fidesz)
Lukács László (Fidesz)
Menczer Erzsébet (Fidesz)
Németh Zoltán (Fidesz)
Dr. Puskás Imre (Fidesz)
Szabó Csaba (Fidesz)
Karvalics Ottó (KDNP)
Dr. Vitányi Iván (MSZP)

Helyettesítési megbízást adott

Dr. Gyimesi Endre (Fidesz) Gyutai Csabának (Fidesz)
Dr. Puskás Imre (Fidesz) megérkezéséig Gulyás Dénesnek (Fidesz)

A bizottság titkársága részéről

Dr. Nagy Zoltán, a bizottság tanácsadója

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Hammerstein Judit kultúrpolitikáért felelős helyettes államtitkár (Nemzeti
Erőforrás Minisztérium)
Mihályfi László, a kulturális örökségvédelmi főosztály megbízott
főosztályvezetője (Nemzeti Erőforrás Minisztérium)
Dr. Pribelszki Szilvia (Nemzeti Erőforrás Minisztérium)
Vasváriné dr. Menyhárt Éva helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 05 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

L. SIMON LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt
kívánok! Mindenkit nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök a Kulturális és sajtóbizottság
2011. június 27-ei ülésén! Köszöntöm képviselőtársaimat, a minisztérium munkatársait,
meghívott vendégeinket, a sajtó képviselőit és a hivatal dolgozóit!

Az előzetesen kiküldött napirendi sort mindenki megismerhette. Megkérdezem, hogy
van-e valakinek hozzáfűznivalója. (Nincs jelzés.) Miután megállapítom, hogy
határozatképesek vagyunk, kérem, hogy szavazzunk! Aki egyetért a napirendi javaslattal,
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm.

Egyhangú.

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról
szóló törvényjavaslat (T/3486. szám)

1. napirendi pont: a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény
módosításáról szóló törvényjavaslat, melyet T/3486. számon nyújtott be a kormány. A vitát
megnyitom.

Tisztelettel köszöntöm körünkben Hammerstein Judit helyettes államtitkár asszonyt és
főosztályvezető urat is, köszöntöm körünkben a Nemzeti Kegyeleti és Emlékhely Bizottság
tagjait, különös tisztelettel Radnainé dr. Fogarasi Katalin főtitkár asszonyt és Katona Tamás
urat, aki az Emlékhely Bizottság tagja, és - itt van elnökhelyettes úr is, ne haragudj, elnök úr,
bocsáss meg - Gedai István elnökhelyettes urat is. Mindenkitől elnézést kérek, egy
egyeztetésről rohanok ide a minisztériumból, és még kicsit szórakozott vagyok.

Kérdezem a minisztériumot, hogy kívánja-e valamivel indokolni, kiegészíteni az
előttünk fekvő javaslatot.

HAMMERSTEIN JUDIT kultúrpolitikáért felelős helyettes államtitkár (Nemzeti
Erőforrás Minisztérium): Szívesen prezentálom röviden az előterjesztést, amennyiben erre
igény mutatkozik, elnök úr; nem tudom, mennyi idő áll rendelkezésre.

ELNÖK: Tisztelt Helyettes Államtitkár Asszony! Én gondolatban már előreszaladtam;
minthogy én ismerem a javaslatot, sőt azt hiszem, már a módosító indítványaimat is
benyújtottam hozzá, vagy ma benyújtom, ezért én nem igénylem, hogy kiegészítsék.
Amennyiben képviselőtársaim igénylik, hogy szóbeli kiegészítés történjék, akkor kérem, hogy
ezt jelezzék. (Nincs jelzés.) Nem igénylik.

Egy fontos javaslat fekszik előttünk, amit szerettünk volna önálló törvényben látni, de
elfogadjuk a kormánynak azt az álláspontját, hogy ez a kulturális örökség védelméről szóló
törvény módosításaként kerüljön elénk; a benne lévő tartalom így is meghatározó jelentőségű,
és bízom abban, hogy a minisztérium az egyeztetések során az ehhez szükséges többletforrást
is meg tudja szerezni a terület számára.

Ezek után kíván-e helyettes államtitkár asszony valamit hozzáfűzni? (Hammerstein
Judit: Nem.) Mihályfi László főosztályvezető úr esetleg kíván valami kiegészítést tenni?
(Mihályfi László: Nem.) Nem. Köszönöm szépen.

Döntés általános vitára való alkalmasságról, előadó állítása

Ez esetben kérdezem képviselőtársaimat, hogy kinek van kérdése, hozzászólása.
(Nincs jelzés.) Senkinek. Akkor szavazzunk! Aki az előttünk fekvő javaslatot általános vitára
alkalmasnak tartja, az kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm.
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Megállapítom, hogy egyhangú szavazással - 13 igennel - általános vitára alkalmasnak
tartottuk a törvényjavaslatot.

Bizottsági előadónak Németh Zoltán képviselőtársamat javaslom. (Németh Zoltán
jelzésére:) Nem jó? Dénes, szerdán vagy? (Gulyás Dénes: Igen.) Akkor Gulyás Dénes
képviselőtársamat javaslom, ő vállalja.

Kérem, hogy szavazzunk! Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.)
Köszönöm.

Megállapítom, hogy egyhangú szavazással Gulyás Dénes képviselőtársunkat
megválasztottuk bizottsági előadónak.

A napirendi pontot ezennel lezárom. Köszönöm szépen a minisztérium
munkatársainak és a vendégeinknek a megtisztelő jelenlétet. Elnézést kérek mindenkitől,
hogy nem a rangjának és tisztjének megfelelő sorrendben köszöntöttem és szólítottam; ezt
pusztán a ma reggeli szórakozottságomnak és ne a tiszteletlenségnek legyenek kedvesek
betudni a vendégeink. Reméljük, hogy a törvényjavaslat is ilyen simán fog átmenni, mint
ahogy ez a bizottsági javaslat ma előttünk átment. (Pálffy István az ülésterembe érkezik. -
Vitányi István elhagyja az üléstermet.)

A Magyar Művészeti Akadémiáról szóló törvényjavaslat (T/3485. szám)

Vita és szavazás

Tisztelt Képviselőtársaim! Megnyitom a 2. napirendi pontunkat: a Magyar Művészeti
Akadémiáról szóló T/3485. számon benyújtott törvényjavaslat, az előttünk fekvő ajánlási
sorról fogunk dönteni. (Kiss Attila az ellenzéki oldalra mutatva: Elnök úr, mit csináltál? –
 Derültség.) Nem tudom, mi történt, hogy az ellenzék nincs itt. (Kiss Attila: Ügyrendezzünk
egyet! – Derültség.) Ügyrendi kérdésben megadom a szót Kiss Attila képviselőtársamnak.
(Kiss Attila: Ez csak ilyen elméleti ügyrend volt.) Csak elméleti ügyrend? Hiányzik Novák
Előd (Közbeszólások: Igen. Nagyon.), pedig az ő kedvéért és az ő tiszteletére nem a
plenárissal egy időben tartjuk a bizottsági ülést. (Kiss Attila: Lehet, hogy ez a baj.)

Az 1. ajánlási pont Pálffy István képviselőtársunk javaslata. Kérdezem, hogy kíván-e
valaki hozzászólni. (Jelzésre:) Parancsoljon, képviselő úr!

PÁLFFY ISTVÁN (KDNP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Gyorsan, egy
csomagban beszélhetek a javaslatokról?

ELNÖK: Igen, parancsoljon!

PÁLFFY ISTVÁN (KDNP): Az akadémia törvényével kapcsolatos módosítási
javaslatok lényegében három dolgot foglalnak magukba.

Az egyik az, hogy a közfeladat része legyen a közmédiával való együttműködés, amit
gondolom, képviselőtársaim hozzám hasonlóan kellően fontosnak éreznek.

A másik csomag alapvetően az 1. §-hoz illeszt hozzá néhány fontos közfeladatot; azért
választottam szét azokat - hasonló tárgyú módosítások mind -, hogy egyébként a kormány is
tudjon ízlése szerint válogatni a dolgokból. Én egyenrangúan fontosnak tartom a
módosításokat, és ezeket össze is lehet dolgozni egymással.

A harmadik pedig egy olyan örökös védnöki szerep és tisztség létrehozása, amely
szerintem a Magyar Művészeti Akadémia szempontjából kiemelten fontos; az indoklásban
olvasható is, hogy miért, de nem kell különösebben magyarázni. Köszönöm szépen. Kérem a
támogatásukat.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A kormány álláspontját kérdezem.
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HAMMERSTEIN JUDIT kultúrpolitikáért felelős helyettes államtitkár (Nemzeti
Erőforrás Minisztérium): Hangsúlyozni szeretném, elnök úr, hogy nem tudunk
kormányálláspontot mondani, tárcaálláspontról tudjuk önöket tájékoztatni. Lévén, hogy a
képviselő úr javaslatai egy csomagban lettek prezentálva, mindháromra vonatkozóan a tárca
álláspontja az, hogy nem támogatjuk.

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár asszony. További hozzászólást nem látok.
Kérem, hogy szavazzunk! Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Kettő. Ellene?
(Nincs jelzés.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen szavazattal és 10 tartózkodással nem támogatta
a javaslatot.

2. ajánlási pont. Van-e hozzászólás? (Nincs jelzés.) A tárca álláspontja?

HAMMERSTEIN JUDIT kultúrpolitikáért felelős helyettes államtitkár (Nemzeti
Erőforrás Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Köszönöm. Kérem, szavazzunk! Aki támogatja, az kézfeltartással jelezze!
(Szavazás.) Köszönöm. Ellene? (Nincs jelzés.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy 2 igen szavazattal és 10 tartózkodással nem támogattuk.
3. ajánlási pont. Kérdezem a tárca álláspontját.

HAMMERSTEIN JUDIT kultúrpolitikáért felelős helyettes államtitkár (Nemzeti
Erőforrás Minisztérium): Bocsánat, némi zavar támadt.

ELNÖK: A 3. ajánlási pontnál tartunk, helyettes államtitkár asszony: a 2. oldal az
előttünk fekvő ajánlási sorban, annak az alja, Pálffy István képviselőtársunk javaslata.
Segítek, ha akarja, mert én tudom a tárca álláspontját.

HAMMERSTEIN JUDIT kultúrpolitikáért felelős helyettes államtitkár (Nemzeti
Erőforrás Minisztérium): Nem támogatjuk. Nagyon kedves, csak mondom, nagyon pattogós a
vezénylés, és igen nehezen tudjuk követni.

ELNÖK: Nem támogatják. Köszönöm szépen. Kérem, szavazzunk! Aki támogatja,
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Nincs jelzés.) Tartózkodik? (Szavazás.)
Köszönöm.

Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen szavazattal és 10 tartózkodással nem támogatta.
A 4. ajánlási pont Michl József képviselőtársunk javaslata. Kérdezem a tárca

álláspontját.

HAMMERSTEIN JUDIT kultúrpolitikáért felelős helyettes államtitkár (Nemzeti
Erőforrás Minisztérium): Nem támogatja.

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

Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen szavazattal és 10 tartózkodással - ellenszavazat
nélkül - nem támogatta.

A következő dr. Kiss Sándor képviselőtársunk javaslata. Kérdezem a tárca
álláspontját.
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HAMMERSTEIN JUDIT kultúrpolitikáért felelős helyettes államtitkár (Nemzeti
Erőforrás Minisztérium): Nem támogatjuk.

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

Megállapítom, hogy a bizottság 1 tartózkodással és 11 nem szavazattal nem támogatta.
A 6. ajánlási pont Pálffy képviselő úr javaslata. A tárca álláspontja?

HAMMERSTEIN JUDIT kultúrpolitikáért felelős helyettes államtitkár (Nemzeti
Erőforrás Minisztérium): Támogatjuk, némi pontosítással.

ELNÖK: Bocsássanak meg, de némi pontosítással, helyettes államtitkár asszony? (Dr.
Puskás Imre az ülésterembe érkezik.)

DR. PRIBELSZKI SZILVIA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Elmondjuk, hogy
mivel.

ELNÖK: Bocsánat, az egy másik kérdés. Benyújtottunk ebben a tárgykörben
bizottsági módosítót, de konkrétan erről legyenek szívesek nyilatkozni, hogy ezt támogatják
vagy nem támogatják.

HAMMERSTEIN JUDIT kultúrpolitikáért felelős helyettes államtitkár (Nemzeti
Erőforrás Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e hozzászólás? (Nincs jelzés.) Nincs. Kérem,
szavazzunk! Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Kettő. Ellene? (Nincs jelzés.)
Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen szavazattal és 10 tartózkodással nem támogatta.
A 7. ajánlási pont Michl József képviselőtársunk javaslata. Kérdezem a tárca

álláspontját.

HAMMERSTEIN JUDIT kultúrpolitikáért felelős helyettes államtitkár (Nemzeti
Erőforrás Minisztérium): Nem támogatjuk.

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

Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen szavazattal és 10 tartózkodással nem támogatta.
A 8. ajánlási pont dr. Kiss Sándor képviselőtársunk javaslata. Kérdezem a tárca

álláspontját.

HAMMERSTEIN JUDIT kultúrpolitikáért felelős helyettes államtitkár (Nemzeti
Erőforrás Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Köszönöm. Van-e hozzászólás? (Nincs jelzés.) Nincs. Szavazzunk! Aki
támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Nincs jelzés.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy a bizottság egyhangú nemmel nem támogatta.
A 9. ajánlási pont dr. Kiss Sándor javaslata. A tárca álláspontja?
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HAMMERSTEIN JUDIT kultúrpolitikáért felelős helyettes államtitkár (Nemzeti
Erőforrás Minisztérium): Nem támogatjuk.

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

Megállapítom, hogy egyhangú szavazással nem támogattuk.
A 10. ajánlási pont Pálffy képviselő úr javaslata. A tárca álláspontja?

HAMMERSTEIN JUDIT kultúrpolitikáért felelős helyettes államtitkár (Nemzeti
Erőforrás Minisztérium): Nem támogatjuk.

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

Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen szavazattal és 10 tartózkodással - ellenszavazat
nélkül - nem támogatta.

A 11. ajánlási pont Gulyás Dénes képviselőtársunk javaslata. A tárca álláspontja?

HAMMERSTEIN JUDIT kultúrpolitikáért felelős helyettes államtitkár (Nemzeti
Erőforrás Minisztérium): Igen, támogatjuk.

ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Nincs. Szavazzunk! Aki támogatja,
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy a bizottság egyhangú szavazással támogatta.
A 12. ajánlási pont Gulyás Dénes javaslata.

HAMMERSTEIN JUDIT kultúrpolitikáért felelős helyettes államtitkár (Nemzeti
Erőforrás Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Nincs. Szavazzunk! Aki támogatja,
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy egyhangú szavazással támogattuk.
A 13. ajánlási pont Pálffy képviselő úr javaslata. Tárcaálláspont?

HAMMERSTEIN JUDIT kultúrpolitikáért felelős helyettes államtitkár (Nemzeti
Erőforrás Minisztérium): Nem támogatjuk.

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

Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen szavazattal és 10 tartózkodással nem támogatta.
A 14. ajánlási pont Gulyás Dénes javaslata. Tárca?

HAMMERSTEIN JUDIT kultúrpolitikáért felelős helyettes államtitkár (Nemzeti
Erőforrás Minisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Van-e hozzászólás? (Nincs jelzés.) Nincs. Kérem, hogy
szavazzunk! Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy egyhangú szavazással támogattuk.
A 15. ajánlási pont Gulyás Dénes képviselő úr javaslata. Kérdezem a tárcát.
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HAMMERSTEIN JUDIT kultúrpolitikáért felelős helyettes államtitkár (Nemzeti
Erőforrás Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Nincs. Szavazzunk! Aki támogatja,
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy a 15. ajánlási pontot egyhangú szavazással támogattuk.
A 16. ajánlási pont Gulyás Dénes javaslata. Kérdezem a tárca álláspontját!

HAMMERSTEIN JUDIT kultúrpolitikáért felelős helyettes államtitkár (Nemzeti
Erőforrás Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Nincs. Kérem, hogy szavazzunk! Aki
támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy egyhangú szavazással támogattuk.
A 17. ajánlási pont Karácsony Gergely és Kukorelly Endre képviselőtársunk javaslata.

HAMMERSTEIN JUDIT kultúrpolitikáért felelős helyettes államtitkár (Nemzeti
Erőforrás Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdezem, hogy van-e hozzászólás. (Nincs jelzés.) Nincs. Szavazzunk! Aki
támogatja, kézfeltartással jelezze! (Nincs jelzés.) Köszönöm. Ellene? (Nincs jelzés.)
Köszönöm. Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy a bizottság 4 nem szavazattal és 8 tartózkodással nem támogatta.
A 18. ajánlási pont Gulyás Dénes javaslata. A tárca álláspontja?

HAMMERSTEIN JUDIT kultúrpolitikáért felelős helyettes államtitkár (Nemzeti
Erőforrás Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Nincs. Kérem, hogy
szavazzunk! Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy egyhangú szavazással támogattuk.
Tisztelt Képviselőtársaim! Javaslom, hogy Pálffy képviselőtársam javaslatát

figyelembe véve, a tárca által itt most megfogalmazandókkal kiegészítve bizottsági módosító
indítványt nyújtsunk be.

Kérdezem akkor a minisztérium álláspontját, hogy mit javasolnak, mivel egészítsük ki,
hogyan módosítsuk Pálffy képviselő úr javaslatát. A 6. ajánlási pontról beszélünk.

DR. PRIBELSZKI SZILVIA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Ez az eljárási pont a
4. § kiegészítésére vonatkozott a közfeladatok kapcsán, miszerint a köztestület
együttműködjön az audiovizuális műsorszolgáltatókkal. Itt szeretnénk egyrészt azt kérni, hogy
ez külön pontként jelenjen meg a tervezetben, tehát ne az MTA-val való együttműködéssel
összefüggésben, hanem legyen ez az adott jogszabályhely külön pontja - akár q) pontja -, és
szeretnénk a „műsorszolgáltatót” „médiaszolgáltatóra” javítani a médiatörvény
fogalomhasználatával összhangban.

ELNÖK: Akkor hogyan? Értem a külön pontot, azt ne mondja el még egyszer.
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DR. PRIBELSZKI SZILVIA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Tehát ne
„műsorszolgáltató”, hanem „médiaszolgáltató” legyen. A médiatörvény ezt a fogalmat
használja, tehát ez egy pontosító jellegű javaslat a részünkről.

Döntés bizottsági módosító indítvány benyújtásáról

ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor megfogalmazom a javaslatot. Bizottsági módosító
indítvány benyújtását javaslom.

A bizottság a T/3485. számon benyújtott, a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló
törvényjavaslat 4. §-át úgy kívánja kiegészíteni, hogy a k) pont után beszúrunk egy új pontot -
 egy új l) pontot -, amely a következőképpen hangzik: „ Együttműködik az országos
audiovizuális közszolgálati médiaszolgáltatókkal.”. Az l) ponttól a p) pontig a jelenleg
meglévő pontok hátrébb csúsznak, tehát m), n), o), p), q) pontokra módosulnak.

Aki ennek a bizottsági módosító javaslatnak a benyújtásával egyetért, az kérem,
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm.

Egyhangú szavazással benyújtottuk.
Kérdezem a kormányt, hogy ezt így akkor támogatja-e.

HAMMERSTEIN JUDIT kultúrpolitikáért felelős helyettes államtitkár (Nemzeti
Erőforrás Minisztérium): Így támogatjuk.

ELNÖK: Támogatják. Köszönöm szépen, tisztelt képviselőtársaim. Köszönöm szépen
a NEFMI munkatársainak részvételét. A napirendi pontot ezennel lezárom. Elnézést kérek,
hogy ennél a pontnál nem köszöntöttem kedves vendégeinket. Köszönöm szépen Fekete
György ügyvezető elnök úrnak, hogy jelenlétével megtisztelt bennünket.

Egyes elektronikus hírközlési tárgyú törvények módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/3505. szám)

Vita és szavazás

3. napirendi pontunk: egyes elektronikus hírközlési tárgyú törvények módosításáról
szóló, T/3505. számon benyújtott törvényjavaslat, Rogán Antal és Puskás Imre fideszes
képviselők önálló indítványa.

Tisztelt Képviselőtársaim! A 21. ajánlási ponttal kezdünk. Köszöntöm körünkben a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium munkatársait, Vasváriné dr. Menyhárt Éva helyettes
államtitkár asszonyt és munkatársait!

Képviselőtársaimat kérem, hogy az ajánlási sorban a 21. ajánlási ponthoz lapozzanak:
ez az anyagban a 23. oldal alja, Karácsony Gergely képviselőtársam javaslata.

Kérdezem a tárca álláspontját.

VASVÁRINÉ DR. MENYHÁRT ÉVA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium): Kormányálláspontot mondok: nem támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. A kormány nem támogatja. Van-e hozzászólás? (Nincs jelzés.)
Kérdezem az előterjesztőt.

DR. PUSKÁS IMRE (Fidesz): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Köszönöm. Kérem, szavazzunk! Aki támogatja, kézfeltartással jelezze!
(Nincs jelzés.) Ellene? (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy a bizottság egyhangú szavazással nem támogatta.
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A 22. ajánlási pont Román István képviselőtársunk javaslata. Kérdezem a kormány
álláspontját.

VASVÁRINÉ DR. MENYHÁRT ÉVA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Előterjesztő?

DR. PUSKÁS IMRE (Fidesz): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Köszönöm. Van-e hozzászólás? (Nincs jelzés.) Nincs. Kérem, szavazzunk!
Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Nincs jelzés.) Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik?
(Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy a bizottság 5 nem szavazattal és 7 tartózkodással nem támogatta.
A 23. ajánlási pont Novák Előd képviselőtársunk javaslata. A kormány álláspontja?

VASVÁRINÉ DR. MENYHÁRT ÉVA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Előterjesztő?

DR. PUSKÁS IMRE (Fidesz): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólást nem látok. Kérem, hogy szavazzunk! Aki
támogatja, kézfeltartással jelezze! (Nincs jelzés.) Ellene? (Szavazás.) Köszönöm.
Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm.

A bizottság 7 nem szavazattal és 5 tartózkodással nem támogatta.
A 24. ajánlási pont Novák Előd képviselőtársunk javaslata. A kormány álláspontja?

VASVÁRINÉ DR. MENYHÁRT ÉVA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Előterjesztő?

DR. PUSKÁS IMRE (Fidesz): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérem, hogy szavazzunk! Hozzászólást nem látok. Aki támogatja,
kézfeltartással jelezze! (Nincs jelzés.) Ellene? (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy egyhangú szavazással nem támogattuk.
A 25. ajánlási pont Baja Ferenc, valamint Novák Előd képviselőtársunk javaslata.

(Derültség.) Pikáns! Kérdezem a kormány álláspontját.

VASVÁRINÉ DR. MENYHÁRT ÉVA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Előterjesztő?

DR. PUSKÁS IMRE (Fidesz): Nem támogatjuk.



- 13 -

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

Megállapítom, hogy egyhangú szavazással nem támogattuk.
Következik a 26. ajánlási pont, Karácsony Gergely javaslata. A kormány álláspontja?

VASVÁRINÉ DR. MENYHÁRT ÉVA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Előterjesztő?

DR. PUSKÁS IMRE (Fidesz): Nem támogatjuk.

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

Megállapítom, hogy egyhangú szavazással nem támogattuk.
A 27. ajánlási pont Braun Márton képviselőtársunk javaslata. A kormány álláspontja?

VASVÁRINÉ DR. MENYHÁRT ÉVA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Előterjesztő?

DR. PUSKÁS IMRE (Fidesz): Nem támogatjuk.

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

Megállapítom, hogy a bizottság egyhangú szavazással nem támogatta.
A 28. ajánlási pont dr. Baja Ferenc képviselőtársunk javaslata. A kormány álláspontja?

VASVÁRINÉ DR. MENYHÁRT ÉVA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Előterjesztő?

DR. PUSKÁS IMRE (Fidesz): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Szavazzunk! Hozzászólást nem látok. Aki támogatja, kézfeltartással jelezze!
(Nincs jelzés.) Nincs. Ellene? (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy a bizottság egyhangú szavazással nem támogatta.
A 29. ajánlási pont Novák Előd képviselőtársunk javaslata. A kormány álláspontja?

VASVÁRINÉ DR. MENYHÁRT ÉVA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Előterjesztő?

DR. PUSKÁS IMRE (Fidesz): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Nincs. Szavazzunk! Aki támogatja,
kézfeltartással jelezze! (Nincs jelzés.) Ellene? (Szavazás.) Köszönöm.
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Megállapítom, hogy egyhangú szavazással nem támogattuk.
A 30. ajánlási pont Novák Előd javaslata. A kormány álláspontja?

VASVÁRINÉ DR. MENYHÁRT ÉVA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Előterjesztő?

DR. PUSKÁS IMRE (Fidesz): Nem támogatjuk.

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

Megállapítom, hogy egyhangú szavazással nem támogattuk.
A 31. ajánlási pont Karácsony Gergely képviselőtársunk javaslata. A kormány

álláspontja?

VASVÁRINÉ DR. MENYHÁRT ÉVA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Előterjesztő?

DR. PUSKÁS IMRE (Fidesz): Nem támogatjuk.

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

Megállapítom, hogy a bizottság 3 nem szavazattal és 8 tartózkodással nem támogatta.
Következik a 32. ajánlási pont, Novák Előd képviselőtársunk javaslata. A kormány

álláspontja?

VASVÁRINÉ DR. MENYHÁRT ÉVA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Előterjesztő?

DR. PUSKÁS IMRE (Fidesz): Nem támogatjuk.

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

Megállapítom, hogy egyhangú szavazással nem támogattuk.
A 33. ajánlási pont dr. Baja Ferenc javaslata. A kormány álláspontja?

VASVÁRINÉ DR. MENYHÁRT ÉVA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Előterjesztő?

DR. PUSKÁS IMRE (Fidesz): Nem támogatjuk.
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ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Nincs. Szavazzunk! Aki támogatja,
kézfeltartással jelezze! (Nincs jelzés.) Ellene? (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy egyhangú szavazással nem támogattuk.
Az utolsó, amiről szavazunk, a 34. ajánlási pont, Karácsony Gergely képviselőtársunk

javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját.

VASVÁRINÉ DR. MENYHÁRT ÉVA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Előterjesztő?

DR. PUSKÁS IMRE (Fidesz): Támogatjuk.

ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. Köszönöm. Kérem, hogy szavazzunk! Aki
támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ellene? (Nincs jelzés.)
Tartózkodik? (Szavazás.)

Megállapítom, hogy a bizottság 11 igen szavazattal és 1 tartózkodással az ajánlási
pontot támogatta.

Több ajánlási pontunk nincs. Köszönöm szépen helyettes államtitkár asszonynak és
munkatársának a megtisztelő részvételét. A napirendi pontot lezárom.

Egyebek

Egyebek. Kérdezem képviselőtársaimat, van-e valakinek hozzászólása. (Nincs jelzés.)
Azt szeretném mondani, hogy a héten szerdán még tartunk bizottsági ülést; alelnök úr fogja
vezetni, minthogy külföldön leszek hivatalos programon. Kérem képviselőtársaimat, hogy
fegyelmezetten vegyenek részt ezen a bizottsági ülésen, minthogy fontos döntéseket kell
hoznunk.

Az ülést ezennel lezárom. Kérem kormánypárti képviselőtársainkat, hogy maradjanak
a teremben egy kis megbeszélésre. Mindenkinek jó munkát kívánok a mai napra!
Viszontlátásra!

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 28 perc)

L. Simon László
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Várszegi Krisztina


